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บทที่ 1 
สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 
ระบบสารสนเทศพ้ืนฐานของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  สรุปโดยแยกตามล าดับดังนี้ 

1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
2 ศักยภาพของสถานศึกษา 
3 แนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่น 
4 แนวทางการจัดการศึกษา 
5 การมีส่วนร่วมของ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน สมาคมผู้ปกครองฯ  
  สมาคมศิษย์เก่าฯ สภา/กรรมการนักเรียน และชุมชน 

  
1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
1.1 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
  1. ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  ตั้งอยู่เลขท่ี 2 หมู่ 6ต าบล ท่าข้าม อ าเภอ สาม
พราน จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73110  โทรศัพท์ 02-429–0112–5 หรือ 02–429–7171  
โทรสาร 0–429–0109 หรือ website http : // www. Joseph.ac.th,   
E – mail : Joseph.upathamschool@gmail.com 
 2. ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2508 ตามใบอนุญาตจัดตั้งเลขที่ 3 / 2508 
 3. เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 4. เนื้อท่ี 435 ไร่  1 งาน  17.1 ตารางวา 
 5. เขตพ้ืนที่บริการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม  เขต 2 
 6. ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
    พ.ศ. 2507 สร้างอาคารยอแซฟเป็นตึก 4 ชั้น และวันที่ 6 มีนาคม 2509 พระสังฆราช 
ยวง นิตโย ได้ประกอบพิธีเสกและเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการ 
  พ.ศ. 2508 บาทหลวงเสวียง  ศุระศรางค์เป็นครูใหญ่และผู้จัดการคนแรกของโรงเรียน  

พ.ศ. 2510 บาทหลวงคมทวน มุ่งสมหมายได้เข้ามารับหน้าที่เป็นผู้จัดการและครูใหญ่
ของโรงเรียน  ได้ขยายอาคารเรียน คือ อาคารฟรังซีส เป็นอาคารเรียนหลังที่สองเพ่ิมขึ้น อาคารสูง 3 ชั้น 
มี 39 ห้องเรียน   ซึ่งมีชื่อว่า “ตึกฟรังซิสเซเวียร์” 

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

พ.ศ. 2533 บาทหลวงวุฒิเลิศ  แห่ล้อม เข้ามารับต าแหน่งผู้จัดการ     และมีบาทหลวง
วิวัฒน์  แพร่สิริ เป็นครูใหญ่มีการขยับขยายชั้นเรียนเพ่ิมขึ้น ทั้งยังได้ก่อสร้างอาคารสันตะมารีเพ่ิมขึ้น  
เพ่ือให้ส าหรับในกิจกรรมต่าง ๆ และในปีพ.ศ. 2535 บาทหลวงวุฒิเลิศ  แห่ล้อม ได้รับการคัดเลือกจาก
สมาคมครูโรงเรียนราษฎร์ แห่งประเทศไทยให้เป็นผู้บริหารดีเด่น  

พ.ศ. 2542 บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย รับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ท่านมี
วิสัยทัศน์กว้างไกล  และพัฒนางานด้านการศึกษาและด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและพัฒนา
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โรงเรียนจนได้รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ในปีการศึกษา 2543 ได้รั บรางวัล
พระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ในปีการศึกษา 2547  และปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้เปิด
หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ English - Programme 

พ.ศ. 2549  บาทหลวงเอกพร  นิตตะโย     เข้ารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ์ และเซอร์คริสตอฟ  เภกะนันทน์ คณะภคินี เซนต์ปอลเดอชาร์ตร รับต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
โรงเรียน  บริหารโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกหญิง ได้พัฒนางานด้านการศึกษาและด้านเทคโนโลยีให้
ทันสมัย และพัฒนาโรงเรียนจนได้รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ในปีการศึกษา 
2551  จนได้รับรางวัลพระราชทาน  3  ครั้ง ภายใน 10 ปี 

พ.ศ. 2553  เซอร์เทเรซิตา   วงษ์ชื่น คณะภคินี เซนต์ปอลเดอชาร์ตร  รับต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการโรงเรียน  ยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิง ได้ พัฒนางานด้านการศึกษาและน าเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาใช้เพื่อการเรียนการสอน 

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

พ.ศ. 2555   พระคาร์ดินัลไมเกิล  มีชัย  กิจบุญชู     ประกอบพิธีเสกและเปิดอาคารบุญ
ราศี สมเด็จพระ-สันตะปาปา ยอห์นปอลที่ 2  อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21  ธันวาคม 2555  เพื่อใช้เป็น
สถานที่ประชุมและประกอบพิธีส าคัญทางศาสนาในโอกาสต่าง ๆ  และโรงเรียนได้พัฒนาการจัดการศึกษา
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก  สมศ. รอบ 3  จึงได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
  พ.ศ. 2556   บาทหลวงธีรพล  กอบวิทยากุล     เข้ารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนยอ
แซฟอุปถัมภ์  ท่านมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  พัฒนางานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงอาคารเรียน
ให้ทันสมัย 
  พ.ศ. 2558   บาทหลวงศวง  วิจิตรวงศ์     เข้ารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ์  ได้พัฒนาระบบการศึกษา ศูนย์ STEM และบริหารงานด้วยวิสัยทัศน์กว้างไกล 
 
1.2 สถานที่ตั้ง 
    โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ 6ต าบล ท่าข้าม อ าเภอ สามพราน จังหวัด 
นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73110  โทรศัพท์ 02-429–0112–5 หรือ 02–429–7171 โทรสาร 0–429–0109 
หรือ website http : // www. Joseph.ac.th,  E – mail : Joseph.upathamschool@gmail.com 
 
1.3 ขนาดของสถานศึกษา 
  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีผู้อ านวยการสถานศึกษา  รอง
ผู้อ านวยการ และผู้ช่วยผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการบริหารงานตามโครงสร้างการบริหาร แบ่งโครงสร้าง
การบริหารงานเป็น 5แผนก   ได้แก่ 1)แผนกสามัญชาย  2) แผนกสามัญหญิง  3) แผนกอนุบาล  4)แผนก  
EP  5) แผนกศูนย์ภาษา  ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบกระจายอ านาจ  ให้ความส าคัญในการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบครบตามกระบวนการ  
PDCA   
  
 
 

mailto:Joseph.upathamschool@gmail.com
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1.4 เนื้อที่  อาคารต่างๆของโรงเรียน  
  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  มีเนื้อท่ี 435 ไร่  1 งาน  17.1 ตารางวา 
จ านวนอาคาร ห้องเรียน ห้องประกอบการเรียน  ดังนี้                     
ตารางท่ี 1 แสดง อาคารเรียน ห้องเรียน และห้องประกอบการเรียน 

ชื่ออาคาร จ านวนห้องเรียน(ห้อง) จ านวนห้องประกอบ(ห้อง) 
อาคารยอแซฟ 20 7 
อาคารโรงอาหาร 4 13 
อาคารสันตะมารี - 32 
อาคารฟรังซิส 36 26 
Nittayo  English  Language Centre 6 8 
อาคารไมเกิ้ล 1 4 9 
อาคารไมเกิ้ล 2 11 11 
อาคารไมเกิ้ล 3 7 15 
อาคารสหการณ์ - 3 
อาคารยอห์นปอลที่ 2 - 18 
อาคารอเนกประสงค์(ประถม) - 3 
อาคารยอห์นปอล (หอโต) - 23 
โรงยิม - 1 
อาคารห้องอาหารหอโต - 1 

รวม   
ตารางท่ี 2 แสดงห้องปฏิบัติการ 

ชื่ออาคาร ชื่อห้องปฏิบัติการ 
อาคารยอแซฟ -ห้อง ICT 
 -ห้อง Lab com  
อาคารโรงอาหาร -ห้อง Lab ฟิสิกส์ 
 -ห้อง Lab เคมี 
 -ห้อง Lab ชีวะ 
 -ห้องเรียนภาษา 1 
 -ห้องเรียนภาษา 2 
 -ห้องเรียนภาษา 3 
 -ห้องเรียนภาษา 4 
 -ห้องเรียนภาษา 5 
 -ห้องเรียนภาษา 6 
อาคารสันตะมารี -ห้องสมุด 
 -ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 
 -ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 
 -ห้องศิลปะ 
 -ห้องดนตรีไทย 
 -ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ 2 
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อาคารฟรังซิสต์ ห้องคอมพิวเตอร์มัธยม 
 -ห้องปฎิบัติการประถม 
 -ห้องปฏิบัติการมัธยม 
 -ห้องปฏิบัติการวิทย์1 
 -ห้องปฏิบัติการวิทย์2 
 -ห้องคอมพิวเตอร์ 1 
 -ห้องคอมพิวเตอร์ 2 
 -ห้องเรียนภาษา 1,2 
 -ห้องเรียนภาษา 3,4 
 -ห้องนาฏศิลป์ 
 -ห้องศาสนา 
 -ห้องดนตรีสากล 
Nittayo  English  Language Centre -Library 
 -Meeting Room 1 
 -Meeting Room 2 
 -Computer Room 
อาคารไมเกิ้ล 1 -ห้องศูนย์สื่อ 
 -ห้องสมุด 
 ห้องกิจกรรม 
 -ห้องศิลปะ 
อาคารไมเกิ้ล 2 -Lab วิทยาศาสตร์ 
 -ห้องดนตรีไทย 
 -ห้องดนตรีสากล 
 -ห้องคอมพิวเตอร์ 
 -ห้องนาฏศิลป์ 
อาคารไมเกิ้ล 3 -ห้องอาเซียน 
 -ห้องศาสนสัมพันธ์ 
 -ห้องคณิตศาสตร์ 
 -ห้องกิจกรรม 1 
 -ห้องงานบ้าน 
 -ห้องดนตรีสากล 
 -ห้องกิจกรรม 2 
 -ห้องสังคม 
 -ห้องวิทยาศาสตร์ 
 -ห้องคอมพิวเตอร์ 
 -ห้องกิจกรรม 3 
 -ห้องกิจกรรม 4 
 -ห้องกิจกรรมยูโด 
อาคารสหการ -ห้องโยธวาทิต 
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ตารางท่ี 3 แสดงพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม และ นันทนาการ 
 

ล าดับที่ พ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรม และ นันทนาการ 
1 สนามฟุตบอล 
2 สนามบาส 
3 โรงยิม 
4 สนามฟุตซอล 
5 สวนสุขภาพ 
6 สนามวอลเล่วอล 
7 สนามแบดมินตัน 

         ที่มา: งานอาคารสถานที่ 
 

1.5 หลักสูตรที่เปิดสอน  

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น ฐาน(ประถมศึกษาปีท่ี 1-3) 

ระดับ
ชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)  
รวม 

 

ภา
ษา

ไทย
 

คณ
ิตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

แล
ะ 

หน
้าท

ี่
พล

เม
ือง

 
สุข

ศึก
ษา

แล
ะ 

พล
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
แล

ะ
เท

คโ
นโ

ลย
ี 

ภา
ษา

ต่า
ง 

ปร
ะเท

ศ 
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เร
ียน

 

ป. 1 200 ช.
ม. 

20.00
% 

160 ช.ม. 
16.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

80  ช.
ม. 

8.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

120 ช.ม. 
12.00 % 

120 ช.ม. 
12.00 % 

1000 
100% 

ป. 2 200 ช.
ม. 

20.00
% 

160 ช.ม. 
16.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

80  ช.
ม. 

8.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

120 ช.ม. 
12.00 % 

120 ช.ม. 
12.00 % 

1000 
100% 

ป. 3 200 ช.
ม. 

20.00
% 

160 ช.ม. 
16.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

80  ช.
ม. 

8.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

120 ช.ม. 
12.00 % 

120 ช.ม. 
12.00 % 

1000 
100% 

 

* จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี 1000 ชั่วโมง 
* แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ประถมศึกษาปีท่ี 4-6) 
 

ระด
ับช

ั้น 
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 

 
รวม 
 

ภา
ษา

ไทย
 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

สัง
คม

ศึก
ษา

 
แล

ะห
น้า

ที่พ
ลเ

มือ
ง 

สุข
ศึก

ษา
แล

ะ 
พล

ศึก
ษา

 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
แล

ะ
เท

คโ
นโ

ลย
ี 

ภา
ษา

ต่า
ง 

ปร
ะเท

ศ 
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เร
ียน

 

ป. 4 160 ช.ม. 
16.00% 

160 ช.ม. 
16.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

80  ช.ม. 
8.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

160 ช.ม. 
16.00 % 

120 ช.ม. 
12.00 % 

1000 
100% 

ป. 5 160 ช.ม. 
16.00% 

160 ช.ม. 
16.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

80  ช.ม. 
8.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

160 ช.ม. 
16.00 % 

120 ช.ม. 
12.00 % 

1000 
100% 

ป. 6 160 ช.ม. 
16.00% 

160 ช.ม. 
16.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

80  ช.ม. 
8.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

160 ช.ม. 
16.00 % 

120 ช.ม. 
12.00 % 

1000 
100% 

 

*จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ  1000 ชั่วโมง 
*แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ ภาษาอังกฤษ 

 
 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาปีท่ี1– 3) 
 

ระด
ับช

ั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 

 
รวม 
 

ภา
ษา

ไทย
 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

สัง
คม

ศึก
ษา

 
แล

ะห
น้า

ที่พ
ลเ

มือ
ง 

สุข
ศึก

ษา
แล

ะ 
พล

ศึก
ษา

 
ศิล

ปะ
 

กา
รง

าน
แล

ะ
เท

คโ
นโ

ลย
ี 

ภา
ษา

ต่า
ง 

ปร
ะเท

ศ 
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เร
ียน

 

ม. 1 160 ช.ม. 
11.43 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

160 ช.ม. 
11.43 % 

80 ช.ม. 
5.71 % 

80  ช.ม. 
5.71 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

280 ช.ม. 
20.00 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

1400 
100% 

ม. 2 160 ช.ม. 
11.43 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

160 ช.ม. 
11.43 % 

80 ช.ม. 
5.71 % 

80  ช.ม. 
5.71 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

280 ช.ม. 
20.00 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

1400 
100% 

ม. 3 160 ช.ม. 
11.43 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

160 ช.ม. 
11.43 % 

80 ช.ม. 
5.71 % 

80  ช.ม. 
5.71 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

280 ช.ม. 
20.00 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

1400 
100% 

 

*จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ  1400 ชั่วโมง 
*แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ อังกฤษ คณิตศาสตร์ 
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) 
ระด

ับช
ั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 

 
รวม 
 

ภา
ษา

ไทย
 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

สัง
คม

ศึก
ษา

 
แล

ะห
น้า

ที่พ
ลเ

มือ
ง 

สุข
ศึก

ษา
แล

ะ 
พล

ศึก
ษา

 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
แล

ะ
เท

คโ
นโ

ลย
ี 

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผู้เร

ียน
 

ม. 4 80 ช.ม. 
5.71 % 

240 ช.ม. 
17.14 % 

480 ช.ม. 
34.29 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

40 ช.ม. 
2.86 % 

40 ช.ม. 
2.86 % 

80 ช.ม. 
5.71 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

1400 
100% 

ม. 5 80 ช.ม. 
5.71 % 

240 ช.ม. 
17.14 % 

480 ช.ม. 
34.29 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

40 ช.ม. 
2.86 % 

40 ช.ม. 
2.86 % 

80 ช.ม. 
5.71 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

1400 
100% 

ม. 6 80 ช.ม. 
5.71 % 

240 ช.ม. 
17.14 % 

480 ช.ม. 
34.29 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

40 ช.ม. 
2.86 % 

40 ช.ม. 
2.86 % 

80 ช.ม. 
5.71 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

1400 
100% 

*จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ 1400 ชั่วโมง   
 *แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ คือ อังกฤษ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
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1.6 จ านวนบุคลากร 

1) ข้อมูลนักเรียน  จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2559 รวม 5,535  คน 
 
 

จ านวนนักเรียนระดับอนุบาล 
 
 

อนุบาล ชาย หญิง รวม 

เตรียมอนุบาล 30 27 57 

อ.1 157 134 291 

อ.2 149 126 275 

อ.3 167 115 282 

รวม 503 402 905 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

57

291

275

282

112

278

233

270

97

228

255

308

0 50 100 150 200 250 300 350

เตรียมอนบุาล

อ.1

อ.2

อ.3

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับอนุบาล 1 ถึง 3
ปีการศึกษา 2557 - 2559

ปีกศ.2557 ปีกศ.2558 ปีกศ.2559
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จ านวนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

318

360

360

369

349

351

359

369

373

332

344

354

363

371

339

350

349

336

290 300 310 320 330 340 350 360 370 380

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.6
ปีการศึกษา 2557 - 2559

ปีกศ.2557 ปีกศ.2558 ปีกศ.2559

ประถม แผนกชาย แผนกหญิง รวมท้ังสิ้น 

ป.1 180 138 318 

ป.2 217 143 360 

ป.3 233 127 360 

ป.4 239 130 369 

ป.5 237 112 349 

ป.6 232 119 351 

รวมประถม 1,338 769 2,107 
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จ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนกหญิง รวมทัง้สิ้น
144 408
135 407
146 411
425 1,226
177 459
167 445
156 393
500 1,297
925 2,523รวมระดับมัธยม 1,598

ม.5 278
ม.6 237

รวม ม.ปลาย 797

ม.3 265
รวม ม.ต้น 801

ม.4 282

ระดับช้ัน แผนกชาย
ม.1 264
ม.2 272

408

407

411

459

445

393

416

436

472

462

401

392

433

484

446

419

408

443

0 100 200 300 400 500 600

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6
ปีการศึกษา 2557 - 2559

ปีกศ.2557 ปีกศ.2558 ปีกศ.2559
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวนนักเรียนระดับประถมแผนกสามัญชาย จ าแนกตามหลักสูตร และระดับชั้น  
 

ระดับชั้น 
หลักสูตร
สามัญ 

หลักสูตร 
Intensive 

รวม 

ประถมศึกษาปีที่ 1 - 126 126 

ประถมศึกษาปีที่ 2 37 114 151 

ประถมศึกษาปีที่ 3 43 120 163 

ประถมศึกษาปีที่ 4 43 129 172 

ประถมศึกษาปีที่ 5 83 108 191 

ประถมศึกษาปีที่ 6 78 101 179 

รวม 284 698 982 

 
 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแผนกสามัญชาย จ าแนกตามหลักสูตร 

และระดับชั้น  
 

ระดับชั้น หลักสูตรสามัญ 
หลักสูตร 

Intensive 
วิทย-์คณิต 

 
รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 68 100 65 233 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 73 81 87 241 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 96 61 64 221 

รวม 237 242 216 695 

 
 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนกสามัญชาย จ าแนกตาม

แผนการเรียน และระดับชั้น 
  

ระดับชั้น ภาษา ค านวณ วิทย์ รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 96 84 90 270 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 107 69 74 250 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 103 60 59 222 

รวม 306 213 223 742 
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1.2.1 ข้อมูลผู้บริหาร 
   -ผู้ท าการแทนผู้รับใบอนุญาต  บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล 
  โทรศัพท ์ 02  -429-0112-5 วุฒิการศึกษาสูงสุด ศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขา ปรัชญา 
  ด ารงต าแหน่งตั้งแต่   14 พฤษภาคม 2555  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา   4  ปี 
  -ผู้จัดการ บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล 
  โทรศัพท ์ 02  -429-0112-5วุฒิการศึกษาสูงสุด ศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขา   ปรัชญา 
  ด ารงต าแหน่งตั้งแต่   14  พฤษภาคม  2555  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา   4  ปี 
  - ผู้อ านวยการโรงเรียน บาทหลวงศวง  วิจิตรวงศ์ 
  โทรศัพท์  02  -429-0112-5 วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาบริหาร
การศึกษา สถาบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด ารงต าแหน่งตั้งแต่   23 กุมภาพันธ์ 2559  จนถึงปัจจุบัน 
เป็นเวลา 1 ปี 
  -รองผู้อ านวยการโรงเรียน รับผิดชอบกลุ่มงาน วิชาการ 
  เซอร์ชองตาล สุเพ็ญ ตรีว่าอุดม (นางสาวสุเพ็ญ  ตรีว่าอุดม) โทรศัพท ์ 02-429- 7171 
  วุฒิการศึกษาสูงสุดครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา สถาบันจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
  รับผิดชอบ  ผู้บริหารโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  แผนกสามัญหญิง 
  -ลักษณะผู้รับใบอนุญาต 

❍บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล 
❍ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท ❍มูลนิธิในพุทธศาสนา/ การกุศลของวัด 
มูลนิธิในคริสต์ศาสนา  ❍มูลนิธิในศาสนาอิสลาม
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ข้อมูล ผู้บริหาร ผู้ร่วมบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และคนงาน 

 
 

ระดับช้ันทีส่อน รวม

หรือ พุทธ อิสลาม อ่ืนๆ แนวนอน

ประเภทงาน ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ต่่ากว่าป.ตรี ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก

บริบาล 3 1 3 5 2 2 5 7
อนุบาล 34 24 46 12 24 33 1 58
ประถมศึกษา 22 85 5 7 93 8 18 96 9 14 119
มธัยมศึกษาตอนต้น 23 39 7 6 60 7 8 56 13 6 75
มธัยมศึกษาตอนปลาย 14 42 3 37 4 8 37 8 14 59
ผู้ช่วยผู้บริหาร 4 7 8 1 2 3 8 11
ผู้บริหาร(คุณพอ่,เซอร์และซิสเตอร์) 2 2 2 2 4 4 2 6

รวม 65 212 12 19 0 27 249 22 54 0 0 26 234 30 45 0 335

รวม

พุทธ อิสลาม อ่ืนๆ แนวนอน

ชาย หญิง ชาย หญิง ต่่ากว่าป.ตรี ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก

4 25 14 2 13 29 29
8 26 18 4 12 16 15 1 2 34
58 108 101 27 37 1 166 166
33 33 3 20 29 14 59 1 5 1 66

103 192 136 53 91 1 14 182 103 2 7 294

ข้อมูลและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2559
โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์  จงัหวัด นครปฐม           ณ วันที ่10  มิถุนายน  2559

จา่นวนครูประจา่ จา่นวนผู้ช่วยครู จา่นวนพ่ีเลีย้ง ศาสนา วุฒิการศึกษา
(ครูบรรจ)ุ (ครูไม่ได้บรรจ)ุ (ผู้ทีไ่ม่ได้สอน) คาทอลกิ

จา่นวนบุคลากร ศาสนา วุฒิการศึกษา
(ผู้ทีไ่ม่ได้สอน) คาทอลกิ

บุคลากรทางการศึกษา (ธุรการ/บัญชี/การเงิน) (บรรจสุง่ 3 %)
บุคลากรทัว่ไป  (ไม่บรรจ ุ-สง่ประกันสงัคม)
บุคลากรบริการทัว่ไป  (นักการ/คนสวน/คนครัว/อ่ืนๆ)
ครูต่างประเทศ

รวม
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สารสนเทศแผนกสามญัชาย ปีการศึกษา 2559 Page 14 
 

 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ชื่อ –สกุล วุฒิ
การศึกษา 

จบสถาบัน ศาสน
า 

อายุ บรรจุเมื่อ ต าแหน่ง/หน้าที่ 

บาทหลวงธีรพล  กอบวิทยากุล ปริญญาโท มหาวิทยาลัย 
เกรโกเรียน 

กรุงโรม อิตาลี 

คริสต์ 50 1 พ.ค.56 ผู้ลงนามแทน
ผู้รับใบอนุญาต/
ผู้จัดการ/
ผู้อ านวยการ 

บาทหลวงเดชา  อาภรณ์รัตน์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

คริสต์ 57 20 ส.ค.53 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

บาทหลวงไชโย  กิจสกุล ปริญญาโท มหาวิทยาลัย 
ซาเลเซียน กรุงโรม 

อิตาลี 

คริสต์ 62 1 มิ.ย.56 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

บาทหลวงอดิศักดิ์  กิจบุญชู ปริญญาโท มหาวิทยาลัย 
เกรโกเรียน  

กรุงโรม อิตาลี 

คริสต์ 45 20 ส.ค.57 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

บาทหลวงศวง  วิจิตรวงศ์ ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

คริสต์ 36 1 มิ.ย.56 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เซอร์มาร์ชองตาล ตรีว่าอุดม ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

คริสต์  8 มิ.ย.54  
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นางวริยา  อินพาเพียร ปริญญาโท มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

พุทธ  20 ส.ค.55 ผู้แทนผู้ปกครอง 

นางสาวจินตนา  กิจบ ารุง ปริญญาโท มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

คริสต์  20 ส.ค.55 ผู้แทนครู 

 
ที่มา : แผนกธุรการ       
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       ตารางที่ 3 แสดงจ านวนครูที่สอนตรงความถนัด ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระฯ 
จ านวนครูผู้สอนประถมศึกษา 

จ านวนครู สอนตรงตามความถนัด ร้อยละ 
ภาษาไทย 8 5 71.43 
คณิตศาสตร์ 9 7 77.78 
วิทยาศาสตร์ 5 5 100 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7 7 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 3 3 100 
ศิลปะ 5 5 100 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 5 100 
ภาษาต่างประเทศ 6 6 100 

รวม 48 43 89.53 
 
ตารางที่4 แสดงจ านวนครูที่สอนตรงความถนัด ระดับมัธยมศึกษา 

กลุ่มสาระฯ 
จ านวนครูผู้สอนมัธยมศึกษา 

จ านวนครู สอนตรงตามความถนัด ร้อยละ 
ภาษาไทย 8 8 100 
คณิตศาสตร์ 11 11 100 
วิทยาศาสตร์ 11 11 100 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 13 13 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 7 7 100 
ศิลปะ 9 9 100 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 5 100 
ภาษาต่างประเทศ 15 15 100 

รวม 79 79 100 
                  ที่มา : ฝ่ายวิชาการ มัธยม     

1.7 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
1.7.1 ปรัชญาของโรงเรียน 

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

ส าคัญของการมีชีวิตมนุษย์   
เมื่อน ามารวมกันจึงแปลว่า “จงอธิษฐานและลงมือท างาน” ซึ่งถือเป็นแนวทางส าหรับพวกเราทุก
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คนในการจะกระท ากิจการใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะในต าแหน่งต่าง 
ๆ นั้นต้องระลึกเสมอว่า เรามีพระเป็นเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ ที่เราเคารพนับถืออยู่กับเรา คอยช่วยเหลือเรา และมี
หลักธรรมค าสอนของศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว นอกจากนี้โรงเรียนยังมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้เป็นเลิศ
ทางวิชาการ เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีสุขภาพแข็งแรงและเป็นผู้มีคุณธรรม 
1.7.2 คติพจน์ 
 เรียนเป็นเลิศ เชิดชูวินัย พลานามัยสมบูรณ์ เพ่ิมพูนคุณธรรม 
1.7.3 วิสัยทัศน์ 
“โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ โดดเด่นด้านคุณธรรม – จริยธรรม เป็นผู้น าทางวิชาการและเทคโนโลยี     
มีทักษะทางภาษามุ่งสู่ความเป็นสากล    บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย” 
1.7.4 เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 
 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ มีคุณธรรม
เพ่ือให้นักเรียนสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างดี  และมีความสุข  ส่งผลให้อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียน
ยอแซฟอุปถัมภ์ คือ “คนดีศรียอแซฟ” โดยแต่ละแผนกได้สร้างอัตลักษณ์ให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน คือ แผนก
สามัญชาย สุภาพบุรุษ (Gentleman) แผนกสามัญหญิง กุลสตรี(Lady) แผนก EP ฉลาด (Smart) แผนก
อนุบาลมีความสุข  (Happy)  อันเป็นผลสะท้อนต่อเอกลักษณ์ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  คือ “เป็นโรงเรียน
คาทอลิกที่ดูแลนักเรียนอย่างดี  และเด่นด้านภาษาต่างประเทศ” 
 อัตลักษณ์ ของ นักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์“คนดีศรียอแซฟ” 
อัตลักษณ์ (Identity)  หมายถึง ความเป็นตัวตนของตนเอง ในความเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียน โรงเรียนยอ
แซฟอุปถัมภ์ เกิดจากการหล่อหลอม อบรม การดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีตลอดเวลาที่นักเรียนอยู่ที่โรงเรียน จน
เกิดเป็นลักษณะนิสัยที่ดี การอบรม การดูแลของโรงเรียนเกิดจากการใช้ คุณค่าพระวรสาร (Gospel Values) 
ในการอบรมโดยเน้นคุณค่าพระวรสารจากชื่อของ ท่านนักบุญยอแซฟ องค์อุปถัมภ์ ของโรงเรียนดังนี้ JOSEPH 
J  = Justice = ความยุติธรรม 
O = Obedience = ความเชื่อฟัง 
S = Silence = ความเงียบ สงบ 
E = Experience = ความฉลาดในการใช้ประสบการณ์ที่มี 
P = Prudence = ความสุขุม รอบคอบ มัธยัสถ์  
H = Humility = ความสุภาพ 
 = Honesty = ความซื่อสัตย์ 
 จากคุณค่าพระวรสารเหล่านี้จึงเกิดเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียน
เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้โรงเรียนจัดให้มีโครงการ คนดีศรียอแซฟ / กุลสตรีที่น่ายกย่อง เพ่ือส่งเสริม
ให้นักเรียนเป็นผู้ที่ แต่งกายดี  พูดดี ท าดี  
สามัญชาย (JSB)   สุภาพบุรุษ (Gentleman) 
สามัญหญิง (JSG)  กุลสตรี (Lady) 
English Programme ฉลาด (Smart) 
อนุบาล (KDG)   มีความสุข (Happy) 
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แผนกสามัญชาย 
แผนกสามัญชายต้อง มีความเป็นสุภาพบุรุษ เป็นผู้ที่อ่อนโยน เมตตาต่อผู้อ่ืน ให้เกียรติกับเพศตรงข้าม และกับ
ทุกคนให้เหมาะกับสังคมปัจจุบัน นักเรียนโรงเรียนยอแซฟ อุปถัมภ์ แผนกสามัญชายจึงมีอัตลักษณ์ที่บ่งบอก
ตัวตน คือ 
Gentle   = อ่อนโยน 
Man   = มนุษย์สุภาพบุรุษ คือ เป็นคนดีด้วย กาย วาจา ใจ มีความสุภาพอ่อนโยน 
 แผนก English Program 
นักเรียนแผนก English Programmeต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษ เป็นกุลสตรี เป็นผู้ที่อ่อนโยน เมตตาต่อผู้อ่ืน 
ให้เกียรติกับทุกคน นักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนก English Programmeจึงมีอัตลักษณ์ที่บ่งบอก
ตัวตน คือ 
Stability  = ความแน่วแน่มั่นคง 
Mercy   = ความเมตตากรุณา 
Awareness = ความใฝ่รู้ 
Reliability  = ความไว้ใจ เชื่อใจ 
Tenderness  = ความอ่อนโยน ฉลาด คือ นักเรียนที่มีความงามสง่า กล้าแสดงออกอย่างมีภูมิรู้ และภูมิ
ธรรม 
 เอกลักษณ์ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์“เป็นโรงเรียนคาทอลิกที่ดูแลนักเรียนอย่างดี และเด่นด้าน
ภาษาต่างประเทศ” 
 
 เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง การเป็นตัวของตนเอง เฉพาะตนเอง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
เริ่มต้นจากการเป็นโรงเรียนที่อบรมเยาวชนให้ประพฤติปฏิบัติตน สามารถเป็นนักบวชของศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิกที่ดี จากอดีตถึงปัจจุบัน โรงเรียนได้รับการยอมรับจาก ชุมชน ผู้ปกครองในเรื่องการอบรม ดูแล
นักเรียน นักเรียนที่จบจากสถาบันเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนทั่วไป จึงเป็น
ที่มาของเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ 
 โรงเรียนคาทอลิก หมายถึง โรงเรียนของมิสซังคาทอลิกในประเทศไทย 
 ดูแลนักเรียนอย่างดี หมายถึง การดูแล อบรม สั่งสอน นักเรียนให้ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม โดยยึดหลัก
คุณค่าพระวรสาร ในการอบรม สั่งสอน มีฝ่ายจิตตาภิบาล จัดโครงการ กิจกรรมให้สอดรับกับนักเรียน โรงเรียน
ดูแลนักเรียนพิเศษ ดูแลนักเรียนในการป้อมปรามสารเสพติด ดูแลนักเรียนเรื่องทุนการศึกษา ดูแลนักเรียนใน
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ดูแลนักเรียนในการติดตามความประพฤติของนักเรียน ด้วยโครงการ ORA et 
LABORA โดยอาศัยการอบรมทางด้านศาสนาขัดเกลานักเรียนให้เป็นคนดี โดยบุคลากรทางศาสนาอบรม
นักเรียน (บาทหลวง ซิสเตอร์)เด่นด้านภาษาต่างประเทศ หมายถึง มีความสามารถทางด้านการ ฟัง พูด อ่าน 
เขียน ในภาษาอ่ืนๆ ทั้งนี้โดยอาศัยศูนย์ภาษา (NELC) เป็นผู้ให้การสนับสนุน 
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1.7.5 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เป้าหมาย/นโยบาย ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. ปลูกฝังบุคลากรและ
ผู้ เ รี ยนให้มีคุณธรรม -
จ ริ ย ธ ร ร ม   ต า ม
หลักธรรมทางศาสนามี
ความสามัคคี  รู้ จั กรั ก
และรับใช้ ภาคภูมิใจใน
สถาบัน  อยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 
2. ส่งเสริมบุคลากรและ
ผู้ เ รี ยน ให้มีนิสั ยรักษ์
สิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากร
อย่ า งคุ้ มค่ า ต ามหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง 

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

 1) ร้อยละ 90  ของบุคลากรและผู้เรียน
ปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม – จริยธรรม 
และ อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
 2) ร้อยละ 90    ของผู้เรียนปฏิบัติตนตาม
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ อั น พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ จ น เ ป็ น
เอกลักษณ์ของโรงเรียน  
3) ร้อยละ 90  ของบุคลากรและผู้เรียนได้
ปฏิบัติศาสนกิจสัมพันธ์ร่วมกัน และด าเนิน
ชีวิตตามหลักธรรมทางศาสนา       ของตน 
4) ร้อยละ 90  ของบุคลากรและผู้เรียน ใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รักษ์สิ่งแวดล้อม  
ประหยัด  อดออม และด าเนินชีวิตตาม  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3 .  จั ดกา รศึ กษา เ พ่ื อ
พัฒนาผู้ เรียนเต็มตาม
ศักยภาพ สามารถศึกษา
ต่อ  ในระดับอุดมศึกษา
ของรัฐ มีผลงานเข้าสู่
ก า ร แ ข่ ง ขั น
ร ะดั บ ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะ
ต่างประเทศ 
 

2. สั ม ฤ ท ธิ์ ผ ล ข อ ง ผู้ เ รี ย น  จั ด
การศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ 
ตลอดจนมีผลการประเมินจาก
หน่วยงานภายนอกสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน (น.3) 
 

5)  ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา  
 6)  ร้อยละ 80  ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่า 3.00   
 7)  ร้อยละ 80  ของผู้เรียนในระดับชั้น ป.
6 , ม.3 และ ม.6  มีผลการทดสอบรวบยอด
ระดับชาติอยู่ในระดับดี 8)  ผู้เรียนได้รับ
รางวัลและมีผลงานจากการประกวดแข่งขัน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 9)  ร้อยละ 80  ของผู้ เรียนมีผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
75 

4 .ส่ ง เสริมการ พัฒนา
ห ลั ก สู ต ร ที่ เ ข้ ม ข้ น
เหมาะสมกับผู้เรียน และ 
ความต้องการของชุมชน 
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
เ รี ย น รู้ น โ ย บ า ย ข อ ง
โ ร ง เ รี ย น ต ล อ ด ชี วิ ต 
อย่างมีคุณภาพ 
5. สนับสนุนการจัดการ
เ รี ย น ก า ร สอน ที่ เ น้ น

3.หลักสูตรการบริหารงานวิชาการ
จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ม า ต ร ฐ า น
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยมีหลักสูตรที่
เข้มข้นและหลากหลายเน้นทักษะ
ทางภาษาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

10)ร้อยละ 90  ของ  ครู  ผู้ปกครอง และ
นัก เ รี ยน  มี ความ พึงพอใจผลการ
ประเมินการใช้หลักสูตร  อยู่ในระดับดี
มาก       

 11) ร้อยละ 90  ของนักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 12)   ร้อยละ 90  ของผู้เรียนมีทักษะทาง
ภาษาโดยได้รับการประเมินคุณภาพจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก 
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ผู้ เ รี ย น เ ป็ น ส า คั ญ  มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ สามารถ
ใช้ภาษาในการสื่อสาร
เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล 
6 . ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
การจัดการศึกษา 

13)   ครู ทุ กคนสามารถใช้สื่ อ   วั สดุ   
อุปกรณ์  แหล่งเรียนรู้  และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

  14)   ครูทุกคนได้รับการพัฒนา และนิเทศ
ติดตามในการปฏิบัติงาน 
 15)   ผลการประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
 

7. จัดระบบโครงสร้าง
การบริหารงาน เน้นการ
มีส่วนร่วมโดยใช้หลัก
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล  แ ล ะ
เทค โน โลยี ที่ ทั นสมั ย 
สร้างความเชื่อมั่นด้วย
ระบบประกันคุณภาพ
ภายใน และนิเทศติดตาม 
เพ่ือให้การบริหารงาน
เ กิ ด ผ ล อ ย่ า ง   มี
ประสิทธิภาพ 

3.หลักสูตรการบริหารงานวิชาการ
จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ม า ต ร ฐ า น
การศึกษาขัน้พื้นฐานโดยมีหลักสูตรที่
เข้มข้นและหลากหลายเน้นทักษะ
ทางภาษาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4.การบริหารจัดการมีโครงสร้างการ
บริหารงานที่ชัดเจนโดยยึดหลักธรร
มาภิบาลมีอาคารสถานที่แหล่งการ
เรี ยนรู้  ส าธารณูปโภค สื่ อวั ส ดุ
อุปกรณ์  นวั ตกรรม เทค โน โลยี
เพียงพอและทันสมัย มีระบบการ
ประชาสัมพันธ์ การให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพโดยการใช้การนิเทศ ติ
ตตามงานจากองค์กรภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ( น.7) 

16)   ร้อยละ 90  ของบุคลากรมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ ก าหนดนโยบาย  
โครงสร้างโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

17)   ร้อยละ 95  ของอาคารสถานที่   
แหล่งการเรียนรู้  สาธารณูปโภค  สื่อวัสดุ
อุปกรณ์  นวัตกรรมและเทคโนโลยีได้รับ
การพัฒนาให้  รวดเร็ว  ชัดเจน และทันต่อ
เหตุการณ์ในปัจจุบัน  

18)   ร้อยละ 95  ของผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากรใน
สถานศึกษา 

19)  ทุกหน่วยงานในสถานศึกษา ได้รับผล
การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับดี
มากของกระทรวงศึกษา และ สมศ.  

8. ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยี การให้บริการ 
เสริมสร้างขวัญก าลังใจ 
แ ล ะ จิ ต ส า นึ ก ใ น
จ ร ร ย า บ ร ร ณ  เ พ่ื อ
ประสิ ทธิ ภ าพ ในกา ร
ท างาน 

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

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

9 .  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้

6.  กิจการนักเรียนพัฒนาส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มี

24)   ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาศักยภาพตรง
ตามความสามารถของตนเอง  
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ผู้ เรียนเกิดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์

ความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี 
กีฬา และด้านอ่ืนๆ ตามความถนัด
และสนใจของตนเอง สามารถเข้า
ร่วมแข่งขันทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา (น.9) 

25) ผู้ เ รียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของโรงเรียน   
 

1 0 .  เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ปฏิสัมพันธ์ต่อชุมชนใน
ก า ร อ นุ รั ก ษ์  
ศิ ลปวัฒนธรรม   ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งใช้
สถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน 

7 .สัม พันธ์ชุ มชนพัฒนาส่ ง เสริม
ความสัมพันธ์ของสถานศึกษาและ
ชุมชน เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นใน
สถานศึกษา ร่วมอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
บุคลากรและผู้เรียนมีจิตอาสาในการ
ช่วยเหลือสังคม (น.10) 

26)  ร้อยละ 90  ของชุมชนให้การยอมรับ 
สนับสนุนและให้ร่วมมือกับสถานศึกษาใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ    
27)   ร้อยละ 90  ของบุคลากรและผู้เรียน
เกิดความภาคภูมิใจ ปฏิบัติตนเหมาะสมกับ
ความเป็นไทย และสามารถเป็นแบบอย่างที่
ดีกบับุคคลอ่ืน 
 28)  ร้อยละ 90  ชุมชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและสามารถ
น าไปพัฒนาตนเองและบุคคลอ่ืน 
 29) ร้อยละ 90  ของชุมชนและสถานศึกษา
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
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1.7.6 โครงสร้างบริหารโรงเรียน
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2 ศักยภาพของสถานศึกษา 
 
 2.1 จุดอ่อน จุดแข็ง  โอกาส  ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 

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

 
ข้อจ ากัด / จุดอ่อน ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  
 ที่พักอาศัยของผู้เรียนห่างไกลจากโรงเรียน 
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2.2 ความส าเร็จ ความภาคภูมิใจ  
 
ความส าเร็จ ความภาคภูมิใจของครู  

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู 
นางสาวบรรจง  เงินสมบัติ 
 
นางเพชราวรรณ  เหมือนวงศ์ 
 
นางสาววาสนา  สุนทรโรวิทย์ 
 
นางศิริพร  คงสกุลถาวร 
 
นางสาวสุทธิมาลย์  เจริญผล 
 
นางสาวฐิตาภรณ์  ชาวห้วยหมาก 
 
นางสาวบุษราภรณ์  ชาวปากน้ า 
 
นางสาวไพลิน  มาสนุพงษ์ 
 
นางสาววรรณภา  ล้ าตระกูล 
 
นางสาวสุนีย์  ฟักวงศ์ 
 
นางสาวนิรมล  ประเสริฐศรี 
นายเอกภาพ  ศรีประมง 
นายนิพนธ์  สมบูรณ์พูลเพ่ิม 
นางปริญญา  ตั้งภัทรกุล 
นางสาวฐานวีร์  อินทรสมบัติ 
นางสาวปัทมาพร  จิตร์บ ารุง 
นางนิตยา  สายเสียงสด 
นางสาวสุจินตนา  รูปเพรียว 

 
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
จตุตถดิเรกคุณาภรณ ์
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 จตุตถดิเรกคุณาภรณ ์
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
จตุตถดิเรกคุณาภรณ ์
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
จตุตถดิเรกคุณาภรณ ์
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 
ท างานครบ 25 ปี 
ท างานครบ 25 ปี 
ครูดีเด่น 
ครูดีเด่น 
ครูดีเด่น 
ครูดีเด่น 
ครูดีเด่น 
ครูดีเด่น 
 

 
ส านักนายกรัฐมนตรี 
 
ส านักนายกรัฐมนตรี 
 
ส านักนายกรัฐมนตรี 
 
ส านักนายกรัฐมนตรี 
 
ส านักนายกรัฐมนตรี 
 
ส านักนายกรัฐมนตรี 
 
ส านักนายกรัฐมนตรี 
 
ส านักนายกรัฐมนตรี 
 
ส านักนายกรัฐมนตรี 
 
ส านักนายกรัฐมนตรี 
 
คุรุสภา 
คุรุสภา 
ฝ่ายการศึกษา  
ฝ่ายการศึกษา  
ฝ่ายการศึกษา  
ฝ่ายการศึกษา  
ฝ่ายการศึกษา  
ฝ่ายการศึกษา  
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ความส าเร็จ ความภาคภูมิใจของนักเรียน แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้

ผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ รายการแข่งขัน/สถานที่ ว/ด/ป ทีแ่ข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น

3-ก.ค.-59 นางสาวปุณยนุช  ปัญญาธนคุณ ม.4

นางสาวกรพนิธ์ุ  ทองผุด ม.5

3-ก.ค.-59 เด็กหญิงพชัรพมิล  เทพไพฑูรย์ ป.3

เด็กหญิงพมิลวรรณ  พุม่นาค ป.4

เด็กหญิงปัญญาดา  พฒิุลดา ป.5
เด็กหญิงเพญ็พชิชา  มบีุญ ป.6
เด็กหญิงณัฐพร  ประทีปถิ่นทอง ม.1
เด็กหญิงภูริศชญา  จันทิวาสน์ ม.2
นางสาวณัฏฐา  กจิรัชชานนท์ ม.4
นางสาวณัฎฐา  กจิเจริญ ม.5
นางสาวปารณีย์  อศัวนนทาวงศ์ ม.5
นางสาวกลุณสร  ฐานพาธนกนุ ม.6

1
คะแนนยอดเยี่ยมอนัดับที ่1
 ระดับภาคกลาง พร้อมเงิน
สด 500 บาท

2

สอบเสริมปัญญา วิชาภาษาไทย ทีโ่รงเรียน
ยอแซฟอปุถัมภ์ จัดโดย บริษทัเสริมปัญญา 
จ ากดั

คะแนนยอดเยี่ยม อนัดับที ่
1 ระดับจังหวัดนครปฐม

สอบเสริมปัญญา วิชาภาษาไทย ทีโ่รงเรียน
ยอแซฟอปุถัมภ์ จัดโดย บริษทัเสริมปัญญา 
จ ากดั

เด็กหญิงพชัรพมิล เทพไพฑูรย์ ป.3

3
การแข่งขันท่องอาขยาน งานศิลปะหัตถกรรม
 นักเรียนระดับกลุ่มกล้วยไม้

10-ต.ค.-59 รางวัลระดับเหรียญทอง เด็กหญิงญาดา  แสงทอง ป.3

4
การแข่งขันคัดลายมอื งานศิลปะหัตถกรรม 
นักเรียนระดับกลุ่มกล้วยไม้

10-ต.ค.-59 รางวัลระดับเหรียญทอง
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ผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ รายการแข่งขัน/สถานที่ ว/ด/ป ทีแ่ข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น

เด็กหญิงนภาดา  เสง่ียม ป.6
เด็กชายนนทพทัธ์  สระสม ป.6

2
การแข่งขันซูโดก ุความสามารถทางวิชาการ ณ
 โรงเรียนกสินธรอาคาเดมี่ 4-ส.ค.-59 รางวัลชนะเลิศ เด็กชายณัฐกติต์ิ  เชาวน์ไตรรัตน์ ป.6

เด็กชายคุณานนท์  ชัยกลุประเสริฐ ป.6
เด็กชายนนทพทัธ์  สระสม ป.6
เด็กหญิงนภาดา  เสง่ียม ป.6

4 ซูโดก ุณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 9-ก.พ.-60 รางวัลชนะเลิศ เด็กชายณัฐกติต์ิ  เชาวน์ไตรรัตน์ ป.6
5 การแข่งขันประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ คร้ังที ่14

 /2559 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  
รับเกรีติบัตรวันที ่ณ หอประชุมพฆิเนศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

17-ธ.ค.-59 รางวัลเกยีรติบัตร
ชมเชย

เด็กชายคุณานนท์ ชัยกลุประเสริฐ ป.6

1
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ความสามารถ
ทางวิชาการ ณ โรงเรียนกสินธรอาคาเดมี่ 4-ส.ค.-59 รางวัลชนะเลิศ

3

การสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกรับเขต
พืน้ทีก่ารศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2560 วิชา
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
สาย 1 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
ประถมศึกษา นครปฐม เขต 2

22-ม.ค.-60 รางวัลเหรียญทอง

ม.4/26
การแข่งขัน  PAMA  คณิตคิดเร็วชิงแชมป์
ประเทศไทยคร้ังที ่11 20  ส.ค  2559

รองชนะเลิศอนัดับ
 2ระดับประเทศ

นายธนวัฒน์  เชื่อมวราศาสตร์
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ผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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ผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็กชายจิรายุ   วิชชาขจร ม.3
เด็กหญิงมธุริน  ดลธนนนท์ ม.3
เด็กชายพรีพงศ์ จินะ ม.3
เด็กหญิงวริสรา  เหลืองสกลุพานิช ม.3
เด็กชายพงศกร  เปียชาติ ม.3
เด็กชายชนกานต์  ศรีศรุติพร ม.3
เด็กหญิงชลิดา  รัตนนิภากลุ ม.3
เด็กหญิงชัญญามาศ  สุนทรศักด์ิสิทธ์ิ ม.3
ด.ญ.กญัญาณี  วงศแหลมมจัฉา ม.3
ด.ญ.จุฑามาศ  เจริญพานิชสันต์ิ ม.3
ด.ญ.วีรภัทรา  โสภณวชิรา ม.3
ด.ญ.พรรษภูม ิ ลีละวุฒิกาญจน์ ม.3
ด.ญ.พรรณธร  ทองวีระกลุ ม.3

13

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท ทดลอง 
ระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที ่1-3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่66  ระดับเขต
พืน้ทีก่ารศึกษา

12-พ.ย.-59
รางวัลระดับเหรียญ

ทอง

11

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “ การใช้
ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร” 
ระดับมธัยมศึกษา              ตอนต้น ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

3-4   ส.ค  2559
ชนะเลิศ 

ระดับประเทศ

12
การประกวดโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว
ประจ าปี 2559 ( Youth Green Novation 
Awards 2016)

30-ต.ค.-59
รางวัลชมเชย 
ระดับประเทศ
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ผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ รายการแข่งขัน/สถานที่ ว/ด/ป ทีแ่ข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น
เด็กชายยศวริศ  ศรีโสภณาเมศ ป.4

เด็กหญิงฐิติพร  บุญเหลือ ป.6
2 การแข่งประกวดสุนทรพจน์ ระดับมธัยมศึกษาปีที ่

4-6 งานวิชาการ "แสงธรรมไบเบิล คอนเทส" ใน
หัวข้อ "พระเมตตาของพระเจ้าต่อชีวิตของฉัน"

24-พ.ย.-59 รางวัลชนะเลิศ    เงิน
รางวัล 3,000 บาท

นางสาวญดา ฤทธาศาสตร์ ม.5

3
การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม งานศิลปะหัตถกรรม
 นักเรียนระดับกลุ่มกล้วยไม้

10-ต.ค.-59 รางวัลระดับเหรียญทอง เด็กหญิงทิยดา หาษญกติต์ตระกลู ป.3

4
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน หัวข้อ “รอบรู้เร่ือง
อาเซียน”

9-ส.ค.-59 รางวัลชนะเลิศ ด.ช.นัฐพล  พรมกระทุม่ล้ม ม.2

5
การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกฏุ คร้ังที ่9

27-พ.ย.-59
รางวัลชมเชย
ระดับประเทศ

ด.ช. ไอลวิล  ศรีตะเจริญไพบูลย์ ม.3

ด.ช.ไอลวิล  สรีตะเจริญไพบูลย์ ม.3
ด.ช.อานนท์  พทุธวรพงศ์ ม.3
นายณภพ  รมณียกลุ ม.6
นายรัชชานนท์  บ ารุงวงษ์ ม.6
นายดนู  ล้ิมอดุมพร ม.6
นายภิญญโญ  จิระวิชากษ ม.6
นายนัทธพงศ์  ภูวโภคินกลู ม.5

นายปกรณ์  พฒันภิรมย์ ม.5
นายภัทรพล  ศรีไชย ม.5

9
การตัดต่อภาพยนตร์ มธัยมศึกษาปีที ่4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

12-พ.ย.-59
รางวัลชนะเลิศระดับ
เหรียญทองระดับเขต

1
การแข่งขันตอบปัญหาพระราชประวัติพระบามสม
เด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่9

9-ก.พ.-60
รางวัลชนะเลิศ    
ระดับจังหวัด

การประกวดภาพยนตร์ส้ัน “เป็นหนึ่ง ไมพ่ึง่ยา”ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

8
การแข่งขัน Bible Genius Award ณ วิทยาลัยแสง
ธรรม

24-พ.ย.-59
รางวัลชนะเลิศ      
ระดับสังมณฑล

นายสรคมน์  สุขคล้าย ม.5

6
โครงการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะกบัเยาวชน ปี 
2560

20-ม.ค.-60 รางวัลชนะเลิศ

7 20-ม.ค.-60
รางวัลชมเชย
ระดับประเทศ
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ผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 
 

ที่ รายการแข่งขัน/สถานที่ ว/ด/ป ทีแ่ข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น
1 การแข่งขัน THE MALL MINI JU-JITSU LEAUGE 

CUP ณ เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 4 6-7 สิงหาคม พ.ศ. 2559
รางวัลเหรียญทอง เด็กหญิงมนี่า วัชราทิตย์ ทานาเบะ ป.1

2 การแข่งขันกฬีานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ คร้ังที ่38 
“ย่าโมเกมส์” รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที ่7 
จังหวัดนครปฐม ประจ าปี พ.ศ.2559

1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 รางวัลชนะเลิศ กฬีา
แบดมนิตัน ประเภทชายคู่

นายชุติพนธ์  ธีรกลุวิจารณ์ ม.3

3
การแข่งขันกฬีาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที ่33 รอบ
คัดเลือกตัวแทนระดับ ภาค 2 “กรุงเกา่เกมส์”

11-22 พฤศจิกายน พ.ศ.
2559

รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 2
 กฬีาแบดมนิตัน ประเภท
ทีมชาย

นายชุติพนธ์  ธีรกลุวิจารณ์ ม.3

4
การแข่งขันกฬีาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที ่33 รอบ
คัดเลือกตัวแทนระดับ ภาค 2 “กรุงเกา่เกมส์”

11-22 พฤศจิกายน พ.ศ.
2559

รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 1
 กฬีาแบดมนิตัน ประเภท
คู่ผสม

นายชุติพนธ์  ธีรกลุวิจารณ์ ม.3

5 การแข่งขันกฬีาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที ่33 รอบ
คัดเลือกตัวแทนระดับ ภาค 2 “กรุงเกา่เกมส์”

11-22 พฤศจิกายน พ.ศ.
2559

รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 1
 กฬีาแบดมนิตัน ประเภท
ชายคู่

นายชุติพนธ์  ธีรกลุวิจารณ์ ม.3

6 การแข่งขันกฬีานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ คร้ังที ่38 
“ย่าโมเกมส์” รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที ่7 
จังหวัดนครปฐม ประจ าปี พ.ศ.2559

1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 รางวัลชนะเลิศ กฬีา
แบดมนิตัน ประเภทชายคู่

นายชุติพนธ์  ธีรกลุวิจารณ์ ม.3

7 การแข่งขันกฬีานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ คร้ังที ่38 
“ย่าโมเกมส์” รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที ่7 
จังหวัดนครปฐม ประจ าปี พ.ศ.2559

1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 1
 กฬีาแบดมนิตัน ประเภท
คู่ผสม

นายชุติพนธ์  ธีรกลุวิจารณ์ ม.3

8 การแข่งขัน BACMINTON ยาแนวตราจระเข้ จูเนียร์
 2016 รับรองโดย สมาคมกฬีาแบดมนิตันแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

24 – 28 ธันวาคม พ.ศ.
2559

รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 2
 กฬีาแบดมนิตัน ประเภท
ชายคู่ 16 ปี

นายชุติพนธ์  ธีรกลุวิจารณ์ ม.3

9 การแข่งขันแบดมนิตัน MT SPORT ARENA MINI 
BADMINTON 2016 รับรองโดย สมาคมแบดมนิตัน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

14-19 มกราคม พ.ศ.
2560

รางวัลรองชนะเลิศ 
ประเภทหญิงคู่

เด็กหญิงชุติมณฑน์ ธีรกลุวิจารณ์ ป.6

10 การแข่งขันแบดมนิตัน SGG Junior Badminton 
Championships คร้ังที ่36 ประจ าปี 2559

19 มกราคม พ.ศ.2560 รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 2
 ภาคกลาง ประเภทชายคู่ 
อายุไมเ่กนิ 14 ปี

นายชุติพนธ์  ธีรกลุวิจารณ์ ม.3

11 การแข่งขันมหกรรมทักษะพืน้ฐานยิมนาสติก ชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย

12-15 พ.ค.59 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน เด็กหญิงชวัลญา   สุรเดช ป.2

12 การแข่งขันว่ายน้ า นักเรียนของกรมพลศึกษา 
ประจ าปี 2559 ณ สระว่ายน้ าวิสุทธ์ิธารมณ์

13-17 ม.ิย. 59
ถ้วยรางวัล ชนะเลิศ รุ่น
อายุ 10 ปี หญิง

เด็กหญิงกมลชนก  ขวัญเมอืง ป.6
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ผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

ด.ช.ธนชาติ   กลุอกั ม.1
ด.ช.วรัญชิต  พงศ์ศาสุนันท์ ม.1
ด.ช.พสิษฐ์ชัย  เพชรวงศ์ ม.2
ด.ช.ฐปนัตว์  ชูกลู ม.2
ด.ช.พลวัต ชุลีกรเมตตา ม.3
ด.ช.ธนวัฒน์  ตุกพริก ม.3
ศุภณัฐ  ภัทรสิริวงศ์ ม.3
นายกฤษณีพล นันทมโน ม.3
นายเมธาสิทธ์ิ ศรีหะรัญ ม.3
นายศักด์ิวิทูร  ขันติวงศ์ ม.3
นายอสิระ  เนียะแกว้ ม.3
นายพานุ จันทร์เรือง ม.4
นายรัฐธรรมนูญ    เอกอมร ม.4
นายฐิติวัชร์   บุตรดีสวภัทร์ ม.5
นายสหรัฐ   สุขศรี ม.5
นายกษภัิท   เอีย่วสกลุ ม.5
นายธนดล   พณิชย์โชค ม.5
นายสมควร   วณิชยาพนัธ์ุ ม.5
นายชาญวิทย์   โอง่เคลือบ ม.5
นายสู้เส้า   อู่ ม.5
นายณัฐรัตน์  เจริญสิริกลุ ม.5
10.นายวิชัยยุทธ  แสงรัตน์ ม.6
11.นายภูวนัส   ยนตรกจิ ม.6
นายรัฐธรรมนูญ    เอกอมร ม.4
นายฐิติวัชร์   บุตรดีสวภัทร์ ม.5
นายสหรัฐ   สุขศรี ม.5
นายกษภัิท   เอีย่วสกลุ ม.5
นายธนดล   พณิชย์โชค ม.5
นายสมควร   วณิชยาพนัธ์ุ ม.5
นายชาญวิทย์   โอง่เคลือบ ม.5
นายสู้เส้า   อู่ ม.5
นายณัฐรัตน์  เจริญสิริกลุ ม.5
10.นายวิชัยยุทธ  แสงรัตน์ ม.6
11.นายภูวนัส   ยนตรกจิ ม.6
1.นายทัตภณ         ควรเดชะคุปต์ ม.6
2.นายจักรภัทร      นาคงศรี ม.6
3.นายเสฎฐวุฒิ      แย้มพมัธ์ ม.6
4.นายเรืองเดช      รุ่งเรือง ม.6
5.นายธนพล         สุขุกมุาราชาติ ม.6
6.นายณัฐพงศ์      ขวัญแกว้ ม.6
7.นายกณัต์ชาติ    แซ่อึง้ ม.6
8.นายธีรภัทร      ออมสิน ม.6
9.นายธนกร        บุญอรุณรักษา ม.6
10.นายองักรู       แคนจา ม.6

15
กฬีาบาสเกตบอลกฬีาธนาคารโรงเรียนธนาคารออม
สิน

20-พ.ย.-59
รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 1
 ระดับภาค

16 การกฬีาส่วนกลางและภูมภิาค 5-9 ก.ย. 2559 รองชนะเลิศอนัดับ 2

13
การแข่งขัน  ฟตุซอลกฬีาระหว่างส่วนกลางและ
ภูมภิาค จังหวัดนครปฐม

17– 19 ส.ค. 2559 รางวัลชนะเลิศ

14
กฬีาบาสเกตบอลกฬีาธนาคารโรงเรียนธนาคารออม
สิน

23-ส.ค.-59
รางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทน
ระดับจังหวัด
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ผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

 

  

ที่ รายการแข่งขัน/สถานที่ ว/ด/ป ทีแ่ข่ง ผลการแข่งขัน รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น
รายชื่อการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่66
ระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน

1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  ระดับช่วงชั้น2 6-7ตุลาคม รางวัลเหรียญทอง ด.ช.สาทิส  ชื่นทองค า            ป.5
2 เด่ียวซอด้วง ป.1-6 6-7ตุลาคม รางวัลเหรียญทอง ด.ช.รัฐนันท์  รุ่งโรจน์วัฒนา  ป.6
3 เด่ียวขลุ่ยเพยีงออป.1-6    6-7ตุลาคม รางวัลเหรียญทอง ด.ช.รวินท์   ออ่นภักดี  ป.6
4 เด่ียวระนาดทุม้ป.1-6    6-7ตุลาคม รางวัลเหรียญทอง ด.ช.ชลสิทธ์ิ สีอว้น   ป.4  
5 เด่ียวขิมป.1-6    6-7ตุลาคม รางวัลเหรียญทอง ด.ญ.ปริญญาภรณ์      ทรัพย์มัน่ ป.6
6 ขับร้องเพลงไทยเดิม  ป.1-6   6-7ตุลาคม รางวัลเหรียญทอง ด.ช.ธนัชพงศ์  ลีศิริชัยกลุ  ป.5
7 ขับร้องเพลงสากล ป.1-6    6-7ตุลาคม รางวัลเหรียญทอง ด.ญ.ธันยนันท์  เตรียมล้ าเลิศ

ด.ช.ชรัตน์  นิลโนรี ป.5
ด.ช.พทัธ์ธีระ  โชคทรัพย์สมบัติ ป.4
ด.ช.ศุภกฤต  ปรุงส าราญกจิ ป.4
ด.ญ.วรรสินีญ์  หฤหรรษธ์รรม ป.4
ด.ญ.กญัชพร   ศิริสุธธา ป.4
ด.ญ.อชิรญาณ์   ไชยพจน์พานิช ป.4
ด.ญ.กมลวรรณ  ใจนักรบ ป.4
ด.ญ.รสกร    อรจุล ป.4

8 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด ระบ าปฐมนาฏลีลา 6-7ตุลาคม รางวัลเหรียญทอง
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  ผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
 
    
 

14
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ งานศิลปะหัตถกรรม 
นักเรียนระดับกลุ่มกล้วยไม้

10-ต.ค.-59 รางวัลระดับเหรียญทอง เด็กหญิงภัคธีมา หล าจันทร์ ป.3

15
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ งานศิลปะหัตถกรรม 
นักเรียนระดับกลุ่มกล้วยไม้

10-ต.ค.-59 รางวัลระดับเหรียญเงิน เด็กหญิงปุญยนุช วิกรัยเจริญยิ่ง ป.5

16
การแข่งขันวาดภาพระบายสี งานศิลปะหัตถกรรม 
นักเรียนระดับกลุ่มกล้วยไม้

10-ต.ค.-59 รางวัลระดับเหรียญเงิน เด็กหญิงกาญจน์สิตา  แสงศิริทรัพย์ ป.5

17
การแข่งขันเด่ียวซออู ่งานศิลปะหัตถกรรม นักเรียน
ระดับกลุ่มกล้วยไม้

10-ต.ค.-59 รางวัลระดับเหรียญทอง เด็กหญิงชญาดา  ฟกัวงศ์ ป.6

20
การขับรองเพลงไทยลูกทุง่ งานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียนระดับกลุ่มกล้วยไม้

10-ต.ค.-59 รางวัลระดับเหรียญทอง เด็กหญิงประภาสิริ  บุบผามาลา ป.4

เด็กหญิงนวกชมณ นววิธิพงศ์ ป.4
เด็กหญิงปุณณัฐฐา  กอบพสิิฐชัยกลุ ป.4
เด็กหญิงพชิอร  เดชมี ป.4
เด็กหญิงณิสราภรณ์  พยนต์ศิริ ป.4
เด็กหญิงรวินทร์นิภา  แสงเหลา ป.5
เด็กหญิงภคพร ธีรานุวัฒน์ ป.5
เด็กหญิงอาทิตยา  มงคลวรัทยา ม.1
เด็กหญิงพมิลณัฐ  กงัวาฬไพสรรค์ ม.1
เด็กหญิงกลุยา  ผู้ธูป ม.2
เด็กหญิงชุติมา  แสงสว่าง ม.2
เด็กหญิงนิดนภา  แสงสว่าง ม.2
เด็กหญิงชุติมณฑน์  ฉัตรเงิน ม.3
นางสาวประภาทิพย์  แซ่โค้ว ม.6
นางสาวกนัต์ฤทัย  กานต์อศัเดช ม.6
นางสาวสิริปัญจะ  ค าภิกติร์ ม.5
นางสาวป่านใจ  ใจแปลง ม.5
นางสาวรัษฎาภรณ์  จ านงค์ ม.5
นางสาวอวัสนันท์  ดะสมทุร ม.5
นางสาวอสิริยา  คงการุณ ม.5
ด.ช.พงศภัค  ชื่นนาคะกลุ ม.2
ด.ช.ทศรุจ  ธีรานุวัฒน์ ม.3

การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุง งานศิลปะหัตถกรรม 
นักเรียนระดับกลุ่มกล้วยไม้
การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ งานศิลปะหัตถกรรม 
นักเรียนระดับกลุ่มกล้วยไม้

24 การแข่งขันวิชาการ วาดภาพระบายสี โรงเรียนกสิณธร 4-ส.ค.-59

รางวัลระดับเหรียญทอง

รางวัลชนะเลิศ

18 10-ต.ค.-59 รางวัลระดับเหรียญทอง เด็กหญิงปภาวรินทร์  สกลุเต็ม ม.4

เด็กหญิงน้ าเพชร  กอ่นก าเนิด ป.6

23
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ ์ระดับมธัยมศึกษา
ตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืน้ที่
การศึกษา

13-พ.ย.-59 รางวัลระดับเหรียญทอง

22
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ ์ระดับมธัยมศึกษา
ตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืน้ที่
การศึกษา

13-พ.ย.-59 รางวัลระดับเหรียญทอง

21 การแข่งขันระบ ามาตรฐานระดับประถมศึกษา 10-ต.ค.-59 รางวัลระดับเหรียญทอง

19 10-ต.ค.-59
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 ผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

 

25
“วาดภาพระบายสี” ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ที่
การศึกษา

12-พ.ย.-59 รางวัลเหรียญทอง เด็กชายพงศภัค  ชื่นนาคะกลุ ม.2

26
การแข่งขัน“ศิลป์สร้างสรรค์” ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่
 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่66 ระดับเขต
พืน้ทีก่ารศึกษา

12-พ.ย.-59 รางวัลเหรียญทอง นายธเนศ  ชูสุข ม.4

ด.ช.ไพสิฐ  สุวรรณจันทร์ ม.4
ด.ช.อมรเชษฐ์   สันติ ม.3
ด.ช.อนุชา  ประณุทกระสานต์ิ ม.4
ด.ช.ธีระพนัธ์  อศัวเจริญกลุ ม.2
ด.ช.กฤษฎา  เจริญทรัพย์ ม.5
ด.ช.วีรภัทร ภักดีชวลิต ม.4
นายภาสวี  ศรีธรรม ม.5
นายพรีวิชญ์  อติภัควัฒน์ ม.1
ด.ช.พชร  พนัธ์ทอง ม.3

28
การแข่งขัน  “เด่ียวจะเข้” ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที ่
1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่66 ระดับเขต
พืน้ทีก่ารศึกษา

12-พ.ย.-59 รางวัลเหรียญทอง ด.ช.พชร  เขียวแกว้ ม.3

29
การแข่งขัน  “เด่ียวขิม 7 หย่อง” ระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีที ่1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่
 66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

12-พ.ย.-59 รางวัลเหรียญทอง ด.ช.ศุภวิชญ์  วงษสั์จจานันท์ ม.3

30
การแข่งขัน  “ร้องเพลงไทยลูกทุง่” ระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีที ่1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่
 66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

12-พ.ย.-59 รางวัลเหรียญทอง ด.ช.อภิวัฒน์ ศรีครชุม ม.1

31
การแข่งขัน  ร้องเพลงไทยลูกทุง่” ระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีที ่4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่
 66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

12-พ.ย.-59 รางวัลเหรียญทอง นายนคร  ละครท้าว ม.5

32
การแข่งขัน  “ร้องเพลงพระราชนิพนธ์” ระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีที ่1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่
 66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

12-พ.ย.-59 รางวัลเหรียญทอง ด.ช.ธนวัฒน์  ตุกพริก ม.3

33
การแข่งขัน  ร้องเพลงสากล” ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่
 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่66 ระดับเขต
พืน้ทีก่ารศึกษา

12-พ.ย.-59 รางวัลเหรียญทอง นายธนพล  สมมไีชยเลิศ ม.5

ด.ช.ไพสิฐ  สุวรรณจันทร์ ม.4
ด.ช.อมรเชษฐ์   สันติ ม.3
ด.ช.อนุชา  ประณุทกระสานต์ิ ม.4
ด.ช.เด็กชายธีระพนัธ์  อศัวเจริญกลุ ม.2
ด.ช.กฤษฎา  เจริญทรัพย์ ม.5
ด.ช.วีรภัทร ภักดีชวลิต ม.4
นายภาสวี  ศรีธรรม ม.5
ด.ช.พรีวิชญ์  อติภัควัฒน์ ม.1
ด.ช.พชร  พนัธ์ทอง ม.3

35
รายการแข่งขัน  “เด่ียวจะเข้” ระดับชั้นมธัยมศึกษาปี
ที ่1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับ
ภาคกลางและภาคตะวันออก

16 -18 ธ.ค. 2559 รางวัลเหรียญเงิน ด.ช.พชร  เขียวแกว้ ม.3

36
การแข่งขัน  “เด่ียวขิม 7 หย่อง” ระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีที ่1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่
 66 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

16 -18 ธ.ค. 2559 รางวัลเหรียญทอง ด.ช.ศุภวิชญ์  วงษสั์จจานันท์ ม.3

34
ประเภทวงเคร่ืองลม ระดับ ม.1-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนคร้ังที ่66  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

16 -18 ธ.ค. 2559 รางวัลเหรียญทอง

27
การแข่งขัน ประเภทวงเคร่ืองลม ระดับ มธัยมศึกษาปีที่
 1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่66  ระดับเขต
พืน้ทีก่ารศึกษา

12-พ.ย.-59 รางวัลเหรียญทอง
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ผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ที ่ รายการแข่งขัน / สถานที่ 
ว.ด.ป. 

ที่แข่งขัน 
ผลการแข่งขัน รายช่ือนักเรียน ระดับชั้น 

1. 
การประกวดแข่งขันออกแบบ 
Web Design & Multimedia  
ครั้งท่ี 8 สถาบันไทยญี่ปุ่น  

5   
สิงหาคม  
2559 

รองชนะเลิศอันดับ 
1 

ระดับประเทศ 

นายณัฐศิษย์  ปัญจพรผล 
นายวีรภัทร์  พิพิธเรืองไกร 
นายสิมลิัน  กลิ่นสมิทธิ ์

ม.5/3 
ม.5/3 
ม.5/3 

2. 

การสร้าง Webpage ประเภท 
Text Editor มัธยมศึกษาปี 1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 
66 ณ โรงเรียน ภปร.ราช
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ์

12  
พฤศจิกาย
น  2559 ชนะเลิศ 

ระดับเขต 

ด.ช.ภัณฑิล  อดุลย์ ฐานานุศักดิ ์
ด.ช.ภัทรพล  ตั้งบรรจงกิจ 

ม.3/3 
ม.3/6 

3. 

การตัดต่อภาพยนตร์ มัธยมศึกษา
ปีท่ี 4-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี 66 ณ โรงเรยีน 
ภปร.ราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

12 
พฤศจิกาย
น  2559 

เกียรติบัตรเหรียญ
ทอง 

ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา

นครปฐม เขต 2 

นายปกรณ์  พัฒนภริมย ์
นายภัทรพล  ศรีไชย 

ม.5/3 
ม.5/3 

4 

การแข่งขันการสร้างเว็บเพจ 
ประเภท Web Editor ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 
66 ณ โรงเรียน ภปร.ราช
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ์

12 
พฤศจิกาย
น  2559 

เกียรติบัตรเหรียญ
เงิน 

ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา

นครปฐม เขต 2 

นายณัฐศิษย์ ปัญจพรผล  
นายวีรภัทร์ พิพิธเรืองไกร  

ม.5/3 
ม.5/3 

5 

การแข่งขันการสร้างการ์ตูน
แอนิเมชัน (2D Animation) ม.
1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 
66 ณ โรงเรียน ภปร.ราช
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ์

 

12 
พฤศจิกาย
น  2559 

รองชนะเลิศอันดับ 
1  เ กี ย ร ติ บั ต ร
เหรียญเงิน 
ร ะ ดั บ เ ข ต พื้ น ที่
ก า ร ศึ ก ษ า
นครปฐม เขต 2 

นางธนภัทร บ่อทรัพย์  
นายพงษ์ปณต ทองแสง  

ม.2/2 
ม.3/5 
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ผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ รายการแข่งขัน / สถานที่ ว.ด.ป. ทีแ่ข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อนักเรียน
ระดับชั้น

1 ผลงานเร่ือง THE UNSEEN ในการแข่งขัน สารคดีส้ัน 
รายการกบนอกกะลา ซูปเปอร์จูเนียร์ปี 8 ทีนเอจครี
เอทไทย

25 
พฤศจิกายน 
พ.ศ.2559

รางวัลชมเชย ระดับประเทศ 
ทุนการศึกษา 5,000 บาท

นางสาวภูษณิศา ปิติธนสารสมบัติ    
นางสาวญาณิฐา ไมม้งคล   
นางสาวธนัญญา อมัพวา 
นางสาวญดา ฤทธาสวัสด์ิ 

ม.6       
ม.5       
ม.5       

ม.5

2 การแข่งขันการประกวดหนังส้ันของ To Be Number
 1 จากราชมงคลพระนคร

20 มกราคม 
พ.ศ. 2560

อนัดับที ่5 จาก 45 ทีม 
ระดับประเทศ

นายภิญโญ จิระวิชฎา บ ารุงวงษ ์          
นายรัชชานนท์ ล้ิม                      
นายดนู อดุมพร

   ม.6     
  ม.6      

 ม.6
นายณัฐศิษย์  ปัญจพรผล ม.5
นายวีรภัทร์  พพิธิเรืองไกร ม.5
นายสิมลัิน  กล่ินสมทิธ์ิ ม.5

ด.ช.ภัณฑิล  อดุลย์ ฐานานุศักด์ิ ม.3

ด.ช.ภัทรพล  ต้ังบรรจงกจิ ม.3

นายปกรณ์  พฒันภิรมย์ ม.5

นายภัทรพล  ศรีไชย ม.5

5
การตัดต่อภาพยนตร์ มธัยมศึกษาปีที ่4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

12-พ.ย.-59

ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ระดับ
เขต

ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ระดับ
เขต

3
การประกวดแข่งขันออกแบบ Web Design & 
Multimedia  คร้ังที ่8 สถาบันไทยญี่ปุน่

5   ส.ค  2559
รองชนะเลิศอนัดับ 1
ระดับประเทศ

4
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor 
มธัยมศึกษาปี 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

12-พ.ย.-59



38 

 

สารสนเทศแผนกสามญัชาย ปีการศึกษา 2559 Page 38 
 

ผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 

ที่ รายการแข่งขัน / สถานที่ ว.ด.ป. ทีแ่ข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น
1 การแข่งขันในโครงการประกวดสุนทรพจน์เพือ่

การเปล่ียนแปลงโลก คร้ังที ่4/2559 ( 
Change the World Speech Contest) 
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จาก 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  จังหวัด
ปทุมธานี

13สิงหาคม พ.ศ. 2559

รางวัลชนะเลิศอนัดับ 1  ระดับประเทศ
ทุนการศึกษามลูค่า 5,000 บาท พร้อมโล่ และ
วุฒิบัตร

เด็กหญิงยุ่ยหาน  หวง ป.6

2 การแข่งขันในโครงการประกวดสุนทรพจน์เพือ่
การเปล่ียนแปลงโลก คร้ังที ่4/2559  ( 
Change the World Speech Contest) 
ภาษาองักฤษ ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  จังหวัด
ปทุมธานี

13สิงหาคม พ.ศ. 2559 รางวัลชนะเลิศอนัดับ 1  ระดับประเทศ
ทุนการศึกษามลูค่า 5,000 บาท พร้อมโล่ และ
วุฒิบัตร

เด็กหญิงกฤษณา  สัจเดว์ ม.2

3 การแข่งขันในโครงการประกวดสุนทรพจน์เพือ่
การเปล่ียนแปลงโลก คร้ังที ่4/2559  ( 
Change the World Speech Contest) 
ภาษาองักฤษ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
จังหวัดปทุมธานี

13สิงหาคม พ.ศ. 2559 รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 2  ระดับประเทศ รับ
ทุนการศึกษามลูค่า 3,000 บาท พร้อม โล่ และ
วุฒิบัตร

เด็กหญิงไอซ์เซส วัชราทิตย(์ทานาเบะ) ป.5

เด็กชายศักด์ิสิทธ์ิ คุณาโรจน์เดชา ป.5

เด็กชายณัฐกติต์ิ เชาวน์ไตรรัชต์ ป.6
เด็กหญิงภัคจิรา โสมย์ไพศาลศิลป์ ป.6
เด็กชายณัชพล วงศ์ธนะเกยีรติ ป.6
เด็กชายนนทพทัธ์ สระสม ป.6
เด็กหญิงนภาดา เสง่ียม ป.6

ที ่1 จังหวัดนครปฐม ที ่6ของภาคกลาง           
 ที ่19 ระดับประเทศ

เด็กชายวราวุฒิ วงศ์เจริญวนกจิ ป.3

ที ่2 จังหวัดนครปฐม ที ่10 ของภาคกลาง         
 ที ่49 ระดับประเทศ

เด็กนรัญจน์ บุญพจนสุนทร ป.4

ที ่1 จังหวัดนครปฐม ที ่2 ของภาคกลาง          
  ที1่0 ระดับประเทศ

เด็กชายณัชพล วงศ์ธนะเกยีรติ ป.6

7
Impromptu Speech ช่วงชั้นที ่1 รอบเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาและจังหวัด

4-ก.พ.-60
รางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าแข่ง
ระดับภาคกลาง

เด็กชายวราวุฒิ วงศ์เจริญวนกจิ ป.3

8
Impromptu Speech ช่วงชั้นที ่2 รอบเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาและจังหวัด

4-ก.พ.-60
รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 1 เป็นตัวแทนของ
จังหวัดเข้าแข่งระดับภาคกลาง เด็กชายกติติพนัธ์ ถาวรไวทย์ ป.6

9
Impromptu Speech ช่วงชั้นที ่1 การ
แข่งขันทักษะวิชาการและส่ิงประดิษฐ์นักเรียน
โรงเรียนเอกชน ระดับภาคกลาง

14-ก.พ.-60
รางวัลเกยีรติบัตรเหรียญเงิน

เด็กชายวราวุฒิ วงศ์เจริญวนกจิ ป.3

10
Impromptu Speech ช่วงชั้นที ่2 การ
แข่งขันทักษะวิชาการและส่ิงประดิษฐ์นักเรียน
โรงเรียนเอกชน ระดับภาคกลาง

14-ก.พ.-60
รางวัลเกยีรติบัตรเหรียญทองแดง เด็กชายกติติพนัธ์ ถาวรไวทย์ ป.6

แข่งขันความสามารถทางภาษาองักฤษชิง
แชมป์ประเทศไทย คร้ังที ่17  จัดแข่งโดย 
PAMA THAILAND ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์  
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

รางวัลชมเชยระดับประเทศ

การทดสอบความสามารถวิชาภาษาองักฤษ
ของบริษทัเสริมปัญญา จัดสอบทีโ่รงเรียนยอ
แซฟอปุถัมภ์ วันที ่19 สิงหาคม 2559 
ประกาศผลสอบ วันที ่7 กนัยายน 2559

รางวัลชมเชย เด็กชายวราวุฒิ วงศ์เจริญวนกจิ ป.3

6 7-ก.ย.-59

4

5
เพชรยอดมงกฏุภาษาองักฤษ คร้ังที ่11  ช่วง
ชั้นที ่1  โดยมลูนิธิร่มฉัตร แข่งทีโ่รงเรียนฤทธิ

1-ต.ค.-59
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ผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
  

เด็กหญิงปรารถนา  สุทธิประเสริฐกลุ ม.1

นางสาวการะเกด  แซ่ห่าน ม.6
ด.ช. รติ  ตรีมาโนช ม.1
ด.ญ กญัญาณี  วงศ์แหลมมจัฉา ม.3
นายสุรวุฒิ  ซุยถัง ม.4
นายวุฒิภัทร  อดุมพชื ม.6

ด.ญ.อศัจรรย์  คุณาโรจน์เดชา ม.2
ด.ญ.วิลาสินี  ชุ่มเสนา ม.2
ด.ญ.มขุชนก  เหลืองประดับใจ ม.2
ด.ญ.นิภาศรี  วงศ์สิริเดช ม.2
ด.ช.ไชยยศ  ตรีรัตนราศี ม.2
ด.ช.พมิพช์นก  เฮงกญัจน์รัตน์ ม.2
ด.ช.พงศกร  สุขคล้าย ม.2
ด.ช.เจตริน  จินตเกษกรรม ม.2
นายวิชยุตม ์ สุวรรณพงศ์ ม.4
นายนลิน  ซ่ือเสง่ียมสกลุ ม.4
นายธนวัฒน์  เชื่อมวรศาสตร์ ม.4

นายณัฐปรมตัถ์  ปิติธนสารสมบัติ ม.4

14
การแข่งขัน PAMA ภาษาองักฤษชิงแชมป์
ประเทศไทย

20-ส.ค.-59 รางวัลชมเชยระดับประเทศ

12 การสอบเสริมปัญญาภาษาองักฤษ 19   ส.ค  2559 อนัดับ 1 ระดับจังหวัด

13 การสอบเสริมปัญญาภาษาองักฤษ 19-ส.ค.-59 อนัดับ 1 ระดับภาค

11
การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกฎุ คร้ังที ่13 
(นานาชาติ)

4-ก.ย.-59 รางวัลชมเชย ระดับประเทศ
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อย

ละ) 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

โครงการเด็กดีศรียอ
แซฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
 
 
 

เพ่ือให้เด็กมีคุณธรรม
จริยธรรมมีมารยาทการ
ไหว้   
รู้จักการออม  มีน้ าใจ
ช่วยเหลือผู้อื่น และรัก
สถาบันของตนเอง 
 
 
 
 
เพ่ือให้เด็กมี
ความสามารถในการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

ปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม
จริยธรรมในการมี
มารยาทการไหว้  รู้จัก
การออม  มีน้ าใจ
ช่วยเหลือผู้อื่น และรัก
สถาบันของตนเอง 
 
 
 
 
ให้เด็กได้เรียนรู้กิจกรรม
การทดลองวิทยาศาสตร์
ตลอดปีการศึกษาเมื่อสิ้น
ปีการศึกษารวบรวมผล
การทดลองของเด็กทุก
ระดับชั้นส่งโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

เด็กร้อยละ  90  
มีคุณธรรม
จริยธรรมมี
มารยาทการไหว้   
รู้จักการออม  มี
น้ าใจช่วยเหลือ
ผู้อื่น และรัก
สถาบันของ
ตนเอง 
 
เด็กร้อยละ  90  
ได้เรียนรู้โดยใช้
กระบวนการ
ทาง
วิทยาศาสตร์ 
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3 แนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณสถานศึกษา (ลักษณะชุมชน) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 อาชีพ การศึกษา สภาพเศรษฐกิจผู้ปกครอง 

3.2.1 สภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครอง    
ตารางที่1 แสดงร้อยละอาชีพผู้ปกครอง จ าแนกเป็นระดับชั้น 

ระดับชั้น 
อาชีพ 

รับราชการ ค้าขาย เกษตรกร รับจ้าง รัฐวิสาหกิจ นักธุรกิจ 
ป.1- ม.6 9.00 24.79 18.50 22.58 3.60 15.24 

                                                                              ที่มา :งานธุรการ/ทะเบียน 
 จากตาราง สรุปผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ประกอบอาชีพค้าขายมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 24.79 รองลงมาคืออาชีพรับจ้างคิดเป็นร้อยละ 22.58 น้อยที่สุดคือ อาชีพรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ
3.60 
 
ตารางที่ 2  แสดงร้อยละวุฒิการศึกษาผู้ปกครอง  

                                                                                           
 
   
 
 
 
 
 

  
ที่มา :งานธุรการ/ทะเบียน 

วุฒิการศึกษา ร้อยละ 
ประถมศึกษา 7.34 
มัธยมศึกษา/ปวช. 20.08 
อนุปริญญา/ปวส. 10.8 
ปริญญาตรี 48.28 
ปริญญาโท    10.11 
ปริญญาเอก 2.41 
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จากตาราง สรุปผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 48.28 รองลงมาคือมัธยมศึกษา/ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 20.08 น้อยที่สุดคือวุฒิ.ปริญญาเอก คิดเป็น
ร้อยละ 2.41  
 
ตารางที่ 3 แสดงร้อยละฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง  
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
จากตาราง สรุปผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มีรายได้เฉลี่ย30,001 – 50,000 มากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 31.38 รองลงมาคือ10,000-30,000 คิดเป็นร้อยละ 30.26 น้อยที่สุดคือ70,001 – 90,000 คดิ
เป็นร้อยละ7.35 

 
3.2.2 จ านวนประชากรในเขตพื้นที่บริการ  

ตารางที่ 1 แสดง จ านวนประชากรจังหวัดนครปฐม 
 

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

รวม 688,276 
 
 

ที่มาข้อมูล :จังหวัดนครปฐม 
 
 

รายได้ต่อเดือน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 10,000  บาท 6.54 

10,000 – 30,000  บาท 30.26 

30,001 – 50,000  บาท  31.38 

50,001 – 70,000  บาท  14.25 

70,001 – 90,000  บาท 7.35 

สูงกว่า 90,000  บาทขึ้นไป 10.22 
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4 การมีส่วนร่วมของชุมชน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน สมาคมผู้ปกครองฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ 
กรรมการนักเรียน 
 
4.1 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1 บาทหลวงธีรพล  กอบวิทยากุล ผู้ท าการแทนผู้รับใบอนุญาต 

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

 
4.2 คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายสุภาพ  โตรักษา นายกสมาคม 

2 บาทหลวงธีรพล  กอบวิทยากุล อุปนายกสมาคม คนที่ 1 

3 เซอร์มาร์กาเร็ต จิตรี  รัตนาวงศ์ไชยา อุปนายกสมาคมคนที่ 2 

4 นางสาวจิราวรรณ  บุญเสริม อุปนายกสมาคมคนที่ 3 

5 นางสาวนงลักษณ์ จิรกิตตยากร อุปนายกสมาคมคนที่ 4 

6 นายกรวุฒิ  เรือนงาม เลขาธิการ 

7 นางพรชนก  พงศ์พฤกษา ผู้ช่วยเลขาธิการ 

8 นายวิโรจน ์ ลือชัยพาณิชย์ เหรัญญิก 

9 นายสมยศ  อัมเรศ ผู้ช่วยเหรัญญิก 

10 นายสุธิชัย  พงศ์เนตรวิไล ผู้ช่วยเหรัญญิก 

11 นางสาวจินตนา  กิจบ ารุง นายทะเบียน 

12 นางอุษา  พุทธชาติเสวี ผู้ช่วยนายทะเบียน 

13 นายวรวุฒ ิ ศิริวรศิลป์ ประชาสัมพันธ์ 

14 พ.ต.อ.ชัชชาย  คล้ายคลึง ประชาสัมพันธ์ 
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15 นางวริยา  อินพาเพียร ประชาสัมพันธ์ 

16 นางชุติมณฑน์  สุนทรศักดิ์สิทธิ์ ประชาสัมพันธ์ 

17 นางสาวดวงรัตน์  แซ่เตีย ประชาสัมพันธ์ 

18 นายทวิช  ชุมคง ปฏิคม 

19 พันเอกนันทวัจน์  สมเจษ ปฏิคม 

20 นางสาวสุขสราญ  บัวทอง ปฏิคม 

21 นายไพโรจน์  ทองอินทร์ กรรมการ 

22 บาทหลวงศวง  วิจิตรวงศ ์ กรรมการ 

23 นางมยุรี  แสงไพโรจน์ กรรมการ 

24 นางแน่งน้อย  ประชานุกูล กรรมการ 

25 นางสาวปิลันญา  วงศ์บุญ กรรมการ 

26 นางวรวีร์  พลายละหาร กรรมการ 

27 นางสาวบรรจง  เงินสมบัติ กรรมการ 

28 นายเกรียงไกร  ชัยมงคลตระกูล กรรมการที่ปรึกษา 

29 นางสุวรรณี  กุลปิยะวาจา กรรมการที่ปรึกษา 

30 พ.ท.หญิงขวัญเรือน  ตรีเสถียรกิจ กรรมการที่ปรึกษา 
 
4.3 คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
 

ล าดั
บท่ี 

ชื่อ-ชื่อสกุล อา
ยุ 

ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ 

อาชีพ ต าแหน่ง 

1. นายพิรุฬห์   พัฒนวงศ์ไทย 47 46/56 
ถ.ราชพฤกษ์   
แขวงบางระมาด     
เขตตลิ่งชัน  
กรุงเทพฯ  

081-6399990 นักบริหาร
การศึกษา 

นายกสมาคม 

2. นายสุดใจ  หอประเสริฐกิจ 59 6 หมู่1 ต.ล าไทร 
 อ.ล าลูกกา  
จ.ปทุมธานี 

081-6216966 จัด
รายการ

ทีวี 

อุปนายก
สมาคม 
คนที่1 

3. นายสถาน  กิจสกุล 63 48  หมู่2   
 ซ.เปโตร23   
 ต.ท่าข้าม   
อ.สามพราน     

083-6014372 ข้าราชการ 
บ านาญ 

อุปนายก
สมาคม 
คนที่2 
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จ.นครปฐม 
4. นายอภิชาติ  โสทน 48 47/16  หมู่5   

ถ.เพชรเกษม  
 ต.ล าพยา 
อ.เมือง   
จ.นครปฐม 

081-3383574 ค้าขาย เลขาธิการ 

5. นายนิกร  องค์วุฒิธรรม 47 19/10  หมู่2   
ถ.เทศบาล10    
ต.อ้อมใหญ่   
อ.สามพราน     
จ.นครปฐม 

02-4207184 ธุรกิจ
ส่วนตัว 

เหรัญญิก 

6. นายมงคลกานต์  ศรีสุวรรณ   47 8 ถนนท่าดินแดง  
แขวงคลองสาน 
กรุงเทพฯ 

089-9953666 ธุรกิจ
ส่วนตัว 

ประชาสัมพันธ์ 

7. นายโชติก  บุญยธรรมศิริ 45 171/166  หมู่7   
ถ.พุทธมณฑลสาย4  
ต.กระทุ่มล้ม   
อ.สามพราน   
จ.นครปฐม 

02-4514248 ธุรกิจ
ส่วนตัว 

นายทะเบียน 

8. นายพินิจ  เรืองวงศ์  46 22/143 หมู่6  
ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา 
ต.ศาลายา   
อ.พุทธมณฑล   
จ.นครปฐม 

02-4415070 ธุรกิจ
ส่วนตัว 

กรรมการ 

9. นายชานนท์  พยัตตระกูล 48 57/1  หมู่2    
ถ.เปโตร23     
 ต.ท่าข้าม       
อ.สามพราน     
จ.นครปฐม 

081-8488911 ค้าขาย กรรมการ 

10. นายชัชวาล  กิจเจริญ 47 113/4  หมู่4   
ต.ท่าข้าม    
อ.สามพราน     
จ.นครปฐม 

081-3331884 รับ
ราชการ 

 

กรรมการ 

11. นายราชัน  ทรัพย์เย็น 50 169 หมู่1  
 ต.ท่าเคย  อ.สวนผึ้ง 
 จ.ราชบุร ี

081-5183876 ทนายควา
ม 

กรรมการ 

12. นายประดิษฐ์  จันท์จ
ริยวัฒน์ 

46 84/1  หมู่9   
ถ.เศรษฐกิจ7   

02-8100524 ธุรกิจ
ส่วนตัว 

กรรมการ 
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ต.สวนหลวง 
อ.กระทุ่มแบน   
จ.สมุทรสาคร 

13. นายมงคล  นฤนาทด ารงค์ 46 113   
ถ.บรมราชชนนี2   
แขวงบางบ าหรุ 
เขตบางพลัด   
จ.กรุงเทพฯ 

081-6828866 ค้าขาย กรรมการ 
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บทที่ 2 
ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน 

 
ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนของโรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์ สรุปโดยแยกตามล าดับดังนี้ 
 2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนภายนอก  
 2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  

2.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 2.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 2.5 การส่งเสริมศักยภาพพิเศษ  
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนภายนอก     
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงระดับคุณภาพของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

       ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

สาระวิชา 

จ า
นว

นค
น 

จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 

ดีเ
ยี่ย

ม 

ดีม
าก

 

ด ี ค่อ
น 

ข้า
งด

ี 

ปา
นก

ลา
ง 

พอ
ใช้

 

คว
ร

ปร
ับป

รุง
 

คว
รป

รับ
 

ปร
ุงอ

ย่า
งย

ิ่ง 

ภาษาไทย (61) 351 2 46 131 89 53 28 2 - 
คณิตศาสตร์ (64) 351 28 60 53 94 49 59 8 - 
วิทยาศาสตร์ (65) 351 1 10 29 70 122 92 27 - 
สังคมศึกษา (62) 351 5 23 97 110 90 22 4 - 
ภาษาอังกฤษ(63) 351 70 61 52 69 50 46 3 - 

 
หมายเหตุ มีนักเรียนขาดสอบ 1 คน 
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ของนักเรียน
ชั้น     
      ประถมศึกษาปีที่  6 ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

หน่วยงาน 
คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา อังกฤษ 

ระดับโรงเรียนยอแซฟ 59.75 57.44 47.32 55.22 60.71 

ระดับจังหวัด 56.50 45.20 44.05 49.74 38.89 

ระดับสังกัด 56.52 46.27 44.34 51.15 45.04 

ระดับภาค 53.81 41.27 41.60 46.95 35.23 

ระดับประเทศ 52.98 40.47 41.22 46.68 34.59 

 

 
 

จากตารางและแผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด 

ระดับสังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ  พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนยอแซฟ

อุปถัมภ์สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัดระดับภาคและระดับประเทศทุกรายวิชา เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายวิชา 

พบว่าวิชาที่มีคะแนนสูงสุด ได้แก่วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเฉลี่ย=60.71) รองลงมาได้แก่วิชาภาษาไทย (คะแนนเฉลี่ย=

59.75) วิชาคณิตศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย=57.44)วิชาสังคมศึกษา (คะแนนเฉลี่ย=55.22) และ วิชาวิทยาศาสตร์ (คะแนน

เฉลี่ย=47.32) ตามล าดับ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศกึษา องักฤษ

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ช่วงชั้นที่ 2 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)

ปีการศึกษา 2559 เปรียบเทียบกับ ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ

ระดบัโรงเรียนยอแซฟ ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั ระดบัภาค ระดบัประเทศ
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงระดับคุณภาพของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
         ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
สาระวิชา จ านวน

คน 
จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี ค่อนข้าง
ด ี

ปาน
กลาง 

พอใช้ ควร
ปรับปรุง 

ควร
ปรับปรุง
อย่างยิ่ง 

ภาษาไทย (91) 408 1 38 126 132 69 40 2 - 
คณิตศาสตร์ (94) 408 9 33 54 89 109 99 14 1 
วิทยาศาสตร์ (95) 408 1 8 14 76 156 131 22 - 
สังคมศึกษา (92) 408 3 14 133 157 77 22 2 - 
ภาษาอังกฤษ(93) 408 6 23 56 83 133 98 9 - 

หมายเหตุ มีนักเรียนขาดสอบ 2 คน 

 
ตารางที ่4 ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

 

หน่วยงาน 
คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา อังกฤษ 

ระดับโรงเรยีน 52.98 42.25 41.68 56.62 45.32 

ระดับจังหวดั 49.11 32.62 36.56 51.92 34.03 

ระดับสังกัด 45.86 29.88 35.21 48.75 34.91 

ระดับภาค 46.54 29.51 34.92 49.20 31.96 

ระดับประเทศ 46.36 29.31 34.99 49.00 31.80 
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จากตารางและแผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด 

ระดับสังกัดระดับภาค และระดับประเทศ  พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัดและระดับประเทศทุกรายวิชา เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายวิชา พบว่าวิชาที่มี

คะแนนสูงสุด ได้แก่วิชาสังคมศึกษา (คะแนนเฉลี่ย=56.62) รองลงมาได้แก่ วิชาภาษาไทย (คะแนนเฉลี่ย=52.98)วิชา 

ภาษาอังกฤษ (คะแนนเฉลี่ย=45.32) วิชาคณิตศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย=42.25)และ วิชาวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย=41.68) 

ตามล าดับ 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ตารางที่ 5 ตารางแสดงระดับคุณภาพของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
            ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

สาระวิชา จ านวน
คน 

จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 
ดี

เยี่ยม 
ดี

มาก 
ดี ค่อนข้า

งดี 
ปาน
กลาง 

พอใช้ ควร
ปรับปรุง 

ควร
ปรับปรุง
อย่างยิ่ง 

ภาษาไทย (91) 386 7 75 107 93 60 33 11 - 
คณิตศาสตร์ (94) 386 3 8 23 43 95 186 22 6 
วิทยาศาสตร์ (95) 386 - 2 7 41 121 173 42 - 
สังคมศึกษา (92) 386 - 1 17 70 132 120 46 - 
ภาษาอังกฤษ(93) 386 3 22 45 60 118 132 6 - 

หมายเหตุ นักเรียนขาดสอบ 4 คน 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศกึษา องักฤษ

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ช่วงชั้นที่ 3 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3)

ปีการศึกษา 2559 เปรียบเทียบกับ ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ

ระดบัโรงเรียนยอแซฟ ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั ระดบัภาค ระดบัประเทศ
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)    
          ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

หน่วยงาน 
คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา อังกฤษ 

ระดับโรงเรียนยอแซฟ 58.04 29.31 34.06 39.30 39.56 

ระดับจังหวัด 57.08 29.24 34.23 38.36 32.34 

ระดับสังกัด 49.64 24.88 31.03 34.91 30.44 

ระดับภาค 53.04 25.24 31.65 36.01 28.02 

ระดับประเทศ 52.29 24.88 31.62 35.89 27.76 

 
 
 

 

 
จากตารางและแผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับโรงเรียน ระดับ

จังหวัด 
ระดับสังกัด และระดับประเทศ  พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัดและระดับประเทศทุกรายวิชา เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายวิชา พบว่าวิชา 
ที่มีคะแนนสูงสุด ได้แก่วิชาภาษาไทย (คะแนนเฉลี่ย=58.04) รองลงมาได้แก่วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเฉลี่ย=39.56)
วิชาสังคมศึกษา (คะแนนเฉลี่ย=39.30) วิชาวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย=34.06)วิชาคณิตศาสตร์ (คะแนน
เฉลี่ย=29.31) ตามล าดับ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศกึษา องักฤษ

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

ปีการศึกษา 2559 เปรียบเทยีบกบั ระดบัจงัหวดั ระดบัสังกดั ระดบัภาค และระดบัประเทศ

ระดบัโรงเรียนยอแซฟ ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั ระดบัภาค ระดบัประเทศ
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 2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น(ป.1-ป.6, ม.1-ม.3)ปีการศึกษา 2559 

 
ตารางร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ท่ีได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 319  3 4 17 16 25 27 227 279 87.46 
คณิตศาสตร์ 319  3 9 15 16 28 40 208 276 86.52 
วิทยาศาสตร์ 319  1 10 14 23 41 43 187 271 84.95 
สังคมศึกษา ฯ 319  9 20 22 32 36 53 147 236 73.98 
ประวัติศาสตร์ 319  4 19 27 37 42 58 132 232 72.73 
สุขศึกษาและพลศึกษา 319  0 2 8 11 20 47 231 298 93.42 
ศิลปะ 319  0 3 15 22 34 40 205 279 87.46 
การงานอาชีพฯ 319  0 0 1 5 12 31 270 313 98.12 
ภาษาต่างประเทศ 319  33 37 42 45 40 43 79 162 50.78 

 
 
 
 
 

ตารางร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ท่ีได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 358  3 20 21 37 38 57 182 277 77.37 
คณิตศาสตร์ 358  2 10 27 42 57 46 174 277 77.37 
วิทยาศาสตร์ 358  2 10 36 47 50 52 161 263 73.46 
สังคมศึกษา ฯ 358  3 18 36 42 31 45 183 259 72.35 
ประวัติศาสตร์ 358  2 32 42 55 56 47 124 227 63.41 
สุขศึกษาและพลศึกษา 358  0 0 3 14 23 41 277 341 95.25 
ศิลปะ 358  0 0 5 28 39 53 233 325 90.78 
การงานอาชีพฯ 358  0 0 2 0 22 48 286 356 99.44 
ภาษาต่างประเทศ 358  27 42 43 52 55 42 97 194 54.19 
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ตารางร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 

 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ท่ีได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 358  17 20 36 37 57 60 131 248 69.27 
คณิตศาสตร์ 358  15 39 32 52 49 46 125 220 61.45 
วิทยาศาสตร์ 358  14 23 41 55 49 70 106 225 62.85 
สังคมศึกษา ฯ 358  16 30 38 45 38 60 131 229 63.97 
ประวัติศาสตร์ 358  18 26 32 52 43 51 136 230 64.25 
สุขศึกษาและพลศึกษา 358  0 0 10 15 53 56 224 333 93.02 
ศิลปะ 358  0 0 14 36 63 64 181 308 86.03 
การงานอาชีพฯ 358  0 0 4 34 78 97 145 320 89.39 
ภาษาต่างประเทศ 358  58 37 44 38 38 50 93 181 50.56 

 
 
 
 
 

กราฟร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559 
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ตารางร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 

 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 372  7 24 34 54 69 71 113 253 68.01 
คณิตศาสตร ์ 372  12 29 45 53 50 54 129 233 62.63 
วิทยาศาสตร ์ 372  24 26 36 57 56 60 113 229 61.56 
สังคมศึกษา ฯ 372  8 23 21 38 56 63 163 282 75.81 
ประวัติศาสตร ์ 372  8 22 35 49 64 66 128 258 69.35 
สุขศึกษาและพลศึกษา 372  0 0 3 8 42 89 230 361 97.04 
ศิลปะ 372  0 5 13 37 49 89 179 317 85.22 
การงานอาชีพฯ 372  1 13 23 56 90 79 110 279 75.00 
ภาษาต่างประเทศ 372  56 45 41 49 33 39 109 181 48.66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 346  3 21 45 65 62 70 80 212 61.27 
คณิตศาสตร ์ 346  39 53 50 54 46 36 68 150 43.35 
วิทยาศาสตร ์ 346  13 31 63 63 59 54 63 176 50.87 
สังคมศึกษา ฯ 346  12 23 21 42 46 64 138 248 71.68 
ประวัติศาสตร ์ 346  3 15 41 68 75 79 65 219 63.29 
สุขศึกษาและพลศึกษา 346  0 0 0 5 47 87 207 341 98.55 
ศิลปะ 346  0 7 30 39 55 80 135 270 78.03 
การงานอาชีพฯ 346  0 3 29 65 95 79 75 249 71.97 
ภาษาต่างประเทศ 346  43 46 48 39 41 44 85 170 49.13 

 
 
 
 

ตารางร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 351  2 20 32 47 53 54 143 250 71.23 
คณิตศาสตร ์ 351  52 46 43 40 44 35 91 170 48.43 
วิทยาศาสตร ์ 351  36 32 50 48 50 54 81 185 52.71 
สังคมศึกษา ฯ 351  21 22 34 40 56 67 111 234 66.67 
ประวัติศาสตร ์ 351  14 28 41 63 55 60 90 205 58.40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 351  0 0 2 13 32 57 247 336 95.73 
ศิลปะ 351  0 6 22 40 55 59 169 283 80.63 
การงานอาชีพฯ 351  0 0 1 17 60 74 199 333 94.87 
ภาษาต่างประเทศ 351  55 36 46 35 41 35 103 179 51.00 

 
 
 
 
 
 

กราฟร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2559 
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ตารางร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 455 1 56 65 75 73 78 60 47 185 40.66 
คณิตศาสตร ์ 455 6 161 66 58 49 40 35 40 115 25.27 
วิทยาศาสตร ์ 455 4 88 71 78 81 64 38 31 133 29.23 
สังคมศึกษา ฯ 455 0 36 51 87 91 94 62 34 190 41.76 
ประวัติศาสตร ์ 455 0 70 55 66 81 77 61 45 183 40.22 

สุขศึกษา 455 0 2 10 23 53 80 114 173 367 80.66 
พลศึกษา 455 0 5 9 18 28 46 59 290 395 86.81 
ศิลปะ 455 3 21 33 61 83 86 64 104 254 55.82 

การงานอาชีพฯ 455 4 21 42 64 75 89 68 92 249 54.73 
ภาษาต่างประเทศ 455 13 143 56 52 54 48 37 52 137 30.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 449 15 64 57 63 69 79 65 37 181 40.31 
คณิตศาสตร ์ 449 14 176 75 43 38 49 27 27 103 22.94 
วิทยาศาสตร ์ 449 21 70 40 61 75 69 62 51 182 40.53 
สังคมศึกษา ฯ 449 8 52 28 38 45 63 110 105 278 61.92 
ประวัติศาสตร ์ 449 5 80 28 45 67 89 79 56 224 49.89 
สุขศึกษา 449 3 1 10 20 48 69 103 195 367 81.74 
พลศึกษา 449 3 1 5 12 24 68 102 234 404 89.98 
ศิลปะ 449 18 10 32 50 53 59 62 165 286 63.70 
การงานอาชีพฯ 449 3 4 16 41 73 90 71 151 312 69.49 
ภาษาต่างประเทศ 449 6 133 47 52 48 59 47 57 163 36.30 
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ตารางร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 413 1 63 53 68 61 59 48 60 167 40.44 
คณิตศาสตร ์ 413 2 153 75 49 40 27 21 46 94 22.76 
วิทยาศาสตร ์ 413 1 102 42 52 56 56 48 56 160 38.74 
สังคมศึกษา ฯ 413 1 45 39 50 65 79 73 61 213 51.57 
ประวัติศาสตร ์ 413 2 92 55 56 54 60 47 47 154 37.29 
สุขศึกษา 413 1 2 5 15 30 51 80 229 360 87.17 
พลศึกษา 413 1 2 3 8 31 57 98 213 368 89.10 
ศิลปะ 413 0 14 28 51 55 50 53 162 265 64.16 
การงานอาชีพฯ 413 0 10 10 26 43 78 85 161 324 78.45 
ภาษาต่างประเทศ 413 1 132 55 61 41 45 30 48 123 29.78 

 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ปีการศึกษา 2559 
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ตารางร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2559 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 473 0 40 54 79 90 85 58 67 210 44.40 
คณิตศาสตร ์ 473 7 177 73 67 42 35 25 47 107 22.62 
วิทยาศาสตร ์ 473 7 85 46 61 65 56 50 103 209 44.19 
สังคมศึกษา ฯ 473 5 36 39 55 64 68 70 136 274 57.93 
ประวัติศาสตร ์ 473 7 48 55 59 52 59 62 131 252 53.28 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

473 2 2 3 9 31 79 118 229 426 90.06 

ศิลปะ 473 8 3 7 24 40 59 77 255 391 82.66 
การงานอาชีพฯ 473 8 18 22 39 63 74 91 158 323 68.29 
ภาษาต่างประเทศ 473 20 122 59 56 63 63 46 44 153 32.35 

 
 
 
 

ตารางร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2559 

 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 444 12 31 17 34 46 78 92 134 304 68.47 
คณิตศาสตร ์ 444 13 129 58 46 36 43 39 80 162 36.49 
วิทยาศาสตร ์ 444 19 46 44 50 58 51 57 119 227 51.13 
สังคมศึกษา ฯ 444 9 67 38 47 56 64 59 104 227 51.13 
ประวัติศาสตร ์ 444 9 54 36 41 45 46 56 157 259 58.33 
สุขศึกษาและพลศึกษา 444 5 2 1 7 15 36 65 313 414 93.24 
ศิลปะ 444 13 5 11 15 34 53 82 231 366 82.43 
การงานอาชีพฯ 444 14 28 21 36 48 69 80 148 297 66.89 
ภาษาต่างประเทศ 444 28 58 46 54 59 57 55 87 199 44.82 
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ตารางร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2559 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 395 4 47 46 54 78 47 45 74 166 42.03 
คณิตศาสตร ์ 395 3 138 42 37 31 28 37 79 144 36.46 
วิทยาศาสตร ์ 395 5 31 31 39 62 45 47 135 227 57.47 
สังคมศึกษา ฯ 395 3 52 44 53 62 53 52 76 181 45.82 
สุขศึกษาและพลศึกษา 395 2 5 7 17 22 50 84 208 342 86.58 
ศิลปะ 395 4 5 14 32 54 66 50 170 286 72.41 
การงานอาชีพฯ 395 5 3 4 10 21 58 79 217 354 89.17 
ภาษาต่างประเทศ 395 1 62 54 53 56 56 52 61 169 42.78 

 
 
 
 

กราฟร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 

 

 
 

ภาษาไท
ย

คณิตศา
สตร์

วิทยาศา
สตร์

สังคม
ศึกษา ฯ

สุขศึกษา
และพล
ศึกษา

ศิลปะ
การงาน
อาชีพฯ

ภาษาต่า
งประเท

ศ

ประวัติศ
าสตร์

ม4 44.4 22.62 44.19 57.93 90.06 82.66 68.29 32.35 53.28
ม5 68.47 36.49 51.13 51.13 93.24 82.43 66.89 44.82 58.33
ม6 42.03 36.46 57.47 45.82 86.58 72.41 89.17 42.78

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

ร้อ
ยล

ะ

ม.4 - ม.6
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2.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  

แบบบันทึกสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 

 

ชั้น 
ระดับคุณภาพ 

คะแนนเต็ม 3 2 1 
ป.1 320 297 5 0  
ป.2 360 343 17  0 
ป.3 363 338 24  0 
ป.4 372 364 8  0 
ป.5 347 309 38  0 
ป.6 352 311 41  0 
ม.1 408 404 4  0 
ม.2 405 376 29  0 
ม.3 411 405 5  0 
ม.4 459 476 3  0 
ม.5 445 427 18  0 
ม.6 393 384 9  0 

ผลรวม 4635 4434 201 0 
คิดเป็นร้อยละ 95.66 4.34 0.00 

     

ระดับคุณภาพ ผลการประเมิน  ระดับคุณภาพ 
3 89.15  3 ดีเยี่ยม 
2 10.31  2 ดี 
1 0.54  1 ผ่าน 
0 0  0 ไม่ผ่าน 
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2.4 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ระดับมัธยมแผนกสามัญชาย) 
 

สมรรถนะของผู้เรียน 
จ านวน
นักเรียน

(คน) 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนที่ไดร้บัระดับผลการ
ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของ
นักเรียน ที่ได้ระดับดี

ขึ้นไป ดีเยี่ยม(3) ดี(2) ผ่าน(1) 

1.  ความสามารถในการสื่อสาร  1448 
1208 240  1448 
83.43 16.57 0.00 100 

2.  ความสามารถในการคิด  1448 
1410 38  1448 
97.34 2.62 0.00 100 

3.  ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

1448 
1346 102  1448 
92.92 7.04 0.00 100 

4.  ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต    

1448 
1448   1448 

100.00 0.00 0.00 100 
5.  ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี   

1448 
1423 25  1448 
98.27 1.73 0.00 100 

 
 
 1) ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
             ร้อยละ83.43 ของผู้เรียนมีความสามารถในทักษะการสื่อสารการพูด การเขียน การฟัง จับ
ใจความได้  ใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  ความรู้  ความเข้าใจ ความรู้สึก  ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรู้จักเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง   ตลอดจนสามารถ
เลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 2) ด้านความสามารถในการคิด 
           ร้อยละ 97.34 ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ ความสามารถ
ในการคิดอย่างสร้างสรรค์  คิดนอกกรอบ  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ   ผู้เรียนสามารถคิดด้วยความรอบคอบ
สมเหตุผลโดยใช้ข้อมูลเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจ  สามารถคิดอย่างเป็นระบบ ผู้เรียนมีเป้าหมาย จุดเน้นใน
การคิด จ าแนกความคิดเป็นด้าน ๆ น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้และใช้เป็นสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม  
 3) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 

          ร้อยละ 92.92 ของผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้ 
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้โดยใช้
กระบวนการสถานการณ์ปัญหากระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และแสวงหาความรู้  เ พ่ือน ามา
แก้ปัญหา  สามารถท าให้ผู้เรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาการใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ  
 4) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
                 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความสามารถของผู้เรียนที่น าทักษะกระบวนการต่าง ๆ  ไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยต้องอาศัยทักษะการคิด   การ
ตัดสินใจ  การแก้ปัญหา  การคิดอย่างมีวิจารณญาณความคิดสร้างสรรค์และทักษะการสื่อสารอย่างมี
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ประสิทธิภาพ  ทักษะการสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   ทักษะการตระหนักรู้ในตน  ทักษะการเข้าใจ
ผู้อ่ืน  ทักษะการจัดการกับอารมณ์และทักษะการจัดการกับความเครียด   เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเผชิญ
สถานการณ์ต่าง ๆ  โดยปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสภาพแวดล้อมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 5) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

           ร้อยละ  98.27 ของผู้เรียน  มีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ  และมี 
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาด้านการเรียนรู้ สื่อสาร แก้ปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสมมี
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียน 
ตารางแสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา 

จากตารางพบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ทุกระดับผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 
100 
ตาราง แสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 

ชั้น จ านวน
นักเรียน 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมสังคมฯ เฉลี่ยรวม
ร้อยละ ผ่าน 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน 
ร้อยละ 

ผ่าน 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน 
ร้อยละ 

ผ่าน 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน 
ร้อยละ 

ผ่าน 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน 
ร้อยละ 

ม.1 408 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ม.2 405 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ป.3 411 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ม.4 459 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ม.5 445 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ม.6 393 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
รวม 2,521 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 จากตารางพบว่าผู้เรียนระดับประถมศึกษา ทุกระดับผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คิดเป็น
ร้อยละ 100 

ชั้น จ านวน
นักเรียน 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมสังคมฯ เฉลี่ยรวม
ร้อยละ ผ่าน 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน 
ร้อยละ 

ผ่าน 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน 
ร้อยละ 

ผ่าน 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน 
ร้อยละ 

ผ่าน 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน 
ร้อยละ 

ป.1 320 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ป.2 360 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ป.3 363 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ป.4 372 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ป.5 347 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ป.6 352 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
รวม 2,114 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1. ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับประถมศึกษา 

 

 ที่มา :ฝ่ายกิจการนักเรียน  
  จากตารางพบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2559 อยู่ระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อย
ละ  93.88   
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2.ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับมัธยมศึกษา 
                     

 
ที่มา : ฝ่ายกิจการนักเรียน 

 จากตารางพบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับดี่เยี่ยม คิดเป็น
ร้อยละ  94.56
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2.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 

 2.5.1 การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ระดับประถมศึกษา  
 
ตารางแสดงจ านวนนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี จ าแนกตามระดับชั้น 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียนที่ได้ 

 
ร้อยละ 

ป.1 320 119 37.18 
ป.2 360 92 25.55 
ป.3 363 59 16.25 
ป.4 372 112 30.10 
ป.5 347 65 18.73 
ป.6 352 108 30.68 
รวม 2,114 555 26.41 

 
   ที่มา: ฝ่ายวิชาการประถม 

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี คิดเป็นร้อยละ26.41 
 
2.5.2 การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา  
 
 ตารางที่  1 แสดงจ านวนนักเรียนที่ได้รับการซ่อมเสริม  
 

ชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด นักเรียนที่ซ่อมเสริมเสริม เฉลี่ยร้อยละ 
ม.1 233 156 66.95 

ม.2 269 141 52.42 

ม.3 240 133 55.42 

ม.4 266 142 53.38 

ม.5 243 132 54.32 

ม.6 222 95 42.79 

รวม 1473 799 54.21 

 
ที่มา: แผนกวิชาการมัธยมศึกษา 

  จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการซ่อมเสริมตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 จ านวน  799  คน  คิดเป็นร้อยละ  54.21 
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       ตารางที่ 2แสดงจ านวนนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีระดับมัธยมศึกษา จ าแนกตามระดับชั้น 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียนที่ได้ 

 
ร้อยละ 

ม.1 408 44 11.86 
ม.2 405 66 17.93 
ม.3 411 64 17.13 
ม.4 459 52 12.46 
ม.5 445 82 20.27 
ม.6 393 54 15.11 
รวม 2521 362 15.79 

ที่มา: ฝ่ายวิชาการมัธยม 
 
จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับได้รับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี คิดเป็นร้อยละ 

15.79 
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บทที่ 3  
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ 

 
 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สรุปโดยแยกตามล าดับ
ดังนี้ 

3.1 หลักสูตรและการเรียนการสอน  
3.2 การวัดและประเมินผลการเรียน  
3.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
3.4 การวิจัยในชั้นเรียน  
3.5 สื่อการเรียนการสอน  

3.1 หลักสูตรและการเรียนการสอน 
 เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นปฐมวัย-มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

3.1.1 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
จ านวนห้องเรียน 
  ระดับปฐมวัย    ห้อง 

3.1.2 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   จ านวนห้องเรียน 

    ระดับประถมศึกษา   61 ห้อง 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   34 ห้อง 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  38 ห้อง 
     รวมทั้งหมด   133 ห้อง 
          3.1.3 จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 
   โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เปิดสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่ 

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

        3.1.4 เวลาเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  จัดสัดส่วนระหว่างสาระการเรียนรู้ เวลาเรียนในแต่ละ

หลักสูตร ระดับชั้น ดังปรากฏในตาราง ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงสัดส่วนสาระการเรียนรู้กับเวลาเรียน หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ระดับประถมศึกษา 
ชั่วโมง 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับชั้น/รายปี/รายชั่วโมง รวมชั่วโมง 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6  
1. สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน        
1.1 ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 1,080 
1.2 คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 1,080 
1.3 วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 480 
1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80 480 
1.5 ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 240 
1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 480 
1.6 ศิลปะ 40 40 40 40 40 40 240 
1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 240 
1.8 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 80 80 80 120 120 120 600 
รวมสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 5,040 
2. สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม        
2.1 ภาษาอังกฤษสื่อสาร/การอ่าน 20 20 20 20 20 20 120 
2.2 ภาษาจีน 20 20 20 20 20 20 120 
2.2 คริสตศาสนา 20 20 20 20 20 20 120 
2.4 หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 240 
รวม. สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 100 100 100 100 100 100 600 
3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        
3.1 ลูกเสือ 30 30 30 30 30 30 180 
3.2 แนะแนว 40 40 40 40 40 40 240 
3.3 กิจกรรมชมรม 40 40 40 40 40 40 240 
3.4 กิจกรรมเพ่ือสังคม 10 10 10 10 10 10 60 
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 720 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 6,360 
 

ที่มา : แผนกวิชาการระดับประถมศึกษา 
 

 จากตารางที่ 1 จ านวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาเท่ากับ 
6,360 ชั่วโมง 
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ตารางที่ 2 แสดงสัดส่วนสาระการเรียนรู้กับเวลาเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน มัธยมศึกษาปีที1่– 3 
 

ระดับช้ัน 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 
 
รวม 
 

ภาษาไทย คณติศาสตร ์ วิทยาศาสต
ร์ 

สังคมศึกษา 
และหน้าท่ี
พลเมือง 

สุขศึกษา
และ 

พลศึกษา 

ศิลปะ การงาน
และ

เทคโนโลย ี

ภาษา
ต่าง 

ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

ม. 1 160 ช.ม. 
11.43 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

160 ช.ม. 
11.43 % 

80 ช.ม. 
5.71 % 

80  ช.ม. 
5.71 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

280 ช.ม. 
20.00 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

1400 
100% 

ม. 2 160 ช.ม. 
11.43 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

160 ช.ม. 
11.43 % 

80 ช.ม. 
5.71 % 

80  ช.ม. 
5.71 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

280 ช.ม. 
20.00 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

1400 
100% 

ม. 3 160 ช.ม. 
11.43 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

160 ช.ม. 
11.43 % 

80 ช.ม. 
5.71 % 

80  ช.ม. 
5.71 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

280 ช.ม. 
20.00 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

1400 
100% 

*จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ  1400 ชั่วโมง 
*แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้ เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ อังกฤษ 
คณิตศาสตร์ 

 

ตารางที่ 3 แสดงสัดส่วนสาระการเรียนรู้กับเวลาเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน มัธยมศึกษาปีที4่-6 

ระดับชัน้ 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อป)ี 
 
รวม 
 

ภาษาไทย คณติศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษา 
และหน้าท่ี
พลเมือง 

สุขศึกษา
และ 

พลศึกษา 

ศิลปะ การงาน
และ

เทคโนโลย ี

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

ม. 4 80 ช.ม. 
5.71 % 

240 ช.ม. 
17.14 % 

480 ช.ม. 
34.29 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

40 ช.ม. 
2.86 % 

40 ช.ม. 
2.86 % 

80 ช.ม. 
5.71 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

1400 
100% 

ม. 5 80 ช.ม. 
5.71 % 

240 ช.ม. 
17.14 % 

480 ช.ม. 
34.29 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

40 ช.ม. 
2.86 % 

40 ช.ม. 
2.86 % 

80 ช.ม. 
5.71 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

1400 
100% 

ม. 6 80 ช.ม. 
5.71 % 

240 ช.ม. 
17.14 % 

480 ช.ม. 
34.29 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

40 ช.ม. 
2.86 % 

40 ช.ม. 
2.86 % 

80 ช.ม. 
5.71 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

1400 
100% 

 

*จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ 1,400 ชั่วโมง   
 *แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ คือ อังกฤษ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
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 3.1.5 ความสอดคล้องของหลักสูตรกับความต้องการของท้องถิ่นและผู้เรียน 
 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ เพ่ือจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) แผนการศึกษาแห่งชาติ มีการก าหนดเป้าหมาย และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของหลักสูตร สาระของหลักสูตรสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ครอบคลุมความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น ส่งเสริมให้ผู้สอนผลิตเอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน มีการด าเนินการ
ปรับปรุง เพื่อสร้างความสอดคล้องของหลักสูตรกับความต้องการของท้องถิ่น และผู้เรียน โดย 
 จัดให้มีการประเมินโดยการสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อหลักสูตรที่เปิดท าการเรียนการ
สอน 
 จัดให้มีการประชุมนักเรียนเพ่ือรับฟังความคิดเห็นนักเรียนในด้านการเรียนการสอน 
 จัดให้มีการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 จัดให้มีการนิเทศการสอนของครู และมีการประชุมติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูโดย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดให้มีการเรียนการสอนนอกสถานที่โดยน านักเรียนศึกษาความรู้ในท้องถิ่น 
เช่น สภาพบริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย  ประชาชนในชุมชนมี อาชีพ
หลากหลาย  เช่น   ค้าขาย   นักธุรกิจ   รับจ้าง  รับราชการ  เลี้ยงสุกร   ท าสวนและผลไม้  เป็นต้น     สภาพเศรษฐกิจ
ค่อนข้างดี  และโรงเรียนมีการสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  จึงได้จัดกิจกรรมวิชาการสัญจร กิจกรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  เพื่อให้นักเรียนได้เช่ือมโยงข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยน านักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัด
นครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ชั้น สถานที่ / แหล่งเรียนรู้ จ านวนครั้ง / 
ปีการศึกษา 

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

ก าแพงแสน  นครปฐม / พิพิธภัณฑ์รถโบราณเจษฎามิวเซียม 
1 

ม.1 ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน จ.สมุทรสงคราม 1 
ม.2 อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา ตลาดน้ าอโธยา จ.อยุธยา 1 
ม.3 พิพิธภัณฑ์มังกรสวรรค์ วัดป่าเลย์ไล ตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี 1 
ม.4 พระราชวังบางปะอินทร์ วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิง และตลาดน้ าอโธยา  1 
ม.5 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี 1 
ม.6 เมืองโบราณและวัดอโศการาม   จ.สมุทรปราการ 1 
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ปราชญ์ชาวบ้าน/  ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/ ผู้เรียน 

ที ่ ประเภทความรู้ จ านวนครั้ง 
1. การสานผักตบชวา 4 
2. การสานทางมะพร้าว 4 
3. วิธีสานใบลานเป็นรูปสัตว์ต่างๆ 2 

 
 3.1.6 เทคนิควิธีการสอนที่ครูน ามาใช้สอน  
 
  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ส่งเสริมให้ครูได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่ง
พัฒนาครูโดยส่งเสริมการศึกษาต่อ ส่งเข้ารับการอบรม ส่งเข้าศึกษาดูงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการ
จัดการเรียนการสอน และมีแนวทางในการจัดการศึกษาที่เชื่อว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถ และมี
ศักยภาพในการที่จะเรียนรู้ จึงได้ให้ครูได้ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
เน้นการปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนอย่างถาวร  โรงเรียนจัดให้มีระบบการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนของครูโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จากการนิเทศการสอน และการตรวจแผนการ
จัดการเรียนรู้พบว่าครูผู้สอนของโรงเรียนได้ใช้เทคนิควิธีการสอนต่างๆ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงเทคนิควิธีการสอนที่ครูน ามาใช้สอนระดับประถม ที่ใช้การจัดการเรียนการสอนแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้แยกเป็นกลุ่มสาระฯ 
 

วิธีการสอน จ านวนครั้งจากแผนการจัดการเรยีนรู้แยกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
ฯ 

ต่า
งป

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

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

   ที่มา :  แผนกวิชาการ 
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จากตารางที่ 1 กลุ่มสาระฯภาษาไทยใช้เทคนิคการสอนบรรยายมากท่ีสุด  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ใช้เทคนิคการสอนแก้ปัญหามากท่ีสุด กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ใช้เทคนิคการสอนมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ
มากที่สุด กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯใช้เทคนิคการสอนอภิปรายมากที่สุดคิด กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯใช้เทคนิค
การสอนบรรยายมากท่ีสุด กลุ่มสาระฯศิลปะใช้เทคนิคการสอนสาธิต มีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติมากที่สุด 
กลุ่มสาระฯการงานฯใช้เทคนิคการสอนศึกษา อภิปราย สาธิตและฝึกปฏิบัติมากท่ีสุด กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศใช้เทคนิคการสอนการฝึกปฏิบัติมากที่สุด และโดยภาพรวมครูระดับประถมศึกษาใช้
เทคนิคการสอนฝึกปฏิบัติมากที่สุดคิดเป็นร้อย 42.96 
 
ตารางที่ 2 แสดงเทคนิควิธีการสอนที่ครูน ามาใช้สอนระดับมัธยมศึกษาท่ีใช้การจัดการเรียนการสอนแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้แยกเป็นกลุ่มสาระ ฯ 
 

วิธีการสอน จ านวนครั้งจากแผนการจัดการเรยีนรู้แยกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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การบรรยาย 52 60 56 70 60 65 62 64 489 17.52 

การทดลอง 0 0 95 0 0 0 0 0 95 3.40 

การศึกษาค้นคว้า 25 0 18 48 18 11 32 20 172 6.16 

การอภิปราย 14 15 10 21 5 5 22 7 99 3.54 

การสาธติ 0 20 25 7 42 30 43 7 174 6.23 

การท าโครงงาน 0 0 70 0 0 0 0 0 70 2.50 

การสืบค้น 5 0 22 18 10 8 12 0 75 2.68 

การมีส่วนร่วม 22 45 60 40 52 45 28 46 338 12.11 

การบูรณาการ 18 16 12 25 12 14 23 22 142 5.08 

การใช้เกม 5 10 5 7 2 0 4 11 44 1.57 

การแก้ปัญหา 0 85 26 0 0 0 0 0 111 3.97 

บทเรียนส าเร็จรูป 0 0 0 0 0 0 8 12 20 0.71 

ฝึกปฏิบัต ิ 0 72 65 14 61 90 75 15 392 14.05 

บทบาทสมมตุ ิ 5 0 0 6 0 0 0 8 19 0.68 

ไตรต่รอง 40 65 55 60 35 38 42 32 367 13.15 

กระบวนการกลุ่ม 20 18 62 15 14 7 22 25 183 6.55 

รวม 206 406 581 331 311 313 373 269 2,790 - 

                                                                          
จากตารางที่ 2 พบว่าครูระดับมัธยมศึกษา 
กลุ่มสาระฯภาษาไทย ใช้เทคนิคการสอนบรรยายมากที่สุด รองลงมาการสอนไตร่ตรองและการศึกษา
ค้นคว้า   
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กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ใช้เทคนิคการสอนแก้ปัญหามากท่ีสุด รองลงมาการฝึกปฏิบัติและการสอน
ไตร่ตรอง 
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ใช้เทคนิคการสอนการทดลองมากที่สุด รองลงมาการท าโครงงานและการฝึก
ปฏิบัติ 
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ ใช้เทคนิคการบรรยายมากท่ีสุด รองลงมาการศึกษาค้นคว้าและการสอน
ไตร่ตรอง  
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯใช้เทคนิคการฝึกปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาการบรรยายและการมีส่วนร่วม 
กลุ่มสาระฯศิลปะใช้เทคนิคการฝึกปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาการบรรยายและการมีส่วนร่วม 
กลุ่มสาระฯการงานฯใช้เทคนิคการฝึกปฏิบัติมากท่ีสุด รองลงมาการบรรยายและการสาธิต 
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศใช้เทคนิคการบรรยายมากท่ีสุด รองลงมาการมีส่วนร่วมและการไตร่ตรอง 
และโดยภาพรวมครูระดับมัธยมศึกษาใช้เทคนิคการสอนการบรรยายมากที่สุด คิดเป็นร้อย 17.52 

 
สรุปผลการประเมินการจัดการเรียนสอนของครู 

ปีการศึกษา 2559 

แผนก จ านวน ผลการประเมิน หมายเหตุ 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 

สามัญชาย 182 43.41 42.86 10.99 2.75 0   

สามัญหญิง 85 76.47 21.18 2.35 0 0   

รวม 267 59.94 32.02 6.67 1.38 0.00   

สรุปจ านวนครูที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของทางโรงเรียน 98.63 

 
3.1.7 บรรยากาศการเรียนการสอน 
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูมีความหลากหลาย มีการจัดการเรียนการสอน
ทั้งใน และนอกห้องเรียน มีการจัดการสอนการบูรณาการทั้งในวิชา และข้ามรายวิชา มีการใช้สื่อการสอน 
มีการสอนการทดลอง เกมส์ และการปฏิบัติจริงให้นักเรียน นักเรียนมีความสุข และนักเรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา มีการนิเทศการสอน และมีการด าเนินการเก่ียวกับการเรียนการสอน ดังนี้ 
  1. การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ จะมีการด าเนินการ
ประชุมฯ 1 สัปดาห์ต่อครั้ง ซึ่งการประชุมเพ่ือติดตามการจัดการเรียนการสอน และการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นต่างๆ 
  2. การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นการด าเนินการประชุมครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เพื่อน าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาแลกเปลี่ยน และแก้ปัญหา รวมทั้งเป็นการติดตามนโยบายต่างๆ
ที่โรงเรียน ฝ่ายวิชาการ ได้ก าหนดไว้ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
  3. การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ จากการด าเนินการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ
ครูโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้าแผนกวิชาการ พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความชัดเจน 
ครูผู้สอนได้สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดท าขึ้น   
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  4. การนิเทศการสอน จากการนิเทศการสอนพบว่าคุณครูส่วนใหญ่มีความสามารถ มี
ศักยภาพ และเทคนิคการในการสอน สามารถควบคุมห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3.2 การวัดและประเมินผลการเรียน 
3.2.1 ความถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับเอกสาร  

หลักฐาน การประเมินผลการเรียน       งานวัดผล  ฝ่ายวชิาการได้จัดเอกสารหลักฐานการ
ประเมินผลการเรียนแยกเป็นดังนี้ 

3.2.1.1 ระเบียบโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ว่าด้วย การจัดการศึกษา  
          พุทธศักราช 2551 
3.2.1.2 เอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนที่ทางงานวัดผลจัดท าขึ้นให้ 
           สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 

   ปพ.4 คือ  แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ปพ.5 คือ  เอกสารแสดงผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   ปพ.6 คือ  แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 
   ปพ.7 คือ  ใบรับรองผลการศึกษา 
   ปพ.9 คือ  สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ 

3.2.2 การน าผลการวัดและประเมินผลการเรียนไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
  3.2.2.1 วิธีการและเครื่องมือที่ครูใช้ประเมินมีหลากหลาย เช่น การสังเกต ซักถาม  
                               การสัมภาษณ์ใบงาน โครงงาน ชิ้นงาน ค้นคว้ารายงาน , ปฏิบัติ และ 
                               แบบทดสอบ 
  3.2.2.2 วิธีการจัดท า Portfolio (แฟ้มสะสมงาน) 
   -ครูประจ าชั้นจะช่วยดูแลในการจัดเก็บแฟ้ม 
   -ครูประจ าวิชาประเมินชิ้นงาน, ใบงานของนักเรียน 
   -ผู้ปกครองประเมินผลงานของนักเรียน 
   -เพ่ือนในห้องเรียนประเมินผลของนักเรียน 
   -นักเรียนจัดเก็บผลงานที่ตนเองชื่นชอบใส่ในแฟ้ม 

3.2.2.3 ผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ได้จัดท าใบรายงาน
ผลการพัฒนาผู้เรียน เพ่ือแจกให้กับนักเรียน ดังนี้ 

    -ใบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลระหว่างเรียน 
    -ใบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลปลายภาคเรียน 
    -ใบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
3.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
3.3.1  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา 

ตารางแสดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
ที ่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษา 
1 ภาษาพาเพลิน ม.วิตรี พรรณแดง 
2 คณิตหรรษา นางเรณู ภูมิถาวร 
4 วิทย์พาเพลิน ม.อนิศา กิจบุญชู 
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5 อาเซียนศึกษา นางสาวภูษนิศา กิจบุญชู 
6 กีฬา นายเสรี เนียะแก้ว 
7 ดนตรีไทย นางชนิชา อินทร์รุ่ง 
8 นักประดิษฐ์น้อย ม.เอกภาพ ศรีประมง 
10 คอมพิวเตอร์ ม.วิวัฒน์ เหมือนจันทร์เชย 
11 KIDGAME นางสาวสุริยา ศรีสวัสดิ์ 
12 ภาษาพาเพลิน ม.วิตรี พรรณแดง 
13 คณิตหรรษา นางเรณู ภูมิถาวร 
14 วิทย์พาเพลิน ม.อนิศา กิจบุญชู 
15 อาเซียนศึกษา นางสาวภูษนิศา กิจบุญชู 
16 กีฬา นายเสรี เนียะแก้ว 
17 ดนตรีไทย นางชนิชา อินทร์รุ่ง 
18 คอมพิวเตอร์ ม.วิวัฒน์ เหมือนจันทร์เชย 
19 KIDGAME นางสาวสุริยา ศรีสวัสดิ์ 
20 ภาษาพาเพลิน นางสาววิตรี พรรณแดง 
21 คณิตคิดสนุก นางสายทิพย์ หวังตรงจิตร 
22 วิทย์พาเพลิน นางบุญชู ส าราญจิตร์ 
23 วิทย์พาเพลิน นางสาวปวริศา หวลบุตตา 
24 อาเซียนศึกษา นายอภิวัฒน์ สวัสด ี
25 อาเซียนศึกษา นางสาวญานิศา ชาวปากน้ า 
26 กีฬา นายสุรศักดิ์ หวังธนพรชัย 
27 ดนตรีไทย นางชนิชา อินทร์รุ่ง 
28 นักประดิษฐ์น้อย ม.เอกภาพ ศรีประมง 
29 คอมพิวเตอร์ ม.วิวัฒน์ เหมือนจันทร์เชย 
31 EASY ENGLISH นางสาวณัฐชญา บุปผาชาติ 

 
 จากตารางพบว่ามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)ท่ีเปิดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่1-3 จ านวน 31 ชุมนุม 

      
   ตารางแสดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

ที ่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษา 
1 ภาษาพาเพลิน ม.วิตรี พรรณแดง 
2 นิทานคติธรรมน าสู่อาเซียน นางสาววรินธรณ์ กฤษสอาดใจ 
4 English is Fun นางอมรรัตน์ ภู่งาม 
5 คณิตศิลป์ ม.ชัยวัฒน์ ทัศพร 
6 วิทย์พาเพลิน นางสาวณัฏฐ์ธีตา มาลาพันธุ์ 
7 วิทย์พาเพลิน นางบุญชู ส าราญจิตร์ 
8 วิทย์พาเพลิน นางสาวปวริศา หวลบุตตา 
10 อาเซียนศึกษา นายคฑากร บุญอรุณรักษา 
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11 อาเซียนศึกษา นายอภิวัฒน์ สวัสด ี
12 อาเซียนศึกษา นางสาวญานิศา ชาวปากน้ า 
13 อาเซียนศึกษา นางสาวภูษนิศา กิจบุญชู 
14 กีฬา นายสุรศักดิ์ ตั๊งสมบูรณ์ 
15 กีฬา นายสุรศักดิ์ หวังธนพรชัย 
16 ดนตรีไทย นางชนิชา อินทร์รุ่ง 
17 นักประดิษฐ์น้อย นายเอกภาพ ศรีประมง 
18 คอมพิวเตอร์ ม.วิวัฒน์ เหมือนจันทร์เชย 
19 EASY ENGLISH นางสาวณัฐชญา บุปผาชาติ 

 
 จากตารางพบว่ามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)ท่ีเปิดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 19 ชุมนุม 
 

3.3.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
        ตารางแสดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ล าดับท่ี ที่ปรึกษาชมรม ชื่อชมรม 

1 นายประยุทธ  ขันทอง คณิตสิลป์ 
2 นายอาทิตย์  ทรัพย์มั่น เกม 24  
4 นายฤทธิ์ศักดิ์  สดคมข า คณิตศาสตร์พาสนุก 
5 นายทวีเกียรติ  เต็มลักขณาสิริ หมากฮอส 
6 นางสาววิมล  วงศ์กวน จตุรัสหรรษา โอริงามิ 
7 นางสาวชนิดา  จั่นเพชร โอริกามิ 
8 นายสุพัฒน์   พิมพันธ์ หมากรุก 
10 นายศิริพันธุ์  พลอยหิน SALF IMAGE  
11 นายมัทณา   ยันตรีสิงห์ วรรณคดีวิจักษ์ 
12 นางสาวภาวิณี  เรืองหิรัญ ตามรอยวรรณคดี 
13 นางสาวศรัญญา  วงษ์นรินทร์ สนุกกับภาษาไทย 
14 นางนภัทร์  อินเฉิดฉาย ไอสไตส์น้อย 
15 นางบุษกร  พันเปรม สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ 
16 นางสาวพันธ์ทิพย์  บุญประสงค์ science story 
17 นางสาวสายธาร  เกษร วิทยาศาสตร์หรรษา 
18 นางสาววัชราพร  ศรีรักษ์ Cinema 
19 นางสาวอรปรียา  ค าภา Science idea 
20 นางสาววันดี เงาจินดา social history 
21 นายทนงศักดิ์  ธาราชัย สิ่งประดิษฐ์ไทย 
22 นางสาวสุจิตรา  พระจันทร์ 7wonderful 
23 นางสาวสุภกฤตา  หงษ์ทอง   
24 นางสาวสุวรรณทิพย์ บุญเลิศ movie History 
25 นางนฤมล  ทองลิ่ม เที่ยวทั่วไทย 
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26 นายช านิ  กิจเครือ หมากฮอส 
27 นายบุญเลิส  ไผ่งาม บาสเกตบอล 
28 นายคธาศักดิ์ กิจประเสริฐ ฟุตซอล 
29 นายประชุม เที่ยนเที่ยง เทเบลเทนนิส(ปิงปอง) 
31 นางสาวบุษราภรณ์ ชาวปากน้ า Openning the door to "ASEAN" 
32 นางสาวสายทิพย์ โมกศักดิ์ Easy Fun 
33 นางสาวสิรพักตร์  พวงเขียว English Fairy Tales 
34 นายสิทธิชัย อุบล ตัดกระดาษจีน 
36 นางสาวสุชานัน  อันสุขสันต์ ประวัติศาสตร์จีน 
39 นางสาวหทัยรัตน์  อุดรเขต typing 
40 นางสาวปัทมาพร   จิตร์บ ารุง สร้างสรรค์งานศิลป์ 
41 นายสถาพร อุตสาหะ music station 
42 นายเอกพงษ์  เฑียมเทวัญญ์ voice 
43 นางสาวน้ าอ้อย  พันผูก ดนตรีกวีศิลป์ 
44 นายพีระพงษ์  วงษ์ทวี ศิลป์ปะล่ะ 

 จากตาราง พบว่ามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)ท่ีเปิดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน  44  ชุมนุม 
 

3.3.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
        ตาราง แสดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ชื่อชมรม 

2 นางสาวนรินทร์ธร  ผาริการ คณิตพาเพลิน 
3 นางสาวกนลา   เจริญสุข A-MATH 
4 นายสมหมาย  ประเสริฐสังข์ ตามรอยวรรณคดี 
5 นางสาวปลา   อ่วมจินดา 10 ลักษณ์ไทย 
6 นางสาวจินตนา  จอดพิมาย อนุรักษืภาษาไทยด้วยบทเพลงลูกทุ่ง 
7 นางอิชยา  ขวัญจิตร์ อย.น้อย 
8 นางสาวปิลันญา  วงศ์บุญ   
9 นางนิตยา  สายเสียงสด JS green school 
10 นางสาวฐิตาภรณ์  ชาวห้วยหมาก ทดลองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
11 นางชนัญธิดา  ชุมแสง ดาราศสตร์ 
12 นายนุกูล  ส่งสมบูรณ์ Critical thinking 
13 นางสาวจินตนา กิจบ ารุง สิ่งเล็กท่ียิ่งใหญ่ 
14 นางสาวนฤมล  ปัญญากิจ เที่ยวทั่วไทย 
15 นางสาวอนุกูล  ประเสริฐศรี วัฒนธรรมไทย 
16 นายขวัญชัย  แซ่เล้า T club 
17 นางสาวเมทินี  สุพรรณพยัคฆ์ ก้าวไปด้วยกัน 
18 นางสาวสมัญญา  บัวชุม super memmory 
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19 นายหิรัญปกรณ์  ปลื้มมะลัง backpacker 
20 นายโกวิท  หนักไหล่ ฟุตวอล ม.ปลาย 
21 นางสาวรัชนี   ฤทธิ์ศาสตร์ English Reading Club 
22 นายกรวุฒิ  เรือนงาม ธนาคารโรงเรียน 
23 นางสาวณิชกานต์  กิจเจริญ Eng Daily life 
24 นางสาวชวรินทร มาลากรรณ Tutor 
25 นางสาวไพลิน มาสนุพงษ์ English on Tour 
26 นายปกรณ์ มากมูลมา What a song 
27 นางสาวพิมพ์นิพร  ซอนสุข Speak together 
28 นางสาวทิวาวรรณ ธีรานุวัฒน ์ ภาษาและวัฒนธรรมจีน 
29 นางสาวศิรินทิพย์  จันทร์สุวรรณ Octing 
30 นางวรายุภัสร ์ ปานอ าพันธ์ Search idea (robot) 
31 นางสาววาสนา  สุนทรโรวิทย์ Hi Typing 
32 นายสุรัส  กอสนาน เสริมศิลป์ 

        ที่มา:ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
  
 
3.3.4 ผลการจัดบริการแนะแนว 

   3.3.4.1 ผลการศึกษาต่อของนักเรียน 
                  ตารางแสดงนักเรียนที่จบหลักสูตร 
 

หลักสูตร จ านวนนักเรียน 
นักเรียนที่จบ 

คน ร้อยละ 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฯระดับประถมศึกษา(ป.6) 178 178 100 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) 245 245 100 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) 222 222 100 

                                                                                                              
ที่มา : งานแนะแนว 

ตารางท่ี1แสดงผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

ล าดับ
ที ่ ชื่อสถานศึกษา 

จ านวนคน ร้อยละ 

1 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 135 75.84 
2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 6 3.37 

3 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธ
มณฑล  

5 2.81 

4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ กทม. 5 2.81 
5 โรงเรียนไร่ขิงวิทยา สามพราน นครปฐม 5 2.81 
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6 วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร 3 1.69 
7 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี 2 1.12 

8 โรงเรียนหัวหินวิทยาลยั ซาลาเซียน
ประจวบครีีขันธ์ 2 1.12 

9 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 2 1.12 
10 โรงเรียนสตรีวิทยา 1 0.56 
11 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 0.56 

12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปทุมวัน 1 0.56 

13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย   1 0.56 
14 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 0.56 
15 โรงเรียนวนกุหลาบวิทยาลัย กทม. 1 0.56 

16 
โรงเรียน สารสิทธิ์พิทยาลัย บ้านโป่ง 
ราชบุรี 

1 0.56 

17 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา สมุทรสาคร 1 0.56 
18 โรงเรียนดรุณาราชบุรี  ราชบุรี 1 0.56 
19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 0.56 
20 โรงเรียนทวีธาภิเศก 1 0.56 
21 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1 0.56 
22 โรงเรียนเบญจมบพิตร 1 0.56 

รวม 178 100.00 
    

 จากตารางดังกล่าวสรุปได้ดังนี้   

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ทั้งหมด    178    คน  
 ศึกษาต่อโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จ านวน   135    คน  
 ศึกษาต่อโรงเรียนอ่ืน             จ านวน      43     คน   
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ตารางท่ี2 แสดงผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

สา
ยส

าม
ัญ

 

ชื่อสถานศึกษา รวม 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1.โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ 206 84.08 
2.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั 3 1.22 
3.โรงเรียนสตรีวิทยา 4 1.63 
4.โรงเรียนสุรศักดิ์มนตร ี 1 0.41 
5.โรงเรียนอสัสมัชัญ 1 0.41 
6.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 4 1.63 

 รวมสายสามัญ 219 89.39 

สา
ยอ

าช
ีพ 

1.วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 6 2.45 
2.วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 1 0.41 
3.วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 1 0.41 
4.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 1 0.41 
5.วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 1 0.41 
6.วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 9 3.67 
7.วิทยาลัยดอนบอสโกอาชีวศึกษา 7 2.86 

รวมสายอาชีพ 26 10.61 
รวมทั้งสิ้น 245 100 

 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 แผนกสามัญชาย  มีทั้งหมด    245  คน 
นักเรียนศึกษาต่อสายสามัญ     มีทั้งหมด  219  คน คิดเป็นร้อยละ  89.39 
นักเรียนศึกษาต่อสายอาชีพ มีทั้งหมด  26 คน คิดเป็นร้อยละ 10.61                                                                                                            
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ตารางที่3 แสดงผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบระดับการขั้นพ้ืนฐาน(ช่วงชั้นที่ 4) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 

 

แผนภูมแิสดงผลการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัรัฐบาล 

จ าแนกเป็นแผนกสามญัชาย  แผนกสามญัหญิง แผนก English Programme 

ประจ าปีการศึกษา 2557 – 2559    

 
 

 

ล าดับ รายช่ือมหาวิทยาลัย จ านวน (คน) 

1 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ 1 
- คณะครุศาสตร์ 1 
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1 
- คณะอักษรศาสตร์ (นานาชาติ) 1 

รวม 4 

2 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- คณะสหเวชยศาสตร์ 2 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 
- คณะคณิตศาสตร์ 1 
- คณะศิลปศาสตร์ 2 

รวม 6 

3 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 
- คณะเศรษฐศาสตร์ 2 

ปีการศกึษา2557 ปีการศกึษา2558 ปีการศกึษา2559

แผนกสามญัชาย 95.26 93.78 95.77

แผนกสามญัหญิง 76.16 86.23 86.71

แผนกEnglish Programme 0.00 84.00 63.20

ร้อยละ 87.70 83.24 91.67
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ปีการศึกษา

แผนภูมิแสดงผลการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรัฐบาล จ าแนกเป็น    
แผนกสามัญชาย แผนกสามัญหญิง และแผนกENGLISH PROGRAMME 

ปีการศึกษา 2557-2559
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ล าดับ รายช่ือมหาวิทยาลัย จ านวน (คน) 
- คณะการจัดการ 4 
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ 7 
- รัฐศาสตร์ 1 
- คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 1 

รวม 17 

 
 
4 
 
 
 
 
 
 

4(ต่อ) 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1 

     -    คณะเภสัชศาสตร์ 2 
     -    คณะแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 
- คณะเทคนิคการแพทย์ 1 
- คณะวิทยาศาสตร์ 1 
- คณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4 
- คณะกายภาพบ าบัด 1 
- คณะการจัดการ 4 
- คณะบริหารธุรกิจ 1 
- คณะดุริยางคศิลป์ 1 

รวม 23 

5 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- คณะสหเวชยศาสตร์ 1 
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2 
- คณะมนุษยศาสตร์ 2 
- คณะวิทยาศาสตร์ 3 

รวม 8 

6 

มหาวิทาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 
- คณะวิทยาศาสตร์ 3 
- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  1 
- คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 2 
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 

รวม 15 

7 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- คณะเภสัชศาสตร์ 1 
- คณะอักษรศาสตร์ 3 
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ล าดับ รายช่ือมหาวิทยาลัย จ านวน (คน) 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6 
- คณะวิทยาศาสตร์ 4 
- คณะวิทยาการจัดการ 9 
- คณะดุริยางคศาสตร์ 1 

รวม 24 

8 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- คณะรัฐศาสตร์ 1 
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 

รวม 2 

9 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 
- คณะวิทยาศาสตร์ 2 
- คณะวิทยาการจัดการ 10 
- คณะมนุษยศาสตร์ 7 
- คณะธุรกิจการบิน 1 
- คณะศิลปศาสตร์ 5 
- คณะนิเทศศาสตร์ 6 
- คณะบริหารธุรกิจ 5 

รวม 39 

10 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
- คณะแพทยศาสตร์ 1 
- คณะโลจิสติกส์ 2 
- คณะนิติศาสตร์ 2 

รวม 5 

11 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

- คณะเภสัชศาสตร์ 1 
รวม 1 

12 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 
- คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ 4 
- คณะบริหารธุรกิจ 4 
- คณะศิลปศาสตร์ 4 

รวม 17 

13 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

- คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 1 
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ล าดับ รายช่ือมหาวิทยาลัย จ านวน (คน) 

                               รวม 1 

14 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- คณะรัฐศาสตร์ 2 
- คณะนิติศาสตร์ 1 

รวม 3 

15 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 1 

รวม 1 

16 
สถาบันการบินพลเรือน 2 

รวม 2 

17 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
- คณะดิจิตอลมีเดียและศิลปภาพยนต์ 1 
- คณะบริหารธุรกิจ 1 
- คณะนิติศาสตร์ 2 

รวม 4 

18 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

- คณะบริหารธุรกิจ 1 
รวม 1 

19 
มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด 

- คณะบริหารธุรกิจ 1 
รวม 1 

20 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- คณะบริหารธุรกิจ 2 
รวม 2 

21 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  
- คณะบริหารธุรกิจ 1 
- คณะมัลติมีเดีย 1 

รวม 
 

2 

22 

มหาวิทยารังสิต 
- คณะวิทยาศาสตร์ 1 
- คณะการจัดการ 1 
- คณะศิลปและการออกแบบ 1 

รวม 3 

23 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

- คณะดิจิทัลมีเดีย 1 
รวม 1 

24 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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ล าดับ รายช่ือมหาวิทยาลัย จ านวน (คน) 
- คณะนิติศาสตร์ 1 
- คณะบริหารธุรกิจ 1 

รวม 2 

25 
สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น 1 

        รวม 1 
รวมจ านวนนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทั้งหมด 185 

 
 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  (แผนกสามัญชาย) มีทั้งหมด 222 คน 
 

นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งหมด           185   คน 
นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐบาล            168   คน    คิดเป็นร้อยละ 90.81 
นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยเอกชน          17    คน    คิดเป็นรอ้ยละ 9.19 
นักเรียนศึกษาต่อต่างประเทศ   7     คน 
หมายเหตุ นักเรียนเตรียมปฏิบัติตนเป็นนักบวช (ศึกษาต่อวิทยาลัยแสงธรรม)  30  คน 

 

                                                                                 ที่มา : งานแนะแนว 
 
3.4 การวิจัยในชั้นเรียน (มัธยม) 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ส่งเสริมให้ครูมีการวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้และปรับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 

3.4.1 รูปแบบวิธีการด าเนินงานวิจัยในชั้นเรียน 
5.1.1  การวิจัยในชั้นเรียนแบบไม่เป็นทางการ  (วิจัยไม่เต็มรูปแบบ) 
5.1.2  การวิจัยในชั้นเรียนแบบเป็นทางการ  (เต็มรูปแบบ) 

ที่มา  :  งานวิจัยและพัฒนา 
 

 3.4.2 ผลงานของครูที่เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน 
  จ านวนครูทั้งหมด           116 คน   
  จ านวนครูส่งหัวข้อการวิจัย      114 คน คิดเป็นร้อยละ  97.34  
  จ านวนครูส่งรายงานวิจัย    114      คน คิดเป็นร้อยละ  93.33 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนผลงานวิจัยและการน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
 

ล าดับ
ที ่

แผนก 
จ านวน

ครู 

ประเภทงานวิจัย 
รวม 

ร้อยละ 
การ
พัฒนา
ผู้เรียน 

ร้อยละ แก้ปัญหา
พฤติกรรม
ผู้เรียน 

ร้อยละ การสร้าง
นวัตกรรม 

ร้อยละ ส ารวจ ร้อยละ 

1. ประถม 41 31 75.61 4 9.76 2 4.88 4 9.76 100 
2. มัธยม 75 73 97.34 - - 1 1.33 1 1.33 100 
รวม   116 104 89.66 4 3.45 3 2.59 5 4.31 100 
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ที่มา  :  งานวิจัยและพัฒนา 
 จากตารางที่1 พบว่าครูได้มีการท าวิจัยและการน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนาการเรียนรู้ประเภทการ
พัฒนาผู้เรียนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.66 และประเภทที่ท าการสร้างนวัตกรรมคิด และส ารวจเป็นร้อย
ละ 1.33  

 
3.5 สื่อการเรียนรู้ 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ส่งเสริมให้ครูมีการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพ่ือน ามาใช้ในการ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้และปรับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 
สรุปผลการประเมินการจัดการเรียนสอนของครูด้านการใช้สื่อ ICT 

ปีการศึกษา 2559 

แผนก จ านวน 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 

สามัญชาย 182 32.42 37.09 20.88 6.04 3.57   

สามัญหญิง 85 45.86 36.09 14.29 3.76 0   

รวม 267 39.14 36.59 17.59 4.90 1.79   

สรุปจ านวนครูที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของทางโรงเรียน 93.32 
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บทที่ 4  
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

 
 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ได้สรุปโดยแยกตามล าดับดังนี้ 

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

4.1 สภาพการบริหาร และการจัดการ 
  4.1.1 ความสอดคล้องระหว่าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมาย  

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

1.ปลูกฝังให้ผู้เรียนให้มี
คุณธรรม-จริยธรรม ตาม
หลักธรรมทางศาสนาที่ตนเอง
นับถือ 
 
 

ด้านผู้เรียน 
1.ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม
จริยธรรม ตามหลักธรรมทาง 
คริสต์ศาสนา และทางศาสนาที่
ตนเองนับถือ และน าไปปฏิบัติ 
ในชีวิตประจ าวัน (น.1) 
 
 

1.1 ปีการศึกษา 2562  
ร้อยละ 90 ของผู้เรียน   
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามหลักธรรมคริสต์ศาสนา  
หรือศาสนาที่ตนเองนับถือ 
(น.1) 
1.2 ปีการศึกษา 2562  
ร้อยละ 90 ของผู้ เรียนปฏิบัติ
ศ า ส น กิ จ สั ม พั น ธ์ แ ล ะ น า
หลักธรรมทางศาสนาที่ตนเอง
นับไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
(น.1) 

2.ปลูกฝังให้ผู้เรียน มีระเบียบ
วินัย ซื่อสัตย์ซื่อตรง รู้จักรัก
และรับใช้ มีทักษะชีวิตและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

2.ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีระเบียบ
วินัย ซื่อสัตย์ ซื่อตรง รู้จักรัก
และรับใช้ มีทักษะชีวิต และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
(น.2) 
 

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

3.จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมี
ความรู้และความสามารถ โดด
เด่นในด้านวิชาการ ด้านภาษา 
และเทคโนโลยี 

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

3.1 ปีการศึกษา 2562  
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถ 
เป็นผู้น าด้านวิชาการทุกกลุ่ม 
สาระ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ไม่น้อยกว่า 3.00 และมีผลงาน 
เผยแพร่เป็นที่ยอมรับ (น.3) 
3.2 ปีการศึกษา 2562  
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี 
ความสามารถใช้ภาษาเพ่ือการ 
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(น.3) 
3.3 ปีการศึกษา 2562  ร้อยละ 
90 ของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
และสามารถเลือกใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสร้างผลงานที่
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
สั ง ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม
( ก ร ะ บ ว น ก า ร ส อ น แ บ บ
ไตร่ตรอง) (น.3) 

4.จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
สามารถศึกษาต่อ ใน
ระดับอุดมศึกษาของรัฐ มี
ผลงานเข้าสู่ 
การแข่งขันระดับประเทศ และ
ต่างประเทศ 

4.ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพ มีผลงานเป็นที่
ยอมรับเข้าสู่การแข่งขันทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ 
ตลอดจนสามารถศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาได้ (น.4) 

4.1 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถ 
พัฒนาตนเองได้เต็มตาม 
ศักยภาพของแต่ละบุคคลมี 
ผลงานและได้รับรางวัลจากการ 
แข่งขันทั้งภายในประเทศและ 
ต่างประเทศ (น.4) 
4.2 ปีการศึกษา 2562   
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่เข้า

สอบ 
ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 
มาตรฐานสากล  (น.4) 
4.3 ปีการศึกษา 2562  
ร้อยละ 100 ของผู้เรียน

สามารถ 



89 

 

สารสนเทศแผนกสามญัชาย ปีการศึกษา 2559 Page 89 
 

สอบเข้าศึกษาต่อใน 
ระดับอุดมศึกษาของภาครัฐ  
(น.4) 

5.จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร รักการอ่าน การ
แสวงหาความรู้ มีสุขภาวะที่ดี 
มีสุนทรียภาพ และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

5.พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 
รักการอ่าน การแสวงหาความรู้
ตลอดชีวิต (น.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียน 
มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพด้าน 
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย (น.5) 
 

5.1 ปีการศึกษา 2562ร้อยละ 
90 

ของผู้เรียน  มีสมรรถนะที่
ส าคัญ 

ตามหลักสูตรในระดับดีมาก (น.
5) 

5.2 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 
90  

ของผู้เรียน  มีนิสัยรักการอ่าน 
โดย 

บันทึกความรู้ด้วยตนเองไม่น้อย
กว่า 

ปีละ 60 เรื่อง (น.5) 
5.3  ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 
90 ของผู้เรียน มีความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษาและเรียนรู้ตลอด
ชีวิตในการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง (น.5) 
 
6.1 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 

90  
ของผู้เรียน เป็นผู้มีสุขภาวะที่ดี 

ด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ สังคม 

สติปัญญา  
ในระดับดีมาก(น.6) 
6.2 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 

90 
 ของผู้เรียนเป็นผู้มีสุนทรียภาพ  

มี 
ผลงาน 1 ศิลปะ  1 ดนตรี  1 

กีฬา 
ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (น.6) 
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6.3 ปีการศึกษา 2562  ร้อยละ 
1 0 0  ขอ ง  ผู้ เ รี ย น เ ข้ า ร่ ว ม
กิ จกร รมอนุ รั กษ์   สื บส าน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ไ ท ย ม า ร ย า ท ไ ท ย  ก า ร ใ ช้
ภาษาไทย (น.6) 

6.ส่งเสริมให้บุคลากรและครูมี
จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ
ของความเป็นครูอย่างแท้จริง 

ด้านครู 
7.ส่งเสริมบุคลากรให้มี
จรรยาบรรณและจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู  
(น.6) 
8.พัฒนาบุคลากรให้มีคุณสมบัติ
ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของครุสภา ส่งเสริมขวัญและ
ก าลังใจให้บุคลากรตามความ
เหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจ 
และสังคมในปัจจุบัน  
(น.6) 
 

7.1 ปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 
100 ของบุคลากรได้รับการ
พัฒนาอบรมให้มีจรรยาบรรณ
และจิตวิญญาณของความเป็น
คร ู
 
 
8.1 ปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 

100 
ของบุคลากรได้รับการพัฒนา

ตนเอง 
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุ

สภา 
อย่างต่อเนื่อง 
8.2 ปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 
100 ของบุคลากรมีความพ่ึง
พอใจต่อการจัดสวัสดิการของ
สถานศึกษาจนเกิดขวัญ และ
ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

7.จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถใช้
ภาษาในการสื่อสาร ใช้
เทคโนโลยี  ได้อย่างเหมาะสม  
และมีประสิทธิภาพ 

9.จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถใช้
ภาษาในการสื่อสาร ใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
และเป็นที่ยอมรับจาก
บุคคลภายนอก (น.7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1 ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 
100  

ของบุคลากรจัดการเรียนการ
สอนที่ 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมี 
นวัตกรรมการเรียนการสอน

เป็นของ 
ตนเอง 
9.2 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 

80 
 ของบุคลากร สามารถใช้ภาษา

ใน 
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

และ 
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10.พัฒนาบุคลากรชาวต่างชาติ 
ให้จัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ 
(น.7) 

เป็นที่ยอมรับจาก
บุคคลภายนอก 

9.3 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 
90 

 ของบุคลากร สามารถใช้และ
สร้าง 

นวัตกรรมการสอนที่ใช้
เทคโนโลยีได้ 

อย่างเหมาะสม และเป็นที่
ยอมรับ 

จากบุคคลภายนอก 
9.4 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 

90  
ของบุคลากร สามารถใช้ 
ภาษาอังกฤษในการเรียนการ

สอนได้ 
อย่างเหมาะสม 
9.5 ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 
100 ของบุคลากรใช้ แหล่ ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
10.1 ปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 
100 ของบุคลากรชาวต่างชาติ
ทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองใน
การจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

8.จัดการเรียนการสอนที่บูรณา
การความเชื่อ วัฒนธรรมและ
ชีวิตตามคุณค่าพระวรสารใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

11.ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอน ที่บูรณาการความเชื่อ 
วัฒนธรรม และชีวิตตามคุณค่า
พระวรสารในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม (น.8) 
12.ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอน 
โดยใช้เทคโนโยลีได้อย่างเหมาะสม  
(น.8) 
 

11.1 ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 
100 ของบุคลากรใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอนที่
บูรณาการความเชื่อ วัฒนธรรม 
และชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร
อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม โ ด ย ผ่ า น
กระบวนการไตร่ตรอง 

 
 
 

12.1 ปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 
100 ของบุคลากรได้รับการ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
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จัดการเรียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสม 

9.บริหารด้วยระบบบริหาร
คุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
เน้นการมีส่วนร่วม สร้างความ
เชื่อมั่นด้วยระบบการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอก 
โดยการนิเทศติดตามงานอย่าง
มีระบบ 

ด้านสถานศึกษา 
13.บริหารด้วยระบบบริหาร
คุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล เน้นคุณธรรมจริยธรรม 
ความคุ้มค่า นิติธรรม ความ
โปร่งใส  ความรับผิดชอบ การมี
ส่วนร่วม มีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามงานอย่างเป็นระบบ (น.
9) 
 
 
 
 
 
14.พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษาท้ังภายในและ
ภายนอก ที่มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิภาพ (น.9) 

13.1 ปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 
90 ของครู บุคลากร ผู้ปกครอง 
นักเรียน มีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงาน โดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล คุณธรรม ความคุ้มค่า นิติ
ธรรม ความโปร่งใส ความ
รับผิดชอบ 
ปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 90 
ผู้บริหารคณะกรรมการบริหาร
ส ถ า น ศึ ก ษ า  หั ว ห น้ า ฝ่ า ย 
หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และ
หัวหน้ากลุ่มสาระ มีส่วนร่วมใน
การบริหาร และในการนิเทศ
ก ากับติดตามงานอย่าง เป็น
ระบบ 
14.1 ปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 
100 ของฝ่ายด าเนินงานตาม
วงจร PDCA ในระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
ปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 100 
ของตั วบ่ งชี้ ในการประเมิน
คุณภาพภายนอก สมศ.รอบ 4 
(2558-2562) อยู่ในระดับดีมาก 

10.พัฒนาหลักสูตรที่เข้มข้น
และเหมาะสมให้กับผู้เรียน 
ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน โดยจัดการศึกษาตาม 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก 

15.จัดการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยพัฒนาหลักสูตรที่เข้มข้น 
เหมาะสมกับผู้เรียน และ 
ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน (น.10) 
 
 
 
 
 
 
 

15.1 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 
95 ของครู ผู้ปกครองและ
นักเรียน มีความพึงพอใจ ต่อ
การจัดการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หลักสูตรเข้มข้น (JS) ที่
ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนในระดับดีมาก 
15.2 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 
100 ของแผนการเรียนใช้
หลักสูตรเข้มข้น (JS) ตาม
แผนการเรียน 
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16.จัดการศึกษาตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก รัก รับใช้ 
ซื่อสัตย์ ซื่อตรง (น.10) 
 

 ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 90 
ของแผนการ เ รี ยน มีความ
หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน 
และสอดคล้องต่อความต้องการ
ของชุมชน 
16.1 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 
90 ของครู ผู้ปกครอง และ
นักเรียน ที่มีความพึงพอใจต่อ
การจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก รัก รับใช้ 
ซื่อสัตย์ ซื่อตรง 
16.2 ปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 
90 ของกระบวนการด าเนินการ
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
สอดคล้องตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก 
ปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 80 
ของชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก 

11.จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ เพื่อให้โรงเรียนเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

17.พัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน 
เพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
และปรับปรุงสาธารณูปโภคให้
เพียงพอ และเป็นระบบ อยู่ใน
สภาพที่ใช้การได้ดี มีความ
สะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการ
เรียนรู้ (น.11) 
18.ส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมถึงการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (น.11) 
 

17.1 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 
90 ของอาคาร สถานที่ 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ 
บรรยากาศ และสภาพแวดล้อม 
มีและเพียงพอต่อการเป็น
องค์กรต่อการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 95 
ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดระบบการดูแล การ
ซ่อมบ ารุงรักษา วัสดุครุภัณฑ์ 
อ าคารสถานที่  และระบบ
สาธารณูปโภค 
17.2 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 
80  ของผลการด า เนิ น งาน
โครงการกิจกรรมในโรงเรียน
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ศิ ลปวัฒนธรรม  ภู มิ ปัญญา
ท้องถิ่น รวมถึงการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงอยู่ในระดับดีมาก 
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12.จัดสื่ออุปกรณ์ เครื่องมือ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้ใน
การเรียนการสอน การบริหาร
จัดการ และการพัฒนาองค์กร 

19.สนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ 
และเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรม
เทคโนโลยีที่หลากหลายและ
ทันสมัยเพียงพอต่อการจัดการ 
เรียนการสอน การบริหารจัดการ
และการพัฒนาองค์กร (น.12) 
 

ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 90 
ของบุ คลากร  ครู  นั ก เ รี ยน 
ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อ
การสนับสนุนการบริการและ
ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี  แ ล ะ
น วั ต ก ร ร ม ที่ ห ล า ก ห ล า ย 
ทันสมัย เพียงพอ ต่อการจัดการ
เรียนการสอน การบริหาร การ
จัดการ และการพัฒนาองค์กร 

13.พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ
และมีมาตรฐานสู่ความเป็น
สากลในทุกด้าน 

20.พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
และมีมาตรฐาน ทั้งด้านระบบ
บริหาร การจัดการศึกษา  
บุคลากร (ISO 9001) อาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อม  
(ISO14001) (น.13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.พัฒนาความพร้อมด้านภาษา
และด้านอ่ืน ๆ  เพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และการเป็น
พลเมืองโลก (น.13) 
 

20.1 ปีการศึกษา 2559 
สถานศึกษาได้รับรองคุณภาพ
การศึกษารางวัลพระราชทาน
ระดับมัธยมต้น 
20.2 ปีการศึกษา 2560 แผนก
อนุบาลได้รับรองคุณภาพ
การศึกษารางวัลพระราชทาน 
20.3 ปีการศึกษา 2561 
สถานศึกษาได้รับการรับรอง
ระบบการจัดการคุณภาพและ
สิ่งแวดล้อม ISO 9001 และ 
ISO 14001 
20.4 ปีการศึกษา 2561 
สถานศึกษาได้รับการรับรอง 
ระบบ GMP In Mass Catering 
For School ความปลอดภัยใน
การผลิตอาหารได้
มาตรฐานสากล (GMP คือ 
Good Manufacturing 
Practice) 
ปีการศึกษา 2562 สถานศึกษา
ไ ด้ รั บ ร อ ง ร ะ บ บ คุ ณ ภ า พ
การศึกษา TQA  
21.1 ปีการศึกษา 2558 ร้อยละ  
100 ของฝ่ายมีการพัฒนาความ 
พร้อมด้านภาษาเพ่ือการสื่อสาร

ใน 
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
21.2 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 
100 ของสถาบัน/หน่วยงาน
ทางภาษาที่ได้มาตรฐานสากล
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ตามที่ โรงเรียนก าหนดได้ท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
แ ล ะ เ ป็ น เ ค รื อ ข่ า ย ข อ ง
สถานศึกษา 

14.จัดการศึกษาอบรมเพ่ือสร้าง
ผู้น าทางศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิก 

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

22.1 ปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 
100 ของเยาวชนชายคาทอลิกที่
สนใจเป็นพระสงฆ์นักบวชได้
เรียนตามแผนการเรียนเฉพาะ
แ ล ะ ไ ด้ พั ฒ น า ต น เ อ ง ใ ห้ มี
ศักยภาพเพ่ือมุ่งสู่การเป็นศา
สนบริกรในศาสนา 

 
 
4.2 สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ 

  
4.2.1 จ านวนเวลาเรียนในแต่ละเดือน/ ภาค/ปีการศึกษา 
ตาราง แสดงจ านวนเวลาเรียนในแต่ละเดือน/ ภาคเรียน 
 
 

ปี 
2559 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 รวม
ทั้งสิ้น 

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

11 22 18 22 22 7 102 10 22 20 19 19 23 0 113 215 

 
 
4.2.3 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
 
โรงเรียนได้จัดท าแบบส ารวจความคิดเห็น และความพึงใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียน

การสอน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครองระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการส ารวจ ดังนี้ 
 

จ านวนผู้กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของครู ผู้ปกครองและนักเรียน 
ในการรับบริการจากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 

 

แผนก ผู้ปกครอง 
สามัญหญิง 250 
สามัญชาย (ประถม) 130 
สามัญชาย (มัธยม) 220 
EP 105 
คณะกรรมการบริหาร 9 
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รวม 714 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
   คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.50         =  มากที่สุด 
   คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 3.50-4.49     =  มาก 
   คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 2.50-3.49    =  ปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.50-2.49     =  น้อย 
   คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.50        =  น้อยที่สุด 
 
ฝ่ายวิชาการ 

 

ข้อค าถาม พึงพอใจ
มากที่สุด 

ข้อค าถาม พึงพอใจ
น้อยที่สุด 

โรงเรียนมีการชี้แจงเกณฑ์การ
วัดผลและ   
ประเมินผลอย่างชัดเจน                     

3.94 โรงเรียนจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน
สามารถใช้ภาษาจีน ในการสื่อสาร
เบื้องต้นได้                                

3.50 

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูดูแลเอาใจใส่
นักเรียนตรวจและติดตามงานอย่าง
สม่ าเสมอ              

3.92 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเสริม
วันเสาร์อย่างมีคุณภาพ 

3.59 

โรงเรียนรายงานผลการประเมิน
อย่างเป็นระบบ  ต่อเนื่อง  ชัดเจน  
และทันสมัย             

3.89 ความพึงพอใจต่อผลสอบเข้ า
มหาวิทยาลัย   

3.63 

 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 

ข้อค าถาม พึงพอใจ
มากที่สุด 

ข้อค าถาม พึงพอใจ
น้อยที่สุด 

โรงเรียนมีการติดตามนักเรียนเรื่อง
ระเบียบวินัย ( การมาเรียน  มา
สาย ขาดเรียน )อย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ 

4.01 โรงเรียนจัดกิจกรรมเชิญผู้ปกครอง
หรือผู้รู้ในด้านพัฒนาพฤติกรรม
ผู้ เ รี ยน  เป็นวิทยากรพิเศษให้
ความรู้นักเรียน               

3.66 

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

3.95 โ ร ง เ รี ยนจัดกิ จกรรมส่ ง เสริ ม
ศักยภาพนักเรียนวันเสาร์ (ศิลปะ  
ดนตรี กีฬา ดนตรี) อย่างมีคุณภาพ                       

3.73 

โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมอย่าง
ดีงาม                                  

3.93 โรง เรียนมีการเชิญผู้ ปกครอง
มาร่วมประชุมและทราบปัญหา
ของนักเรียนเพ่ือร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไข  

3.74 



97 

 

สารสนเทศแผนกสามญัชาย ปีการศึกษา 2559 Page 97 
 

3.โรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนวให้
ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นอย่างเป็นระบบ                                                 

 
ฝ่ายจิตตาภิบาล 

 

ข้อค าถาม พึงพอใจ
มากที่สุด 

ข้อค าถาม พึงพอใจ
น้อยที่สุด 

โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักเรียนในเรื่อง อัตลักษณ์ของ
ผู้เรียน รักเมตตา เรียบง่ายพอเพียง 
ซื่อสัตย์ และอิสระในการท าความดี     

3.92 โ ร ง เ รี ยนจัดกิ จกรรมส่ ง เสริ ม
คุณธรรม จริยธรรม วันจันทร์ – 
วันพฤหัสบดี                                      

3.89 

โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา                      

3.92 โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นั ก เ รี ย น รู้ จั ก ช่ ว ย เ ห ลื อ
ผู้ด้อยโอกาส รู้จักเสียสละแบ่งปัน               

3.85 

โรงเรียนก าหนดเอกลักษณ์ของ
ส ถ า น ศึ ก ษ า  “ เ ป็ น โ ร ง เ รี ย น
คาทอลิกที่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี 
และเด่นด้านภาษาต่างประเทศ”                  

3.90   

 
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

ข้อค าถาม พึงพอใจ
มากที่สุด 

ข้อค าถาม พึงพอใจ
น้อยที่สุด 

โรงเรียนมีต้นไม้เพียงพอ ร่มรื่น 
เหมาะสม  สวยงาม                                      

4.14 โรงเรียนมีอาหารที่หลากหลาย 
ราคาเหมาะสมและถูกหลักอนามัย                                          

3.26 

โรงเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สะอาด  เหมาะสมกับเป็นโรงเรียน
คาทอลิก                    

4.05 โรงเรียนมีพนักงานขายอาหาร
เพียงพอและ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี                                      

3.49 

โรงเรียนมีระบบการจัดเก็บและ
จัดการขยะสะอาดเรียบร้อย                                     

4.00 โ ร ง เ รี ยนมีห้ อ งสุ ข าที่ มี ค ว าม
สะอาด  และเพียงพอต่อการใช้
งาน                                              

3.55 
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ฝ่ายมาตรฐาน 
 

ข้อค าถาม ล าดับความพึงพอใจ 
โรงเรียนมีการน าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มา
ประยุกต์ใช้ในโรงเรียน                    

3.80 

โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมการจัดโครงการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
สู่มาตรฐานสากล                      

3.78 

โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ                                           3.77 
 
NELC 

 

ข้อค าถาม ล าดับความพึงพอใจ 
โรงเรี ยนจัดครูชาวต่ างชาติ  (ภาษาอังกฤษ)  ที่ มีความรู้  
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน   

3.82 

ความพึงพอใจต่อหลักสูตร Intensive                                                                3.78 
โรงเรียนจัดครูชาวต่างชาติ (ภาษาจีน) ที่มีความรู้ ความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอน         

3.75 

 
4.2.4 สุขภาพอนามัย และความปลอดภัย 

สรุปสถิติผู้ป่วยที่ใช้บริการห้องพยาบาล 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 

ล าดับ รายการ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

จ านวน 
(โรค) 

เปอร์เซ็นต์ 
( % ) 

จ านวน 
(โรค) 

เปอร์เซ็นต์ 
( % ) 

1 อุบัติเหตุ 28 0.03 30 0.03 
2 บาดแผล 1,054 1.13 999 1.17 
3 ระบบทางเดินอาหาร 284 0.31 225 0.26 
4 ระบบทางเดินหายใจ 479 0.51 374 0.44 
5 ปวดศีรษะ 391 0.42 424 0.50 
6 ตา 69 0.07 71 0.08 
7 ผิวหนัง 77 0.08 117 0.14 
8 โรคอ่ืน ๆ  664 0.71 698 0.82 

จ านวนผู้ป่วยรวมทั้งหมด  (โรค) 3,046 3.27 2,938 3.45 
จ านวนผู้ป่วยรวมทั้งหมด  (คน ) 3,010 3.23 2,894 3.39 
นอนห้องพยาบาล 36 0.04 38 0.04 
ส่งรักษาต่อโรงพยาบาล 36 0.04 36 0.04 
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สรุปสถิติผู้ป่วยที่ใช้บริการห้องพยาบาล 

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 

ล าดับ รายการ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

จ านวน (โรค) เปอร์เซ็นต์( % ) จ านวน (โรค) เปอร์เซ็นต์( % ) 
1 อุบัติเหตุ 77 0.06 44 0.03 
2 บาดแผล 727 0.52 677 0.53 
3 ระบบทางเดินอาหาร 254 0.18 242 0.19 
4 ระบบทางเดินหายใจ 1,066 0.77 729 0.57 
5 ปวดศีรษะ 423 0.31 311 0.25 
6 ตา 71 0.05 65 0.05 
7 ผิวหนัง 95 0.07 103 0.08 
8 โรคอ่ืน ๆ  721 0.52 574 0.45 

จ านวนผู้ป่วยรวมทั้งหมด  (โรค) 3,434 2.48 2,745 2.16 
จ านวนผู้ป่วยรวมทั้งหมด  (คน ) 3,373 2.44 2,709 2.14 
นอนห้องพยาบาล 51 0.04 36 0.03 
ส่งรักษาต่อโรงพยาบาล 143 0.10 84 0.07 
 

สรุปสถิติผู้ป่วยที่ใช้บริการห้องพยาบาล 
ครู - บุคลากร 

ล าดับ รายการ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

จ านวน (โรค) เปอร์เซ็นต์( % ) จ านวน (โรค) เปอร์เซ็นต์( % ) 
1 อุบัติเหตุ 6 0.03 7 0.03 
2 บาดแผล 51 0.23 62 0.29 
3 ระบบทางเดินอาหาร 46 0.21 40 0.19 
4 ระบบทางเดินหายใจ 88 0.41 107 0.50 
5 ปวดศีรษะ 79 0.36 85 0.40 
6 ตา 4 0.02 9 0.04 
7 ผิวหนัง 9 0.04 3 0.01 
8 โรคอ่ืน ๆ  58 0.27 48 0.23 

จ านวนผู้ป่วยรวมทั้งหมด  (โรค) 341 1.57 361 1.70 
จ านวนผู้ป่วยรวมทั้งหมด  (คน ) 338 1.56 357 1.68 
นอนห้องพยาบาล 19 0.09 25 0.12 
ส่งรักษาต่อโรงพยาบาล 9 0.04 16 0.08 
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สรุปสถิติผู้ป่วยที่ใช้บริการห้องพยาบาล 
พนักงานโรงเรียน 

ล าดับ รายการ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

จ านวน (โรค) เปอร์เซ็นต์( % ) จ านวน (โรค) เปอร์เซ็นต์( % ) 
1 อุบัติเหตุ 3 0.02 2 0.02 
2 บาดแผล 35 0.27 33 0.26 
3 ระบบทางเดินอาหาร 20 0.16 5 0.04 
4 ระบบทางเดินหายใจ 29 0.23 19 0.15 
5 ปวดศีรษะ 12 0.09 2 0.02 
6 ตา 0 0.00 3 0.02 
7 ผิวหนัง 6 0.05 3 0.02 
8 โรคอ่ืน ๆ  19 0.15 10 0.08 

จ านวนผู้ป่วยรวมทั้งหมด  (โรค) 124 0.97 77 0.62 
จ านวนผู้ป่วยรวมทั้งหมด  (คน ) 124 0.97 77 0.62 
นอนห้องพยาบาล 0 0.00 1 0.01 
ส่งรักษาต่อโรงพยาบาล 10 0.08 6 0.05 
 
4.2.5 การใช้บริการห้องสมุด 
   ตารางที่ 1 แสดงสถิติการใช้ห้องสมุดโรงเรียน   

เดือน 
จ านวนผู้มาใช้บริการ (ครั้ง) รวม 

ประถมฯ1-6 มัธยม 1-6 ครู อ่ืนๆ  
พฤษภาคม  942 1,006 36 - 1,984 
มิถุนายน  2,842 3,368 286 - 6,496 
กรกฎาคม  2,063 2,576 74 - 4,713 
สิงหาคม  3,981 3,490 102 - 7,573 
กันยายน  662 4,021 84 - 4,727 
พฤศจิกายน  2,077 2,659 70 - 7,806 
ธันวาคม  1,874 1,874 122 - 3,870 
มกราคม  1,441 2,788 58 - 4,287 
กุมภาพันธ์  820 2,336 57 - 3,213 

รวม 16,662 24,118 889 -  
ที่มา : งานห้องสมุด 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า  ผู้เรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดในเดือนพฤศจิกายนมากท่ีสุด  
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ตารางที่ 2 แสดงจ านวนสถิติการยืม-คืนหนังสือห้องสมุด   
  

เดือน 
จ านวนผู้ใช้บริการยืม-คืน

หนังสือ (ครั้ง) 
รวม 

นักเรียน ครู อ่ืนๆ  
พฤษภาคม  897 36   
มิถุนายน  2,660 289   
กรกฎาคม  1,532 74   
สิงหาคม  2,266 102   
กันยายน  1,886 93   
พฤศจิกายน  1,810 86   
ธันวาคม  839 47   
มกราคม  1,279 79   
กุมภาพันธ์  528 105   

รวม 13,697 911   
ที่มา : งานห้องสมุด 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า  ผู้เรียนยืมหนังสือห้องสมุดในเดือนมิถุนายนมากที่สุด  

4.2.6 แหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 
4.2.6.1 แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

1) ห้องสมุดมีขนาด      450   ตารางเมตร 
         จ านวนหนังสือค้นคว้าในห้องสมุด จ านวน    34,233 เล่ม 
         จ านวนผู้เรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้คิดเป็น 281 คน/วัน 
     2) ห้องปฏิบัติการ  ได้แก่ 

ห้องคอมพิวเตอร์  12 ห้อง  ห้องวิทยาศาสตร์  12 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 4 ห้อง  ห้องศิลปะ  2 ห้อง 
ห้องนาฏศิลป์ / ดนตรี 5 ห้อง  ห้องพยาบาล  3 ห้อง 
ห้องศาสนสัมพันธ์ 4 ห้อง  ห้องแนะแนว  4 ห้อง 
ห้องพละ  6 ห้อง  ห้องลูกเสือ  4 ห้อง 
ห้องสื่อการเรียนการสอน 4 ห้อง 
แผนกอนุบาล 
ห้องปฏิบัติการมีทั้งหมด……11…….…ห้อง  ได้แก่ 

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

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

1.  ใช้ในการเรียนการสอน  
2.  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้  
3.  ใช้ในการบริหาร  

  
      3) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งาน มีทั้งหมด   992  เครื่อง 
 

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

 
4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพ่ิมเติมได้) 
 

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

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

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

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

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

2. อาคารโรงอาหาร 2  ชั้น 17  ห้อง ชั้นที่ 1 ห้องอาหาร,ห้องซิสเตอร์,ห้องเบอเกอรี่,
ห้องประกอบอาหาร,ห้องสุขา 
ห้องเรียนภาษา 1-6 
ชั้นที่ 2 ม.4/6,ม.4/7,ม.5/6,ม.5/7,Lab ฟิสิกส์, 
Lab เคมี,Lab ชีวะ 

3.อาคารสันตะมารี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

5.Nittayo English 
Language Centre 
 
 
 

2 ชั้น 14 ห้อง Floor 1 Library,Meeting Room1,Intensive 
Room1, Intensive Room2, Meeting Room2 
,Computer Room @Teacher Room2,Toilet 
Floor 2 Room1, Room2, Room3, Room4, 
Room5, Room6, Room7, Room8, 

6.อาคารไมเก้ิล 1  
 
 
 
 

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

7.อาคารไมเก้ิล 2 
 
 

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

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

9.อาคารสหการ 1 ชั้น 4 ห้อง ชั้น 1 ห้องจ าหน่ายศิลค้า ,ห้องโยธวาทิต,ห้องพัก
คร ู
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10.อาคารยอห์นปอลที่ 2 3 ชั้น 23 ห้อง ชั้น 1 โรงอาหาร,ห้อง Sister,ห้องประกอบอาหาร
,ห้องเก็บอุปกรณ์,ห้องควบคุมไฟฟ้า 
ห้องสุขาชาย 4 ห้องสุขาหญิง 4 ห้องสุขาคน
พิการ 1 ห้องพักพนักงาน 6 ห้อง ห้องสุขา  ห้อง
เก็บอุปกรณ์ 
ชั้น 2 ห้องประชุมใหญ่,ห้องประชุมเล็ก,ห้อง
รับรอง,ห้องแต่งตัว 2 ห้อง,ห้องสุขาชาย 2 ห้อง
สุขาหญิง 1 ห้องสุขาวีไอพี 1 
ชั้น 3 ห้องประชุมเล็ก,ห้องควบคุมเครื่องเสียง ,
ห้องเก็บอุปกรณ์,ห้องควบคุมเครื่องปรับอากาศ 4 
ห้อง 

11.อาคารเอนกประสงค์ 
(โรงอาหารประถม) 

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

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

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

14.อาคารห้องอาหารหอโต 1 ชั้น 1 ห้อง ชั้นที่ 1 ห้องโถง 
ที่มา: งานอาคารสถานที่ 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพิ่มเติมได้) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ชั้น สถานที่ / แหล่งเรียนรู้ จ านวนครั้ง / 

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

ก าแพงแสน  นครปฐม / พิพิธภัณฑ์รถโบราณเจษฎามิวเซียม 
1 

ม.1 ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน จ.สมุทรสงคราม 1 
ม.2 อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา ตลาดน้ าอโธยา จ.อยุธยา 1 
ม.3 พิพิธภัณฑ์มังกรสวรรค์ วัดป่าเลย์ไล ตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี 1 
ม.4 พระราชวังบางปะอินทร์ วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิง และตลาดน้ าอโธยา  1 
ม.5 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี 1 
ม.6 เมืองโบราณและวัดอโศการาม   จ.สมุทรปราการ 1 

 
ปราชญ์ชาวบ้าน/  ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/ ผู้เรียน 

ที ่ ประเภทความรู้ จ านวนครั้ง 
1. การประกอบวิชาชีพ 3 
2. การเกษตร - 
3. คหกรรม - 
4. หัตถกรรม 5 
5. ศิลปะ/ดนตรี 5 
6. กีฬา 5 
7. วัฒนธรรม/จารีต-ประเพณี 5 
8. ศาสนา/คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 7 
9. ความปลอดภัย/อุบัติเหตุ/กฎหมาย/ระเบียบวินัย 2 
10. สุขภาพ/การแพทย์/สุขอนามัย 1 
11. สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร 2 
12. การจัดการเรียนการสอน/หลักสูตร/การประเมิน 11 
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4.4 การพัฒนาวิชาชีพ 
 
 4.4.1 วิจัยในชัน้เรียน วิจัยเพ่ือพัฒนา และบทความทางวิชาการ 
ตาราง แสดงจ านวนผลงานวิจัยและการน าผลการวิจยัมาใช้พัฒนาการเรยีนรู้ 
ล าดับ

ที ่
แผนก จ านวน

ครู 
ประเภทงานวิจัย รวม 

ร้อยละ การ
พัฒนา
ผู้เรียน 

ร้อยละ แก้ปัญหา
พฤติกรรม
ผู้เรียน 

ร้อยละ การสร้าง
นวัตกรรม 

ร้อยละ ส ารวจ ร้อยละ 

1. ประถม 41 31 75.61 4 9.76 2 4.88 4 9.76 100 
2. มัธยม 75 73 97.34 - - 1 1.33 1 1.33 100 
รวม  116 104 89.66 4 3.45 3 2.59 5 4.31 100 

 
 

ที่มา  :  งานวิจัยและพัฒนา 
  

จากตารางที่ 1  พบว่า  ครูได้มีการท าวิจัยและการน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนาการเรียนรู้ประเภท
การพัฒนาผู้เรียนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  89.66  และประเภทที่ท าน้อยที่สุดได้แก่ การสร้างนวัตกรรม
และการส ารวจ  คิดเป็นร้อยละ  2.59 
 
 
4.4.2 การพัฒนาบุคลากร รายการประชุม / อบรม / สัมมนา ภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2558 
 

ท่ี วัน /เดือน/ปี  หัวข้อ สถานท่ี ชื่อ    -   สกุล 
จ านวน
ชั่วโมง 

1 11 มี .ค . 59 การสร้างทมีสู่ความส าเรจ็ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ หัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มสาระ 6 
2 14-15 มี .ค. 59 

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดการเรียนการ
สอนสังคมศึกษาเพือ่ประโยชน์ตอ่การจัดการ
เรียนรู ้

ศูนย์ฝึกอบรมอภิบาลบ้านผู้หว่าน นางสาวสุขมุาลย์ สงเคราะห ์ 6 

3 19 มี .ค . 59 การบูรณาการคุณค่าพระวารสาร ฝ่ายการศึกษา นางบุญช ู ส าราญจติร ์ 6 
4 21มี .ค.- 28เม .ย.

59 
อบรมครูค าสอนภาคฤดรู้อน วิทยาลัยแสงธรรม นางสาวสายสุดา กิจเต่ง  

5 4-6 เม .ย . 59 การใช้ส่ือการทดลองเสมอืนจริง สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร ์

นางสาวชุตกิาญจน ชาวเชียงขวาง 18 

 และเทคโนโลยี นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วนพ 
6 19-20 เม .ย . 59 แนวทางการนิเทศการสอน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ หัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มสาระ 12 
7 27 เม .ย . 59 การปลกูพืชผักอินทรีย์ เพี่อการบริโภคใน

ครัวเรือน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร นางอิชยา ขวัญจติร ์ 18 

8 22-23 เม .ย . 59 แนวทางการออกขอ้สอบวทิยาศาสตรแ์ละสงัคม
ศึกษา 

ศูนย์ฝึกอบรมอภิบาลบ้านผู้หว่าน นางอิชยา ขวัญจติร ์ 12 

   นางสาวปิลันญา วงศ์บุญ 
    นางสาวนภัทร ์ อินเฉิดฉาย 
    นางสาวบุษกร พันเปรม 
    นางสาวอรปรียา  ค าภา 
    นายอังกรู จันทร์ชาวนา 
    นางสาวสุจติรา พระจนัทร ์
    นางอรนุช สืบสกุล 
    นางสาวชุตกิาญจน ์ ชาวเชียงขวาง 
    นางสาวอารียา บูรณัต ิ
    นางบุญช ู ส าราญจติร ์
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9 27 เม .ย . 59 การปลกูพืชผักอินทรีย์ เพี่อการบริโภคใน
ครัวเรือน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร นางอิชยา ขวัญจติร ์ 18 

10 30 เม .ย . 59 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ ศูนย์ฝึกอบรมอภิบาลบ้านผู้หว่าน นางอรนุช สืบสกุล 6 
     นางสุรีย์ อนนัต ์
11 30 เม .ย.- 1พ .ค.

59 
การบูรณาการคุณค่าพระวารสาร ศูนย์ฝึกอบรมอภิบาลบ้านผู้หว่าน นางบุญช ู ส าราญจติร ์ 12 

12 1 - 4 พ .ค . 59 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.
2 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนก
หญิง 

นางอิชยา ขวัญจติร ์ 24 

    นางสาวฐิตาภรณ ์ ชาวห้วยหมาก  
    นางสาวนภัทร ์ อินเฉิดฉาย  
    นางสาวบุษกร พันเปรม  
    นางสาวสายธาร เกษร  
    นางสาวชนัญธดิา ชุมแสง  
    นางสาววัชราพร    ศรีรกัษ์  
    นางสาวอรปรียา  ค าภา  
    นางสาวพันทิพย์  บุญประสงค ์  
    นางสาวล าภู นรารตัน ์  
    นางอาจนิ วงษ์ทองด ี  

13   6  พ .ค . 59 เพลงประสานเสียงส าหรับเด็ก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี นางชนิชา อินทรร์ุ่ง 6 
14   9  พ .ค . 59 งานฝ่ายจิตตาภิบาลและกจิการนกัเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ คณะครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ 6 
15  10 พ .ค . 59 ISO 9001 และ 14001 : 2015 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ คณะครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ 6 
16  11 พ .ค . 59 การใช ้iPAD และวิจัยในชัน้เรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ คณะครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ 6 
17  13 พ .ค . 59 Counselling  Leadership Stamford  University นางสาวอรนชุ   สุวรรณหงษ์ 6 
18 
  

17พ .ค.- 30 ก .ย.
59 

ระบบปฏิบัติการ Mac :  OSX โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ นางสาวศิรนิทิพย์ จันทร์สุวรรณ 48 

     นางวรายุภัสร ์ ปานอ าพันธ ์  
        นางสาวหทัยรัตน ์ อุดรเขต  
        นายเฉลิมรัฐ อนนัตชาต ิ  
        นางสาวยุพด ี ยลดวงเนตร  

ท่ี วัน /เดือน/ปี  หัวข้อ สถานท่ี ชื่อ    -   สกุล 
จ านวน
ชั่วโมง 

19 20-21 พ .ค . 59 เทคนิคปฏิบัตกิารทางวทิยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล นางอิชยา ขวัญจติร ์ 12 
        นางสาวปิลันญา วงศ์บุญ  
        นางสาวฐิตาภรณ ์ ชาวห้วยหมาก  
        นางสาวนภัทร ์ อินเฉิดฉาย  
        นางสาวบุษกร พันเปรม  
        นางสาวสายธาร เกษร  
        นางสาววัชราพร    ศรีรกัษ์  
        นางสาวอรปรียา  ค าภา  
        นางสาวพันทิพย์  บุญประสงค ์  
20 28 พ .ค . 59 การใช ้iPAD ในการจดัการเรียนการสอน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 3 
21 28-29 พ .ค. 59 เรียนรูท้กัษะกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน โรงเรียนนาคประสิทธิ ์ นางธนกาญจน ์ เอี้ยวรัตนวด ี 12 
  นางกญัญ์ณณฏัฐ ์ เนียะแก้ว 
  นางสาวอรอุมา แก้วมาก 
  นายกิตติพงษ์   สุขารมย์ 
22  29 พ .ค . 59 โครงการศาสนกิสัมพันธ ์“เสริมสร้างความ

ซ่ือตรง” 
วัดนกับุญเปโตร นางสาวชนิตา รุ่งแจ้ง 6 

23  1 มิ .ย . 59 การใช้โปรแกรม SRA ในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 2 

24  10 มิ .ย . 59 ครูจิตตาภิบาล ยุวธรรมฑูตกองหน้าร่าเริงและพล
ศีล 

ศูนย์ฝึกอบรมอภิบาลบ้านผู้หว่าน นางล าดวน รัตนรังสิกุล 6 

25  11 มิ .ย . 59 การศกึษาจะชว่ยสร้างความเป็นพลเมอืงดีได้
อย่างไร 

โรงเรียนศรอียุธยาในพระอุปถัมภ ์ นายนุกูล   ส่งสมบูรณ ์ 6 
  นางสาวสุขมุาลย์ สงเคราะห ์
26  11 มิ .ย . 59 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ นางสาวกนกกาญจน ์ จงเจริญ 6 
        นางสาวอภิรด ี เกรียงวฒันพงษ์  
        นางสาวจรีาภรณ ์ ใจหลัก  
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        นางหทัยกาญ อินทรน์วล  
        นางสาวมัลลกิา เกาวจิิตร  
        นายเฉลิมพร มาตะยา  
        นางสาววิภาดา พ่วงพ ี  
        นายสรุศักดิ ์ หวังธนพรชัย  
        นางสาวอรอุมา แก้วมาก  
        นางสาวดวงพร พิมพ์แพน  
27 11 มิ .ย.- 3 ก .ย.  การใช ้iPad ในการสอน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ นางสาววิภาดา พ่วงพ ี 30 
        นายสรุศักดิ ์ หวังธนพรชัย  
        นางอนิศา กิจบุญช ู  
        นางสาวปวริศา หวลบุตตา  
        นางสาวบุษยมาศ คงอ่อน  
        นางสุนีย์ ฟักวงศ ์  
        นางศิริพร คงสกุลถาวร  
        นางสาววรินธรณ ์ กฤษสอาดใจ  
        นายเสร ี เนียะแก้ว  
        นางสายสุนีย์  กอสนาน  
        นางสุพัตรา ทองพัฒ  
        นางสาววรรณนภา ล้ าตระกูล  
        นางสาวอมรนิทร ์ แดงดอนไพร  
        นายอังกรู จันทร์ชาวนา  
        นายพีระพงษ์ วงษ์ทว ี  
        นางสาวสุวรรณทิพย์ บุญเลิศ  
        นายสุพัฒน ์ พิมพันธ ์  
        นางสาวสริิพักตร ์ พวงเขียว  
        นางสาวสมญัญา บัวชุม  
        นายบวรภัค รุจิเวชนนัท ์  
        นางสาวิมนิพร ซอนสุข  
        นางสาวศิรนิทิพย์ จันทร์สุวรรณ  
        นายเฉลิมรัฐ อนนัตชาต ิ  
        นางวรายุภัสร ์ ปานอ าพันธ ์  
        นางสาวยุพด ี ยลดวงเนตร  
        นางสาวหทัยรัตน ์ อุดรเขต  

 
ท่ี วัน /เดือน/ปี  หัวข้อ สถานท่ี ชื่อ    -   สกุล 

จ านวน
ชั่วโมง 

28 11-12 มิ .ย . 59 เทคนิคการสอนการอ่านและวิเคราะห์ขอ้สอบ 
PISA 

ศูนย์ฝึกอบรมอภิบาลบ้านผู้หว่าน นายศิริพันธุ ์ พลอยหิน 12 

       นางสาวมทันา ยันตรีสิงห์  
       นางสุพิศ ตัณฑศรีสุข  
       นางสาวชนิตา รุ่งแจ้ง  
       นางสุธัญญา น้อยพิทกัษ์  
       นางรัชฎาพร ศรีภาสุรโสภณ  
       นางสาววรินธรณ ์ กฤษสอาดใจ  
       นางสาวนพวรรณ   บุญประคอง  
29 17 มิ .ย . 59 ยุวธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม โรงเรียนลาซาล นางนงนุช เจรญิสุขใส 6 
30 17 มิ .ย . 59 STEM มืออาชีพส าหรับครอูาเซียน บริษัทนานมีบุ๊คส์จ ากัด นางสาวอรปรียา  ค าภา 6 
   นางสาวสายธาร เกษร  
31 17-19 มิ .ย . 59 ดนตรนีาฏศิลป์อาเซียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นางสุนีย์ ฟักวงศ ์ 18 
     นางชนิชา อินทรร์ุ่ง  
32 18 มิ .ย . 59 การพัฒนากลยุทธก์ารเรียนการสอน สพฐ  .นครปฐม  นายนุกูล   ส่งสมบูรณ ์ 6 
  (ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้( นางสาวสุขมุาลย์ สงเคราะห ์  
33 20 มิ .ย . 59 การบริหารหลักสตูร ชลบุรี นางสาวอาทิตย์ญา โพธิ์สวย 6 
34 22 มิ .ย . 59 เพิ่มพูนความรู้ครูค าสอน ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตา

ธรรม 
บ้านธารพระพร นางภัทรภร กานตอ์ัศฒ์เดช 6 

    นางสาวชนิตา รุ่งแจ้ง  
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    นางสุกาญดา กิจเต่ง  
    นางสุกาญดา วีระชนุย์  
    นางนงนุช เจรญิสุกใส  
    นางล าดวน รัตนรังสิกุล  
    นางสาวฉตัร

วรกาญจน ์
ตันสุวัฒน ์  

       นางสาวทิวาพร  ร าพรรณ ์  
35 24 มิ .ย . 59- การใช้ I PAD เพื่อการศกึษา 1 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ นางธนกาญจน ์ เอี้ยวรัตนวด ี 3 
  1 ก .ค . 59 การใช้ I PAD เพื่อการศกึษา 2 นายสมบัติ ชาวนาฟาง 6 
      นางสาวพัฒน์นร ี อรุณสทิธิ ์  
       นายไพสณฑ์ ศรีสัมฤทธ ์  
       นายณัฐกร ชาคโรทัย  
       นางสาวรุง่ฤทัย อ่ านวล  
       นางอรนุช สืบสกุล  
       นางสาวชุตกิาญจน ์ ชาวเชียงขวาง  
       นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วนพ  
       นางอาจนิ วงษ์ทองด ี  
       นางสาวกนกกาญจน ์ จงเจริญ  
       นางสาวอภิรด ี เกรียงวฒันพงษ์  
       นางสาวจรีาภรณ ์ ใจหลัก  
       นางหทัยกาญ อินทรน์วล  
       นางสุรีย์ อนนัต ์  
       นางรัชฏาพร ศรีภาสุรโสภณ  
       นางเครอืวัลย์ ถุงพุดซา  
       นางสาวสาวติร ี ทองค าหงส ์  
       นางสาวมัลลกิา เกาวจิิตร  
       นางสาวอรอนงค ์      กรงทอง  
       นายเศรษฐพงศ์ ทับพร  
       นายเฉลิมพร มาตะยา  
       นางสาวขัติยา หวาจ้อย  
       นางสาวสุพัตรา อักษรด ี  
       นางสาวพัฒน ี ทรัพย์มณ ี  

 
 
 

ท่ี วัน /เดือน/ปี  หัวข้อ สถานท่ี ชื่อ    -   สกุล 
จ านวน
ชั่วโมง 

36 29 มิ .ย . 59 การใช้พระคัมภรี์ด้วยรูปแบบ Bidilod 
Noma 

อัครสถาน นางสาวชนิตา รุ่งแจ้ง 6 

37 1 ก .ค . 59 เทคนิคการเลน่ฟุตซอล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ นายประยูร ด่วนแสง 6 
    นายเศรษฐพงศ์ ทับพร 
    นายทองขาน ผาลา 
    นายพลังพล วารีวะนิช 
38 1 ก .ค . 59 การสร้างเว็ปไซต์ด้วย Google Blog มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวศิรนิทิพย์ จันทร์สุวรรณ 6 
       นางสาวอรนชุ    สุวรรณหงส ์   
39 2 ก .ค . 59 กลยุทธก์ารสอนการอ่านจับใจความส าคัญ ศูนย์ฝึกอบรมอภิบาลบ้านผู้หว่าน นายศิริพันธุ ์ พลอยหิน 12 

 และการอ่านตีความ นางสาวมทันา ยันตรีสิงห์ 
       นางสาวจริาภรณ ์  ปานอินทร ์  
40 2-3 ก .ค . 59 กลยุทธก์ารสอนการอ่านจับใจความส าคัญ ศูนย์ฝึกอบรมอภิบาลบ้านผู้หว่าน นางสุพิศ ตัณฑศรีสุข 12 
   และการอ่านตีความ   นางสุธัญญา น้อยพิทกัษ์  
      นางสุกาญดา วีระชนุย์  
       นางล าดวน รัตนรังสิกุล  
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41 8 ก .ค . 59 การใช้ I PAD เพื่อการศกึษา 3 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ นางเครอืวัลย์ ถุงพุดซา 3 
       นายอิทธิเดช อุ่นประชา  
       นางอ าภา บุญเจรญิ  
       นางสาวขัติยา หวาจ้อย  
42 9-10 ก .ค . 59 ปฐมนเิทศครูใหม่ของโรงเรียน ศูนย์ฝึกอบรมอภิบาลบ้านผู้หว่าน นายเฉลิมรัฐ อนนัตชาต ิ 12 
   อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  นางสาวกนก

กาญจน ์
จงเจริญ  

      นางสาวอภิรด ี เกรียงวฒั
นพงษ์ 

 

       นางหทัยกาญ อินทรน์วล  

       นายอิทธิเดช อุ่นประชา  

       นายเฉลิมพร มาตะยา  

       นางสาววิภาดา พ่วงพ ี  

       นางสาวอรอุมา แก้วมาก  

       นางสาวดวงพร พิมพ์แพน  

       นางสาวธญัญา
ภรณ ์  

เชาว์รุ่งโรจน์
ชัย 

 

       นางสาวโศรยา   ทองอ่วมใหญ ่  

       นางสาวพรรณณิ
ภา   

คล้ าสุข  

43 9-10 ก .ค . 59 ห้องเรียนวิทยาศาสตร ์ Grand Tower Inn Hotel นางสาวปิลันญา วงศ์บุญ 12 
นางสาวชนัญธดิา ชุมแสง 

44 10 ก .ค . 59 การเสริมสร้างสมรรถนะพลเมอืงดี ใน
ศตวรรษที่ 21  

มหาวิทยาลัยศิลปากร นายนุกูล   ส่งสมบูรณ ์ 6 

       นางสาวสุขมุาลย์ สงเคราะห ์
45 15 ก .ค . 59 การสือ่สารวิทยาศาสตร์ด้วย Science 

Show 
บริษัทนานมีบุ๊คส์จ ากัด นางอิชยา ขวัญจติร ์ 6 

  นางสาวชนัญธดิา ชุมแสง 
       นางบุญช ู ส าราญจติร ์  
       นางสาวปวริศา กวลบุตตา  
46 16-18 ก .ค . 59 สุดยอดการเป็นหัวหน้างาน โรงแรมแกรนดจ์อมเทียนพาเลซ 

พัทยา 
หัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มสาระ 12 

47 23 ก .ค . 59 การใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัลในการเรียนการ
สอน 

ฝ่ายการศึกษา นางธนกาญจน ์ เอี้ยวรัตนวด ี 6 

      นางวัชรารัตน ์ ศรีสัมฤทธิ ์  
      นางสาวกนก

กาญจน ์
จงเจริญ  

      นางสาวเวียงสมัย วิลัยพันธ ์  
      นางเอือ้มเดือน สีอ้วน  
      นางสาวอารียา บูรณัต ิ  
      นายทองขาน ผาลา  

 
ท่ี วัน /เดือน/ปี  หัวข้อ สถานท่ี ชื่อ    -   สกุล 

จ านวน
ชั่วโมง 

48 24 ก .ค . 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการ POP POP Boat ศูนย์วิทยาศาสตรเ์พื่อการศกึษา นางสาวปวริศา หวลบุตตา 6 
49 29-30 ก .ค . 59  Executive Functions (EF))  เสริมทกัษะ ศูนย์ฝึกอบรมอภิบาลบ้านผู้หว่าน นางสาวพัฒน์นร ี อรุณสทิธิ ์ 15 
   สมองด้านหน้า   นางสาวกนก

กาญจน ์
จงเจริญ  

      นางสาวอภิรด ี เกรียงวฒั
นพงษ์ 

 

      นางภัทรภร กานตอ์ัศฒ์เดช  
      นางหทัยกาญ อินทรน์วล  
      นางสาวเวียงสมัย วิลัยพันธ ์  
      นายอิทธิเดช อุ่นประชา  
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      นางสาวชุวนิดา ละออง  
      นายเฉลิมพร มาตะยา  
      นายค ารณ ศรีเสวก  
50 31 ก .ค . 59 โรงเรียนสร้างพลเมอืงด ี วัดวังวิเวการาม นายนุกูล   ส่งสมบูรณ ์ 12 
51 3-4 ส .ค . 59 โครงงานวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายอังกรู จันทร์ชาวนา 12 
52 5 ส .ค . 59 การแบ่งปันพระวาจา หัวข้อเงื่อนไขในการ

ติดตาม 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ นางสาวนติย์ทรา ศรีกรด 6 

   พระเยซู   นางสุกาญดา วีระชนุย์  
       นางอ าภา บุญเจรญิ  
53 6 ส .ค . 59 SCSU One Day Camp มหาวิทยาลัยศิลปากร นางอิชยา ขวัญจติร ์ 4 
54 12-14 ส .ค . 58 การสร้างพลังงานนัตกรรมสูน่วัตกิจ มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู ้ นายอังกรู จันทร์ชาวนา 18 
55 13-14 ส .ค . 59 Education Relationship Program กาญจนบุร ี นางสาวปัทมา สร้อยแสง

จันทร ์
12 

56 14 ส .ค . 59 การสอนการอ่านกับการคิดและพัฒนา
สมองเพือ่การ 

โรงเรียนวัดดอนยายหอม นางสาวอรอุมา แก้วมาก 6 

   เรียนรู ้   นางสาวดวงพร พิมพ์แพน  
57 18 ส .ค . 59 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา

สื่อการสอน 
บริษัทนานมีบุ๊คส์จ ากัด นางสาวฐิตาภรณ ์ ชาวห้วยหมาก 6 

   ฟิสิกส ์ นางสาวนภัทร ์ อินเฉิดฉาย  
     นางสาววัชราพร    ศรีรกัษ์  
58 19 ส .ค . 59 วิทยาศาสตร์ Hands on สอนวิทย์ให้สนกุ บริษัทนานมีบุ๊คส์จ ากัด นางอิชยา ขวัญจติร ์ 6 
   นางสาวพันทิพย์  บุญประสงค ์  
   นางสาวณัฏฐ์ธีตาม มาลาพันธุ ์  
59 19 ส .ค . 59 วิทยาศาสตรเ์ชิงปฏิบัติการขึน้รูปเลนส์พอลิ

เมอร ์
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ นางสาวปิลันญา วงศ์บุญ 6 

   และประดิษฐ์กล้องจลุทรรศน์สมารท์โฟน   นางสาวฐิตาภรณ ์ ชาวห้วยหมาก  
       นางสาวบุษกร พันเปรม  
       นางสาวสายธาร เกษร  
       นางสาวชนัญธดิา ชุมแสง  
60 20 ส .ค . 59 ICE 2016 มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวอาทิตย์ญา โพธิ์สวย 6 
     นางสาวสุขมุาลย์ สงเคราะห ์  
61 24 ส .ค . 59 มหกรรมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งชาต ิ
อิมแพ็คอารนี่า เมืองทองธาน ี ครูกลุ่มสาระวิทยาศาตร ์ 6 

62 25 ส .ค . 59 Catholic Quality Education A.C.C นางสุกาญดา วีระชนุย์ 6 
63 25 ส .ค . 59 การสอนค าสอน ม .ปลาย  ศูนย์ฝึกอบรมอภิบาลบ้านผู้หว่าน นางสุกาญดา วีระชนุย์ 6 
64 26 ส .ค . 59 เสริมศกัยภาพเดก็ทีม่ีภาวะออทิสตกิ โรงพยาบาลศิริราช นางสาวบุษยมาศ คงอ่อน 6 
65 17 ก .ย . 59 สมาคมครูโรงเรียนคาทอลกิ โรงเรียนมาแตรเ์ดอวีิทยาลัย นายอังกรู จันทร์ชาวนา 6 

นางสาวน้ าผึ้ง ภูมิชัยศร ี
66 24 ก .ย . 59 เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและ

บทความวจิัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร นายนุกูล   ส่งสมบูรณ ์ 6 

67 4 ต .ค . 59 STEM EDUCATION โรงเรียนวัฒาวิทยาลัย นายอังกรู จันทร์ชาวนา 6 
68 7-9 ต .ค . 59 การอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรูท้าง

วิทยาศาสตร ์ชลบุร ี
นายอังกรู จันทร์ชาวนา 18 

69 8 ต .ค . 59 สร้างสื่อดว้ย AR ในยุคการศกึษา 4.0 มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวศิรนิทิพย์ จันทร์สุวรรณ 3 

 
ท่ี วัน /เดือน/ปี  หัวข้อ สถานท่ี ชื่อ    -   สกุล 

จ านวน
ชั่วโมง 

 70 13-16 ต .ค .
59 

ครูวิทย์ สสวท โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนก
หญิง 

นางอิชยา ขวัญจติร ์ 18 
นางสาวปิลันญา วงศ์บุญ 
นางสาวฐิตาภรณ ์ ชาวห้วยหมาก 
นางสาวนภัทร ์ อินเฉิดฉาย 
นางสาวบุษกร พันเปรม 
นางสาวสายธาร เกษร 
นางสาววัชราพร    ศรีรกัษ์ 
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นางสาวพันทิพย์  บุญประสงค ์
นายอังกรู จันทร์ชาวนา 

71 19 ต .ค . 59 การจดัการเรียนรูแ้บบ STEM Education 
สอนอย่างไรให้เป็น Active Learning 
ตามมาตรฐานสากล 

อาคารเอนกประสงค์ กรมราช
องครกัษ์ เขตดุสิต 

นางบุญช ู ส าราญจติร ์ 6 

72 22 ต .ค . 59 คุณลักษณะและสมรรถนะผู้เรียนในยุค 
Thailand 4.0 

มหาวิทยาลัยศิลปากร นายนุกูล   ส่งสมบูรณ ์ 6 

73 3 พ .ย . 59 STEM Nurturing  21st Century 
Classroom 

Sukosol Bangkok Hotel นางสาวชนัญธดิา ชุมแสง 6 
นางสาวฐิตาภรณ ์ ชาวห้วยหมาก 

74 4-5 พ .ย . 59 สร้างนิสัยรกัการอ่าน สนุกกับการเรียนรู ้ บ้านผู้หว่าน นางสาวเสาวรส ตั้งศิลปชัย 6 
       นางสาวนริมล ประเสรฐิศร ี  
75 5-6 พ .ย . 59 การบูรณาการคุณค่าพระวารสาร บ้านผู้หว่าน นางบุญช ู ส าราญจติร ์ 12 
76 9 พ .ย . 59 Educational  Perspectives in  

Different  Contexts 
มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวนภสรณ ์   บุญม ี 3 

77 19 พ .ย . 59 กลยุทธก์ารจัดการเรียนรูแ้ละวิจัยส าหรับ
ครูสอนสังคมศกึษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร นายนุกูล   ส่งสมบูรณ ์ 6 

78 25-27 พ .ย .
59 

Mini Phaenomenta โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ นายอังกรู จันทร์ชาวนา 18 

79 29-30 พ .ย .
59 

รวมพลังครูไทยสร้างเด็รุน่ใหม่ตามรอยพ่อ
สู่ความ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นางสาวศิรนิทิพย์ จันทร์สุวรรณ 12 

   พอเพียง   นางสาวอรนชุ     สุวรรณหงษ์             
80 17 ธ .ค . 59 Teaching Mathematics and Science โรงแรมเอเซีย นางอิชยา ขวัญจติร ์ 6 

 towards Thailand 4.0   
81 18 ธ .ค . 59 เทคนิควิเคราะห์ขอ้สอบ O-NET(8กลุ่ม

สาระ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นางสาวชนัญธดิา ชุมแสง 6 

นางสาวนภัทร ์ อินเฉิดฉาย 
82 20-21 ม .ค .

60 
Active   learning บริษัท โอเวอร์ซีสเ์อ็ดกร๊ป )โออีจี(  นางสุรนิดา   บรรจงรักษา 12 

83 7 ก .พ . 60 โครงการส่งเสริมสขุภาพในนักเรียน โรงเรียนวัดไรข่ิง นายช าน ิ กิจเครือ 6 
นายคธาศักดิ ์ กิจประเสรฐิ 

 
 
 
ครูที่ศึกษาต่อ 

ที ่ ชื่อ สกุล ระดับ
การศึกษา 

สาขา/วิชาเอก สถาบัน 

1 นางสายสุนยี์ กอสนาน ปริญญาเอก หลักสตูรและการสอน ม.ศิลปากร 
2 น.ส.ศรินทร์ทิพย์ จันทร์สุวรรณ ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา ม.ศิลปากร 
3 นางวรายุภสัร์ ปานอ าพันธ ์ ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา ม.ศิลปากร 
4 น.ส.ณัฐชญา บุปผาชาต ิ ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ ม.ศิลปากร 
5 นายอภิวัฒน์ สวัสด ี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ม.ธนบุร ี
6 นายณัฐวัฒน์ อิ่มส าราญรัชต ์ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ม.ธนบุร ี
7. นางสาววริรธรณ์ กฤษสอาดใจ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ม.ธนบุร ี
8. นางสาวภูษณศิา กิจบุญช ู ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ม.ธนบุร ี
9. นายสามคัคี กิจเจริญ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ม.ธนบุร ี

 
ที่มา : งานบุคคลากร 
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4.4.4 การนิเทศการสอน 

สรุปผลการประเมินการนิเทศการจัดการเรียนสอนของครู 

ปีการศึกษา 2559 

แผนก จ านวน 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 

สามัญชาย 182 43.41 42.86 10.99 2.75 0   

สามัญหญิง 85 76.47 21.18 2.35 0 0   

รวม 267 59.94 32.02 6.67 1.38 0.00   

สรุปจ านวนครูที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของทางโรงเรียน 98.63 
 
4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง และชุมชน 
 4.5.1 การมีส่วนร่วมของชุมชนภายนอกกับโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 

ตาราง แสดงสถานที่การให้บริการกับชุมชน  และหน่วยงานภายนอก   
สถานที่การให้บริการชุมชน วัน เดือน ปี ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับบริการ 

อาคารหอพักนักเรียนประจ า 5 ก.ค.59 โรงพยาบาลมหาชัย 2 
 

สถานที่การให้บริการชุมชน วัน เดือน ปี ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับบริการ 
อาคารยิมเนเซียม ตลอดปี

การศึกษา 
ชาวบ้านและเยาวชนในชุมชน 

 
กิจกรรมการให้บริการชุมชน วัน เดือน ปี ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับบริการ 

อาคารยอห์นปอล 10 ก.ค. 59 ร.พ.ศิริราช 
 11 พ.ย. 59 ร.พ.ศิริราช 

 
กิจกรรมการให้บริการชุมชน วัน เดือน ปี ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับบริการ 

สนามฟุตบอล ตลอดปี
การศึกษา 

สถานีต ารวจโพธิ์แก้ว,อบต.ท่าข้าม, 

สนามบาสเกตบอล ตลอดปี
การศึกษา 

ชาวบ้านและเยาวชนในชุมชน 

สนามวอลเล่ย์บอล ตลอดปี
การศึกษา 

ชาวบ้านและเยาวชนในชุมชน 

สนามฟุตซอล ตลอดปี
การศึกษา 

สามเณรราลัย 

ที่มา: งานอาคารสถานที่ 
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4.5.2การประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

   ตาราง แสดงรูปแบบและจ านวนการประชาสัมพันธ์ 
ที ่ รูปแบบการประชาสัมพันธ์ จ านวนครั้ง 

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

         ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ 
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บทที่ 5  
ระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงาน 

 
 ระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงาน ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์เป็นการน าข้อมูลและสารสนเทศ
ทั้ง 4 ส่วนมาสรุปเป็นภาพรวม โดยระบุผลส าเร็จตามสภาพ และผลการพัฒนาที่เกิดข้ึน และเปรียบเทียบ
ข้อมูลจากแหล่งอ่ืนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้สรุปโดยแยกตามล าดับดังนี้ 
  5.1 ผลสรุปรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  (ภายใน)  
  5.2 สรุปเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
  5.3 สรุปผลการด าเนินการโครงการ / งาน ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
  5.4  ผลสรุปการด าเนินงานตามเป้าหมายแผนโรงเรียน 
  5.5 ความพึงพอใจของผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน ที่มีต่อโรงเรียน 
 

5.1 ผลสรุปรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  (ภายใน) 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสาม เมื่อวันที่ 30 
กรกฎาคม 2556 ถึง 1 สิงหาคม 2555 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  
3 ด้าน คือ ผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียนซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตาราง
ดังต่อไปนี้ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน:  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

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

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 93.74 ดีมาก 
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 สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  □  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 

จุดเด่น 
 1.  ผู้เรียนมีร่างกายแข็งแรง  และสุขภาพจิตที่ดี  มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี  และกีฬา  มี
คุณธรรมจริยธรรม  มีความสามารถด้านการคิด  และปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับดีมากในกลุ่มสาระภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  สุขศึกษาพลศึกษา  และกลุ่มสาระการงานอาชีพ  และ
เทคโนโลยี 
 2.  สถานศึกษามีผลด าเนินการบรรลุตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายของ
สถานศึกษา  เกิดผลกระทบที่ดีต่อการพัฒนาผู้เรียนด้านอัตลักษณ์ คือ  “คนดีศรียอแซฟ”  และมีผลการ
ด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น  จุดเด่นทีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ  “เน้นโรงเรียน
คาทอลิกที่ดูแลนักเรียนอย่างดี  และเด่นด้านภาษาต่างประเทศ 
 3.  สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  และพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบครบ
วงจร (PDCA)  มีระบบโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาตามกฎกระทรวง  และรับนโยบายการบริหารจาก
ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ  ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ  งบประมาท  บริหารงานบุคคล
และบริหารทั่วไป  ตลอดจนได้รับการความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการสมาคม
ครู  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าและเครือข่ายผู้ปกครองเป็น
อย่างดี  สถานศึกษา  มีบรรยากาศท่ีเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้  สะอาด  ถูกสุขลักษณะ  สวยงาม  และมี
ผลกระทบทางบวก  บรรลุ  เป้าหมายตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  เพ่ือรักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศโดยเน้นด้าน  ภาษาต่างประเทศ  และดูแลนักเรียนอย่างดี 
 4.  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญได้ดีและมี
ประสิทธิภาพมาก 
 5.  สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยมีการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ  ตามวงจรคุณภาพ  และจัดท ารายงานประจ าปีต่อสาธารณชนทุกปี 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ. 2553 

1  ด้านผลการจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญในการเตรียมตัวเข้ารับการทดสอบ
ระดับชาติทุกกลุ่มสาระ  เพื่อรักษาระดับคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
2.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 -ไม่มี- 
3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 -ไม่มี- 
4.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 -ไม่มี- 
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good  Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 1.  หลักสูตรสถานศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านภาษา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (Gifted)  เปิดสอนหลักสูตร Intensive  English  Course  ในระดับประถมและ
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มัธยมศึกษา  มีการสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 หลักสูตร  
EEC (Extra  English  Course)  หลักสูตรมัธยมปลาย EP (English Program) 
 2.  โครงการพัฒนาครูสู่อาเซียน  มีกิจกรรมส่งเสริมให้ครูทุกคนเรียนภาษาอังกฤษจากครูต่างชาติ  
มีการทดสอบใบเกียรติบัตรการเข้ารับการอบรม  เพ่ือการรองรับพัฒนาครูสู่อาเซียน  โดยมีหลักสูตร
พัฒนาส าหรับครู  วิชาภาษาอังกฤษ  และหลักสูตรส าหรับครูวิชาอ่ืน ๆ  โดยมีแรงจูงใจให้ค่าตอบแทน
พิเศษ  เมื่อสามารถสอบผ่านทักษะการสอนวิชาภาษาอังกฤษ (T&T) 
 
 
 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
 
1. กระบวนการพัฒนา 
 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้  

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุสมผล โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ก ากับติดตาม การท าโครงการ /
กิจกรรม ที่น าไปสู่การพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ เช่นกิจกรรมการเรียนการสอน
แต่ละรายวิชาของทั้ง 8 กลุ่มสาระ กิจกรรม Reading Memo กิจกรรมธนาคารปัญญา กิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารี กิจกรรมชมรม กิจกรรมกีฬาสีภายใน การท าโครงงาน /Big Job ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น
ซึ่งกิจกรรมต่างๆนักเรียนจะเป็นผู้สืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สังเคราะห์ ที่น าไปสู่องค์รวมของ
ความรู้โดยการน าเสนอข้อมูลความรู้ต่างๆ และแสดงความคิดเห็น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยผลงานที่
เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจของตนเอง และหมู่คณะ เช่น การเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping) 
การเขียนรายงาน การอธิบาย การน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อประกอบการท าโครงงาน การสรุป
สาระส าคัญลงสมุดบันทึกการอ่านทุกรายวิชา การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆเพ่ือน ามา
ประกอบการอ้างอิง เป็นต้น   

2. กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนยังเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนในการคิดอย่างเป็น
ระบบอีกด้วย เช่นกิจกรรม Reading Memo กิจกรรมธนาคารปัญญา ซึ่งช่วยส่งเสริมแนวทางในการ
สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดเห็นของตนเอง ส่วน
การท าโครงงาน และกิจกรรมชมรมของนักเรียนยังช่วยส่งเสริมการน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา ด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง ตลอดจนก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ และการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน ยังช่วยส่งเสริมการน าเสนอ วิธีการคิด วิธีการ
แก้ปัญหาด้วยภาษา หรือวิธีการของตนเอง ตลอดจนก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดย
มีเหตุผลประกอบ และการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนยังเป็นการรวบรวมผลงานจากร่องรอย
หลักฐานการเรียนรู้แต่ละรายวิชาที่แสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
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นอกจากนี้ สถานศึกษายังด าเนินการประเมินผู้เรียนทุกคนเกี่ยวกับการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อ
ความในแต่ละรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 ได้แก่ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ตลอดจนมีการประเมินคุณภาพผู้เรียน และการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนทุกระดับชั้น ครูจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีรูปแบบการสอนแบบ
ไตร่ตรอง และกระบวนการแก้ปัญหา การสอนแบบโครงงาน มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนวิเคราะห์ข่าว 
สถานการณ์ต่างๆทั้งในและนอกห้องเรียน ดังนั้น การด าเนินการพัฒนางานต่างๆน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุผล ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งภายในห้องเรียน และนอก
ห้องเรียน ที่จะน าไปสู่การพัฒนาตนเองไปสู่ทักษะการคิดขั้นสูง เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  

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

4-5. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการประเมินความก้าวหน้าโดยใช้วิธีการประเมินผล
ตามสภาพจริง โรงเรียนมีโครงการเก่งเพ่ิม เสริมอ่อนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้มีผลการเรียน
ระดับ 3 ขึ้นไปและเป็นไปตามเกณฑ์ มีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากการสอบวัดคุณภาพทาง
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่  6 ระดับโรงเรียน จังหวัด 
และประเทศ โดยน าผลการทดสอบจากสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ. /O-NET) เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถสื่อความคิดผ่านทางการพูด 
เขียน หรือน าเสนอด้วยวิธีต่างๆ  ทางโรงเรียนก็ด าเนินการให้ผู้สอนสอดแทรกการเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืนๆเพ่ือให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเป็นระบบ น าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้ อีกท้ัง สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุด นอกจากนี้ภายใน
ห้องสมุดได้ให้บริการคอมพิวเตอร์ส าหรับการสืบค้นข้อมูล มีการจัดโครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระ
เกียรติ   กิจกรรม Book Rally  กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก  กิจกรรม Science Reading  กิจกรรม Social 
Reporter  กิจกรรมการอ่านเพ่ือสุขภาพ   กิจกรรม Reading Art Around  กิจกรรมนักอ่านน้อย  
กิจกรรมModern  IT  กิจกรรม  My Favourit Book    กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โดยได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก มาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน และภาษาต่างประเทศ  โรงเรียน
ด าเนินการสอนโดยผู้สอน โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืนๆ        โดยจัดโครงการกิจกรรม           
โครงการ Let’s Speak English ,  กิจกรรม Teacher Said ,  กิจกรรม Peer to Peer Network , 
กิจกรรม English for 21st Century ,  โครงการ  Beyond to ASEAN ,กิจกรรม Go to ASEAN    
เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความสามารถในการรับและสื่อสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา ถ่ายทอดความคิด 
ความรู้ความเข้าใจเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง
และสังคม ส่วนความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนด าเนินการ
โดยผู้สอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  บูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืนๆเป็นความสามารถใน
การเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาตนเองและ
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สังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสมและมี
คุณธรรม นอกจากนี้ โรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และศักยภาพ
ให้กับผู้เรียนมีคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 

6. ผู้เรียนมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นหมู่คณะ มีทักษะในการท างาน ท างานร่วมกับผู้อ่ืน
เป็นหมู่คณะ โดยจัดกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS    กิจกรรมโครงงาน / Big Job   การจัด
แฟ้มสะสมผลงานผู้เรียน  การเข้าค่ายลูกเสือ  กิจกรรมจิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน์  กิจกรรม
ปฐมนิเทศ  กิจกรรมชมรม กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (SDQ) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 
และ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6   กิจกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  การแสดงศักยภาพของ
ผู้เรียน ด้านทัศนศิลป์  ดนตรี และนาฏศิลป์ โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีการวางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. สถานศึกษามีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี2551 8 ข้อ และจากนโยบายโรงเรียนคาทอลิค 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ข้อ 2 ซื่อสัตย์สุจริต ข้อ3 มีวินัย  ข้อ 4 ใฝ่เรียนรู้ ข้อ 5 อยู่อย่างพอเพียง ข้อ 6 มุ่งมั่นในการ
ท างาน ข้อ 7 รักความเป็น ข้อ 8 มีจิตสาธารณะ ข้อ9 รักและรับใช้ ให้กับผู้ เรียน และจัดงาน
คณะกรรมการนักเรียน งานสภานักเรียน งานส่งเสริมประชาธิปไตย งานด้านการสอนจริยะธรรม งาน
รักษาดินแดน งานลูกเสือเนตรนารี งานแนะแนว งานระเบียบวินัย งานสถิตินักเรียน งานครูปฏิบัติหน้าที่
เวร งานปกครอง งานสัมพันธ์ชุมชนในด้านสัมพันธ์ชุมชนภายในภายนอก (จิตอาสา)  งานกิจกรรม
นักเรียน งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานวันส าคัญ งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานกิจกรรมเพ่ือปรับ
พฤติกรรม งานปฐมนิเทศผู้ปกครอง กิจกรรมการเรียนการสอน โครงการ JS PRIZE คนดีศรียอแซฟ โดย
แผนกสามัญชาย กิจกรรม“GENTLEMAN สุภาพบุรุษ” แผนกสามัญหญิง กิจกรรม“LADY กุลสตรีศรียอ
แซฟ” และแผนกENGLISH PROGRAM กิจกรรม “SMART” ที่คัดเลือกนักเรียนที่มีความสุภาพนอบ
น้อม  การอบรมหน้าเสาธง  การอบรมผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้น มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม อบรมจริยธรรมหน้าเสาธงและอบรมในแต่ละช่วงชั้น  การจัดการเรียนการสอนในคาบจริยะ  
กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมปันน้ าใจ กิจกรรมศุกร์ละบาท กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม JS Green 
School กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมชมรม กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ( IS3) 
กิจกรรมธนาคารความดี การบันทึกลูกที่ดี กิจกรรมธนาคารโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านเพ่ือน กิจกรรม
สานรัก กิจกรรมClassroom Meeting กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน  จากการสังเกตผู้เรียนพบว่า ผู้เรียน
จะปฏิบัติตามระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เช่น การเดินแถวตามแนวที่ก าหนดให้เวลา
อยู่ในสถานศึกษา มีความสุภาพอ่อนน้อมผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาและประเพณี
ไทยผู้เรียนมีน้ าใจ ช่วยเหลือน้องๆในการยกกระเป๋าขึ้นอาคารเรียน  ช่วยปิดตึกในช่วงพักกลางวัน ลงเวร
ดูแลความสะอาดแต่ละพ้ืนที่ ผู้เรียนสามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีการเสนอแนะเพ่ือให้งาน
ส าเร็จไปได้ด้วยดี ผู้เรียนเกิดคุณธรรม จริยะธรรมทางด้านความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลาในการเข้าแถว 
เข้าเรียนในแต่ละคาบเรียน ส่งงานงานตรงเวลา มีระเบียบวินัยในการเข้าแถว  ผู้เรียนมีความมุ่งมานะใน
การเรียน โดยดูจากสถิติการมาเรียนของนักเรียนในแต่ละวัน กระบวนการท างานกลุ่ม การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  ผู้เรียนดูแลรักษาอาคารสถานที่จนท าให้สถานที่สะอาด น่าอยู่ เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ตลอดจนการดูแลสิ่งของส่วนตัวได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนมีความตระหนักเกี่ยวกับการอยู่อย่าง
พอเพียงแล้วสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี  ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วย
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ความมีระเบียบวินัยในการเข้าแถวเคารพธงชาติทุกชาติ และร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพียงกัน 
พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นอย่างดี  ผู้เรียนมีความรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยความมีระเบียบวินัยในการเข้าแถวเคารพธงชาติ สถิติของผู้เรียนที่ได้มีส่วนร่วมใน
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน และคณะกรรมการในห้องเรียน  ผู้เรียนสถิติการสาย ลา มา ขาด 
ของผู้เรียนมีจ านวนลดลงทุกปี  ผู้เรียนที่ไม่มีปัญหาด้านการปกครอง มีระเบียบวินัย แต่งกายถูกต้องตาม
ระเบียบของโรงเรียน เคารพ เชื่อฟังครู สุภาพอ่อนน้อม จากแบบบันทึกของครูฝ่ายปกครอง 

2. โรงเรียนมีการมอบหมายให้จัดโครงการ Study Tour Project  มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน   พบว่าครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนอย่างสม่ าเสมอมีการก ากับและประเมินผล
การใช้ แหล่งเรียนรู้  นอกจากนี้ยังมีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ภายนอก  ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะกับ
หลักสูตร  มีการสรุปผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพ่ือน าไป
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  สถานศึกษามีการสนับสนุนให้บุคลากรภายในสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยน
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการเรียนการสอนทางด้าน พัฒนาผลสัมฤทธิ์  การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของ
นักเรียน  เพ่ือบุคลากรภายในสถานศึกษาจะเกิดการเรียนรู้และน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการ
สอนต่อไปได ้

3. สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะขีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้ อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของ ผู้เรียน ตามนโยบายของโรงเรียน 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมี
จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณของความเป็นครู ผู้เรียนโดดเด่นด้านคุณธรรม-จริยธรรม เป็นผู้น าทาง
วิชาการ และเทคโนโลยี มีทักษะชีวิต ทักษะทางภาษามุ่งสู่ความเป็นสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก คือการปฏิบัติ
ตนด้วยความรักเมตตา ซื่อสัตย์  เรียบง่ายพอเพียงและมีอิสรภาพในการท าความดี   โดยจัดอบรมอัต
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิกให้ผู้เรียนทุกคน  ให้ครูทุกกลุ่มสาระสอนสอดแทรกเข้าไปในการเรียนการสอน  
มีสมุดบันทึกเยาวชนคนดี เพ่ือให้นักเรียนมีแนวทางและหลักฐานในการปฏิบัติความดี  มีการจัดงาน
เอกลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก เพ่ือให้ผู้เรียนได้ด าเนินชีวิตอยู่ในบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก  หลังเคารพ
ธงชาติได้สวดภาวนารับฟังพระวาจาซึ่งเป็นข้อคิดที่น าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข   มี
การจัดโครงการเมล็ดพันธุ์แห่งความดีเพ่ืออบรมผู้เรียนที่จบช่วงชั้นให้มีคุณธรรม ตามแบบนักบุญยอแซฟ   
และในคาบโฮมรูมมีการสอนจริยศึกษาส าหรับนักเรียนพุทธ สอนคริสตศาสนธรรมส าหรับนักเรียน
คาทอลิก   นอกจากนี้สถานศึกษายังมีกระบวนการด าเนินการ        และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก โดยจัดให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนวิชาคริสต์ศาสนาเพ่ือน าค าสอนของ
พระเจ้าและแบบอย่างที่ดีของนักบุญต่างๆไปใช้ในการด าเนินชีวิต  ให้ผู้เรียนทุกคนได้ร่วมพิธีกรรมทาง
ศาสนาปฏิบัติศาสนกิจร่วมกัน ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมหล่อหลอมจิตใจให้เป็นคนดี  จัดให้มีงานศาสน
สัมพันธ์ท าบุญตักบาตร เพ่ือให้ผู้เรียนได้ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างสามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขสันติ   และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก โดยจัดงานองค์กรคาทอลิกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจศรัทธา   งานจิตอาสาและงานสงเคราะห์
เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักรักและรับใช้  เสียสละแบ่งปันเพ่ือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้  มีการจัดงานฟ้ืนฟูจิตใจ
นักเรียนคาทอลิกให้ผู้เรียนคาทอลิกได้ท ากิจกรรมร่วมกันกับเพ่ือนต่างโรงเรียนในเขต 5  และจัด
โครงการจาริกแสวงบุญให้บุคลากรทุกคนได้ท าบุญ นั่งสมาธิท าจิตใจให้สงบ 

4. สถานศึกษาให้ความส าคัญและด าเนินการงานงานส่งเสริมลักษณะนิสัย ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด มีการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของนักเรียนของห้องพยาบาล ชั่งน้ าหนัก ส่วนสูงของครูประจ าชั้น มีการบันทึกการเจริญเติบโต
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ของนักเรยีน รวมทั้งฝึกปฏิบัติการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการตามกิจกรรมกิจกรรมเด็กไทยฟัน
ดี และกิจกรรมถุงสะอาดซึ่ง อยู่ในงานส่งเสริมลักษณะนิสัยมีการบันทึกสรุปข้อมูลลงในสมุดประจ าตัว
ผู้เรียนให้ผู้ปกครองทราบภาคเรียนละ 1 ครั้ง และงานช่วยเหลือนักเรียนฝ่ายกิจการนักเรี ยนยังมีการ
ปลูกฝังให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการสุขภาวะ JS HEALTHY LIVING กิจกรรมการออกก าลังกายและมี
ส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยงานการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมแอโรบิค กิจกรรมโภชนาการกีฬาพาสุข กิจกรรมรักการออกก าลังกาย ศักยภาพ
วันเสาร์ และกิจกรรมรักการออกก าลังกายรณรงค์ให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี 

 
 

2. ผลการด าเนินงาน 
 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพ่ือฝึกทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่านการเรียนรู้กันเป็นกลุ่ม การใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอผลงาน 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ /กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือฝึกทักษะการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุก
ระดับชั้น ช่วยพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพ่ือฝึกทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่านการเรียนรู้กันเป็นกลุ่ม การใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอผลงาน 
 จากการจัดโครงการ และกิจกรรมอย่างหลากหลายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร ช่วยพัฒนาผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ สามารถสื่อความคิดผ่านทางการพูด เขียน หรือน าเสนอวิธีต่างๆ สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ จึงท าให้มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ และผลการ
ทดสอบรวมระดับชาติเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์  
 ผู้เรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เช่น การเดินแถวตามแนวที่
ก าหนดให้เวลาอยู่ในสถานศึกษา มีความสุภาพอ่อนน้อมผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา
และประเพณีไทยผู้เรียนมีน้ าใจ ช่วยเหลือน้องๆในการยกกระเป๋าขึ้นอาคารเรียน  ช่วยปิดตึกในช่วงพัก
กลางวัน ลงเวรดูแลความสะอาดแต่ละพ้ืนที่ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีการเสนอแนะเพ่ือให้งานส าเร็จ
ไปได้ด้วยดี เกิดคุณธรรม จริยะธรรมทางด้านความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลาในการเข้าแถว เข้าเรียนในแต่
ละคาบเรียน ส่งงานงานตรงเวลา มีระเบียบวินัยในการเข้าแถว  มีความมุ่งมานะในการเรียน โดยดูจาก
สถิติการมาเรียนของผู้เรียนในแต่ละวัน กระบวนการท างานกลุ่ม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน ดูแลรักษาอาคารสถานที่จนท าให้สถานที่สะอาด น่าอยู่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ ตลอดจนการดูแล
สิ่งของส่วนตัวได้เป็นอย่างดี มีความตระหนักเกี่ยวกับการอยู่อย่างพอเพียงแล้วสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี  เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยความมีระเบียบวินัยในการเข้าแถว
เคารพธงชาติทุกชาติ และร้องเพลงชาติไทยอย่าง ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยความมี
ระเบียบวินัยในการเข้าแถวเคารพธงชาติ สถิติของผู้เรียนที่ได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียน และคณะกรรมการในห้องเรียน  สถิติการสาย ลา มา ขาด ของผู้เรียนมีจ านวนลดลงทุกปี  ไม่พบ
ผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการปกครอง มีระเบียบวินัย แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน เคารพ เชื่อฟัง
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ครู สุภาพอ่อนน้อม จากแบบบันทึกของครูฝ่ายปกครอง ตลอดจนผู้เรียนส่วนใหญ่ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของ
พ่อแม่ตามเกณฑ์ มีการเอาใจใส่ในและกระตือรือร้นในการช่วยงานคุณครู ช่วยงานผู้ปกครอง เป็นผู้สืบ
ทอดและรักษาวงศ์ตระกูลเป็นอย่างดี ประพฤติตนเหมาะสมกับความเป็นลูกที่ดี โดยสังเกตจากจ านวน
ผู้เรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคนดีศรียอแซฟประจ าแต่ละเดือน การแต่งกายที่เป็นระเบียบเรียบร้อย  จ านวน
ผู้เรียนที่ไม่ขาดเรียน มาสาย ออกจากการศึกษากลางคัน  จ านวนผู้ เรียนที่ไม่มีปัญหาด้านการปกครอง 
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในสถานศึกษาโดยผ่านกระบวนการคิด วางแผน ก าหนด
กิจกรรม และด าเนินการโดยสถานศึกษาหรือโดยผู้เรียนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนแต่ละคนจะมีหน้าที่ตาม
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษาทุกวัน รวมทั้งเวลามีการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาผู้เรียนจะมี
ส่วนร่วมในการช่วยครูและร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างดี  
 นักเรียนได้รับความรู้จากการที่ได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกและแหล่งเรียนรู้ภายใน   และ
นักเรียนมัธยมได้น าความรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีในการน าเสนอและน า มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน
ได้ ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน บุคลากรภายในโรงเรียน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากร
ภายใน โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน สถานศึกษาได้สร้างเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือติดต่อเผยแพร่ให้ความรู้
ทั้งภายในและภายนอกได้แก่ครูและนักเรียนในด้านต่างๆเกี่ยวกับกิจกรรมของ สถานศึกษา 
  จากการจัดโครงการ กิจกรรมและงานอย่างหลากหลาย เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  โดยสถานศึกษาและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  ส่งผลผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
ได้แก่ รักเมตตา ซื่อสัตย์ เรียบง่ายพอเพียงและมีอิสรภาพในการท าความดี   สถานศึกษาได้บรรลุเป้าหมาย
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
 สถานศึกษาให้ความส าคัญและด าเนินการงานงานส่งเสริมลักษณะนิสัย ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด มีการตรวจสุขภาพประจ าปี
ของนักเรียนของห้องพยาบาล ชั่งน้ าหนัก ส่วนสูงของครูประจ าชั้น มีการบันทึกการเจริญเติบโตของ
นักเรียน รวมทั้งฝึกปฏิบัติการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการตามกิจกรรมกิจกรรมเด็ กไทยฟันดี 
และกิจกรรมถุงสะอาดซึ่ง อยู่ในงานส่งเสริมลักษณะนิสัยมีการบันทึกสรุปข้อมูลลงในสมุดประจ าตัวผู้เรียน
ให้ผู้ปกครองทราบภาคเรียนละ 1 ครั้ง และงานช่วยเหลือนักเรียนฝ่ายกิจการนักเรียนยังมีการปลูกฝังให้
นักเรียนเข้าร่วมโครงการสุขภาวะ JS HEALTHY LIVING กิจกรรมการออกก าลังกายและมีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่และรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยงานการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรม
แอโรบิค กิจกรรมโภชนาการกีฬาพาสุข กิจกรรมรักการออกก าลังกาย ศักยภาพวันเสาร์ และกิจกรรมรัก
การออกก าลังกายรณรงค์ให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เรียนทั้งหมด 
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แบบบันทึกสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 

 
ชั้น ระดับคุณภาพ 

คะแนนเต็ม 3 2 1 

ป.1 320 297 5  - 
ป.2 360 343 17  - 
ป.3 363 338 24  - 
ป.4 372 364 8  - 
ป.5 347 309 38  - 
ป.6 352 311 41  - 
ม.1 408 404 4  - 
ม.2 405 376 29  - 
ม.3 411 405 5  - 
ม.4 459 476 3  - 
ม.5 445 427 18  - 
ม.6 393 384 9  - 

ผลรวม 4635 4434 201 - 
คิดเป็นร้อยละ 95.66 4.34 - 

 
สรุประดับคุณภาพ 

 
ระดับคุณภาพ ผลการประเมิน  ระดับคุณภาพ 

3 89.15  3 ดีเยี่ยม 

2 10.31  2 ดี 

1 0.54  1 ผ่าน 

0 0  0 ไม่ผ่าน 
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ระดบัคณุภาพของจ านวนนกัเรียนท่ีมีความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ดี

ระดบัคณุภาพของจ านวนนกัเรียนท่ีมีความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปานกลาง

ระดบัคณุภาพของจ านวนนกัเรียนท่ีมีความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน พอใช้

1
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ข้อระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 
ระดับ
ชั้น 

รักชาต ิศาสน ์กษัตริย ์ ซื่อสัตย์ สุจริตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมันในการท างาน รักความเป็นไทย จิตสาธารณะ รักและรับใช้ 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ป.1 
538 538 0 0 537 1 0 537 1 0 449 89 0 485 53 0 531 7 0 537 1 0 538 0 0 537 1 0 

ป.2 
549 549 0 0 548 1 0 549 0 0 371 178 0 492 57 0 485 64 0 547 2 0 549 0 0 549 0 0 

ป.3 
542 

542 0 0 542 0 0 502 40 0 491 51 0 477 65 0 542 0 0 517 25 0 509 33 0 529 13 0 

ป.4 
549 

549 0 0 504 45 0 498 51 0 517 32 0 508 41 0 319 230 0 549 0 0 549 0 0 549 0 0 

ป.5 
500 

500 0 0 461 39 0 426 74 0 388 112 0 342 158 0 470 30 0 500 0 0 499 1 0 500 0 0 

ป.6 
588 

469 119 0 588 0 0 588 0 0 588 0 0 438 150 0 588 0 0 582 6 0 588 0 0 560 28 0 

สรุป 
3147 119 0 3180 86 0 3100 166 0 2804 462 0 2742 524 0 2935 331 0 3232 34 0 3232 34 0 3224 42 0 
96.36 3.64 0.00 97.37 2.63 0.00 94.92 5.08 0.00 85.85 14.15 0.00 83.96 16.04 0.00 89.87 10.13 0.00 98.96 1.04 0.00 98.96 1.04 0.00 98.71 1.29 0.00 

 

กราฟแสดงผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ระดับดีเยี่ยม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ข้อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
 

ระดับชั้น 
รักชาต ิศาสน ์กษัตริย ์ ซื่อสัตย์ สุจริตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมันในการท างาน รักความเป็นไทย จิตสาธารณะ รักและรับใช้ 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ม.1 
816 816 0 0 816 0 0 714 102 0 709 107 0 785 31 0 807 9 0 816 0 0 714 102 0 559 257 0 

ม.2 
632 632 0 0 614 18 0 632 0 0 572 60 0 360 272 0 611 21 0 632 0 0 632 0 0 632 0 0 

ม.3 
815 

815 0 0 815 0 0 760 55 0 815 0 0 648 167 0 815 0 0 815 0 0 805 10 0 815 0 0 

ม.4 
909 

909 0 0 906 3 0 892 17 0 825 81 3 909 0 0 909 0 0 909 0 0 909 0 0 909 0 0 

ม.5 
875 

806 69 0 774 101 0 819 55 1 699 176 0 875 0 0 848 27 0 811 64 0 863 12 0 863 12 0 

ม.6 
878 

839 39 0 804 74 0 822 52 4 787 91 0 868 10 0 828 50 0 873 5 0 805 73 0 872 6 0 

สรุป 
4817 108 0 4729 196 0 4639 281 5 4407 515 3 4445 480 0 4818 107 0 4856 69 0 4728 197 0 4650 275 0 

97.81 2.19 0.00 96.02 3.98 0.00 94.19 5.71 0.10 89.48 10.46 0.06 90.25 9.75 0.00 97.83 2.17 0.00 98.60 1.40 0.00 96.00 4.00 0.00 94.42 5.58 0.00 

 

กราฟแสดงผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ระดับดีเยี่ยม 
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99.81 99.64

95.39

100 100

98.98

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

 

 
 

100 100 100 100 100

99.43

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ระดับช้ัน 
รักความเป็นไทย 

3 2 1 
ป.1 
538 

537 1 0 

ป.2 
549 

547 2 0 

ป.3 
542 

517 25 0 

ป.4 
549 

549 0 0 

ป.5 
500 

500 0 0 

ป.6 
588 

582 6 0 

สรุป 
3232 34 0 
98.96 1.04 0.00 

ม.1 
816 

816 0 0 

ม.2 
632 

632 0 0 

ม.3 
815 

815 0 0 

ม.4 
909 

909 0 0 

ม.5 
875 

811 64 0 

ม.6 
878 

873 5 0 

สรุป 
4817 108 0 
97.81 2.19 0.00 
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ข้อที่ 7 ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
 

ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด 
ผลการตรวจสารนักเรียน 

ไม่พบสารเสพติด 

แผนก 
สามัญหญิง ENGLISHGROMMR สามัญชาย 

100 100 100 
 
 

กราฟแสดงร้อยละของนักเรียนทั้งหมดผลการตรวจสารนักเรียนไม่พบสารเสพติด ปีการศึกษา 2559 
 

 
 
 

กราฟเปรียบเทียบคะแนน NT ของโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด และประเทศ 

 
 
 
 
 
 

สามญัหญิง ENGLISHGROMMR สามญัชาย

Series1 100 100 100

100 100 100

ร้อยละ
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รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
ปีการศึกษา 2559 ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6) 

หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา อังกฤษ 

ระดับโรงเรียนยอแซฟ 59.75 57.44 47.32 55.22 60.71 

ระดับจังหวัด 56.50 45.20 44.05 49.74 38.89 

ระดับสังกัด 56.52 46.27 44.34 51.15 45.04 

ระดับภาค 53.81 41.27 41.60 46.95 35.23 

ระดับประเทศ 52.98 40.47 41.22 46.68 34.59 
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รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
ปีการศึกษา 2559 ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) 

 
หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา อังกฤษ 
ระดับโรงเรียนยอแซฟ 52.98 42.25 41.68 56.62 45.32 

ระดับจังหวัด 49.11 32.62 36.56 51.92 34.03 
ระดับสังกัด 45.86 29.88 35.21 48.75 34.91 
ระดับภาค 46.54 29.51 34.92 49.20 31.96 

ระดับประเทศ 46.36 29.31 34.99 49.00 31.80 
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รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
ปีการศึกษา 2559 ช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) 

 
หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา อังกฤษ 

ระดับโรงเรียนยอแซฟ 58.04 29.31 34.06 39.30 39.56 

ระดับจังหวัด 57.08 29.24 34.23 38.36 32.34 

ระดับสังกัด 49.64 24.88 31.03 34.91 30.44 

ระดับภาค 53.04 25.24 31.65 36.01 28.02 

ระดับประเทศ 52.29 24.88 31.62 35.89 27.76 
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการคุณธรรมจริยธรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตารางแสดงผลการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรัฐบาล 
จ าแนกเป็นแผนกสามัญชาย – แผนกสามัญหญิง และ แผนก English Program 

 
 ปีการศึกษา2557 ปีการศึกษา2558 ปีการศึกษา2559 

แผนกสามัญชาย 95.26 93.78 95.77 
แผนกสามัญหญิง 76.16 86.23 86.71 

แผนก English Program 0.00 84.00 63.20 
ร้อยละ 87.70 83.24 91.67 
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3. จุดเด่น 

 
ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้

เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลลัมฤทธทางการเรียน ของนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (0-NET) สูงกว่าระดับชาติ และมากกว่า ร้อย
ละ 50 ทุกกลุ่มสาระที่มีการทดสอบและต่อเนื่อง มาโดยตลอด 

ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน ้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย จน
เบีนเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่อง ความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาท
ของสังคม ได้แก่ การเช้าคิวขึ้นรถโดยสารสาธารณะ 

ปีการศกึษา2557 ปีการศกึษา2558 ปีการศกึษา2559

แผนกสามญัชาย 95.26 93.78 95.77

แผนกสามญัหญิง 76.16 86.23 86.71

แผนกEnglish Programme 0.00 84.00 63.20

ร้อยละ 87.70 83.24 91.67
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ปีการศึกษา

แผนภูมิแสดงผลการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรัฐบาล จ าแนกเป็น   
แผนกสามัญชาย แผนกสามัญหญิง และแผนกENGLISH PROGRAMME 

ปีการศึกษา 2557-2559
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4. จุดควรพัฒนา 
 
 ผู้เรียนในระดับขั้น ป.1 - ป.3 ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการน่าเสนอ การอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้บีญหาตามสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนในระดับขั้น 
ม.1 - ม.3 ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดี ต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิด
การลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรม อันดีงามของไทย 
 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
1. กระบวนการพัฒนา 
 
 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาแบบต่อเนื่อง 5 ปี (2558-2562) มีแผนปฏิบัติการประจ าปี ในการ
จัดท าแผนพัฒนาของโรงเรียนจากส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน วิเคราะห์สภาพ บริบทของโรงเรียน โดยจัดท า 
SWOT จากแผนพัฒนาสถานศึกษา น าสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการ สนองนโยบายปฏิรูปการศึกษา นโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด ผ่านการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน จัดท าโครงการประจ าปี เป็นการพัฒนา
นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน มีการจัดท าระบบสารสนเทศของโรงเรียนที่ครอบคลุม และโครงสร้างการ
บริหารงานที่เด่นชัด มีการกระจายอ านาจในการบริหารงานในแต่ละส่วนต่าง ๆ มีค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบอย่างมีระบบชัดเจน มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนที่ก าหนด
ไว้อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม โดยเฉพาะ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการเพื่อการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และมีการนิเทศติดตามงานอย่างเป็นระบบ 
  
2. ผลการพัฒนา 
 
 2.1 โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ ดังนี้ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดการศึกษาตามอัตลักษณ์คาทอลิก บริหาร
ด้วยระบบบริหารคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณของความเป็นครู 
ผู้เรียนโดดเด่นด้านคุณธรรม-จริยธรรม เป็นผู้น าทางวิชาการ และเทคโนโลยี มีทักษะชีวิต ทักษะทางภาษามุ่งสู่
ความเป็นสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย มีพันธกิจ เป้าหมาย เหมาะสมกับบริบท สอดคล้องกับนโยบาย 
สนองความต้องการ ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 2.2 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2559 ซึ่งสอดคล้องกับสัยทัศน์ ของโรงเรียน และ
สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือน ามาสู่การพัฒนาผู้เรียน 
 2.3 โรงเรียนมีสารสนเทศที่ครบถ้วน และพร้อมใช้เป็นระบบสารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และสารสนเทศด้านการพัฒนาครู ครบทั้ง 4ด้าน 
 2.4 โรงเรียนมีโครงการในการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น การจัดมุม
วิชาการ สวนสมุนไพร ห้องสมุดเคลื่อนที่ ห้องปฏิบัติการต่างๆ  
 2.5 โรงเรียนมีการระดมทรัพยากร จากแหล่งต่างๆ เช่น สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า สมาคม
เครือข่ายที่สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 



136 

 

สารสนเทศแผนกสามญัชาย ปีการศึกษา 2559 Page 136 
 

 2.6 โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา และจัดให้มีการประชุม อย่างน้อยเทอมละ 2 
ครั้ง เพื่อน านโยบาย ข้อเสนอแนะ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการสถานศึกษา 
 2.7 โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ และน าผลที่ได้จากการนิเทศ มาใช้ในการพัฒนา 
ปรับปรุง คุณภาพของโรงเรียน ให้มากยิ่งขึ้น 
 
 

ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

 
 
 
3. จุดเด่น 
 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการ ประชุมที่หลากหลาย
วิธี เซ่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุม กลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ซัดเจน มีการ ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ที่สอดคล้องกับผล การจัดการศึกษา สภาพป้ญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรูได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และ
จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวน วิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
 

๒๒๐

๑๘๘

๒๒๑
๑๙๑

๒๒๐
๒๓๘

๒๐๐
๒๓๐ ๒๓๑๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐

๙๑.๖๗
๗๘.๓๓

๙๒.๐๘ ๗๙.๕๘ ๙๑.๖๗ ๙๙.๑๗
๘๓.๓๓ ๙๕.๘๓ ๙๖.๒๕

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

๓๐๐

ได้ 3 ข้ึนไป ครูทั้งหมด ร้อยละ
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4. จุดควรพัฒนา 
 
 1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 2. ระบบนิเทศติดตามภายในอย่างเป็นระบบทั่วถึง ครบวงจร อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ต่อองค์กรอย่างแท้จริง 
 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
 
1. กระบวนการพัฒนา 
 
 สถานศึกษามีแผนงานในการพัฒนาครูอย่างชัดเจนและเป็นระบบ  ส่งเสริมให้ครูได้ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ในการจัดการเรียนการสอน ครูมีกระบวนการเรียนการ
สอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับความสนใจ ผู้ เรียนได้ปฏิบัติจริงจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถสรุปองค์ความรู้น าไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างดี ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน รักการอ่าน คิด
เป็นท าเป็น สามารถแสวงหาความรู้จากจากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง ครูจัดการเรียนรู้เชื่อมโยงบูรณาการ
สาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อ
การเรียน และครูใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาผู้เรียนดังนี้ ครูก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา  โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ ในการจัดการเรียนรู้  มีการวัดประเมินผลที่
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา ให้แก่
ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาที่ตนรับผิดชอบ และน าผลมาใช้ปรับปรุงการสอน ครปูระพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิก
ที่ดีของสถานศึกษา  จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  เต็มความสามารถ  เต็มตาม
ศักยภาพ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  บันทึกหลังสอน และน าปัญหาไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนในครั้งต่อไป  มีการประเมินแผนการสอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการนิเทศการสอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
และมีการสังเกตการสอนโดยคณะกรรมการนิเทศที่โรงเรียนแต่งตั้ง มีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ เพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น  งานฟื้นฟูจิตใจบุคลากรคาทอ
ลิค งานอบรมคุณธรรม  โครงการอบรมครู  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM โครงการ THANK YOU 
TEACHER การใช้ iPad ในการจัดการเรียนรู้ การใช้ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง คุณค่าพระ
วารสาร นอกจากนี้สถานศึกษายังส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน มีการประเมิน
ผลงานวิจัยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง มีการวางแผนในการพัฒนาครูโดยส่งครูเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
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2. ผลการด าเนินงาน 
 
 ครูได้รับการพัฒนาตามแผนงานที่ก าหนดไว้  มีการส่งเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน เช่น เอกสาร
ประจ าชั้น บันทึกการส่งแผนการสอน บันทึกการส่งงานวิชาการ แฟ้มสะสมผลงานครู รายงานการอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ครูพัฒนาการจตัดการเรียนการสอน และใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและท างานตามงานที่ได้รับ
มอบหมาย ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี รางวัลครูดีเด่น ครูช านาญการ ตลอดจนมีการพัฒนานักเรียนได้อย่างเป็น
ระบบ นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ มีผลการทดสอบ O-NET ใน
ระดับชั้น ป.6 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิชาภาษาต่างประเทศ และวิชาคณิตศาสตร์ ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
3. จุดเด่น 
 
 ครูมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการสอนโดยใช้กระบวนการ
ใตร่ตรอง อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม ในการจัดการเรียนการสอน กล้าแสดงออก 
โดยใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ครูทุกคนส่งแผนการสอน KM วิจัยในชั้นเรียน และครูทุกคนมีโอกาสได้รับการ
ตรวจประเมินเป็นครูช านาญการ และครูดีเด่นของฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 
  
4. จุดควรพัฒนา 
 
  ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้เรียนรู้
และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

 
 

การจัดการกระบวนการสอนของครูในโรงเรียน 

 

 

การประเมิน ร้อยละ 

ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 80.79 
ครูจัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม น าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาประยุกต์ให้ในการจัดการเรียนการสอน (สพฐ ข้อ 1-2) 

78.37 

ครูที่มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 85.23 
ครูที่มีการใช้ผลวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 81.43 
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มาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
 
1. กระบวนการพัฒนา 
 
 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยคณะผู้บริหาร  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์เพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยให้บุคคลากรที่เกี่ยวข้องศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา มีการ
ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวส าเร็จอย่างชัดเจน   โรงเรียนมีการจัดระบบ
สารสนเทศและน าสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ได้แก่ ข้อมูลด้านการ
บริหารวิชาการ  ด้านการวัดผลและประเมินผล   ด้านการบริหารงานบุคลากร  ด้านการบริหารงบประมาณ 
ด้านทะเบียนนักเรียน เป็นต้น  นอกจากนี้โรงเรียนได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2558-
2562) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2559 โดยบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดโครงการ  
กิจกรรม ภาระงานประจ าโดยเน้นที่คุณภาพผู้เรียนสะท้อนคุณภาพความส าเร็จที่ชัดเจน   มีคณะกรรมการ
ด าเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบ
คณะกรรมการนิเทศแบบกัลยาณมิตร มีการน าวงจรคุณภาพ  PDCD มาเป็นกลไกในการด าเนินงานและพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    มีการมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ 
สรุปผลการด าเนินงาน ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีการน าเสนอรายงานที่
ครบถ้วน และมีเนื้อหาที่กระชับถูกต้อง มีข้อมูลสรุปผลการประเมินจุดเด่น จุดควรพัฒนา  ข้อเสนอแนะและ
ทิศทางการพัฒนา มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผลการประเมินตนเองเพ่ือใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา  มี
คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบรับรองรายงานการประจ าปี  นอกจากนี้สถานศึกษามีการ
บริหารงานและด าเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนโดยการเพ่ิมมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมเข้าไปในแต่ละ
มาตรฐานที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

80.79

78.37

85.23

81.43

74 76 78 80 82 84 86

ครูจดับรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ และดแูลช่วยผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้

ครูจดัเตรียมและเลอืกใช้สือ่ให้เหมาะสมกบักิจกรรม น าภมูิปัญญาท้องถิ่น 
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยกุต์ให้ในการจดัการเรียนการสอน (สพฐ ข้อ 1-2)

ครูที่มีการศกึษาวิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้

ครูที่มีการใช้ผลวิจยัในการพฒันาการจดัการเรียนรู้
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2. ผลการด าเนินงาน 
 
 ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง ฯ พบว่าสถานศึกษาได้ด าเนินด าเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกฝ่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งผลให้สถานศึกษาด าเนินงานบรรลุมาตรฐานและเป้าหมายที่
ก าหนดตามแผน  ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
3. จุดเด่น 
 
 โรงเรียนมีค าสั่งแต่งตั้ง วิเคราะห์หน่วยงานผู้รับผิดชอบ จัดท าคู่มือการด าเนินการจัดท ามาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายใน จัดโครงการกิจกรรม ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี จัดท าข้อมูลสารสนเทศของแต่ละฝ่าย 
มีโครงสร้างการบริหารงานของแต่ละฝ่าย สรุปผลการด าเนินโครงการกิจกรรม เล่มโครงการกิจกรรมเด่นของ
โรงเรียน มีแผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานผลการประเมิน สมศ.รอบ3 
4. จุดควรพัฒนา 
 
 4.1 สถานศึกษาควรมีเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพที่สอดคล้องกัน มี
ประสิทธิภาพและมีการก ากับติดตามการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง   
 4.2 จัดการบริหารระบบสารสนเทศให้เป็นระบบฐานข้อมูลเดียวกัน มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันต่อการใช้งาน 
 4.3 จัดท าการอบรมและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการจัดท าแผนงาน โครงการ ที่เกิดจากการน าผล
ประเมินคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนการน าผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการจัดท าต่อไป 
 

 
 

จ านวนผู้กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของครู ผู้ปกครองและนักเรียน 
ในการรับบริการจากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 

 

แผนก ผู้ปกครอง 
สามัญหญิง 250 
สามัญชาย (ประถม) 130 
สามัญชาย (มัธยม) 220 
EP 105 
คณะกรรมการบริหาร 9 

รวม 714 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
   คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.50         =  มากที่สุด 
   คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 3.50-4.49     =  มาก 
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   คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 2.50-3.49    =  ปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.50-2.49     =  น้อย 
   คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.50        =  น้อยที่สุด 
 
ฝ่ายวิชาการ 
 

ข้อค าถาม พึงพอใจ
มากที่สุด 

ข้อค าถาม พึงพอใจ
น้อยที่สุด 

โรงเรียนมีการชี้แจงเกณฑ์การ
วัดผลและ   
ประเมินผลอย่างชัดเจน                     

3.94 โรงเรียนจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน
สามารถใช้ภาษาจีน ในการสื่อสาร
เบื้องต้นได้                                

3.50 

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูดูแลเอาใจใส่
นักเรียนตรวจและติดตามงานอย่าง
สม่ าเสมอ              

3.92 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเสริม
วันเสาร์อย่างมีคุณภาพ 

3.59 

โรงเรียนรายงานผลการประเมิน
อย่างเป็นระบบ  ต่อเนื่อง  ชัดเจน  
และทันสมัย             

3.89 ความพึงพอใจต่อผลสอบเข้ า
มหาวิทยาลัย   

3.63 

 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 

ข้อค าถาม พึงพอใจ
มากที่สุด 

ข้อค าถาม พึงพอใจ
น้อยที่สุด 

โรงเรียนมีการติดตามนักเรียนเรื่อง
ระเบียบวินัย ( การมาเรียน  มา
สาย ขาดเรียน )อย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ 

4.01 โรงเรียนจัดกิจกรรมเชิญผู้ปกครอง
หรือผู้รู้ในด้านพัฒนาพฤติกรรม
ผู้ เ รี ยน  เป็นวิทยากรพิเศษให้
ความรู้นักเรียน               

3.66 

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

3.95 โ ร ง เ รี ยนจัดกิ จกรรมส่ ง เสริ ม
ศักยภาพนักเรียนวันเสาร์ (ศิลปะ  
ดนตรี กีฬา ดนตรี) อย่างมีคุณภาพ                       

3.73 

โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมอย่าง
ดีงาม                                  

3.93 โรง เรียนมีการเชิญผู้ ปกครอง
มาร่วมประชุมและทราบปัญหา
ของนักเรียนเพ่ือร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไข  
3.โรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนวให้
ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นอย่างเป็นระบบ                                                 

3.74 
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ฝ่ายจิตตาภิบาล 

 

ข้อค าถาม พึงพอใจ
มากที่สุด 

ข้อค าถาม พึงพอใจ
น้อยที่สุด 

โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักเรียนในเรื่อง อัตลักษณ์ของ
ผู้เรียน รักเมตตา เรียบง่ายพอเพียง 
ซื่อสัตย์ และอิสระในการท าความดี     

3.92 โ ร ง เ รี ยนจัดกิ จกรรมส่ ง เสริ ม
คุณธรรม จริยธรรม วันจันทร์ – 
วันพฤหัสบดี                                      

3.89 

โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา                      

3.92 โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นั ก เ รี ย น รู้ จั ก ช่ ว ย เ ห ลื อ
ผู้ด้อยโอกาส รู้จักเสียสละแบ่งปัน               

3.85 

โรงเรียนก าหนดเอกลักษณ์ของ
ส ถ า น ศึ ก ษ า  “ เ ป็ น โ ร ง เ รี ย น
คาทอลิกที่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี 
และเด่นด้านภาษาต่างประเทศ”                  

3.90   

 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ข้อค าถาม พึงพอใจ
มากที่สุด 

ข้อค าถาม พึงพอใจ
น้อยที่สุด 

โรงเรียนมีต้นไม้เพียงพอ ร่มรื่น 
เหมาะสม  สวยงาม                                      

4.14 โรงเรียนมีอาหารที่หลากหลาย 
ราคาเหมาะสมและถูกหลักอนามัย                                          

3.26 

โรงเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สะอาด  เหมาะสมกับเป็นโรงเรียน
คาทอลิก                    

4.05 โรงเรียนมีพนักงานขายอาหาร
เพียงพอและ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี                                      

3.49 

โรงเรียนมีระบบการจัดเก็บและ
จัดการขยะสะอาดเรียบร้อย                                     

4.00 โ ร ง เ รี ยนมีห้ อ งสุ ข าที่ มี ค ว าม
สะอาด  และเพียงพอต่อการใช้
งาน                                              

3.55 

 
ฝ่ายมาตรฐาน 
 

ข้อค าถาม ล าดับความพึงพอใจ 
โรงเรียนมีการน าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มา
ประยุกต์ใช้ในโรงเรียน                    

3.80 

โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมการจัดโครงการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
สู่มาตรฐานสากล                      

3.78 

โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ                                           3.77 
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NELC 

 

ข้อค าถาม ล าดับความพึงพอใจ 
โรงเรี ยนจัดครูชาวต่ างชาติ  (ภาษาอังกฤษ)  ที่ มีความรู้  
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน   

3.82 

ความพึงพอใจต่อหลักสูตร Intensive                                                                3.78 
โรงเรียนจัดครูชาวต่างชาติ (ภาษาจีน) ที่มีความรู้ ความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอน         

3.75 

 
 
 
 
 
 

 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

 
 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 4 ดีเยี่ยม 
 
 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไวในแต่ละมาตรฐาน จากผลการ ประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม 
ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ใน
ระดับดเียี่ยม มาตรฐานที่ 4 ระบบ การประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไป ตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาน ศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น 
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับซาติสูงขึ้น 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและ เขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิด
ค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างซัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1-4 ดังนี้ 

1. สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ ให้ เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวซี้จัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน ด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริม การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมาย เน้นการใช้
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพ่ือการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยี จัดความรู้  การประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การประเมินผลตามสภาพจริง มีทักษะขีวิต ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ผู้ เรียนปฏิบัติตามระเบียบ
วินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความสุภาพอ่อนน้อม สามารถปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา และ



144 

 

สารสนเทศแผนกสามญัชาย ปีการศึกษา 2559 Page 144 
 

ประเพณีไทย มีน้ าใจ มีระเบียบวินัย  มีความมุ่งมั่นในการเรียน ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในสถานศึกษาโดยผ่านกระบวนการคิด วางแผน ก าหนดกิจกรรม และด าเนินการ
โดยสถานศึกษาหรือโดยผู้เรียนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
 2. สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาแบบต่อเนื่อง 5 ปี (2558-2562) มีแผนปฏิบัติการประจ าปี 
จัดท า SWOT จากแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดท าโครงการประจ าปี มีการจัดท าระบบสารสนเทศของโรงเรียน 
มีค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบอย่างมีระบบชัดเจน มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน ตามแผน
ปฏิบัติงานของโรงเรียนที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรม โดยเฉพาะด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการเพ่ือการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และมี
การนิเทศติดตามงานอย่างเป็นระบบ 
 3. สถานศึกษามีแผนงานในการพัฒนาครู  ส่งเสริมให้ครูได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีการวัดประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย และน าผลมาใช้ปรับปรุงการสอน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  บันทึกหลังสอน และน าปัญหาไป
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มีการประเมินแผนการสอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการนิเทศการ
สอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง และมีการสังเกตการสอนโดยคณะกรรมการนิเทศที่โรงเรียนแต่งตั้ง ในการจัดการ
เรียนรู้ เน้นใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง คุณค่าพระวารสาร นอกจากนี้สถานศึกษายัง
ส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน มีการประเมินผลงานวิจัยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง มีการ
วางแผนในการพัฒนาครูโดยส่งครูเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 4. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยร่วมกันก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ มีการจัดระบบสารสนเทศ และน าสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2558 มีคณะกรรมการด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนมีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา    มีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา น า เสนอรายงานที่ครบถ้วน มี
คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบรับรองรายงานการประจ าปี  นอกจากนี้สถานศึกษามีการ
บริหารงานและด าเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนโดยการเพ่ิมมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมเข้าไปในแต่ละ
มาตรฐานที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



145 

 

สารสนเทศแผนกสามญัชาย ปีการศึกษา 2559 Page 145 
 

 
ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษา จะต้องน า ไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยง หรือสะท้อนภาพความส าเร็จ กับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี) และน่าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถ สรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทาง การพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1. ผู้ เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้ ง
สามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผล
ให้ผลลัมฤทธทางการเรียน ของนักเรียนอยู่ในระดับดี
เยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (0-NET) สูงกว่าระดับชาติ และ
มากกว่า ร้อยละ 50 ทุกกลุ่มสาระที่มีการทดสอบและ
ต่อเนื่อง มาโดยตลอด ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
มีสมรรถภาพทางกายและน ้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มี
ระเบียบวินัย จนเบีนเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่
ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่อง ความมีวินัย เคารพ
กฎกติกา มารยาทของสังคม ได้แก่ การเช้าคิวขึ้นรถ
โดยสารสาธารณะ 

1. ผู้เรียนในระดับขั้น ป.1 - ป.3 ยังต้องเร่ง
พัฒนาด้านการน่าเสนอ การอภิปราย และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้อง
พัฒนาทักษะการแก้บีญหาตามสถานการณ์ ได้
อย่างเหมาะสม ผู้เรียนในระดับขั้น ม.1 - ม.3 
ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดี ต่อ
ความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ 
จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรม 
อันดีงามของไทย 
 

2. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการ ประชุมที่หลากหลายวิธี เซ่น 
การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การ
ประชุม กลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ซัดเจน มีการ ปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ที่สอดคล้องกับผล การจัดการศึกษา สภาพป้ญ
หา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการ เ รี ยนรู ได้ อย่ า งมีคุณภาพ มีการ
ด าเนินการนิ เทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และ
โรงเรียนไดใช้กระบวน วิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้
เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

2. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการ ศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้ เรียน   -ระบบนิเทศติดตามภายใน
อย่างเป็นระบบทั่วถึง  ครบวงจร อย่ างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร
อย่างแท้จริง 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
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4.  โ รง เรี ยนมีค าสั่ งแต่ งตั้ ง  วิ เคราะห์หน่ วยงาน
ผู้รับผิดชอบ จัดท าคู่มือการด าเนินการจัดท ามาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายใน จัดโครงการกิจกรรม ปฏิทิน
ปฏิบัติงานประจ าปี จัดท าข้อมูลสารสนเทศของแต่ละ
ฝ่าย มีโครงสร้างการบริหารงานของแต่ละฝ่าย สรุปผล
การด าเนินโครงการกิจกรรม เล่มโครงการกิจกรรมเด่น
ของโรงเรียน มีแผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานผลการ
ประเมิน สมศ.รอบ3 

4. สถานศึกษาควรมีเครื่องมือในการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพที่สอดคล้องกัน 
มีประสิทธิภาพและมีการก ากับติดตามการ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง   
- จัดการบริหารระบบสารสนเทศให้เป็นระบบ
ฐานข้อมูลเดียวกัน มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
และทันต่อการใช้งาน 
- จัดท าการอบรมและชี้แจงแนวทางการ
ปฏิบัติการจัดท าแผนงาน โครงการ ที่เกิดจาก
การน าผลประเมินคุณภาพทั้งภายใน และ
ภายนอก ไป ใช้ ว า ง แผน พัฒ นาคุณภ าพ
การศึกษาและแผนการน าผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการจัดท า
ต่อไป 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ซัดเจนขึ้น  
2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการ

วิจัยในขั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับ มอบหมาย ติดตาม

ผลการน่าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 
1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนา ผู้เรียนในศตวรรษที่ 

21 
2. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน 0-NET และ 

PISA 
3. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิซาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
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