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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 ได้รับรางวัล
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 เซอร์ซองตาล ตรีว่าอุดม คณะภคินี เซนต์ปอลเดอชาร์ตร รับต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิง ได้พัฒนางานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  พ.ศ. 2558   บาทหลวงศวง  วิจิตรวงศ์     เข้ารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ์  ได้พัฒนาระบบการศึกษา ศูนย์ STEM และบริหารงานด้วยวิสัยทัศน์กว้างไกล 
  พ.ศ.2560 บาทหลวงอิทธิพล ศรีรัตนะ  เข้ารับต าหน่งผู้อ านายการโรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ์ 
 
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

mailto:Joseph.upathamschool@gmail.com
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ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบครบตามกระบวนการ  
PDCA   
  
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 
อาคารยอห์น 23 63 4 

รวม 151 174 
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 
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 -ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 
 -ห้องศิลปะ 
 -ห้องดนตรีไทย 
 -ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ 2 
อาคารฟรังซิสต์ -ห้องคอมพิวเตอร์มัธยม 
 -ห้องเรียนภาษาจีน 
 -ห้องปฏิบัติการมัธยม 
 -ห้องปฏิบัติการวิทย์1 
 -ห้องปฏิบัติการวิทย์2 
 -ห้องคอมพิวเตอร์ 3 
 -ห้องคอมพิวเตอร์ 4 
 -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 
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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 
 

แผนที่ภายในโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  
  

 -ห้องกิจกรรม 3 
 -ห้องกิจกรรม 4 
 -ห้องกิจกรรมยูโด 
อาคารสหการ -ห้องโยธวาทิต 
อาคารยอห์น 23 -ห้องศูนย์ภาษา  
 -ห้องภาษาจีน  
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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 
 
1.6 จ านวนบุคลากร 

1) ข้อมูลนักเรียน  จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2560 รวม 5,378  คน 
 
 

จ านวนนักเรียนระดับอนุบาล 
 
 

อนุบาล ชาย หญิง รวม 

เตรียมอนุบาล 39 31 70 

อ.1 155 90 205 

อ.2 158 135 293 

อ.3 148 130 278 

รวม 406 386 846 
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ปีการศึกษา 2558-2560

2558 2559 2560
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จ านวนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

ประถม แผนกชาย แผนกหญิง รวมท้ังสิ้น 

ป.1 230 99 329 

ป.2 182 126 308 

ป.3 229 125 354 

ป.4 242 124 366 

ป.5 236 136 372 

ป.6 236 114 350 

รวมประถม 1,355 742 2,079 

350

372

366

354

308

329

351

349

369

360

360

318

354

344

332

373

369

359

0 50 100 150 200 250 300 350 400

ป.6

ป.5

ป.4

ป.3

ป.2

ป.1

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับขั้น ป.1-6
ปีการศึกษา 2558-2560

2558 2559 2560
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จ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
 

ระดับชั้น แผนกชาย แผนกหญิง รวมทั้งสิ้น 

ม.1 274 129 403 

ม.2 259 138 397 

ม.3 250 133 383 

รวม ม. ต้น 783 400 1,183 

ม.4 266 125 391 

ม.5 269 176 445 

ม.6 265 169 434 

รวม ม.ปลาย 800 470 1,270 

รวมระดับมัธยม 1,583 870 2,453 

 

  

403

397

383

391

445

434

408

407

411

459

445

393

416

436

472

462

401

392

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6
ปีการศึกษา 2559-2560

2558 2559 2560
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวนนักเรียนระดับประถมแผนกสามัญชาย จ าแนกตามหลักสูตร และระดับชั้น  
 

ระดับชั้น 
 

หลักสูตรJS หลักสูตรสามัญ 
หลักสูตร 
Intensive 

รวม 

ประถมศึกษาปีที่ 1 22 - 144 166 

ประถมศึกษาปีที่ 2 23 - 105 128 

ประถมศึกษาปีที่ 3 30 33 108 171 

ประถมศึกษาปีที่ 4 25 44 110 179 

ประถมศึกษาปีที่ 5 26 40 106 172 

ประถมศึกษาปีที่ 6 27 83 81 191 

รวม 153 200 654 1,007 

 
 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแผนกสามัญชาย จ าแนกตามหลักสูตร 

และระดับชั้น  
 

ระดับชั้น 
 

หลักสูตรJS หลักสูตรสามัญ 
หลักสูตร 

Intensive 
วิทย-์คณิต 

 
รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 19 83 77 31 210 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 29 69 66 34 198 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 30 68 36 56 190 

รวม 78 220 179 121 598 

 
 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนกสามัญชาย จ าแนกตาม

แผนการเรียน และระดับชั้น 
  

ระดับชั้น หลักสูตรJS ภาษา ค านวณ วิทย์ รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 20 101 40 55 216 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 26 53 83 60 222 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 - 70 65 69 204 

รวม 46 224 188 184 642 
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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 บาทหลวง ดร.อิทธิพล ศรีรัตนะ โทรศัพท์ 02-429-0112-5 วุฒิ
การศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา สถาบันมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ด ารง
ต าแหน่งตั้งแต่ วันที่  1 มิถุนายน 2560 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 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 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ณ วันที่  10 มิถุนายน 2560 

 

 

 

 

 

ระดับชั้นที่สอน 

หรือ 

ประเภทงาน 

 

จ านวนครูประจ า 

(ครูบรรจุ) 

 

จ านวนผู้ช่วยครู 

(ครูไม่ได้บรรจุ) 

 

จ านวนครูพี่เลี้ยง 

(ผู้ที่ไม่ได้สอน) 

 

 

 

รวม 

 

ศาสนา 

 

 

 

รวม 

 

วุฒิการศึกษา 

 

 

 

รวม 

พุทธ คาทอลิก อิสลาม อ่ืนๆ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง  ชาย หญิง   ต่ ากว่า
ปรญิญาตร ี

ป.ตร ี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 

บริบาล  3  1  3 7 5  2   7 2 5    7 

อนุบาล  34    25 59 47  12   59 25 33  1  59 
ประถมศึกษา 23 82 5 13   123 100 8 15   123  62 6 11  123 
มัธยมศึกษาตอนต้น 21 38 7 11   77 62 7 8   77  37 13 5  77 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 12 42 1 4   59 48 4 7   59  23 4 11  59 
ผู้ช่วยผู้บริหาร 4 7     11 8 1 2   11  1  5  11 
ผู้บริหาร (คุณพ่อ เซอร์ 
และซิสเตอร์) 

2 2  2   6  2 4   6  4  2 1 6 

 62 208 13 31 0 28 342 270 22 50 0 0 342  132 23 34 1 342 
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ข้อมูล ผู้บริหาร ผู้ร่วมบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และคนงาน 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ณ วันที่  10 มิถุนายน 2560 

 

 

 
 
 

  

จ านวน
บุคลากร 

(ผู้ที่ไม่ได้สอน) 

 

 

 

รวม 

 

ศาสนา 

 

 

 

รวม 

 

วุฒิการศึกษา 

 

 

 

รวม 

พุทธ คาทอลิก อิสลา
ม 

อ่ืนๆ 

ชาย หญิง  ชาย หญิง   ต่ ากว่า ม.6 ต่ ากว่า
ปรญิญาตร ี

ป.ตร ี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก  

บุคลากรทางการศึกษา (ธุรการ/บัญชี/การเงิน) (บรรจุส่ง 3%) 4 26 30 14 2 14   30   30    30 

บุคลากรทั่วไป (ไม่บรรจุ-ส่งประกันสังคม) 9 33 42 22 3 17   42  12 29  1 1 42 
บุคลากรบริหารทั่วไป (นักการ/คนสวน/คนครัว/อื่นๆ) 64 108 172 103 28 40 1  172  172     172 
 77 167 244 139 33 71 1 0 224 0 184 59 0 1 1 244 
รวมครูและบุคลากรทั้งสิ้น  586 
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คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ชื่อ –สกุล วุฒิ
การศึกษา 

จบสถาบัน ศาสนา อายุ บรรจุเมื่อ ต าแหน่ง/หน้าที่ 

บาทหลวงธีรพล  กอบวิทยากุล ปริญญาโท มหาวิทยาลัย 
เกรโกเรียน 

กรุงโรม อิตาลี 

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

บาทหลวงเดชา  อาภรณ์รัตน์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

คริสต์ 57 20 ส.ค.53 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

บาทหลวงไชโย  กิจสกุล ปริญญาโท มหาวิทยาลัย 
ซาเลเซียน กรุง

โรม อิตาลี 

คริสต์ 62 1 มิ.ย.56 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

บาทหลวง ดร.อิทธิพล ศรีรัตนะ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบันฑิต 

คริสต์ 44 1 ม.ิย.60 ผู้อ านวยการ/
เลขานุการ 

บาทหลวงสุพัฒน์ หลิงสิริ ปริญญาโท มหาวิทยาลัย 
เกรโกเรียน 

กรุงโรม อิตาลี 

คริสต์ 36 - ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เซอร์มาร์ชองตาล ตรีว่าอุดม ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

คริสต์ 54 8 มิ.ย.54 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นางวริยา  อินพาเพียร ปริญญาโท มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

พุทธ 55 20 ส.ค.55 ผู้แทนผู้ปกครอง 

นายสมยศ  อัมเรศ ปริญญาโท มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

พุทธ 55 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 7 7 77.78 
วิทยาศาสตร์ 4 4 100 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 8 8 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 4 4 100 
ศิลปะ 5 5 100 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 5 100 
ภาษาต่างประเทศ 7 7 100 

รวม 48 43 89.53 
ตารางที่4 แสดงจ านวนครูที่สอนตรงความถนัด ระดับมัธยมศึกษา 

กลุ่มสาระฯ 
จ านวนครูผู้สอนมัธยมศึกษา 

จ านวนครู สอนตรงตามความถนัด ร้อยละ 
ภาษาไทย 8 8 100 
คณิตศาสตร์ 8 11 100 
วิทยาศาสตร์ 10 11 100 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 14 13 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 6 7 100 
ศิลปะ 7 9 100 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 5 100 
ภาษาต่างประเทศ 15 15 100 

รวม 74 79 100 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวนครูที่สอนตรงความถนัด ระดับ Englils Program 

กลุ่มสาระฯ 
จ านวนครูผู้สอนมัธยมศึกษา 

จ านวนครู สอนตรงตามความถนัด ร้อยละ 
ภาษาไทย 3 3 100 
คณิตศาสตร์ 4 4 100 
วิทยาศาสตร์ 5 5 100 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 6 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 100 
ศิลปะ 2 2 100 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 3 100 
ภาษาต่างประเทศ 8 8 100 

รวม 32 79 100 



20 

 

สารสนเทศแผนกสามญัชาย ปีการศึกษา 2560 Page 20 
 

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

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    บนพื้นฐานของความเป็นไทย” 
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 
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 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) 
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
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นักเรียน (บาทหลวง ซิสเตอร์)เด่นด้านภาษาต่างประเทศ หมายถึง มีความสามารถทางด้านการ ฟัง พูด อ่าน 
เขียน ในภาษาอ่ืนๆ ทั้งนี้โดยอาศัยศูนย์ภาษา (NELC) เป็นผู้ให้การสนับสนุน 
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 

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

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

 11) ร้อยละ 90  ของนักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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5. สนับสนุนการจัดการ
เ รี ย น ก า ร สอน ที่ เ น้ น
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 

เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 12)   ร้อยละ 90  ของผู้เรียนมีทักษะทาง
ภาษาโดยได้รับการประเมินคุณภาพจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก 
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
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยมีหลักสูตรที่
เข้มข้นและหลากหลายเน้นทักษะ
ทางภาษาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4.การบริหารจัดการมีโครงสร้างการ
บริหารงานที่ชัดเจนโดยยึดหลักธรร
มาภิบาลมีอาคารสถานที่แหล่งการ
เรี ยนรู้  ส าธารณูปโภค สื่ อวั สดุ
อุปกรณ์  นวั ตกรรม เทค โน โลยี
เพียงพอและทันสมัย มีระบบการ
ประชาสัมพันธ์ การให้บริการที่ มี
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    
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9 .  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้
ผู้ เรียนเกิดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์

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

24)   ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาศักยภาพตรง
ตามความสามารถของตนเอง  
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
ดีกับบุคคลอ่ืน 
 28)  ร้อยละ 90  ชุมชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและสามารถ
น าไปพัฒนาตนเองและบุคคลอื่น 
 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 
นางสาวปิลนัญา          วงศ์บุณ    ท างานครบ 25 ปี คุรุสภา 
นางนงนชุ                   สรวงสิงห ์          ท างานครบ 25 ปี คุรุสภา 
นางสาวเพชราวรรณ  เหมือนวงศ์  ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่น   ฝ่ายการศึกษา 
นางสาวสุขสราญ    บัวทอง ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่น   ฝ่ายการศึกษา 
นายพลังพล                วารีวะนชิ       ครูดีเด่น ระดับโรงเรียน 
นายสุรศักดิ์                หวังธนพรชัย  ครูดีเด่น ระดับโรงเรียน 

นายกิจติพงษ์         สุขารมณ์ ครูดีเด่น ระดับโรงเรียน 

นางสาวบุษราภรณ์  ชาวปากน ้า   ครูดีเด่น ระดับโรงเรียน 

นางพอใจ             กิจเครือ       ครูดีเด่น ระดับโรงเรียน 

นางพรรณทิพย์      รอดธานี   ครูดีเด่น ฝ่ายการศึกษา  

นางสาวธนภรณ์     ชาวเชียงขวาง  ครูดีเด่น ฝ่ายการศึกษา 

นางฐิติภัทร          ปุญขันธ์      ครูดีเด่น ฝ่ายการศึกษา 

นางสาวสุริยา       ศรีสวัสดิ์    ครูดีเด่น ฝ่ายการศึกษา 

นางชนิชา           อินทร์รุ่ง  ครูดีเด่น ฝ่ายการศึกษา 

นางบุญชู            ส าราญจิตร์ ครูดีเด่น ฝ่ายการศึกษา 

นางสายทิพย์       หวังตรงจิตร รางวัล 100 ปีครูดีศรีเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

  



28 

 

สารสนเทศแผนกสามญัชาย ปีการศึกษา 2560 Page 28 
 

 

 

ความส าเร็จ ความภาคภูมิใจของนักเรียน แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้

รายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ปีการศึกษา 2560 

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

1 
 
 

การแข่งขันโครงการสมุดดิจิตอล  
 DifferSheet 
  

20-ส.ค.-60 
  
  

รางวัลขวัญใจ 
 บรรณาธิการ 
  

เด็กชายภัทร์นรินทร ์ วงศ์จงใจหาญ ป.4/1 

เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชยา  ฐิติวัชร ป.6/1 

เด็กหญิงมาตาห ์ นิษุณะรัตน์ ป.6/1 

2 การแข่งขันท่องอาขยานท้านองเสนาะ 12-ต.ค.-60 รางวัลระดับเหรียญทอง เด็กหญิงปวันพัสตร์ กัลยนาม ป.3 

 ณ โรงเรียนนาคประสิทธิ ์   (ระดับจังหวัด)    

3 การแข่งขันคัดลายมอื  12-ต.ค.-60 รางวัลระดับเหรียญทอง  เด็กหญิงศุภานันท ์ บุญประสพ ป.3 

 ณ โรงเรียนนาคประสิทธิ ์        

4 
 

การแข่งขันอา่นเอาเร่ืองตามแนว PISA 
ณ ภปร.ราชวิทยาลัย 

26-พ.ย.-60 
 

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญ
ทอง (ระดับจังหวัด) 

นางสาวพลอยไพลิน  ดารา 
 

ม.6/11 
 

5 การแข่งขันคัดลายมอืสื่อภาษาไทย  26-พ.ย.-60 รางวัลระดับเหรียญทอง นางสาวรุจิรา  ฤทธิ์ค้ารพ ม.4/10 

 ณ ภปร.ราชวิทยาลัย   (ระดับจังหวัด)    

6 
การแข่งขันแต่งค้าประพันธ ์ 
ประเภทประชาชน  
ณ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลยั 

5-ธ.ค.-60 รางวัลยอดเยีย่ม  
นางสาวจิรนันท ์ คเชนชัยไพบูลย์ 
นางสาวศศิมา  กานดา 

ม.4 
ม.4 

     นางสาวธนภร  ปี่น้อย ม.4 

7 
การแข่งขันแต่งค้าประพันธ ์ 
(รอบนักเรียน) 
ณ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลยั 

5-ธ.ค.-60 
 

รางวัลดีเด่น  
 

เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์เรือง 
เด็กหญิงสุชานาถ เตชะเลิศมงคง 

ม.3/10 
ม.3/9 

     นางสาวภคกนษิฐ์ ศิริ ม.6/10 

8 การแข่งขันแต่งค้าประพันธ ์ 
(ประเภทนักเรียน) 
ณ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลยั 

5-ธ.ค.-60 รางวัลยอดเยีย่ม  เด็กหญิงภูษณิศา  ภาทันณ์ ม.3/10 

     เด็กหญิงวาสิตา  ระหงส์ ม.3/10 

     เด็กหญิงชนิตา  พิบูลชล ม.3/10 

รายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 

ที่ รายการแข่งขัน/สถานที ่ ว/ด/ป ผลการแข่งขัน รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น 

1 
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ 

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง 11-ก.ย.-60 รางวัลชนะเลิศ  เด็กหญิงตีรณา  ภูรเมธี ป.3/8 

รายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 

ที่ รายการแข่งขัน/สถานที ่ ว/ด/ป  ผลการแข่งขัน รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น 

1 
การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การ
ก้าจัดขยะและบ้าบัดน า้เสียตาม
แนวพระราชดา้ริ  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
สถานที่ โครงการศึกษาวิจยัและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผกัเบี ย จ.
เพชรบุร ี

24-พ.ย.-60 
 
 

รางวัลชมเชย 
ระดับประเทศ 
 

นางสาวปัญญาพร นารานิทัศน์ 
นางสาวกรพินธุ ์ ทองผุด 
นางสาวโสภญิญา นิธากร 

ม.6/11 
ม.6/11 
ม.6/11 
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รายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ปีการศึกษา 2560 

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

5 

การแข่งขันวา่ยน า้เว็นต์คาเบรียล แชมเปี้ยนชิพ 
2017 ณ สระว่ายน ้าโรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล (ตึกฮิว
เบิร์ต) 

12-พ.ย.-60 
 
 
 

1 ทอง 1 เงิน 1 ทองแดง 
2 ทอง 2 เงิน 
1 ทอง 1 เงิน 
 

เด็กชายพลภัทร  รุจิวงศ์ 
เด็กชายวีรพล  สายสกล 
เด็กชายชุติมันต ์ พุทธรอด 
 

ป.4/4 
ป.5/8 
ป.5/5 

 

5 
การแข่งขันงานวิชาการฟาติมา ณ โรงเรียนแม่
พระฟาติมา (ฟรีสไตล์ 25 เมตร) 

15-พ.ย.-60 
 
 

ชนะเลิศ 
 
 

เด็กชายปภังกร  พุทธกมลศิร ิ
 
 

ป.5/3 
 
 

6 
การแข่งขันงานวิชาการฟาติมา ณ โรงเรียนแม่
พระฟาติมา (กรรเชียง 25 เมตร) 

15-พ.ย.-60 
 
 

ชนะเลิศ 
 
 

เด็กชายปภังกร  พุทธกมลศิร ิ
 
 

ป.5/3 
 
 

7 
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนกัเรียน วนัวิชาการฟา
ติมา 2560 ณ โรงเรียนแม่พระฟาติมา 17-พ.ย.-60 ชนะเลิศ   

นายอดุลวิทย ์ ไทรชมภู 
นายณัฐรัตน์  เจริญวงศ์สิริกุล 
นายพบธรรม  ผ่องสุขสวัสดิ ์
นายสหรัฐ  สุขศรี 

ม.4/7 
ม.5/5 
ม.5/5 
ม.6/2 

        นายฐิติวัชร ์ บุตรดีสวภัทร์ ม.6/2 

        นายธนดล  พณิชย์ธนโชค ม.6/4 

        นายจุฑาสิทธิ ์ ดวงจันทร์ ม.6/4 

        นายสมควร  วณิชยาพันธุ ์ ม.6/5 

        นายสิริศักดิ ์ หุ่นสวัสดิ ์ ม.6/5 

        นายชาญวิทย ์ โอ่งเคลื่อบ ม.6/6 

        นายสู่เส้า  อู่ ม.6/7 

        นายวิลเลี่ยม แสตนลี่  บิคเนค ม.6/8 

8 การแข่งขันวา่ยน า้งานเกษตร กา้แพงแสน  2 - 3 ธ.ค.60 1 ทอง 3 เงิน 1 ทองแดง เด็กชายธนกร  แจ่มพินจิ ม.1/2 

9 
การแข่งขันกีฬานกัเรียนนักศึกษาคัดเลือกตัวแทน 
เขตการศึกษา 7 9 - 15 ธ.ค.60 ชนะเลิศ  ระดับเขต 

นายฐิติวัชร ์ บุตรดีสวภัทร์ 
นายสหรัฐ  สุขศรี 
นายธนดล  พณิชย์ธนโชค 

ม.6/2 
ม.6/2 
ม.6/4 

        นายจุฑาสิทธิ ์ ดวงจันทร์ ม.6/4 

        นายสมควร  วณิชยาพันธุ ์ ม.6/5 

        นายสิริศักดิ ์ หุ่นสวัสดิ ์ ม.6/5 

 
 

รายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ปีการศึกษา 2560 

ที่ รายการแข่งขัน/สถานที่ ว/ด/ป ที่แข่งขัน ผลการแข่งขัน รายช่ือนักเรียน ระดบัช้ัน 

1 

การแข่งขนัประวติัศาสตร์เพชร
ยอดมงกุฏ คร้ังท่ี 10 มูลนิธิร่มฉตัร 
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 26-พ.ย.-60 รางวลัชมเชย ระดบัประเทศ นายไอลวิล  ศรีตะเจริญไพบูลย ์ ม.4/2 
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รายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ปีการศึกษา 2560 

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

2 

การแข่งขันตอบปญัหาพระคัมภีร ์
"Saengtham Bible Contest" ครั งที่ 7 
ณ วิทยาลยัแสงธรรม 

23-พ.ย.-60 
 
 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับประเทศ 
 

นายสรคมน์  สุขสุถ้อย 
นายอานันท ์ เจษฎาพงศ์ภักด ี
 

ม.6/1 
ม.6/1 

 

3 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม 25-พ.ย.-60 รางวัลระดับเหรียญทอง เด็กหญิงบุษบา  สุจจิตร์จูล ม.3/9 

  ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง      

รายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ปีการศึกษา 2560 

ที่ รายการแข่งขัน/สถานที ่
ว/ด/ป ที่

แข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อนักเรียน ระดับชั น 

1 
 
 

การแข่งขันวา่ยน า้ซีโออาม แชมป์เปีย้
นชิพ ครั งที่ 13 ณ โรงเรียนสหบ้ารุง
วิทยา 

8-ก.ย.-60 
 
 

1 ทอง 3 เงิน 2 ทองแดง 
2 ทอง 3 เงิน 1 ทองแดง 
 

เด็กชายศุกลณัฏฐ ์ นราภักดีกุล 
เด็กชายภัทร์นรินทร ์ วงศ์จงใจหาญ 
 

ป.4/4 
ป.4/1 

 

      8 เหรียญทอง นายศุภวิชญ ์ วงษ์สัจจานันท ์ ม.4/4 

2 
 
 

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลกีฬา
ธนาคารออมสิน ณ โรงเรียน ภปร.ราช
วิทยาลยั 

21 - 23 ก.ค.
60 
 
 

ชนะเลิศ ระดับจังหวัด 
 
 

นายอดุลวิทย ์ ไทรชมภู 
นายศตวรรษ  พรนิคม 
นายธนธรณ์  เลาว้าง 

ม.4/7 
ม.5/4 
ม.5/4 

        นายณัฐรัตน์  เจริญวงศ์สิริกุล ม.5/5 

        นายพบธรรม  ผ่องสุขสวัสดิ์ ม.5/5 

        นายธนดล  พณิชย์ธนโชค ม.6/4 

        นายจุฑาสฏิธิ ์ ดวงจันทร์ ม.6/4 

        นายสมควร  วณิชยาพันธุ ์ ม.6/5 

        นายสิริศักดิ ์ หุ่นสวัสดิ ์ ม.6/5 

        นายชาญวิทย ์ โอ่งเคลื่อบ ม.6/6 

        นายสู่เส้า  อู่ ม.6/7 

        นายวิลเลี่ยม สแตนลี่  บิคเนค ม.6/8 

3 
 
 
 
 

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนกัเรียน 
นักศึกษาจังหวัดนครปฐมประจ้าปี
การศึกษา 2560 ณ โรงเรียนสิรินธรราช
วิทยาลยั 

9 - 14 ก.ย.
60 
 
 
 
 

ชนะเลิศ ระดับจังหวัด 
 
 
 
 

นายอดุลวิทย ์ ไทรชมภู 
นายณัฐรัตน์  เจริญวงศ์สิริกุล 
นายพบธรรม  ผ่องสุขสวัสดิ์ 
นายสหรัฐ  สุขศรี 
นายฐิติวัชร ์ บุตรดีสวภัทร์ 

ม.4/7 
ม.5/5 
ม.5/5 
ม.6/2 
ม.6/2 

        นายธนดล  พณิชย์ธนโชค ม.6/4 

        นายจุฑาสฏิธิ ์ ดวงจันทร์ ม.6/4 

        นายสมควร  วณิชยาพันธุ ์ ม.6/5 

        นายสิริศักดิ ์ หุ่นสวัสดิ ์ ม.6/5 

        นายชาญวิทย ์ โอ่งเคลื่อบ ม.6/6 

        นายสู่เส้า  อู่ ม.6/7 

        นายวิลเลี่ยม สแตนลี่  บิคเนค ม.6/8 

4 

การแข่งขันวา่ยน า้นาคประสิทธิแ์ช
มเปี้ยนชิพ ครั งที่ 11  
ณ โรงเรียนนาคประสิทธิ ์

7 - 8 ต.ค.60 
 
 

1 ทอง 2 ทองแดง 
3 ทอง 1 เงิน 2 ทองแดง 
1 ทอง 1 เงิน 

เด็กชายภัทร์นรินทร ์ วงศ์จงใจหาญ 
เด็กชายธนกร  แจ่มพินจิ 
นายศุภวิชญ ์ วงษ์สัจจานันท ์

ป.4/1 
ม.1/2 
ม.4/4 
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        นายชาญวิทย ์ โอ่งเคลื่อบ ม.6/6 

        นายสู่เส้า  อู่ ม.6/7 

        นายวิลเลี่ยม แสตนลี่  บิคเนค ม.6/8 

10 
การแข่งขัน ALPACA SPORT CLUB ณ สโมสรสระ
ว่ายน า้ ALPACA SPORT CLUB 

10 - 11 ก.พ.
61 

4 ทอง 1 เงิน 
2 ทอง 2 ทองแดง 
6 ทอง 1 เงิน 

เด็กชายสิปปกร  มาลัย 
เด็กชายศุกลณัฏฐ ์ นราภักดีกุล 
เด็กชายปัณณวิชญ ์ เสนีย์สิทธิ
เดช 

ป.3/1 
ป.4/4 
ป.4/5 

      1 ทอง 3 เงิน 3 ทองแดง นายศุภวิชญ ์ วงษ์สัจจานันท ์ ม.4/4 

      2 ทอง 1 เงิน 2 ทองแดง นายณัฐวุฒ ิ สุนทรประสิทธิ ์ ม.4/6 

      1 ทอง 1 ทองแดง เด็กหญิงสมิตานันท์  นราภักดีกุล อ.3/1 

      3 ทอง 1 เงิน 1 ทองแดง เด็กหญิงวรินทร  วงศ์ราชบุตร ป.2/8 

      2 ทอง 5 เงิน 3 ทองแดง เด็กหญิงชาคริยา  พิบูลชล ป.6/10 

      2 ทอง 4 เงิน 1 ทองแดง เด็กหญิงสุทธรา  พรเลิศสว่างสุข ม.5/10 

      1 ทอง 1 เงิน 1 ทองแดง นางสาวฐิติยา  พรเลิศสว่างสุข ม.5/10 

รายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ปีการศึกษา 2560 

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

1 
การแข่งขันสันติประชาธรรม ณ สถาบันปรีดี พนม
ยงค์ 7-ก.ค.-60 ชมเชย ระดับประเทศ เด็กชายกอ้งภพ  ตุกชูแสง ป.4/3 

2 
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทย 
กลุ่มกล้วยไม้ ณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 12-พ.ย.-60 ชนะเลิศ   

เด็กชายสดุดี  พันธ์เตี ย 
เด็กชายอัศม์เดช  กุลภัทร์แสง
ทอง 
เด็กชายธนัชพงศ์  ลีศิริชัยกุล 

ป.6/1 
ป.5/5 
ป.6/4 

        เด็กชายวรายุท  ไขแสง ป.6/2 

3 
การแข่งขันระบา้มาตรฐาน  
ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง 25-พ.ย.-60 

เหรียญทอง  
 

เด็กชายกิตติคมเดช  สุนทร
ศักดิ์สิทธิ์ 
เด็กหญิงจิรัชญา  รุ่งสาคร 

ม.2 
ม.2 

        เด็กชายพีรวิชญ ์ ธวัชพันธ ์ ม.3/2 

        
เด็กหญิงมุขชนก  เหลืองประดับ
ใจ ม.3/2 

        เด็กหญิงวิลาสิน ี ชุ่มเสนา ม.3/2 

        เด็กหญิงอารดา  ถึงบุญตา ม.3/2 

4 
การแข่งขันวงดนตรีสตริง   
ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง 26-พ.ย.-60 เหรียญทอง  

นายดรัณภศ  ผลหว้า 
นายศิวกร  วรรณสุทธิ์ 

ม.3/3 
ม.3/3 

        นายพลวัฒนะ  ช้างโต ม.3/2 

        นายธีรัตม์  ช้อยแสง ม.3/2 

        นายพงศกร  สุขคล้าย ม.3/2 

        นายพนัสบดินทร ์ นันทพันธ ์ ม.3/6 

5 การแข่งขันร้องเพลงสากลประเภทชาย   25-พ.ย.-60 เหรียญทอง   นายชลพัชร ์ ชื่นบุญธรรม ม.4/6 

6 การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ ์  25-พ.ย.-60 เหรียญทอง   นายธนวัฒน ์ ตุกพริก ม.4/3 

7 การร้องเพลงไทยลูกทุ่ง   25-พ.ย.-60 เหรียญทอง   นายพายัพ  จิรเชษฐพัฒนา ม.4/6 

8 การแข่งขันวงดนตรีสตริง    25-พ.ย.-60 เหรียญทอง   นายธนวัฒน ์ โสภณวาณิชย ์ ม.5 
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ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง นายพนธกร  คณาเดิม ม.5/6 

        นายภคพล  น ้าทองค้า ม.5 

        นายภูรภิัทร์  กลั่นเรืองแสง ม.5 

        นายสหรัถ  ศรีทวี ม.5/8 

        นายสิรภพ  ปิ่นปลื มจิต ม.5 

9 
 

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทย 
สพป.นครปฐม เชต 2 ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง 29-พ.ย.-60 ชนะเลิศ เหรียญทอง   

เด็กชายสดุดี  พันธ์เตี ย 
เด็กชายอัศม์เดช  กุลภัทร์แสง
ทอง 

ป.6/1 
ป.5/5 

10 
การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนพินธ์ใน
รัชกาลที่ 6 19-ส.ค.-60 

รางวัล ระดับเหรียญเงิน
(ระดับประเทศ) 

เด็กหญิงรักษิตา  บู๊ประเสริฐ 
นางสาวนัชชา  มัธยม 

ป.6/8 
ม.6/12 

11 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ ์ชั นม.4-6 11-ก.ย.-60 รางวัลระดับเหรียญทอง นางสาวปณภา  ชัยเสน่ห์เมือง ม.4 

12 การแข่งขันภาพไทยประเพณ ี 25-พ.ย.-60 รางวัลระดับเหรียญทอง นางสาวรสนันท์  นันตะเสน ม.5/11 

  สถานที่ โรงเรียนวัดไร่ขิง       

13 การแข่งขันประติมากรรมลอยตวั 25-พ.ย.-60 รางวัลระดับเหรียญทอง นางสาวฐิตารีย ์ การะเวก ม.4/12 

  สถานที่ โรงเรียนวัดไร่ขิง     
นางสาวนภิชฌา เทรดเกียรติ
มงคล ม.6/9 

        นางสาวณัชชา อู่ชาโชต ิ ม.6/9 

14 การแข่งขันประติมากรรม 25-พ.ย.-60 รางวัลระดับเหรียญทอง 
เด็กหญิงพิมพ์มาดา พรของ
อินทร์ ม.1/11 

  สถานที่ โรงเรียนวัดไร่ขิง    เด็กหญิงพิมพ์ปัทมา ใหม่อ่อง ม.3/9 

       เด็กหญิงภูษิตา  พรมสุข ม.3/9 

15 การแข่งขันวาดเส้น ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง 25-พ.ย.-60 รางวัลระดับเหรียญทอง เด็กหญิงภูรสา  นาเจริญสุข ม.3/10 

 
 
 

รายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีปีการศึกษา 2560 

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

6 
การแข่งขันท้าอาหารคาวหวานเพือ่สุขภาพ   
ณ ภปร.ราชวิทยาลัย 25-พ.ย.-60 รางวัลชนะเลิศ 

เด็กหญิงจิราวรรณ วรรณวงษ์ 
เด็กหญิงศศิกานต์  รุ่งพนาศิลป์ 

ม.2/11 
ม.2/11 

     เด็กหญิงอชิรญา สุรัตนชัยบุญเลิศ ม.2/11 

7 
การแข่งขันท้าอาหารน ้าพริก เครื่องเคียงผักสด  
ณ ภปร.ราชวิทยาลัย 

25-พ.ย.-60 
 

รางวัลระดับคุณภาพ 
ระดับเหรียญทอง 

นางสาววาสนา  โชคทรัยพ์สมบัติ 
นางสาวริญญาภัทร์ นนท์อัครหิรัญ 

ม.5/10 
ม.5/11 

     นางสาวศุภธิดา  ยางทอง ม.5/11 

8 
การแข่งขันท้าอาหารน ้าพริก เครื่องเคียงผักสด 
ณ ภปร.ราชวิทยาลัย 25-พ.ย.-60 ระดับเหรียญทอง 

เด็กหญิงชลันธร  หาญเวช 
เด็กหญิงญาณินท์ดา พวงจันดา 

ม.1/11 
ม.1/11 

     เด็กหญิงขวัญจิรา  หาระไชย ม.1/11 

9 
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ณ ภปร.ราชวิทยาลัย 25-พ.ย.-60 รางวัลชนะเลิศ 

นางสาวสิริญญาภรณ์ สีด้า 
นางสาวปุณยวีร์  ทองกลัด 

ม.5/14 
ม.5/14 

10 
การแข่งขันท้าอาหารน ้าพริก เครื่องเคียงผักสด  
ณ โรงเรียนวัดท่าพูด 29-พ.ย.-60 ระดับเหรียญทอง 

เด็กหญิงอริสา  ลาภบันลือศักดิ ์
เด็กหญิงณฐมน นิธิสกุลพัชร ์

ป.5/9 
ป.5/9 

        เด็กหญิงแก้วสรรค์ ดิฐไชยทัศน์ ป.5/9 
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11 การแข่งขันท้าอาหารคาวหวาน เพื่อสุขภาพ 29-พ.ย.-60 ระดับเหรียญทอง 
เด็กหญิงศุภิสรา  ธนนรานนท ์
เด็กหญิงอชิรญา คิดประเสริฐ 

ป.4/11 
ป.4/11 

 
 
 
 
 

รายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ปีการศึกษา 2560 

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

16 การแข่งขันระบา้มาตรฐานสากล 25-พ.ย.-60 รางวัลชนะเลิศ นางสาวชลิตา  วิไลเจริญตระกูล ม.5/9 

  ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง   ระดับเหรียญทอง นางสาวสิริปัญจะ ค้าภิกิตริ์ ม.6/9 

       นางสาวจรัชณา ยุทธนาโยธิน ม.6/9 

       นางสาวอมรรัตน ์สุวรรณวาณิชย ์ ม.6/10 

       นางสาวป้านใจ  ใจแปลง ม.6/10 

       นางสาวรัษฎาภรณ์ จ้านงค์ ม.6/10 

       นางสาวอวัสนันท์  ดะสมุทร ม.6/10 

       นางสาวดลหทัย  จิตจินดามณ ี ม.6/12 

       นางสาวสุชาวดี เกิดโภคา ม.6/12 

       นางสาวภคณัฏฐ ์ธีระแสงจันทร ์ ม.6/12 

       นางสาวนัชชา มัธยม ม.6/12 

17 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ ์ 25-พ.ย.-60 รางวัลระดับเหรียญทอง นางสาวสุภาวด ี อยู่ประจา้ ม.4/9 

       นางสาวปณภา ชัยเสน่ห์เมือง ม.4/9 

       นางสาวชนกนันท ์ จูวรรณะ ม.4/9 

       นางสาวนพัตธร แซ่ตั ง ม.4/10 

       นางสาวจรัชญา  ด้วงนิล ม.4/10 

       นางสาวทิพรัตน์  อาจธัญกรณ์ ม.4/10 

       นางสาวฐิตารีย ์ธนเกษมสวัสดิ์ ม.4/11 

       นางสาวอาทิตยา งามอังสกุล ม.4/11 

18 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ลูกทุ่ง ลูกกรุง 
และเพลงพระราชนิพนธ ์ประเภทหญิง  
ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง 

25-พ.ย.-60 รางวัลชนะเลิศ (เพลงสากล) เด็กหญิงพีรกานต ์มาลี ม.3/9 

       

 

รายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีปีการศึกษา 2560 

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

1 

การประกวดโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ลาดกระบัง 

1-ก.ย.-60 
 
 

รางวัลชมเชย ระดับประเทศ 
 
 

นายภัทรพล  ศรีไชย 
นายสิมิลัน  กลิ่นสมิทธ ์
นายณัฐดิษย ์ ปัญจพรผล 

ม.6/3 
ม.5/4 
ม.6/3 

2 
การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้น ณ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 29-ส.ค.-60 

รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด 
พร้อมโล ่

นายธนภัทร  โสวรรณะ 
นายภูมินันท ์ ไกรทอง 

ม.5/3 
ม.5/3 

     นายชานน  เจนศิริพาณิชย์ ม.5/3 

3 

การแข่งขัน Web Design & Multimedia 
Contest ระดับประเทศ ครั งที่ 9 ณ สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 1-ส.ค.-60 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับประเทศ 

นายสิมิลัน  กลิ่นสมิทธ ์
นายณัฐดิษย ์ ปัญจพรผล 
นายวีรภัทร  พิพิธเรืองไกร 

ม.5/4 
ม.6/3 
ม.6/3 

4 
การแข่งขัน Young Business IT Contest 
2017 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่น 

10-พ.ย.-60 
 
 

ชนะเลิศ ระดับประเทศ 
 
 

นายปกรณ์  พัฒนภิรมย ์
นายภัทรพล  ศรีไชย 
นายสิมิลัน  กลิ่นสมิทธ ์

ม.6/3 
ม.6/3 
ม.5/4 
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ที่ รายการแข่งขัน/สถานที่ ว/ด/ป  ผลการแข่งขัน รายช่ือนักเรียน ระดบัช้ัน 

6 
การแข่งขนัท าอาหารคาวหวานเพ่ือสุขภาพ   
ณ ภปร.ราชวิทยาลยั 25-พ.ย.-60 รางวลัชนะเลิศ 

เด็กหญิงจิราวรรณ วรรณวงษ ์
เด็กหญิงศศิกานต ์ รุ่งพนาศิลป์ 

ม.2/11 
ม.2/11 

     เด็กหญิงอชิรญา สุรัตนชยับุญเลิศ ม.2/11 

7 
การแข่งขนัท าอาหารน ้าพริก เคร่ืองเคียงผกัสด  ณ 
ภปร.ราชวิทยาลยั 

25-พ.ย.-60 
 

รางวลัระดบัคุณภาพ 
ระดบัเหรียญทอง 

นางสาววาสนา  โชคทรัยพส์มบติั 
นางสาวริญญาภทัร์ นนทอ์คัรหิรัญ 

ม.5/10 
ม.5/11 

     นางสาวศุภธิดา  ยางทอง ม.5/11 

8 
การแข่งขนัท าอาหารน ้าพริก เคร่ืองเคียงผกัสด ณ 
ภปร.ราชวิทยาลยั 25-พ.ย.-60 ระดบัเหรียญทอง 

เด็กหญิงชลนัธร  หาญเวช 
เด็กหญิงญาณินทด์า พวงจนัดา 

ม.1/11 
ม.1/11 

     เด็กหญิงขวญัจิรา  หาระไชย ม.1/11 

9 
การแข่งขนัการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใชด้ว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ ภปร.ราชวิทยาลยั 25-พ.ย.-60 รางวลัชนะเลิศ 

นางสาวสิริญญาภรณ์ สีด า 
นางสาวปุณยวีร์  ทองกลดั 

ม.5/14 
ม.5/14 

10 
การแข่งขนัท าอาหารน ้าพริก เคร่ืองเคียงผกัสด  ณ 
โรงเรียนวดัท่าพดู 29-พ.ย.-60 ระดบัเหรียญทอง 

เด็กหญิงอริสา  ลาภบนัลือศกัด์ิ 
เด็กหญิงณฐมน นิธิสกุลพชัร์ 

ป.5/9 
ป.5/9 

        เด็กหญิงแกว้สรรค ์ดิฐไชยทศัน์ ป.5/9 

11 การแข่งขนัท าอาหารคาวหวาน เพื่อสุขภาพ 29-พ.ย.-60 ระดบัเหรียญทอง 
เด็กหญิงศุภิสรา  ธนนรานนท ์
เด็กหญิงอชิรญา คิดประเสริฐ 

ป.4/11 
ป.4/11 

  ณ โรงเรียนวดัท่าพดู    เด็กหญิงวิชญาดา โสภณปาล ป.4/12 

12 ท าอาหารความหวานเพื่อสุขภาพ  5-ม.ค.-61 เหรียญทอง เด็กหญิงจิราวรรณ  วรรณวงษ ์ ม.2/11 

 13 สถานท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้     
เด็กหญิงศศิกานต ์ รุ่งพนาศิลป์ 
เด็กหญิงอชิรญา สุรัตนชยับุญเลิศ 

ม.2/11 
ม.2/11 

  

รายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ปีการศึกษา 2560 

ที่ รายการแข่งขัน/สถานที่ ว/ด/ป ผลการแข่งขัน รายช่ือนักเรียน ระดบัช้ัน 

1 
การแข่งขนัความสามารถทางภาษาองักฤษชิง
แชมป์ประเทศไทย คร้ังท่ี 18 9-ก.ย.-60 

รางวลัชนะเลิศ 
ระดบัประเทศ 

เด็กชายไซจอน แซ็ค นาเว 
เด็กหญิงพีรมณฑ ์มิเชล ศรีสวสัด์ิ 

ป.1/1 
ป.3/1 

    
รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 1 

ระดบัประเทศ 
เด็กชายวราวฒิุ  วงศเ์จริญวนกิจ 
 

ป.4/1 
 

2 

การแข่งขนั Spelling Bee ณ มหาวิทยาลยั
รังสิต 22-ก.ค.-60 ติด Top 100 นายณฐัปรมติั  ปิติธนสารสมบติั ม.5/2 

3 

การแข่งขนั Impromptu Speech งาน
ศิลปหตัถกรรม ณ ภปร. 26-พ.ย.-60 เหรียญทอง เด็กหญิงอศัจรรย ์ คุณาโรจน์เดชา ม.3/2 

4 

การแข่งขนัละครสั้นภาษาองักฤษ (Skit) 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ณ สถาบนั
นิวเคลียร์แห่งชาติ 6-ม.ค.-61 เหรียญทอง 

เด็กชายไชยยศ  ตรีรัตนราศี 
เด็กชายตะวนั  ลีลาเกียรติวณิช 
เด็กหญิงกานตม์ณี  ภูมิเรศสุนทร 

ม.3/2 
ม.3/2 
ม.3/2 

     เด็กหญิงภคัจิราภรณ์  ปู่ มาก ม.3/2 

     เด็กหญิงพิมพช์นก  เฮงกญัจน์รัตน์ ม.3/2 
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รายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ปีการศึกษา 2560 

ที่ รายการแข่งขัน/สถานที่ ว/ด/ป  ผลการแข่งขัน รายช่ือนักเรียน ระดบัช้ัน 

 

การแข่งขนัละครสั้นภาษาองักฤษ (Skit) 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ณ ภปร. 
 

26-พ.ย.-60 
 
 

ชนะเลิศ ระดบัเขต 
 
 

เด็กชายไชยยศ  ตรีรัตนราศี 
เด็กชายตะวนั  ลีลาเกียรติวณิช 
เด็กหญิงกานตม์ณี  ภูมิเรศสุนทร 
เด็กหญิงภคัจิราภรณ์  ปู่ มาก 
เด็กหญิงพิมพช์นก  เฮงกญัจน์รัตน์ 

ม.3/2 
 

6 

ภาษาองักฤษชองแชมป์ประเทศไทย PAMA 
THAILAND 9-ก.ย.-60 

รางวลัชมเชย 
(ระดบัประเทศ) 

เด็กหญิงภูรสา  นาเจริญสุข 
นางสาวบุศรินทร์  น่ิมอ่อน 

ม.3 
ม.6 

7 ละครสั้น ภาษาจีน    26-พ.ย.-60 รางวลัระดบัเหรียญทอง นางสาวชุณหกาญจน์ นพการุณ ม.6/10 

  ณ โรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลยั   (ระดบัเขต) นางสาวณฏัฐณิชา  บุญรอด ม.6/10 

        นางสาวพิมพกานต ์นนัตะไรหิต ม.6/10 

        นางสาวอนชัญา  ยอดอินทร์ ม.6/10 

        นางสาวเกวลิน  วงศว์รกาญจน์ ม.6/10 

8 พดูเพื่ออาชีพภาษาจีน  26-พ.ย.-60 รางวลัระดบัเหรียญทอง นางสาวสมญัญา  แซ่จง ม.6/10 

  ณ โรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลยั   (ระดบัเขต) นางสาวจูน  ลีลาสกลุธรรม ม.6/10 



36 

 

สารสนเทศแผนกสามญัชาย ปีการศึกษา 2560 Page 36 
 

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 11.45 20.99 18.50 20.34 3.62 8.40 

                                                                              ที่มา :งานธุรการ/ทะเบียน 
 จากตาราง สรุปผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ประกอบอาชีพค้าขายมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 20.99 รองลงมาคืออาชีพรับจ้างคิดเป็นร้อยละ 20.34 น้อยที่สุดคือ อาชีพรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ
3.62 
 
ตารางที่ 2  แสดงร้อยละวุฒิการศึกษาผู้ปกครอง  

                                                                                           
 
   
 
 
 
 
 

  
ที่มา :งานธุรการ/ทะเบียน 

วุฒิการศึกษา ร้อยละ 
ประถมศึกษา 10.50 
มัธยมศึกษา/ปวช. 13.20 
อนุปริญญา/ปวส. 9.20 
ปริญญาตรี 54.80 
ปริญญาโท    11.50 
ปริญญาเอก 0.80 
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จากตาราง สรุปผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 54.80 รองลงมาคือมัธยมศึกษา/ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 13.20 น้อยที่สุดคือวุฒิ.ปริญญาเอก คิดเป็น
ร้อยละ 0.80  
 
ตารางที่ 3 แสดงร้อยละฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง  
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
จากตาราง สรุปผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มีรายได้เฉลี่ย  10,000 – 30,000  มาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.70 รองลงมาคือ  30,001 – 50,000  คิดเป็นร้อยละ 28.40 น้อยที่สุดคือต่ ากว่า 
10,000    คิดเป็นร้อยละ  1.90 

 
3.2.2 จ านวนประชากรในเขตพื้นที่บริการ  

ตารางที่ 1 แสดง จ านวนประชากรจังหวัดนครปฐม ปี 2560 
 

อ าเภอ/เขต รวม(คน) 
เมืองนครปฐม 279,944 
ก าแพงแสน 129,081 
นครชัยศรี 111,119 
ดอนตูม 48,625 
บางเลน 93,424 
สามพราน 208,836 
พุทธมณฑล 40,463 

รวม 911,492 
 
 

ที่มาข้อมูล :จังหวัดนครปฐม 
 
 

รายได้ต่อเดือน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 10,000  บาท 1.90 

10,000 – 30,000  บาท 31.70 

30,001 – 50,000  บาท  28.40 

50,001 – 70,000  บาท  16.60 

70,001 – 90,000  บาท 7.30 

สูงกว่า 90,000  บาทขึ้นไป 14.10 
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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. เซอร์ซองตาล สุเพ็ญ ตรีว่าอุดม ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. บาทหลวง ดร.อิทธิพล ศรีรัตนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. บาทหลวงอดิศักดิ์  กิจบุญชู ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นางวริยา  อินพาเพียร ผู้แทนผู้ปกครอง 
8. นายสมยศ  อัมเรศ ผู้แทนครู 

 
4.2 คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 บาทหลวงธีรพล  กอบวิทยากุล กรรมการที่ปรึกษา 

2 นายเกรียงไกร    ชัยมงคลตระกูล กรรมการที่ปรึกษา 

3 นายวรวุฒิ         ศิระวรศิลป์ กรรมการที่ปรึกษา 

4 นายพิรุฬห์        พัฒนวงศ์ไทย กรรมการที่ปรึกษา 

5 นายสุภาพ         โตรักษา นายกสมาคม 

6 บาทหลวง ดร.อิทธิพล ศรีรัตนะ อุปนายกสมาคมคนที่ 1 

7 เซอร์ซองตาล สุเพ็ญ ตรีว่าอุดม อุปนายกสมาคมคนที่ 2 

8 นางสาวนงลักษณ์ จิรกิตตยากร อุปนายกสมาคมคนที่ 3 

9 นายกิมไต๋     เฉิน อุปนายกสมาคมคนที่ 4 

10 นายกรวุฒิ    เรือนงาม เลขาธิการ 

11 นางอุษา      พุทธชาติเสวี ผู้ช่วยนายทะเบียน 

12 นายวรวุฒ ิ   ศิริวรศิลป์ ประชาสัมพันธ์ 

13 นางชุติมณฑน์  สุนทรศักดิ์สิทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ 

14 นายสมยศ    อัมเรศ เหรัญญิก 
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15 นายสุธิชัย   พงศ์เนตรวิไล ผู้ช่วยเหรัญญิก 

16 พ.ต.อ.ชัชปัณฑการณต์  คล้ายคลึง ผู้ช่วยเหรัญญิก 

17 นางอุษา   พุทธชาดเสวี นายทะเบียน 

18 นางสาวสุขสราญ  บัวทอง ผู้ช่วยนายทะเบียน 

19 นายสรรภณ        ปานแดง ประชาสัมพันธ์ 

20 นางสาวนิธิรีย์      องค์สุรพงศ์ ประชาสัมพันธ์ 

21 นางสาวดวงรัตน์   แซ่เตีย ประชาสัมพันธ์ 

22 นางสาวดวงรัตน์    ฉันทอมรเลิศกุล ประชาสัมพันธ์ 

23 นางวริยา             อินพาเพียร ประชาสัมพันธ์ 

24 นายกุศล            กระถินทองกุล ปฏิคม 

25 พ.ต.ท.มนตรี        โชติภาคยกุล ปฏิคม 

26 นายพัชรพล         อุดชุมพิสัย ปฏิคม 

27 นางสาวบรรจง      เงินสมบัติ กรรมการ 

28 นางวรวีร์             พลายละหาร กรรมการ 

29 นางสาวเพชราวรรณ  เหมือนวงศ์ กรรมการ 

30 นายบุญฤทธิ์         เจริญแสง กรรมการ 

31 นายจักรพันธุ์        โสรจัจกิจ กรรมการ 

32 นายสามัคคี          กิจเจริญ กรรมการ 

33 นายเดชสกล          จึงประวัติ กรรมการ 
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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. นายสถาน  กิจสกุล 63 48  หมู่2   
 ซ.เปโตร23   
 ต.ท่าข้าม   
อ.สามพราน     
จ.นครปฐม 

083-6014372 ข้าราชการ 
บ านาญ 

อุปนายก
สมาคม 
คนที่2 

3. นายอภิชาติ  โสทน 48 47/16  หมู่5   
ถ.เพชรเกษม  
 ต.ล าพยา 
อ.เมือง   
จ.นครปฐม 

081-3383574 ค้าขาย เลขาธิการ 

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

02-4207184 ธุรกิจ
ส่วนตัว 

เหรัญญิก 

5. นายมงคลกานต์  ศรีสุวรรณ   47 8 ถนนท่าดินแดง  
แขวงคลองสาน 
กรุงเทพฯ 

089-9953666 ธุรกิจ
ส่วนตัว 

ประชาสัมพันธ์ 

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

02-4514248 ธุรกิจ
ส่วนตัว 

นายทะเบียน 

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

02-4415070 ธุรกิจ
ส่วนตัว 

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

081-8488911 ค้าขาย กรรมการ 

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

081-3331884 รับ
ราชการ 

 

กรรมการ 

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

081-5183876 ทนายควา
ม 

กรรมการ 

11. นายประดิษฐ์  จันท์จ
ริยวัฒน์ 

46 84/1  หมู่9   
ถ.เศรษฐกิจ7   
ต.สวนหลวง 
อ.กระทุ่มแบน   
จ.สมุทรสาคร 

02-8100524 ธุรกิจ
ส่วนตัว 

กรรมการ 

12. 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 2560 
 

 
 

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 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 
ภาษาไทย (61) 350 1 25 88 124 94 17 0 - 
คณิตศาสตร์ (64) 350 15 36 35 85 80 81 15 3 
วิทยาศาสตร์ (65) 350 0 3 25 95 123 72 32 - 
ภาษาอังกฤษ(63) 350 75 70 57 47 49 48 4 - 
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

หน่วยงาน 
คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ 

ระดับโรงเรียนยอแซฟ 52.41 49.50 46.10 63.39 

ระดับจังหวัด 50.02 40.98 41.31 40.58 

ระดับสังกัด 50.30 42.06 42.18 46.65 

ระดับภาค 47.40 37.75 39.50 37.04 

ระดับประเทศ 46.58 37.12 39.12 36.34 

 

   

จากตารางและแผนภูมเิปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั นพื นฐาน(O-NET)ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัดระดับ

สังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ  พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรยีนชั นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์สูง

กว่าคะแนนเฉลีย่ระดับจังหวัด ระดับสังกัดระดับภาคและระดับประเทศทุกรายวิชา เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายวิชา พบว่าวิชา

ที่มีคะแนนสูงสดุ ได้แก่วิชาภาษาองักฤษ (คะแนนเฉลีย่=63.39) รองลงมาได้แก่วิชาภาษาไทย (คะแนนเฉลี่ย=52.41) วิชา

คณิตศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย=49.51) และ วิชาวิทยาศาสตร ์(คะแนนเฉลี่ย=46.10) ตามล้าดับ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ องักฤษ

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบระดับชาตพิื นฐาน ( O-NET) 
ระดับชั นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560

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

ตารางที่ 3 ตารางแสดงระดับคุณภาพของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
         ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
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 ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (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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จากตารางและแผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั นพื นฐาน(O-NET)ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด 

ระดับสังกัดระดับภาค และระดับประเทศ  พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 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) 

ตามล้าดับ 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ตารางที่ 5 ตารางแสดงระดับคุณภาพของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
            ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

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 ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET)    
          ประจ้าปีการศึกษา 2560 

 

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 

 
 
 

 

 
จากตารางและแผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET)ระดับโรงเรียน ระดับ

จังหวัด 
ระดับสังกัด และระดับประเทศ  พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 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) ตามล้าดับ 
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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  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น(ป.1-ป.6, ม.1-ม.3)ปีการศึกษา 2560 

 
ตารางร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ท่ีได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

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

 
 
 
 
 

ตารางร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

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

 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

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

 
 
 
 
 

กราฟร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560 
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ตารางร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 

 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

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

 
 
 
 
 
 

ตารางร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

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

 
 
 
 
 

ตารางร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

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

 
 
 
 
 
 

กราฟร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2560 
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ตารางร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 404 - 61 65 59 67 59 40 54 153 37.96 
คณิตศาสตร ์ 404 - 207 50 36 31 29 20 32 81 20.00 
วิทยาศาสตร ์ 404 - 88 62 62 63 51 41 36 128 31.76 
สังคมศึกษา ฯ 404 - 32 32 48 57 58 60 118 236 58.42 
ประวัติศาสตร ์ 404 - 8 15 32 47 58 79 165 302 74.83 

สุขศึกษา 404 - 4 15 37 57 81 79 132 292 72.22 
พลศึกษา 404 - 17 12 17 33 64 114 146 324 80.30 
ศิลปะ 404 - 110 47 48 41 39 36 81 157 38.80 

การงานอาชีพฯ 404 - 61 65 59 67 59 40 54 153 37.96 
ภาษาต่างประเทศ 404 - 207 50 36 31 29 20 32 81 20.00 

 
 

ตารางร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

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

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

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

 
 
 

กราฟร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ปีการศึกษา 2560 

 
  



54 

 

สารสนเทศแผนกสามญัชาย ปีการศึกษา 2560 Page 54 
 

ตารางร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

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

 
 
 
 

ตารางร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2560 

 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

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

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

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

 
 
 
 

กราฟร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
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2.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  

แบบบันทึกสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 

 

ชั้น 
ระดับคุณภาพ 

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

ผลรวม 4,487 4,212 275 0 
คิดเป็นร้อยละ 93.87 6.13                  

     

ระดับคุณภาพ ผลการประเมิน  ระดับคุณภาพ 
3 93.87  3 ดีเยี่ยม 
2 6.13  2 ดี 
1 0  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.  ความสามารถในการแก้ปัญหา 1448 1346 102  1448 
92.92 7.04 0.00 100 

4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต    1448 
1448   1448 

100.00 0.00 0.00 100 

5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   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 เรียนเกิดการ เรียนรู้และแสวงหาความรู้  เ พ่ือน ามา
แก้ปัญหา  สามารถท าให้ผู้เรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาการใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ  
 4) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
                 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความสามารถของผู้เรียนที่น าทักษะกระบวนการต่าง ๆ  ไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยต้องอาศัยทักษะการคิด   การ
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ตัดสินใจ  การแก้ปัญหา  การคิดอย่างมีวิจารณญาณความคิดสร้างสรรค์และทักษะการสื่อสารอย่างมี
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.1 273 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ม.2 258 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ป.3 243 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ม.4 265 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ม.5 267 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ม.6 262 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
รวม 1,568 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักเรียน 

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.1 230 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ป.2 183 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ป.3 231 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ป.4 243 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ป.5 238 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ป.6 237 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
รวม 1,362 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
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 จากตารางพบว่าผู้เรียนระดับประถมศึกษา ทุกระดับผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1. ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ช่วงชั้นที่ 1 ( ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 )                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ช่วงชั้นที่ 2 ( ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 )  
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ช่วงชั้นที่ 3 ( ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 )                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงชั้นที่ 4 ( ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ) 
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 ที่มา :ฝ่ายกิจการนักเรียน  
  จากตารางพบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2560 อยู่ระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อย
ละ  93.88   

 
2.ตารางกราฟแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ข้อระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 จากตารางพบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2560 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 คิดเป็นร้อยละ 26.41 
 
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 2 แสดงจ 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 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มัธยมศึกษาปีที่1– 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 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มัธยมศึกษาปีที่4-6 

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  ประชาชนในชุมชนมีอาชีพ
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 เกาะลัดอีแท่น วัดทรงคะนอง 1 
ป.2 พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย/ห้องสมุดวัดไร่ขิง 1 
ป.3 อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา/ องค์พระปฐมเจีย์ 1 
ป.4 ตลาดน้ าดอนหวาย / วัดท่าพูด 1 
ป.5 The salaya 1 
ป.6 Woodland 1 
ม.1 อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา/ค่ายทองฑีฆายุ 1 
ม.2 อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา วิหารมงคลบพิตร วัดพระศรีสรรเพชญ 1 
ม.3 พระราชวังรามราชนิเวศน์ / โครงการแหลมผักเบี้ย 1 
ม.4 โป่งยุบ  ป้านหอมเทียน  สวนผึ้ง  1 
ม.5 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี 1 
ม.6 พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  9 1 

EP ป.1-6 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ 1 

EP ม.1-6 สวนสามพราน/บ้านกลับหัว Sampran Riverside 1 
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ปราชญ์ชาวบ้าน/  ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/ ผู้เรียน 
ที ่ ประเภทความรู้ จ านวนครั้ง 
1. พับกุหลาบใบเตย 3 

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

วิธีการสอน จ านวนครั้งจากแผนการจัดการเรยีนรู้แยกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภา
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ิตศ
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 ์
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ยา

ศา
สต

ร ์

สัง
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ศึก
ษา

 

สุข
ศึก
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ศิล
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งป
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เท

ศ 
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ม 
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การบรรยาย 15 12 7 8 1 1 2 12 58 30.74 
การทดลอง - - 7 - - - 2 - 9 4.77 
การศึกษาค้นคว้า 10 9 7 5 1 1 2 9 44 23.32 
การอภิปราย 10 2 7 5 1 1 2 6 34 18.02 
การสาธติ 11 2 7 4 1 6 2 6 39 20.67 
การท าโครงงาน 8 5 7 8 1 1 2 12 44 23.32 
การสืบค้น 8 6 7 5 1 1 2 6 36 19.08 
การมีส่วนร่วม 10 12 7 5 5 1 2 12 54 28.62 
การบูรณาการ 15 12 7 5 5 1 2 12 59 31.27 
การใช้เกม 5 12 5 6 1 - - 12 41 21.73 
การแก้ปัญหา 10 12 7 6 1 1 2 12 51 27.03 
บทเรียนส าเร็จรูป 9 12 4 8 - - - 12 45 23.85 
ฝึกปฏิบัต ิ 13 12 7 5 5 6 7 12 67 35.51 
บทบาทสมมตุ ิ 13 7 4 5 - - - 12 41 21.73 
ไตรต่รอง 15 12 7 10 5 6 7 12 74 39.22 

รวม 152 127 97 85 28 26 34 147 969 - 
                                      

   ที่มา :  แผนกวิชาการ 
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จากตารางท่ี 1 พบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยใช้เทคนิคการสอนบรรยาย การไตร่ตรอง และการบูร
ณาการและไต่รตรองมากที่สุด กลุ่มสาระการรียนรู้คณิตศาสตร์ การบรรยาย การมีส่วนร่วม การบูรณา
การ การใช้เกม การเก้ปัญหา บทเรียนส าเร็จรูป ฝึกปฏิบัติจริง และไตร่ตรองมากท่ีสุด กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ใช้เทคนิคการสอนการบรรยาย การทดลอง การศึกษาค้นคว้า การอภิปราย การสาธิต 
การท าโครงงาน การสืบค้น การมีส่วนร่วม การบูรณาการ  การเก้ปัญหา และไตร่ตรองมากท่ีสุด กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯใช้เทคนิคการสอนไตร่ตรองมากท่ีสุด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาใช้เทคนิคการสอนบรรยายมากท่ีสุด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะใช้เทคนิคการสอนสาธิต ฝึกปฏิบัติ
และไตร่ตรองมากท่ีสุด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีใช้เทคนิคฝึกปฏิบัติ และ
ไตร่ตรองมากที่สุดมากท่ีสุด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศใช้เทคนิคการสอนการบรรยาย การท า
โครงงาน การมีส่วนร่วม การบูรณาการ การใช้เกม การแก้ปัญหา บทเรียนส าเร็จรูป ฝึกปฏิบัติ บทบาท
สมมติ และไตร่ตรองมากท่ีสุด โดยภาพรวมครูระดับประถมศึกษาใช้เทคนิคการสอนการไตร่ตรองมากท่ีสุด
คิดเป็นร้อยละ 39.22 รองลงมาการฝึกปฏิบัติร้อยละ 35.51  และการบูรณาการเป็นล าดับถัดไปคิดเป็น
ร้อยละ 31.27 
 
ตารางท่ี 2 แสดงเทคนิควิธีการสอนที่ครูน ามาใช้สอนระดับมัธยมศึกษาที่ใช้การจัดการเรียนการสอน
แต่ละแผนการจัดการเรียนรูแ้ยกเป็นกลุ่มสาระ ฯ 

วิธีการสอน จ านวนครั้งจากแผนการจัดการเรยีนรู้แยกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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การบรรยาย 10 14 13 14 8 5 7 14 85 67.15 

การทดลอง - - 13 - - - 2 - 15 11.85 
การศึกษาค้นคว้า 10 7 13 5 1 4 4 2 46 36.34 
การอภิปราย 7 2 13 14 1 3 1 2 43 33.97 
การสาธติ 7 14 13 2 8 7 5 14 70 55.30 
การท าโครงงาน 7 2 13 5 8 6 1 2 44 34.76 
การสืบค้น 7 7 13 14 1 1 4 2 49 38.71 
การมีส่วนร่วม 10 6 13 7 8 1 1 17 63 49.77 
การบูรณาการ 10 2 13 14 1 4 2 17 63 49.77 
การใช้เกม 4 2 10 9 8 - 1 12 46 36.34 
การแก้ปัญหา 10 14 13 4 1 1 2 2 47 37.13 
บทเรียนส าเร็จรูป 4 2 12 7 - - - 16 41 32.39 
ฝึกปฏิบัต ิ 10 14 13 6 8 8 7 17 83 65.57 
บทบาทสมมตุ ิ 7 - 9 3 - - - 12 31 24.49 
ไตรต่รอง 9 12 11 12 7 7 6 15 79 62.41 
กระบวนการกลุ่ม 9 - 11 10 7 2 3 13 55 43.45 

รวม 121 98 196 126 67 49 46 157 860 - 
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จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยใช้เทคนิคการสอนบรรยาย การศึกษา

ค้นคว้าการบูรณาการ และฝึกปฏิบัติมากที่สุด กลุ่มสาระการรียนรู้คณิตศาสตร์ การบรรยาย การสาธิต 
การเก้ปัญหา และฝึกปฏิบัติมากที่สุด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใช้เทคนิคการสอนการบรรยาย 
การทดลอง การศึกษาค้นคว้า การอภิปราย การสาธิต การท าโครงงาน การสืบค้น การมีส่วนร่วม การบูร
ณาการ  และการเก้ปัญหามากที่สุด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรมใช้เทคนิคการสอนการ
บรรยาย การอภิปราย การสืบค้น และการบูรณาการมากที่สุด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ใช้เทคนิคการสอนบรรยาย การสาธิต การท าโครงงาน การมีส่วนร่วม การใช้เกม และฝึกปฏิบัติมากที่สุด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะใช้เทคนิคการสอนฝึกปฏิบัติมากที่สุด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีใช้เทคนิคฝึกการบรรยายและฝึกปฏิบัติมากที่สุด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศใช้
เทคนิคการสอนการมีส่วนร่วม การบูรณาการ และปฏิบัติมากที่สุด โดยภาพรวมครูระดับมัธยมศึกษาใช้
เทคนิคการสอนการบรรยายมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 67.15 รองลงมาการฝึกปฏิบัติร้อยละ 65.57  และ
การไตร่ตรองเป็นล าดับถัดไปคิดเป็นร้อยละ 62.41 

 
สรุปผลการประเมินการจัดการเรียนสอนของครู 

ปีการศึกษา 2559 

แผนก จ านวน ผลการประเมิน หมายเหตุ 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 

สามัญชาย 166 50.82 50.54 48.95 40.52 8.31   

สามัญหญิง 85 76.47 21.18 2.35 0 0   

รวม 251 127.29 71.72 51.30 40.52 8.31   

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 เพ่ือน าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาแลกเปลี่ยน และแก้ปัญหา รวมทั้งเป็นการติดตามนโยบายต่างๆ
ที่โรงเรียน ฝ่ายวิชาการ ได้ก าหนดไว้ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
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  3. การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ จากการด าเนินการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ
ครูโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้าแผนกวิชาการ พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความชัดเจน 
ครูผู้สอนได้สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดท าขึ้น   
  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 ประดิษฐ์หรรษา นางสาวอรนงค์     หงษ์ทอง 
2 หมอภาษา นางมาลี             เรือนงาม 
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3 หมอภาษา นางสาวบุษยมาศ    คงอ่อน 
4 คณิตศิลป์ นางเรณู             ภูมิถาวร 
5 คณิตศิลป์ นางอมรรัตน์        ภู่งาม 
6 คณิตศิลป์ นางวันเพ็ญ          พวงสมจติต์ 
7 เกม 24 นางสายทิพย์        หวังตรงจิตร 
8 เกม 24 นางสาวปริญญา     ตั้งภัทรกุล 
9 สนุกภาษาไทย นางสุดารัตน์         เกิดบัวเพชร 
10 JS Green School นางอนิศา            กิจบุญช ู
11 JS Green School นางบุญฑริกา        ส าราญจติร์ 
12 นิทานหรรษา นางนิรมล            ประเสริฐศรี 
13 นิทานหรรษา นางชญานิษฐ์        เสนวีงศ์ ณ อยุธยา 
14 ผจญภัยในดินแดน IT นายวิวัฒน์           เหมือนจันทร์เชย 
15 ผจญภัยในดินแดน IT นางกัญญา           ศรีเสวก 
16 English in Daily life นางชิลดา            ราศรีชัย 
17 English in Daily life นายประเสริฐ        สริิโรจน์ธรรม 
18 Kids Game นางสุพัตรา           ภัทรเวชภูมิ 
19 Kids Game นางสาวสุริยา        ศรีสวัสดิ์ 
20 วิทยาศาสตร์หรรษา นางอรนุช             สืบสกุล 
21 สืบสานดนตรีไทย นางชนิชา             อินทร์รุ่ง 
22 นาฏลีลา นายชาญ              จาตุประยูร 
23 Football/Footsual นายเสรี                เนียะแก้ว 
24 สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ นางสาวอุษณีย์        ลิมปิศิริ 
25 180 IQ นางสาวปูริดา         ภาศภิรมย์ 
26 180 IQ นางสาวอาภาพร      ชาวปากน้ า 
27 บาสเกตบอล นายอ านาจ            ปิ่นสินชยั 
28 เกษตรแนวปรยุกต์ นางสาวอรนุช         สุวรรณหงส์ 
29 อาเซียนสัญจร นางสาวอรอนงค์      กรงทอง 
30 Junior chff นางสาวจิราภรณ์      บุญมาตา 
31 ปันรัก นายคฑากร            บุญอรุณรักษา 
32 Social QuiZ นางสาวธนัชชา        พันธ์หินกรอง 
33 ภาษาไทยในเพลง นางสาวอรอุมา        แก้วมาก 
34 ธนาคารปัญญา นางสาวดวงพร        พิมพ์แทน 
35 ของเล่นพอเพียง นางสาวกชกร          นาคเหล็ก 
36 ของเล่นพอเพียง นางสาวจันทรา        ขุนอินทร์ 
37 แอร์โรบิกเพ่ือสุขภาพ นางสาววิภาดา        พ่วงพี 
38 สร้างสรรค์งานศิลป์ นางสาวศุภมาส        สุขนิพิฐพงษ์ 
39 ห้องเรียนธรรมชาติ-ห้องเรียนสีเขียว นายอมรชัย             ศรีบุญโถม 
40 Chainese cultuer นางสาวปพิชญา        ทิตะระ 
41 Bible for Life นางสาวนุสบา           นิ่มนวล 
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42 Music Station นายนนท์ธวัช            เชียวพิมลพร 
43 การละเล่นเด็กไทย นางสุนีย์                   ฟักวงศ์ 

 
 จากตารางพบว่ามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)ท่ีเปิดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่1-3 จ านวน 32 ชุมนุม 

      
   ตารางแสดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

ที ่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษา 
1 นิทานหรรษา นายประสงค์             เจริญพร 
2 นิทานหรรษา นางสาวนพวรรณ         บุญประคอง 
3 ภาษาไทยในเพลง นางสุรินดา               บรรจงรักษา 
4 ภาษาไทยในเพลง นางวัลย์วิภา              เกริกชัยวัน 
5 Social Quiz นางสาวทิวาพร          ร าพรรณ์ 
6 เกษตรแนวประยุกต์ นายเอกภาพ             ศรีประมง 
7 ห้องเรียนธรรมชาติ-ห้องเรียนสีเขียว นางสาวน้ าผึ้ง            ภูมิชัยศรี 
8 English in Daily life นางอรุณีย์                ไทยแย้ม 
9 Junior chff นางวาสนา               อุตสาหะ 
10 คณิตศิลป์ นายชัยวัฒน์              ทัศพร 
11 คณิตศิลป์ นางสาวสุจินตนา        รูปเพรียว 
12 ปันรัก นางสาวเนตรดาว        โจมแพง 
13 Creative English นางสาวณัฐชญา         บุปผาชาติ 
14 Creative English นางสาววชิรา             แก้วอัมพร 
15 Creative English นางสาวนภสรณ์          บุญม ี
19 ผจญภัยในดินแดน IT นางสาวฐานวีร์           อินทร์สมบัติ 
17 หมอภาษา นางสาวบุษยมาศ         คงอ่อน 
18 สืบสานดนตรีไทย นางชนิชา                 อินทร์รุ่ง 
19 English in fun นางสาวอมรินทร์         แดงดอนไพร 
20 English in fun นางสาววรรณภา         ล้ าตระกูล 
21 English in fun นางสาวฉัตรวรการญจน์ ตันสุวัฒน์ 
22 เครื่องร่อนปล่อยมือ นายประยูร                ดว่นแสง 
23 ธนาคารปัญญา นางสาวเสาวรส           ตั้งศิลปชัย 
24 ธนาคารปัญญา นางสาวจิราภรณ์         ปานอินทร์ 
25 การละเล่นเด็กไทย นางสุนีย์                   ฟักวงศ์ 
26 เกมคณิตศาสตร์ นางสาวปูริดา             ภาสภิรมย์ 
27 เกมคณิตศาสตร์ นางสาวอาภาพร         ชาวปากน้ า 
28 นิ้วสัมผัส นางชุติมา                  ปิ่นสนิชัย 
29 เปตอง นางดุจเดือน               สุวรรณศรี 
30 ประดิษฐ์หรรษา นางสาวทัศนีย์             กุ่ยฮวยเตี่ย 
31 สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ นายทวี                      รุกผักชี 
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32 Asean นางสาวภูษนิศา            กิจบุญชี 
33 หมากกระดาน นายณัฐวัฒน์                อ่ิมส าราญรัชต์ 
34 180 IQ นายรวิชคุนธ์                สัจจสังข์ 
35 สร้างสรรค์งานศิลป์ นางสาวศุภมาส             สุขนิพิฐพงษ์ 
36 เจ้าสัวน้อย นางสาวโศรยา              ทองอ่วมใหญ่ 
37 Locarbon นางสาวพรรณิภา          คล้ าสุข 
38 Chainese cultuer นายจิระพงศ์                เจรญิสุวรรณ 
39 Bible for Life นางสาวรัฐติกาล            ทัศนสัมพันธ์ 
40 Music Station นายภารดร                  สอนรอด 
41 JS Green School นางสาววรรณทกาญจน์    ทรพับไพบูลย์ 

 
 จากตารางพบว่ามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)ท่ีเปิดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 32 ชุมนุม 
 

3.3.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
        ตารางแสดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 

ที ่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษา 
1 สร้างสรรค์งานศิลป์ นางสาวนันท์นภัส         นพภารัมย์ 
2 เกมคณิตศาสตร์ นางชุติกาญจน์             นุชสวาท 
3 เกมคณิตศาสตร์ นายสุพัฒน์                 พิมพันธ์ 
4 ประดิษฐ์หรรษา นางสาววาสนา             สุนทรโรวิทย์ 
5 ภาษาไทยในเพลง นางสายสุนีย์                กอสนาน 
6 Table tennis นายประชุม                 เทียนเที่ยง 
7 108 IQ นายอาทิตย์                 ทรพัย์มั่น 
8 นาฏลีลา นายชาญ                    จาตุประยูร 
9 เกษตรแนวประยุกต์ นางสาวยุพดี                ยลดวงเนตร 
10 คณิตคิดสนุก นางงามตา                   เจริญพร 
11 คณิตศิลป์ นายประยุทธ                ขันทอง 
12 คณิตศิลป์ นางสาวธัญญาภรณ์        เชาว์รุ่งโรจน์ชัย 
13 Music Station นายสถาพร                  อุสาหะ 
14 น้ าสมุนไพร นางนฤมล                    ทองลิ้ม 
15 น้ าสมุนไพร นายทนงศักดิ์                ธาราชัย 
16 Social Quiz นางสาววันดี                 เงาจินดา 
17 Social Quiz นายสัญญา                   จ าปาขอม 
18 บาสเกตบอล นายบุญเลิศ                  ไผง่าม 
19 ตะกร้อวง นายช านิ                      กจิเครือ 
20 Football/Footsual นายคธาศักดิ์                 กจิประเสริฐ 
21 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช นายอังกูร                     จนัทร์ชาวนา 
22 ธนาคารปัญญา นายศิริพันธุ์                   พลอยหิน 
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23 อนุรักษ์พลังงาน นายกิจติพงษ์                 สขุารมย์ 
24 English in Daily life นางสาวบุษราภรณ์          ชาวปากน้ า 
25 English in Daily life นายจักรพันธ์                 โสรัจจกิจ 
26 English in Daily life นางสาวสิริพักตร์             พวงเขียว 
27 โมเดลจ าลอง นางสาวสุจิตรา               พระจันทร์ 
28 โมเดลจ าลอง นายบวรภัค                   รจุิเวชนันท์ 
29 หมอภาษา นางสาวมัทณา                ยนัตรีสิงห์ 
30 ห้องเรียนธรรมชาติ-ห้องเรียนสีเขียว นางนภัทร์                     อินเฉิดฉาย 
31 Js Green School นางสาวบุษกร                 พันเปรม 
32 Js Green School นางสาวสายธาร               เกษร 
33 Smart teenagers นางสาวสายทิพย์              โมกขศักดิ์ 
34 สืบสานดนตรีไทย นางสาวน้ าอ้อย                พันผูก 
35 ปันรัก นายอภิวัฒน์                    สวัสดี 
36 Chainese culture นายสิทธิชัย                     อุบล 
37 Printing design นางสาวหทัยรัตน์               อุดรเขต 
38 ตามรอยวรรณคดี นางสาวภาวิณี                   เรืองหิรัญ 
39 ผจญภัยในแดน IT นายเฉลิมรัฐ                     อนันตชาติ 
40 Locarbon นางสาวพรรณณิภา             คล้ าสุข 
41 Junior chff นางสาววราภรณ์                บัวสมบูรณ์ 
42 สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ นางสาวพรรณปพร             จรูณจิตร 
43 Smart teenagers นางสาวมาย                     นิ่มเรือง 
44 สนุกกับนิทานพ้ืนบ้าน นางสาวกาญคริมา              จ้อยบ ารุง 
45 กังฟู นางสาวปพิชญา                 ทิตะระ 

 จากตาราง พบว่ามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)ท่ีเปิดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 จ านวน  37  ชุมนุม 
 

3.3.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
        ตาราง แสดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6 
 

ที ่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษา 
1 Bible for Life นางสาวเมทินี          สุพรรณพยัคฆ์ 
2 ธนาคารโรงเรียน นายกรวุฒิ              เรือนงาม 
3 ธนาคารโรงเรียน นางสาวอนุกูล           ประเสริฐศรี 
4 บันไดกวี นายสมหมาย           ประเสริฐ์สังข์ 
5 นักออกแบบมืออาชีพ นายสุรัส                 กอสนาน 
6 Junior chff นางสาวบรรจง          เงินสมบัติ 
7 Junior chff นางสาวรัชนี               ฤทธศิาสตร์ 
8 โดมิโนคณิตศาสตร์ นายศุภวัฒน์             เนินทราย 
9 ปันรัก นางสาวอริศรา          ชาวปากน้ า 
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10 ปันรัก นายอ านาจ              ปิ่นสินชัย 
11 ปันรัก นายอ านาจ               คงตระกูลชัยเดช 
12 ภาษาไทยในเพลง นางสาวดวงจันทร์      จาดทอง 
13 โลกมหัศจรรย์ นางสาวจินตนา          กิจบ ารุง 
14 สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ นางสาวปิลันญา         วงศ์บุญ 
15 Football/Footsual นายโกวิท                 หนักไหล่ 
16 Social Quiz นางสาวนฤมล            ปัญญากิจ 
17 Social Quiz นายขวัญชัย               แซ่เล้า 
18 อ.ย.น้อย นางอิชยา                  ขวัญจิตร์ 
19 โลกมหัศจรรย์ นายนุกูล                   ส่งสมบูรณ์ 
20 ผจญภัยในดินแดน IT นางสาวศรินทิพย์         จันทร์สุวรรณ 
21 บาสเกตบอล นายอ านาจ                ปิ่นสนิชัย 
22 English in Daily life นางสาวณิชกานต์         กิจเจริญ 
23 English in Daily life นางสาวรัชนี               ฤทธศิาสตร์ 
24 English in Daily life นางสาวชวรินทร          มาลากรรณ 
25 ประดิษฐ์หรรษา นางสาววรายุภัสร์         ปานอ าพันธ์ 
26 ลีลาศ นางสาวสุพัตรา            อักษรดี 
27 งานไม้ D.I.Y นายอ านวย                ก้นน้อย 
28 สสวท.การทดลองเสมือนจริง นางสาวฐิตาภรณ์          ชาวห้วยหมาก 
29 Magazing นางสาวไพลิน              มาสนุพงษ์ 
30 Magazing นายปกรณ์                  มากมูลมา 
31 Music station นายเอกพงษ์               เฑียมเทวัญญ์ 
32 สร้างสรรค์งานศิลป์ นางสาวปัทมาพร          จิตรบ์ ารุง 
33 108 IQ นายทวีเกียรติ               เตม็ลักขณาสิริ 
34 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช นางสาววัชราพร            ศรรีักษ์ 
35 คณิตศิลป์ นางสาวชนิดา               จั่นเพ็ชร 
36 Asean to day นางสาวสมัญญา            บัวชุม 
37 Asean to day นางสาวกมลชนก           สมทรง 
38 ตาวิเศษ นางสาวชนัญธิดา           ชุมแสง 
39 หมอภาษา นางจินตนา                  ผวิเกลี้ยง 
40 A-mat นางสาวกนลา               เจริญสุข 
41 A-mat นางสาวนิศานาถ            สุวรรณเขต 
42 ธนาคารปัญญา นางสาวศรัญญา             วงษ์นรินทร์ 
43 เกษตรแนวประยุกต์ นายเฉลิมรัฐ                  อนันตชาติ 
44 Chainese culture นายจิระพงศ์                 เจริญสุวรรณ 
45 Low carbon นางสาวพรรณณิภา         คล้ าสุข 
46 หน้ากากจีน นางสาวนวพร               สิชฌน์เศรษฐ์ 
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 จากตาราง พบว่ามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)ท่ีเปิดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ม.4-ม.6 จ านวน  36  ชุมนุม        
 
 

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 

ตารางแสดงผลการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรัฐบาล 
จ าแนกเป็นแผนกสามัญชาย – แผนกสามัญหญิง และ แผนก English Program 

 
 ปีการศึกษา2558 ปีการศึกษา2559 ปีการศึกษา2560 

แผนกสามัญชาย 93.78 95.77 90.81 
แผนกสามัญหญิง 86.23 86.71 82.55 

แผนก English Program 84.00 63.20 73.33 
ร้อยละ 83.24 91.67 86.53 
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แผนภูมิแสดงผลการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรัฐบาล 
จ าแนกเป็นแผนกสามัญชาย มัธยมศึกษาปีท่ี  6  ประจ าปีการศึกษา 2560 

   

 
 
 

ล าดับ
ที ่

สถาบัน / คณะ 
จ า 

นวน 
(คน) 

ล าดับ
ที ่

สถาบัน / คณะ 
จ า 

นวน 
(คน) 

1 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5 

มหาวิทาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
คณะสัตวแพทย์ศาสตร ์ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 7 

คณะครุศาสตร ์ 1 คณะวิทยาศาสตร ์ 9 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 
คณะอักษรศาสตร์ (นานาชาติ) 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  4 

รวม 5 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์ 5 

2 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวม 32 

คณะสหเวชยศาสตร ์ 5 

6 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 5 คณะสหเวชศาสตร ์ 2 
คณะนติิศาสตร ์ 2 คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 2 
คณะศลิปศาสตร ์ 5 คณะวิทยาศาสตร ์ 2 

รวม 17 คณะเศรษฐศาสตร ์ 1 

3 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร ์ 2 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 7 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 1 
คณะเศรษฐศาสตร ์ 10 คณะวิทยาศาสตร ์ 1 
คณะวิทยาการจัดการ 14 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี 1 
คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 8 คณะบริหารธรุกิจ 2 
คณะมนุษยศาสตร ์ 1 รวม 14 
คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 1 

7 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รวม 41 คณะเภสัชศาสตร ์ 4 

 
 
4 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาการจัดการ 10 
คณะแพทยศาสตร ์ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 11 คณะอักษรศาสตร์  8 
คณะเภสัชศาสตร ์ 8 คณะวิทยาศาสตร ์ 5 
คณะเทคนิคการแพทย ์ 5 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 8 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 2 รวม 39 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 2 

8 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
คณะพยาบาลศาสตร ์ 3 คณะเศรษฐศาสตร ์ 7 
คณะวิทยาศาสตร ์ 2 คณะนติิศาสตร ์ 7 
คณะกายภาพบ าบดั 1 ส านักวิชาการจัดการ 1 
คณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 คณะรัฐศาสตร ์ 2 
คณะการจัดการ 5 คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 2 

รวม 44 คณะบริหารธรุกิจ 3 
   รวม 12 
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  (แผนกสามัญชาย) มีทั้งหมด  349 คน 
 
 

นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งหมด           349   คน 
นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐบาล            302   คน    คิดเป็นร้อยละ 86.53 
นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยเอกชน          47    คน    คิดเป็นรอ้ยละ 13.47 
นักเรียนศึกษาต่อต่างประเทศ           14     คน 
หมายเหตุ นักเรียนเตรียมปฏิบัติตนเป็นนักบวช (ศึกษาต่อวิทยาลัยแสงธรรม)  30  คน 

 

                                                                                 ที่มา : งานแนะแนว 
 
3.4 การวิจัยในชั้นเรียน (มัธยม) 

 

9 
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

คณะแพทยศาสตร ์ 2 
12 
 
 
 
 

 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 4 

คณะศลิปศาสตร ์ 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2 
คณะนติิศาสตร ์ 2 คณะเทคโนโลยีอาหาร 1 

รวม 6 คณะบริหารธรุกิจ 6 

 
10 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 5 

คณะวิทยาการจัดการ 7 
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

4 

คณะมนุษยศาสตร ์ 7 รวม 21 
คณะธุรกจิการบิน 1 13 

 
สถาบันการบินพลเรือน 2 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 8 
คณะศลิปศาสตร ์ 9  รวม 2 
คณะนิเทศศาสตร ์ 7 14 

 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 2 

คณะการท่องเที่ยวและการบริการ 5 รวม 2 

 
วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 1 15 

 
 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 1 คณะนติิศาตร ์ 3 

 รวม 45 คณะรัฐศาสตร ์ 5 
11 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ รวม 8 
คณะบริหารธรุกิจ 2 นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนกสามัญหญิง    

แผนกสามัญชาย และแผนก English Programme 
ทั้งหมด 

393 คณะรัฐศาสตร ์ 1 
คณะนติิศาสตร ์ 1 

 รวม 4 
จ านวนนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย
ทั้งหมด 

349 100 

   นักเรียนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรัฐบาล 302 86.53 
   นักเรียนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชน 47 13.47 
   เตรียมปฏิบัติตนเป็นนักบวช 30 
   ศึกษาต่อต่างประเทศ 14 
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โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ส่งเสริมให้ครูมีการวิจัยในชั้นเรียน  เพ่ือน 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 

ที่มา  :  งานวิจัยและพัฒนา 
 จากตารางที่1 พบว่าครูได้มีการท าวิจัยและการน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนาการเรียนรู้ประเภทการ
พัฒนาผู้เรียนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.66 และประเภทที่ท าการสร้างนวัตกรรมคิด และส ารวจเป็นร้อย
ละ 1.33  

3.5 สื่อการเรียนรู้ 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ส่งเสริมให้ครูมีการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อน ามาใช้ในการ

พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้และปรับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

สรุปผลการประเมินการจัดการเรียนสอนของครูด้านการใช้สื่อ ICT 

ปีการศึกษา 2560 

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) 
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2.3 ปีการศึกษา 2562   
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  
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ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
สามารถ 

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 
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มัธยมศึกษาปีที่ 6 (น.6) 
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 



85 

 

สารสนเทศแผนกสามญัชาย ปีการศึกษา 2560 Page 85 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน/คน คิดเป็นเปอร์เซนต์ 
ครู 143 11.57 

นักเรียน 569 46.04 
ผู้ปกครอง 524 42.39 

รวม 1236 100 
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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 ระดับความพึง
พอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

1.ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง อันดับที่หนึ่ง 4.10 
2.โรงเรียนส่งเสริมให้ครูดูแลเอาใจใส่นักเรียนตรวจและติดตามงาน
อย่างสม่ าเสมอ 

อันดับที่สอง 4.07 

3.โรงเรียนส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 

อันดับที่สาม 4.00 

4.โรงเรียนมีการชี้แจงเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลอย่างชัดเจน อันดับที่สาม 4.00 

5.โรงเรียนจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีน ในการ
สื่อสารเบื้องต้นได้ 

น้อยที่สุด 3.59 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 

ข้อค าถาม ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 

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

อันดับหนึ่ง 4.21 

2.โรงเรียนอ านวยความสะดวกกับผู้ปกครองที่มาติดต่อฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

อันดับสอง 4.04 

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

 

 
ฝ่ายจิตตาภิบาล 

 

ข้อค าถาม ระดับความพึง
พอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

1.โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา อันดับหนึ่ง 4.10 
2.โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ ส่ ง เสริมให้นัก เรียนรู้ จั กช่ วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส รู้จักเสียสละแบ่งปัน 

อันดับสอง 4.03 

3.โรงเรียนก าหนดเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  “เป็นโรงเรียน
คาทอลิกที่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี และเด่นด้านภาษาต่างประเทศ” 

อันดับสาม 4.01 
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4.โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วันจันทร์ -วัน
พฤหัสบดี 

น้อยที่สุด 3.98 

5.โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนในเรื่อง อัตลักษณ์ของ
ผู้เรียน รักเมตตา เรียบง่าย ซื่อสัตย์ และอิสระในการท าความดี 

น้อยที่สุด 3.98 

 
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ข้อค าถาม ระดับความพึง
พอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

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

อันดับสอง 4.09 

3.โรงเรียนมีการจัดบริการรถโรงเรียน และรถร่วม เหมาะสม 
เพียงพอ 

อันดับสาม 4.07 

4.โรงเรียนมีอาหารที่หลากหลาย ราคาเหมาะสมและถูกหลักอานา
มัย 

น้อยที่สุด 3.25 

 
ฝ่ายมาตรฐาน 
 

ข้อค าถาม ระดับความพึง
พอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

1.โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ อันดับหนึ่ง 3.88 

2.โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมการจัดโครงการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 

อันดับหนึ่ง 3.88 

3.โรงเรียนมีการน าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มา
ประยุกต์ใช้ในโรงเรียน 

อันดับสอง 3.85 

 
NELC 

 

ข้อค าถาม ระดับความพึง
พอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

1 .โ รง เรี ยนจัดครู ช าวต่ างชาติ  (ภาษา อังกฤษ)  ที่ มี คว ามรู้  
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

มากที่สุดอันดับหนึ่ง 3.94 
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4.2.4 สุขภาพอนามัย และความปลอดภัย 
สรุปสถิติผู้ป่วยที่ใช้บริการห้องพยาบาล 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 

ล าดับ รายการ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

จ านวน 
(โรค) 

เปอร์เซ็นต์ 
( % ) 

จ านวน 
(โรค) 

เปอร์เซ็นต์ 
( % ) 

1 อุบัติเหตุ 42 0.04 28 0.03 
2 บาดแผล 1,064 1.12 1,166 1.41 
3 ระบบทางเดินอาหาร 222 0.23 213 0.26 
4 ระบบทางเดินหายใจ 471 0.50 380 0.46 
5 ปวดศีรษะ 477 0.50 384 0.46 
6 ตา 90 0.09 90 0.11 
7 ผิวหนัง 106 0.11 85 0.10 
8 โรคอ่ืน ๆ  743 0.78 708 0.85 

จ านวนผู้ป่วยรวมทั้งหมด  (โรค) 3,215 3.39 3,056 3.69 
จ านวนผู้ป่วยรวมทั้งหมด  (คน ) 3,190 3.36 3,021 3.65 
นอนห้องพยาบาล 42 0.04 50 0.06 
ส่งรักษาต่อโรงพยาบาล 45 0.05 40 0.05 

 
 

สรุปสถิติผู้ป่วยที่ใช้บริการห้องพยาบาล 
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 

ล าดับ รายการ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

จ านวน (โรค) เปอร์เซ็นต์( % ) จ านวน (โรค) เปอร์เซ็นต์( % ) 
1 อุบัติเหตุ 63 0.05 65 0.05 
2 บาดแผล 933 0.69 904 0.71 
3 ระบบทางเดินอาหาร 304 0.22 290 0.23 
4 ระบบทางเดินหายใจ 1,037 0.76 780 0.61 
5 ปวดศีรษะ 495 0.36 367 0.29 
6 ตา 76 0.06 83 0.07 
7 ผิวหนัง 95 0.07 88 0.07 
8 โรคอ่ืน ๆ  883 0.65 612 0.48 

จ านวนผู้ป่วยรวมทั้งหมด  (โรค) 3,886 2.86 3,189 2.50 
จ านวนผู้ป่วยรวมทั้งหมด  (คน ) 3,827 2.82 3,140 2.47 
นอนห้องพยาบาล 56 0.04 57 0.04 
ส่งรักษาต่อโรงพยาบาล 104 0.08 104 0.08 
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สรุปสถิติผู้ป่วยที่ใช้บริการห้องพยาบาล 

ครู – บุคลากร ปีการศึกษา 2560 

ล าดับ รายการ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

จ านวน (โรค) เปอร์เซ็นต์( % ) จ านวน (โรค) เปอร์เซ็นต์( % ) 
1 อุบัติเหตุ 1 0.00 9 0.04 
2 บาดแผล 49 0.22 53 0.25 
3 ระบบทางเดินอาหาร 38 0.17 30 0.14 
4 ระบบทางเดินหายใจ 92 0.41 81 0.37 
5 ปวดศีรษะ 89 0.40 78 0.36 
6 ตา 5 0.02 3 0.01 
7 ผิวหนัง 8 0.04 7 0.03 
8 โรคอ่ืน ๆ  28 0.13 34 0.16 

จ านวนผู้ป่วยรวมทั้งหมด  (โรค) 310 1.39 295 1.37 
จ านวนผู้ป่วยรวมทั้งหมด  (คน ) 312 1.40 294 1.36 
นอนห้องพยาบาล 7 0.03 9 0.04 
ส่งรักษาต่อโรงพยาบาล 3 0.01 12 0.08 

 
สรุปสถิติผู้ป่วยที่ใช้บริการห้องพยาบาล 
พนักงานโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 

ล าดับ รายการ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

จ านวน (โรค) เปอร์เซ็นต์( % ) จ านวน (โรค) เปอร์เซ็นต์( % ) 
1 อุบัติเหตุ 6 0.05 2 0.02 
2 บาดแผล 86 0.67 83 0.67 
3 ระบบทางเดินอาหาร 14 0.11 18 0.15 
4 ระบบทางเดินหายใจ 21 0.16 20 0.16 
5 ปวดศีรษะ 10 0.08 12 0.10 
6 ตา 1 0.01 1 0.01 
7 ผิวหนัง 2 0.02 4 0.03 
8 โรคอ่ืน ๆ  25 0.20 18 0.15 

จ านวนผู้ป่วยรวมทั้งหมด  (โรค) 165 1.29 158 1.28 
จ านวนผู้ป่วยรวมทั้งหมด  (คน ) 165 1.29 158 1.28 
นอนห้องพยาบาล 0 0.00 2 0.02 
ส่งรักษาต่อโรงพยาบาล 10 0.08 9 0.07 
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4.2.5 การใช้บริการห้องสมุด 
   ตารางที่ 1 แสดงสถิติการใช้ห้องสมุดโรงเรียน   

เดือน 
จ านวนผู้มาใช้บริการ (ครั้ง) รวม 

ประถมฯ1-6 มัธยม 1-6 ครู อ่ืนๆ  
พฤษภาคม  993 1,032 40 - 2,065 
มิถุนายน  2,894 3,255 316 - 6,465 
กรกฎาคม  2,240 2,667 102 - 5,009 
สิงหาคม  3,522 3,731 77 - 7,330 
กันยายน  1,593 2,948 92 - 4,633 
พฤศจิกายน  2,019 2,775 114 - 4,908 
ธันวาคม  1,531 2,551 35 - 4,117 
มกราคม  1,914 2,932 98 - 4,977 
กุมภาพันธ์  323 224 9 - 556 

รวม 17,029 22,115 883 -  
ที่มา : งานห้องสมุด 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า  ผู้เรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดในเดือนสิงหาคมมากท่ีสุด  

 
 
 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนสถิติการยืม-คืนหนังสือห้องสมุด   
  

เดือน 
จ านวนผู้ใช้บริการยืม-คืน

หนังสือ (ครั้ง) 
รวม 

นักเรียน ครู อ่ืนๆ  
พฤษภาคม  554 40  594 
มิถุนายน  1,430 316  1,746 
กรกฎาคม  1,097 102  1,199 
สิงหาคม  1,184 77  1,261 
กันยายน  1,976 92  2,068 
พฤศจิกายน  741 114  855 
ธันวาคม  951 35  986 
มกราคม  1,338 98  1,436 
กุมภาพันธ์  466 9  475 

รวม 9,737 883  10,620 
ที่มา : งานห้องสมุด 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า  ผู้เรียนยืมหนังสือห้องสมุดในเดือนกันยายนมากที่สุด  
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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 ห้องศิลปะ  ………..ห้อง 
ห้องนาฏศิลป์/  ดนตรี …2…...ห้อง ห้องพยาบาล  ……1...ห้อง 
ห้องศาสนสัมพันธ์ ………..ห้อง ห้องแนะแนว  ………..ห้อง 
ห้องพละ  ………..ห้อง ห้องลูกเสือ  ………..ห้อง 
ห้องสื่อการเรียนการสอน …..…...ห้อง ห้องสันทนาการ  ………..ห้อง 
ห้องอ่ืนๆ ระบุ.. ห้องเสริมพัฒนาการ     1   ห้อง 
   ห้องประกอบอาหาร  1 ห้อง 
   ห้องเลโก้    1 ห้อง 
   ห้องอาเซียน  1 ห้อง 

  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งาน มีทั้งหมด........................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) 
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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  
 
อาคารเรียน อาคารประกอบการเรียน จ าแนกเป็นอาคารและส่วนประกอบภายในอาคาร 

อาคาร จ านวนชั้น จ านวน
ห้อง 

ภายในประกอบด้วยห้อง 

1. อาคารยอแซฟ 3   ชั้น 27 ห้อง ชั้นที่1 กิจการนักเรียน/ปกครอง,ธนาคารโรงเรียน/วัด
ผล,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,ห้อง
ประกอบอาหาร,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,ห้องการเงิน,
ห้องรับรอง,ห้องผู้อ านวยการ,ห้องรองผู้อ านวยการ,
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ส านักอ านวยการ,ห้องประชุม1,ห้องประชุม2,ห้องถ่าย
เอกสาร,ห้องสุขา 
ชั้นที่2 ห้องคณิต,ห้องสมุด,ห้องพักครูจีน,ห้องพักครู1,
ห้องพักครู2,สุขา 
ชั้นที่3 ห้องเก็บสารวิทยศาสตร์,ห้องปฏิบัติการวิทย์1,
ห้องปฏิบัติการวิทย์2,ห้องศิลปะ,ห้องภาษาไทย,ห้อง
ภาษาจีน ,ห้องสังคม,ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์,ศูนย์
คอมพิวเตอร์,Service 
ชั้น 4 ห้องประชุม ,ห้องดนตรีไทยชั่วคราว,ห้องเก็บ
คอม 

4. อาคารฟรังซิส 5  ชั้น 62  ห้อง ชั้นที่ 1 สุขา, พยาบาล,ห้องปลอดเชื้อ/พละ,พักครู 1,
พักครู2,ห้องเติมเงิน,ห้องเติมเงิน/ห้องคอมพิวเตอร์
,ธนาคารปัญญาห้องปฏิบัติการมัธยม,ห้องปฏิบัติการ
ประถม,ห้องวิชาการห้องผู้ช่วย/ปกครอง 
ชั้นที่ 2 สุขา,,ป1/1,ป1/2,ป.1/3,ป.1/4,ป.2/1,  ป.
2/2,ป.3/1,ป3/2,ป.3/3,ป.3/4,จิตาภิบาล 
ชั้นที่ 3 สุขา,ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3,ป.4/4,ป.ป.5/1/,ป.
5/2,ป.5/3,ป.5/4,ป.6/1,ป.6/2,ป6/3,ป.6/4,แนะแนว 
ชั้นที่ 4 สุขา,ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4,ม.1/5,ม.1/6,ม.1/7,
ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4,ม.2/5,ม.2/6,ม.2/7,พักครู 
ชั้นที่ 5 สุขา,ปฏิบัติการวิทย์1,ปฏิบัติการวิทย์2,
คอมพิวเตอร์ 1,คอมพิวเตอร์2,ห้องเรียนภาษา1,2,
ห้องเรียนภาษา 2,3,นาฏศิลป์,ศาสนา,ดนตรีสากล
,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,ห้องกระจายเสียง,
ห้องรองผู้อ านวยการ,Lab วิทย์,ห้องพยาบาล 
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 
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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 หอ้งการงาน,ห้องดนตรีสากล,ห้องกิจกรรม
,ห้องSocial Studies,Lab วิทย์,ห้องคอมพิวเตอร์ 
ชั้นที่ 4 ห้องสุขาหญิง, G12/8,G11/8,G10/8,ห้อง
กิจกรรม,ห้องกิจกรรม,ห้องสุขาชาย,ห้องพักครู(มุข
กลาง) 
ชั้นที่ 5 ห้องกิจกรรม 

9.อาคารสหการ 1 ชั้น 4 ห้อง ชั้น 1 ห้องจ าหน่ายศิลค้า ,ห้องโยธวาทิต,ห้องพักครู 
10.อาคารยอห์นปอลที่ 2 3 ชั้น 23 ห้อง ชั้น 1 โรงอาหาร,ห้อง Sister,ห้องประกอบอาหาร,ห้อง

เก็บอุปกรณ์,ห้องควบคุมไฟฟ้า 
ห้องสุขาชาย 4 ห้องสุขาหญิง 4 ห้องสุขาคนพิการ 1 
ห้องพักพนักงาน 6 ห้อง ห้องสุขา  ห้องเก็บอุปกรณ์ 
ชั้น 2 ห้องประชุมใหญ่,ห้องประชุมเล็ก,ห้องรับรอง,
ห้องแต่งตัว 2 ห้อง,ห้องสุขาชาย 2 ห้องสุขาหญิง 1 
ห้องสุขาวีไอพี 1 
ชั้น 3 ห้องประชุมเล็ก,ห้องควบคุมเครื่องเสียง ,ห้อง
เก็บอุปกรณ์,ห้องควบคุมเครื่องปรับอากาศ 4 ห้อง 

11.อาคารเอนกประสงค์ 
(โรงอาหารประถม) 

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

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

13.โรงยิม 1 ชั้น 1 ห้อง ชั้น 1 สนามบาส,สนามแบดมินตัน,ห้องเก็บอุปกรณ์ 
14.อาคารห้องอาหารหอโต 1 ชั้น 1 ห้อง ชั้นที่ 1 ห้องโถง 
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15.อาคารยอห์น 23 6 ชั้น 67 ห้อง ชั้น 1 ห้องจิตาภิบาล 1 ห้องเรียน 7 ห้อง ห้องน้ า
นักเรียน  5 ห้อง ห้องน้ าครู 1 ห้อง 
ชั้น 2 ห้องประชุม 1 ห้อง ห้องเรียน 9 ห้อง ห้องพัก
ครู 1 ห้อง นักเรียนน้ า  5 ห้อง ห้องน้ าครู 1 ห้อง 
ชั้น 3 ห้องประชุม 1 ห้อง ห้องพักครู 1 ห้อง 
ห้องเรียน 9 ห้อง นักเรียนน้ า  5 ห้อง ห้องน้ าครู 1 
ห้อง 
ชั้น 4 ห้องพักครู 1 ห้อง ห้องเรียน 12 ห้อง 
ชั้น 5 ห้องเรียน 11 ห้อง  ห้องภาษาจีน  1 ห้อง 
นักเรียนน้ า  5 ห้อง ห้องน้ าครู 1 ห้อง  
ชั้น 6 ห้องเรียน 13 ห้อง นักเรียนน้ า  5 ห้อง ห้องน้ า
ครู 1 ห้อง 

ที่มา: งานอาคารสถานที่ 
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพิ่มเติมได้) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 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 เกาะลัดอีแท่น วัดทรงคะนอง 1 
ป.2 พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย/ห้องสมุดวัดไร่ขิง 1 
ป.3 อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา/ องค์พระปฐมเจีย์ 1 
ป.4 ตลาดน้ าดอนหวาย / วัดท่าพูด 1 
ป.5 The salaya 1 
ป.6 Woodland 1 

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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ม.1 อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา/ค่ายทองฑีฆายุ 1 
ม.2 อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา วิหารมงคลบพิตร วัดพระศรี

สรรเพชญ 
1 

ม.3 พระราชวังรามราชนิเวศน์ / โครงการแหลมผักเบี้ย 1 
ม.4 โป่งยุบ  ป้านหอมเทียน  สวนผึ้ง  1 
ม.5 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี 1 
ม.6 พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  9 1 

EP ป.1-6 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ 1 
EP ม.1-6 สวนสามพราน/บ้านกลับหัว Sampran Riverside 1 

 
ปราชญ์ชาวบ้าน/  ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/ ผู้เรียน 

ที ่ ประเภทความรู้ จ านวนครั้ง 
1. พับกุหลาบใบเตย 3 

 
4.4 การพัฒนาวิชาชีพ 
 
 4.4.1 วิจัยในชัน้เรียน วิจัยเพ่ือพัฒนา และบทความทางวิชาการ 
ตาราง แสดงจ านวนผลงานวิจัยและการน าผลการวิจยัมาใช้พัฒนาการเรยีนรู้ 

ล าดับที ่ แผนก จ านวน
ครู 

ประเภทงานวิจัย รวม 
ร้อยละ การพัฒนา

ผู้เรียน 
ร้อยละ แก้ปัญหา

พฤติกรรม
ผู้เรียน 

ร้อย
ละ 

การสร้าง
นวัตกรรม 

ร้อยละ ส ารวจ ร้อย
ละ 

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 4.3
1 

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 2560 
 

ที ่ วัน / เดือน/ปี หัวข้อ สถานที ่ ชื่อ      -  สกุล จ านวน
ช.ม. 

1. 10-12 มี.ค.60 Englilsh - Chinese 
Camp 
Kanjanaburi 
 

โรงแรมพาวีเลี่ยน 
ริมแควรสีอร์ท  
 

นางณัฎฐา 
น.ส.ฐิตภิทร 
นางหทัยกาญ 

เพ็ญสุขสันต ์
ปุณขันธ ู
อินทร์นวล 

22 
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2. 16-17 มี.ค.60 
 

หลักสตูรการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน
ภาษาไทย 
เพื่อส่งเสริมทักษะ
ภาษาไทยด้านการ
อ่านออก เขียนได ้
และการตีความ 

เขตพื้นท่ี นครปฐม เขต 1 
 

นางสุนทร ี อนงค์ 12 

3. 17-19 มี.ค.60 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านดาราศาสตร์
ขั้นต้นประจ าปี 60 

โรงแรมเซลทรัลเพลส  
สุมทรสาคร 

น.ส.ชุติกาญจน ์ ชาวเชียงขวาง 18 

4. 18-19 มี.ค.60 
 

การขับเคลื่อน
กระบวนการการ
จัดการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมทักษะ
การเรยีนรู้ในสังคม
หลากหลาย
วัฒนธรรม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร ์
 

น.ส.อาทิตยญ์า 

น.ส.สุขมาลย ์
 

โพธิ์สวย 

สงเคราะห ์
 

12 

5. 18-20 มี.ค.60 ดาราศาสตร์เบื้องต้น โรงแรมเซลทรัลเพลส น.ส.ลดัดาวลัย ์ แก้วนพ 18 
6. 20 มี.ค.-27เม.ย. อบรมครูค าสอนภาค

ฤดูร้อน 
วิทยาลัยแสงธรรม นายวิทยา 

น.ส.สายสดุา       
หอมจินดา 
กิจเต่ง 

174 
 

7. 24-26 มี.ค. 60 ค่ายพัฒนาทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล  
ไทรโยค 

นางอิชยา ขวัญจิตร ์ 14 
 

8. 25-26 มี.ค.60 เข้าร่วมเป็น
กรรมการจัดท า
จุดประสงค์การ
เรียนรูเ้พื่อประโยชน์
ต่อการจัดการศึกษา 

บ้านผู้หว่าน นางสาวอารียา บูรณตั ิ 16 
 

9. 25 มี.ค. 60 อบรมโครงสร้าง
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่
เสรมิสร้างผู้เรียนให้
มีทักษะในศตวรรษท่ี 
21โดยใช้เทคนิคการ
จัดการเรียนการสอน  
Problem based 
Learning / 
Project based 
learning 

โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ 
 

นางเกศรินทร์  
น.ส.ลดัดาวลัย์      

รอดสดุ 
แก้วนพ 

6 

10. 26-28 มี.ค.60 STEM โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ น.ส.วาสนา สุนทรโรวิทย ์ 18 
11. 26 มี.ค.60 Joseph Day 

Camp โครงการ
พัฒนาภาษาอังกฤษ 
เพื่อชุมชน 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ นางอุบลรัตน ์
นางภัทรภร 
น.ส.ฐิตภิัทร 
น.ส.อภิรด ี

หารทวี 
กานต์อัศฒ์เดช 
ปุณขันธุ ์
เกรียงวัฒนพงษ ์

6 
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น.ส.กนกกาญจน ์
น.ส.กุลวด ี

จงเจริญ 
ทองสร้อย 

 
 

12. 27-28 มี.ค.60 การจัดการเรยีนการ
สอนเพื่อสรา้งวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม 
ประวัติศาสตร์และ
หน้าท่ีความเป็น
พลเมืองให้เกิดกับ
ผู้เรยีน 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครปฐมเขต 1 

นายเศรษฐพงศ์    ทับพร 12 
 
 

 

13. 28-30 มี.ค.60 รักแท้รอได:้ สอน
วัยรุ่นเรื่องเพศ 
ตามหลักพระคมัภีร ์

มูลนิธิกล้าท าด ี นางล าดวน 
นางสุกาญดา 
น.ส.สุพตัรา 
น.ส.พัฒน ี

รัตนรังสิกลุ 
วีระชุนย ์
อักษรด ี
ทรัพย์มณ ี

18 
 
 
 

14. 29-30 มี.ค.60 ท าอย่างไรให้
นักเรียนอ่านคล่อง
เขียนคล่องจับ
ใจความได ้

บ้านผู้หว่าน นางสุรีย ์
น.ส.เวียงสมัย 
นางสุธัญญา 

อนันต์ 
วิลัยพันธ ์
น้อยพิทักษ์ 

12 

15. 31 มี.ค.-1 เม.ย.
60 
 

การผลิตสื่อ
ภาษาไทย 

บ้านผู้หว่าน น.ส.ดวงพร 
นางสุธัญญา 
นางสุนทร ี
นางรัชฎาพร 
นางสาวชนิตา 

พิมพ์แพน 
น้อยพิทักษ์ 
อนงค์ 
ศรีภาสุรโสภณ 
รุ่งแจ้ง 

12 
 
 

16. 1-เม.ย.-60  สัมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ นางสุพิศ 
นางอรนุช 
นางวริศรา 
น.ส.ชุติกาญจน ์
นายประยรู 
น.ส.อุบล 
นางวัชรารัตน ์
นางอาจิน 
นางล าภ ู
นางเครือวัลย ์
น.ส.จิรนันท์ 
นายอิทธิเดช 
น.ส.มลัลิกา 
นางเอื้อมเดือน 
น.ส.สภุัทรา 
นางราตร ี
น.ส.สาวติร ี
นางพรสุดา 
นางธนภรณ ์
น.ส.รุ่งฤทัย 
น.ส.พัฒน์นร ี
น.ส.ภรณ ี
นางอ าภา 

ตัณฑศรีสุข 
สืบสกลุ 
ทับพร 
ชาวเชียงขวาง 
ด่วนแสง 
กวนศรี 
ศรีสัมฤทธ์ิ 
วงษ์ทองดี 
นรารัตน ์
ถุงพุดซา 
ดอนสุวรรณ ์
อุ่นประชา 
เกาวิจิตร 
สีอ้วน 
คชรัตน ์
ทองสามส ี
ทองค าหงษ์ 
ค้ามีผล 
ชาวเชียงขวาง 
อ่ านวล 
อรุณสิทธ์ิ 
สาครินทร ์
บุญเจรญิ 

6 
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16. 1-เม.ย.-60  สัมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ นางสุพิศ 
นางอรนุช 
นางวริศรา 
น.ส.ชุติกาญจน ์
นายประยรู 
น.ส.อุบล 
นางวัชรารัตน ์
นางอาจิน 
นางล าภ ู
นางเครือวัลย ์
น.ส.จิรนันท์ 
นายอิทธิเดช 
น.ส.มลัลิกา 
นางเอื้อมเดือน 
น.ส.สภุัทรา 
นางราตร ี
น.ส.สาวติร ี
นางพรสุดา 
นางธนภรณ ์
น.ส.รุ่งฤทัย 
น.ส.พัฒน์นร ี
น.ส.ภรณ ี
นางอ าภา 

ตัณฑศรีสุข 
สืบสกลุ 
ทับพร 
ชาวเชียงขวาง 
ด่วนแสง 
กวนศรี 
ศรีสัมฤทธ์ิ 
วงษ์ทองดี 
นรารัตน ์
ถุงพุดซา 
ดอนสุวรรณ ์
อุ่นประชา 
เกาวิจิตร 
สีอ้วน 
คชรัตน ์
ทองสามส ี
ทองค าหงษ์ 
ค้ามีผล 
ชาวเชียงขวาง 
อ่ านวล 
อรุณสิทธ์ิ 
สาครินทร ์
บุญเจรญิ 

6 

18. 1 เม.ย. 60 
 

One day English 
Camp 
 

ศูนย์ภาษานิตโย 
 

น.ส.วชิรา 
น.ส.วรรณนภา 
น.ส.สรุิยา 
นางสุพัตรา 
น.ส.ชวรินทร 
นายปกรณ ์
น.ส.บุษราภรณ ์
น.ส.ฐิตภิัทร 
น.ส.กนกกาญจน ์
น.ส.ศรีวภิา 
น.ส.ดวงหทัย 
นางณัฏฐา 
น.ส.กุลวด ี
น.ส.นิตย์ทรา 

แก้วอัมพร 
ล ้าตระกูล 
ศรีสวสัดิ ์
ภัทรเวชภูม ิ
มาลากรรณ 
มากมูลมา 
ชาวปากน้ า 
ปุณขันธ ์
จงเจริญ 
บุตรน้ าเพชร 
นราแก้ว 
เพ็ญสุขสันต ์
ทองสร้อย 
ศรีกรด 

8 
 
 
 
 
 

19. 6 เม.ย. 60 การปรับหลักสตูร
สถานศึกษา 2560 
(ระดับชั้น ป.1-ม.3) 

ห้องประชุม 2 แผนกสามญั
ชาย 

นางสาวอาทิตย์ญา โพธิ์สวย 3 
 

20. 8 เม.ย.-60 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การ
จัดท าหลักสูตร กลุ่ม
สาระ 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา  
ภาษาไทย  สุขศึกษาพลศึกษา 
 
 

6 
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21. 8-22 เม.ย.60 Chinese Bridge 
Summer Camp 

Yunan Normal 
University  
Knming China 

นางภัทรภร           กานต์อัศฒ์เดช 78 

22. 9 เม.ย.-60 มหกรรม 62 พรรษา 
เจ้าฟ้ากุมารี อนุรักษ์
พันธ์พืช(การจัดการ
ถั่วลิสงพืชน้ าน้อย) 

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ปทุมธาน ี

นางเกศรินทร์         
น.ส.อารียา            
นางสุธัญญา           
นางวัชรารัตน์         
น.ส.ชุติกาญจน์       
นางธนกาญจน์        
น.ส.กัญญ์ณณัฏฐ์     
นางพรสุดา            

รอดสดุ 
บูรณตั ิ
น้อยพิทักษ์ 
ศรีสัมฤทธ์ิ 
ชาวเชียงขวาง 
เอี๊ยวรัตนวด ี
เนียะแก้ว 
ค้ามีผล 

8 

23. 16 เม.ย.-60 โครงการศาสนิก
สัมพันธ์ 
 (เสริมสร้างความ
ซื่อตรงในการ
ประกาศข่าวดี) 

อัครสาร วัดนักบุญเปโตร น.ส.ชนิตา      รุ่งแจ้ง 6 

24. 18-เม.ย.-60 การปรับหลักสตูร
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ผ่ายการศึกษาฯ นางเกศรินทร์             
น.ส.อาทิตยญ์า           

รอดสดุ 
โพธิ์สวย 

 
3 

25. 19 - 21 เม.ย. 60 
 

การพัฒนาครู STEM 
ศึกษาด้วยระบบ
ทางไกล 
 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์
 

นางอิชยา 
น.ส.วัชราพร 
นางนภัทร ์
น.ส.ชนัญธิดา 
นายอังกูร 
น.ส.พรรรณปพร 
นางวัชรารัตน ์
น.ส.ลดัดาวลัย ์
นางอาจิน 
น.ส.ชุติกาญจน ์
นางเรณ ู
นางกันทิมา 
นายไพสณฑ ์

ขวัญจิตร ์
ชาวปากน ้า 
อินเฉิดฉาย 
ชุมแสง 
จันทร์ชาวนา 
จรูญจติร 
ศรีสัมฤทธ์ิ 
แก้วนพ 
วงษ์ทองดี 
ชาวเชียงขวาง 
รัตน์สราญจิต 
ถิระศักดิ ์
ศรีสัมฤทธ์ิ 

18 

26. 21-22 เม.ย. 60 
 

เทคนิคการสอน
ทักษะสัมพันธ์
ภาษาไทย 
 

บ้านผู้หว่าน 
 

น.ส.จินตนา 
น.ส.ศรญัญา 
นางล้าดวน 
น.ส.ฐิตริัตน ์
น.ส.รวงทอง 
น.ส.สุขสราญ 
นางสุกาญดา 

จอดพิมาย 
วงษ์นรเนทร ์
รัตนรังสิกลุ 
เมืองด ี
สวัสดิม์งคล 
บัวทอง 
วีระชุนย ์

12 
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27. 25-28 เม.ย60 โครงการอบรม
เศรษฐศาสตร์ 
ส าหรับครูผูส้อนวิชา
สังคม ระดับ
มัธยมศึกษา รุ่นท่ี 34 

คณะเศรษฐศาสตร ม.
ธรรมศาสตร์กรุงเทพฯ 

นายทองขาน ผาลา 24 

28. 26 เม.ย. 60 ครูสอนคิด มูลนิธิยุวสถริกุล น.ส.พรรณปพร จรูญจติร 12 
29. 26-28 เม.ย.60 การอบรมครูระบบ

ทางไกลสะเตม็ศึกษา 
ระดับม.ต้น 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ นางวัชรารัตน ์
น.ส.ล าภ ู
นายประยรู 
นางอาจิน 
น.ส.จิรนันท์ 
น.ส.สภุัทรา 
นายไพสณฑ ์
น.ส.ภรณ ี
น.ส.บุษกร  
นายอังกูร         

ศรีสัมฤทธ์ิ 
นรารัตน ์
ด่วนแสง 
วงษ์ทองดี 
ดอนสุวรรณ ์
คชรัตน ์
ศรีสัมฤทธ์ิ 
สาครินทร ์
พันเปรม 
จันทร์ชาวนา 

18 

30. 28 เม.ย. 60 Growth Mindset มูลนิธิยุวสถริกุล น.ส.พรรณปพร จรูญจติร 6 
31. 29 เม.ย. - 1 พ.ค. 

60 
 

โครงการบรูณาการ
สะเต็มศึกษา 
 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์
 

นางสุดารตัน ์
นางสายทิพย ์
นางอมรรัตน ์
นายอังกูร 

เกิดบัวเพชร 
หวังตรงจิตร 
ภู่งาม 
จันทร์ชาวนา 

18 

32. 1-3 พ.ค.60 การอบรมครูระบบ
ทางไกลสะเตม็ศึกษา 
ระดับประถม 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ นางวัชรารัตน ์
นางอรนุช 
นางวริศรา 
นายมนตร ี
นางเครือวัลย ์
นายอิทธิเดช 
น.ส.มลัลิกา 
นางเอื้อมเดือน 
น.ส.สาวติร ี
นายพลังพล 
นายเฉลมิพร 
นางอนิศา 
นายอมรชัย 
น.ส.วรรณทกาญจน ์

ศรีสัมฤทธ์ิ 
สืบสกลุ 
ทับพร 
แสงหาญ 
ถุงพุดซา 
อุ่นประชา 
เกาวิจิตร 
สีอ้วน 
ทองค าหงส์ 
วารีวะนิช 
มาตะยา 
กิจบุญชู 
ศรึบุญโถม 
พรทับไพบูลย ์

18 

33. 2-พ.ค.-60 อบรมสื่อ
คณิตศาสตร์ ป.4-6 

บ้านผู้หว่าน นางราตร ี ทองสามส ี 12 

34.  8 พ.ค.-60 อบรม Education 
to wards 
Thailand 4.0 
(ทิศทางการศึกษาสู่
ไทยแลนด์ 4.0) 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ 3 

35. 8 พ.ค. 60 ความเป็นคร ู
 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์
 

3 
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36. 8-10 พ.ค.60 สัมมนาครูฝา่ยจิต
ตาภิบาล สังฆมณฑล
กรุงเทพฯ Amoris 
Laetitia : ความปิติ
ยินดีแห่งรัก 

บ้านผู้หว่าน 
 

น.ส.อริศรา 
น.ส.นุสยา 
น.ส.รัฐติกาล 
น.ส.สายสดุา 
นางนงนุช 
นางล าดวน 
นางสุกาญดา 
น.ส.เมทินี 

ชาวปากน้ า 
นิ่มนวล 
ทัศนสัมพันธ์ 
กิจเต่ง 
เจริญสุกใส 
รัตนรังสิกลุ 
วีระชุนย ์
สุพรรณพยัคฆ ์

18 

37. 9 พ.ค. 60 ก้าวใหม่สู่การท างาน
เป็นทีม 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ 6 

38. 11 พ.ค. 60 Google 
Classroom 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ 6 

39. 13 พ.ค. 60 
 

เรื่องตัวช้ีวัดที่ต้องรู้
และควรรู้ ตาม
หลักสตูรแกน 
กลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานพุทธศักราช 
2551 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์
 

นายเศรษฐพงษ์       
น.ส.อาทิตยญ์า        
นางวัชรารัตน์          
นางเครือวัลย์          
น.ส.มลัลิกา            
นางราตรี               

ทับพร 
โพธิ์สวย 
ศรีสัมฤทธ์ิ 
ถุงพุดซา 
เกาวิจิตร 
ทองสามส ี

3 

40. 14 พ.ค. 60 การเขียนบทความ
วิจัย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร นายสัญญา             จ าปาขอม 6 

41. 17-19พ.ค. 60 STEM ศึกษา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ น.ส.พรรณณิภา       คล้ าสุข 18 
42. 19 พ.ค.-60 10 Techningues 

fo Effective 
Englilsh Learning  
Activities 21 
Century 

บ้านผู้หว่าน คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

6 

43. 26-พ.ค.-60 ปฏิบัติการเคม ีแบบ
ย่อส่วน  
รุ่นที่ 4 

คณะวิทยาศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นายมนตรี              แสงหาญ 6 

44. 29-พ.ค.-60 การใช้งาน Google 
classroom 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ นางเกศรินทร ์
น.ส.อาทิตยญ์า 
น.ส.ฐิตภิัทร 
นายพรพิพัฒน์ 
นางณัฏฐา 
น.ส.ปัทมา 
นายทองขาน 

รอดสดุ 
โพธิ์สวย 
ปุณขันธ ์
กุลีน้อย 
เพ็ญสุขสันต ์
สร้อยแสงจันทร ์
ผาลา 

2 

45. 30-พ.ค.-60 Teaching 
Mathematics in 
21 century 

ฝ่ายการศึกษาฯ นางเครือวัลย ์
นายอิทธิเดช 

ถุงพุดซา 
อุ่นประชา 

3 

46. 31พ.ค.-3 มิ.ย.60 เข้าร่วมเป็น
กรรมการสร้างและ
ปรับปรุงข้อสอบร่วม 
ที่เน้นประโยชน์ต่อ
การเรยีนรู้และการ
จัดการศึกษา 

ฝ่ายการศึกษาฯ น.ส.อารียา          
น.ส.ฐิตริัตน์         

บูรณตั ิ
เมืองด ี
 

14 
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47. 2-มิ.ย.-60 Echo English โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ 1 
48. 3-4มิ.ย.-60 Moving Forward 

into the Digital 
Learning and 
Teacluing Eva. 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร ์

น.ส.อาทิตยญ์า      โพธิ์สวย 12 

49. 5-มิ.ย.-60 การใช้งาน Google 
classroom 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ นางเกศรินทร ์
น.ส.อาทิตยญ์า 
น.ส.ปัทมา 
น.ส.ฐิตภิัทร 
นางณัฏฐา 
นายวิทยา 
นายพรพิพัฒน์ 
นายทองขาน 
น.ส.อรอนงค ์
นายสมบตั ิ

รอดสดุ 
โพธิ์สวย 
สร้อยแสงจันทร ์
ปุณขันธ ์
เพ็ญสุขสันต ์
หอมจินดา 
กุลีน้อย 
ผาลา 
กรงทอง 
ชาวนาฟาง 

2 

50. 9มิ.ย.-60 อบรมจรยิธรรม 
Posiive Thinking / 
Happy Life 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์
 

1 

51. 9มิ.ย.-60 ประชุมลูกเสือของ 
ฝ่ายการศึกษา 

ฝ่ายการศึกษาฯ นางสุธัญญา          น้อยพิทักษ์ 6 

52. 12-มิ.ย.-60 การใช้งาน Google 
classroom 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ นายทองขาน 
นางล าดวน 
นางพรสุดา 
น.ส.ฐิตภิัทร 
นางณัฏฐา 
นายเฉลมิพร 
นางธนกาญจน ์
น.ส.มาร ี
นางชัชชญา 
นายปิติเกียรต ิ
น.ส.อาทิตยญ์า 
นางเกศรินทร ์
น.ส.อรอนงค ์
นายวิทยา 
นายพรพิพัฒน์       

ผาลา 
รัตนรังสิกลุ 
ค้ามีผล 
ปุณขันธ ์
เพ็ญสุขสันต ์
มาตะยา 
เอี๊ยวรัตนวด ี
ไชยสวัสดิ ์
จึงประวัต ิ
จันทรจุรภัทร 
โพธิ์สวย 
รอดสดุ 
กรงทอง 
หอมจินดา 
กุลีน้อย 

2 

53. 14-มิ.ย.-60 การประชุมใหญ่
สามัญผู้บรหิาร
ประจ าป ี2560ครั้งท่ี
1 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ น.ส.สุขสราญ        บัวทอง 3 

54. 18-มิ.ย.-60 การใช้พระคัมภรี์
ด้วยรูปแบบ 
Bidilodnoma  

อัครสถานวัดนักบญุเปโตร น.ส.ชนิตา            รุ่งแจ้ง 6 

55. 19-มิ.ย.-60 การใช้งาน Google 
classroom 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ นางล าดวน 
นางเกศรินทร ์
น.ส.อาทิตยญ์า 

รัตนรังสิกลุ 
รอดสดุ 
โพธิ์สวย 

2 
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น.ส.อรอนงค ์
นายวิทยา 

กรงทอง 
หอมจินดา 

56. 21-มิ.ย.-60 ครูค าสอนกับงาน
อภิบาลครอบครัว 

บ้านธารพระพร นางล าดวน 
น.ส.ชนิตา 
นางนงนุช 
นายวิทยา 
น.ส.สายสดุา 
นางสุกาญดา 
นางภัทรภร 
น.ส.อริศรา 
น.ส.ทิวาพร 
น.ส.เมทินี 
น.ส.ฉัตรวรกาญจน ์
นายนิพนธ ์
น.ส.อนุกูล                       

รัตนรังสิกลุ 
ร่งแจ้ง 
เจริญสุกใส 
หอมจินดา 
กิจเต่ง 
วีระชุนย ์
กานต์อัศฒ์เดช 
ชาวปากน ้า 
ร้าพรรณ ์
สุพรรณพยัคฆ ์
ตันสุวัฒน ์
สมบูรณ์พูนเพิ่ม 
ประเสริฐศร ี

6 

57. 22-มิ.ย.-60 เรียนรู้พิพิธภณัฑ ์ องค์กรการพิพิธภัณฑ ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ

นางวัชรารัตน ์
น.ส.ล้าภ ู
น.ส.อุบล 
น.ส.ลดัดาวลัย ์
นางวริศรา 
นางอาจิน 
นายประยรู 

ศรีสัมฤทธ์ิ 
นรารัตน ์
กวนศรี 
แก้วนพ 
ทับพร 
วงษ์ทองดี 
ด่วนแสง 

6 

58. 24-25 มิ.ย. 60 Teaching English 
in 21st Century: 
Skill based 
lessons in English 
classroom 

คณะมนุษยศาสาตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม 

น.ส.มาย            นิ่มเรือง 12 

59. 25-มิ.ย.-60 การโต้วาที
ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
คณะรัฐศาสตร ์

นางสาวลลิตา            ไวสินทธ์ธรรม 6 

60. 29 มิ.ย.-1 ก.ค. 
60 

Brand's Thtor 
Summer Camp 

ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน น.ส.ฐิตภิัทร             ปุณขันธ ์ 18 

61. 1-ก.ค.-60 Active Learning 
วิชาสังคม 

บ้านผู้หว่าน นายเศรษฐพงศ ์
นายพรพิพัฒน์ 
น.ส.อรอนงค ์

ทับพร 
กุลีน้อย 
กรงทอง 

6 

62. 1-2 ก.ค. 60 อบรมครูใหม ่ บ้านผู้หว่าน น.ส.สุชาดา          ส้มทับทัย 12 

63. 4 ก.ค. 60 การพัฒนาระบบ
ประเมินนักเรียน 
 

บ้านผู้หว่าน น.ส.บุษยมาศ 
น.ส.สุชาดา 

คงอ่อน 
ส้มทับทัย 

6 
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64. 5-ก.ค.-60 ศึกษาดูงานการเรียน
การสอนของ ร.ร. 
ก้าเนิดวิทย ์

ร.ร. ก้าเนิดวิทย์ จ.ระยอง นางเครือวัลย ์ ถุงพุดซา 3 

65. 5-ก.ค.-60 Develop Student 
critical and 
Creative 
questioning skills 

M Academy น.ส.อาทิตยญ์า 
น.ส.สุขมุาลย ์

โพธิ์สวย 
สงเคราะห ์

3 

66. 7-ก.ค.-60 อบรมกิจกรรมสร้าง
เสรมิสุขภาวะทาง
ภายในสถานศึกษา 

ม.เกษตรศาสตร ์
ก้าแพงแสน 

น.ส.กัญญ์ณฏัฐ ์
นายค้ารณ 

เนี๊ยะแก้ว 
ศรีเสวก 

6 

67. 7-ก.ค.-60 Echo English โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์
 

1 

68. 13-ก.ค.-60 อบรมระบบการ
คัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาต่อ 

ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ น.ส.สุชาดา ส้มทับทัย 6 

69. 14-ก.ค.-60 ความซื่อสัตย ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์
 

1 

70. 14-ก.ค.-60 ความซื่อสัตย ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์
 

1 

71. 16-ก.ค.-60 งานอภิบาลฤราวา
สเขต 5 (ฝ่ายงาน
อภิบาล) 

วัดธรรมาสน์เปโตร บาง
เชือกหนัง 

น.ส.ชนิตา รุ่งแจ้ง 6 

72. 18-ก.ค.-60 กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่
ของพระศาสนจักร
คาทอลิกในประเทศ
ไทย 

โรงเรียนอสัมชัญศึกษา
(กรุงเทพฯ) 

นางล้าดวน 
นางสาวชนิตา 
นายวิทยา 
นางนงนุช 
นางสาวอริศรา 
นางสาวเมทิน ี

รัตนรังสิกลุ 
รุ่งแจ้ง 
หอมจินดา 
เจริญสุกใส 
ชาวปากน ้า 
สุพรรณพยัคฆ ์

6 

73. 21-23 ก.ค.60 ครูผู้น้าในโครงการ
เสรมิทักษะผู้น้ายุวธ
รรมฑตู 

ร.ร.ลาซาล บางนา 
กรุงเทพฯ 

นางนงนุช             
นางสาวอริศรา      

เจริญสุขใส 
ชาวปากน ้า 

24 

74. 27-ก.ค.-60 อบรมเรื่อง Active 
citizen (เรียนรู้อย่าง
สนุกคิดอย่าง
สร้างสรรคล์งมือท้า
อย่างมีเป้าหมาย) 

บ.นามีบุ๊คส์ กรุงเทพฯ น.ส.อาทิตยญ์า      
น.ส.ชุติกาญจน์      

โพธิ์สวย 
ชาวเชียงขวาง 

6 

75. 30-ก.ค.-60 ELT Professional 
Pevelpnent 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม 

น.ส.ธัญภัส 
น.ส.นิตย์ทรา 

ธัญสิรภิักด ี
ศรีกรด 

6 
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Workshop Active 
Leartring for 
Primary and 
Secandly 

76. 31-ก.ค.-60 อบรมการใช้
ภาษาอังกฤษ 
(สนทนา) 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  คณุครูกลุ่มสาระ

การเรยีนรู้สุขศึกษาพละศึกษา 

1 

77. 31-ก.ค.-60 Active Learning มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม 

น.ส.ลลิตา ไวสินทธ์ธรรม 6 

78. 3-ส.ค.-60 วัฒนธรรมแตล่ะ
ประเทศ 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1 

79. 20-ส.ค.-60 ขอบฟ้าใหม่ของ
การศึกษาคาทอลิก
ไทย 

โรงแรมเอเชียพัทยา นางสุกาญดา วีระชุนย ์ 21 

80 23 ส.ค. 60 
 

เสรมิศักยภาพเด็กที่
มีภาวะออทิสติก 

โรงพยาบาลศิริราช น.ส.บุษยมาศ คงอ่อน 6 

81. 24-25 ส.ค. 60 พลเมือง
ประชาธิปไตย: การ
พัฒนาเยาวชนไทยสู่
วิถีความเป็นพลเมือง
โลก 

คณะศึกษา ม.ศิลปกร จ.
นครปฐม 

น.ส.สุขมุาลย ์
น.ส.ธนัชชา 
นายนุกูล 

สงเคราะห ์
พันธ์หินกรอง 
ส่งสมบรูณ ์

12 

82. 25 ส.ค. 60 จรรยาบรรณวิชาชีพ
คร ู

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ 1 

83. 26-27 ส.ค. 60 การบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

คณะศึกษา ม.ศิลปกร 
นครปฐม 

น.ส.ธนัชชา            
 

พันธ์หินกรอง 9 

84. 28 ส.ค. 60 
 

หลักเกณฑ์และแนว
ทางการคัดเลืกครู
ดีเด่น 

บ้านผู้หว่าน น.ส.สายทิพย ์
 

โมกขศักดิ ์
 

3 

85. 30-ส.ค.-60 อบรมพรรณไม้ใน
วรรณคด ีงานจิต
กรรมไทย 

ม.เทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร ์

นางธนกาญจน ์ เอี๊ยวรัตนวด ี 6 

86. 1-ก.ย.-60 อบรมประสานเสียง มหาวิทยาลยัธนบุร ี นายปิติเกียรติ       จันทรจุรภัทร 1 

87. 8 ก.ย. 60  คุณค่าพระวรสาร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์
 

1 

88. 9 -10 ก.ย. 60 Education 
Relationship 
Program 

สถาบันการจดัการปญัญา
ภิวัฒน ์

น.ส.บุษยมาศ คงอ่อน 12 
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89. 10-ก.ย.-60 กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่
ของพระศาสนจักร
คาทอลิก 

อัครสถานวัดนักบญุเปโตร น.ส.ชนิตา  รุ่งแจ้ง 6 

90. 14-ก.ย.-60 การสร้างข้อสอบเพื่อ
ประเมิน 

บ้านผู้หว่าน น.ส.ฐิตริัตน ์ เมืองด ี 10 

91. 5-6 ต.ค. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ปรับปรุงแผนการ
เรียนที่บูรณาการ
คุณค่าพระวรสาร ป.
4-ป.6 ภาค 2 

บ้านผู้หว่าน น.ส.อุบล            
น.ส.พรรณณิภา    
  

กวนศรี 
คล ้าสุข 

12 

92. 6 ต.ค. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูยุคดจิิทัล 

สถาบันการจดัการปญัญา
ภิวัฒน ์

น.ส.วาสนา สุนทโรวิทย ์ 6 

93. 6 ต.ค. 60 คุณค่าพระวรสาร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ 1 

94. 9 - 15 ต.ค.60 อบรมวิชาผู้ก้ากับ
ลูกเสือชั นความรู้
ชั นสูง รุ่นที่ 1/2560 

ค่ายลูกเสือ ร.ร.แม่พระ
ประจักษ์ สุพรรณ 

น.ส.อุบล 
น.ส.อรอนงค ์
นายอมรชัย 

กวนศรี 
กรงทอง 
ศรีบุญโถม 

42 

95. 10-ต.ค.-60 การพัฒนาคุณภาพ
ข้อสอบ 

บ้านผู้หว่าน นางสาวรวงทอง  สวัสดิม์งคล 6 

96. 12-ต.ค.-60 การอบรมหลักสตูร 
Creative STEAM 

โรงแรมรอยัลเบญจา นางอาจิน วงษ์ทองดี 6 

97. 12-ต.ค.-60 ทักษะในยุคดิจิตอล ศูนย์ประชุมสิริกติติ ์ น.ส.อาทิตยญ์า โพธิ์สวย 6 

98. 13-ต.ค.-60 อาณาจักรพระเจา้ 
แบบอย่างชีวิตแม่
พระ 

ร.ร.อัสสัมชัญศึกษา นางล้าดวน            
นางนงนุช            
น.ส.อริศรา          
น.ส.เมทินี            

รัตนรังสิกลุ 
เจริญสุกใส 
ชาวปากน ้า 
สุพรรณพยัคฆ ์

6 

99. 15-ต.ค.-60 ศิษย์พระครสิตเ์จรญิ
ชีวิตประกาศข่าวดี
ใหม ่

อาสนวิหารอสัสัมชญั บาง
รัก กรุงเทพฯ 

น.ส.ชนิตา            รุ่งแจ้ง 6 

100. 16-18 ต.ค.-60 การปรับปรุงและ
พัฒนาแผนการสอน
กิจกรรมแนะแนว 

บ้านผู้หว่าน น.ส.สุชาดา 
น.ส.บุษยมาศ 

ส้มทับทัย 
คงอ่อน 

18 

101. 20-21 ต.ค. 60 การสัมนาการพัฒนา
คุณภาพทาง
การศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 
โรงเรียนของอัคร
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

บ้านผู้หว่าน นางสาวชุติกาญจน ์     
นางสาวสายสุดา         
นางนงนุช                
นางสาวสุขุมาลย์       

ชาวเชียงขวาง 
กิจเต่ง 
เจริญสุกใส 
สงเคราะห ์

12 

102. 20-ต.ค.-60 Green Screen โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ นางล้าดวน            รัตนรังสิกลุ 3 
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103. 21 ต.ค. 60 
 

การสอนอ่านเขียน
เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ
การเรยีน ป.1 - ป.3 

มหาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา 
 

น.ส.บุษยมาศ 
นางสุธัญญา 
น.ส.เวียงสมัย        

คงอ่อน 
น้อยพิทักษ์ 
วิลัยพันธ ์

6 

104. 22 ต.ค.-60 การสอนอ่านเขียน
คิดเพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิ ป.4- ป.6 

มหาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา 
 

น.ส.ชนิตา          
นางรัชฎาพร        
น.ส.เสาวรส         
น.ส.ดวงพร          

รุ่งแจ้ง 
ศรีภาสุรโสภณ 
ตั งศิลปะชัย 
พิมพ์แพน 

6 

105. 3 - 5 พ.ย. 60 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
สอนวิทยาศาสตร์ 
วิชาเชื อเพลิงเพื่อ
การคมนาคม 

โรงแรมชูลอินเตอร์ จังหวัด
ชลบุร ี
 

นางนภัทร ์
 

อินเฉิดฉาย 
 

6 

106. 4 พ.ย. 60 
 

การพัฒนาครไูทย
ก้าวไกลสู่การศึกษา
ยุค Thailand 4.0 

มหาวิทยาลยัธนบุร ี
 

น.ส.วชิรา      
 

แก้วอัมพร 6 

107. 11 พ.ย. 60 พงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 
1-2 

NCC น.ส.เมทินี สุพรรณพยัคฆ ์ 5 

108. 14 พ.ย. 60 EF English 
Proficiency index 

โรงแรมเชราตัน สุขุมวิท น.ส.ชวรินทร มาลากรรณ 6 

109. 15-พ.ย.-60 ประชุมใหญส่ามญั
ผู้บริหารประจ้าป ี
2560 ครั งท่ี 2 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ น.ส.สุขสราญ        บัวทอง 3 
 

110. 17-18 พ.ย. 60 English Camp 
 

รีสอร์ทสวนผึ งหวาน 
 

น.ส.วชิรา 
 

แก้วอัมพร 24 

111. 18 พ.ย. 60 
 

พงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 
1-2 
 

NCC 
 

น.ส.เมทินี 
 

สุพรรณพยัคฆ ์
 

5 

112. 19 พ.ย. 60 
 

Empower Your 
Young Learners 
 

พ.ว. 
 

น.ส.วชิรา            แก้วอัมพร 8 

113. 20-พ.ย.-60 อบรม Applioaion 
Green Screen 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ นางวัชรารัตน ์        
นางล้าภ ู              
นายประยรู           
น.ส.สุชาดา           
น.ส.สายสดุา          
นายวิทยา             
นายพรพิพัฒน์       
น.ส.อรอนงค ์        
น.ส.ชุวนิดา           

ศรีสัมฤทธ์ิ 
นรารัตน ์
ด่วนแสง 
ส้มทับทัย 
กิจเต่ง 
หอมจินดา 
กุลีน้อย 
กรงทอง 
ละออง 

3 
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114. 21-พ.ย.-60 เทคนิค Game 
Storming สสส. 

ส้านักงานกองทุนสนับสนุน
ราชกระบัง 

น.ส.ชนิตา  
น.ส.อรอนงค์            

รุ่งแจ้ง 
กรงทอง 

6 

115. 25 พ.ย. 60 
 

การพัฒนาทักษะครู
ไทยในศตวรรษที่ 21 

มหาวิทยาลยัธนบุร ี
 

น.ส.วชิรา             แก้วอัมพร 6 

116. 26-พ.ย.-60 อัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก 

วัดพระคริสต์กษตัริย ์
นครปฐม 

น.ส.ชนิตา รุ่งแจ้ง 6 

117. 30-พ.ย.-60 โครงการเสวนา
วิชาการ เรื่องเรียนรู้ 
อยู่เป็นกับ Gen 
Alpha 

ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ น.ส.ชุติกาญจน์       
นางเกศรินทร์         

ชาวเชียงขวาง 
รอดสดุ 

6 

118. 30-พ.ย.-60 บูรณาการองค์
ความรูสู้่การ
ยกระดับนวตักรรม
การศึกษา 

เมืองทองธาน ี น.ส.อาทิตยญ์า       โพธิ์สวย 7 

119 1-ธ.ค.-60 Echo English โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ 1 
120. 2-ธ.ค.-60 ชี แจงการพัฒนา

หลักสตูรสถานศึกษา 
พ.ศ. 2561 

บ้านผู้หว่าน น.ส.อาทิตยญ์า       โพธิ์สวย 6 

121. 8-ธ.ค.-60 อบรมคุณธรรมคร ู โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ 1 
122. 22 - 23 ธ.ค. 60 

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาครูโรงเรียน
เอกชนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน O-NET 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ นางนภัทร ์
 

อินเฉิดฉาย 
 

12 

123. 9-10 ม.ค. 61 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาครู
โรงเรียนเอกชน 

โรงแรมเวล นายมนตรี            แสงหาญ 12 

124. 23-ม.ค.-61 ประชุมการอบรม
ทางไกล Stem 
ศึกษา 

โรงแรมแกรนิวส ์ นางวัชรารัตน ์ ศรีสัมฤทธ์ิ 6 

125. 26-ม.ค.-61 อบรมคุณธรรมครู 
ความอดทน 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ 1 

126. 2-ก.พ.-61 อบรมคุณธรรมคร ู โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ 1 

127. 18-ก.พ.-61 การน้าระบบ Swis 
มาใช้ในระบบ
ประกันคณุภาพ
ภายใน 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ นายวัฒนา             รอดธาน ี 3 
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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 กิจบุญชู ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ม.ธนบุร ี
9. นายสามคัคี กิจเจริญ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ม.ธนบุร ี

 
ที่มา : งานบุคคลากร 

4.4.4 การนิเทศการสอน 

สรุปผลการประเมินการนิเทศการจัดการเรียนสอนของครู 

ปีการศึกษา 2560 

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 2560 

ตาราง แสดงสถานที่การให้บริการกับชุมชน  และหน่วยงานภายนอก   
สถานที่การให้บริการชุมชน วัน เดือน ปี ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับบริการ 

อาคารหอพักนักเรียนประจ า 5 ก.ค.60 โรงพยาบาลมหาชัย 2 
 

สถานที่การให้บริการชุมชน วัน เดือน ปี ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับบริการ 
อาคารยิมเนเซียม ตลอดปี

การศึกษา 
ชาวบ้านและเยาวชนในชุมชน 

 
กิจกรรมการให้บริการชุมชน วัน เดือน ปี ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับบริการ 

อาคารยอห์นปอล 10 ก.ค. 60 ร.พ.ศิริราช 
 11 พ.ย. 60 ร.พ.ศิริราช 
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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 
4.5.2 การประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

   ตาราง แสดงรูปแบบและจ านวนการประชาสัมพันธ์ 
ที ่ รูปแบบการประชาสัมพันธ์ จ านวนครั้ง 

1 Website ตลอดปีการศึกษา 
2 Facebook ตลอดปีการศึกษา 
3 JS News ภาคเรียนละ 2 เล่ม 
4 วารสารซ่อนกลิ่น ปีการศึกษาละ 1 เล่ม 
5 ไวนิล ตลอดปีการศึกษา 
6 ป้ายนิเทศ ตลอดปีการศึกษา 
7 JS On Air 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 2559 ถึง 1 สิงหาคม 2560 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 



117 

 

สารสนเทศแผนกสามญัชาย ปีการศึกษา 2560 Page 117 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 93.74 ดีมาก 
 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  มีบรรยากาศที่เหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้  สะอาด  ถูกสุขลักษณะ  สวยงาม  และ
มีผลกระทบทางบวก  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- 
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นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good  Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 สถานศึกษาให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาวะ โดยมอบหมายงานให้ฝ่ายกิจการ
นักเรียนและห้องพยาบาลจัดท าโครงการ สุขภาวะ JS HEALTHY LIVING ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
สมบูรณ์ มีน้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ฝ่ายงานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
แต่ละฝ่ายร่วมกันช่วยเหลือผู้เรียนให้หลีกห่าง ปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น 
สุรา บุหรี่ เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ เกม เป็นต้น โดยร่วมรับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและมีการน าหน่วยงานภายนอก 
อาทิเช่น โรงพยาบาลวิชัยเวท สภต. โพธิ์แก้ว มาอบรมและให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาผู้เรียนให้มีสุข
ภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ นอกจากนี้ยังมีบริการดื่มนมเพ่ือสุขภาพทุกวัน ตรวจสุขภาพ ชั่งน้ าหนัก  วัด
ส่วนสูงภาคเรียนละ  2 ครั้ง  ดูแลนักเรียนด้านสุขภาพ ให้ค าปรึกษาด้านอนามัย เฝ้าระวังทันตสุขภาพ  
ภาวะทุพโภชนาการ ให้ความรู้และเฝ้าระวังเกี่ยวกับปัญหาสิ่งเสพติด ภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย   
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มี
สุขภาวะที่ดีมีสุนทรียภาพ มีการบันทึกภาวะการเจริญเติบโต สมุดประจ าตัวผู้เรียน ให้ผู้ปกครองทราบภาค
เรียนละ 1 ครั้ง มีการตรวจสอบสุขภาพจากโรงพยาบาลวิชัยเวช  สถานศึกษาส่งมอบหมายงานให้ งานสภา
นักเรียน งานสัมพันธ์ชุมชน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ท าให้ผู้เรียนรัก และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนนาฏศิลป์ไทย เช่น การเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน งานวันส าคัญ งานสัมพันธ์ชุมชนภายในและภายนอก กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมชมรม 
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้ เรียน โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการสร้างจิตสาธารณะเพ่ือพัฒนาสังคม โครงการลูกเสือ-เนตรนารีให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
โดยมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบครบวงจร PDCA 
 
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 2551 8 ข้อ และจากนโยบายโรงเรียนคาทอลิค 1 
ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ข้อ 2 ซื่อสัตย์สุจริต ข้อ3 มีวินัย  ข้อ 4 ใฝ่เรียนรู้ ข้อ 5 อยู่อย่าง
พอเพียง ข้อ 6 มุ่งมั่นในการท างาน ข้อ 7 รักความเป็น ข้อ 8 มีจิตสาธารณะ ข้อ9 รักและรับใช้ ให้กับ
ผู้เรียน โรงเรียนจัดงานคณะกรรมการนักเรียน งานสภานักเรียน งานส่งเสริมประชาธิปไตย งานด้านการ
สอนจริยะธรรม งานรักษาดินแดน งานลูกเสือเนตรนารี งานแนะแนว งานระเบียบวินัย งานสถิตินักเรียน 
งานครูปฏิบัติหน้าที่เวร งานปกครอง งานสัมพันธ์ชุมชนในด้านสัมพันธ์ชุมชนภายใน และภายนอก (จิต
อาสา)  งานกิจกรรมนักเรียน งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานวันส าคัญ งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานกิจกรรม
เพ่ือปรับพฤติกรรม งานปฐมนิเทศผู้ปกครอง กิจกรรมการเรียนการสอน โครงการ JS PRIZE คนดีศรียอ
แซฟ โดยแผนกสามัญชาย กิจกรรม“GENTLEMAN สุภาพบุรุษ” แผนกสามัญหญิง กิจกรรม“LADY กุล
สตรีศรียอแซฟ” และแผนกENGLISH PROGRAM กิจกรรม “SMART” ที่คัดเลือกนักเรียนที่มีความสุภาพ
นอบน้อม  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 มีความสุภาพอ่อนน้อม สามารถปฏิบัติตาม
หลักธรรมของศาสนา และประเพณีไทย มีน้ าใจ ผู้เรียนสามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน มีการ
เสนอแนะเพ่ือให้งานส าเร็จไปได้ด้วยดี ผู้เรียนเกิดคุณธรรมจริยธรรมทางด้านความซื่อสัตย์ การตรงต่อ
เวลา มีระเบียบวินัย มุ่งมานะในการเรียน (ดูจากสถิติการมาเรียน) มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ
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โรงเรียน  มีความตระหนักเก่ียวกับการอยู่อย่างพอเพียง แล้วสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่าง
ดี  ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
เป็นอย่างดี  
 ด้านหลักสูตรสถานศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านภาษา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  (Gifted)  เปิดสอนหลักสูตร Intensive  English  Course  ในระดับประถมและ
มัธยมศึกษา  มีการสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 หลักสูตร  
EEC (Extra  English  Course)  หลักสูตรมัธยมปลาย EP (English Program) 
 โครงการพัฒนาครูสู่อาเซียน  มีกิจกรรมส่งเสริมให้ครูทุกคนเรียนภาษาอังกฤษจากครูต่างชาติ  มี
การทดสอบใบเกียรติบัตรการเข้ารับการอบรม  เพ่ือการรองรับพัฒนาครูสู่อาเซียน  โดยมีหลักสูตรพัฒนา
ส าหรับครู  วิชาภาษาอังกฤษ  และหลักสูตรส าหรับครูวิชาอ่ืน ๆ  โดยมีแรงจูงใจให้ค่าตอบแทนพิเศษ  
เมื่อสามารถสอบผ่านทักษะการสอนวิชาภาษาอังกฤษ (T&T) 
 
 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
 
1. กระบวนการพัฒนา 
 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้  

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

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา ผู้สอนได้สอดแทรกกิจกรรมเพ่ือฝึกให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ก ากับติดตาม การท า
โครงการ /กิจกรรม ที่น าไปสู่การพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ เช่นกิจกรรมการ
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เรียนการสอนแต่ละรายวิชาของทั้ง 8 กลุ่มสาระ กิจกรรม Reading Memo กิจกรรมธนาคารปัญญา 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมชมรม กิจกรรมกีฬาสีภายใน การท าโครงงาน /Big Job ของนักเรียน
แต่ละระดับชั้นซึ่งกิจกรรมต่างๆนักเรียนจะเป็นผู้สืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สังเคราะห์ ที่
น าไปสู่องค์รวมของความรู้โดยการน าเสนอข้อมูลความรู้ต่างๆ และแสดงความคิดเห็น ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ด้วยผลงานที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจของตนเอง และหมู่คณะ เช่น การเขียนแผนผัง
ความคิด (Mind Mapping) การเขียนรายงาน การอธิบาย การน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อ
ประกอบการท าโครงงาน การสรุปสาระส าคัญลงสมุดบันทึกการอ่านทุกรายวิชา การสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆเพ่ือน ามาประกอบการอ้างอิง เป็นต้น อีกท้ังกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนยังเพ่ิมพูน
ความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การคิดอย่างเป็น
ระบบ เช่นกิจกรรม Reading Memo กิจกรรมธนาคารปัญญา ซึ่งช่วยส่งเสริมแนวทางในการสรุป
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดเห็นของตนเอง ส่วนการท า
โครงงาน และกิจกรรมชมรมของนักเรียนยังช่วยส่งเสริมการน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา ด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง ตลอดจนก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ และ
การจัดท าแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน ยังช่วยส่งเสริมการน าเสนอ วิธีการคิด วิธีการแก้ปัญหาด้วย
ภาษา หรือวิธีการของตนเอง ตลอดจนก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ และการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนยังเป็นการรวบรวมผลงานจากร่องรอยหลักฐาน
การเรียนรู้แต่ละรายวิชาที่แสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ นอกจากนี้ 
สถานศึกษายังด าเนินการประเมินผู้เรียนทุกคนเกี่ยวกับการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความในแต่
ละรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 ได้แก่ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี  ตลอดจนมีการประเมินคุณภาพผู้เรียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนทุกระดับชั้น ครู
จัดการกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีรูปแบบการสอนแบบไตร่ตรอง และกระบวนการ
แก้ปัญหา การสอนแบบโครงงาน มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนวิเคราะห์ข่าว สถานการณ์ต่างๆทั้งในและ
นอกห้องเรียน ดังนั้น การด าเนินการพัฒนางานต่างๆน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเติม
เต็มประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ที่จะน าไปสู่การพัฒนา
ตนเองไปสู่ทักษะการคิดขั้นสูง 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. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร โดยมุ่งเน้นพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระให้เป็นไปตามเกณฑ์ และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณภาพด้านสมรรถนะส าคัญตามที่หลักสูตรก าหนด มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ มีผลการทดสอบระดับชาติอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศและได้รับรางวัลเหรียญทอง โดยการทดสอบ O-NET ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบ O-
NET เต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ เด็กชายศุภสุตา ศิริแสงเจริญ, เด็กชายณัฐนนท์ มั่นเขียว 
,เด็กชายปัณณวัฒน์ อร่ามรัศมี ,เด็กหญิงภัทรดนย์ ลี้โรจนาประภา, เด็กหญิงฐิติกา หวังพูลสวัสดิ์ 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ 
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เด็กหญิงฐิติกา วังพูลสวัสดิ์, เด็กชายณัฐนนท์  มั่นเขียว, เด็กหญิงณัฐชยา วิศลดิลก, เด็กหญิงนิรมัย บุญ
บางยาง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ 
ได้แก่ นายเจตริน จินตเกษกรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนน O-NET เต็ม 100 
คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ นายณัฐดนัย ศรีเจริญสุข รวมทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ
โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม และนักเรียน
สามารถเข้าศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 86.53 

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

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. สถานศึกษาจัดเอกสารการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 2551 ฃ ข้อ และจากนโยบายโรงเรียนคาทอลิค 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ข้อ 2 ซื่อสัตย์สุจริต ข้อ3 มีวินัย  ข้อ 4 ใฝ่เรียนรู้ ข้อ 5 อยู่อย่างพอเพียง ข้อ 6 
มุ่งมั่นในการท างาน ข้อ 7 รักความเป็น ข้อ 8 มีจิตสาธารณะ ข้อ9 รักและรับใช้ ให้กับผู้เรียน และจัด
งานคณะกรรมการนักเรียน งานสภานักเรียน งานส่งเสริมประชาธิปไตย งานด้านการสอนจริยะธรรม 
งานรักษาดินแดน งานลูกเสือเนตรนารี งานแนะแนว งานระเบียบวินัย งานสถิตินักเรียน งานครูปฏิบัติ
หน้าที่เวร งานปกครอง งานสัมพันธ์ชุมชนในด้านสัมพันธ์ชุมชนภายในภายนอก (จิตอาสา)  งานกิจกรรม
นักเรียน งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานวันส าคัญ งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานกิจกรรมเพ่ือปรับ
พฤติกรรม งานปฐมนิเทศผู้ปกครอง กิจกรรมการเรียนการสอน โครงการ JS PRIZE คนดีศรียอแซฟ 
โดยแผนกสามัญชาย กิจกรรม“GENTLEMAN สุภาพบุรุษ” แผนกสามัญหญิง กิจกรรม“LADY กุลสตรี
ศรียอแซฟ” และแผนกENGLISH PROGRAM กิจกรรม “SMART” ที่คัดเลือกนักเรียนที่มีความสุภาพ
นอบน้อม  การอบรมหน้าเสาธง  การอบรมผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้น มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม อบรมจริยธรรมหน้าเสาธงและอบรมในแต่ละช่วงชั้น  การจัดการเรียนการสอนใน
คาบจริยะ  กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมปันน้ าใจ กิจกรรมศุกร์ละบาท กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม 
JS Green School กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมชมรม กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ (IS3) กิจกรรมธนาคารความดี การบันทึกลูกที่ดี กิจกรรมธนาคารโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
เพ่ือน กิจกรรมสานรัก กิจกรรมClassroom Meeting กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน  จากการสังเกต
ผู้เรียนพบว่า ผู้เรียนจะปฏิบัติตามระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เช่น การเดินแถวตาม
แนวที่ก าหนดให้เวลาอยู่ในสถานศึกษา มีความสุภาพอ่อนน้อมผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมของ
ศาสนาและประเพณีไทยผู้เรียนมีน้ าใจ ช่วยเหลือน้องๆในการยกกระเป๋าขึ้นอาคารเรียน  ช่วยปิดตึก
ในช่วงพักกลางวัน ลงเวรดูแลความสะอาดแต่ละพ้ืนที่ ผู้เรียนสามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีการ
เสนอแนะเพ่ือให้งานส าเร็จไปได้ด้วยดี ผู้เรียนเกิดคุณธรรมจริยะธรรมทางด้านความซื่อสัตย์ การตรงต่อ
เวลาในการเข้าแถว เข้าเรียนในแต่ละคาบเรียน ส่งงานงานตรงเวลา มีระเบียบวินัยในการเข้าแถว  
ผู้เรียนมีความมุ่งมานะในการเรียน โดยดูจากสถิติการมาเรียนของนักเรียนในแต่ละวัน กระบวนการ
ท างานกลุ่ม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  ผู้เรียนดูแลรักษาอาคารสถานที่จนท าให้
สถานที่สะอาด น่าอยู่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ ตลอดจนการดูแลสิ่งของส่วนตัวได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนมีความ
ตระหนักเกี่ยวกับการอยู่อย่างพอเพียงแล้วสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี  ผู้เรียนมี
ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยความมีระเบียบวินัยในการเข้าแถวเคารพธงชาติทุกชาติ และร้องเพลง
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ชาติไทยอย่างพร้อมเพียงกัน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็น
อย่างดี  ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยความมีระเบียบวินัยในการเข้าแถวเคารพธงชาติ สถิติ
ของผู้เรียนที่ได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน และคณะกรรมการในห้องเรียน  ผู้เรียน
สถิติการสาย ลา มา ขาด ของผู้เรียนมีจ านวนลดลงทุกปี  ผู้เรียนที่ไม่มีปัญหาด้านการปกครอง มี
ระเบียบวินัย แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน เคารพ เชื่อฟังครู สุภาพอ่อนน้อม จากแบบ
บันทึกของครูฝ่ายปกครอง 

 
2. โรงเรียนได้จัดโครงการ International  English on Tour  การประเมินโครงงาน นักเรียน

สามารถสื่อสารถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ การใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถคิด
วิเคราะห์คิดนอกกรอบคิดอย่างมีวิจารณญาน คิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ปัญหา
ตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย มีทักษะการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ และสามารถใช้เทคโนโลยีพัฒนา
ตนเองได้เหมาะสมตามวัย เพ่ือน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต 

3. สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะขีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้ อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีโครงการ JS ห่วงใย เข้าใจวัยรุ่น เน้นให้ความรู้ผู้เรียนในการพัฒนาตนเอง ให้ค าปรึกษาด้าน
อาชีพ พฤติกรรม การอยู่ในสังคม ท าการประเมินผู้เรียนด้วยแบบประเมิน SDQ จัดท าเครื่องมือในการ
ประเมิน ติดตามผลการเรียนต่อในอาชีพที่ผู้เรียนสนใจ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอดแทรก
การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของ ผู้เรียน ตามนโยบายของโรงเรียน ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีจรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณของความเป็นครู ผู้เรียนโดดเด่นด้านคุณธรรม-จริยธรรม เป็นผู้น าทางวิชาการ และ
เทคโนโลยี มีทักษะชีวิต ทักษะทางภาษามุ่งสู่ความเป็นสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย โรงเรียน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก คือการปฏิบัติตนด้วย
ความรักเมตตา ซื่อสัตย์  เรียบง่ายพอเพียงและมีอิสรภาพในการท าความดี   โดยจัดอบรมอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิกให้ผู้เรียนทุกคน  ให้ครูทุกกลุ่มสาระสอนสอดแทรกเข้าไปในการเรียนการสอน  มี
สมุดบันทึกเยาวชนคนดี เพ่ือให้นักเรียนมีแนวทางและหลักฐานในการปฏิบัติความดี  มีการจัดงาน
เอกลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก เพ่ือให้ผู้เรียนได้ด าเนินชีวิตอยู่ในบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก  หลังเคารพ
ธงชาติ ได้สวดภาวนารับฟังพระวาจาซึ่งเป็นข้อคิดที่น าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข   มี
การจัดโครงการเมล็ดพันธุ์แห่งความดีเพ่ืออบรมผู้เรียนที่จบช่วงชั้นให้มีคุณธรรม ตามแบบนักบุญยอ
แซฟ   และในคาบโฮมรูมมีการสอนจริยศึกษาส าหรับนักเรียนพุทธ สอนคริสตศาสนธรรมส าหรับ
นักเรียนคาทอลิก   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
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ประจ าปีของนักเรียนของห้องพยาบาล ชั่งน้ าหนัก ส่วนสูงของครูประจ าชั้น มีการบันทึกการเจริญเติบโต
ของนักเรียน รวมทั้งฝึกปฏิบัติการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการตามกิจกรรมกิจกรรมเด็กไทยฟัน
ดี และกิจกรรมถุงสะอาดซึ่ง อยู่ในงานส่งเสริมลักษณะนิสัยมีการบันทึกสรุปข้อมูลลงในสมุดประจ าตัว
ผู้เรียนให้ผู้ปกครองทราบภาคเรียนละ 1 ครั้ง และงานช่วยเหลือนักเรียนฝ่ายกิจการนักเรียนยังมีการ
ปลูกฝังให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการสุขภาวะ JS HEALTHY LIVING กิจกรรมการออกก าลังกายและมี
ส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยงานการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมแอโรบิค กิจกรรมโภชนาการกีฬาพาสุข กิจกรรมรักการออกก าลังกาย ศักยภาพ
วันเสาร์ และกิจกรรมรักการออกก าลังกายรณรงค์ให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีน้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ โดยมีการตรวจสุขภาพประจ าปี และชั่งน้ าหนัก ส่วนสูง และทดสอบสมรรถภาพทาง
กายตามโครงการสุขภาวะ JS HEALTHY LIVING  ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)  กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 
กิจกรรมการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง มีการบันทึกภาวะการเจริญเติบโต สมุดประจ าตัวผู้เรียน ให้ผู้ปกครอง
ทราบภาคเรียนละ 1 ครั้ง และได้ร่วมมือกับชุมชนภายนอกและให้ความส าคัญเรื่องของผู้เรียนที่ปลอด
จากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ เครื่องดื่มและ แอลกอฮอล์ เกม เป็นต้น 
ทางสถานศึกษาได้มอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักเรียน งานสวัสดิ์ภาพปละความปลอดภัย รับผิดชอบใน
เรื่องของการจัดกิจกรรมเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว เช่น งานตรวจสารเสพติด งานรณรงค์ป้อมปราม
สารเสพติด งานรักษาความปลอดภัย งานจราจรภายในโรงเรียน งานซ้อมภัยพิบัติ อัคคีภัย และ
แผ่นดินไหว โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ พบว่าสถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน กิจกรรมกีฬาเครือข่าย กิจกรรมรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล กิจกรรม
เยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเข้าค่ายลูกเสือ -
เนตรนารี ผู้เรียนทุกคนไม่มีปัญญาทางเพศ หรือเสพยาเสพติด มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง ภูมิใจใน
ตนเอง พัฒนาและปรับปรุงตนเองการมีความมั่นคงทางอารมณ์ และมีความมั่นใจในตนเอง. การกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งได้มอบหมายฝ่ายที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมรองรับ คือโครงการคนดีศรี
ยอเซฟ กิจกรรมชมรม กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมกุลสตรี ลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ นักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม ท าให้เกิดทักษะการรู้จักตนเอง ภูมิใจใน
ตนเอง พัฒนาและปรับปรุงตนเอง ปลูกฝังให้นักเรียนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน การปรับตัวเข้า
กับผู้อื่น  การปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสมการปฏิบัติตนที่ค านึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนจึง
ได้มอบหมายให้งานสภานักเรียน งานกิจกรรมนักเรียน งานลูกเสือ-เนตรนารี ที่รับผิดชอบด าเนินการจัด
กิจกรรมรองรับเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
งานลูกเสือ-เนตรนารี กีฬาสีประจ าปี แข่งขันกีฬาภายนอก แข่งขันกีฬาภายใน การเลือกตั้งกรรมการ
นักเรียน ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอก
หลักสูตรด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ และนันทนาการ ก าหนดนโยบายส่งเสริมสุนทรียภาพใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และในแผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น งานสัมพันธ์ชุมชน 
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีมีสุนทรียภาพ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อย่างหลากหลายมีการด าเนินงาน เช่น โครงการสุขภาวะ JS HEALTHY LIVING  โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานวันส าคัญ งานสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมชมรม งาน
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ตามแผนโดยมอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบ ผู้เรียนส่วนใหญ่ร่วมใน
กิจกรรม มีการนิเทศ ติดตามการท างานเป็นระยะ มีการประเมินผลการด าเนินงาน มีการสรุปผลการ
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ด าเนินงาน น าผลมาวิเคราะห์สรุปเป็นจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ เพ่ือน ามาพัฒนาการ
ท างานในปีต่อไปอย่างเป็นระบบครบวงจร 
2. ผลการด าเนินงาน 
 
2. ผลการด าเนินงาน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ได้ก าหนดมาตรฐานตามต้นสังกัดฝ่ายการศึกษาอัครสังฆ
มณฑลกรุงเทพ ทั้งหมด 17 มาตรฐาน และมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
ผลการด าเนินงาน มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
          สถานศึกษาให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาวะ โดยมอบหมายงานให้ฝ่ายกิจการ
นักเรียนและห้องพยาบาลจัดท าโครงการ สุขภาวะ JS HEALTHY LIVING ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
สมบูรณ์ มีน้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ฝ่ายงานสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยแต่ละฝ่ายร่วมกันช่วยเหลือผู้เรียนให้หลีกห่าง ปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่ง
มอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ เกม เป็นต้น โดยร่วมรับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและมีการน า
หน่วยงานภายนอก อาทิเช่น โรงพยาบาลวิชัยเวท สภต. โพธิ์แก้ว มาอบรมและให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ นอกจากนี้ยังมีบริการดื่มนมเพ่ือสุขภาพทุกวันส่งเสริม
สุขภาพ   ตรวจสุขภาพ  ชั่งน้ าหนัก  วัดส่วนสูงภาคเรียนละ  2 ครั้ง  ดูแลนักเรียนด้านสุขภาพ   ให้
ค าปรึกษาด้านอนามัย  เฝ้าระวังทันตสุขภาพ  ภาวะทุพโภชนาการ   ให้ความรู้และเฝ้าระวังเกี่ยวกับ
ปัญหาสิ่งเสพติด   ภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรง   โรคภัย   อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีมีสุนทรียภาพ มีการบันทึก
ภาวะการเจริญเติบโต สมุดประจ าตัวผู้เรียน ให้ผู้ปกครองทราบภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการตรวจสอบ
สุขภาพจากโรงพยาบาลวิชัยเวช  สถานศึกษาส่งมอบหมายงานให้ งานสภานักเรียน งานสัมพันธ์ชุมชน 
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ท าให้ผู้เรียนรัก 
และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนนาฏศิลป์ไทย เช่น การเลือกตังคณะกรรมการนักเรียน งาน
วันส าคัญ งานสัมพันธ์ชุมชนภายในและภายนอก กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมชมรม กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียน โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการสร้างจิตสาธารณะ
เพ่ือพัฒนาสังคม โครงการลูกเสือ-เนตรนารีให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยมีการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบครบวงจร PDCA ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
มีผลการด าเนินงานคือ ผู้เรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เช่น การเดินแถว
ตามแนวที่ก าหนดให้เวลาอยู่ในสถานศึกษา มีความสุภาพอ่อนน้อมผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามหลักธรรม
ของศาสนาและประเพณีไทยผู้เรียนมีน้ าใจ ช่วยเหลือน้องๆในการยกกระเป๋าขึ้นอาคารเรียน  ช่วยปิดตึก
ในช่วงพักกลางวัน ลงเวรดูแลความสะอาดแต่ละพ้ืนที่ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีการเสนอแนะเพ่ือให้
งานส าเร็จไปได้ด้วยดี เกิดคุณธรรมจริยะธรรมทางด้านความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลาในการเข้าแถว เข้า
เรียนในแต่ละคาบเรียน ส่งงานงานตรงเวลา มีระเบียบวินัยในการเข้าแถว  มีความมุ่งมานะในการเรียน 
โดยดูจากสถิติการมาเรียนของผู้เรียนในแต่ละวัน กระบวนการท างานกลุ่ม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าๆ 
ของโรงเรียน ดูแลรักษาอาคารสถานที่จนท าให้สถานที่สะอาด น่าอยู่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ ตลอดจนการดูแล
สิ่งของส่วนตัวได้เป็นอย่างดี มีความตระหนักเกี่ยวกับการอยู่อย่างพอเพียงแล้วสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี  เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยความมีระเบียบวินัยในการเข้าแถว
เคารพธงชาติทุกชาติ และร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพียงกัน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่
เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นอย่างดี  ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยความมีระเบียบวินัยใน
การเข้าแถวเคารพธงชาติ สถิติของผู้เรียนที่ได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน และ
คณะกรรมการในห้องเรียน  สถิติการสาย ลา มา ขาด ของผู้เรียนมีจ านวนลดลงทุกปี  ไม่พบผู้เรียนที่มี
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ปัญหาด้านการปกครอง มีระเบียบวินัย แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน เคารพ เชื่อฟังครู สุภาพ
อ่อนน้อม จากแบบบันทึกของครูฝ่ายปกครอง ตลอดจนผู้เรียนส่วนใหญ่ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
ตามเกณฑ์ มีการเอาใจใส่ในและกระตือรือร้นในการช่วยงานคุณครู ช่วยงานผู้ปกครอง เป็นผู้สืบทอดและ
รักษาวงศ์ตระกูลเป็นอย่างดี ประพฤติตนเหมาะสมกับความเป็นลูกที่ดี โดยสังเกตจากจ านวนผู้เรียนที่
ได้รับเกียรติบัตรคนดีศรียอแซฟประจ าแต่ละเดือน การแต่งกายที่เป็นระเบียบเรียบร้อย  จ านวนผู้เรียนที่
ไม่ขาดเรียน มาสาย ออกจากการศึกษากลางคัน  จ านวนผู้เรียนที่ไม่มีปัญหาด้านการปกครอง ผู้เรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในสถานศึกษาโดยผ่านกระบวนการคิด วางแผน ก าหนดกิจกรรม 
และด าเนินการโดยสถานศึกษาหรือโดยผู้เรียนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนแต่ละคนจะมีหน้าที่ตามกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษาทุกวัน รวมทั้งเวลามีการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาผู้เรียนจะมีส่วนร่วมใน
การช่วยครูและร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างดี 
 
ผลการด าเนินงาน มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
         สถานศึกษาจัดเอกสารการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 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)  งานกิจกรรมนักเรียน 
งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานวันส าคัญ งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานกิจกรรมเพ่ือปรับพฤติกรรม งาน
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง กิจกรรมการเรียนการสอน โครงการ JS PRIZE คนดีศรียอแซฟ โดยแผนกสามัญชาย 
กิจกรรม“GENTLEMAN สุภาพบุรุษ” แผนกสามัญหญิง กิจกรรม“LADY กุลสตรีศรียอแซฟ” และแผนก
ENGLISH PROGRAM กิจกรรม “SMART” ที่คัดเลือกนักเรียนที่มีความสุภาพนอบน้อม  การอบรมหน้า
เสาธง  การอบรมผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้น มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม อบรมจริยธรรม
หน้าเสาธงและอบรมในแต่ละช่วงชั้น  การจัดการเรียนการสอนในคาบจริยะ  กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม
ปันน้ าใจ กิจกรรมศุกร์ละบาท กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม JS Green School กิจกรรมค่าย
ลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมชมรม กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (IS3) กิจกรรมธนาคารความดี 
การบันทึกลูกที่ดี กิจกรรมธนาคารโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านเพื่อน กิจกรรมสานรัก กิจกรรมClassroom 
Meeting กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน  จากการสังเกตผู้เรียนพบว่า ผู้เรียนจะปฏิบัติตามระเบียบวินัยและ
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เช่น การเดินแถวตามแนวที่ก าหนดให้เวลาอยู่ในสถานศึกษา มีความสุภาพ
อ่อนน้อมผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาและประเพณีไทยผู้เรียนมีน้ าใจ ช่วยเหลือน้องๆ
ในการยกกระเป๋าขึ้นอาคารเรียน  ช่วยปิดตึกในช่วงพักกลางวัน ลงเวรดูแลความสะอาดแต่ละพ้ืนที่ ผู้เรียน
สามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีการเสนอแนะเพ่ือให้งานส าเร็จไปได้ด้วยดี ผู้เรียนเกิดคุณธรรมจริ
ยะธรรมทางด้านความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลาในการเข้าแถว เข้าเรียนในแต่ละคาบเรียน ส่งงานงานตรง
เวลา มีระเบียบวินัยในการเข้าแถว  ผู้เรียนมีความมุ่งมานะในการเรียน โดยดูจากสถิติการมาเรียนของ
นักเรียนในแต่ละวัน กระบวนการท างานกลุ่ม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  ผู้เรียนดูแล
รักษาอาคารสถานที่จนท าให้สถานที่สะอาด น่าอยู่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ ตลอดจนการดูแลสิ่งของส่วนตัวได้
เป็นอย่างดี ผู้เรียนมีความตระหนักเกี่ยวกับการอยู่อย่างพอเพียงแล้วสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
เป็นอย่างดี  ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยความมีระเบียบวินัยในการเข้าแถวเคารพธงชาติทุก
ชาติ และร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพียงกัน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ 
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กษัตริย์ เป็นอย่างดี  ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยความมีระเบียบวินัยในการเข้าแถวเคารพธง
ชาติ สถิติของผู้เรียนที่ได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน และคณะกรรมการในห้องเรียน  
ผู้เรียนสถิติการสาย ลา มา ขาด ของผู้เรียนมีจ านวนลดลงทุกปี  ผู้เรียนที่ไม่มีปัญหาด้านการปกครอง มี
ระเบียบวินัย แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน เคารพ เชื่อฟังครู สุภาพอ่อนน้อม จากแบบบันทึก
ของครูฝ่ายปกครอง 
 
ผลการด าเนินงาน มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
          สถานศึกษามีการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ ด้วยตนเอง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ทักษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ ครูผู้สอนได้ให้ นักเรียนจัดท ารายงาน โดยค้นคว้า
หาความรู้จากห้องสมุด นอกจากนี้ภายในห้องสมุดได้ให้บริการคอมพิวเตอร์ส าหรับการสืบค้นข้อมูล มีการ
จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติ   กิจกรรม Book Rally  กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก  กิจกรรม 
Science Reading  กิจกรรม Social Reporter  กิจกรรมการอ่านเพ่ือขภาพ   กิจกรรม Reading Art 
Around  กิจกรรมนักอ่านน้อย  กิจกรรมModern  IT  กิจกรรม  My Favourit Book    กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก มาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน ในด้านเทคโนโลยี มี
การจัดตารางการเข้าไปใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีการบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
และครูผู้สอนยังมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและการน าเสนอผลงาน 
โดยใช้เทคโนโลยีเช่น การน าเสนอผลงานในรูปแบบคลิป VDO ,Power Point,Web Site,E-book  การใช้
โปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ  มีการจัดกิจกรรมชมรมที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนโดยน า
เทคโนโลยีมาใช้    จากการศึกษาเอกสารมีการสรุปผลการประเมินการอ่านของนักเรียนจากกิจกรรมรัก
การอ่าน ธนาคารปัญญา และการจัดกิจกรรมการสอนพบว่านักเรียนมีความสามารถในการอ่านและรู้จัก
เลือกสรรหนังสือบทความสิ่งพิมพ์ต่างๆที่เหมาะสมกับวัย เมื่อผู้สอนมีการซักถามโดยใช้ประเด็นค าถาม
ผู้เรียนสามารถตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น  นักเรียนได้รับมอบหมายให้สรุปความรู้ที่เรียนในรูปแบบของ
แผนผังความคิดพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่สามารถเขียนแผนผังความคิดได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น  
จากสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม ผู้เรียนสามารถพูดคุยซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืน
ได้เป็นอย่างดี หากพบข้อสงสัยภายในกลุ่มสามารถซักถามกับครูผู้สอนได้  นักเรียนน าเสนอผลงานใน
รูปแบบของรูปเล่มรายงานการท า Portfolio  การเขียนเรียงความพบว่าผู้เรียนสามารถเขียนถ่ายทอด
ความรู้ ความรู้สึกนึกคิดเรื่องราวตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ไปสู่ผู้อ่ืนได้   การบันทึกธนาคารปัญญา การ
จัดการเรียนการสอน พบว่านักเรียนสามารถตั้งประเด็นค าถาม เพ่ือค้นคว้าหาค าตอบและหาความรู้
เพ่ิมเติมและมีการใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ เช่นการเรียนแบบโครงงาน สถานศึกษามีการวางแผนการ
จัดท าแผนปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เช่นการส่งเสริมให้ครูทุกกลุ่มสาระจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนจากแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน เช่น การ
จัดสวนไม้ในวรรณคดี ของกลุ่มสาระภาษาไทยการจัดสวนสมุนไพรของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ห้อง
ภาษาไทยที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทย โดยผู้สอนได้มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แหล่ง
เรียนรู้ต่างๆข้างต้น นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรม รักศาสตร์  รักศิลป์ รักไทย กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรม 
English Day  กิจรรมวันภาษาไทย  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจรรมสังคมรักโลก รักษ์สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมภูมิปัญญาไทย โดยกิจรรมต่างๆ เหล่านี้จะมีการจัดรูปแบบกิจกรรม เป็นฐานความรู้ที่ให้ความรู้
เชิงทฤษฏี และให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง มีการท าใบงาน แข่งขันตอบค าถาม เพ่ือชิงรางวัลต่างๆ  จาก
การศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เริ่มต้นด้านทฤษฏี เพ่ือให้
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ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในระบบและวิธีการใช้เทคโนโลยี มีการจัดความรู้ผู้เรียนในเชิงทฤษฏี และมีการ
สอนเสริมเพ่ิมเติมในกรณีที่ผู้เรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจ  ผู้สอนมีการให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต เพ่ือจัดท ารายงาน มีการมอบหมายงานและส่งงานผ่านทาง E-mail  มีการตอบข้อสงสัยใน
บทเรียนผ่านทาง Line และ Facebook    จากการสังเกตการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนพบว่านักเรียน
สามารถค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลหาข้อสรุปและจัดท าเป็น
ผลงานของตนเองได้    จากการสังเกตการน าเสนอผลงานของนักเรียน พบว่านักเรียนมีการสร้างสรรค์
ผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การใช้โปรแกรมสร้างชิ้นงาน , การน าเสนอผลงานโดยใช้ Power 
Point , E-book ,Web Site ,E-learning การถ่ายคลิป VDO นอกจากนี้นักเรียนยังมีการเข้าร่วมการแข่ง
ข้นภายนอกในรายต่างๆจนได้รับรางวัลมากมาย 
 
ผลการด าเนินงาน มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
           สถานศึกษาด าเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  โดยมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานก ากับติดตามการท าโครงการ/กิจกรรมที่น าไปสู่การพัฒนาทักษะ การ
คิดของผู้ เรียนอย่างเต็มศักยภาพ  เช่น  ได้แก่ ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ  กิจกรรมอัจฉริยะทาง
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมเจียระไนเพชร กิจกรรม Junior Artist กิจกรรม Smart Brain กิจกรรมวิทย์สัปยุทธ์  
กิจกรรมชมรม  กิจกรรมกีฬาภายใน  การท าโครงงาน / Big Job ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น ซึ่งกิจกรรม
ต่างๆ นักเรียนจะเป็นผู้สืบค้นข้อมูล  รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  สังเคราะห์ ที่น าไปสู่องค์รวมของความรู้  
โดยการน าเสนอข้อมูลความรู้ต่างๆ ตามความคิดของตนเองที่มีการก าหนดเป้าหมายอย่างสมเหตุสมผลซึ่ง
เป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  เช่น  การท าผัง
ความคิด (mind mapping) การเขียนรายงาน การอธิบาย  การน าเสนอหน้าชั้นเรียนโดยใช้สื่อประกอบ  
การท าโครงงาน  การสรุปสาระส าคัญลงสมุดบันทึกการอ่านทุกส่วนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนยังเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ของผู้เรียนในการคิดอย่างเป็นระบบอีกด้วย  เช่น  กิจกรรมธนาคารปัญญา  กิจกรรม Go to 
Goal  ช่วยส่งเสริมแนวทางในการสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟังและดู  และสื่อสาร โดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง  ส่วนการส่งเสริมการท าโครงงาน และกิจกรรมชมรมของนักเรียนยังช่วย
ส่งเสริมการน าเสนอวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  ตลอดจนก าหนดเป้าหมาย
คาดการณ์   ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  และการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนยังเป็น
การรวบรวมผลงานที่รวบรวมจากร่อยหลักฐานการเรียนรู้แต่ละรายวิชาที่แสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ผลงานด้วยภาคภูมิใจ นอกจากนี้  สถานศึกษายังด าเนินการประเมินผู้เรียนทุกคนเกี่ยวกับการอ่าน  คิด  
วิเคราะห์  และเขียนสื่อความในแต่ละรายวิชาทุกคนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  2551 ได้แก่  
ความสามารถในการสื่อสาร   ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ตลอดจนมีการประเมินคุณภาพผู้เรียนและการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนทุกระดับชั้น  ดังนั้น  การด าเนินการพัฒนางานต่าง ๆ  น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งภายในห้องเรียน  และนอก
ห้องเรียนที่จะน าไปสู่การพัฒนาตนเองไปสู่ทักษะการคิดขั้นสูง  เกิดความภาคภูมิ ใจในผลงานของตนเอง    
การจัดท าโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล   ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  โดย
โรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  สนับสนุนครูผู้สอนวางแผนการ
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จัดกิจกรรม การเรียนการสอน  ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การจัดท าสื่อการสอน  การวัดผล
ประเมินผลการเรียนการสอนรวมถึงการสอนซ่อมเสริม  ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  ด้านการวัดประเมินผลสอดคล้องกับคุณลักษณะความสามารถ  ความ
ถนัด  ความสนใจของผู้เรียน   ประเมินผลจากสภาพจริง  สามารถน าผลงานหรือข้อมูลที่ได้รับมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  การท าโครงงาน การจัดท ารายงานค้นคว้าจากสื่อ
เทคโนโลยี  เทคโนโลยี  กิจกรรม English Camp กิจกรรมวิทย์สัปยุทธ์  กิจกรรม Math joy กิจกรรม
ชมรม กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  ประกอบด้วยการท าแบบฝึกหัด การคิด
วิเคราะห์ในวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การคิด โครงงาน/Big job   มีการจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนเรียนรู้เป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย ฝึกท างานร่วมกัน แก้ไขปัญหาระหว่างการท างานร่วมกัน ผู้เรียนส่วน
ใหญ่มีทักษะความสามารถใน การคิด รู้จักวิเคราะห์โจทย์เลขปัญหาจากแบบทดสอบอัตนัยในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ รู้จักการสรุปเรื่องจากการอ่านลงในบันทึกการอ่าน  รู้จักการใช้แผนผังความคิด 
กระบวนการท าโครงงาน ฝึกผู้เรียนแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองจากกิจกรรม
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  เพ่ือให้ผู้เรียนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผลการจัดท าเป็นรายงานพร้อม
ทั้งน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินในผู้เรียนด้านการคิด 
จึงมีระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
ผลการด าเนินงาน มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
      โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   โดยใช้ครูที่สอนในระดับชั้น
เดียวกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน  มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้  วิพากษ์วิจารณ์  แสดงความ
คิดเห็น เทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ  สื่อ ICT  การประเมินการ
เรียนการสอนเชิงพัฒนา  และพัฒนาการเรียนการสอน  โดยใช้วิจัยในห้องเรียน  ตลอดจนการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีการประเมินความก้าวหน้าโดยใช้วิธีการประเมินผลตามสภาพจริง      โรงเรียนมี
โครงการเก่งเพ่ิม  เสริมอ่อน  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปเป็นไปตาม
เกณฑ์     มีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากการสอบวัดคุณภาพทางการศึกษา  ระดั บชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  ระดับโรงเรียน  จังหวัด  และประเทศ  โดย
น าผลการทดสอบจากสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  (O-NET)  เพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาปีการศึกษาต่อไป  นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถสื่อความคิดผ่านทางการพูด  เขียน  หรือ
น าเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ  ทางโรงเรียนก็ด าเนินการให้ผู้สอนสอดแทรกการเรียนการสอน  ในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์    วิทยาศาสตร์    สังคมศึกษาฯ   และบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืน ๆ   เพ่ือให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์    คิดสังเคราะห์  คิดอย่างสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  คิดเป็นระบบ  น าสู่การสร้างองค์
ความรู้ อีกทั้งความสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียน
ด าเนินการโดยผู้สอนสอดแทรกการเรียนการสอนในกลุ่มสาระภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  และบูรณา
การกับกลุ่มสาระอ่ืนๆ  เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความสามารถในการรับและสื่อสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด  ความรู้ความเข้าใจเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  ประสบการณ์  ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม  ส่วนความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้   โรงเรียนด าเนินการโดยผู้สอนสอดแทรกการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   และ
บูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืน ๆ   เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม  ในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร  การท างาน  
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม   นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดโครงการและ
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และศักยภาพให้กับผู้เรียนมีคุณภาพตามตัวบ่งชี้  ประกอบด้วย 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
กิจกรรมที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมห้องเรียนอัจฉริยภาพ กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาสื่อเทคโนโลยีผู้เรียน
ภาษาต่างประเทศ  แบบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนส าหรับครู 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัด  
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนภาษาต่างประเทศ 
จากการจัดโครงการ / กิจกรรมอย่างหลากหลายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร  ช่วยพัฒนาผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ  สามารถสื่อความคิดผ่านทางการพูด  เขียน หรือน าเสนอวิธีต่าง ๆ  สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้   จึงท าให้มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์  
และผลการทดสอบรวมยอดระดับชาติเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์  มีผลประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 5 ใน
ระดับด ี
ผลการด าเนินงาน มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
        สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายตามแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา ปี 2558 - 2562 ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน ท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นหมู่คณะ โดยฝ่ายบริหารมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการ 
และฝ่ายกิจการนักเรียน  วางแผนและด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน 
ท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นหมู่คณะ โดยจัดกิจกรรม/ชมรม  กิจกรรมโครงงาน / Big Job   การจัดแฟ้มสะสม
ผลงานผู้เรียน  การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี  กิจกรรมจิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน์งานสภา และ
กรรมการนักเรียน กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (SDQ) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6   โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีการวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ท างาน
อย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเองท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีความรู้สึกท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
 จากการจัดกิจกรรม/ชมรม  กิจกรรมโครงงาน / Big Job   การจัดแฟ้มสะสมผลงานผู้เรียน  การ
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี  กิจกรรมจิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน์งานสภา และกรรมการนักเรียน 
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (SDQ) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า 
ผู้เรียนท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ด าเนินการจัดกิจกรรมโดยผู้เรียนด าเนินการประชุมวางแผนการ
ด าเนินงานก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิก มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน เสนอและร่วมฟัง
ความคิดเห็น ด าเนินการปฏิบัติงานร่วมกันตามแผนงานที่ก าหนด  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนา
งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจการนักเรียน  ประชุมวางแผนและด าเนินการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเองภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง และฝึกให้ผู้เรียนรู้จักอาชีพที่สุจริต  ฝึกให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง  เกิดทักษะในการ
ท างานผู้เรียนเห็นคุณค่าในการประกอบอาชีพสุจริต มีความรู้ ใฝ่หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพสุจริตที่ตนสนใจ 
ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจมีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ 6 ในระดับดีเยี่ยม 
ผลการด าเนินงาน มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
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         โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมการจัดโครงการ กิจกรรม ตามนโยบายจุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือ พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ 
เพ่ือตอบสนอง นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยส่งเสริมบุคลาการและผู้เรียน ให้มี
นิสัยรักษ์ สิ่งแวดล้อม รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงด าเนินงานโดยจัด
โครงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีทักษะการคิด
วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์   สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยการจัดท า
โครงการ โครงการ Do it  yourself   และ โครงการ Let ‘s Speak  English  โดยการใช้ ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารได้   สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ได้จัดโครงการ  
Beyond to Asean ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ให้รู้จัก
คุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิต โดยการจัดโครงการโครงการเมล็ดพันธุ์แห่งความดี   
จากการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ผลการ
ด าเนินงานได้บรรลุตามวิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของโรงเรียน อีกทั้งโรงเรียน
ยังได้จัดกิจกรรมโครงการดีเด่นเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อย่างครอบคลุมอีก 5 โครงการ คือ  
1.โครงการโรงเรียนคุณธรรม (เมล็ดพันธุ์แห่งความดี) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม 
ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้ที่สมควรได้รับเกียรติบัตรคนดีศรียอแซฟ
และได้รับทุนประพฤติดีจากสมาคมผู้ปกครองและครู 
2.โครงการโรงเรียนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  ( World class Standard ) ได้รับการประเมินและ
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน  เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด อยู่ในระดับดีมาก 
3. โครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติ    ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองเพ่ือมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงของนักเรียนเพ่ือให้สามารถอ่านออกเขียนได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมตลอดจนพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการอ่านที่ดีและถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
4.โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้น าทางวิชาการและ
เทคโนโลยี มีความเป็นเลิศทางด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ได้มีความรู้ เรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนา
ตนเองอย่างเต็มศักยภาพ และยังส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันภายนอกจนได้รับรางวัลทั้งระดับ เขต 
จังหวัด ภาคและประเทศจนได้รับรางวัล 
5.โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม นักเรียนในทุกระดับชั้นได้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ปลูกจิตส านึกในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของพลังงานทดแทน น าประโยชน์จากการแยกขยะมาใช้ต่อไป ทั้งนี้
โครงการต่างๆ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของโรงเรียน โดย
ค านึงถึงปัญหาและความต้องการของทุกฝ่าย มีการวางแผนและก าหนดขั้นตอนการท างานอย่างชัดเจน 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและมั่นใจ ผลการด าเนินโครงการ เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการเรียน ทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคม และสติปัญญา มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 15 อยู่ 
ในระดับดีมาก 
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สถานศึกษาได้จัดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร. ที่
อยู่ในระดับ 3 

ขึ้นไป 

จ านวน นร.
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

1.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

4,508 4,508 
 

100 
0.5 0.50 

1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

4,508 4,508 100 0.5 0.50 

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลีย่งตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

4,502 4,508 
 

99.87 
 

1 0.99 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

4,501 4,508 99.84 1 0.99 

1.5 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น 

4,507 4,508 99.98 1 0.99 

1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศลิปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ 

4,508 4,508 100 1 1.00 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1   ดีเยี่ยม 5 4.97 
 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร. ที่อยู่
ในระดับ 3 ขึ้นไป 

จ านวน นร.
ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได้ 
 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม 
      หลักสูตร 

4,508 4,508 100 2 2.00 

2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตญัญูกตเวที 
      ต่อผู้มีพระคุณ 

4,508 4,508 100 1 1.00 

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่ 
      แตกต่าง 

4,508 4,508 99.93 1 0.99 

2.4 ตระหนัก รู้คณุค่า ร่วมอนุรักษ์และ 
      พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

4,508 4,508 100 1 1.00 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2   ดีเยี่ยม 5 4.99 
 
 
 
 
 
 



132 

 

สารสนเทศแผนกสามญัชาย ปีการศึกษา 2560 Page 132 
 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นรที่
อยู่ในระดับ 3 

ขึ้นไป 

จ านวน 
นร

ทั้งหมด 

ร้อยละ
ที่ได้ 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย 
      ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรยีนรู้ และสื่อต่างๆ  
      รอบตัว 

4,508 4,508 100 2 100 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู  พูด เขียน และตั้ง 
      ค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

4,508 4,508 100 1 100 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุม่ แลกเปลี่ยนความ 
      คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

4,508 4,508 100 1 100 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 4,508 4,508 99.91 1 99.91 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3   ดีมาก 4 3.99 

 
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
มีสติสมเหตุผล   
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร. ที่อยู่
ในระดับ 3 ขึ้นไป 

จ านวน นร.
ทั้งหมด 

ร้อยละ
ที่ได้ 

 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

4.1  สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู 
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

4,508 4,508 
 

99.81 
 

2 1.99 

4.2  น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง 

4,508 4,508 
99.78 

1 0.99 

4.3  ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตผุลประกอบ 

4,508 4,508 
99.87 

1 0.99 

4.4  มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ 

4,508 4,508 
100 

1 100 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4   ดีเยี่ยม 5 4.97 
 
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับที่ได้ 

 
น้ าหนัก (คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

5.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ ์

 
4 

1 
 

0.71 
5.2  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร

เป็นไปตามเกณฑ ์
 

5 
1 

 
0.82 

5.3  ผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ ์

 
4 

2 0.89 

5.4  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ ์ 3 1 0.72 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5 ดี 5 3.14 
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มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร. ที่อยู่ใน

ระดับ 3 ขึ้นไป 
จ านวน นร 
ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได้ 
 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

6.1  วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 

4,508 4,508 99.91 2 2.00 

6.2  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 

4,508 4,508 99.91 1 1.00 

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

หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 

4,508 4,508 99.98 1 1.00 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6   ดีเยี่ยม 5 5.00 
 
 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับท่ีได้ น้ าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้น ตามแนวทางการปฏริูปการศึกษา 

5 2 2 

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 5 1 1 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 15 ดีเยี่ยม 3 3 
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แบบบันทึกสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 

  
ระดับชั้น จ านวนนักเรียน ระดับคุณภาพ 

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

ผลรวม 4487 4212 275 0 
คิดเป็นร้อยละ 93.87 6.13 - 

ระดับคุณภาพ ผลการประเมิน ความหมาย 
3 89.15 ดีเยี่ยม 
2 10.31 ดี 
1 0.54 ผ่าน 
0 0 ไม่ผ่าน 
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0
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400
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

จ า
นว

น/
คน

ระดับชั้น

กราฟเปรียบเทียบผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
นักเรียนชั้น ป.1-ม.6 ปีการศึกษา 2560

คุณภาพดีเยี่ยม คุณภาพดี ผ่าน

4212, 94%

275, 6%

0, 0%
ระดับคุณภาพ

คุณภาพดีเยี่ยม

คุณภาพดี

ผ่าน
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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 2560 
 

 
 
 

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 2560 ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6) 
 

หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ 

ระดับโรงเรียนยอแซฟ 52.41 49.50 46.10 63.39 

ระดับจังหวัด 50.02 40.98 41.31 40.58 

ระดับสังกัด 50.30 42.06 42.18 46.65 

ระดับภาค 47.40 37.75 39.50 37.04 

ระดับประเทศ 46.58 37.12 39.12 36.34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 จากตารางและแผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ระดับโรงเรียน ระดับ
จังหวัด ระดับสังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ  พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัดระดับภาคและระดับประเทศทุกรายวิชา 
เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายวิชา พบว่าวิชาที่มีคะแนนสูงสุด ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเฉลี่ย=63.39) 
รองลงมาได้แก่วิชาภาษาไทย (คะแนนเฉลี่ย=52.41) วิชาคณิตศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย=49.50) และ วิชา
วิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย=46.10) ตามล าดับ 
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รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
ปีการศึกษา 2560 ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) 

 
 
 
 

                   

 

 

 

 

 

 

  จากตารางและแผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ระดับโรงเรียน ระดับ
จังหวัด ระดับสังกัดระดับภาค และระดับประเทศ  พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ของ
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัดและระดับประเทศทุกรายวิชา เมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายวิชา พบว่าวิชาที่มีคะแนนสูงสุด ได้แก่ วิชาภาษาไทย (คะแนนเฉลี่ย=57.19) รองลงมา
ได้แก่ วิชา ภาษาอังกฤษ (คะแนนเฉลี่ย=41.93) วิชาคณิตศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย=38.34)และ วิชาวิทยาศาสตร์ 
(คะแนนเฉลี่ย=38.19) ตามล าดับ 

  

หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ 

ระดับโรงเรียนยอแซฟ 57.19 38.34 38.19 41.93 

ระดับจังหวัด 51.99 29.70 34.01 32.11 

ระดับสังกัด 47.89 26.88 32.33 32.92 

ระดับภาค 48.53 26.44 32.28 30.40 

ระดับประเทศ 48.29 26.30 32.28 30.45 
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รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 

ปีการศึกษา 2560 ช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) 
 

 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จากตารางและแผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ระดับโรงเรียน ระดับ
จังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ  พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนยอ
แซฟอุปถัมภ์ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัดและระดับประเทศทุกรายวิชา เมื่อพิจารณาแยกเป็น
รายวิชา พบว่าวิชาที่มีคะแนนสูงสุด ได้แก่วิชาภาษาไทย (คะแนนเฉลี่ย=54.65) รองลงมาได้แก่วิชา
ภาษาอังกฤษ (คะแนนเฉลี่ย=41.71)วิชาสังคมศึกษา (คะแนนเฉลี่ย=38.44) วิชาวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย=
34.24 และ)วิชาคณิตศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย=31.85) ตามล าดับ 

หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา อังกฤษ 

ระดับโรงเรียนยอแซฟ 54.65 31.85 34.24 38.44 41.71 

ระดับจังหวัด 53.63 30.02 32.94 37.39 33.58 

ระดับสังกัด 46.90 24.68 29.30 34.22 31.42 

ระดับภาค 49.82 25.11 29.55 34.84 28.85 

ระดับประเทศ 49.25 24.53 29.37 34.70 28.31 
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการคุณธรรมจริยธรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตารางแสดงผลการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรัฐบาล 
จ าแนกเป็นแผนกสามัญชาย – แผนกสามัญหญิง และ แผนก English Program 

 
 ปีการศึกษา2558 ปีการศึกษา2559 ปีการศึกษา2560 

แผนกสามัญชาย 93.78 95.77 90.81 
แผนกสามัญหญิง 86.23 86.71 82.55 

แผนก English Program 84.00 63.20 73.33 
ร้อยละ 83.24 91.67 86.53 
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2. จุดเด่น    

         ผู้เรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เช่น การเดินแถว ตามแนวที่ก าหนดให้
เวลาอยู่ในสถานศึกษา มีความสุภาพอ่อนน้อมผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาและประเพณีไทย
ผู้เรียนมีน้ าใจ ช่วยเหลือน้องๆในการยกกระเป๋าขึ้นอาคารเรียน  ช่วยปิดตึกในช่วงพักกลางวัน ลงเวรดูแลความ
สะอาดแต่ละพ้ืนที่ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีการเสนอแนะเพ่ือให้งานส าเร็จไปได้ด้วยดี เกิดคุณธรรม จริยะ
ธรรมทางด้านความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลาในการเข้าแถว เข้าเรียนในแต่ละคาบเรียน ส่งงานงานตรงเวลา มี
ระเบียบวินัยในการเข้าแถว  มีความมุ่งมานะในการเรียน โดยดูจากสถิติการมาเรียนของผู้เรียนในแต่ละวัน 
กระบวนการท างานกลุ่ม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ดูแลรักษาอาคารสถานที่จนท าให้สถานที่
สะอาด น่าอยู่ เอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดจนการดูแลสิ่งของส่วนตัวได้เป็นอย่างดี มีความตระหนักเก่ียวกับการอยู่
อย่างพอเพียงแล้วสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี  เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยความมี
ระเบียบวินัยในการเข้าแถวเคารพธงชาติทุกชาติ และร้องเพลงชาติไทยอย่าง ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ด้วยความมีระเบียบวินัยในการเข้าแถวเคารพธงชาติ สถิติของผู้เรียนที่ได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน และคณะกรรมการในห้องเรียน  สถิติการสาย ลา มา ขาด ของผู้เรียนมีจ านวนลดลงทุก
ปี  ไม่พบผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการปกครอง มีระเบียบวินัย แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน เคารพ 
เชื่อฟังครู สุภาพอ่อนน้อม จากแบบบันทึกของครูฝ่ายปกครอง ตลอดจนผู้เรียนส่วนใหญ่ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี
ของพ่อแม่ตามเกณฑ์ มีการเอาใจใส่ในและกระตือรือร้นในการช่วยงานคุณครู ช่วยงานผู้ปกครอง เป็นผู้สืบทอด
และรักษาวงศ์ตระกูลเป็นอย่างดี ประพฤติตนเหมาะสมกับความเป็นลูกท่ีดี โดยสังเกตจากจ านวนผู้เรียนที่ได้รับ
เกียรติบัตรคนดีศรียอแซฟ ประจ าแต่ละเดือน การแต่งกายที่เป็นระเบียบเรียบร้อย  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในสถานศึกษาโดยผ่านกระบวนการคิด วางแผน ก าหนดกิจกรรม และด าเนินการโดย
สถานศึกษาหรือโดยผู้เรียนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนแต่ละคนจะมีหน้าที่ตามกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ใน
สถานศึกษาทุกวัน รวมทั้งเวลามีการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในการช่วยกิจกรรมต่างๆ
เป็นอย่างดี  
        ด้านทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องโดยจัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมการอ่าน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่ม มีการใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้ มีการน าเสนอผลงานที่หลากหลายและน่าสนใจ โดยจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมธนาคารปัญญา รักการอ่าน กิจกรรมรักศาสตร์ รักศิลป์  รักไทย วันสุนทรภู่  วัน
ภาษาไทย  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม Book Rally  กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก   
กิจกรรม Science Reading กิจกรรม Social Reporter กิจกรรมการอ่านเพ่ือสุขภาพ   กิจกรรม Reading 
Art Around กิจกรรมนักอ่านน้อย   กิจกรรมModern  IT   กิจกรรม  My Favorite Book   กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด กิจกรรมวิชาการสัญจร การเรียนแบบโครงงาน ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
กระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ตนได้รับ มีการ
สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคโนโลยี และน าเสนอผลงานได้อย่างน่าสนใจ 
4. จุดควรพัฒนา 
 ผู้เรียนในระดับขั้น ป.1 - ป.3 ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการน าเสนอ การอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้บัญหาตามสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนในระดับขั้น 
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ม.1 - ม.3 ส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดี ต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการ
ลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรม อันดีงามของไทย ในภาพรวมการเพ่ิมความหลากหลายของหนังสือใน
ห้องสมุดให้เพียงพอและเหมาะกับนักเรียนทุกช่วงชั้น และมีการจัดแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายครอบคลุมทุ ก
กลุ่มสาระ และควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักวางแผนเพ่ือน าไปสู่การก าหนด
เป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจในการแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ทั้งนี้ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถปฏิบัติงาน หรือเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวโดยสามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุผล รวมทั้ง มีการทดสอบนักเรียนตามความสามารถด้านการคิดเพ่ือประเมินความสามารถ
ด้านการคิดของนักเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 
 
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 2560 ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของโรงเรียน 
และสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือน ามาสู่การพัฒนา
ผู้เรียน 
 2.3 โรงเรียนมีสารสนเทศที่ครบถ้วน และพร้อมใช้เป็นระบบสารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และสารสนเทศด้านการพัฒนาครู ครบทั้ง 4 ด้าน 
 2.4 โรงเรียนมีโครงการในการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น การจัดมุม
วิชาการ สวนสมุนไพร ห้องสมุดเคลื่อนที่ ห้องปฏิบัติการต่างๆ  
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 2.5 โรงเรียนมีการระดมทรัพยากร จากแหล่งต่างๆ เช่น สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า สมาคม
เครือข่ายที่สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา และจัดให้มีการประชุม อย่างน้อยเทอมละ 2 
ครั้ง เพื่อน านโยบาย ข้อเสนอแนะ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการสถานศึกษา 
 2.7 โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ และน าผลที่ได้จากการนิเทศ มาใช้ในการพัฒนา 
ปรับปรุง คุณภาพของโรงเรียน ให้มากยิ่งขึ้น 
            

 
 
ผลการด าเนินงาน มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
1. แผนปฏิบัติการประจ าปี  พบว่า ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการ

ก าหนดแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา โดยมีรายงานการ
ประชุมที่มีมติความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา จากการศึกษาเอกสาร  แผนพัฒนา
สถานศึกษาปี 2558-2562 แผนปฏิบัติการประจ าปีของฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียนและฝ่ายจิตตาภิ
บาล พบว่า  สถานศึกษามีการก าหนดรูปแบบการส่งเสริมในรูปโครงการหรือกิจกรรมที่ระบุไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างชัดเจน 

2. ค าสั่งแต่งตั้ง  บันทึกการประชุมฝ่ายต่างๆ และบันทึกการประชุมกลุ่มสาระ พบว่า การด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่
ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรร้อยละ 85 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ  

3. แบบประเมินงาน โครงการ กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา พบว่า มี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

4. สถานศึกษามีการจัดกิจการโครงการในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษาที่จัดท าขึ้นจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  ครู  บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอก  อย่าง
ชัดเจน ดังนี้ โครงการJoseph prize โครงการพัฒนาความสามารถด้านสื่อสาร โครงการภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร โครงการ Let’s Speak English โครงการEnglish Acadcmic test งานกิจกรรมคาทอลิก งาน
จริยธรรม งานศาสนสัมพันธ์  งานสังคมสงเคราะห์ งานอัตลักษณ์คาทอลิก 

5. แผนพัฒนาสถานศึกษา พบว่า มีการก าหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับการส่งเสริมบุคลากรและผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน ปฏิบัติศาสนกิจสัมพันธ์ร่วมกัน น าแนวคิดตาม
หลักธรรมไปในการด ารงชีวิต  รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รักษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดอดออมและด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และจากการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจ าปีของฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียนและฝ่ายจิตตาภิบาล พบว่า  บุคลากรของ
สถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้องและผู้เรียนได้ปฏิบัติตามกลยุทธ์ของโครงการ กิจกรรมที่สถานศึกษาก าหนดอย่าง
ครบถ้วน 

6. แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา พบว่า แต่ละฝ่ายได้ด าเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม 
และจุดเน้น ดังนี้ ฝ่ายวิชาการ ด าเนิน โครงการพัฒนาความสามารถด้านสื่อสาร โครงการภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร โครงการ Let’s Speak English โครงการEnglish Acadcmic  test ฝ่ายกิจการนักเรียนด าเนิน
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โครงการ Joseph prize และฝ่ายจิตตาภิบาล ด าเนิน งานกิจกรรมคาทอลิก งานจริยธรรม งานศาสน
สัมพันธ์  งานสังคมสงเคราะห์ งานอัตลักษณ์คาทอลิก  แต่ละงาน โครงการ กิจกรรม มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผนงาน มีการนิเทศติดตามการท างานอย่างต่อเนื่อง 

7. แผนพัฒนาสถานศึกษาปี 2558-2562 แผนปฏิบัติการประจ าปี  พบว่า  สถานศึกษามีวิสัยทัศน์  นโยบาย  
พันธกิจ ในการวิเคราะห์จุดเน้นของสถานศึกษา โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนทุกวัน
จันทร์ของสัปดาห์และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพ่ือร่วมกัน
ระดมความคิดในการวิเคราะห์จุดเน้นของสถานศึกษา สถานศึกษามีการก าหนดรูปแบบการส่งเสริมในรูป
โครงการหรือกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างชัดเจน ของฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการ
นักเรียน และฝ่ายจิตตาภิบาล สถานศึกษามีการจัดกิจการโครงการในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาที่จัดท าขึ้นจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  ครู  บุคลากร ชุมชน
และองค์กรภายนอก  อย่างชัดเจน ดังนี้  

- ฝ่ายวิชาการ ด าเนิน โครงการพัฒนาความสามารถด้านสื่อสาร โครงการภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
โครงการ Let’s Speak English โครงการEnglish Acadcmic test 

- ฝ่ายกิจการนักเรียนด าเนินโครงการ Joseph prize  
- ฝ่ายจิตตาภิบาล ด าเนิน งานองค์กรคาทอลิก งานจริยธรรม งานศาสนสัมพันธ์  งานสังคม

สงเคราะห์ งานอัตลักษณ์คาทอลิก   
8. สถานศึกษา มีการก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผนงาน มีการนิเทศติดตามการท างานอย่าง

ต่อเนื่องและแต่ละฝ่ายมีการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริม
ผู้เรียนที่บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา และน าผลมาใช้วางแผนพัฒนา
แผนงานในปีต่อไป 

9. การด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม พบว่า  แต่ละฝ่ายมีการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
กิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนที่บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา และ
น าผลมาใช้วางแผนพัฒนาแผนงานในปีต่อไป 

ผลการด าเนินงาน มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิด
ประสิทธิผล 
 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาแบบต่อเนื่อง 5 ปี (2558-2562) มีแผนปฏิบัติการประจ าปี และ
โครงสร้างการบริหารงานที่เด่นชัด มีการกระจายอ านาจในการบริหารงานในแต่ละส่วนต่าง ๆ มีค าสั่งแต่งตั้ง
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบอย่างมีระบบชัดเจน มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานของ
โรงเรียนที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องส่งบุคลากรเข้ารั บ
การอบรม โดยเฉพาะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาตนเอง โดยมีการ
นิเทศติดตามงานอย่างเป็นระบบ 
 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน บริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมใช้ข้อมูล 
ผลการประเมิน เป็นฐานคิดในด้านวิชาการ และการจัดการ จนสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก าหนดไว้ ใน
แผนปฏิบัติการ ส่งเสริมบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ และให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ เอา
ใจใส่จัดการการศึกษาเต็มศักยภาพ เต็มเวลา จนนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจผลการบริหาร
จัดการ พบว่าผลการพัฒนาด้านคะแนน 10คะแนน ระดับคุณภาพ     ดีเยี่ยม 
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ผลการด าเนินงาน มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดศึกษาเพ่ือน านโยบายมาด าเนินการลงสู่การปฏิบัติ มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  พบมีรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีการก าหนด
นโยบายแผนพัฒนาแผนปฏิบัติงานประจ าปีมีความเห็นชอบการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียม
อ่ืนๆ ปีการศึกษา 2560 เพ่ือระดมทุนทรัพย์  และทรัพยากร เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา มีการสร้างความสัมพันธ์ 
ของชุมชนโดยเปิดโอกาสให้เข้ามาใช้สถานที่เล่นกีฬาออกก าลังกาย คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบการ
ด าเนินงานและรับทราบผลการด าเนินงานของสถานศึกษา จากการสัมภาษณ์ผู้ช่วยเลขานุการ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาถึงการด าเนินการการเรียนการสอนห้องเรียน JS พัฒนา
ศักยภาพทั้งด้านวิชาการและด้านสุนทรียศาสตร์ ของนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET และ
การสอบเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา 
 
ผลการด าเนินงาน มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 สถานศึกษาได้ก าหนดกลยุทธ์/นโยบาย/เพื่อพัฒนาไว้ในเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี/ 
แผนพัฒนาคุณภาพ / แผนกลยุทธ์ /ธรรมนูญโรงเรียน ฉบับปีที่ 2558 – 2562  มีใจความส าคัญเสริมสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ต่อชุมชนในการอนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ของชุมชน   
และ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรที่เข้มข้นเหมาะสมกับผู้เรียนและความต้องการของชุมชน   เปิดโอกาสให้ 
นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด าเนินการพัฒนาในรูปของโครงการ/กิจกรรม เช่น การจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรท้องถิ่น   หลักสูตรกลุ่มสาระ     หลักสูตรอาเซียน  จัดการอบรบการ พัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพครู    การจัดการอบรมของครูอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง    การส่งคุณครูเข้าร่วมการ อบรมตาม
หน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี      การจัดการเรียนที่เน้นกระบวนการแบบ
ไตร่ตรอง   การสอนวิชา คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษในระดับชั้น    ป.1 - ป. 6ในระดับมัธยมศึกษามี การ
จัดท า รายวิชาเพ่ิมเติมที่สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจของผู้เรียน  กิจกรรม Study  Tour Project 
การจัดท าแผนสุขภาวะ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ชมรม กิจกรรม และกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
และโครงงาน กิจกรรมนิเทศภายใน นิเทศกัลยาณมิตรของคุณครูเขต5 กิจกรรมทดสอบตามความถนัด  โดย
กิจกรรมต่างๆมี วัตถุประสงค์เพ่ือ การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา   ที่เป็นเอกลักษณ์มุ่งเน้น ให้ผู้เรียนมีความ
เป็นเลิศ ด้าน ภาษา คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มีความรู้ เรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาตนเองอย่าง
เต็ม ศักยภาพ มีการพัฒนาสาระการเรียนรู้ที่บูรณาการการเรียนรู้ระดับสากล  ระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่ 
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ครอบคลุมกับความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน     โดยมีคณะกรรมการ 
วิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนา โดยเริ่มด าเนินงานตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ถึงเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2561  ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึง ปี
การศึกษา 2562  ตามแผนพัฒนาสถานศึกษาของโรงเรียน ส าหรับการด าเนินงานในปี การศึกษานี้ได้
ประเมินผลการด าเนินงานด้วยวิธีการสังเกต  และการใช้แบบประเมิน  
 สถานศึกษามีขั้นตอนและวิธีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ    ถูกต้องตามหลักการ
จัดท าหลักสูตร วิเคราะห์มาตรฐาน สาระ ก าหนดโครงสร้าง เวลา รายวิชา การบูรณาการหลักสูตร แนวการจัด
การศึกษา การวัดและประเมินผล  มีการน าสภาพปัญหา ความต้องการ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมา บูรณาการไว้
ในหลักสูตรอย่างชัดเจน หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน หลักสูตร



149 

 

สารสนเทศแผนกสามญัชาย ปีการศึกษา 2560 Page 149 
 

สถานศึกษาสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถ ศักยภาพและความต้องการของ ผู้เรียนและสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่นครูมีความรู้ ความสามารถในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครู
มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ครูน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดการ
เรียนรู้และมีการประเมินผลการเรียนรู้ การปรับปรุง/พัฒนา แผนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐาน 10 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
ผลการด าเนินงาน มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 
 

          โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายในให้อ้ือต่อการเรียนรู้ บริหารจัดการสถานที่ให้มีความสะอาด ถูก
สุขลักษณะ ตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม มีอาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเพียงพอต่อความต้องการ มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่นสวนสมุนไพร 
สวนวรรณคดี สวนหิน  สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีมุมพักผ่อน ต้นไม้หลากหลายชนิด มีสนามกีฬาทั้ง
กลางแจ้งและในร่ม มีการส ารวจซ่อมแซมอาคารสถานที่ วัสดุ -ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีความ
ปลอดภัย มีการจัดโครงการ กิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน เช่นโครงการ
ตรวจสุขภาพนักเรียน การฉีดวัคซีน การเคลือบฟลูออไรด์  การซ้อมภัยพิบัติ เป็นต้น มีพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ดูแลความปลอดภัยอย่างทั่วถึง และมีระบบการจราจรที่เป็นระบบ มีการบริการห้องสมุดที่ให้บริการ
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องเรียน i-Pad เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  
 
ผลการด าเนินงาน มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้   

 

 โรงเรียนมีความตระหนักในการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดย
ผู้บริหาร ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันก าหนดมาตรฐาน เป้าหมายและยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา  ใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษาสถานศึกษา มีการ
สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา เช่น มีห้องปฏิบัติการต่าง ห้อง I-PAD ส่งเสริมให้ครูมีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยใช้แหล่งเรียนรู้  มีการเชิญวิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก
หน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้แก่นักเรียน นอกจากนั้นยังมีโครงการ Study Tour Project ที่จัดขึ้นเพ่ือให้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก โรงเรียน
มีการจัดกิจกรรมที่สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้ อง สถานศึกษามีการส่งเสริม 
สนับสนุนให้บุคลากรภายในสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โดยให้
บุคลากรวางวางแผนการกิจกรรมจัดการเรียนการสอน ทั้งทางด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์และการแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมของนักเรียน ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรน าเสนอวิธีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ และวิธีการแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน เพ่ือบุคลากรภายในสถานศึกษาจะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าไปใช้ประโยชน์
ในการจัดการเรียนการสอน มีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ความรู้ ร่วมงานกับ
ชุมชนในวันส าคัญต่าง ๆ วันเข้าพรรษา วันปีใหม่มีกิจกรรมที่ผู้ปกครอง/ชุมชนเข้ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้
ด้านต่าง ๆ กับนักเรียน นอกจากนั้นสถานศึกษาน าผลการจัดกิจกรรมต่างๆมาสรุปเผยแพร่ให้กับครู และ
ผู้ปกครองที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ รับทราบข้อมูล และเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อในปีการศึกษาต่อไป 
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สถานศึกษาได้จัดกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

5 3 3 

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมใหผู้้เรยีนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  

5 2 1.83 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 14 ดีเยี่ยม 5 4.83 
 
 
สถานศึกษาได้จัดกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านคุณภาพการจัด
การศึกษา 4 มาตรฐาน มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

8.1  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการ
พัฒนาผู้เรียน 

5 1 1 

8.2  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผล
การประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ 

5 2 2 

8.3  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

5 2 2 

8.4  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ
การกระจายอ านาจ 

5 2 2 

8.5  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการ
จัดการศึกษา 

5 1 1 

8.6  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่
การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

5 2 2 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 8 ดีเยี่ยม 10 10 
 
 
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 5 2 2 
9.2  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
5 1 1 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 5 2 2 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 9 ดีเยี่ยม 5 5 

 
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

10.1 หลักสตูรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 5 2 2 
10.2 จัดรายวิชาเพิม่เตมิที่หลากหลายให้ผู้เรยีนเลือกเรียนตามความ

ถนัด ความสามารถและความสนใจ 5 2 2 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนทีส่่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผู้เรียน 

5 1 1 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรปุความรูไ้ดด้้วยตนเอง 

5 1 1 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรบัปรุงการ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

5 2 2 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน 

5 2 2 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 10 ดีเยี่ยม 10 10 
 
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย 
มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การไดด้ี 
สภาพแวดล้อมรม่รื่น และมีแหล่งเรียนรูส้ าหรับผู้เรียน 

5 4 4 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน 

5 3 3 

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้
ผู้เรยีนเรยีนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

5 3 3 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 11 ดีเย่ียม 10 10 
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สถานศึกษาได้จัดกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านคุณภาพด้านการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรยีนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและบคุลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

5 3 3 

13.2 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

5 2 2 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 13 ดีเย่ียม 5 5 
 
 
 
 

ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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ได้ 3 ข้ึนไป ครูทั้งหมด ร้อยละ
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3. จุดเด่น 
 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการ ประชุมที่หลากหลาย
วิธี เซ่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุม กลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ซัดเจน มีการ ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ที่สอดคล้องกับผล การจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรูได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และ
จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวน วิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
4. จุดควรพัฒนา 
 
 1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 2. ระบบนิเทศติดตามภายในอย่างเป็นระบบทั่วถึง ครบวงจร อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ต่อองค์กรอย่างแท้จริง 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
 
1. กระบวนการพัฒนา 
 
 สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ครูได้
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ในการจัดการเรียนการสอนมีการบูรณา
การการสอนโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอน เช่น ใช้แอพลิเคชัน Google apps 
สอนโดยใช้ iPad , สื่อการสอนบน Web site ที่ครูสร้างขึ้น , แบบทดสอบ Online , บทเรียน e-learning , 
สอนโดยวัดความคิดสร้างสรรค์ , สอนเน้นการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาการท างาน ครูมีกระบวนการเรียนการ
สอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับความสนใจ ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 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 และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา  โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการ
น าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ ในการจัดการเรียนรู้  มีการวัดประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้าน
การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และน าผลมาใช้ปรับปรุงการสอน ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา  จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  เต็มความสามารถ เต็มตามศักยภาพ 
จดัท าแผนการจัดการเรียนรู้  บันทึกหลังสอน และน าปัญหาไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
ครั้งต่อไป  มีการประเมินแผนการสอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการนิเทศการสอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง และมีการ
สังเกตการสอนโดยคณะกรรมการนิเทศที่โรงเรียนแต่งตั้ง มีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ เพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น  งานฟ้ืนฟูจิตใจบุคลากรคาทอลิค งานอบรม
คุณธรรม  โครงการอบรมครู  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM โครงการ THANK YOU TEACHER การใช้ 
iPad ในการจัดการเรียนรู้ การใช้ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง คุณค่าพระวารสาร นอกจากนี้
สถานศึกษายังส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีการประเมินผลงานวิจัยปีการศึกษาละ 1 
ครั้ง มีการวางแผนในการพัฒนาครูโดยส่งครูเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
 สถานศึกษามีแผนงานในการพัฒนาครูอย่างชัดเจนและเป็นระบบ  ส่งเสริมให้ครูได้ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ในการจัดการเรียนการสอน ครูมีการก าหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มี การวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ออกแบบ 
และการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา  ใช้สื่อและ
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เทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  มี
การวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค มีการศึกษาวิจัย
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอนประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา  จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  
เต็มความสามารถและเต็มตามศักยภาพ มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  บันทึกหลังสอนและน าปัญหาไป
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป  มีการประเมินแผนการสอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง มี
การนิเทศการสอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง และมีการสังเกตการสอนโดยคณะกรรมการนิเทศที่โรงเรียนแต่งตั้ง มี
การจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็ มประสิทธิภาพ 
เช่น  งานฟ้ืนฟูจิตใจบุคลากรคาทอลิค งานอบรมคุณธรรม  โครงการอบรมครู  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
KM โครงการ THANK YOU TEACHER การใช้ iPad ในการจัดการเรียนรู้ 
 นอกจากนี้สถานศึกษายังส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน มีการประเมินผล
งานวิจัยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง มีการวางแผนในการพัฒนาครูโดยส่งครูเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 ครูได้รับการพัฒนาตามแผนงานที่ก าหนดไว้  มีการส่งเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน เช่น เอกสาร
ประจ าชั้น บันทึกการส่งแผนการสอน บันทึกการส่งงานวิชาการ แฟ้มสะสมผลงานครู รายงานการอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและท างานตามงานที่ได้รับ
มอบหมาย ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี รางวัลครูดีเด่น ครูช านาญการ ตลอดจนมีการพัฒนานักเรียนได้อย่างเป็น
ระบบครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
3. จุดเด่น 
 ครูมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการสอนโดยใช้กระบวนการ
ไตร่ตรอง อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม ในการจัดการเรียนการสอน กล้าแสดงออก 
โดยใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ครูทุกคนส่งแผนการสอน KM วิจัยในชั้นเรียน และครูทุกคนมีโอกาสได้รับการ
ตรวจประเมินเป็นครูช านาญการ และครูดีเด่นของฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 
4. จุดควรพัฒนา 
  ควรน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ส่งเสริมให้ครูพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องในการใช้เทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน และควรน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้เรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ื อ
น 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 โดยให้บุคคลากรที่
เกี่ยวข้องศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา มีการก าหนดค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวส าเร็จอย่างชัดเจน   โรงเรียนมีการจัดระบบสารสนเทศและน า
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ได้แก่ ข้อมูลด้านการบริหารวิชาการ  
ด้านการวัดผลและประเมินผล   ด้านการบริหารงานบุคลากร  ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านทะเบียน
นักเรียน เป็นต้น  นอกจากนี้โรงเรียนได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2558-2562) จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2560 โดยบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดโครงการ  กิจกรรม 
ภาระงานประจ าโดยเน้นที่คุณภาพผู้เรียนสะท้อนคุณภาพความส าเร็จที่ชัดเจน   มีคณะกรรมการด าเนินการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบ
คณะกรรมการนิเทศแบบกัลยาณมิตร มีการน าวงจรคุณภาพ  PDCA มาเป็นกลไกในการด าเนินงานและพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    มีการมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ 
สรุปผลการด าเนินงาน ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีการน าเสนอรายงานที่
ครบถ้วน และมีเนื้อหาที่กระชับถูกต้อง มีข้อมูลสรุปผลการประเมินจุดเด่น จุดควรพัฒนา  ข้อเสนอแนะและ
ทิศทางการพัฒนา มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผลการประเมินตนเองเพ่ือใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา  มี
คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบรับรองรายงานการประจ าปี  นอกจากนี้สถานศึกษามีการบริหาร

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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งานและด าเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนโดยการเพ่ิมมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมเข้าไปในแต่ละ
มาตรฐานที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
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 
สถานศึกษาได้จัดกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านคุณภาพการจัด
การศึกษา มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 1 1 
12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

5 1 1 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

4 1 0.85 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

4 0.5 0.4 

12.5 น าผลการประเมินคณุภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4 0.5 0.4 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 5 1 1 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 12 ดีเย่ียม 5 4.65 
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จ านวนผู้กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของครู ผู้ปกครองและนักเรียน 
ในการรับบริการจากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 

 

กราฟ 

 

 

เปรียบเทียบจ านวนผู้กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของครู ผู้ปกครองและนักเรียน 

ในการรับบริการจากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน/คน คิดเป็นเปอร์เซนต์ 
ครู 143 11.57 

นักเรียน 569 46.04 
ผู้ปกครอง 524 42.39 

รวม 1236 100 

143, 12%

569, 46%

524, 42%

จ านวน คน / เปอร์เซนต์

ครู

นักเรียน

ผู้ปกครอง
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ข้อค าถาม ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 

1.ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง อันดับที่หนึ่ง 4.10 
2.โรงเรียนส่งเสริมให้ครูดูแลเอาใจใส่นักเรียนตรวจและติดตามงาน
อย่างสม่ าเสมอ 

อันดับที่สอง 4.07 

3.โรงเรียนส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 

อันดับที่สาม 4.00 

4.โรงเรียนมีการชี้แจงเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลอย่างชัดเจน อันดับที่สาม 4.00 

5.โรงเรียนจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีน ในการสื่อสาร
เบื้องต้นได ้

น้อยที่สุด 3.59 

 
ฝ่ายกิจการนักเรียน งานปกครอง 

 

ข้อค าถาม ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 

1.โรงเรียนมีอัตลักษณ์ของนักเรียน “คนดีศรียอแซฟ” อนุบาล Happy 
English Programme  Smart ส า มั ญ ห ญิ ง  Lady ส า มั ญ ช า ย 
Gentleman 

อันดับหนึ่ง 4.21 

2.โรงเรียนอ านวยความสะดวกกับผู้ปกครองที่มาติดต่อฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

อันดับสอง 4.04 

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

 
ฝ่ายจิตตาภิบาล 

ข้อค าถาม ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 

1.โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา อันดับหนึ่ง 4.10 
2.โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
รู้จักเสียสละแบ่งปัน 

อันดับสอง 4.03 

3.โรงเรียนก าหนดเอกลักษณ์ของสถานศึกษา “เป็นโรงเรียนคาทอลิกที่
ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี และเด่นด้านภาษาต่างประเทศ” 

อันดับสาม 4.01 

4.โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วันจันทร์ -วัน
พฤหัสบดี 

น้อยที่สุด 3.98 

5.โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนในเรื่อง อัตลักษณ์ของผู้เรียน 
รักเมตตา เรียบง่าย ซื่อสัตย์ และอิสระในการท าความดี 

น้อยที่สุด 3.98 

 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ข้อค าถาม ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 

1.โรงเรียนมีต้นไม้เพียงพอ ร่มรื่น เหมาะสมสวยงาม อันดับหนึ่ง 4.11 
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2.โรงเรียนมีการตรวจสุขภาพประจ าปีของนักเรียนและการรายงานผล อันดับสอง 4.09 
3.โรงเรียนมีการจัดบริการรถโรงเรียน และรถร่วม เหมาะสม เพียงพอ อันดับสาม 4.07 
4.โรงเรียนมีอาหารที่หลากหลาย ราคาเหมาะสมและถูกหลักอานามัย น้อยที่สุด 3.25 

 
ฝ่ายมาตรฐาน 

ข้อค าถาม ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 

1.โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ อันดับหนึ่ง 3.88 

2.โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 

อันดับหนึ่ง 3.88 

3.โ ร ง เ รี ยนมี กา รน า ระบบบริห ารคุณภาพ ISO 9001:2015 ม า
ประยุกต์ใช้ในโรงเรียน 

อันดับสอง 3.85 

 
NELC 

 

ข้อค าถาม ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 

1.โรงเรียนจัดครูชาวต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ) ที่มีความรู้ ความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอน 

มากที่สุดอันดับหนึ่ง 3.94 

 
 
 

 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก คือการปฏิบัติ
ตนด้วยความรักเมตตา ซื่อสัตย์  เรียบง่ายพอเพียงและมีอิสรภาพในการท าความดี   โดยจัดอบรมอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิกให้ผู้เรียนทุกคน  ให้ครูทุกกลุ่มสาระสอนสอดแทรกเข้าไปในการเรียนการสอน  มีสมุด
บันทึกเยาวชนคนดี เพ่ือให้นักเรียนมีแนวทางและหลักฐานในการปฏิบัติความดี  มีการจัดงานเอกลักษณ์
โรงเรียนคาทอลิก เพ่ือให้ผู้เรียนได้ด าเนินชีวิตอยู่ในบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก  หลังเคารพธงชาติได้สวด
ภาวนารับฟังพระวาจาซึ่งเป็นข้อคิดที่น าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข   มีการจัดโครงการเมล็ด
พันธุ์แห่งความดีเพ่ืออบรมผู้เรียนที่จบช่วงชั้นให้มีคุณธรรมตามแบบนักบุญยอแซฟ   และในคาบโฮมรูมมีการ
สอนจริยศึกษาส าหรับนักเรียนพุทธ สอนคริสตศาสนธรรมส าหรับนักเรียนคาทอลิก นอกจากนี้สถานศึกษายังมี
กระบวนการด าเนินการ และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก โดยจัดให้ผู้เรียนทุก
คนได้เรียนวิชาคริสต์ศาสนาเพ่ือน าค าสอนของพระเจ้าและแบบอย่างที่ดีของนักบุญต่างๆไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิต  ให้ผู้เรียนทุกคนได้ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาปฏิบัติศาสนกิจร่วมกัน ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมหล่อหลอมจิตใจให้
เป็นคนดี  จัดให้มีงานศาสนสัมพันธ์ท าบุญตักบาตร เพ่ือให้ผู้เรียนได้ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสันติ   และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์

มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานการศึกษาคาทอลิกของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
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การศึกษาคาทอลิก โดยจัดงานองค์กรคาทอลิกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจศรัทธา งานจิตอาสาและงานสงเคราะห์
เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักรักและรับใช้  เสียสละแบ่งปันเพ่ือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ มีการจัดงานฟื้นฟูจิตใจนักเรียน
คาทอลิกให้ผู้เรียนคาทอลิกได้ท ากิจกรรมร่วมกันกับเพ่ือนต่างโรงเรียนในเขต 5 และจัดโครงการจาริกแสวงบุญ
ให้บุคลากรทุกคนได้ท าบุญ นั่งสมาธิท าจิตใจให้สงบ 
2. ผลการด าเนินงาน 
           จากการจัดโครงการ กิจกรรมและงานอย่างหลากหลาย เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  โดยสถานศึกษาและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  ส่งผลผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ได้แก่ รัก
เมตตา ซื่อสัตย์ เรียบง่ายพอเพียงและมีอิสรภาพในการท าความดี   สถานศึกษาได้บรรลุ เป้าหมายตามอัต
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิก มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 16 ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
3. จุดเด่น 
 เป็นโครงการ/กิจกรรม ที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก  โดยสถานศึกษาและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  ส่งผล
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ได้แก่ รักเมตตา ซื่อสัตย์ เรียบง่าย
พอเพียงและมีอิสรภาพในการท าความดี   สถานศึกษาได้บรรลุเป้าหมายตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก มี
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 16 ในระดับ  ดีเยี่ยม 
4. จุดควรพัฒนา 
           โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาผู้เรียน      เพ่ือปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัต
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  ตลอดจนกระตุ้นส่งเสริมให้ครูมีความตระหนักและเห็นความส าคัญ ในการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนในคาบโฮมรูม  รวมทั้งสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมลงไปในการจัดการเรียน
การสอน บูรณาการคุณค่าพระวรสารลงไป 8 กลุ่มสาระ โดยเขียนไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้  และมีการนิเทศ
ติดตามโดยฝ่ายบริหาร ควรกระตุ้นให้ครูทุ่มเทอุทิศตนในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนทั้งในคาบ
โฮมรูม และเวลาอื่นๆ ควรให้ครูได้บูรณาการคุณค่าพระวรสาร และอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกในการจัดการ
เรียนการสอนให้มากข้ึน 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกของอัครสังฆ
มณฑลกรุงเทพฯ 

1. วิธีการพัฒนา(Awarnessความตระหนัก,Attempt ความพยายาม) 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก คือการปฏิบัติ
ตนด้วยความรักเมตตา ซื่อสัตย์ เรียบง่ายพอเพียงและมีอิสรภาพในการท าความดี โดยจัดอบรมอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิกให้ผู้เรียนทุกคน ให้ครูทุกกลุ่มสาระสอนสอดแทรกเข้าไปในการเรียนการสอน มีสมุดบันทึก
เยาวชนคนดี เพ่ือให้นักเรียนมีแนวทางและหลักฐานในการปฏิบัติความดี  มีการจัดงานเอกลักษณ์โรงเรียน
คาทอลิก เพ่ือให้ผู้เรียนได้ด าเนินชีวิตอยู่ในบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก  หลังเคารพธงชาติได้สวดภาวนารับฟัง

มาตรฐานด้านการศึกษาคาทอลิกของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้รวบรวมมาตรฐานที่ 16 
และ 17 ไว้ด้วยกันมีผลการด าเนินงาน ดังนี้.- 
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พระวาจาซึ่งเป็นข้อคิดที่น าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข   มีการจัดโครงการเมล็ดพันธุ์แห่งความ
ดีเพ่ืออบรมผู้เรียนที่จบช่วงชั้นให้มีคุณธรรมตามแบบนักบุญยอแซฟ และในคาบโฮมรูมมีการสอนจริยศึกษา
ส าหรับนักเรียนพุทธ สอนคริสตศาสนธรรมส าหรับนักเรียนคาทอลิก   นอกจากนี้สถานศึกษายังมีกระบวนการ
ด าเนินการ และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก โดยจัดให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียน
วิชาคริสต์ศาสนาเพ่ือน าค าสอนของพระเจ้าและแบบอย่างที่ดีของนักบุญต่างๆไปใช้ในการด าเนินชีวิต  ให้
ผู้เรียนทุกคนได้ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาปฏิบัติศาสนกิจร่วมกัน ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมหล่อหลอมจิตใจให้เป็นคนดี  
จัดให้มีงานศาสนสัมพันธ์ท าบุญตักบาตร เพ่ือให้ผู้เรียนได้ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างสามารถอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขสันติ   และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก โดยจัดงานองค์กรคาทอลิกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจศรัทธา   งานจิตอาสาและงานสงเคราะห์เพ่ือให้
ผู้เรียนรู้จักรักและรับใช้  เสียสละแบ่งปันเพ่ือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้  มีการจัดงานฟ้ืนฟูจิตใจนักเรียน
คาทอลิกให้ผู้เรียนคาทอลิกได้ท ากิจกรรมร่วมกันกับเพ่ือนต่างโรงเรียนในเขต 5  และจัดโครงการจาริกแสวง
บุญให้บุคลากรทุกคนได้ท าบุญ นั่งสมาธิท าจิตใจให้สงบ 
 
2. ผลการพัฒนา (Achievement การบรรลุผลส าเร็จ) 
           จากการจัดโครงการ กิจกรรมและงานอย่างหลากหลาย เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  โดยสถานศึกษาและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการด าเนินการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  ส่งผลผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ได้แก่ รัก
เมตตา ซื่อสัตย์ เรียบง่ายพอเพียงและมีอิสรภาพในการท าความดี   สถานศึกษาได้บรรลุเป้าหมายตามอัต
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิก มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 16 ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
3. แนวทางการพัฒนา 
           โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาผู้เรียน      เพ่ือปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม 
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  ตลอดจนกระตุ้นส่งเสริมให้ครูมีความตระหนักและเห็นความส าคัญ ในการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนในคาบโฮมรูม  รวมทั้งสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมลงไปในการจัดการเรียน
การสอน บูรณาการคุณค่าพระวรสารลงไป 8 กลุ่มสาระ โดยเขียนไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้  และมีการนิเทศ
ติดตามโดยฝ่ายบริหาร 

ผลการด าเนินงาน มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นสากล( JS ) 
วิธีการพัฒนา (Awareness ความตระหนัก, Attempt ความพยายาม) 
 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์มีแนวอัตลักษณ์ ที่ว่า “ เป็นโรงเรียนคาทอลิคที่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี และ
เด่นด้านภาษาต่างประเทศ ” จึงเน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะทางด้านการ
ฟัง การพูด อ่านและเขียน เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา นอกจากนี้
โรงเรียนยังเน้นการพัฒนาครูผู้สอนทั้งครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และครูกลุ่มสาระอ่ืนให้มีการพัฒนา
ทักษะภาษาต่างประเทศโดยจัดโครงการ Let’s Speak English ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม Teacher Said ที่
เน้นการใช้ทักษะภาษาอังกฤษของครูผู้สอนในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน กิจกรรม Peer to Peer Network เป็นการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระอ่ืนที่เน้นการเรียนรู้แบบเพ่ือน
ช่วยเพ่ือนโดยครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ให้ค าแนะน า และความรู้ภาษาอังกฤษกับครูกลุ่มสาระอ่ืน 
โครงการEnglish for 21st Century เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความรูของครูทั้งโรงเรียนด้าน
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ภาษาอังกฤษโดยจัดการทดสอบภาษาอังกฤษโดยสถาบันการทดสอบที่มีชื่อเสียง และจัดโครงกิจกรรมที่
ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเข่าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีโครงการ Beyond to ASEAN  รวมทั้งการ
คิดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของดังนี้ ผลคะแนนการสอบวิชาภาษาอังกฤษ ( ป.1–ป.6 ) ผลคะแนนการ
สอบวิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ( ม.1 –ม.3 ) ผลคะแนนการสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ ( ม.4 –ม.6 ) 
2. ผลการพัฒนา (Achievement การบรรลุผลส าเร็จ 
 จากการจัดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือการ
สื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และมีผลสัมฤทธิ์ทางด้าน
ภาษาประเทศ ดังต่อไปนี้  
-ระดับชั้น ป.1 -ป.6 มีผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 68.55 
-ระดับชั้น ม.1 –ม.3 มีผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ร้อยละ 60.33 
-ระดับชั้น ม.4 – ม.6 มีผลสัมฤทธิ์วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 51.89 
ผลการดาเนินโครงการกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่
ประชาคมอาเซียน และการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่าเหมาะสม อยู่ในระดับดีมาก ส่งผลให้การประเมิน
มาตรฐานนี้ มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 17 ในระดับดีเยี่ยม 
 
3. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรพัฒนาบุคลากรในด้านทักษะความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และ
มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระ โดยสอดแทรกภาษาต่างประเทศที่เน้น การฟัง พูด 
อ่าน และเขียน ให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งควรพัฒนาเทคนิควิธีการสอนของคุณครูให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
ของแต่ละบุคคล เพ่ือยกระดับคุณภาพบุคคลากรและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเรียนให้เพ่ิม
มากยิ่งขึ้นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
สถานศึกษาได้จัดกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านคุณภาพการจัด
การศึกษา มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

16.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก 

5 2 1.82 

16.2 สถานศึกษามีกระบวนการด าเนินการ และจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 

5 1 0.92 

16.3 ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก 

5 1 0.92 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 16 ดีเยี่ยม 4 3.66 
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มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นสากล( JS ) 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก (คะแนน) คะแนน 
ที่ได้ 

17.1 จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาสากล( JS ) 3 1 0.72 
17.2 สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมการ

ใช้ภาษาให้ผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน(JS ) 
4 1 0.94 

17.3 สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมการ
เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสู่ประประชาคม
อาเซียน( JS ) 

4 1 0.95 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 17 ดีเยี่ยม 3 2.61 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

 
 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 4 ดีเยี่ยม 
 
 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไวในแต่ละมาตรฐาน จากผลการ ประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม 
ทั้งนี้ เพราะด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน น้ าหนักคะแนน 30 คะแนนที่ได้ 27.95 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา น้ าหนักคะแนน 50 คะแนนที่ได้ 48.64 อยู่
ในระดับดีเยี่ยม ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ น้ าหนักคะแนน 5 คะแนนที่ได้ 5 อยู่ในระดับดีเยี่ยม ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา น้ าหนักคะแนน 5 คะแนนที่ได้ 5 อยู่ในระดับดีเยี่ยม ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
น้ าหนักคะแนน 5 คะแนนที่ได้ 5 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 ให้เป็นไปตามศักยภาพ
ของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวซี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน ด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริม การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมาย เน้นการใช้ภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยี จัดความรู้  การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การ
ประเมินผลตามสภาพจริง มีทักษะขีวิต ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
มีความสุภาพอ่อนน้อม สามารถปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา และประเพณีไทย มีน้ าใจ มีระเบียบวินัย  มี
ความมุ่งมั่นในการเรียน ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในสถานศึกษา
โดยผ่านกระบวนการคิด วางแผน ก าหนดกิจกรรม และด าเนินการโดยสถานศึกษาหรือโดยผู้เรียนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
 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 ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อ เนื่องส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรม โดยเฉพาะด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการเพ่ือการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และมี
การนิเทศติดตามงานอย่างเป็นระบบ 
 3. สถานศึกษามีแผนงานในการพัฒนาครู  ส่งเสริมให้ครูได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีการวัดประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
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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 ครั้ ง 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 าเสนอรายงานที่ครบถ้วน มี
คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบรับรองรายงานการประจ าปี  นอกจากนี้สถานศึกษามีการ
บริหารงานและด าเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนโดยการเพ่ิมมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมเข้าไปในแต่ละ
มาตรฐานที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
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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. ควรส่งเสริมการอ่าน และต้องพัฒนาวิธีการ
ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน รักการ
เรียนรู้จนติดเป็นนิสัย เช่นขยายขนาดห้องสมุด 
ให้มีขนาดที่กว้างขวางทันสมัยและเพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียน , เพ่ิมปริมาณหนังสือ ประเภท
ของหนั ง สื อ ให้ มี ค ว ามหลากหลายและ
เหมาะสมกับผู้เรียนให้มากขึ้น , เพ่ิมแหล่งการ
เรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีความหลากหลาย
ครบทุกกลุ่มสาระ 

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 พัฒนาคุณภ าพ
การศึกษาและแผนการน าผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการจัดท า
ต่อไป 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้การสอนแบบ Active 

Learning  
2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการ

วิจัยในขั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งศึกษาต่อเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศในงานที่ได้รับ มอบหมาย ติดตามผลการน่าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4. การพัฒนาสถานศึกษาเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 และน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
1. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน 0-NET และ 

PISA 
  2. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิซาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 

 
 
 
 
 

 
 
 


