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ค ำน ำ 

 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  

มีสาระบัญญัติในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๘ ก าหนดให้สถานศึกษา
ต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จึงได้จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : 
SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  รวม ๓ มาตรฐาน เพ่ือแสดงข้อมูลต่างๆ ให้ผู้อ่านได้ทราบถึงภาพรวมการ
ด าเนินงาน การบริหารงานทุกๆ ด้านของโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษา ดังนี้ มาตรฐานที่๑ คุณภาพ
ผู้เรียน มาตรฐานที่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่๓ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทัง้นี้เพ่ือเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์
ของโรงเรียน 

ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณะครู หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ ที่ช่วยให้การจัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ส าเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ 
ขอขอบคุณสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สมาคมศิษย์เก่า และองค์กรต่างๆ ที่มีส่วน
ช่วยเหลือ สนับสนุนกิจการต่างๆ ของโรงเรียน จนเกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา เสริมสร้างให้ผู้เรียนได้
พัฒนาศักยภาพตนเอง มีพัฒนาการทีด่ีขึ้น เกิดความภาคภูมิใจทั้งแก่ตนเอง โรงเรียน และประเทศชาติ 
                  
                                  
             ................................................................ 
                           (บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
                ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ 
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โรงเรียน : ยอแซฟอุปถัมภ์  รหัสโรงเรียน ๑๑๗๓๑๐๐๐๓๙ 
ที่ตั้ง : ๒ หมู่ ๖ ต าบล ท่าข้าม อ าเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 
สังกัด : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
โทรศัพท์ : ๐๒-๔๒๙–๐๑๑๒–๕ หรือ ๐๒–๔๒๙–๗๑๗๑-๗ โทรสาร ๐–๔๒๙–๐๑๐๙ 
Email : Joseph.upathamschool@gmail.com    
website : www. Joseph.ac.th  
ได้รับอนุญาตจัดตั้งเม่ือ : ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๘ ตามใบอนุญาตจัดตั้งเลขที่ ๓ / ๒๕๐๘ 
เปิดสอนระดับช้ัน        : เตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
จ านวนนักเรียน  : ๓,๘๐๔ คน 
จ านวนบุคลากรในโรงเรียน  : ๓๗๔ คน  
 
 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

      พ.ศ. ๒๕๐๗ สร้างอาคารยอแซฟเป็นตึก ๔ ชั้น และวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๐๙ พระสังฆราช ยวง นิตโย 
ได้ประกอบพิธีเสกและเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการ 

     พ.ศ. ๒๕๐๘ บาทหลวงเสวียง  ศุระศรางค์เป็นครูใหญ่และผู้จัดการคนแรกของโรงเรียน  

      พ.ศ. ๒๕๑๐ บาทหลวงคมทวน มุ่งสมหมายได้เข้ามารับหน้าที่เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ของโรงเรียน  
ได้ขยายอาคารเรียน คือ อาคารฟรังซีส เป็นอาคารเรียนหลังที่สองเพ่ิมข้ึน อาคารสูง ๓ ชั้น มี ๓๙ ห้องเรียน  ซึ่งมี
ชื่อว่า “ตึกฟรังซิสเซเวียร์” 

      พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้เปิดท าการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.ศ. ๔ และ ม.ศ. ๕ และ ปี
การศึกษา ๒๕๑๖   เปิดท าการสอนระดับอนุบาล ทั้งชายและหญิง  

     พ.ศ. ๒๕๒๗ บาทหลวงชวลิต กิจเจริญได้เข้ามารับหน้าที่ผู้จัดการและครูใหญ่ ท่านได้น าและพัฒนา
โรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าน าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนอย่างมากมาย   ท่านได้เสนอสร้างอาคาร ไมเก้ิล  ส าหรับนักเรียน
อนุบาลโดยเฉพาะ และเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๓ ในโอกาสฉลอง ๒๕ ปี  ได้น า
วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อการเรียนการสอน 

              พ.ศ. ๒๕๓๓ บาทหลวงวุฒิเลิศ  แห่ล้อม เข้ามารับต าแหน่งผู้จัดการ     และมีบาทหลวงวิวัฒน์  แพร่
สิริ เป็นครูใหญ่มีการขยับขยายชั้นเรียนเพ่ิมขึ้น ทั้งยังได้ก่อสร้างอาคารสันตะมารีเพ่ิมขึ้น  เพ่ือให้ส าหรับใน
กิจกรรมต่าง ๆ และในปีพ.ศ. ๒๕๓๕ บาทหลวงวุฒิเลิศ  แห่ล้อม ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมครูโรงเรียนราษฎร์ 
แห่งประเทศไทยให้เป็นผู้บริหารดีเด่น  

              พ.ศ. ๒๕๔๒ บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย รับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ท่านมีวิสัยทัศน์
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กว้างไกล  และพัฒนางานด้านการศึกษาและด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและพัฒนาโรงเรียนจนได้รับ
รางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ในปีการศึกษา ๒๕๔๓ ได้รับรางวัลพระราชทานระดับ
ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ในปีการศึกษา ๒๕๔๗  และปีการศึกษา ๒๕๔๖ โรงเรียนได้เปิดหลักสูตรการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ English - Programme 

    พ.ศ. ๒๕๔๙ บาทหลวงเอกพร  นิตตะโย เข้ารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ และ
เซอร์คริสตอฟ  เภกะนันทน์ คณะภคินี เซนต์ปอลเดอชาร์ตร รับต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน  บริหาร
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกหญิง ได้พัฒนางานด้านการศึกษาและด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัย และพัฒนาโรงเรียน
จนได้รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ในปีการศึกษา ๒๕๕๑  จนได้รับรางวัลพระราชทาน  ๓  
ครั้ง ภายใน ๑๐ ปี 

       พ.ศ. ๒๕๕๓ เซอร์เทเรซิตา  วงษ์ชื่น คณะภคินี เซนต์ปอลเดอชาร์ตร  รับต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
โรงเรียน  ยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิง ได้พัฒนางานด้านการศึกษาและน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพ่ือการ
เรียนการสอน 

    พ.ศ. ๒๕๕๔ เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา คณะภคินี เซนต์ปอลเดอชาร์ตร  รับต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิง ได้พัฒนางานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

    พ.ศ. ๒๕๕๕ พระคาร์ดินัลไมเกิล  มีชัย  กิจบุญชู     ประกอบพิธีเสกและเปิดอาคารบุญราศี สมเด็จ
พระ-สันตะปาปา ยอห์นปอลที่ ๒ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพ่ือใช้เป็นสถานที่ประชุมและ
ประกอบพิธีส าคัญทางศาสนาในโอกาสต่าง ๆ  และโรงเรียนได้พัฒนาการจัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  สมศ. รอบ ๓  จึงได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานในระดับคุณภาพ ดีมาก 

 พ.ศ. ๒๕๕๖ บาทหลวงธีรพล  กอบวิทยากุล  เข้ารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
ท่านมีวิสัยทัศน์กว้างไกล พัฒนางานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงอาคารเรียนให้ทันสมัย 

 พ.ศ. ๒๕๕๘ เซอร์ชองตาล ตรีว่าอุดม เข้ารับต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนก
สามัญหญิง ท่านส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาอาคาร-สถานที่ วิชาการ มีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล 

 พ.ศ. ๒๕๕๘ บาทหลวงศวง  วิจิตรวงศ์ เข้ารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  ได้
พัฒนาระบบการศึกษา ศูนย์ STEM และบริหารงานด้วยวิสัยทัศน์กว้างไกล 

 พ.ศ. ๒๕๖๐ บาทหลวง ดร.อิทธิพล  ศรีรัตนะ เข้ารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
บริหารงานด้วยระบบบริหารคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่ความเป็นสากล จนโรงเรียนได้รับรางวัล โรงเรียน
มาตรฐานสากล Word Class Standard School 

 พ.ศ. ๒๕๖๒ บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา เข้ารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มี
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา มีวิสัยทัศน์กว้างไกล น าเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา จน
โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดีเยี่ยมจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.) 
 
 

 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีผู้อ านวยการสถานศึกษา  รองผู้อ านวยการ และผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการบริหารงานตามโครงสร้างการบริหาร แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๕แผนก   



 

 ๓   

  

ได้แก่ ๑)แผนกชาย  ๒) แผนกหญิง  ๓) แผนกอนุบาล  ๔)แผนก EP  ๕) แผนกศูนย์ภาษาอังกฤษนิตตะโย  
ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบกระจายอ านาจ  ให้ความส าคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
และการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบครบตามกระบวนการ  PDCA   

ข้อมูลผู้บริหาร 
- ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต  บาทหลวงวิทยา  ลัดลอย 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา    
  มหาวิทยาลัยแสงธรรม 
  ด ารงต าแหน่งตั้งแต่   ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๒ ปี 
 
 - ผู้จัดการโรงเรียน/ผู้อ านวยการโรงเรียน บาทหลวงสุชาติ  อุดมสิทธิพัฒนา 
   วุฒิการศกึษาสูงสุด ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ด ารงต าแหน่งตั้งแต่   ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๓ ปี 
 
- รองผู้อ านวยการโรงเรียน แผนกชาย บาทหลวง ดิษพล  รุ่งโรจน์วรวัฒนา 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม  
  มหาวิทยาลัยแสงธรรม 
  ด ารงต าแหน่งตั้งแต่   ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา   ๒  ปี 
 
- รองผู้อ านวยการโรงเรียน แผนกหญิง บาทหลวงวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม  
  มหาวิทยาลัยแสงธรรม 
  ด ารงต าแหน่งตั้งแต่   ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา   ๒  ปี 
 
- รองผู้จัดการโรงเรียน บาทหลวงสุพัฒน์  หลิวสิริ 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาเทวศาสตร์ กรุงโรม 
  ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๓ ปี  
 
  - ลักษณะผู้รับใบอนุญาต 

นิติบุคคล 
มูลนิธิในคริสต์ศาสนา   
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๔   

  

ตอนที่ ๒ การน าเสนอผลการประเมินตนเอง   “ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” 

 

๑) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ  “ยอดเยี่ยม” 

 
 

๒) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ (แยกตามมาตรฐาน) 
 
 

       มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
    ๑.๑.๑ ความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดค านวณ  ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๓๖ มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ในแต่ละระดับชั้น สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนดไว้คือร้อยละ ๘๐ จากผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ของ
ผู้เรียน ซึ่งประเมินโดยกลุ่มสาระทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ และจากการจัด
กิจกรรมโครงการมาสนับสนุน ท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ เป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล ด้านการคิดค านวณ ด าเนินงานตามนโยบายของทางโรงเรียนที่เน้นการจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาสมรรถนะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร โดยผู้เรียนเกิดทักษะการ
คิดร่วมกัน (Brain Strom) ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ (๓.๑ , ๔.๑ , ๕.๓) 
ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๓.๑ ผู้เรียน มีนิสัยและทักษะการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ค่าร้อยละที่ได้ ๙๙.๘๒  
แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
 โครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมรักศาสตร์ รัก
ศิลป์ รักไทยกิจกรรม Book กิจกรรมรักศาสตร์ รักศิลป์ รักไทยกิจกรรม Intelligent Bank กิจกรรม Book Rally 
กิจกรรม Science Reading กิจกรรมการอ่านเพ่ือสุขภาพ กิจกรรมนักอ่านน้อย กิจกรรม My Favourite Book 
กิจกรรม Social Reporter และการจัดกิจกรรมการสอน 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
 วิชาการ(กลุ่มสาระภาษาไทย) 
 วิชาการ(กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ) 
วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 
 ครูผู้สอน ประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีผลการประเมินตามตาราง 
 

ตัวบ่งชี ้
จ านวนนกัเรียน 

คิดเป็น 
ร้อยละ *คะแนน

ที่ได้ 
ระดับ 

คุณภาพ 
เต็ม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕-๓ ๕ ๕-๓ 

๓.๑ มีนิสัยและทกัษะการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ( ๒.๕ คะแนน) 

๓,๘๐๔ ๓,๒๒๙ ๔๑๗ ๑๕๕ ๐ ๓ ๓,๘๐๑ ๘๔.๘๘ ๙๙.๘๒ ๒.๓๖ ดีเยี่ยม 

  
ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๓.๑ ผู้เรียน มีนิสัยและทักษะการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
จุดเด่น  
 ๑) สถานศึกษามีนโยบายการสร้างความรู้สู่การอ่าน ซึ่งทุกกลุ่มสาระให้ความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระ
เกียรติ และการจัดท าโครงงาน/Big Job ทุกระดับชั้น 



 

 ๕   

  

 ๒) สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายจากชุมชน และได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
 

รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
 จากการสรุปผลการประเมินการอ่านของผู้เรียนจากโครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งประกอบด้วย 
กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมรักศาสตร์ รักศิลป์ รักไทยกิจกรรม Book กิจกรรมรักศาสตร์ รักศิลป์ รักไทยกิจกรรม 
Intelligent Bank กิจกรรม Book Rally กิจกรรม Science Reading กิจกรรมการอ่านเพ่ือสุขภาพ กิจกรรมนักอ่าน
น้อย กิจกรรม My Favourite Book กิจกรรม Social Reporter และการจัดกิจกรรมการสอน พบว่า ผู้ เรียนมี
ความสามารถในการอ่านจากหนังสือ บทความหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้เหมาะสมกับวัย จาการสังเกตพฤติกรรม 
การน าเสนอผลงานนักเรียน Portfolio และเล่มบันทึกการอ่าน พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนถ่ายทอด
ความรู้ ความรู้สึกนึกคิด เรื่องราวตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ไปสู่ผู้อ่ืนได้ในรูปแบบของการจัดท าโครงงาน/Big Job ได้
อย่างสร้างสรรค ์
 
ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง ค่าร้อยละที่ได้ ๙๗.๔๒ 
แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
   -โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
  -โครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
  -กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  -กิจกรรมการเรียนการสอน 
  -กิจกรรมอัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวิชาการระดับชาติ (สสวท. สอวน. สวช. TEDET) 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 
  ครูผู้สอน ประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีผลการประเมินตามตาราง 

 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน 

คิดเป็น 
ร้อยละ *คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ 

คุณภาพ 
เต็ม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕-๓ ๕ ๕-๓ 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด ( ๒ 
คะแนน) 

๓,๘๐๔ ๓,๔๐๓ ๓๒๔ ๗๑ ๐ ๖ ๓,๗๙๘ ๘๙.๔๕ ๙๗.๔๒ ๑.๙๕ ดีเยี่ยม 

 
ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 
จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการประเมินความสามารถด้านการคิดและทักษะชีวิตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีการ จัดท าโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล   ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  โดย



 

 ๖   

  

โรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  สนับสนุนครูผู้สอนวางแผนการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน  ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การจัดท าสื่อการสอน  การวัดผล ประเมินผลการเรียนการสอน
รวมถึงการสอนซ่อมเสริม  ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ด้านการวัด
ประเมินผลสอดคล้องกับคุณลักษณะความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผู้เรียน ประเมินผลจากสภาพจริง สามารถ
น า ผลงานหรือข้อมูลที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ การท าโครงงาน Big job การ
จัดท ารายงานค้นคว้าจากสื่อ เทคโนโลยี  กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ออนไลน์ กิจกรรม
ชมรม กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติ  โครงงาน มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้เป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย ฝึก
วิเคราะห์บทคดัย่อบทความวิจัยเป็นการฝึกการท างานร่วมกัน แก้ไขปัญหาระหว่างการท างานร่วมกัน ผู้เรียนส่วนใหญ่มี
ทักษะ ความสามารถใน การคิด วิเคราะห์โจทย์ปัญหาจากแบบทดสอบอัตนัยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รู้จัก
การสรุปเรื่องจากการอ่าน ลงในบันทึกการอ่าน  รู้จักการเขียนแผนผังมโนทัศน์ กระบวนการท าโครงงาน ฝึกผู้เรียน
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายภายในและภายนอกโรงเรียน ทั้ง
ในรูปแบบออนไลน์และการเรียนแบบปกติ ผู้เรียนสามารถรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผลการจัดท าเป็นรายงานพร้อม
ทั้งน าเสนอผลงาน หน้าชั้นเรียน ทั้งแบบปกติและแบบออนไลน์ นอกจากนี้นักเรียนยังได้ฝึกการคิดแบบเป็นขั้นตอน
อย่างมีระบบด้วยแนวคิดเชิงค านวณ จากการเข้าร่วมกิจกรรมโค้ดดิ้ง และหุ่นยนต์ เพ่ือชุมชน ผ่านช่องทางการไลฟ์สด
ผ่านเพจ JsCodingRoboticsCenter  
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
 ถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ แต่การด าเนินงานของโรงเรียนยังคงเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การประเมินในผู้เรียนด้านการคิด มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ค่าร้อยละที่ได้ ๙๘.๕๔ 
แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
 แบบประเมินผลการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียน  โครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติ และการจัด
กิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน การคิด วิเคราะห์และเขียน  โดยลงสู่กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
 วิชาการ (ทุกกลุ่มสาระ) 
วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 
 ครูผู้สอน ประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีผลการประเมินตามตาราง 
 

 
ตัวบ่งชี้ 

จ านวนนักเรียน *คิดเป็น
ร้อยละ 

คะแนน
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ เต็ม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕-๓ 

๕.๓ ผลการประเมินการอา่น  คดิวเิคราะห์ 
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์(๒ คะแนน)    

๓,๘๐๔ ๓,๖๗๕ ๐ ๑๑๙ ๐ ๑๐ ๓,๗๙๔ ๙๘.๕๔ ๕ ดีเยี่ยม 

 

ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์  
จุดเด่น 
  แบบประเมินผลการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียน  โครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติ และการจัด
กิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน     การคิด วิเคราะห์ และเขียน  โดยลงสู่กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 



 

 ๗   

  

รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
         จากผลประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน ซึ่งเกิดจากการประเมินผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ โดยมี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่ส่งเสริมการอ่านให้แก่ผู้เรียน และการจัดโครงการ 
กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาการอ่านของผู้เรียนแต่ละระดับชั้นผ่านโครงการ กิจกรรม อาทิเช่น โครงการ
ส่งเสริม การอ่านเฉลิมพระเกียรติ และโครงการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร พบว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
  จากผลประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ 
๖ พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเกิดจากการประเมินผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ 
โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียน และการจัด
โครงการกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนแต่ละระดับชั้นผ่านโครงการกิจกรรม อาทิเช่น 
โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โครงการหุ่นยนต์เพ่ือการเรียนรู้กิจกรรม Star of the Math กิจกรรม Math 
Genius กิจกรรม ๑๘๐ IQ โครงการ ๑ ศิลป์ ๑ ดนตรี ๑ กีฬา  และงานแข่งขันภายนอก พบว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยม    
  จากผลประเมินความสามารถในการเขียนของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนของผู้เรียน ซึ่งเกิดจากการประเมินผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ 
โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่ส่งเสริมความสามารถในการเขียนของผู้เรียนให้แก่
ผู้เรียน และการจัดโครงการ กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการเขียนของผู้เรียนแต่ละระดับชั้นผ่าน
โครงการ กิจกรรม อาทิเช่น โครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติ โครงการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร พบว่าอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 
 
    ๑.๑.๒ ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา ผู้เรียนร้อยละ ๙๔.๙๘ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดไว้คือ ร้อยละ ๘๐ 
สถานศึกษาจัดรูปแบบการเรียนการสอนเน้นการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
มีเหตุผลประกอบ โดยครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง กิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ มีงานประเมินโครงงาน/Big Job ส่งเสริมการระดม
สมอง อภิปราย น าเสนองาน สรุปองค์ความรู้ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีเหตุผล ด้านการประเมินการอ่าน  
คิดวิเคราะห์ของผู้เรียน มีครูผู้สอนประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง (๔.๑ , ๔.๒ , ๔.๓) 
ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสาร ค่าร้อยละที่ได้ ๙๗.๔๒ 
แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
 - โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ   
 - กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 - การจัดท ารายงานค้นคว้าจากสื่อ เทคโนโลยี   
 - กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ออนไลน์  
 - กิจกรรมชมรม  
 - กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติ   
 - กิจกรรมให้ผู้เรียน เรียนรู้เป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย ฝึกวิเคราะห์บทคัดย่อบทความวิจัยเป็นการฝึกการท างาน
ร่วมกัน แก้ไขปัญหาระหว่างการท างานร่วมกัน ผู้เรียนส่วนใหญ่มีทักษะ ความสามารถใน การคิด วิเคราะห์โจทย์ปัญหา
จากแบบทดสอบอัตนัยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รู้จักการสรุปเรื่องจากการอ่าน ลงในบันทึกการอ่าน  รู้จัก



 

 ๘   

  

การเขียนแผนผังมโนทัศน์ กระบวนการท าโครงงาน ฝึกผู้เรียนแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองจาก
แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายภายในและภายนอกโรงเรียน ทั้งในรูปแบบออนไลน์และการเรียนแบบปกติ ผู้เรียน
สามารถรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผลการจัดท าเป็นรายงานพร้อมทั้งน าเสนอผลงาน หน้าชั้นเรียน ทั้งแบบปกติและ
แบบออนไลน์  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 
 ครูผู้สอน ประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีผลการประเมินตามตาราง 

 
ตัวบ่งชี้ 

จ านวนนักเรียน *คิดเป็น
ร้อยละ 

คะแนน
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ เต็ม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕-๓ 

๔.๑ สรุปความคดิจากเรื่องที่อ่าน ฟงั ดูและ 
สื่อสารโดยการพดูหรือเขียนตามความคดิ 

๓,๘๐๔ ๓๔๐๓ ๓๒๔ ๗๑ ๐ ๖ ๓,๗๙๘ ๙๗.๔๒ ๕ ดีเยี่ยม 

 
ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู และสื่อสาร 
จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการประเมินความสามารถด้านการคิดและทักษะชีวิตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีการ จัดท าโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล   ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  โดย
โรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  สนับสนุนครูผู้สอนวางแผนการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน  ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การจัดท าสื่อการสอน  การวัดผล ประเมินผลการเรียนการสอน
รวมถึงการสอนซ่อมเสริม  ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ด้านการวัด
ประเมินผลสอดคล้องกับคุณลักษณะความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผู้เรียน ประเมินผลจากสภาพจริง สามารถ
น า ผลงานหรือข้อมูลที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ การท าโครงงาน Big job การ
จัดท ารายงานค้นคว้าจากสื่อ เทคโนโลยี  กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ออนไลน์ กิจกรรม
ชมรม กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติ  โครงงาน มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้เป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย ฝึก
วิเคราะห์บทคัดย่อบทความวิจัยเป็นการฝึกการท างานร่วมกัน แก้ไขปัญหาระหว่างการท างานร่วมกัน ผู้เรียนส่วนใหญ่มี
ทักษะ ความสามารถใน การคิด วิเคราะห์โจทย์ปัญหาจากแบบทดสอบอัตนัยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รู้จัก
การสรุปเรื่องจากการอ่าน ลงในบันทึกการอ่าน  รู้จักการเขียนแผนผังมโนทัศน์ กระบวนการท าโครงงาน ฝึกผู้เรียน
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายภายในและภายนอกโรงเรียน ทั้ง
ในรูปแบบออนไลน์และการเรียนแบบปกติ ผู้เรียนสามารถรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผลการจัดท าเป็นรายงานพร้อม
ทั้งน าเสนอผลงาน หน้าชั้นเรียน ทั้งแบบปกติและแบบออนไลน์ นอกจากนี้นักเรียนยังได้ฝึกการคิดแบบเป็นขั้นตอน
อย่างมีระบบด้วยแนวคิดเชิงค านวณจากการเข้าร่วมกิจกรรมโค้ดดิ้งและหุ่นยนต์เพ่ือชุมชนผ่านช่องทางการไลฟ์สดผ่าน
เพจ JsCodingRoboticsCenter ดังนั้น ถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ แต่การ
ด าเนินงานของโรงเรียนยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินในผู้เรียนด้านการคิด จึงมีระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 

จากการศึกษาเอกสารแบบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการคิดตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ผลงานผู้เรียน โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  ได้แก่ กิจกรรม
อัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวิชาการระดับชาติ (สสวท. สอวน. สวช. TEDET) โครงการส่งเสริมการอ่าน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นต้น ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง



 

 ๙   

  

เป็น ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุผล โครงงาน Big job ของนักเรียน พบว่า  นักเรียน
สามารถตอบค าถามในประเด็นต่าง ๆ  อย่างชัดเจน  มีการสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนได้ตรงประเด็น 

ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ค่าร้อยละที่ได้ ๙๔.๙๙ 
แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
 - การจัดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี     
 - ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์) 
 - การเรียนการสอนที่คละความสามารถของผู้เรียนทั้งกลุ่มเก่ง  ปานกลาง และอ่อน   
 - การใช้ภาษาในการสื่อสารจากกิจกรรม Speak It Out  ผลการประเมินในผู้เรียนด้านการน าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 
 ครูผู้สอน ประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีผลการประเมินตามตาราง 
 

 
ตัวบ่งชี้ 

จ านวนนักเรียน *คิดเป็น
ร้อยละ 

คะแนน
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ เต็ม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕-๓ 

๔.๒ น าเสนอวธิีคิด วธิีแกป้ัญหา ด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 

๓,๘๐๔ ๓,๐๐๘ ๖๕๗ ๑๓๐ ๐ ๙ ๓,๗๙๕ ๙๗.๔๒ ๕ ดีเยี่ยม 

 

ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการประเมินสมรรถนะด้านทักษะชีวิตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ พบว่า  
สถานศึกษาสนับสนุนให้มี การจัดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี    กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ เช่น ค่ายพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์ กิจกรรมชมรม  กิจกรรมโครงงาน  โครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงงาน Big job โครงการหุ่นยนต์เพ่ือการเรียนรู้โดยมีการแบ่งกลุ่มใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่คละความสามารถของผู้เรียนทั้งกลุ่มเก่ง  ปานกลาง และอ่อน  มีการใช้ภาษาในการ
สื่อสารจากกิจกรรม Speak It Out  ผลการประเมินในผู้เรียนด้านการน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง จึงมีระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
  จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑   สถานศึกษามีการจัดการเรียนการบูรณาการ ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้   โครงงาน Big job กิจกรรมอัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์ โดยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
รายการต่าง ๆ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดโครงการหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะการคิดอย่างเป็น
ขั้นตอนเป็นระบบ  การแข่งขันวิชาการระดับชาติ และการจัดกิจกรรมชมรมเพ่ือให้นักเรียนได้น าเสนอผลงานตาม
ความสนใจของผู้เรียน เป็นต้น  โดยมีการแบ่งกลุ่มในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่คละความสามารถของ
ผู้เรียนทั้งกลุ่มเก่ง  ปานกลาง และอ่อน ทั้งในรูปแบบปกติและออนไลน์ มีการใช้ภาษาในการสื่อสาร จากการ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน  พบว่า  นักเรียนรู้จักปรับตัวในการท ากิจกรรมกลุ่ม  รู้จักใช้ภาษาในการ
แก้ปัญหา แบ่งหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๔.๓ ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ค่าร้อยละที่ได้ ๙๒.๕๒ 



 

 ๑๐   

  

แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
 - กิจกรรมอัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์  
 - โครงการหุ่นยนต์เพ่ือการเรียนรู้  
 - กิจกรรมชมรม   
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
 - วิชาการ(กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 
 ครูผู้สอน ประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีผลการประเมินตามตาราง 

 

 
ตัวบ่งชี้ 

จ านวนนักเรียน *คิดเป็น
ร้อยละ 

คะแนน
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ เต็ม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕-๓ 

๔.๓ ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ (วิเคราะห์) 

๓,๘๐๔ ๒,๔๗๘ ๑,๒๕๘ ๕๔ ๐ ๑๔ ๓,๗๙๐ ๙๒.๕๒ ๕ ดีเยี่ยม 

 

ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๔.๓ ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
จุดเด่น 
  สถานศึกษามีการส่งเสริมให้มีกิจกรรมชมรม พบว่า  นักเรียนมีการรวบรวม เรียบเรียงข้อมูล  จัดระบบข้อมูลโดยใช้
สารสนเทศ ที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุนหรือโต้แย้งภายในกลุ่มและสรุปข้อมูลข้อมูลเพ่ือนน าไปสู่การแก้ปัญหาในประเด็นที่
น่าสนใจอย่างสมเหตุสมผล  มีการวางแผนจัดระบบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ตลอดจนมีการวางแผน
ร่วมกันในการคาดคะเนสถานการณ์หรือคาดคะเน ค าตอบหรือความส าเร็จของงาน  มีการสนับสนุนผู้เรียนให้มีความ
พร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางวิชาการและศักยภาพ ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมอัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์ 
โครงการหุ่นยนต์เพ่ือการเรียนรู้ การท าโครงงาน Big Job และกิจกรรมชมรม  เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถใน
การก าหนดทางเลือกตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง  ผลการประเมินในผู้เรียนด้านการก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ จึงมีระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 

จากการศึกษาเอกสารการท าโครงงาน Big job นักเรียนมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากบทคัดย่องานวิจัย 
รวบรวมข้อมูล  จัดระบบข้อมูลโดยใช้สารสนเทศท่ีน่าเชื่อถือมาสนับสนุนหรือโต้แย้งภายในกลุ่ม  มีการสนับสนุน
ผู้เรียนให้แสดงศักยภาพของตนเองด้านต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมชมรม การออกแบบสร้างสรรค์ผลงานทั้ง ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ การออกแบบโครงงานหุ่นยนต์ นักเรียนรู้จักก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้จาก
หน่วยงานต่าง ๆ จนได้รับเกียรติบัตรจากการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยการค านวณ และโครงการโค้ดดิ้งและ
หุ่นยนต์เพื่อชุมชน 

 ๑.๑.๓ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๔๙ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้คือ ร้อยละ ๘๐ โดยสถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนสร้างชิ้นงานและน าเสนอแบบกลุ่ม
ในรูปแบบโครงงาน Big Job เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ ที่สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ (๔.๔) 
 
ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ค่าร้อยละที่ได้ ๙๗.๔๙ 
 
 



 

 ๑๑   

  

แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
 - กิจกรรมชมรม  
 - โครงการหุ่นยนต์เพ่ือการเรียนรู้   
 - การน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ท้ังในรูปแบบปกติและแบบออนไลน์  
 - ผลการประเมินในผู้เรียนด้านความสามารถ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และมีผลงานนวัตกรรม 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
 - วิชาการ(กลุ่มสาระศิลปะ) 

- วิชาการ(กลุ่มสาระการงานอาชีพ) 
- วิชาการ(กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 
 ครูผู้สอน ประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีผลการประเมินตามตาราง 

 

 
ตัวบ่งชี้ 

จ านวนนักเรียน *คิดเป็น
ร้อยละ 

คะแนน
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ เต็ม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕-๓ 

๔.๔ มีความคดิรเิริม่ และสร้างสรรคผ์ลงาน
ด้วยความภาคภูมใิจ 

๓,๘๐๔ ๓,๓๖๓ ๔๑๓ ๒๔ ๐ ๔ ๓,๘๐๐ ๙๗.๔๙ ๕ ดีเยี่ยม 

 

ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
จุดเด่น 
 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้จัดท าผลงานของนักเรียน โครงงาน Big Job ชมรม และการเข้าร่วม
โครงการหุ่นยนต์เพ่ือการเรียนรู้  พบว่า นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวบรวมผสมผสานความคิดจากเดิมไปสู่
ความคิดแปลกใหม่ สามารถเชื่อมโยงหรือผสมผสานประสบการณ์เดิมเข้ากับประสบการณ์ใหม่ สามารถสร้างสรรค์และ
พัฒนาผลงานด้วยตนเอง มีผลงานแปลกใหม่ และมีการน าเสนอหรือเผยแพร่ผลงานทั้งในและนอกสถานศึกษาด้วยความ
ภาคภูมิใจ  ได้แก่  การแสดงในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน การน าเสนอผลการ ที่สร้างสรรค์ทั้งในรูปแบบปกติและแบบ
ออนไลน์ ผลการประเมินในผู้เรียนด้านความสามารถความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  จึงมี 
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
  จากการศึกษาเอกสารแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน  โครงงานของนักเรียน  พัฒนาศักยภาพ ศิลปะ  ดนตรี 
นาฏศิลป์ ๑ ศิลปะ ๑ ดนตรี ๑ กีฬา  โครงการหุ่นยนต์เพ่ือการเรียนรู้ โครงงาน Big Job  พบว่า  นักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานด้วยตนเอง  มีผลงานแปลก ใหม่ และมีการน าเสนอหรือเผยแพร่ผลงานทั้งในและนอก
สถานศึกษาด้วยความภาคภูมิใจ ได้แก่ การแสดงในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน การน าเสนอผลทั้งในรูปแบบปกติและ
ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน พบว่า นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ ผลงานได้อย่าง
ภาคภูมิใจ เช่น การท ารายงาน การท าผลงานในแต่ละรายวิชา การออกแบบผลงานชมรม เป็นต้น 
 
   ๑.๑.๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ผู้ เรียนร้อยละ ๙๒.๓๐ มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม สถานศึกษาจัดการเรียนการ
สอน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนดไว้คือ ร้อยละ ๘๐ สถานศึกษาส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร โดย
การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ใช้เทคโนโลยีในการ



 

 ๑๒   

  

ค้นหาความรู้ น าเสนอผลงานที่หลากหลาย น่าสนใจ และสร้างสรรค์ การเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม มี
จุดเน้นพัฒนาด้านเทคโนโลยี กิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้ 
ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีผลงานทางด้านการใช้เทคโนโลยี และสามารถน าเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
(๓.๒) 
 
ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๓.๒ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ การสื่อสารและเป็นพลเมืองดิจิตอล ค่าร้อยละที่ได้ 
๙๒.๓๐ 
แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
 - กิจกรรมการเรียนการสอนที่เริ่มจากทฤษฎีเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ และวิธีการใช้
เทคโนโลยี มีการจัดความรู้ผู้เรียนในเชิงทฤษฎี และมีการสอนเสริมเพ่ิมเติมให้กับผู้เรียนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ  
 - โครงการ JS Gen ME ๒๑st Century 
 - โครงการหุ่นยนต์เพ่ือการเรียนรู้ มีการให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เพ่ือจัดท ารายงาน มีการ
มอบหมายงานและส่งงานผ่าน E-mail , Microsoft Team มีการตอบข้อสงสัยผ่านทางระบบ Line Facebook และ
ระบบเครือข่ายในรูปแบบต่าง ๆ จากการสังเกตการณ์ใช้สื่อเทคโนโลยีของผู้เรียนพบว่าผู้เรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลและ
น าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลและสร้างผลงานของตนเอง จากการสังเกตการณ์น าเสนอผลงานของผู้เรียน พบว่า มีการ
สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การใช้โปรแกรม การสร้างชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ การน าเสนอผลงานโดย
ใช้ Power Point , E-Book , Website E-Learning การถ่ายคลิป VDO นอกจากนี้ในการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอน
ยังได้สอดแทรกการใช้สื่อเทคโนโลยีในการสื่อสารและสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ เป็นพลเมืองยุคดิจิตอล 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
 วิชาการ (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 
 ครูผู้สอน ประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีผลการประเมินตามตาราง 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน *คิดเป็น

ร้อยละ 
คะแนน

ที่ได ้
ระดับ 

คุณภาพ เต็ม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕-๓ 
๓.๒ ใช้เทคโนโลยีในการเรยีนรู้ การสื่อสาร 
และเป็นพลเมืองดิจิตอล 

๓,๘๐๔ ๒,๔๙๖ ๑,๑๘๓ ๑๐๙ ๐ ๑๖ ๓,๗๘๘ ๙๒.๓๐ 
๕ ดีเยี่ยม 

 
ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๓.๒ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ การสื่อสารและเป็นพลเมืองดิจิตอล 
จุดเด่น 
  จากการศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ สังเกตการณ์ใช้เทคโนโลยีของผู้เรียน สังเกตการณ์การน าเสนอผลงาน
ผู้เรียน และผู้สอนมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการใช้สื่อ จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เช่น 
โครงการ JS Gen ME ๒๑st Century โครงการหุ่นยนต์เพ่ือการเรียนรู้ พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร อย่างสร้างสรรค ์เป็นพลเมืองในยุคดิจิตอล 
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
 จากการศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เริ่มจากทฤษฎีเพ่ือให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบบและวิธีการใช้เทคโนโลยี มีการจัดความรู้ผู้เรียนในเชิงทฤษฎีและมีการสอน
เสริมเพ่ิมเติมให้กับผู้เรียนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และมีโครงการและกิจกรรม ที่ส่งเสริมด้านเทคโนโลยี เช่น 



 

 ๑๓   

  

โครงการ JS Gen ME ๒๑st Century โครงการหุ่นยนต์เพ่ือการเรียนรู้ มีการให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต เพ่ือจัดท ารายงาน มีการมอบหมายงานและส่งงานผ่าน E-mail, Microsoft Team มีการตอบข้อ
สงสัยผ่านทางระบบ Line Facebook และระบบเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ จากการสังเกตการณ์ใช้สื่อเทคโนโลยี
ของผู้เรียนพบว่าผู้เรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลและน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลและสร้างผลงานของตนเอง จากการ
สังเกตการณ์น าเสนอผลงานของผู้เรียนพบว่า มีการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การใช้โปรแกรม 
การสร้างชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ การน าเสนอผลงานโดยใช้ Power Point , E-Book , Website E-Learning การ
ถ่ายคลิป VDO นอกจากนี้ในการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนยังได้สอดแทรกการใช้สื่อเทคโนโลยีในการสื่อสาร
และสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ เป็นพลเมืองยุคดิจิตอล 
    ๑.๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนร้อยละ ๖๕.๑๔ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดไว้คือ ร้อยละ ๖๐ ผลการด าเนินงาน ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน มีพัฒนาการตามเกณฑ์ มีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ มีงานสอนเสริม งานซ่อมเสริมผู้เรียน เพ่ือช่วยเหลือ พัฒนาผู้เรียนให้มีผลการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด (๕.๑ , ๕.๔) 
 

ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ค่าร้อยละที่ได้ ๘๒.๘๓ 
แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
 - แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
 - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
 วิชาการ (ทุกกลุ่มสาระ) 
วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับโรงเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน *คิดเป็น

ร้อยละ 
คะแนน

ที่ได ้
ระดับ 

คุณภาพ เต็ม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕-๓ 
๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะกลุ่ม
สาระเป็นไปตามเกณฑ์     

๑       ๘๒.๘๓ ๐.๘๓ ดมีาก 

 

ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
จุดเด่น 
  โรงเรียนมีการด าเนินโครงการ จัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘  
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด โดยมีโครงการ กิจกรรม ที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน อาทิเช่น โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น กิจกรรม Thai Practice more get more กิจกรรม Help Together  กิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรม Social Warm up กิจกรรม Art education 
กิจกรรม Physical Education กิจกรรม Knowledge Development และกิจกรรม To be Genius เป็นต้น เพ่ือให้
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ ากว่าเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือ แก้ไข พัฒนาผู้เรียนให้มีผลการเรียนรู้ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาและตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 



 

 ๑๔   

  

รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจ าปี ๒๕๖๔ และโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ตารางเปรียบเทียบร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา (ระดับ ๓ ขึ้นไป) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

 

กลุ่มสาระ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ผลต่าง ปี 

๒๕๖๓-๒๕๖๔ 
ภาษาไทย ๘๙.๗๕ ๙๗.๙๖ ๙๘.๗๖ ๑.๙๓ 

คณิตศาสตร์ ๘๓.๕๔ ๙๗.๑๔ ๙๘.๗๖ ๗.๖๕ 
วิทยาศาสตร์ ๘๕.๐๙ ๙๙.๑๘ ๙๘.๓๔ ๐.๕๖ 
สังคมศึกษา ฯ ๘๓.๘๕ ๙๘.๙๘ ๙๘.๕๕ ๒.๒๘ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๓.๗๙ ๙๙.๕๙ ๙๘.๗๖ ๐.๙๘ 
ศิลปะ ๙๔.๕๙ ๙๙.๑๘ ๙๖.๖๙ ๐.๑๔ 

การงานอาชีพฯ ๙๙.๐๗ ๙๙.๕๙ ๙๙.๕๙ ๐.๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๔๘.๖๓ ๙๑.๙๗ ๙๔.๔๘ ๘.๑๓ 

 

ตารางเปรียบเทียบร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา (ระดับ ๓ ขึ้นไป) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ ปีการศึกษา๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

 

กลุ่มสาระ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ผลต่าง ปี 
๒๕๖๓-๒๕๖๔ 

ภาษาไทย ๗๙.๗๐ ๙๖.๘๓ ๙๘.๗๖ ๑.๙๓ 

คณิตศาสตร์ ๕๘.๔๘ ๙๑.๑๑ ๙๘.๗๖ ๗.๖๕ 

วิทยาศาสตร์ ๘๕.๔๕ ๙๗.๗๘ ๙๘.๓๔ ๐.๕๖ 

สังคมศึกษา ฯ ๗๘.๙๔ ๙๖.๒๗ ๙๘.๕๕ ๒.๒๘ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๐.๙๑ ๙๗.๗๘ ๙๘.๗๖ ๐.๙๘ 

ศิลปะ ๘๗.๕๘ ๙๖.๘๓ ๙๖.๖๙ ๐.๑๔ 

การงานอาชีพฯ ๘๙.๓๙ ๙๙.๕๙ ๙๙.๕๙ ๐.๐๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๕๒.๙๓ ๘๖.๓๕ ๙๔.๔๘ ๘.๑๓ 

 

 

 



 

 ๑๕   

  

ตารางเปรียบเทียบร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา (ระดับ ๓ ขึ้นไป) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

กลุ่มสาระ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ผลต่าง ปี 
๒๕๖๓-๒๕๖๔ 

ภาษาไทย ๗๗.๔๒ ๘๗.๑๑ ๘๒.๒๓ ๔.๘๘ 

คณิตศาสตร์ ๕๙.๖๗ ๗๘.๙๓ ๘๗.๐๖ ๘.๑๓ 

วิทยาศาสตร์ ๗๑.๐๐ ๙๑.๘๒ ๘๗.๓๘ ๔.๔๔ 

สังคมศึกษา ฯ ๗๘.๐๘ ๘๙.๑๕ ๙๔.๔๒ ๕.๒๗ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๒.๖๗ ๙๙.๐๖ ๙๓.๕๓ ๕.๕๓ 

ศิลปะ ๗๘.๓๓ ๙๗.๘๐ ๘๙.๓๒ ๘.๔๘ 

การงานอาชีพฯ ๘๐.๐๐ ๙๙.๐๖ ๙๕.๑๕ ๓.๙๑ 

ภาษาต่างประเทศ ๕๘.๑๑ ๗๓.๕๘ ๘๖.๙๕ ๑๓.๓๗ 

 

 

ตารางเปรียบเทียบร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา (ระดับ ๓ ขึ้นไป) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

กลุ่มสาระ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ผลต่าง ปี 

๒๕๖๓-๒๕๖๔ 
ภาษาไทย ๗๗.๔๒ ๘๑.๐๔ ๘๗.๗๔ ๖.๗๐ 

คณิตศาสตร์ ๕๙.๖๗ ๘๐.๗๓ ๘๗.๑๐ ๖.๓๗ 
วิทยาศาสตร์ ๗๑.๐๐ ๘๗.๔๖ ๘๖.๐๘ ๑.๓๘ 
สังคมศึกษา ฯ ๗๘.๐๘ ๘๗.๔๖ ๙๒.๓๔ ๔.๘๘ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๒.๖๗ ๙๗.๕๕ ๘๕.๗๑ ๑๑.๘๔ 
ศิลปะ ๗๘.๓๓ ๙๒.๒๖ ๙๐.๐๐ ๒.๒๖ 

การงานอาชีพฯ ๘๐.๐๐ ๙๓.๕๘ ๙๑.๖๑ ๑.๙๗ 
ภาษาต่างประเทศ ๕๘.๑๑ ๗๙.๔๑ ๘๑.๑๘ ๑.๗๗ 

 

 

 

 



 

 ๑๖   

  

ตารางเปรียบเทียบร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา (ระดับ ๓ ขึ้นไป) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

กลุ่มสาระ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ผลต่าง ปี 

๒๕๖๓-๒๕๖๔ 
ภาษาไทย ๖๗.๖๑ ๘๓.๒๒ ๙๔.๑๒ ๑๐.๙๐ 

คณิตศาสตร์ ๔๕.๗๔ ๖๔.๘๐ ๗๓.๓๗ ๘.๕๗ 
วิทยาศาสตร์ ๕๙.๖๖ ๗๙.๒๘ ๗๘.๙๕ ๐.๓๓ 
สังคมศึกษา ฯ ๘๒.๑๗ ๙๒.๖๐ ๙๖.๖๗ ๔.๐๗ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๗.๔๔ ๙๔.๐๘ ๙๖.๙๐ ๒.๘๒ 
ศิลปะ ๘๑.๒๕ ๘๒.๒๔ ๙๒.๕๗ ๑๐.๓๓ 

การงานอาชีพฯ ๗๗.๒๗ ๙๔.๘๗ ๙๕.๐๕ ๐.๑๘ 
ภาษาต่างประเทศ ๖๓.๔๕ ๗๖.๓๒ ๗๙.๐๕ ๒.๗๓ 

 

 

ตารางเปรียบเทียบร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา (ระดับ ๓ ขึ้นไป) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

กลุ่มสาระ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ผลต่าง ปี 

๒๕๖๓-๒๕๖๔ 
ภาษาไทย ๖๙.๑๗ ๘๔.๖๖ ๘๗.๒๕ ๒.๕๙ 

คณิตศาสตร์ ๕๑.๕๒ ๖๑.๐๘ ๗๑.๘๑ ๑๐.๗๓ 
วิทยาศาสตร์ ๖๒.๙๘ ๗๐.๗๔ ๗๘.๕๒ ๗.๗๘ 
สังคมศึกษา ฯ ๗๘.๓๒ ๙๓.๕๔ ๘๘.๗๖ ๔.๗๘ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๕.๓๓ ๑๐๐.๐๐ ๙๓.๙๖ ๖.๐๔ 
ศิลปะ ๗๘.๑๙ ๘๓.๕๒ ๘๓.๒๒ ๐.๓๐ 

การงานอาชีพฯ ๕๓.๙๘ ๙๘.๕๘ ๘๘.๕๙ ๙.๙๙ 
ภาษาต่างประเทศ ๖๑.๘๗ ๗๑.๕๙ ๗๖.๐๖ ๔.๔๗ 

 

 

 

 



 

 ๑๗   

  

ตารางเปรียบเทียบร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา (ระดับ ๓ ขึ้นไป) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

กลุ่มสาระ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ผลต่าง ปี 
๒๕๖๓-๒๕๖๔ 

ภาษาไทย ๓๗.๕๘ ๔๒.๖๔ ๗๗.๕๗ ๓๕.๒๙ 

คณิตศาสตร์ ๒๕.๖๕ ๓๒.๑๔ ๗๑.๐๒ ๓๙.๒๓ 

วิทยาศาสตร์ ๒๐.๕๗ ๔๑.๗๔ ๖๗.๙๐ ๒๖.๕๔ 

สังคมศึกษา ฯ ๔๕.๖๐ ๖๐.๒๘ ๗๘.๘๓ ๑๘.๙๕ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๒.๔๔ ๙๔.๗๔ ๘๔.๘๗ ๙.๔๑ 

ศิลปะ ๖๒.๙๖ ๘๐.๓๗ ๗๙.๗๕ ๐.๑๙ 

การงานอาชีพฯ ๘๖.๙๔ ๘๒.๒๕ ๘๑.๙๕ ๐.๑๖ 

ภาษาต่างประเทศ ๓๒.๖๙ ๓๓.๐๑ ๗๑.๖๒ ๓๘.๙๐ 

 

 

ตารางเปรียบเทียบร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา (ระดับ ๓ ขึ้นไป) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

กลุ่มสาระ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ผลต่าง ปี 
๒๕๖๓-๒๕๖๔ 

ภาษาไทย ๔๕.๔๗ ๕๘.๕๘ ๗๔.๓๗ ๑๕.๗๙ 

คณิตศาสตร์ ๑๙.๓๓ ๒๙.๐๒ ๖๑.๘๘ ๓๒.๘๖ 

วิทยาศาสตร์ ๔๓.๐๓ ๔๒.๙๔ ๕๖.๒๕ ๑๓.๓๑ 

สังคมศึกษา ฯ ๗๑.๐๗ ๗๔.๒๑ ๗๗.๕๐ ๓.๒๙ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๗๗.๗๗ ๙๓.๐๕ ๙๔.๕๕ ๑.๕๐ 

ศิลปะ ๖๙.๓๘ ๘๔.๕๖ ๗๕.๙๔ ๘.๖๒ 

การงานอาชีพฯ ๘๓.๓๐ ๗๖.๙๒ ๘๐.๐๐ ๓.๐๘ 

ภาษาต่างประเทศ ๓๔.๕๔ ๓๖.๓๖ ๖๔.๓๘ ๒๘.๐๒ 

 

 

 

 



 

 ๑๘   

  

 

ตารางเปรียบเทียบร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา (ระดับ ๓ ขึ้นไป) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

กลุ่มสาระ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ผลต่าง ปี 
๒๕๖๓-๒๕๖๔ 

ภาษาไทย ๕๓.๐๔ ๖๐.๘๗ ๗๓.๒๐ ๑๒.๓๓ 

คณิตศาสตร์ ๑๙.๕๕ ๒๙.๓๓ ๗๙.๘๘ ๕๐.๕๕ 

วิทยาศาสตร์ ๔๒.๕๓ ๔๓.๘๐ ๗๑.๗๙ ๒๗.๙๙ 

สังคมศึกษา ฯ ๔๓.๘๒ ๕๔.๖๗ ๗๔.๐๒ ๑๙.๓๕ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๐.๖๒ ๘๕.๕๕ ๗๙.๔๘ ๖.๐๗ 

ศิลปะ ๗๖.๘๘ ๘๖.๕๒ ๘๒.๑๓ ๔.๓๙ 

การงานอาชีพฯ ๘๔.๕๓ ๘๗.๙๔ ๗๖.๕๖ ๑๑.๓๘ 

ภาษาต่างประเทศ ๓๓.๐๓ ๓๖.๐๘ ๖๒.๐๑ ๒๕.๙๓ 

 

 

ตารางเปรียบเทียบร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา (ระดับ ๓ ขึ้นไป) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

กลุ่มสาระ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ผลต่าง ปี 
๒๕๖๓-๒๕๖๔ 

ภาษาไทย ๔๔.๑๑ ๔๗.๗๖ ๗๕.๐๑ ๒๗.๒๕ 

คณิตศาสตร์ ๓๗.๒๔ ๔๘.๕๐ ๖๙.๓๘ ๒๐.๘๘ 

วิทยาศาสตร์ ๔๕.๑๑ ๔๗.๓๗ ๗๘.๖๖ ๓๑.๒๙ 

สังคมศึกษา ฯ ๓๙.๗๗ ๕๓.๕๖ ๗๓.๖๑ ๒๐.๐๕ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๔.๑๙ ๙๙.๔๒ ๘๕.๑๒ ๑๔.๓๐ 

ศิลปะ ๘๘.๕๓ ๙๕.๖๘ ๘๔.๘๔ ๑๐.๘๔ 

การงานอาชีพฯ ๘๗.๓๐ ๙๘.๘๘ ๘๗.๖๖ ๑๑.๒๒ 

ภาษาต่างประเทศ ๔๑.๗๖ ๔๒.๗๕ ๗๘.๖๕ ๓๕.๙๐ 

 

 

ตารางเปรียบเทียบร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา (ระดับ ๓ ขึ้นไป) 



 

 ๑๙   

  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 
 

กลุ่มสาระ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ผลต่าง ปี 
๒๕๖๓-๒๕๖๔ 

ภาษาไทย ๖๔.๐๕ ๔๕.๒๗ ๙๓.๑๙ ๔๗.๙๒ 

คณิตศาสตร์ ๔๖.๖๓ ๔๘.๐๒ ๗๙.๕๘ ๓๑.๕๖ 

วิทยาศาสตร์ ๕๙.๔๘ ๕๔.๙๐ ๘๖.๖๖ ๓๑.๗๖ 

สังคมศึกษา ฯ ๕๔.๖๑ ๕๕.๖๘ ๘๙.๓๗ ๓๓.๖๙ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๓.๙๓ ๙๗.๓๗ ๙๙.๔๕ ๒.๐๘ 

ศิลปะ ๙๑.๕๒ ๙๓.๒๖ ๙๐.๔๗ ๒.๗๙ 

การงานอาชีพฯ ๙๒.๓๗ ๙๑.๕๓ ๙๕.๒๑ ๓.๖๘ 

ภาษาต่างประเทศ ๓๗.๐๑ ๔๕.๑๘ ๗๗.๖๗ ๓๒.๔๙ 

 

 

ตารางเปรียบเทียบร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา (ระดับ ๓ ขึ้นไป) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

กลุ่มสาระ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ผลต่าง ปี 
๒๕๖๓-๒๕๖๔ 

ภาษาไทย ๔๕.๑๕ ๗๓.๒๖ ๗๐.๕๐ ๒.๗๖ 

คณิตศาสตร์ ๓๙.๓๓ ๕๑.๙๘ ๕๖.๘๘ ๔.๙๐ 

วิทยาศาสตร์ ๖๕.๑๙ ๗๐.๕๒ ๗๗.๑๖ ๖.๖๔ 

สังคมศึกษา ฯ ๕๓.๐๕ ๖๑.๖๕ ๗๓.๖๘ ๑๒.๐๓ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๐.๖๒ ๙๕.๙๑ ๙๓.๓๔ ๒.๕๗ 

ศิลปะ ๙๑.๔๗ ๙๘.๒๐ ๙๘.๔๑ ๐.๒๑ 

การงานอาชีพฯ ๖๓.๐๐ ๙๖.๗๘ ๖๑.๓๑ ๓๕.๔๗ 

ภาษาต่างประเทศ ๓๗.๘๖ ๔๑.๖๖ ๖๑.๓๑ ๑๙.๖๕ 
 

ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ค่าร้อยละท่ีได้ ๔๗.๔๕ 
แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
 รายงานผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
 วิชาการ (กลุ่มสาระ) 



 

 ๒๐   

  

วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 
๑. ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าขีดจ ากัดล่าง ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๒. ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าขีดจ ากัดล่าง ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๓. ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าขีดจ ากัดล่าง ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๔. ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๖มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าขีดจ ากัดล่าง ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมฯ 
๕. ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าขีดจ ากัดล่าง ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน *คิดเป็น

ร้อยละ 
คะแนน

ที่ได ้
ระดับ 

คุณภาพ เต็ม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕-๓ 
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์ (๑ คะแนน)    

๑       ๔๗.๔๕ ๑ ปรับปรุง 

   
ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  
จุดเด่น 
   การจัดโครงการและกิจกรรมเป็นส่วนส่งเสริม และกระตุ้น การพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
แต่สถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลกับการทดสอบระดับชาติของนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ในปี
การศึกษา ๒๕๖๔ นักเรียน สามารถสมัครสอบตามความสมัครใจ ผลการทดสอบระดับชาติ ปี๒๕๖๔ อยู่ในระดับด ี
 
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
  ผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) เป็นไปตามเกณฑ์ โดยผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สามารถสอบ
รายวิชาภาษาอังกฤษ เต็ม ๑๐๐ คะแนน จ านวน ๒ คน 

 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ช่วงชั้นที่ ๒ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖) 

หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยแยกตามรายวิชา 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ 

ระดับโรงเรียน ๖๐.๑๓ ๔๘.๔๐ ๓๙.๘๐ ๖๘.๖๑ 

ระดับจังหวัด ๕๔.๕๖ ๓๙.๑๕ ๓๖.๐๓ ๔๕.๕๑ 

ระดับสังกัด ๕๓.๒๕ ๓๙.๘๕ ๓๖.๓๗ ๔๙.๙๒ 

ระดับภาค ๕๑.๓๙ ๓๗.๐๖ ๓๔.๕๘ ๔๐.๔๐ 

ระดับประเทศ ๕๐.๓๘ ๓๖.๘๓ ๓๔.๓๑ ๓๙.๒๒ 
 



 

 ๒๑   

  

 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ช่วงชั้นที่ ๓ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) 

หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยแยกตามรายวิชา 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ 

ระดับโรงเรียน ๖๓.๒๙ ๓๒.๙๓ ๓๗.๐๒ ๔๘.๔๙ 

ระดับจังหวัด ๕๘.๓๔ ๒๗.๘๕ ๓๔.๒๙ ๓๖.๔๔ 

ระดับสังกัด ๔๙.๕๖ ๒๔.๒๑ ๓๑.๑๒ ๓๓.๔๖ 

ระดับภาค ๕๗.๙๐ ๒๙.๗๘ ๓๔.๖๔ ๔๐.๑๔ 

ระดับประเทศ ๕๑.๑๙ ๒๔.๔๗ ๓๑.๔๕ ๓๑.๑๑ 
 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ช่วงช้ันที่ ๔ (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖) 

 

หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา อังกฤษ 

ระดับโรงเรียน ๕๒.๙๔ ๓๒.๙๗ ๒๙.๐๓ ๔๓.๕๐ ๔๒.๔๒ 

ระดับจังหวัด ๕๕.๘๗ ๓๔.๗๖ ๓๓.๖๔ ๓๔.๔๗ ๓๘.๖๘ 

ระดับสังกัด ๔๑.๓๕ ๑๙.๗๘ ๒๗.๔๕ ๔๑.๒๕ ๒๖.๔๒ 

ระดับภาค ๕๓.๕๓ ๓๑.๑๔ ๓๒.๖๘ ๓๗.๗๘ ๓๗.๕๒ 

ระดับประเทศ ๔๖.๔๐ ๒๑.๒๘ ๒๘.๖๕ ๓๖.๘๗ ๒๕.๕๖ 
 

ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ประจ า (ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) 

 

กลุ่มสาระ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
ภาษาไทย ๕๖.๑๙ ๖๓.๐๕ ๖๐.๑๓ 

คณิตศาสตร ์ ๔๕.๐๔ ๔๐.๓๙ ๔๘.๔๐ 
วิทยาศาสตร์ ๔๖.๕๙ ๔๕.๙๑ ๓๙.๘๐ 
สังคมศึกษา -ไม่มีการสอบ- -ไม่มีการสอบ- -ไม่มีการสอบ- 
ภาษาอังกฤษ ๖๒.๔๖ ๗๓.๘๙ ๖๘.๖๑ 

เฉลี่ย ๕๒.๕๗ ๕๕.๘๑ ๕๔.๒๔ 

 



 

 ๒๒   

  

 
ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจ า (ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) 
 

กลุ่มสาระ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
ภาษาไทย ๖๐.๔๑ ๕๘.๖๗ ๖๓.๒๙ 

คณิตศาสตร ์ ๓๘.๐๔ ๓๕.๐๑ ๓๒.๙๓ 
วิทยาศาสตร์ ๓๒.๓๗ ๓๔.๖๐ ๓๗.๐๒ 
สังคมศึกษา -ไม่มีการสอบ- -ไม่มีการสอบ- -ไม่มีการสอบ- 
ภาษาอังกฤษ ๔๕.๐๘ ๔๙.๓๙ ๔๘.๔๙ 

เฉลี่ย ๔๓.๙๘ ๔๔.๑๒ ๔๕.๔๓ 
 

 

ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจ า (ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) 

 

กลุ่มสาระ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
ภาษาไทย ๔๕.๓๕ ๔๙.๑๕ ๕๒.๙๔ 

คณิตศาสตร ์ ๓๑.๙๔ ๓๐.๔๖ ๓๒.๙๗ 
วิทยาศาสตร์ ๓๒.๐๖ ๓๕.๙๔ ๒๙.๐๓ 
สังคมศึกษา ๓๘.๕๑ ๓๘.๙๓ ๔๓.๕๐ 
ภาษาอังกฤษ ๓๙.๕๘ ๔๑.๑๖ ๔๒.๔๒ 

เฉลี่ย ๓๗.๔๙ ๓๙.๑๓ ๔๐.๑๗ 
 

ผลสอบ O-NET เต็ม ๑๐๐ คะแนน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

 ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
 คณิตศาสตร์ ภาษอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ป.๖ ๒ ๕ - ๔ - ๒ 
ม.๓ ๒ - - - - - 
ม.๖ - - ๑ - - - 
รวม ๔ ๕ ๑ ๔ - ๒ 

 
 
 
 
 
 



 

 ๒๓   

  

ตารางเปรียบเทียบร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖  มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

 

ระดับช้ัน วิชา ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ เฉลี่ย 

ป.๖ 

ภาษาไทย ๔๒.๒๒ ๔๒.๒๒ ๕๘.๕๕ ๕๖.๖๒ 
คณิตศาสตร์ ๗๑.๙๔ ๗๑.๙๔ ๗๐.๘๖ ๗๑.๑๔ 
วิทยาศาสตร์ ๖๘.๓๓ ๖๘.๓๓ ๖๕.๑๓ ๖๘.๑๒ 

ภาษาต่างประเทศ ๘๑.๙๔ ๘๑.๙๔ ๙๐.๗๖ ๘๘.๐๗ 
เฉลี่ย ๖๖.๑๑ ๖๖.๑๑ ๗๑.๓๓ ๗๐.๙๙ 

ม.๓ 

ภาษาไทย ๖๕.๐๔ ๖๕.๐๔ ๘๒.๑๑ ๗๒.๑๓ 
คณิตศาสตร์ ๖๐.๔๓ ๖๐.๔๓ ๕๒.๖๓ ๕๕.๘๓ 
วิทยาศาสตร์ ๕๒.๘๕ ๕๒.๘๕ ๖๓.๑๖ ๕๗.๖๙ 

ภาษาต่างประเทศ ๖๘.๐๒ ๖๘.๐๒ ๘๒.๑๑ ๗๔.๕๘ 
เฉลี่ย ๖๑.๕๙ ๖๑.๕๙ ๗๐.๐๐ ๖๕.๐๖ 

ม.๖ 

ภาษาไทย ๕๘.๖๖ ๕๘.๖๖ ๖๒.๕๐ ๖๒.๓๕ 
คณิตศาสตร์ ๕๒.๒๒ ๕๒.๒๒ ๕๐.๐๐ ๕๐.๑๖ 
วิทยาศาสตร์ ๕๒.๗๙ ๕๒.๗๙ ๗๕.๐๐ ๕๙.๘๐ 
สังคมศึกษา ๖๖.๓๐ ๖๖.๓๐ ๘๗.๕๐ ๗๔.๒๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๖๖.๖๗ ๖๖.๖๗ ๖๒.๕๐ ๖๖.๒๑ 
เฉลี่ย ๕๙.๓๓ ๕๙.๓๓ ๖๗.๕๐ ๖๒.๕๔ 

 เฉลี่ยรวม 
๓ ระดับ 

๖๒.๓๔ ๖๒.๓๔ ๖๙.๖๑ ๖๖.๒๐ 
 

  ๑.๑.๖ ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีดีต่องานอาชีพ ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๔๐ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพสุจริต พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดไว้คือ ร้อยละ 
๘๐ สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ผ่านกิจกรรมชมรม กิจกรรมการโครงงาน/Big Job การจัดท า
แฟ้มสะสมผลงาน กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓–๖ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
๑–๖ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะพ้ืนฐาน มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมีความพร้อมต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  (๖.๑ , ๖.๒ , ๖.๓ , 
๖.๔) 
ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ค่าร้อยละท่ีได้ ๙๖.๔๗ 
แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
 กิจกรรมโครงงาน  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  

กิจการนักเรียน(งานกิจกรรมนักเรียน) 
กิจการนักเรียน(งานแนะแนว) 

วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 
 ครูผู้สอน ประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีผลการประเมินตามตาราง 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน *คิดเป็น

ร้อยละ 
คะแนน

ที่ได ้
ระดับ 

คุณภาพ เต็ม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕-๓ 
๖.๑ วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ ( ๒ คะแนน) 

๓,๘๐๔ ๓,๕๐๔ ๐ ๒๖๔ ๐ ๓๖ ๓,๗๖๘ ๙๖.๔๗ 
๑.๙๒ ดีเยี่ยม 

 



 

 ๒๔   

  

ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
จุดเด่น 
  สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การท างาน ท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นหมู่คณะ โดยฝ่ายบริหารมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจการนักเรียน  วางแผน
และด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน ท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นหมู่คณะ โดยจัดกิจกรรมงาน
แสดงผลงานและโครงงาน / IS   โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีการวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  โดยจัด
กิจกรรมงานแสดงผลงานและโครงงาน / IS   พบว่า ผู้เรียนท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ด าเนินการจัดกิจกรรมโดย
ผู้เรียนด าเนินการประชุมวางแผนการด าเนินงานก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิก มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน เสนอและร่วมฟังความคิดเห็น ด าเนินการปฏิบัติงานร่วมกันตามแผนงานที่ก าหนด มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานร่วมกันของผู้เรียน  และผลส าเร็จของงานจากการปฏิบัติงานร่วมกันของผู้เรียน อยู่ที่ระดับ ดีเยี่ยม 
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมงานแสดงผลงานและโครงงาน/ IS  ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนท างานร่วมกัน  จาก
การสังเกตการจัดกิจกรรม โดยผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการประชุมวางแผนการด าเนินงาน  มีการก าหนดบทบาทหน้าที่
ของสมาชิก มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน เสนอแนะร่วมฟังความคิดเห็น ด าเนินการปฏิบัติงาน
ร่วมกันตามแผนงานที่ก าหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขการท างาน มีการปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง การท างานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ค่าร้อยละที่ได้ 
๙๖.๔๗ 
แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
 - กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  

๑. ความเต็มใจและพึงพอใจต่อการท างานที่ได้รับมอบหมาย 
๒. การปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้นตั้งใจพากเพียรและละเอียดรอบคอบ 
๓. การยอมรับในค าวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ 
๔. ความมุ่งมั่นพัฒนางานของตนเองอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ 
๕. ความรู้สึกชื่นชมและภาคภูมิใจต่อผลส าเร็จของผลงาน 

 - จัดท าแฟ้มสะสมผลงานของผู้เรียน   
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  

-กิจการนักเรียน(งานกิจกรรมนักเรียน) 
-กิจการนักเรียน(งานแนะแนว) 
-กิจการนักเรียน(งานบ าเพ็ญประโยชน์) 
-กิจการนักเรียน(งานลูกเสือ-เนตรนารี) 
 

วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 
 ครูผู้สอน ประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีผลการประเมินตามตาราง 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน *คิดเป็น

ร้อยละ 
คะแนน

ที่ได ้
ระดับ 

คุณภาพ เต็ม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕-๓ 
๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน 
และภมูิใจในผลงานของตนเอง (๑ คะแนน) 

๓,๘๐๔ ๓,๕๐๔ ๐ ๒๖๔ ๐ ๓๖ ๓,๗๖๘ ๙๖.๔๗ 
๐.๙๖ ดีเยี่ยม 



 

 ๒๕   

  

 

ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  
จุดเด่น 
  สถานศึกษามีการให้ผู้เรียนด าเนินการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานของตนเอง  จากการประเมินเล่มแฟ้มสะสมผลงาน
ของผู้เรียน ผู้เรียนมีความเต็มใจและพึงพอใจต่อการท างานที่ได้รับมอบหมาย  ด าเนินการการปฏิบัติงานด้วยความ
กระตือรือร้น ตั้งใจ พากเพียร มีความละเอียดรอบคอบ ยอมรับในค าวิพากษ์ วิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มุ่งมั่น
พัฒนางานของตนเองอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ รู้สึกชื่นชมและภาคภูมิใจต่อผลส าเร็จของผลงาน 
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
  จากการศึกษาเอกสาร รูปเล่มแฟ้มสะสมงาน  พบว่าผู้เรียนท างานด้วยความเต็มใจและพึงพอใจต่อการ
ท างานที่ได้รับมอบหมาย  ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจ พากเพียร และละเอียดรอบคอบ ยอมรับในค า
วิพากษ์ วิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะมีความมุ่งมั่นพัฒนางานของตนเองอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เกิดความ
สมบูรณ์มีความรู้สึกชื่นชมและภาคภูมิใจต่อผลส าเร็จของผลงาน จากการประเมินเล่มแฟ้มสะสมผลงานของผู้เรียน 
ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพอยู่ที่ระดับ ดีเยี่ยม 
 

ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ค่าร้อยละที่ได้ ๙๗.๗๑ 
-แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
 - กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน ท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นหมู่คณะ  
 - กิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน (กิจกรรมชมรม) 

- การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
-หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  

- กิจการนักเรียน(งานกิจกรรมนักเรียน) 
- กิจการนักเรียน(งานลูกเสือ-เนตรนารี) 
- กิจการนักเรียน(งานบ าเพ็ญประโยชน์) 
- กิจการนักเรียน(งานสภานักเรียน) 
- กิจการนักเรียน(งานแนะแนว) 

วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 
 ครผูู้สอน ประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีผลการประเมินตามตาราง 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน *คิดเป็น

ร้อยละ 
คะแนน

ที่ได ้
ระดับ 

คุณภาพ เต็ม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕-๓ 
๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้  ( ๑ คะแนน) ๓,๘๐๔ ๓,๖๒๕ ๒๒ ๑๐๗ ๐ ๕๐ ๓,๗๕๔ ๙๗.๗๑ ๐.๙๗ ดีเย่ียม 

 

 
ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้   
จุดเด่น 
   สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน (กิจกรรมชมรม) ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนท างานร่วมกัน จาก
การสังเกตการจัดกิจกรรม ผู้เรียนการมีส่วนร่วมในการวางแผนการท างานกับหมู่คณะ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือน มีทักษะในการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  มี
มนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานการท างานร่วมกับหมู่คณะจนบรรลุผลส าเร็จ 



 

 ๒๖   

  

รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน (ชมรม) พบว่า ผู้เรียนการมีส่วนร่วมในการวางแผนการท างานกับหมู่
คณะ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นของ
เพ่ือน มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานการท างานร่วมกับหมู่คณะจนบรรลุผลส าเร็จ 
ผลส าเร็จของงานจากการปฏิบัติงานร่วมกันของผู้เรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพอยู่ที่ระดับ   ดีเยี่ยม 
ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ค่าร้อยละที่ได้ 
๙๘.๙๕ 
-แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
 - กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ   
 - กิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลาย  
 - กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักอาชีพที่สุจริต   
 - ครูผู้สอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต ในวิชาพ้ืนฐาน และกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เรียนมี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ  
 - กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  
 - แบบประเมินความสนใจในอาชีพ  
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
 -กิจการนักเรียน(งานแนะแนว) 
วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 
 ครูผู้สอน ประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีผลการประเมินตามตาราง 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน *คิดเป็น

ร้อยละ 
คะแนน

ที่ได ้
ระดับ 

คุณภาพ เต็ม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕-๓ 
๖.๔ มคีวามรูส้ึกท่ีดตี่ออาชีพสุจรติและ
หาความรูเ้กี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
(๑ คะแนน) 

๓,๘๐๔ ๓,๖๙๓ ๖๒ ๒๙ ๐ ๒๐ ๓,๗๘๔ ๙๘.๙๕ ๐.๙๘ ดีเยี่ยม 

 
ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
จุดเด่น 
   สถานศึกษาจัดท าแบบประเมินความสนใจในอาชีพ กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ทั้งภายใน และจาก
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ ท าให้ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ มีระดับคุณภาพอยู่ที่ ดีเยี่ยม 
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
   สถานศึกษามีการส ารวจและประเมินความสนใจในอาชีพของนักเรียน  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ  ทั้งภายในและจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาที่สนับสนุนให้ผู้เรียนท างานร่วมกัน จากการสังเกตการจัด
กิจกรรม ผู้เรียนสามารถบอกความรู้สึกที่มีต่ออาชีพสุจริต บอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพสุจริตที่ตนเองสนใจ  มี
การแสวงหาความรู้ในอาชีพที่ตนเองตนเองสนใจมีความรู้ความเข้าใจในอาชีพสุจริตที่ตนเองสนใจมีการแนะน า 
ชักชวนให้ผู้อ่ืนเห็นประโยชน์และคุณค่าของอาชีพสุจริต 
๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 



 

 ๒๗   

  

    ๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนร้อยละ ๙๔.๖๘ มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดี เป็นแบบอย่างได้ สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดไว้คือ ร้อยละ ๘๐ สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีจิตใจดีงาม และมีพฤติกรรมตามคุณลักษณะ
ที่ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ นโยบายและพันธกิจด้านผู้เรียน ในเรื่อง ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ และสถานศึกษา ได้เพ่ิมเติม  รักและรับใช้ มีการประเมินผู้เรียน
ทุกคนผ่านทางครู ผู้ปกครอง และผู้เรียนประเมินตนเอง โดยใช้สมุดบันทึกเยาวชนคนดี ทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านความเป็น
ลูกที่ดี ความเป็นผู้เรียนที่ดี ความเป็นคนดีของสังคม และอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (๒.๑ , ๒.๒ , ๑๔.๑.๑) 
ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 

ตัวบ่งชี้ ๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ค่าร้อยละที่ได้ ๙๘.๖๓        

แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
 - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ (นอกหลักสูตร) ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง/ปี/คน 
 - บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในสมุดบันทึกกิจกรรมเยาวชนคนดี  
 - ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ  
 - ฝ่ายกิจการนักเรียน ด าเนินการจัดกิจกรรมวันส าคัญ อาทิเช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วัน
พ่อแห่งชาติ งานลูกเสือเนตรนารีด้านการจัดการเรียนการสอน งานรักษาดินแดน งานส่งเสริมประชาธิปไตย งานลูกเสือ
เนตรนารี งานรักษาดินแดนงานแนะแนว งานระเบียบวินัย งานสถิติ กิจกรรมธนาคารโรงเรียน งานแนะแนว งานให้
ค าปรึกษา งานคณะกรรมการนักเรียนกิจกรรมธนาคารโรงเรียน งานแนะแนว งานให้ค าปรึกษา งานคณะกรรมการ
นักเรียน งานบ าเพ็ญประโยชน์  
 - ฝ่ายจิตตาภิบาล ด าเนินการ โครงการปันรักปันน้ าใจ งานอัตลักษณ์ของนักเรียนและงานเอกลักษณ์ของ
โรงเรียน สมุดบันทึกกิจกรรมเยาวชนคนดี  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  

- กิจการนักเรียน(งานกิจกรรมนักเรียน) 
- จิตตาภิบาล(งานอัตลักษณ์) 

วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 
 ครูผู้สอน ประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีผลการประเมินตามตาราง 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน *คิดเป็น

ร้อยละ 
คะแนน

ที่ได ้
ระดับ 

คุณภาพ เต็ม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕-๓ 
๒.๑  มีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสตูร ( ๒ คะแนน) 

๓,๘๐๔ ๓,๗๙๕ ๐ ๐ ๐ ๙ ๓,๗๙๕ ๙๙.๘๑ 
๑.๙๙ ดีเยี่ยม 

 
ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๒.๑  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
จุดเด่น 
  มีผลการด าเนินงานเป็นที่ประจักษ์ ในเล่มเยาวชนคนดี 
 
 
 
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 



 

 ๒๘   

  

  จากการศึกษาหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๑) ก าหนดให้ผู้เรียนท า
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ (นอกหลักสูตร) ไม่น้อยกว่า ๒๐ชั่วโมง/ปี/คน สถานศึกษาก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนได้ท า
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ บันทึกในสมุดบันทึกกิจกรรมเยาวชนคนดี ทั้ง ๔ ด้าน ดังนี้ 
๑.ผู้เรียนได้ประเมินตนเองในด้านที่๑ ความเป็นลูกที่ดี และทางคุณพ่อหรือคุณแม่หรือผู้ปกครองเป็นผู้ประเมินใน
แต่ละภาคเรียน   
๒.ผู้เรียนได้ประเมินตนเองในด้านที่๒ ความเป็นผู้เรียนที่ดี และทางคุณครูประจ าชั้นเป็นผู้ประเมินในแต่ละภาค
เรียน  
๓.ผู้เรียนได้ประเมินตนเองในด้านที่๓ ความเป็นคนดีของสังคม และทางคุณครูประจ าชั้นเป็นผู้ประเมินในแต่ละ
ภาคเรียน   
๔.ผู้เรียนได้ประเมินตนเองในด้านที่๔ อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และทางคุณครูประจ าชั้นเป็นผู้ประเมินในแต่
ละภาคเรียน   
และจากการศึกษาเอกสารการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปี ๒๕๕๑ ในข้อ ๑-๘ ทางสถานศึกษาได้มีงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้คุณครูได้ประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ และได้มีการจัดกิจกรรมหรืองานของฝ่าย
กิจการนักเรียน ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายจิตตาภิบาล เพ่ือให้สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแต่ละข้อ และ
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรมนั้นๆ อาทิเช่น  
๑. ฝ่ายกิจการนักเรียน ด าเนินการจัดกิจกรรมวันส าคัญ อาทิเช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี
หลวง วันพ่อแห่งชาติ งานลูกเสือเนตรนารีด้านการจัดการเรียนการสอน งานรักษาดินแดน งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย งานลูกเสือเนตรนารี งานรักษาดินแดนงานแนะแนว งานระเบียบวินัย งานสถิติ กิจกรรมธนาคาร
โรงเรียน งานแนะแนว งานให้ค าปรึกษา งานคณะกรรมการนักเรียนกิจกรรมธนาคารโรงเรียน งานแนะแนว งานให้
ค าปรึกษา งานคณะกรรมการนักเรียน มีงานบ าเพ็ญประโยชน์  
๒. ฝ่ายวิชาการ ด าเนินการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศโดยมีกิจกรรมการแข่งขัน
ภายนอก กิจกรรมJS Green School  กิจกรรมหมอภาษา  
๓. ฝ่ายจิตตาภิบาล ด าเนินการจัดงานจิตอาสา งานสังคมสงเคราะห์ โครงการแบ่งรักปันน้ าใจ การบันทึกสมุด
บันทึกกิจกรรมเยาวชนคนดี  เป็นต้น 
ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 

ตัวบ่งชี้ ๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ค่าร้อยละที่ได้ ๙๗.๓๓  
-แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
 - สมุดบันทึกกิจกรรมเยาวชนคนดี  
 - งานบ าเพ็ญประโยชน์  งานลูกเสือเนตรนารี งานจิตอาสา งานสังคมสงเคราะห์ (นอกหลักสูตร) ไม่น้อยกว่า 
๒๐ ชั่วโมง/ปี/คน 
 - โครงการปันรักปันน้ าใจ  
 - กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู โครงการ JOSEPH PRIZE 
 - กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานลูกเสือเนตรนารี งานจิตอาสา งาน
สังคมสงเคราะห์   
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
 จิตตาภิบาล(งานอัตลักษณ์ของนักเรียน) 
วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 



 

 ๒๙   

  

 ครูผู้สอน ประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีผลการประเมินตามตาราง 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน *คิดเป็น

ร้อยละ 
คะแนน

ที่ได ้
ระดับ 

คุณภาพ เต็ม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕-๓ 
๒.๒  เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคณุ (๑ คะแนน) 

๓,๘๐๔ ๓,๓๕๐ ๔๒๔ ๑๔ ๘ ๘ ๓,๗๘๘ ๙๗.๓๓ 
๐.๙๘ ดีเยี่ยม 

 

ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
จุดเด่น 
  มีผลการด าเนินงานเป็นที่ประจักษ์ ในเล่มเยาวชนคนดี 
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
 ๑.ผู้เรียนได้ประเมินตนเองในด้านที่๑ ความเป็นลูกที่ดี และทางคุณพ่อหรือคุณแม่หรือผู้ปกครองเป็นผู้
ประเมินในแต่ละภาคเรียน   
 ๒.ผู้เรียนได้ประเมินตนเองในด้านที่๒ ความเป็นผู้เรียนที่ดี และทางคุณครูประจ าชั้นเป็นผู้ประเมินในแต่
ละภาคเรียน  
 ๓.ผู้เรียนได้ประเมินตนเองในด้านที่๓ ความเป็นคนดีของสังคม และทางคุณครูประจ าชั้นเป็นผู้ประเมินใน
แต่ละภาคเรียน   
 ๔.ผู้เรียนได้ประเมินตนเองในด้านที่๔ อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และทางคุณครูประจ าชั้นเป็นผู้
ประเมินในแต่ละภาคเรียน   
ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 

ตัวบ่งชี้ ๑๔.๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ 
จุดเน้นของสถานศึกษา ค่าร้อยละที่ได้ ๘๘.๐๘ 
แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
 - สถานศึกษามีวิสัยทัศน์  นโยบาย  พันธกิจ ในการวิเคราะห์จุดเน้นของสถานศึกษา  
 - มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนทุกวันอังคารของสัปดาห์ 
 - มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาภาคเรียนละ ๒ ครั้ง เพ่ือร่วมกันระดมความคิดในการวิเคราะห์
จุดเน้นของสถานศึกษา 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  

- กิจการนักเรียน(งานอัตลักษณ์/เอกลักษณ์) 
- จิตตาภิบาล(งานอัตลักษณ์ของผู้เรียน) 
- วิชาการ(กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ) 
- ศูนย์ภาษานิตโย 

วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 
๑. มีการก าหนดอัตลักษณ์ผู้เรียนที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 
๒. มีการก าหนดตัวบ่งชี้และระดับความส าเร็จที่เหมาะสม 
๓. มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
๔. มีส่วนร่วมของผู้เรียน ครู บุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษา 
๕. มีผลการประเมินผลผู้เรียน 
 
 



 

 ๓๐   

  

ตัวบ่งชี้ ร้อยละทีไ่ด ้ คะแนนท่ีได ้ ระดับคุณภาพ 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้้เรียนบรรลตุามเปา้หมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ จุดเน้นของสถานศึกษา (๓ คะแนน) 

๘๘.๐๘ ๒.๖๔ ดีมาก 

 

ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๑๔.๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และ จุดเน้นของสถานศึกษา 
 

จุดเด่น 
  สถานศึกษามีแผนพัฒนาสถานศึกษาปี ๒๕๖๓-๒๕๖๗ แผนปฏิบัติการประจ าปี มีวิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ 
ในการวิเคราะห์จุดเน้นของสถานศึกษา โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ทุกวันอังคารของสัปดาห์ และมี
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง เพ่ือร่วมกันระดมความคิดในการวิเคราะห์จุดเน้นของ
สถานศึกษา สถานศึกษามีการก าหนดรูปแบบการส่งเสริมในรูปโครงการ หรือกิจกรรมที่ ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีอย่างชัดเจน ของฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน และฝ่ายจิตตาภิบาล สถานศึกษามีการจัดกิจการโครงการใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ที่จัดท าขึ้นจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  ครู  
บุคลากร ชุมชน และองค์กรภายนอกอย่างชัดเจน ดังนี้  
        ฝ่ายวิชาการ : กิจกรรม Speak it out กิจกรรม English & Chinese Speaking กิจกรรม English & Chinese 
Overseas กิจกรรม Js Guide Volunteen 
       ฝ่ายกิจการนักเรียน : กิจกรรมเพ่ือปรับพฤติกรรม งานระเบียบวินัยและปกครอง งานสถิติ โครงการ Joseph 
prize  
  ฝ่ายจิตตาภิบาล : งานอัตลักษณ์ งานจัดการเรียนการสอน งานสังคมสงเคราะห์        
  โดยสถานศึกษา มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ด าเนินงานตามแผนงาน มีการนิเทศ ติดตาม การท างานอย่าง
ต่อเนื่อง และแต่ละฝ่าย มีการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม ที่สนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนที่บรรลุ
ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา และน าผลมาใช้วางแผนพัฒนาแผนงานในปีต่อไป 
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
  สถานศึกษา มีการก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผนงาน มีการนิเทศติดตามการท างานอย่างต่อเนื่องและ
แต่ละฝ่ายมีการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนที่บรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา และน าผลมาใช้วางแผนพัฒนาแผนงานในปีต่อไป 
 

    ๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด
ไว้ ร้อยละ ๘๐ ผู้เรียนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย และภูมิใจในความเป็นไทยโดย เฉพาะภูมิปัญญาในท้องถิ่นของ
ตนเอง มีกิจกรรมวันไหว้ครูเป็นต้น (๒.๑.๓ (๗)) 
ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๒.๑.๓ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร (ข้อ๗รักความเป็นไทย) ค่าร้อยละที่ได้ ๑๐๐.๐๐ 
แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
 - งานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามตัวชี้วัดและ
พฤติกรรมบ่งชี้  ๓.(๗) รักความเป็นไทย 
 - กิจกรรมหมอภาษา  งานค่ายลูกเสือเนตรนารี  



 

 ๓๑   

  

 - ผู้เรียนรักษ์ความเป็นไทย ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม เห็นคุณค่าในการใช้
ภาษาในการสื่อสาร และอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย จากสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นผู้ประเมินมีผลการประเมินส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ระดับ ๕  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
 - กิจการนักเรียน(งานกิจกรรมนักเรียน) 
วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 
  -คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานครบทั้ง ๘ ข้อ  

 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน *คิดเป็น

ร้อยละ 
คะแนน

ที่ได ้
ระดับ 

คุณภาพ เต็ม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕-๓ 
๒.๑ มคีุณลักษณะที่พึงประสงคต์ามหลักสูตร 
( ๒ คะแนน) ข้อ ๓.(๗) รักความเป็นไทย 

๓,๘๐๔ ๓,๐๕๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓,๗๙๕ ๙๙.๘๑ 
๑.๙๙ ดีเยี่ยม 

 

ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๒.๑.๓ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร (ข้อ๗รักความเป็นไทย) 
จุดเด่น 
 ครูผู้สอนประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล ในหัวข้อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที  ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ข้อที่ ๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๙๘.๑๑ ๙๘.๑๑ ๙๙.๘๙ 
ข้อที่ ๒ ซื่อสัตย์สุจริต       ๘๓.๘๔ ๘๓.๘๔ ๑๐๐ 
ข้อที่ ๓ มีวินัย ๙๗.๐๕ ๙๗.๐๕ ๑๐๐ 
ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้ ๘๘.๙๐ ๘๘.๙๐ ๙๙.๙๙ 
ข้อที่ ๕ อยู่อย่างพอเพียง ๙๕.๔๐ ๙๕.๔๐ ๑๐๐ 
ข้อที่ ๖ มุ่งม่ันในการท างาน ๘๒.๐๗ ๘๒.๐๗ ๙๙.๙๙ 
ข้อที่ ๗ รักความเป็นไทย ๙๔.๙๑ ๙๔.๙๑ ๑๐๐ 
ข้อที่ ๘ มีจิตสาธารณะ ๙๑.๔๕ ๙๑.๔๕ ๑๐๐ 
ข้อที่ ๙ รักและรับใช ้ ๙๕.๙๔ ๙๕.๙๔ ๑๐๐ 

 

    ๑.๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๐๑ ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดไว้คือ ร้อยละ ๘๐ ด้วยกิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดขึ้น เนื่องจากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์เป็นโรงเรียนคาทอลิก มีฝ่ายจิตตาภิบาลเป็นผู้ด าเนินงานพิธีกรรม 
และศีลศักดิ์สิทธิ์ ทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนนับถือต่างศาสนาทุกคน ได้เข้าร่วมพิธีมิสซา บูชาขอบพระคุณ 
ผู้เรียนยอมรับ และเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาคาทอลิกเป็นอย่างดี ด้านกิจกรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ มี
กิจกรรมการเรียนลูกเสือ-เนตรนารี ๑คาบ/สัปดาห์, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ เรียนนักศึกษาวิชาทหาร บ าเพ็ญ
ประโยชน์ สภานักเรียน คณะกรรมการนักเรียน ที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของนักเรียน การปรับตัวให้เข้ากับ



 

 ๓๒   

  

สภาพแวดล้อมบนความแตกต่างและหลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน เป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคม และพลเมืองที่ดีของโลก (๒.๓) 

 

ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ค่าร้อยละที่ได้ ๙๘.๐๑ 
 

แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
๑. การแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ 
๒. การแสดงมารยาทที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน 
๓. การเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
๔. การปรับตัวและร่วมกิจกรรมตามบริบททางวัฒนธรรมและสังคม 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
 - จิตตาภิบาล (พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม) 
วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 
 ครูผู้สอน ประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีผลการประเมินตามตาราง 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน *คิดเป็น

ร้อยละ 
คะแนน

ที่ได ้
ระดับ 

คุณภาพ เต็ม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕-๓ 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง  ( ๑ คะแนน) 

๓,๘๐๔ ๓,๔๖๓ ๓๒๑ ๑๑ ๐ ๙ ๓,๗๙๕ ๙๘.๐๑ 
๐.๙๘ ดีเยี่ยม 

 
ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
จุดเด่น 
  ครูผู้สอนประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
 สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรม เพ่ือให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย มีผลการ
ประเมินจากครูผู้สอน ที่ประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตามตารางการประเมินด้านบน  
    ๑.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๐๓ มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดไว้คือ ร้อยละ ๘๐ สถานศึกษาให้ความส าคัญ และด าเนินการส่งเสริมลักษณะนิสัย 
ให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีจิตสังคมที่ดี มีเครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัวสะอาดเรียบร้อย 
ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้เรียนทุกคน ด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับนักเรียน โดยงานพยาบาลของ
โรงเรียน ประสานงานกับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เพ่ือน าแพทย์ พยาบาล มาตรวจสุขภาพนักเรียน ตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รณรงค์ให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี (๑.๑ , ๑.๒ , ๑.๓ , ๑.๔ , ๑.๕ , ๑.๖) 
 
ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 - ตัวบ่งชี้ ๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
 - ค่าร้อยละที่ได้ ๙๐.๖๗  
 - แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
 - งานส่งเสริมลักษณะนิสัย ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องแต่งกายและ
เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด  



 

 ๓๓   

  

 - ตรวจสุขภาพประจ าปีนักเรียน (JS) 
 - ห้องพยาบาล ชั่งน้ าหนัก ส่วนสูง 
 - ครูประจ าชั้น บันทึกการเจริญเติบโตของนักเรียน  
 - ฝึกปฏิบัติการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ  
 - งานช่วยเหลือนักเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน 
 - ปลูกฝังให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการสุขภาวะ JS HEALTHY LIVING  
 - เผยแพร่และรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยงานการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน  
 - กิจกรรมโภชนาการกีฬาพาสุข  
 - กิจกรรมรักการออกก าลังกายรณรงค์ให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี 
 -หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  

- วิชาการ(กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา) 
- กิจการนักเรียน(งานปกครอง) 
- บริหารทั่วไป(งานบริการ พยาบาล) 

 -วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 
 ครูผู้สอน ประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีผลการประเมินตามตาราง 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน *คิดเป็น

ร้อยละ 
คะแนน

ที่ได ้
ระดับ 

คุณภาพ เต็ม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕-๓ 
๑.๑  ผูเ้รียนมีสุขนิสัยในการดูแลสขุภาพ 
และออกก าลังกายสม่ าเสมอ  (๐.๕ คะแนน) 

๓,๘๐๔ 
 

๒,๒๗๗ ๑,๔๐๓ ๖๒ ๐ ๖๒ ๓,๗๔๒ ๙๐.๖๖ ๐.๔๕ 
ดีเยี่ยม 

 
ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
จุดเด่น 
   สถานศึกษาให้ความส าคัญและด าเนินการงานงานส่งเสริมลักษณะนิสัย ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่ง
กายสะอาดเรียบร้อย เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด มีการตรวจสุขภาพประจ าปีของนักเรียนของห้อง
พยาบาล ชั่งน้ าหนัก ส่วนสูงของครูประจ าชั้น มีการบันทึกการเจริญเติบโตของนักเรียน รวมทั้งฝึกปฏิบัติการปฏิบัติตน
ตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ งานช่วยเหลือนักเรียนฝ่ายกิจการนักเรียนยังมีการปลูกฝังให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการสุข
ภาวะ JS HEALTHY LIVING กิจกรรมการออกก าลังกาย และมีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพโดยงานการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมแอโรบิค กิจกรรมโภชนาการกีฬาพาสุข กิจกรรมรัก
การออกก าลังกาย ศักยภาพวันเสาร์ และกิจกรรมรักการออกก าลังกายรณรงค์ให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี 
 

รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
  งานส่งเสริมลักษณะนิสัย ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องแต่งกายและ
เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด มีการตรวจสุขภาพประจ าปีของนักเรียนของห้องพยาบาล ชั่งน้ าหนัก ส่วนสูงของครูประจ า
ชั้น มีการบันทึกการเจริญเติบโต สมุดประจ าตัวนักเรียน นอกจากนี้ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ได้ให้ความรู้
เรื่องการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ ฝึกปฏิบัติการแปรงฟัน และการดูแลความสะอาดของร่างกาย 
ให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 
 



 

 ๓๔   

  

ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 -ตัวบ่งชี้ ๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสงู และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 -ค่าร้อยละที่ได้ ๙๑.๐๔ 
 -แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
 - สถานศึกษาได้สนับสนุนละส่งเสริมให้นักเรียนน้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ โดยมีการตรวจ
สุขภาพประจ าปี และชั่งน้ าหนัก ส่วนสูง และทดสอบสมรรถภาพทางกายตามโครงการสุขภาวะ JS HEALTHY LIVING  
 - พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)   
 - กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย  
 - กิจกรรมการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง มีการบันทึกภาวะการเจริญเติบโต สมุดประจ าตัวผู้เรียน ให้ผู้ปกครอง
ทราบภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  
 -หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
  - วิชาการ(กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา) 
 -วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 
 ครูผู้สอน ประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีผลการประเมินตามตาราง 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน *คิดเป็น

ร้อยละ 
คะแนน

ที่ได ้
ระดับ 

คุณภาพ เต็ม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕-๓ 
๑.๒  ผูเ้รียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี สมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน (๐.๕ คะแนน) 

๓,๘๐๔ ๒,๘๕๕ ๑,๔๕๗ ๓๑ ๕๘ ๓ ๙๖.๔๒ ๙๑.๐๔ 
๐.๔๓ ดีเยี่ยม 

 
ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
จุดเด่น 
  สถานศึกษา ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตรวจสุขภาพประจ าปี และชั่งน้ าหนัก ส่วนสูง และทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายตามโครงการสุขภาวะ JS HEALTHY LIVING พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ โครงการอาหาร
กลางวันและอาหารเสริม (นม)  กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย กิจกรรมการชั่งน้ าหนัก วัด
ส่วนสูง มีการบันทึกภาวะการเจริญเติบโต สมุดประจ าตัวผู้เรียน ให้ผู้ปกครองทราบภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
  สถานศึกษา มีการจัดกิจกรรม อาหารกลางวัน ผู้เรียนได้รับประทานอาหารกลางที่มีประโยชน์ตามหลัก
โภชนาการ มีอาหารเสริม (นม) ให้กับผู้เรียนทั้งช่วงเปิด และปิดภาคเรียน กิจกรรมกีฬาสีภายใน ให้ผู้เรียนได้ออก
ก าลังกาย เล่นกีฬาหลากหลายประเภท มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง และทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมพลศึกษา พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ มีร่างกายสมส่วน สมบูรณ์ แข็งแรง  
  จากการศึกษาเอกสารบันทึกน้ าหนัก-ส่วนสูง บันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โครงการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)  กิจกรรมกีฬาสี   
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย กิจกรรมการชั่งน้ าหนัก   วัดส่วนสูง   มีการบันทึกภาวะการเจริญเติบโต 
สมุดประจ าตัวผู้เรียน ให้ผู้ปกครองทราบภาคเรียนละ ๑ ครั้ง พบว่า ในบันทึกน้ าหนัก-ส่วนสูง บันทึกการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย มีค่าเฉลี่ยของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ปี ๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จากเอกสาร
โครงการสุขภาวะ JS HEALTHY LIVING ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางด้านร่างกายที่สมบูรณ์ 



 

 ๓๕   

  

 
ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๑.๓ ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ ค่าร้อยละที่ได้ ๙๘.๖๐  
 

แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
 -กิจกรรมการออกก าลังกายและมีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โดยงานการ
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน  
 -กิจกรรมโภชนาการกีฬาพาสุข  
 -โครงการสุขภาวะ JS HEALTHY LIVING ให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
  - กิจการนักเรียน(งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย) 
วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 

๑. การรู้เท่าทันและปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ 
๒. การรู้จักวิธีดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากเหตุความรุนแรง 
๓. การรู้จักวิธีป้องกันอุบัติเหตุป้องกันโรคป้องกันภัยต่างๆ 
รวมทั้งปัญหาทางเพศ 

 

ตัวบ่งชี ้
จ านวนนกัเรียน *คิดเป็น

ร้อยละ 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ 

คุณภาพ เต็ม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕-๓ 

๑.๓ ผู้เรยีนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้
โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรค ภยัอุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ (๑ คะแนน) 

๓,๘๐๔ ๓,๕๔๕ ๑๙๐ ๖๑ - ๘๕ ๓,๗๙๖ ๙๘.๖๐ ๐.๙๙ ดีเยี่ยม 

 
ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๑.๓ ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
จุดเด่น 
   ผู้เรียนไม่มีปัญญาทางเพศ หรือเสพยาเสพติด โดยคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๐ ของผู้เรียนทั้งหมด 
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
  สถานศึกษาได้ร่วมมือกับชุมชนภายนอกและให้ความส าคัญเรื่องของผู้เรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพ
ติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ เครื่องดื่มและ แอลกอฮอล์ เกม เป็นต้น ทางสถานศึกษาได้มอบหมายให้ฝ่ายกิจการ
นักเรียน งานสวัสดิภาพปละความปลอดภัย รับผิดชอบในเรื่องของการจัดกิจกรรมเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว เช่น 
งานตรวจสารเสพติด งานรณรงค์ป้อมปรามสารเสพติด งานรักษาความปลอดภัย งานจราจรภายในโรงเรียน งานซ้อมภัย
พิบัติ อัคคีภัย และแผ่นดินไหว โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ พบว่าสถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน กิจกรรมกีฬาเครือข่าย กิจกรรมรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
กิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  
 
 



 

 ๓๖   

  

ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ค่าร้อยละที่ได้ ๙๗.๗๑  
แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
 -มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง ภูมิใจในตนเอง พัฒนาและปรับปรุงตนเองการมีความมั่นคงทางอารมณ์ และ
มีความมั่นใจในตนเอง การกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งได้มอบหมายฝ่ายที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมรองรับ คือ 
  -โครงการคนดีศรียอแซฟ  
 -กิจกรรมชมรม  
 -กิจกรรมกุลสตรี  
 -โครงการสร้างจิตสาธารณะเพ่ือพัฒนาสังคม  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  

- กิจการนักเรียน(งานลูกเสือ-เนตรนารี) 
- กิจการนักเรียน(งานกิจกรรมนักเรียน) 
 

วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 
 ครูผู้สอน ประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด้าน  

๑. การรู้จักตนเองภูมิใจในตนเองพัฒนาและปรับปรุงตนเอง 
๒. การมีความมั่นคงทางอารมณ์และมีความมั่นใจในตนเอง 
๓. การกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

มีผลการประเมินตามตาราง 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน *คิดเป็น

ร้อยละ 
คะแนน

ที่ได ้
ระดับ 

คุณภาพ เต็ม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕-๓ 
๑.๔ ผู้เรยีนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม (๑ 
คะแนน) 

๓,๘๐๔ ๓,๖๒๕ ๒๒ ๑๐๗ ๐ ๕๐ ๓,๗๕๔ ๙๗.๗๑ ๐.๙๘ ดีเยี่ยม 

 
ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
จุดเด่น 
   สถานศึกษามองเห็นความส าคัญและมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง ภูมิใจในตนเอง พัฒนา และปรับปรุง
ตนเอง มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งจัดโครงการคนดีศรียอ
แซฟ กิจกรรมชมรม กิจกรรมกุลสตรี ลูกเสือ เนตรนารี โครงการสร้างจิตสาธารณะเพ่ือพัฒนาสังคม นักเรียนให้ความ
ร่วมมือในการท ากิจกรรม ท าให้เกิดทักษะ การรู้จักตนเอง ภูมิใจในตนเอง พัฒนาและปรับปรุงตนเอง โดยคิดเป็นร้อยละ 
๙๗.๗๑ ของผู้เรียนทั้งหมด 
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
 จากการศึกษาเอกสารบันทึกของครูฝ่ายกิจการนักเรียน โครงการคนดีศรียอแซฟ กิจกรรมชมรม กิจกรรม
กุลสตรี ลูกเสือ เนตรนารี โครงการสร้างจิตสาธารณะเพ่ือพัฒนาสังคม นักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
ท าให้เกิดทักษะการรู้จักตนเอง ภูมิใจในตนเอง พัฒนา/ปรับปรุง การมีความมั่นคงทางอารมณ์ มีความมั่นใจใน
ตนเอง  
 



 

 ๓๗   

  

ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๑.๕ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ค่าร้อยละที่ได้ ๙๖.๔๗  
แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
 -งานสภานักเรียน  
 -งานกิจกรรมนักเรียน  
 -กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔  
 -การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน  
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
- กิจการนักเรียน(งานลูกเสือ-เนตรนารี) 
- กิจการนักเรียน(งานกิจกรรมนักเรียน) 
- กิจการนักเรียน(งานสภานักเรียน) 

วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 
 ครูผู้สอน ประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล ในหัวข้อ 

๑. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
๒. การปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน 
๓. การปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 
๔. การปฏิบัติตนที่ค านึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน 

มีผลการประเมินตามตาราง 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน *คิดเป็น

ร้อยละ 
คะแนน

ที่ได ้
ระดับ 

คุณภาพ เต็ม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕-๓ 
๑.๕ ผู้เรยีนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรตผิู้อื่น  (๑ คะแนน) 

๓,๘๐๔ ๓,๕๐๔ ๐ ๒๖๔ ๐ ๓๖ ๓,๗๖๘ ๙๖.๔๗ ๐.๙๖ 
ดีเยี่ยม 

 

ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๑.๕ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
จุดเด่น 
  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ โดยคิดเป็นร้อยละ  ๙๖.๔๗ ของผู้เรียนทั้งหมด 
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
  สถานศึกษาได้ให้ความส าคัญในการปลูกฝังให้นักเรียนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน การปรับตัวเข้า
กับผู้ อ่ืน  การปฏิบัติตนต่อผู้ อ่ืนอย่างเหมาะสมการปฏิบัติตนที่ค านึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้ อ่ืนจึงได้
มอบหมายให้งานสภานักเรียน งานกิจกรรมนักเรียน งานลูกเสือ-เนตรนารี ที่รับผิดชอบด าเนินการจัดกิจกรรม
รองรับเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น ของกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ งานลูกเสือ-
เนตรนารี กีฬาสีประจ าปี แข่งขันกีฬาภายนอก แข่งขันกีฬาภายใน การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน 

 

ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตาม
จินตนาการ ค่าร้อยละที่ได้ ๙๕.๖๙  
 
 
 



 

 ๓๘   

  

แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
-โครงการ ๑ ศิลปะ ๑ ดนตรี ๑ กีฬา 
*กิจกรรม One sport of life(พละ) 
*กิจกรรมศิลปนาฏดุริยางค์ 
*กิจกรรมทูตวัฒนธรรม 
*กิจกรรม Art exhibition 
*กิจกกรม  singing contest(ศิลปะ) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
- วิชาการ(กลุ่มสาระศิลปะ) 
- วิชาการ(กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ) 

วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 
ครูผู้สอน ประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล ในหัวข้อ  
๑. ความชอบและเห็นประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
๒. การเข้าร่วมกิจกรรม 
๓. การสร้างสรรค์ผลงาน 

 ๔. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีผลการประเมินตามตาราง 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน *คิดเป็น

ร้อยละ 
คะแนน

ที่ได ้
ระดับ 

คุณภาพ เต็ม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕-๓ 
๑.๖ ผู้เรยีนสร้างผลงานจากเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศลิปะ ดนตรี/นาฏศลิป์ กีฬา/
นันทนาการ ตามจินตนาการ (๑ คะแนน) 

๓,๘๐๔ ๒,๙๙๗ ๘๐๓ ๐ ๐ ๔ ๓,๘๐๐ ๙๕.๖๙ ๐.๙๖ ดีเยี่ยม 

 

ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ 
ตามจินตนาการ 
จุดเด่น 
ผู้สอนประเมินผู้เรียนจากผลงานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตามเกณฑ์ของฝ่ายการศึกษา 
ระดับ ๕ สร้างผลงานที่เกิดจากความคิดของตนเองได้  
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑– ๖ จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ชิ้น และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑– ๖ จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ ชิ้น)  
พร้อมทั้งอธิบายที่มาของความคิดในการสร้างผลงาน 
ระดับ ๔ สร้างผลงานที่เกิดจากความคิดของตนเองได้  
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑– ๖จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ชิ้น และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑– ๖ จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ ชิ้น)  
พร้อมทั้งอธิบายที่มาของความคิดในการสร้างผลงาน 
ระดับ ๓ สร้างผลงานที่เกิดจากความคิดของตนเองได้  
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑– ๖จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ชิ้น และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ชิ้น)  
พร้อมทั้งอธิบายที่มาของความคิดในการสร้างผลงาน 
ระดับ ๒ สร้างผลงานที่เกิดจากความคิดของตนเองได้  
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑– ๖ จ านวน ๑ ชิ้น และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑– ๖ จ านวน ๑-๒ ชิ้น)  
แต่อธิบายที่มาของความคิดในการสร้างผลงานไม่ถูกต้อง 
ระดับ ๑ ไม่สามารถสร้างผลงานที่เกิดจากความคิดของตนเองได้  ผลการประเมินคุณภาพเครื่องมืออยู่ในระดับ ๕ 



 

 ๓๙   

  

 
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
 สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายส่งเสริมสุนทรียภาพ ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
และในแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการจัดท าโครงการวันส าคัญ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ เพ่ือส่งเสริมผู้ เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีมี
สุนทรียภาพ  และกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนอย่างหลากหลาย อาทิเช่น โครงการสุขภาวะ JS HEALTHY LIVING  
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลป์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานวันส าคัญ งานสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรม
ชมรม งานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ตามแผนโดยมอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบ ผู้เรียนส่วนใหญ่ร่วมใน
กิจกรรม มีการนิเทศ ติดตามการท างานเป็นระยะ 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

 
 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ๙๖.๐๐ 
          สถานศึกษามีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยคณะ
ผู้บริหาร ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกัน ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ไว้อย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา  นโยบายปฏิรูปการศึกษา ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ และแผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนในท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน (๑๒.๑ , ๑๒.๒) 
ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าร้อยละที่ได้ ๑๐๐.๐๐  
แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
 - โรงเรียนมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ตามที่กระทรวงประกาศใช้และก าหนดมาตรฐานการศึกษา
จ านวน ๑๗ มาตรฐาน  โดยเพ่ิม มาตรฐานที่ ๑๖ สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกของอัคร
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ มาตรฐานที่ ๑๗ สถานศึกษามีการจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นสากล 
และวิเคราะห์ เทียบมาตรฐาน ๑๗ มาตรฐานของ สช. กับ ๓ มาตรฐานของ สพฐ. 
 - มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนได้รับความเห็นชอบอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 - สถานศึกษามีการด าเนินงานจัดท าคู่มือการใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือเป็นแนวทางน า
มาตรฐาน สู่การประกันคุณภาพเป็นลายลักษณ์อักษร 
 - สถานศึกษามีการชี้แจงให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับรู้ และสามารถน ามาตรฐานของสถานศึกษาไปใช้ในการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 - มาตรฐานของโรงเรียนสะท้อนอัตลักษณ์ และมาตรฐานส่งเสริมของสถานศึกษา 
 - สถานศึกษามีการวางประชุมวางแผนก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐาน และประกาศให้ทุกหน่วยงานรับทราบ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
 - มาตรฐานฯ(งานประกันคุณภาพภายใน) 
วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 

๑.  วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     ๒.  จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
      ๓.  การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จได้เหมาะสมและประกาศค่าเป้าหมายแก่กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง 



 

 ๔๐   

  

 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
จุดเด่น 
  โรงเรียนมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ตามที่กระทรวงประกาศใช้ และก าหนดมาตรฐานการศึกษาจ านวน 
๑๗ มาตรฐาน  โดยเพ่ิม มาตรฐานที่ ๑๖ สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกของอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ และ มาตรฐานที่ ๑๗ สถานศึกษามีการจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นสากล และวิเคราะห์ เทียบมาตรฐาน ๑๗ 
มาตรฐานของ สช. กับ ๓ มาตรฐานของ สพฐ. 
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
 ผ่านการประเมินภายนอกจาก สมศ. ในระดับดีเยี่ยม ทั้ง ๓ มาตรฐาน 
 
ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
-ตัวบ่งชี้ ๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
-ค่าร้อยละที่ได้ ๙๒.๐๐  
-แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
 -แผนพัฒนาสถานศึกษา ๕ ปี     
 -แผนปฏิบัติงานประจ าปี     
 -รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี    
 -สรุปแผนงานประจ าปี 
-หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
 - มาตรฐาน(งานแผนงานและนโยบาย) 
-วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 

การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากผลการด าเนินการตามข้อรายการ
ดังนี้ 
๑) ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาและก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและ
เป้าหมายด้านต่างๆโดยมีจุดเน้นที่คุณภาพผู้เรียนสะท้อนคุณภาพความส าเร็จที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
๒) ก าหนดวิธีการด าเนินงานโครงการกิจกรรมทุกโครงการกิจกรรมสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๓) ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
๔) ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษาผู้เรียนผู้ปกครององค์กรหน่วยงานชุมชนและท้องถิ่น
และด าเนินงานตามท่ีก าหนดไว้ครบถ้วน 
๕) ก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสอดคล้องกับเป้าหมายทุกโครงการกิจกรรม 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

๑๒.๑  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (๑ คะแนน) ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ดีเยี่ยม 



 

 ๔๑   

  

๖) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๗) ก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 
๘) เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และหรือคณะกรรมการสถานศึกษาและหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
๙) น าแผนปฏิบัติการประจ าปีแต่ละปีสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่โครงการกิจกรรมก าหนดไว้ 
๑๐) ก ากับติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

๑๒.๒  จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ( ๑ 
คะแนน) 

๙๒.๐๐ ๐.๙๒ ดีเยี่ยม 

 
ผลการด าเนินงาน ๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
จุดเด่น 
 - มีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา ๕ ปี 
 - มีการก าหนดงานกิจกรรม/โครงการ  ทุกโครงการกิจกรรมสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
มีการก าหนดงบประมาณ/ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
  - แต่ละหน่วยงานมีการก าหนดกิจกรรมโครงการ ที่ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ทั้งโรงเรียน เช่น โครงการวิชาการสัญจร 
  - การก าหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษาในค าสั่งแต่งตั้ง ก าหนดหน้าที่ของผู้เรียน/ผู้ปกครอง/องค์กร
หน่วยงานชุมชนและท้องถิ่นและด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ 
 - สถานศึกษามีการวางแผนก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากร แต่ละงาน อย่างคุ้มค่าสอดคล้องกับเป้าหมาย
ทุกโครงการกิจกรรม 
 - สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปีสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษา 
 - แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีการก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานของทุกฝ่าย เพ่ือให้แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
โครงการกิจกรรม ภาระงานโครงสร้างของแต่ละหน่วยงานน าไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน ผ่านความเห็นชอบและอนุมัติ
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา 
 - สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีแต่ละปี และน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ให้ความเห็นชอบ 
 - ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ น าแผนปฏิบัติการประจ าปีแต่ละปี ลงสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่โครงการ
กิจกรรมก าหนดไว้ 
สถานศึกษามีการก ากับติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ าทุกปี จากเอกสารสรุปแผนงานประจ าปี 
 
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 

ประเมิน สมศ. ทั้งระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 



 

 ๔๒   

  

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ๙๐.๔๐ 
สถานศึกษาบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษา จัดท าทุก ๕ ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีการปรับกลยุทธ์ ใหม่ๆ ให้ทันสมัยทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน มีการก ากับติดตาม และด าเนินงานตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง การบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการตรวจสอบและถ่วงดุล มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้
หลักการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการแบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ การบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการ
ศึกษา ระบบนิเทศภายใน การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน จัดท าข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ เปิดโอกาส ให้ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมต่อการจัด
การศึกษา (๑๒.๒ , ๑๒.๓ , ๑๒.๔ , ๑๒.๕ , ๑๒.๖)  
  ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
-ตัวบ่งชี้ ๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
-ค่าร้อยละที่ได้ ๙๒.๐๐  
-แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
 -แผนพัฒนาสถานศึกษา ๕ ปี     
 -แผนปฏิบัติงานประจ าปี     
 -รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี    
 -สรุปแผนงานประจ าปี 
-หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
 - มาตรฐาน(งานแผนงานและนโยบาย) 
-วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 

การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากผลการด าเนินการตามข้อรายการ
ดังนี้ 
๑) ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาและก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและ
เป้าหมายด้านต่างๆโดยมีจุดเน้นที่คุณภาพผู้เรียนสะท้อนคุณภาพความส าเร็จที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
๒) ก าหนดวิธีการด าเนินงานโครงการกิจกรรมทุกโครงการกิจกรรมสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๓) ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
๔) ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษาผู้เรียนผู้ปกครององค์กรหน่วยงานชุมชนและท้องถิ่น
และด าเนินงานตามท่ีก าหนดไว้ครบถ้วน 
๕) ก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสอดคล้องกับเป้าหมายทุกโครงการกิจกรรม 
๖) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๗) ก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 
๘) เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และหรือคณะกรรมการสถานศึกษาและหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
๙) น าแผนปฏิบัติการประจ าปีแต่ละปีสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่โครงการกิจกรรมก าหนดไว้ 
๑๐) ก ากับติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 



 

 ๔๓   

  

 
ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
จุดเด่น 
  ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 

ประเมิน สมศ. ทั้งระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 

ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ค่าร้อยละที่ได้ ๙๐.๐๐  
แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
 -จัดท าปฏิทินการด าเนินงานสารสนเทศและมีคณะกรรมการสารสนเทศประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ 
เช่น ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายจิตตาภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายแนะแนว ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบุคลากร ในการ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือน า มาจัดท ารูปเล่มสารสนเทศและน าไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน 
 -น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการบริหารงานด้านต่างๆ เช่น ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน
บุคคล และบริหารงานทั่วไปและการใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง  มีการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศโดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน และระบบฐานข้อมูลของโรงเรียน
เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้น าไปใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
 -มาตรฐานฯ(งานประชาสัมพันธ์และข้อมูลสารสนเทศ) 
วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 

๑. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษาก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท าระบบสารสนเทศให้เป็น
หมวดหมู่ถูกต้องครอบคลุมทันสมัยและพร้อมใช้ 
๒. การใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ใน
การวางแผนการจัดการศึกษา 

 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ 
ที่ได ้

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับคุณภาพ 

๑๒.๓  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ( ๑ คะแนน) 

๙๐.๐๐ ๐.๙๐ ดีเยี่ยม 

 

ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
 

จุดเด่น 
  ด าเนินการจัดข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ และใช้สารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีการ
เผยแพร่สารสนเทศของโรงเรียน สู่สาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน 
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 

ประเมิน สมศ. ทั้งระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 



 

 ๔๔   

  

 
ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
-ตัวบ่งชี้ ๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
-ค่าร้อยละที่ได้ ๙๐.๐๐  
-แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
 - โครงสร้างการบริหารงานของแต่ละฝ่าย  
 - ค าสั่งแต่งตั้ง  
 - ตารางวิเคราะห์หน่วยงานผู้รับผิดชอบ   
 - คู่มือการด าเนินการจัดท ามาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  
 - แผนปฏิบัติงานประจ าปี  
 - แผนพัฒนาสถานศึกษา  
 - เล่มโครงการกิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี   
 - ข้อมูลสารสนเทศของแต่ละฝ่าย  
 - เล่มสารสนเทศของสถานศึกษา   
 - สรุปผลการด าเนินโครงการกิจกรรม  
 - เล่มโครงการกิจกรรมเด่นของโรงเรียน   
 - แผนปฏิบัติการประจ าปี   
 - รายงานผลการประเมิน สมศ.รอบ๔ และรอบ ๕  
 - ปฏิทินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
-หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
 - มาตรฐานฯ(งานประกันคุณภาพภายใน) 
-วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 

๑. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ๑ครั้งเตรียมการและให้
ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
๒. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ๑ครั้ง 
 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ 
ที่ได ้

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

๑๒.๔  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ( ๐.๕ คะแนน) 

๑๐๐.๐๐ ๐.๔๕ ดีเยี่ยม 

 

ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
จุดเด่น 
  ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเป็นประจ า ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 

ประเมิน สมศ. ทั้งระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 



 

 ๔๕   

  

ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ค่าร้อยละที่ได้ ๘๐.๐๐  
แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

- มาตรฐาน(งานแผนงานและนโยบาย) 
- มาตรฐาน(งานประกันคุณภาพภายใน) 

วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 
การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาน าผล

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษามาวิเคราะห์
สังเคราะห์และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ ร้อยละทีไ่ด ้
คะแนนท่ี

ได ้
ระดับคุณภาพ 

๑๒.๕  น าผลการประเมินคณุภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ( ๐.๕ คะแนน) 

๘๐.๐๐ ๐.๔๐ ดีมาก 

 
ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
จุดเด่น 
   น าผลการประเมินคุณภาพ ทั้งภายใน และภายนอก ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 

ประเมิน สมศ. ทั้งระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ค่าร้อยละที่ได้ ๑๐๐.๐๐  
แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
 - เล่มสารสนเทศของสถานศึกษา  
 - จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี  
 - แผนพัฒนาสถานศึกษา  
 - จัดท าการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
 - โรงเรียนมีการน าข้อแนะน าของ สมศ. และผลการประเมิน มาวางแผนปรับปรุงพัฒนาในการจัดท า
แผนปฏิบัติงานประจ าปีเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษา 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
 - มาตรฐานฯ (งานรายงานประจ าปี (SAR)) 
 



 

 ๔๖   

  

วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 
๑. การสรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๒. การน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
๓. การเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละที่

ได ้
คะแนนท่ี

ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
๑๒.๖  จัดท ารายงานประจ าปีที่เปน็รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ( ๑ 
คะแนน) 

๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ดีเยี่ยม 

 
ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
จุดเด่น 
  - มีการติดตามการเปลี่ยนแปลง การจัดท าเล่มรายงานประจ าปี อย่างสม่ าเสมอ ทั้งรูปแบบเล่มรายงานของ สช. 
และรูปแบบเล่มรายงานของ สพฐ. และ E-SAR ผ่านรูปแบบการอบรม วิธีการจัดท า ที่ศึกษาธิการจังหวัด ได้จัดอบรม 
  - เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มไลน์ EQA สามพราน เพ่ือติดตามข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ 
 
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 

- ใบประกาศนียบัตร การเข้าร่วมอบรม 
- ผลการประเมิน SAR ของสถานศึกษา 
 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
๘๑.๙๓ 

สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุงในทุกปีการศึกษา การจัดการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบชัดเจน มีจุดเน้นตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  และการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารใน
ทุกระดับชั้น   ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ  จัดท าโครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐานและ
รายวิชาเพ่ิมเติมอย่างเหมาะสมหลากหลายตามจุดเน้นของแผนการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความ
ถนัดและความสนใจตามแผนการเรียนของตนเอง   ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสาระท้องถิ่นทุก
ระดับชั้น  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรด าเนินการครบถ้วนทั้งในส่วนของกิจกรรมชมรม  กิจกรรมแนะแนว  
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและรักษาดินแดน  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์แต่ละระดับชั้นโดย
ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์   มีการก ากับติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา มีการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
และรายงานผลแก่ฝ่ายการศึกษา 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครบถ้วนตามหลักสูตร 

ในแต่ละปีการศึกษาได้มีการประเมินติดตามการใช้หลักสูตร  โดยสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
หลักสูตรสถานศึกษาทั้งจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ   ครูผู้สอน  ผู้ปกครองและผู้เรียน  ทั้งนี้
เพ่ือน าผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเหมาะสม (๑๐.๑ , ๑๐.๒ , ๑๐.๓ , ๑๐.๔ , 
๑๐.๕ , ๑๐.๖) 

 
ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ค่าร้อยละที่ได้ ๘๐.๐๐ 



 

 ๔๗   

  

แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
 - สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ เพ่ือนิเทศก ากับ และติดตามการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา             
 - จัดโครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติมอย่างเหมาะสม ตามจุดเน้นของแต่ละแผนการเรียน    
 - บูรณาการสาระท้องถิ่น และสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมในทุกระดับชั้น    
 - มีแผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามสาระท้องถิ่นในรูปแบบที่หลากหลาย   
 - มีการประเมินติดตามการใช้หลักสูตร ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง โดยสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา ได้แก่  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และผู้เรียน โดยน าผลการประเมิน
มาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลกับผู้เรียนทุกคนตามศักยภาพ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
 -วิชาการ(งานบริหารงานวิชาการและหลักสูตร) 
วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 

๑. คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย(คณะครูผู้บริหาร
กรรมการสถานศึกษาผู้แทนชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ) และหลักสูตรผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
๒. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้องหลักสูตรแกนกลางฯตอบสนอง
เป้าหมายวิสัยทัศน์หรือจุดเน้นของสถานศึกษาและมีการก าหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับระดับชั้น 
๓. รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมที่จัดไว้ในหลักสูตรมีการจัดล าดับเนื้อหาสาระความยากง่ายความ
ซับซ้อนและมีการบูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นสอดแทรกในรายวิชาอย่าง
เหมาะสม 
๔. การติดตามการใช้หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และสรุปผลทุกภาคเรียน 
๕. การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษาโดยใช้สรุปผลการติดตามการใช้หลักสูตรผลการวิจัย
ชั้นเรียนของครูหรือผลงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

 

ตัวบ่งชี้ ร้อยละทีไ่ด ้
คะแนน 

ที่ได ้
ระดับคุณภาพ 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น (๒ คะแนน) ๘๐ ๑.๖๐ ดีมาก 
 
ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
จุดเด่น 
   สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ  เพ่ือนิเทศก ากับ และติดตามการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดโครงสร้างทั้งรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมอย่างเหมาะสมตามจุดเน้นของแต่ละ
แผนการเรียน   บูรณาการสาระท้องถิ่นและสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมในทุกระดับชั้น มีแผนการจัดการเรียนรู้   
มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามสาระท้องถิ่นในรูปแบบที่หลากหลาย  นอกจากนี้  มีการประเมินติดตามการใช้
หลักสูตร ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง โดยสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและวิชาการ ครูผู้สอน ผู้ปกครองและผู้เรียน โดยน าผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลกับผู้เรียนทุกคนตามศักยภาพ 
 
 



 

 ๔๘   

  

รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
             - 
 
ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และ
ความสนใจ ค่าร้อยละที่ได้ ๘๐.๐๐ 
แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
 - วิชาการ(งานบริหารงานวิชาการและหลักสูตร 
วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 

๑. การมีรายวิชาเพ่ิมเติมหลากหลายเพียงพอให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
๒. รายวิชาเพ่ิมเติมมีเนื้อหา/สาระการเรียนรู้เหมาะสมตามโครงสร้างที่จัดให้ผู้เรียนเรียน 
๓. ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมได้ตามความต้องการ 
๔. ตัวชีว้ัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาเพ่ิมเติมตอบสนองจุดเน้นของสถานศึกษา 
๕. การมีรายวิชาเพ่ิมเติมที่มีการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระอย่างน้อย๒รายวิชา 

 

ตัวบ่งชี้ ร้อยละทีไ่ด ้
คะแนนท่ี

ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจ (๒ คะแนน) 

๘๐ ๑.๖๐ ดีมาก 

 
ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจ 
จุดเด่น 
   สถานศึกษาด าเนินการจัดท ารายวิชาเพ่ิมเติมอย่างหลากหลายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพในแต่ละแผนการ
เรียน มีการก าหนดโครงสร้างหลักสูตรของรายวิชาชัดเจน   มีจุดเน้นตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  และเพ่ิมความ
เข้มข้นในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร        ทุกระดับชั้น  ได้แก่   ภาษาอังกฤษ  และภาษาจีน   
         นอกจากนี้มีการจัดรายวิชาในแต่ละแผนการเรียน  มีเนื้อหาสาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้   ตัวชี้วัด  และ
ผลการเรียนรู้ชัดเจนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  โดยมีแผนการเรียน ดังนี้  แผนการ
เรียนสามัญ  แผนการเรียน Intensive  แผนการเรียน  English Program  แผนการเรียน  JSG+  แผนการเรียนวิทย์ – 
คณิต   แผนการเรียนภาษา – ภาษา  แผนการเรียนคณิต – ภาษา แผนการเรียนสหศิลป์  เป็นต้น 
        ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระ  มีรายวิชาเพ่ิมเติมที่มีการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระอย่างน้อย ๒ รายวิชา  
และมีการเรียน     การสอนข้ามกลุ่มสาระในแต่ละรายวิชาอย่างเหมาะสม  และระบุชัดเจนในแผนการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการข้ามกลุ่มสาระทุกรายวิชา   นอกจากนี้ในแต่ละกลุ่มสาระยังมีกิจกรรม และโครงการมาส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนด้วย 
 
 



 

 ๔๙   

  

รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
 - 
ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน ค่าร้อยละท่ีได้ ๗๕.๐๐  
แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
  - สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมชมรม กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ - เนตร
นารี รักษาดินแดน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยก าหนดในโครงสร้างของหลักสูตรอย่างชัดเจน  มี
ร่องรอยหลักฐานทั้งในส่วนของเอกสาร และการสังเกตจากการจัดกิจกรรม เช่น โครงสร้างหลักสูตร แผนการจัดกิจกรรม   
การสังเกตชั้นเรียนทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online  
 - แบบบันทึกการร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน์     
 - ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ของผู้เรียน  
 - การวัดและประเมินผลเป็นระบบทั้งจากครูผู้สอน/ครูประจ าชั้น ที่ก าหนดชัดเจนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา  จาก
เล่มเอกสารการประเมิน และตรวจสอบได้จากโปรแกรมการประเมินของสถานศึกษา 
 - ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการแบบสอบถามการใช้หลักสูตร พบว่า มีการก าหนดกรอบแนวทางของกิจกรรม
ชมรม กิจกรรม แนะแนว กิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี รักษาดินแดน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ตามที่
สถานศึกษาก าหนด  
 - ผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของฝ่ายวิชาการ ช่วยพัฒนาผู้เรียนทุกคนเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริม
ผู้เรียนให้เรียนรู้อย่างมีความสุขทั้งในและนอกห้องเรียน    
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
  -กิจการ(งานกิจกรรมนักเรียน) 
วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 

๑. การจัดกิจกรรมชมรม/ชุมนุม 
๒. การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี / รักษาดินแดน 
๓. การจัดกิจกรรมแนะแนว 
๔. การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละที่

ได ้
คะแนนท่ีได ้

ระดับ
คุณภาพ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผู้เรียน (๑ คะแนน) 

๗๕ ๐.๗๕ ด ี

 
ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
จุดเด่น 
   สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ได้แก่  กิจกรรมชมรม  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมลูกเสือ - เนตร
นารี และรักษาดินแดน  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  โดยก าหนดในโครงสร้างของหลักสูตรอย่างชัดเจน  
มีร่องรอยหลักฐานทั้งในส่วนของเอกสารและการสังเกตจากการจัดกิจกรรม  เช่น  โครงสร้างหลักสูตร   แผนการจัด
กิจกรรม   การสังเกตชั้นเรียนทั้งในรูปแบบ Onsite และ  Online   แบบบันทึกการร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและ



 

 ๕๐   

  

สาธารณประโยชน์    ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ของผู้เรียน การวัดและประเมินผลเป็นระบบทั้งจากครูผู้สอน/
ครูประจ าชั้น   ที่ก าหนดชัดเจนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา  มีการจัดท ารูปเล่มเอกสารการประเมิน และตรวจสอบได้จาก
โปรแกรมการประเมินของสถานศึกษา 
         ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพจากการแบบสอบถามการใช้หลักสูตร  พบว่า  มีการก าหนดกรอบแนวทางของกิจกรรม
ชมรม กิจกรรม แนะแนว กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และรักษาดินแดน กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ตามที่
สถานศึกษาก าหนด  
         ผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ  ของฝ่ายวิชาการ  ช่วยพัฒนาผู้เรียนทุกคนเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริม
ผู้เรียนให้เรียนรู้อย่างมีความสุขทั้งในและนอกห้องเรียน    
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
  - 
ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ค่าร้อยละที่ได้ ๘๔.๐๐  
แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
   - สถานศึกษามีการจัดอบรม/พัฒนาครูผู้สอนเพ่ือ Upskill /Reskill  เกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ การ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การผสมผสานเทคโนโลยีในการเรียนรู้ทั้งก่อนเปิดภาคเรียน และระหว่างภาค
การศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด    
  - สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรม/พัฒนาอย่างต่อเนื่อง    
 - ส่งเสริมการน าความรู้จากการอบรมมาขยายผลแก่ครูในกลุ่มสาระ    
 - บันทึกการประชุม อบรม/สัมมนา     
 - ก ากับติดตามจากหัวหน้ากลุ่มสาระ และหัวหน้างานพัฒนาบุคลากร  
 - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกรายวิชามีการระบุมาตรฐานและตัวชี้วัด 
 - มุ่งเน้นการจัดกิจกรรม เน้นการลงมือปฏิบัติจริง  
 - มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนากระบวนการคิด ผลงานอธิบาย วิธีคิด และการสรุปความคิดของตนเองที่
หลากหลายทั้งในรูปแบบการน าเสนองานในชั้นเรียน และออนไลน์ ได้แก่ เกมการศึกษา วิดีโอ อินโฟกราฟิก แผนผัง
ความคิด การน าเสนอโดยใช้โปรแกรม CANVA  PowerPoint  เป็นต้น 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
 -วิชาการ(งานนิเทศและพัฒนาบุคลากร) 
วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 

๑. การอบรมและพัฒนาครูเพ่ือทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรอิงมาตรฐานและการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างน้อยภาคเรียนละ๑ครั้ง 
๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุในแผนการสอน/หน่วยการเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระสะท้อนว่าผู้เรียน
สามารถบรรลุตามมาตรฐานและตัวชี้วัดได้ 
๓. ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริงหรือใกล้เคียงสถานการณ์จริงอย่างน้อย ๑ ครั้งในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๔. การมีผลงานที่แสดงการให้ผู้เรียนอธิบายวิธีคิดและการสรุปความคิดของตนเองทุกกลุ่มสาระ 
๕. ผลงาน/โครงการที่ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้อย่างน้อย ๓ กลุ่มสาระ 

 



 

 ๕๑   

  

ตัวบ่งชี ้ ร้อยละทีไ่ด ้
คะแนนท่ี

ได ้
ระดับคุณภาพ 

 ๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจดักระบวนการเรยีนรู้ที่ให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรูไ้ด้ด้วยตนเอง (๑ คะแนน) 

๘๔ ๐.๘๔ ดีมาก 

 
ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
จุดเด่น 
   สถานศึกษามีการจัดอบรม/พัฒนาครูผู้สอนเพ่ือ Upskill /Reskill  เกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ   การ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)   การผสมผสานเทคโนโลยีในการเรียนรู้ทั้งก่อนเปิดภาคเรียน  และระหว่างภาค
การศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด   สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรม/พัฒนาอย่างต่อเนื่อง   ส่งเสริมการน าความรู้
จากการอบรมมาขยายผลแก่ครูในกลุ่มสาระ   มีการบันทึกการประชุม อบรม/สัมมนา    มีการก ากับติดตามจากหัวหน้า
กลุ่มสาระ และหัวหน้างานพัฒนาบุคลากร   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกรายวิชามีการระบุมาตรฐานและตัวชี้วัด   
มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเน้นการลงมือปฏิบัติจริง   มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนากระบวนการคิด  ผลงานอธิบาย       
วิธีคิดและการสรุปความคิดของตนเองที่หลากหลายทั้งในรูปแบบการน าเสนองานในชั้นเรียนและออนไลน์ ได้แก่ เกม
การศึกษา วิดีโอ อินโฟกราฟิก แผนผังความคิด การน าเสนอโดยใช้โปรแกรม CANVA PowerPoint เป็นต้น 
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
   - 
ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ ค่าร้อยละที่ได้ ๙๐.๐๐  
แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
 - นิเทศการสอนภายในอย่างเป็นระบบ ก าหนดตารางชัดเจนแต่ละภาคเรียน ก ากับติดตามการนิเทศโดย
หัวหน้ากลุ่มสาระ และหัวหน้างานนิเทศพัฒนาบุคลากร รูปแบบการนิเทศเป็นกัลยาณมิตรข้ามกลุ่มสาระ ภาคเรียนละ 
๑  ครั้ง  
 - ก ากับติดตามการใช้หลักสูตรเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ    
          - การประเมินข้อมูลการนิเทศ พบว่า ครูทุกคนใช้ผลการนิเทศการติดตามตรวจสอบมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในรายวิชาที่สอน 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก วิชาการ(งานนิเทศและพัฒนาบุคลากร) 
วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 

๑. แผนการนิเทศท่ีมุ่งส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (ระบุประเด็นจุดเน้นรูปแบบปฏิทินและ
ทีมนิเทศที่ชัดเจน) 
๒. การด าเนินการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
๓. การประเมินสรุปผลและรายงานผลการนิเทศทุกภาคเรียน 
๔. การใช้ผลการนิเทศการติดตามตรวจสอบมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระ 
 
 

 



 

 ๕๒   

  

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละที่

ได ้
คะแนนท่ี

ได ้
ระดับคุณภาพ 

๑๐.๕ นเิทศภายใน ก ากบั ตดิตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ (๒ คะแนน) 

๙๐ ๑.๘๐ ดีเยี่ยม 

 

ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ  
จุดเด่น 
   สถานศึกษามีการนิเทศการสอนภายในอย่างเป็นระบบ  ก าหนดตารางชัดเจนแต่ละภาคเรียน   ก ากับติดตาม
การนิเทศโดยหัวหน้ากลุ่มสาระ และหัวหน้างานนิเทศพัฒนาบุคลากร  รูปแบบการนิเทศเป็นกัลยาณมิตรข้ามกลุ่มสาระ 
ภาคเรียนละ ๑  ครั้ง   ตลอดจนมี         การก ากับติดตามการใช้หลักสูตรเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างเป็นระบบ    
         จากการประเมินข้อมูลการนิเทศ พบว่า ครูทุกคนใช้ผลการนิเทศการติดตามตรวจสอบมาพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชาที่สอน 
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
   - 
 
ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรียนทุกคน ค่าร้อยละที่ได้ 
๘๒.๖๐  
แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
 - สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรมเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน     
 - ส ารวจข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคล แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียนรายบุคคล (S.D.Q.)    
 - แบบส ารวจประวัติผู้เรียนรายบุคคล   
 - แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.)   
 - แบบส ารวจความถนัดของผู้เรียน    
 - กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และพัฒนาผู้เรียนตามสภาพอย่างเหมาะสมทั้ง ๘ ด้าน  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
  กิจการนักเรียน (งานแนะแนว) 
วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 

๑. แผนงานโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
๒. การมอบหมายความรับผิดชอบผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๓. การส ารวจข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
๔. การคัดกรองและจ าแนกผู้เรียนเป็นรายกลุ่มตามสภาพ 
๕. การจัดกิจกรรมป้องกันแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนตามสภาพอย่างเหมาะสม 
๖. การประเมินผลการจัดกิจกรรมป้องกันแก้ไขและพัฒนาผู้เรียน 
๗. การประสานและส่งต่อการแก้ไขและพัฒนานักเรียนแก่ผู้ที่เก่ียวข้องทั้งภายใน และภายนอก
สถานศกึษา 
๘. ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 



 

 ๕๓   

  

 
 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละที่

ได ้
คะแนนท่ีได ้

ระดับ
คุณภาพ 

๑๐.๖ จดัระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธภิาพและครอบคลมุผูเ้รียนทุกคน  
        (๒ คะแนน) 

๘๒.๖๐ ๑.๖๕ ดีมาก 

 
ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรียนทุกคน 
จุดเด่น 
   สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรมเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน    มีการส ารวจข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคลทั้งแบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียนรายบุคคล (S.D.Q.)   แบบส ารวจประวัติผู้เรียนรายบุคคล  แบบประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.)  แบบส ารวจความถนัดของผู้เรียน   มีการจัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข และพัฒนาผู้เรียนตาม
สภาพอย่างเหมาะสมทั้ง  ๘  ด้าน คือ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านอารมณ์ ด้านพฤติกรรมเกเร ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่
นิ่ง สมาธิสั้น ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน ด้านครอบครัว ด้านเศรษฐกิจ และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ได้แก่  
โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่มุ่งเน้นอบรมคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละระดับชั้น   คาบโฮมรูมมีการปลูกฝังการเรียน 
จริยะ และค าสอนแก่ผู้เรียน ติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโดยประสานกับผู้ปกครองในการด าเนินการป้องกันและแก้ไข 
ซ่อนเสริมแก่ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  และติดตามนักเรียนในช่วงเรียนออนไลน์ให้เข้าถึงบทเรียนทุกคน  
ตลอดจนมีการประเมินผลการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการประสานและส่งต่อเพ่ือป้องกันแก้ไขผู้เรียนทุกคน 
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
   - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๕๔   

  

 
หลักสูตรที่เปิดสอน 

ชื่อหลักสูตร ตัวย่อ 
ระดับอนุบาล ประกอบด้วย 

๑. หลักสตูร Kindergarten Intensive English Course  (KIEC) 
๒. หลักสตูร Kindergarten Extra English Course (KEEC) 

ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย   
๑. แผนการเรียนสามญั  (GP) 
๒. แผนการเรียนIntensive English Course (IEC) 
๓. แผนการเรียน Joseph Gifted Programme  (JSG) 
๔. แผนการเรียน English Programme  (EP.) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ประกอบด้วย  
๑. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์  (SMP) 
๒. แผนการเรียนสามญั  (GP) 
๓. แผนการเรียน Intensive English Course  (IEC) 
๔. แผนการเรียน Joseph Gifted Programme  (JSG) 
๕. แผนการเรียน English Programme  (EP.) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย  
๑. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์  (SMP) 
๒. แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษา  (MAP) 
๓. แผนการเรียนภาษา-ภาษา  (LAP) 
๔. แผนการเรียนสหศลิป์  (LAP+IP) 
๕. แผนการเรียน Joseph Gifted Programme  (JSG) 
๖. แผนการเรียน English Programme  (EP.) 
 
ระดับประถมศึกษำ ประกอบด้วย แผนการเรียนสามัญ (GP) แผนการเรียนIntensive English Course 

( IEC) แผนการเรียน Joseph Gifted Programme (JSG) แผนการเรียน English Programme (EP.) ระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น ประกอบด้วย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) แผนการเรียนสามัญ (GP) 
แผนการเรียน Intensive English Course (IEC) แผนการเรียน Joseph Gifted Programme (JSG) แผนการ
เรียน English Programme (EP.) ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ประกอบด้วย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ (SMP) แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษา (MAP) แผนการเรียนภาษา-ภาษา (LAP) แผนการเรียนสห
ศิลป์ (LAP+IP) แผนการเรียน Joseph Gifted Programme (JSG) แผนการเรียน English Programme (EP.) มี
การก าหนดโครงสร้างหลักสูตร ของรายวิชาเพ่ิมเติม ตามจุดเน้นของ สถานศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๕๕   

  

 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางอาชีพ  ๙๕.๑๕ 

สถานศึกษามีแผนงานในการพัฒนาครูอย่างชัดเจนและเป็นระบบ ส่งเสริมให้ครูได้ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ก าหนดให้คุณครูและบุคลากรทุกท่านต้องได้รับการอบรมไม่น้อย
กว่าคนละ ๔๕ ชั่วโมง ต่อปีศึกษาทั้งด้านความรู้ เทคโนโลยี คุณธรรม จริยธรรม และด้านวิชาชีพ ท าการวิจัยในชั้น
เรียน ปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง สนับสนุนให้ครูน าความรู้มาเผยแพร่ ด้วยกิจกรรม KM เพ่ือน าไปพัฒนายังส่วนต่าง ๆ 
นอกจากนี้ ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการไตร่ตรอง เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ครบทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมครูให้ใช้สื่อเทคโนโลยี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ ครูทุกคน สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโซเชียลต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียน มีการ
บันทึกหลังสอน และน ามาปรับปรุง  มีการประเมินแผนการสอนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และมีการนิเทศการสอนภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางอาชีพ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีการปฐมนิเทศและประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูเข้าใหม่ มีรางวัลที่คณะครู
ได้รับ เช่น รางวัลผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ และ The Teacher Idol จาก 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (๗.๗ , ๘.๔ , ๑๐.๕ , ๑๓.๒) 

 

 



 

 ๕๖   

  

 
ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ
การสอน ค่าร้อยละที่ได้ ๙๘.๕๘ 
แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 

- แบบประเมินงานวิจัยในชั้นเรียน 
- แบบบันทึกหลังสอน 
- เอกสารนิเทศภายใน 
- งานวิจัยในชั้นเรียนของคุณครูแต่ละท่าน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
- วิชาการ (งานการวิจัยและพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา) (วิจัยของโรงเรียน) 
- วิชาการ (งานนิเทศและพัฒนาบุคลากร) 

วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 
๑. การศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
๒. การใช้ผลวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
มีผลการประเมินดังตาราง 

 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนคร ู

คิดเป็นร้อย
ละ *คะแนน

ที่ได ้
ระดับ 

คุณภาพ 
เต็ม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕-๓* ๕ ๕-๓ 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ในวิชาที่
ตนรับผดิชอบ และใช้ผลในการ 
ปรับการสอน  
( ๒ คะแนน) 

๒๘๒ ๑๒๗ ๑๒๓ ๘ ๔ ๐ ๒๗๘  ๙๘.๕๘ ๑.๙๗ ดีเยี่ยม 

 
ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผล
ในการปรับการสอน 
จุดเด่น 
  ด าเนินการกับครูเรื่องการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ผ่าน แบบประเมินงานวิจัยในชั้นเรียน ,- 
แบบบันทึกหลังสอน , เอกสารนิเทศภายใน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๘ 
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
   - 
 
ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ค่าร้อยละที่ได้ ๑๐๐.๐๐ 
แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบายของโรงเรียน  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี ๖๔ 



 

 ๕๗   

  

- การอบรมพัฒนาบุคลากร  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน คณะกรรมการ ด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ  
- สรุปงานของฝ่ายวิชาการ ฝ่ายจิตตาภิบาล 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
  - บริหารทั่วไป(งานบุคลากร) 
วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 

๑. แผนงานโครงงานหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
๒. การด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
๓. การมอบหมายงาน 
๔. การน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงงาน 
 

ตัวบ่งชี ้ ร้อยละที่ได้ คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ (๒คะแนน) ๑๐๐ ๒.๐๐ ดีเยี่ยม 

 
ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
จุดเด่น 
  - แผนพัฒนาสถานศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบายของโรงเรียน  
  - แผนปฏิบัติการประจ าปี ๖๔ 
  - โครงการพัฒนาบุคลากร 
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 

- 
 
ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ ค่าร้อยละที่ได้ ๙๐.๐๐ 
แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
 - นิเทศการสอนภายในอย่างเป็นระบบ   
 - ก ากับติดตามการใช้หลักสูตรเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ    
         จากการประเมินข้อมูลการนิเทศ พบว่า ครูทุกคนใช้ผลการนิเทศการติดตามตรวจสอบมาพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชาที่สอน 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
 -วิชาการ(งานนิเทศและพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 



 

 ๕๘   

  

วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 
๑. แผนการนิเทศที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (ระบุประเด็นจุดเน้นรูปแบบปฏิทินและ
ทีมนิเทศที่ชัดเจน) 
๒. การด าเนินการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
๓. การประเมินสรุปผลและรายงานผลการนิเทศทุกภาคเรียน 
๔. การใช้ผลการนิเทศการติดตามตรวจสอบมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระ 

 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ 
ที่ได ้

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

๑๐.๕ นเิทศภายใน ก ากบั ตดิตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอย่างสม่ าเสมอ (๒ คะแนน) 

๙๐ ๑.๘๐ ดีเยี่ยม 

 

 
ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้  ๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ 
จุดเด่น 
   งานนิเทศและพัฒนาบุคลากรมีแผนงานประจ า   ก าหนดปฏิทินการนิเทศแบบกัลยาณมิตรข้ามกลุ่มสาระที่
ชัดเจน  ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง มีการก ากับติดตามโดยหัวหน้างานนิเทศและพัฒนาบุคลากร 
     ปีการศึกษา ๒๕๖๔  มีการนิเทศการสอนร่วมกันโดยใช้รูปแบบออนไลน์ร่วมด้วย  ซึ่งผลจากการนิเทศมีการ
สะท้อนสิ่งที่ได้จากการสังเกตชั้นเรียนในแต่ละประเด็นทั้ง      เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
  - 
 
ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 

ตัวบ่งชี้ ๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ ชุมชน 
และองค์กรที่เก่ียวข้องเพ่ือการแก้ไขและพัฒนา (Professional Learning Community: PLC.) ค่าร้อยละที่ได้ 
๙๒.๐๐  
แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
 - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถานศึกษาศูนย์ภาษาอังกฤษนิตโยได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้จัด KM 
พัฒนาการเรียนรู้ให้กับคุณครูโดยการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในทุกๆเดือนที่มี ๕ สัปดาห์โดยถือหลักการที่ว่า
ทุกสัปดาห์ที่ ๕ ของเดือนครูไทย ทุกท่านต้องเรียนรู้การสื่อสารภาษาอังกฤษตามกลุ่มสาระโดยครูผู้น าหรืออาจจะใช้ครู
ต่างชาติในการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน 
 - ส าหรับ KM ศูนย์ภาษาใช้วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกลุ่มสาระทุกกลุ่ม โดยที่ศูนย์ภาษาอังกฤษนิตโยเป็นผู้
ก าหนดหัวข้อให้กับทุกกลุ่มสาระ เช่นให้คุณครูไทยทุกคนเตรียมการประเมิน สมศ รอบที่ ๕ ศูนย์ภาษาจะแต่งบท
สนทนาที่เกี่ยวข้องให้กับคุณครูได้ทราบ และศึกษากันในกลุ่มสาระเป็นต้น 
 - ส าหรับภายนอกสถานศึกษา ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมชั้นปีที่ ๑-๓ ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ โดยอาจารย์มยุรี แสงไพโรจน์ และวิชา Introduction to Logic or Art 
of Reasoning by Mr.Samakkee  Kitcharoen in English Version and Language and Culture too, English 
Seminar by Mr. Richard by Native speaker ทั้งนี้เพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมให้ดีขึ้น 



 

 ๕๙   

  

 - ความรู้ที่คุณครูแต่ละโรงเรียนได้รับจากครูต่างชาติที่ศูนย์ภาษาเป็นผู้จัดแล้วนั้น คุณครูแต่ละท่านก็จะน า
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 - ในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการเผยแพร่ความรู้ออกไปให้กับ
โรงเรียนในสังฆมณฑลราชบุรี มีข้อมูลเชิงประจักษ์ มีจดหมายเชิญผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์ภาษานิตโยไปแบ่งปันการ
บริหารจัดการในด้านภาษาอังกฤษ และได้น าโครงการพัฒนาครูจาก QQ English ที่ Cebu ประเทศฟิลิปปินส์ไป
แบ่งปันจากการไปศึกษาดูงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
 - วิชาการ(งานนิเทศและพัฒนาบุคลากร) 
วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 

๑. การก าหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษาผ่านกิจกรรมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในสถานศึกษาและด าเนินการ
ตามแนวทางที่ก าหนด 
๒. การระบุความรู้ที่จ าเป็น (Knowledge Mapping) กลั่นกรองความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ข้อ๑มาแบ่งปันความรู้ให้กับบุคลากรภายในสถานศึกษา 
๓. การก าหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสถานศึกษากับ
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาและด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 
๔. การระบุความรู้ที่จ าเป็น (Knowledge Mapping) กลั่นกรองความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ข้อ๓มาแบ่งปันความรู้ให้กับครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
๕. การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีการเผยแพร่ความรู้และน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 
 

ตัวบ่งช้ี ร้อยละทีไ่ด ้ คะแนนท่ีได ้
ระดับ

คุณภาพ 
ตัวบ่งช้ี ๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษากับ ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้องเพื่อการแก้ไขและพัฒนา (Professional Learning 
Community: PLC.) 

๙๖.๐๐ ๔.๖๐ ดีเยี่ยม 

 
ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับ ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือการแก้ไขและพัฒนา (Professional Learning Community: PLC.)  
จุดเด่น 
   ส าหรับผลของการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๒ นี้จากการสอบถามจากผู้บริหารในโรงเรียนและครูตลอดจน
นักศึกษาที่เข้าร่วมมีความเห็นพ้องต้องกันว่าควรให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ตลอดไป ซึ่งจากเอกสาร การสังเกต และการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารและครูบางท่านตลอดจนนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม จัดอยู่ในระดับดีมาก และจะพยายามยกระดับ
ต่อไป 
 

รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
- 

 



 

 ๖๐   

  

 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ๘๘.๗๐ 
          สถานศึกษาพัฒนาจัดสภาพแวดล้อมภายในให้อ้ือต่อการเรียนรู้ บริหารจัดการสถานที่ให้มีความสะอาด ถูก
สุขลักษณะ ตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม มีอาคารเรียน 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพียงพอต่อความต้องการ มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น สวนสมุนไพร สวน
วรรณคดี สวนหิน สวนเกษตร สวนวิทยาศาสตร์ สนามกีฬา สระว่ายน้ า สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีมุม
พักผ่อน ต้นไม้หลากหลายชนิด มีสนามกีฬาทั้งกลางแจ้ง และในร่ม มีการส ารวจซ่อมแซมอาคารสถานที่ วัสดุ -
ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีความปลอดภัย มีบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ มีการจัดโครงการ กิจกรรมในการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีทักษะเตรียมความพร้อมด้าน
อุบัติภัย มีพนักงานรักษาความปลอดภัย ดูแลความปลอดภัยอย่างทั่วถึง และมีระบบการจราจรที่เป็นระบบ มีการ
บริการห้องสมุด ที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน iPad  และศูนย์การเรียนรู้
ดิจิทัลและหุ่นยนต์แห่งอนาคต สร้างโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุงสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เป็น
ระบบ อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี สะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ (๑๑.๑ , ๑๑.๒) 
ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่นเหมาะสมแก่การเรียนรู้ ค่าร้อยละที่ได้ ๙๓.๔๐  
แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
 - แผนผังอาคารเรียน  
 - บันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการ     
 - บันทึกเวรประจ าวัน   
 - บันทึกจุดท าความสะอาด   
 - บันทึกการแจ้งซ่อม  
 - บันทึกเวรจราจร   
 - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย   
 - กล้องวงจรปิด  
 - การซ้อมอุบัติภัย 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
 - บริหารทั่วไป(งานบริการ) 
วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 
  - ห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องน้ าโรงอาหารหอประชุมครบทุกแห่งสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมี
ความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 

- สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้รู้พอเพียงกับจ านวนผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดีทุกครั้ง 
- สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนภายในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 
 - โรงเรียนมีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน 
 
 



 

 ๖๑   

  

ตัวบ่งชี้ ร้อยละที่ได้ คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ตัวบ่งช้ี ๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ อาคารเรียน มั่นคง 
สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดสีภาพแวดล้อมรม่รื่นเหมาะสมแก่การเรียนรู้ 

๙๓.๒๐ ๓.๗๒ ดีเยี่ยม 

 
 
ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่นเหมาะสมแก่การเรียนรู้ 
จุดเด่น 
   สถานศึกษามีการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติงานโครงการ พัฒนา ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคง 
สะอาด และปลอดภัย โรงเรียนมีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมี
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
  - 
 
ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๑๑.๒ มีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ค่าร้อยละที่ได้ ๘๔.๐๐  
แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
  - แผนปฏิบัติงานโครงการ พัฒนา ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคง สะอาด และปลอดภัย  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
  -วิชาการ(งานพัฒนาสื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้) 
วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 

๑. การมีข้ันตอนการด าเนินงานสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาและด าเนินการตามขั้นตอนตามท่ีก าหนด 
๒. การด าเนินการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในข้อ๑และน าผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
๓. การด าเนินงานในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนบุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิด
กระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาโดยศึกษาอย่างมีข้ันตอนวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาและด าเนินการตามขั้นตอนตามที่ก าหนด 
๔. การด าเนินการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในข้อ๓และน าผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
๕. การสรุปรายงานผลการใช้ประประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ ร้อยละที่ได้ คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
๑๑.๒  มีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี แหล่งเรยีนรูภ้ายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา(๓ คะแนน) 

๘๐.๐๐ ๒.๔๐ ดีมาก 



 

 ๖๒   

  

 
ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๑๑.๒ มีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
จุดเด่น 
   จากการศึกษา เอกสาร การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ ห้อง iPad   
ห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์ สวนเกษตร สวนสมุนไพร สวนวรรณคดี สวนวิทยาศาสตร์ บันทึกการแจ้งซ่อม 
พบว่า แหล่งเรียนรู้ สวนสมุนไพร  สวนวรรณคดี มีความสวยงามมีบรรยากาศที่ส่งเสริม การจัดการเรียนรู้ การท า
กิจกรรม 
  จากการสังเกต การใช้อาคารเรียน ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ สวนสมุนไพร สวนวรรณคดี พบว่า อาคารเรียน  
ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ สวนสมุนไพร สวนวรรณคดี มีความสวยงามน่ารื่นรมย์มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
การท ากิจกรรม ตามสภาพและเหมาะสม 
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
 - 
 
๒.๖ จัดระบบเทคโนสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้ 
 
ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๑๑.๒ มีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ร้อยละที่ได้ ๘๐.๐๐ 
แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
  - เอกสารการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา   
  - บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ ห้องiPad ห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์ สวนเกษตร สวนสมุนไพร  สวน
วรรณคดี  สวนวิทยาศาสตร์     
  - บันทึกการแจ้งซ่อม 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
 วิชาการ(งานพัฒนาสื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้) 
วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 

๑. การมีข้ันตอนการด าเนินงานสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาและด าเนินการตามขั้นตอนตามท่ีก าหนด 
๒. การด าเนินการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในข้อ๑และน าผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
๓. การด าเนินงานในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนบุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิด
กระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาโดยศึกษาอย่างมีข้ันตอนวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาและด าเนินการตามขั้นตอนตามที่ก าหนด 
๔. การด าเนินการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในข้อ๓และน าผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
๕. การสรุปรายงานผลการใช้ประประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 



 

 ๖๓   

  

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ
ที่ได้ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

๑๑.๒  มีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี แหล่งเรยีนรูภ้ายในสถานศกึษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา(๓ คะแนน) 

๘๐.๐๐ ๒.๔๐ ดีมาก 

 
ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๑๑.๒ มีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
จุดเด่น 
  จากการศึกษา เอกสาร การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ ห้อง iPad   
ห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์ สวนเกษตร สวนสมุนไพร สวนวรรณคดี สวนวิทยาศาสตร์ บันทึกการแจ้งซ่อม 
พบว่า แหล่งเรียนรู้ สวนสมุนไพร  สวนวรรณคดี มีความสวยงามมีบรรยากาศที่ส่งเสริม การจัดการเรียนรู้ การท า
กิจกรรม 
  จากการสังเกต การใช้อาคารเรียน ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ สวนสมุนไพร สวนวรรณคดี พบว่า อาคารเรียน  
ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ สวนสมุนไพร สวนวรรณคดี มีความสวยงามน่ารื่นรมย์มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
การท ากิจกรรม ตามสภาพและเหมาะสม 
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
 - 

        รายการ จ านวน/หลัง 

อาคารเรียน ๑๑ หลัง 

หอประชุม   ๑ หลัง 

ห้องประชุม ๑๘ หลัง 
ห้องเรียนแผนกอนุบาล ๒๗ ห้อง 

ห้องเรียนแผนกสามัญหญิง ๔๒ ห้อง 

ห้องเรียนแผนกสามัญชาย ๕๔ ห้อง 

ห้องเรียนแผนก EP ๒o ห้อง 

ห้องเรียนแผนก JSG+ ๑๒ ห้อง 

โรงยิม ๒ หลัง 

โรงอาหาร ๓ หลัง 

ห้องสมุด ๔ ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ๙ ห้อง 

ห้องคหกรรม ๒ ห้อง 

สวนย่อม ๗ ที ่

สนามฟุตบอล ๒ สนาม 

สนามบาสเก็ตบอล ๗ สนาม 

ห้องคอมพิวเตอร์ ๑๒ ห้อง 

ห้องเรียนภาษา ๒o ห้อง 

ห้องดนตรี นาฏศิลป์ ๖ ห้อง 



 

 ๖๔   

  

 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  ๘๗.๐๐ 
          สถานศึกษาบริหารจัดการระบบข้อมูล และสารสนเทศพ้ืนฐาน  ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และสมบูรณ์ โดย
จัดเก็บสื่อครอบคลุมงานในด้านต่างๆ ภายในโรงเรียน เพ่ือการบริหาร  และการจัดการเรียนรู้ เช่น ข้อมูลด้าน
บุคลากร งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานทะเบียนวัดผล งานการเงิน งานห้องสมุด ห้องพยาบาล ครุภัณฑ์ 
ระบบเติมเงิน สหการ งานมาตรฐาน ครบทั้งด้านโรงเรียน ด้านผู้บริหาร ด้านบุคลากร ด้านผู้เรียน และด้านชุมชน 
ด้วยโปรแกรม MIS โดยด้านการจัดการเรียนรู้  ส่งเสริมให้มีห้องเรียน iPad  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและหุ่นยนต์แห่งอนาคต เป็นต้น (๑๒.๓) 
 
ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ค่าร้อยละที่ได้ ๙๐.๐๐  
แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
    - เล่มสารสนเทศ 
    - เครื่องมือประเมินการใช้สารสนเทศ 
    - เผยแพร่ เล่มสารสนเทศขึ้นเว็บไซต์โรงเรียน www.joseph.ac.th 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
  -มาตรฐานฯ(งานประชาสัมพันธ์และข้อมูลสารสนเทศ) 
วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 

๑. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษาก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท าระบบสารสนเทศให้เป็น
หมวดหมู่ถูกต้องครอบคลุมทันสมัยและพร้อมใช้ 
๒. การใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ใน
การวางแผนการจัดการศึกษา 

 

ตัวบ่งชี้ ร้อยละที่ได้ คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
๑๒.๓ จัดระบบข้อมลูสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการ
บริหารจดัการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (๓ คะแนน) 

๙๐.๐๐ ๐.๙๐ ดีเยี่ยม 

 

 

ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
จุดเด่น 
  ด าเนินการจัดข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ และใช้สารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีการ
เผยแพร่สารสนเทศของโรงเรียน สู่สาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน 
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 

ประเมิน สมศ. ทั้งระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 



 

 ๖๕   

  

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 
 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต  ๙๙.๒๙ 
สถานศึกษาก าหนดนโยบายให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง การให้ภาพรวม สร้าง
ความเข้าใจ สร้างบรรยากาศในชั้นเรียน สร้างประสบการณ์ การวินิจฉัยประสบการณ์ การลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้ 
แก้ปัญหา ตามสภาพจริง ผ่านค าถามสะท้อน ค าถามเชื่อมโยง ค าถามปรับใช้ ที่ใช้ได้จริงในการจัดการเรียนการ
สอน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ ฝึกทักษะความคิดรวบยอด การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุผล ฝึกประสบการณ์
ทางปัญญา สร้างแรงจูงใจในการเรียนการโต้ตอบ การน าเสนอแนวคิด อภิปราย ตรวจสอบความคิด ประเมิน
ทางเลือก มีการน ากระบวนการกลุ่มเข้ามาใช้ มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในแผนการเรียนรู้ มีเนื้อหาครอบคลุมมาตรฐาน และตัวชี้วัดทุกสาระการเรียนรู้ จัด
กิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกัน สามารถแก้ปัญหา มีจิตบริการ และความเป็นพลเมืองที่ดี 
(๗.๓) 
 

ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทาง
สติปัญญา ค่าร้อยละที่ได้ ๙๙.๒๙  
-แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 

- แผนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ 
- ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- แบบนิเทศการสอนทุกกลุ่มสาระ 
- บันทึกหลังสอนในแผนจัดการเรียนรู้ 

-หน่วยงานรับผิดชอบหลัก - วิชาการ(งานจัดการเรียนการสอน) 
-วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 

๑. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
๓. การบริหารจัดการชั้นเรียน เชิงบวก 

 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนคร ู

คิดเป็น 
ร้อยละ *คะแนน

ที่ได ้
ระดับ 

คุณภาพ 
เต็ม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕-๓* ๕ ๕-๓ 

๗.๓ ครูออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ทีต่อบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและ พัฒนาการ
ทางสติปัญญา 
( ๒ คะแนน) 

๒๘๒ ๑๑๕ ๑๔๒ ๒๓ ๒ ๐ ๒๘๐  ๙๙.๒๙ ๑.๙๙ ดีเยี่ยม 

 



 

 ๖๖   

  

ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 
พัฒนาการทางสติปัญญา 
จุดเด่น 
   มีแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล , SDQ  
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
 - 
 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ๙๘.๘๐ 
   สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาครู ในการเลือกใช้สื่อ การผลิตสื่อโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ผ่านการส่งครู
อบรมทั้งภายในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา เพ่ือให้คณะครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามความสนใจ
และศักยภาพของนักเรียน โดยครูสามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียน และสมรรถนะ
นักเรียนตามทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ สอดคล้องกับตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
และหลักสูตรมาตรฐานสากล World Class Standard School โดยโรงเรียนมีการบริหารจัดการการเรียนการสอน และ
งานสนับสนุนการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ PDCA ในการท างาน มีการวางแผน ก าหนดวัตถุประสงค์ ชัดเจน เป็น
ระบบ มีกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ แบบฝึกหัด และการประเมินที่ครอบคลุมจุดประสงค์ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน เน้นทุกกลุ่มสาระ และบูรณาการ
ข้ามกลุ่มสาระ โดยใช้สื่อสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้  รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มี การจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากสื่อที่หลากหลาย 
(๗.๔) 
ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๗.๔ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ค่าร้อยละที่ได้ ๙๘.๘๐  
แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 

- ผลการประเมินจากแท่งงานสื่อ 
- ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
- แผนการเรียนออนไลน์ 
- สื่อการสอนออนไลน์ 
- แผนบูรณาการท้องถิ่น 
- เครื่องมือนิเทศการสอน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
 วิชาการ(งานพัฒนาสื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้) 
วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 

๑. การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
๒. การน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนคร ู

คิดเป็น 
ร้อยละ *คะแนนท่ี

ได ้
ระดับ 

คุณภาพ 
เต็ม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕-๓* ๕ ๕-๓ 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมผนวกกับการน าบริบท
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา 
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้  

๒๘๒ ๑๗๕ ๙๔ ๑๒ ๒ ๐ ๒๘๐ ๙๘.๘๐ ๙๙.๒๙ ๐.๙๙ ดีเยี่ยม 



 

 ๖๗   

  

(๑ คะแนน) 
 
ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๗.๔ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
จุดเด่น 
   การจัดกิจกรรมจัดซื้อ และผลิตสื่อของกลุ่มสาระ เครื่องมือนิเทศการสอน แบบบันทึกการใช้สื่อ สรุปการ
ประเมินตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ผลประเมินโครงการ Study Tour Project ออนไลน์ ,ICT ค้นคว้า , แผนการเรียน
ออนไลน์ , สื่อการสอนออนไลน์  และการจัดท าแผนบูรณาการท้องถิ่น 
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
  - 
 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ๙๘.๕๘ 
 สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการวางแผนกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็ก
รักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยกระบวนการนิเทศการเรียนการสอนของครูผู้สอนแบบ
กัลยาณมิตรทั้งระบบ เพ่ือครูผู้สอนจะได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดกิจ
กรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก จัดกิจกรรมให้หลากหลายเลือกใช้เทคนิคการ
สอน การวัดและประเมินผล ให้เหมาะสมกับผู้เรียน นอกจากนั้นมีการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน สภาพแวดล้อม 
สื่อการเรียนซึ่งในส่วนใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นี้ เป็นสื่อการสอนแบบออนไลน์ การเสริมแรงด้านบวกให้กับ
ผู้เรียน ตลอดจนเอ้ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ผ่านกิจกรรม/โครงการต่างๆ เช่น การจัดการเรียนสอน 
โครงการคนดีศรียอแซฟ  การอบรมคุณธรรมในคาบจริยะ โฮมรูม เป็นต้น จากการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ส่งผลให้นักเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดีขึ้นตามล าดับ อีกทั้งยังท าให้บรรยากาศการ
เรียนรู้ เป็นบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เรียนรู้อย่างมีความสุข (๗.๒ , ๗.๓.๓) 
ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ค่าร้อยละท่ีได้ ๙๗.๘๗ 
แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 

- แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
- ปพ.๖ 
- SDQ 
- แบบทดสอบท้ายหน่วย 
- แผนงานกลุ่มสาระ 
- การประชุม PLC ของช่วงชั้นและกลุ่มสาระ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
  - วิชาการ(งานจัดการเรียนการสอน) 
วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 

๑. การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๒. การใช้ข้อมูลผู้เรียนวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
๓. การส่งต่อข้อมูลสารสนเทศผู้เรียน 



 

 ๖๘   

  

 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนคร ู

คิดเป็น 
ร้อยละ *คะแนน

ที่ได ้
ระดับ 

คุณภาพ 
เต็ม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕-๓* ๕ ๕-๓ 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะหผ์ู้เรยีนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรยีน ( ๑ คะแนน) 

๒๘๒ ๑๓๔ ๑๑๙ ๒๓ ๔ ๒ ๒๗๖ ๙๘.๕๘ ๙๗.๘๗ ๐.๙๘ ดีเยี่ยม 

 
 

ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
จุดเด่น 
        มีการบันทึกเอกสารวิเคราะห์รายบุคคล  ปพ.๖  และผลการทดสอบ SDQ คะแนนแบบทดสอบท้ายหน่วย 
ของแต่ละรายวิชา  แผนการสอนของทุกกลุ่มสาระ และกิจกรรมของกลุ่มสาระต่างๆ การประชุม PLC ของช่วงชั้น 
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
  - 
 
ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
-ตัวบ่งชี้ ๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทางสติปัญญา 
(ข้อ๓ การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก)  ค่าร้อยละที่ได้ ๙๙.๒๙  
แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 

- แผนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ 
- ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- แบบนิเทศการสอนทุกกลุ่มสาระ 
- บันทึกหลังสอนในแผนจัดการเรียนรู้ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก - วิชาการ(งานจัดการเรียนการสอน) 
วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 

ข้อ๓. การบริหารจัดการชั้นเรียน เชิงบวก 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนคร ู

คิดเป็น 
ร้อยละ *คะแนน

ที่ได ้
ระดับ 

คุณภาพ 
เต็ม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕-๓* ๕ ๕-๓ 

๗.๓ ครูออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ทีต่อบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทาง
สติปัญญา 
( ๒ คะแนน) 

๒๘๒ ๑๑๕ ๑๔๒ ๒๓ ๒ ๐ ๒๘๐  ๙๙.๒๙ ๑.๙๙ ดีเยี่ยม 

 
ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 
พัฒนาการทางสติปัญญา (ข้อ๓ การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก) 



 

 ๖๙   

  

 
 
จุดเด่น 
   แผนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  คุณครูทุกรายวิชา ประเมินผ่าน
ระบบ MIS ของโรงเรียน และบันทึกหลังสอนของครู มีบันทึกสรุปผลที่เกิดจากการเรียนรู้ และแนวทางพัฒนา 
 
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
  แผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนได้รับการยอมรับ และได้เป็นโรงเรียนที่ให้การบรรยายกับโรงเรียนใน
เครือข่ายสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เรื่องการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 
 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ๙๘.๕๘ 
 สถานศึกษามีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยครูศึกษา และวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล ครูได้จัดท าโครงสร้างรายวิชา และแผนจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และน าผลการประเมิน มาจัดท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ครูรู้จักผู้เรียนด้านพฤติกรรมเป็น
รายบุคคล โดยผ่านกิจกรรมโฮมรูม การอบรมจากครูประจ าชั้น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค าสอน สัปดาห์ละ ๔ คาบ 
กิจกรรมตามแบบประเมิน SDQ ท าให้ทราบข้อเด่น ข้อด้อยของผู้เรียน และใช้วิธีการวัด และประเมินผลอย่าง
หลากหลาย ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีการวิเคราะห์ และประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล ท าให้ทราบความแตกต่าง 
และข้อจ ากัดของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนทราบจุดที่ควรพัฒนาในการวัดผล
ประเมินผล ส่งผลให้ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้เรียนมีผลการเรียน ๐, ร, มส และ มผ น้อยลง (๗.๕) 
ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ค่าร้อยละที่ได้ ๙๘.๕๘ 
แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 

- แบบทดสอบออนไลน์และการทดสอบ SB Exam 
- แบบประเมินแผนงาน 
- แบบนิเทศการสอน 
- แบบสังเกตการณ์สอน 
- แบบทดสอบท้ายหน่วย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
  วิชาการ(งานจัดการเรียนการสอน) 
วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 

๑.ครูพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ
ทุกมาตรฐานและตัวชี้วัดตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู้พร้อมทั้งจัดเก็บเครื่องมืออย่างเป็นระบบ  
๒. วัดและประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและตัดสินผลการเรียนรู้
โดยพิจารณาคะแนนพัฒนาการ 
 
 



 

 ๗๐   

  

 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนคร ู

คิดเป็น 
ร้อยละ *คะแนน

ที่ได ้
ระดับ 

คุณภาพ 
เต็ม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕-๓* ๕ ๕-๓ 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
(๑ คะแนน) 

๒๘๒ ๑๕๒ ๑๑๑ ๑๕ ๔ ๐ ๒๗๘ ๘๘.๕๘ ๙๘.๕๘ ๐.๙๙ ดีเยี่ยม 

 
ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
จุดเด่น 
  - แบบทดสอบออนไลน์และการท าแบบทดสอบ SB Exam 
  - การสรุปงาน แผนงาน ติดตาม 
  - แบบบันทึกการนิเทศ น.๑๐๑  ๑๐๒  ๑๐๓ 
  -  ตัวอย่างข้อสอบท้ายหน่วยสรุปคะแนน. 
รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
 - 
 
 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ๙๒.๐๐ 

          สถานศึกษา มีนโยบาย ให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ โดยจัดอบรมให้กับครู
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ผ่านระบบออนไลน์ และการอบรมจากฝ่ายการศึกษาแบบออนไลน์ ในสถานการณ์ COVID-๑๙ 
ก่อนเปิดปีการศึกษา เป็นการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
(๑๓.๒) 

ประเด็นที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ EDBA 
 ตัวบ่งชี้ ๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ ชุมชน 
และองค์กรที่เก่ียวข้องเพ่ือการแก้ไขและพัฒนา (Professional Learning Community: PLC.) ค่าร้อยละที่ได้ 
๙๒.๐๐ 
แผนงาน เอกสาร กิจกรรม/โครงการ 
 - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 - ส าหรับภายนอกสถานศึกษา ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมชั้นปีที่ ๑-๓ ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ โดยอาจารย์มยุรี แสงไพโรจน์ และวิชา Introduction to Logic or Art 
of Reasoning by Mr. Samakkee  Kitcharoen in English Version and Language and Culture too, English 
Seminar by Mr. Richard by Native speaker ทั้งนี้เพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมให้ดีขึ้น 
 - ความรู้ที่คุณครูแต่ละโรงเรียนได้รับจากครูต่างชาติที่ศูนย์ภาษาเป็นผู้จัดแล้วนั้น คุณครูแต่ละท่านก็จะน า
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องต่อไป 



 

 ๗๑   

  

  - สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการเผยแพร่ความรู้ออกไปให้กับโรงเรียน
ในสังฆมณฑลราชบุรีอีกด้วย มีข้อมูลเชิงประจักษ์ เพราะมีจดหมายเชิญผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์ภาษานิตโยไปแบ่งปัน
การบริหารจัดการในด้านภาษาอังกฤษและได้น าโครงการพัฒนาครูจาก QQ English  ที่ Cebu ประเทศฟิลิปปินส์ไป
แบ่งปันจากการไปศึกษาดูงานมาด้วย 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
 - วิชาการ(งานนิเทศและพัฒนาบุคลากร) 
วิธีการ เครื่องมือการประเมิน 

๑. การก าหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษาผ่านกิจกรรมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในสถานศึกษาและด าเนินการ
ตามแนวทางทีก่ าหนด 
๒. การระบุความรู้ที่จ าเป็น (Knowledge Mapping) กลั่นกรองความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ข้อ๑มาแบ่งปันความรู้ให้กับบุคลากรภายในสถานศึกษา 
๓. การก าหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสถานศึกษากับ
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาและด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 
๔. การระบุความรู้ที่จ าเป็น (Knowledge Mapping) กลั่นกรองความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ข้อ๓มาแบ่งปันความรู้ให้กับครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
๕. การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีการเผยแพร่ความรู้และน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 
 
 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ 

ที่ได ้

คะแนน 

ที่ได ้
ระดับคุณภาพ 

๑๓.๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับ ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อการแก้ไขและพัฒนา 
(Professional Learning Community: PLC.) (๕คะแนน) 

๙๖.๐๐ ๔.๖๐ ดีเยี่ยม 

 
ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ ๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับ ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือการแก้ไขและพัฒนา (Professional Learning Community: PLC.)  
 

จุดเด่น 
   ส าหรับผลของการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๒ นี้จากการสอบถามจากผู้บริหารในโรงเรียนและครูตลอดจน
นักศึกษาที่เข้าร่วมมีความเห็นพ้องต้องกันว่าควรให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ตลอดไป ซึ่งจากเอกสาร การสังเกต และการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารและครูบางท่านตลอดจนนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม จัดอยู่ในระดับดีมาก และจะพยายามยกระดับ
ต่อไป 
 

รางวัล/ผลการด าเนินงาน 
  - 
 



 

 ๗๒   

  

 
 
 
๓) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม ๑ ระดับ 

-แผนพัฒนาตนเอง มาตรฐานที่ ๑ 

 - แผนปฏิบัติงานที่ ๑   เรื่องส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีงาม ด้าน
ความรัก รับใช้ และ แบ่งปันแก่ผู้ด้อยโอกาส 

 - แผนปฏิบัติงานที่ ๒   เรื่องพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพของผู้เรียน ช่วยเหลือผู้เรียนและ
คอยสนับสนุนให้ผู้เรียนไปถึงจุดหมายปลายทางท่ีตั้งไว้    

 

-จุดเด่น  

  สถานศึกษามีจุดเน้นที่ส่งเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก    
วางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการคุณค่าพระวรสารทุกรายวิชา  ทุกระดับชั้น   มีกิจกรรม/
โครงการของสถานศึกษาที่สนับสนุนคุณภาพผู้เรียนสู่การพัฒนาอย่างเป็นระบบ  เช่น  โครงการ Joseph Prize  
โครงการคุณธรรมตามแบบท่านนักบุญยอแซฟ  เป็นต้น 

 

-จุดควรพัฒนา  

     การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกคนตามเกณฑ์ของสถานศึกษา ต้องมีการวางแผนงานอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นระบบมากขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงกับทุกส่วน ซึ่งการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ต้องอาศัยระยะเวลาในการบ่มเพาะ และการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรค COVID-19 นั้น ต้องอาศัยเทคนิวิธีการของครูมืออาชีพในการพัฒนานักเรียนที่มีภาวะถดถอยทางการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

-แผนพัฒนาตนเอง มาตรฐานที่ ๒ 

 - แผนปฏิบัติงานที่ ๓   เรื่องพัฒนาระบบการบริหารงาน บริหารวิชาการให้เป็นเลิศ ใช้ดิจิทัลเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ เข้าสู่ยุคThailand ๔.๐ มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ และคุณธรรม จริยธรรม 
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานศึกษาอ่ืนๆ ยิ่งขึ้น   

 

-จุดเด่น  

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา รางวัล World class Standard School (โล่/เกียรติบัตร) 
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ระดับดีมาก จากสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา(ขนาดใหญ่)  ครั้ง
ภายในเวลา ๑๐ ปี ได้รับโล่ทองจากกระทรวงศึกษาธิการ 



 

 ๗๓   

  

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน รางวัลชมเชยระดับประเทศ จากสา
นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โล่สืบสานพระปณิธานในการช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาส สถานศึกษา
ได้รับพระราชทานโล่ที่ระลึก ในการสนับสนุนบริจาคโลหิต ให้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมิ
ดล อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา ๑๐ ปี 
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โล่เชิดชูเกียรติ สถานศึกษาที่ส่งเสริมวิชาทหารดีเด่น ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
 
-จุดควรพัฒนา  
 -บริหารจัดการตามวงจรคุณภาพ PDCA อย่างต่อเนื่อง เพ่ือประสิทธิภาพการบริหารงานที่ดี 
-แผนพัฒนาตนเอง มาตรฐานที่ ๓ 
 - แผนปฏิบัติงานที่ ๔ เรื่องพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) เพ่ือให้ครูน าไปพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 
-จุดเด่น  
ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง บูรณาการคุณค่าพระวรสาร 
และกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
Best Practice มาตรฐานที่ ๓  
   โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ถ่ายทอดความรู้เรื่องกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง 
ให้กับโรงเรียนกุหลาบวิทยา  
 
-จุดควรพัฒนา  
 สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน พัฒนาความรู้ด้านภาษาต่างประเทศให้มากขึ้น  
 

๔) นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี (Best Practice)  
จุดเน้นของ มาตรฐานที๑่  
 ด้านผู้เรียน ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ได้แก่โครงการเมล็ดพันธุ์
แห่งความดี โครงการ Joseph Prize ส่งเสริมผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน โครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติฯ 
จุดเน้นของ มาตรฐานที๒่  
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  รางวัล World class Standard School (โล่/เกียรติบัตร) 
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ระดับดีมาก จากสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา(ขนาดใหญ่)  ครั้ง
ภายในเวลา ๑๐ ปี ได้รับโล่ทองจากกระทรวงศึกษาธิการ 
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน รางวัลชมเชยระดับประเทศ จากสา
นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โล่สืบสานพระปณิธานในการช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาส สถานศึกษา
ได้รับพระราชทานโล่ที่ระลึก ในการสนับสนุนบริจาคโลหิต ให้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมิ
ดล อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา ๑๐ ปี 
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โล่เชิดชูเกียรติ สถานศึกษาที่ส่งเสริมวิชาทหารดีเด่น ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
 

ผลแบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของครู ด้วยระบบออนไลน์ EOL System 
จากบริษัท General English Proficiency Online Test  ( GPS Test) 

   

 

ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ จ านวน ๑๖๕ คน ท าการทดสอบภาษาอังกฤษ
แบบออนไลน์ มีคะแนนอยู่ในระดับ A๑=๑๗ คน,A๒=๘๓ คน,B๑=๕๖ คน,B๒=๗ คน และประเมินผลไม่ได้=๒ 

คน 
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จุดเน้นของ มาตรฐานที๓่ 
 ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง บูรณาการคุณค่า
พระวรสาร และกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
Best Practice มาตรฐานที่ ๓  
   โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ถ่ายทอดความรู้เรื่องกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง 
ให้กับโรงเรียนกุหลาบวิทยา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐาน ดร.สายสุนีย์ กอสนาน และทีมงานคณะครูในโรงเรียน 
จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะครูโรงเรียนกุหลาบวิทยา 

หัวข้อ การจัดท าแผนการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง 
 



 

 ๗๖   

  

 
 

๕) ความโดดเด่นของสถานศึกษา  
 ๕.๑ ด้านผู้เรียน เป็นโรงเรียนคาทอลิกที่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี และเด่นด้านภาษาต่างประเทศ 

๕.๒ ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา(ขนาดใหญ่) ๓ ครั้งภายใน
เวลา ๑๐ ปี ได้รับโล่ทองจากกระทรวงศึกษาธิการ 

๕.๓ ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนรางวัลมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ๕.๔ ด้านการบริหารจัดการ ผ่านการประเมินคุณภาพในระดับดีเยี่ยม จากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบท่ี ๓ 
 ๕.๕ ด้านการบริหารจัดการ ผ่านการประเมินคุณภาพในระดับดีเยี่ยม  จากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบท่ี ๓ 

๕.๖ ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาได้รับพระราชทานโล่ที่ระลึก ในการสนับสนุนบริจาคโลหิต 
ให้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมิดล อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา ๑๐ ปี 
 ๕.๗ ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาที่ส่งเสริมวิชาทหารดีเด่น 
 ๕.๘ ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูใช้กระบวนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง บูรณาการคุณค่าพระวร
สาร ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
๖) โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ดังนี้  
  ๖.๑ สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
การเรียนแบบไตร่ตรอง แนว Active Learning 
  ๖.๒ สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เน้นเพื่อการสื่อสารและ ใช้เป็น
เครื่องมือเพ่ือเรียนวิชาอ่ืน ผ่านโครงการภาษาเพ่ือการสื่อสาร โดยใช้สมุดค าศัพท์ ในนักเรียนระดับชั้น ป.๑- ม.๓ 
 
  ๖.๓ สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ภายใต้กรอบแนวคิด Thailand ๔.๐ โดยน ากระบวนการของ PLC : 
Professional Learning Community สู่สถานศึกษา ผ่านภาระงานของครูผู้สอน สู่คุณภาพผู้เรียน 
 ๖.๔ สถานศึกษาเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา SAR บน website ของ
โรงเรียน 
 
 
 

 
    ลงนาม....................................................(ผู้อ านวยการโรงเรยีน)  
                               (บาทหลวง สุชาติ  อุดมสิทธิพัฒนา)  
                                                            ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔        
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ส่วนที่ ๒ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 

๑. ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 

๑.๑ โรงเรียน : ยอแซฟอุปถัมภ์  รหัสโรงเรียน ๑๑๗๓๑๐๐๐๓๙ 

ที่ตั้ง      : ๒ หมู่ ๖ ต าบล ท่าข้าม อ าเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม  
สังกัด     : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
โทรศัพท์ : ๐๒-๔๒๙–๐๑๑๒–๕ หรือ ๐๒–๔๒๙–๗๑๗๑-๗ โทรสาร ๐–๔๒๙–๐๑๐๙ 
Email    : Joseph.upathamschool@gmail.com   website : www. Joseph.ac.th  
ได้รับอนุญาตจัดตั้งเม่ือ : ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๘ ตามใบอนุญาตจัดตั้งเลขที่ ๓ / ๒๕๐๘ 
เปิดสอนระดับช้ัน       : เตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
จ านวนนักเรียน ๔,๖๙๙ คน    จ านวนบุคลากรของโรงเรียน ๓๓๒ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 
 

ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  
   บุคคลธรรมดา 

นิติบุคคล 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท 
มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 
มูลนิธิในคริสต์ศาสนา 
มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
อ่ืน ๆ  (ระบุ).................................     

ประเภทโรงเรียน 
  ประเภทโรงเรียนในระบบ 

  สามัญศึกษา 
   การกุศลของวัด 
   การศึกษาพิเศษ 
   การศึกษาสงเคราะห์ 
   ในพระราชูปถัมภ์ 
   สามัญปกติ 
   อิสลามควบคู่สามัญ  
การจัดการเรียนการสอน 

  ปกติ  (สามัญศึกษา) 
  English  Program ได้รับอนุญาตเมื่อ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 
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       ๑.๒ จ านวนห้องเรียน/ผู้เรียนจ าแนกตามระดับที่เปิดสอน 
 

ระดับที่เปิดสอน 
จ านวน

ห้องเรียน 

จ านวนผู้เรียน จ านวนผู้เรียน
ที่มีความ

ต้องการพิเศษ 
รวมจ านวน

ผู้เรียน ห้องปกติ EP 

ปกต ิ EP ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ระดับประถมศึกษา          
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๘ ๒ ๑๓๑ ๙๕ ๒๘ ๓๐   ๒๘๔ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๖ ๒ ๑๑๐ ๘๘ ๓๑ ๑๔   ๒๔๓ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๘ ๒ ๑๓๘ ๑๒๓ ๒๒ ๒๔   ๓๐๗ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๘ ๒ ๑๔๕ ๑๒๓ ๒๑ ๒๒   ๓๑๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๘ ๒ ๑๕๔ ๑๑๑ ๓๖ ๒๒   ๓๒๓ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๘ ๒ ๑๒๐ ๑๔๑ ๒๑ ๑๖   ๒๙๘ 

รวม ๔๖ ๑๒ ๗๙๖ ๖๗๘ ๑๕๙ ๑๒๗   ๑๗๖๖ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้          
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๑ ๑ ๑๖๖ ๑๒๖ ๑๔ ๑๕   ๓๒๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๐ ๑ ๑๗๑ ๑๑๙ ๑๘ ๑๒   ๓๒๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๑ ๑ ๑๘๗ ๑๔๓ ๑๕ ๑๓   ๓๕๘ 

รวม ๓๒ ๓ ๕๒๔ ๓๘๘ ๔๗ ๔๐   ๙๙๙ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย          
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๐ ๑ ๑๙๒ ๑๔๓ ๑๓ ๘   ๓๕๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๑ ๑ ๒๑๖ ๑๓๙ ๕ ๗   ๓๖๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๐ ๑ ๑๗๖ ๑๒๓ ๘ ๙   ๓๑๖ 

รวม ๓๑ ๓ ๕๘๔ ๔๐๕ ๒๖ ๒๔   ๑๐๓๙ 
รวมทั้งสิ้น ๑๐๙ ๑๘ ๑๙๐๖ ๑๔๗๔ ๒๓๒ ๑๙๒   ๓๘๐๔ 
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    ๑.๓ จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  (เฉพาะที่บรรจุ) 
 
  ๑.๓.๑ สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ต าแหน่ง 

ประเภท/ต าแหน่ง 

จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตร ี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา            
- ผู้รับใบอนุญาต/ผู้แทน ๐ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ 
-  ผู้อ านวยการ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๒ 
- รอง/ผู้อ านวยการ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖ ๑ ๐ ๐ ๗ 

รวม ๐ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๘ ๑ ๐ ๐ ๑๑ 
๒. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย            

- ครูไทย ๐ ๐ ๐ ๓๔ ๐ ๒ ๐ ๒ ๐ ๐ ๓๖ 
- ครูชาวต่างประเทศ ๐ ๐ ๐ ๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๙ 

รวม ๐ ๐ ๐ ๔๓ ๐ ๒ ๐ ๒ ๐ ๐ ๔๕ 
๓. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน            
ระดับประถมศึกษา            

- ครูไทย ๐ ๐ ๔๖ ๖๔ ๓ ๑๑ ๑ ๘ ๐ ๐ ๑๓๓ 
- ครูชาวต่างประเทศ ๐ ๐ ๑๕ ๑๑ ๑๐ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๓๘ 

ระดับมัธยมศึกษา            
- ครูไทย ๐ ๐ ๔๗ ๕๗ ๔ ๑๑ ๒๓ ๑๙ ๐ ๑ ๑๖๒ 
- ครูชาวต่างประเทศ ๐ ๐ ๑๔ ๑๑ ๑๒ ๐ ๒ ๑ ๐ ๐ ๔๐ 

รวม ๐ ๐ ๑๒๒ ๑๔๓ ๒๙ ๒๒ ๒๗ ๒๙ ๐ ๑ ๓๗๔ 
๔. บุคลากรทางการศึกษา            

- บุคลากรทางการศึกษา ๐ ๐ ๐ ๑๒ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑๔ 
- เจ้าหน้าท่ี ๕ ๑๒ ๕ ๑๙ ๒ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๒๑ 
- พี่เล้ียง (ปฐมวัย) ๐ ๑๘ ๐ ๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๕ 

รวม ๕ ๓๐ ๕ ๓๐ ๒ ๑ ๓ ๐ ๐ ๐ ๓๕ 
รวมทั้งสิ้น ๕ ๓๐ ๑๒๙ ๒๑๖ ๓๑ ๒๖ ๓๘ ๓๒ ๐ ๑ ๔๖๑ 

 

สรุปอัตราส่วน 
ระดับปฐมวัย 

จ านวนผู้เรียนต่อครู    ๑๕ :  ๑ 
          จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  ๓๐ :  ๑ 
  มีจ านวนครูครบชั้น   ครบชั้น   ไม่ครบชั้น  ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล ๓ 
  ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์   เท่ากับ  ๒๕ : ๑  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         ระดับประถมศึกษา 
          จ านวนผู้เรียนต่อครู    ๑๘ : ๑ 
          จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  ๓๒ : ๑ 
         ระดับมัธยมศึกษา 
          จ านวนผู้เรียนต่อครู    ๒๐ : ๑ 
          จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  ๓๒ : ๑ 



 

 ๘๐   

  

 
    ๑.๓.๒  สรุปจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กรณีที่ ๑  ครูสอนหลายระดับช้ันให้กรอกข้อมูลในระดับที่มีจ านวนช่ัวโมงสอนมากท่ีสุด 
กรณีที่ ๒  ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ในระดับประถมศึกษา 
 

 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนครูผูส้อน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ปฐมวัย   ๓๓ ๔ - - - - 
ภาษาไทย - - ๑๕ ๐ ๑๑ ๑ 
คณิตศาสตร ์ - - ๑๐ ๑ ๑๕ ๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - ๑๔ ๒ ๒๓ ๑ 
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - ๑๓ ๑ ๒๗ ๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - ๘ ๒ ๑๐ ๐ 
ศิลปะ - - ๘ ๒ ๘ ๐ 
การงานอาชีพ - - ๔ ๐ ๕ ๑ 
ภาษาต่างประเทศ - - ๑๖ ๐ ๑๙ ๑ 
รวม ๓๓ ๔ ๘๘ ๘ ๑๑๘ ๕ 

   

    ๑.๓.๓ สรุปจ านวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จ านวนครูผู้สอน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
กิจกรรมนักเรียน   

- ลูกเสือ ๑๔๐ ๗๙ 
- เนตรนารี ๑๘ ๑๒ 
- ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ๓๖ ๔๔ 
- รักษาดินแดน (ร.ด.) ๐ ๑๑๑ 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม ๗๙ ๘๗ 

กิจกรรมแนะแนว ๕๘ ๔๘ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๓๖ ๔๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๘๑   

  

    ๑.๓.๔ สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
 

ลูกเสือ/เนตรนารี 
/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

จ านวน
ผู้บังคับบัญชา 

จ านวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดตั้งกองลูกเสือ 
มีวุฒิ ไม่มีวุฒิ จัดตั้ง ไม่จัดตั้ง 

ลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง ๙๕ ๙๑ ๔ ๙๕ ๐ 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  ๙๖ ๙๖ ๐ ๙๖ ๐ 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ๑๑๙ ๑๐๘ ๑๑ ๑๑๙ ๐ 
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

รวม ๓๑๐ ๒๙๕ ๑๕ ๓๑๐ ๐ 
\ 
            ๑.๓.๕  สรุปจ านวนครูที่ท าหน้าที่คัดกรอง  และนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ    
    สถานศึกษามีครูแนะแนวที่ผ่านการอบรบมาคอยให้ค าแนะน าเพ่ือคัดกรอง ช่วยเหลือ ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการเป็นพิเศษ โดยการด าเนินการคัดกรองผ่านทางคุณครูประจ าชั้น เป็นผู้สังเกต และส่งต่อ ให้คุณครูแนะแนว
ให้การแนะน ากับผู้ปกครอง เพื่อพาผู้เรียนไปพบแพทย์ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ และน าผลมาด าเนินการช่วยเหลือ
ต่อไปเช่น การสอนเสริม การดูแลเรื่องการทานยา การปรับพฤติกรรม เป็นต้น 
 

จ านวนครูที่ท าหน้าท่ีคัดกรอง จ านวนนักเรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ครูที่ไดร้ับการขึ้นทะเบียน 

เป็นผู้คัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ 
ครูที่มีวุฒิทาง

การศึกษาพิเศษ 
ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไม่ขึ้นทะเบยีน 

๑. นางสาวปัทมา          สร้อยแสงจันทร์ ๐ ๒๘ ๐ ๒๘ 
๒.นางสาวพัสตราภรณ์    เหมเกยีรติจิรกลุ ๐ ๙๐ ๒ ๘๘ 
๓. นายค ารณ          ศรีเสวก ๐ ๐ ๐ ๐ 
๔. นางสาวอาทิตยญ์า  โพธ์ิสวย ๐ ๐ ๐ ๐ 
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รวม 

ป.๑ ๒๘๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ป.๒ ๒๔๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๑๘ ๐ ๐ ๐ ๑๙ 
ป.๓ ๓๐๗ ๑๐ ๑ ๐ ๐ ๓ ๐ ๑๖ ๐ ๐ ๑ ๓๑ 
ป.๔ ๓๑๑ ๓ ๐ ๑ ๐ ๒ ๐ ๘ ๐ ๐ ๑ ๑๕ 
ป.๕ ๓๒๓ ๔ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ๑๖ ๐ ๐ ๐ ๒๒ 
ป.๖ ๒๙๘ ๘ ๒ ๐ ๐ ๔ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑ ๑๖ 
รวม ๑๗๖๖ ๒๕ ๓ ๑ ๐ ๑๒ ๐ ๕๙ ๐ ๐ ๓ ๑๐๓ 
ม.๑ ๓๒๑ ๖ ๓ ๐ ๐ ๑ ๑ ๘ ๐ ๐ ๐ ๑๙ 
ม.๒ ๓๒๐ ๗ ๒ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๒ ๑ ๐ ๐ ๒๓ 
ม.๓ ๓๕๘ ๓ ๑ ๐ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖ 
ม.๔ ๓๕๖ ๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๖ 
ม.๕ ๓๖๗ ๒ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๓ ๗ 
ม.๖ ๓๑๖ ๒ ๒ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๒ ๐ ๓ ๑๑ 
รวม ๒๐๓๘ ๒๕ ๙ ๐ ๑ ๔ ๒ ๒๐ ๓ ๑ ๗ ๗๒ 
รวม ๓๘๐๔ ๕๐ ๑๒ ๑ ๑ ๑๖ ๒ ๗๙ ๓ ๑ ๑๐ ๑๗๕ 

 



 

 ๘๒   

  

 ๑.๓.๖  สรุปจ านวนครูที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม 
 

ปี พ.ศ. 
 

หน่วยงานท่ีเข้ารับการอบรม 
จ านวนครูที่เข้ารับ 

การอบรม 

๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ หัวข้อ การสอนค าสอนกับการน าความเช่ือ
เข้าในวัฒนธรรมไทยตามคู่มือการสอนค าสอน เล่มใหม่” 

๗ 

๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ หัวข้อภาวะผู้น าตามแบบความเชื่อคาทอลกิ ๒๑๐ 
๑๓ ตลุาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ หัวข้อ สมัมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทยประจ าปี ๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๒ 
๑๐๐ 

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ หัวข้อ ค าสอนกับวัฒนธรรมดิจิทัล ๗ 
๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ หัวข้อ "แสวงบุญและปิดปีนักบญุยอแซฟ 

เขต ๕" 
๘ 

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ หัวข้อ ความเรียบง่าย พอเพียง ๒๐๑ 
 

   ๒. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  

การพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
ปรัชญา ORA et LABORA  

อ่านว่าโอรา แอ็ด  ลาบอรา 
ความหมาย จงอธิษฐานและลงมือท างาน 
ORA แปลว่า จงอธิษฐานภาวนา หมายถึง การมสี่วนสัมพันธ์กับพระเจ้าหรือ ผู้ศักดิส์ิทธ์ิ
เป็นมิติทางศาสนา เป็นเรื่องของคนมีศาสนา 
et แปลว่า และ 
LABORA แปลว่า  จงท างาน หมายถึง การกระท ากิจกรรมที่ตนเองรบัผิดชอบ ซึ่งถือเป็น
หน้าท่ีส าคัญของการมีชีวิตมนุษย์  เมื่อน ามารวมกันจึงแปลว่า “จงอธิษฐานและลงมือ
ท างาน” ซึ่งถือเป็นแนวทางส าหรับพวกเราทุกคนในการจะกระท ากิจการใดก็ตาม ไม่ว่าจะ
เป็นการเรียนการสอน การปฏิบัตหิน้าท่ีในฐานะในต าแหน่งต่าง ๆ นั้นต้องระลึกเสมอว่า 
เรามีพระเป็นเจ้าผูศ้ักดิ์สิทธ์ิ ท่ีเราเคารพนับถืออยู่กับเรา คอยช่วยเหลือเรา และมีหลักธรรม
ค าสอนของศาสนาเป็นเครื่องยดึเหนี่ยว นอกจากน้ีโรงเรยีนยังมุ่งเนน้ให้นักเรียนมีความรู้
เป็นเลิศทางวิชาการ เป็นผู้มรีะเบยีบวินัย มีสุขภาพแข็งแรงและเป็นผู้มีคณุธรรม 

วิสัยทัศน์ “โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดการศึกษาตามอัตลักษณ์คาทอลิค  บริหารด้วยระบบบริหาร
คุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีจรรยาบรรณ  และจิตวิญญาณของความเป็นครู 
ผู้เรียนโดดเด่นด้านคุณธรรม – จริยธรรม เป็นผู้น าทางวิชาการและเทคโนโลยี    มีทักษะ
ทางภาษามุ่งสู่ความเป็นสากล    บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย” 

พันธกิจ ด้านผู้เรียน  
๑. ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้
ภาษาในการสื่อสาร มีความเช่ียวชาญการใช้เทคโนโลยี ในการค้นคว้า เพื่อสร้างนวัตกรรม
คิดแก้ปัญหาด้ายกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดเชิงวิพากษ์ เป็นผู้มีสุขภาวะที่ดี มีทักษะการ
ท างานเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองเหมาะสมกับความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ ๒๑  
ด้านครูและบุคลากร  
๒. ส่งเสริมบุคลากร ให้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครู จัดการเรียนการสอนที่บูร
การความเช่ือ วัฒนธรรม และชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถใช้
ภาษาในการสื่อสารใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณของความ



 

 ๘๓   

  

เป็นครู และส่งเสริมขวัญก าลังใจให้บุคลากรตามความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจ และ
สังคมในปัจจุบัน 
ด้านสถานศึกษา  
๓. ส่งเสริมการบริหารงานด้วยระบบบริหารคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นความ
โปร่งใส และการมีส่วนร่วม ควบคู่กับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา ทั้ง
ภายในและภายนอก พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยใช้วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๔. สถานศึกษาส่งเสริมจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกเพื่อให้เยาวชนชาย
คาทอลิกที่มีกระแสเรียกได้พัฒนาตนเองเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้น าคาทอลิก พร้อมทั้งมีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพัฒนาหลักสูตรที่เข้มข้น เหมาะสมกับผู้เรียนและความ
ต้องการของชุมชน มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพัฒนาความพร้อมด้าน
ภาษาและด้านอ่ืน ๆ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเป็นพลเมืองโลก 

เป้าหมาย/นโยบายของ
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์
 

๑. ปลูกฝังให้ผู้เรียนให้มีคุณธรรม-จริยธรรม ตามหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนเองนับถือ 
๒. ปลูกฝังให้ผู้เรียน มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ซื่อตรง รู้จักรักและรับใช้ มีทักษะชีวิตและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้และความสามารถ โดดเด่นในด้านวิชาการ ด้านภาษา
และเทคโนโลยี 
๔. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ สามารถศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา
ของรัฐ มีผลงานเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ และต่างประเทศ 
๕. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร รักการอ่าน การ
แสวงหาความรู้ มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
๖. ส่งเสริมให้บุคลากรและครูมีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง 
๗. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถใช้ภาษาในการสื่อส าร ใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
๘. จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการความเช่ือ วัฒนธรรมและชีวิตตามคุณค่าพระวรสารใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
๙. บริหารด้วยระบบบริหารคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม สร้างความ
เชื่อมั่นด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก โดยการนิเทศติดตามงานอย่างมี
ระบบ 
๑๐. พัฒนาหลักสูตรที่เข้มข้นและเหมาะสมให้กับผู้เรียน ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน  
โดยจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก 
๑๑. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๑๒. จัดสื่ออุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการ และการพัฒนาองค์กร 
๑๓. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสู่ความเป็นสากลในทุกด้าน 
๑๔. จัดการศึกษาอบรมเพื่อสร้างผู้น าทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 
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ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ด้านผู้เรียน    
๑. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามหลักธรรมทางคริสต์ศาสนา  และทาง
ศาสนาท่ีตนเองนับถือ  และน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
๒. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย  ซื่อสัตย์  ซื่อตรง  รู้จักรักและรับใช้  มีทักษะชีวิต และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๓.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้น าทางด้านวิชาการ  ด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร  และใช้เทคโนโลยี  
ที่ทันสมัยอย่างเหมาะสม 
๔. ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  มีผลงานเป็นท่ียอมรับเข้าสู่การแข่งขัน
ทั้งภายในประเทศ  และต่างประเทศ  ตลอดจนสามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ 
๕. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร  รักการอ่าน  การแสวงหา
ความรู้ตลอดชีวิต 
๖. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี  มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  และ
รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ด้านครู  
๑. ส่งเสริมบุคลากรให้มีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณของความเป็นครู 
๒. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครุสภา ส่งเสริมขวัญและ
ก าลังใจให้บุคลากรตามความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจ  และสังคมในปัจจุบัน 
๓. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร  ใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม  และเป็นท่ียอมรับจากบุคคลภายนอก 
๔. พัฒนาบุคลากรชาวต่างชาติ  ให้จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเต็ม
ศักยภาพ 
๕. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  ที่บูรณาการความเช่ือ  วัฒนธรรม  และชีวิตตาม
คุณค่าพระวรสารในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
๖. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
ด้านโรงเรียน 
๑. บริหารด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เน้นคุณธรรมจริยธรรม  ความคุ้มค่า  
นิติธรรม  ความโปร่งใส  ความรับผิดชอบ  การมีส่วนร่วม  มีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตามงาน
อย่างเป็นระบบ 
๒. พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาท้ังภายในและภายนอก  ที่มีประสิทธิภาพ  และ
เกิดประสิทธิผล 
๓. จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยพัฒนาหลักสูตรที่เข้มข้น  
เหมาะสมกับผู้เรียน  และตอบสนองความต้องการของชุมชน 
๔. จัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  รัก  รับใช้  ซื่อสัตย์  ซื่อตรง   
๕. พัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน  เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  และปรับปรุง
สาธารณูปโภคให้เพียงพอ  และเปน็ระบบ  อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ดี  มีความสะอาด  
ปลอดภัย  เอื้อต่อการเรียนรู ้
๖. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
๗. สนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีเป็นนวัตกรรม  เทคโนโลยี  ที่หลากหลายและ
ทันสมัยเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน  การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 
๘. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ  และมีมาตรฐาน  ทั้งด้านระบบบริหาร  การจัดการศึกษา  
บุคลากร (ISO ๙๐๐๑)  อาคารสถานท่ี  สิ่งแวดล้อม(ISO ๑๔๐๐๑)  
๙. พัฒนาความพร้อมด้านภาษาและด้านอื่นๆ  เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และการเป็น
พลเมืองโลก 
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๑๐. จดัการเรียนการสอนให้เยาวชนชายคาทอลิกท่ีมีกระแสเรยีก  และมีความสนใจจะเป็น
นักบวช  ได้พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้น าคาทอลกิ 

เอกลักษณ ์ เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง การเป็นตัวของตนเอง เฉพาะตนเอง โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ์ เริ่มต้นจากการเป็นโรงเรยีนที่อบรมเยาวชนให้ประพฤติปฏบิัติตน สามารถเป็น
นักบวชของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกท่ีดี จากอดตีถึงปัจจุบนั โรงเรียนไดร้ับการ
ยอมรับจาก ชุมชน ผู้ปกครองในเรือ่งการอบรม ดูแลนักเรียน นักเรียนท่ีจบจากสถาบันเป็น
ผู้ที่มีคณุธรรม จริยธรรม โรงเรยีนเป็นที่ยอมรับของชุมชนทั่วไป จึงเป็นท่ีมาของเอกลักษณ์
ของโรงเรียน คือ  
“เป็นโรงเรียนคาทอลิกที่ดูแลนักเรียนอย่างดี  และเด่นด้านภาษาต่างประเทศ” 
โรงเรียนคาทอลิก หมายถึง โรงเรยีนของมิสซังคาทอลิกในประเทศไทย 
ดูแลนักเรียนอย่างดี หมายถึง การดูแล อบรม สั่งสอน นักเรยีนให้เปน็ผู้ที่มีคุณธรรม โดยยึด
หลักคุณค่าพระวรสาร ในการอบรม สั่งสอน มีฝา่ยจิตตาภิบาล จัดการอบรมโดยบุคลากร
ทางศาสนา (บาทหลวง ซิสเตอร์) เพื่อขัดเกลานักเรียนให้เป็นคนดี มกีารดูแลนักเรียนพเิศษ 
การป้อมปรามสารเสพติด ดแูลเรือ่งทุนการศึกษา กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน การติดตาม
ความประพฤติของนักเรียน เป็นตน้ 
เด่นด้านภาษาต่างประเทศ หมายถึง มีความสามารถทางด้านการ ฟงั พูด อ่าน เขียน ใน
ภาษาอื่นๆ ภายใต้การดูแลของศูนย์ภาษาอังกฤษนิตตะโย (NELC)  

อัตลักษณ ์ อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง ความเป็นตัวตนของตนเอง ในความเป็นอัตลักษณ์ของ
นักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เกิดจากการหล่อหลอม อบรม การดูแลนักเรียนเป็นอย่าง
ดีตลอดเวลาที่นักเรียนอยู่ที่โรงเรียน จนเกิดเป็นลักษณะนิสัยที่ดี การอบรม การดูแลของ
โรงเรียนเกิดจากการใช้คุณค่าพระวรสาร (Gospel Values) ในการอบรมโดยเน้นคุณค่า
พระวรสารจากช่ือของท่านนักบุญยอแซฟองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนดังนี้ JOSEPH 
  J  = Justice   = ความยุติธรรม 
  O = Obedience = ความเชื่อฟัง 
  S = Silence   = ความเงียบ สงบ 
  E = Experience = ความฉลาดในการใช้ประสบการณ์ที่มี 
  P = Prudence             = ความสุขุม รอบคอบ มัธยัสถ์  
  H = Humility   = ความสุภาพ 
       = Honesty             = ความซื่อสัตย์ 
อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ “คนดีศรียอแซฟ” 
โรงเรียนจัดให้มีโครงการ คนดีศรียอแซฟ / กุลสตรีที่น่ายกย่อง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็น
ผู้ที่ แต่งกายดี พูดดี ท าดี  
    แผนกชาย (JSB)       สุภาพบุรุษ (Gentleman) 
    แผนกหญิง (JSG)       กุลสตรี (Lady) 
    English Programme        ฉลาด (Smart) 
    อนุบาล (KDG)       มีความสุข (Happy) 
 
อัตลักษณ์ แผนกชาย  “Gentle Man” 
นักเรียนแผนกชาย ต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษ เป็นผู้ที่อ่อนโยน เมตตาต่อผู้อื่น ให้เกียรติกับ
เพศตรงข้าม และกับทุกคน ให้เหมาะกับสังคมปัจจุบัน นักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
แผนกชาย จึงมีอัตลักษณ์ที่บ่งบอกตัวตน คือ 
    Gentle  = อ่อนโยน 
    Man  = มนุษย์สุภาพบุรุษ คือ เป็นคนดีด้วย กาย วาจา ใจ มีความสุภาพอ่อนโยน 
 



 

 ๘๖   

  

อัตลักษณ์ แผนกหญิง “LADY” 
นักเรียนแผนกสามัญหญิง ต้องมีความเป็นกุลสตรีเป็นผู้ที่อ่อนโยน เมตตาต่อผู้อื่น เคารพ
และให้เกียรติกับทุกคน นักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิงจึงมีอัตลักษณ์ที่
บ่งบอกตัวตน คือ 
    Love   = ความรัก 
    Achieve  = ความส าเร็จ 
    Decency = ความประพฤติที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
    Young  = ความสดใสตามวัยกุลสตรี คือ เป็นสตรีที่งามพร้อมด้วยความดี  
                     ความรู้  และความสามารถ 
อัตลักษณ์ แผนก English Programme “Smart” 
นักเรียนแผนก English Programme ต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษ เป็นกุลสตรี เป็นผู้ที่
อ่อนโยน เมตตาต่อผู้อื่น ให้เกียรติกับทุกคน นักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนก 
English Programme จึงมีอัตลักษณ์ที่บ่งบอกตัวตน คือ 
    Stability      = ความแน่วแน่มั่นคง 
    Mercy      = ความเมตตากรุณา 
    Awareness   = ความใฝ่รู้ 
    Reliability    = ความไว้ใจ เช่ือใจ 
    Tenderness  = ความอ่อนโยน ฉลาด คือ นักเรียนที่มีความงามสง่า กล้าแสดงออก 

             อย่างมีภูมิรู้ และภูมิธรรม 
อัตลักษณ์ แผนกอนุบาล  “HAPPY” 
นักเรียนแผนกอนุบาล มีจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ตามอัตลักษณ์ คือ 
Happy ซึ่งมีค าอธิบายดังน้ี 
    H  = Healthy   =  สุขภาพดี 
    A  = Activity   =  มีกิจกรรมน าความรู้ 
    P  = Preparation =  มุ่งสู่การเตรียมความพร้อม 
    P  = Play    =  เล่นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ 
    Y  = (all by) yourself  =  บนพ้ืนฐานการช่วยเหลือ/ดูแลตัวเอง 
มีความสุข คือ การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง ผ่านประสบการณ์
จากการเล่น เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 
 
ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

โครงการ เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** *** 
ปริมาณ คุณภาพ(อธบิาย) ปริมาณ คุณภาพ(อธบิาย) 



 

 ๘๗   

  

ของ
โรงเรียน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 

 

สอดคล้องกับ
นโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ยุทธ 
ศาสตร์ 
ที่ ๑ 

- โครงการ 
รักษ์ศาสตร์ 
รักษ์ศิลป์ รักษ์
ไทย 

๖๐.๐๐ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามอัต
ลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก และ
ตามที่หลักสูตร
สถานศึกษา
ก าหนด 

๘๙.๗๐ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามอัต
ลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก และ
ตามที่หลักสูตร
สถานศึกษา
ก าหนด 

มาตรฐานที่๑ 
คุณภาพ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่๓ 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียน
เอกชน 

ปลูกฝังผู้เรียนให้มี
หลักคิดที่ถูกต้อง
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นผู้
มีความพอเพยีง 
วินัย สจุริต จิตอาสา 
โดยกระบวนการ
ลูกเสือ และยุว
กาชาด 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ที่ ๒ 

- โครงการ 
พัฒนาผู้เรียน
ตามพระบรม
ราโชบายด้าน
การศึกษา 

๗๐.๐๐ ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่
สอดคล้องกับพระ
บรมราโชบาย
ด้านการศึกษา มี
ทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง มี
พื้นฐานชีวิตที่
มั่นคง มีคุณธรรม 

๘๘.๙๗ ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่
สอดคล้องกับพระ
บรมราโชบายด้าน
การศึกษา มี
ทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง มี
พื้นฐานชีวิตที่
มั่นคง มีคุณธรรม 

มาตรฐานที่๑ 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่๓ 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียน
เอกชน 

ปลูกฝังผู้เรียนให้มี
หลักคิดที่ถูกต้อง
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นผู้
มีความพอเพยีง 
วินัย สจุริต จิตอาสา 
โดยกระบวนการ
ลูกเสือ และยุว
กาชาด 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ที่ ๓ 

- โครงการ 
พัฒนาทักษะ
ด้านการเรียนรู้ 
และสมรระนะ
ในศตวรรษที่
๒๑ 

๗๐.๐๐ ผู้เรียนมีทักษะ
การเรียนรู้ และ
นวัตกรรม คิด
สร้างสรรค์ ใส่ใจ
นวัตกรรม มี
วิจารณญาณ 
แก้ปัญหาเป็น 
สื่อสารดี เต็มใจ
และร่วมมือ 

๙๓.๘๕ ผู้เรียนมีทักษะการ
เรียนรู้ และ
นวัตกรรม คิด
สร้างสรรค์ ใส่ใจ
นวัตกรรม มี
วิจารณญาณ 
แก้ปัญหาเป็น 
สื่อสารดี เต็มใจ
และร่วมมือ 

มาตรฐานที่๑ 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่๓ 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียน
เอกชน 

พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการคิด
วิเคราะห์ สามารถ
แก้ไขสถานการณ์
เฉพาะหนา้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดย
จัดการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning) 
จากประสบการณ์
จริงหรือจาก
สถานการณ์จ าลอง
ผ่านการลงมือปฏบิัติ 
ตลอดจนจัดการ
เรียนการสอนในเชิง
แสดงความคิดเห็น
เพื่อเปิดโลกทัศน์
มุมมองร่วมกันของ
ผู้เรียนและครูให้มาก
ขึ้น 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ
ของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 

*** 
สอดคล้องกับ

นโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) คุณภาพ(อธบิาย) ปริมาณ 

(ร้อยละ) คุณภาพ(อธบิาย) 



 

 ๘๘   

  

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ยุทธ 
ศาสตร์ 
ที่ ๔ 

- โครงการ 
พัฒนา
บุคลากร 

๘๐.๐๐ ครูมีความรู้
ความสามารถ
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพคร ู

๘๑.๙๔ ครูมีความรู้
ความสามารถตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
ครู 

มาตรฐานที่๓ 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 

ยุทธศาสตร์ที่๓ 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียน
เอกชน 

พัฒนาครูให้มีทักษะ 
ความรู้ และความ
ช านาญในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
การจัดการเรียนการ
สอนเพื่อฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผล
เป็นขั้นตอน 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ที่ ๕ 

- โครงการ 
จัดการเรียน
การสอนตาม
พระบรมรา
โชบายดา้น
การศึกษา 

๘๐.๐๐ ครูจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดย
น้อมน าพระบรม
ราโชบายด้าน
การศึกษา บูรณา
การคุณค่าพระวร
สาร เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

๘๘.๙๗ ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยน้อมน า
พระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา 
บูรณาการคุณค่า
พระวรสาร เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐานที่๓ 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 

ยุทธศาสตร์ที่๓ 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียน
เอกชน 

จัดการศึกษาทกุระดับ 
ทุกประเภท โดยใช้
หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ รวมทั้ง
แนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก และการ
วัดประเมินผล เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน ที่
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ที่ ๖ 

- โครงการ 
Advance 
English 
Teacher 

๗๕.๐๐ ครูและบุคลากรมี
ความสามารถใน
การใช้
ภาษาตา่งประเทศ
ในการสื่อสาร 

๘๐.๐๐ ครูและบุคลากรมี
ความสามารถใน
การใช้
ภาษาตา่งประเทศ
ในการสื่อสาร 

มาตรฐานที่๓ 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 

ยุทธศาสตร์ที่๓ 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียน
เอกชน 

-พัฒนาครูให้มีทักษะ 
ความรู้ และความ
ช านาญในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
การจัดการเรียนการ
สอนเพื่อฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผล
เป็นขั้นตอน 
-พัฒนาครูทุกระดับให้
มีทักษะ ความรู้ที่
จ าเป็น เพื่อท าหน้าที่
วิทยากรมืออาชีพ 
(Train The Trainer) 
และขยายผลการ
พัฒนาผ่านศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพื่อ
ความเป็นเลิศ 
(Human Capital Ex-
cellence Center : 
HCEC) 

 
ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

โครงการ เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 

*** 
สอดคล้องกับ

นโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) คุณภาพ(อธบิาย) ปริมาณ 

(ร้อยละ) คุณภาพ(อธบิาย) 



 

 ๘๙   

  

ของ
โรงเรียน 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ยุทธ 
ศาสตร์ 
ที่ ๗ 

- โครงการ 
ส่งเสริมขวัญ
และก าลังใจ
ของบุคลากร 

๘๐.๐๐ บุคลากรได้รับ
สวัสดิการ 
กองทุน มีขวัญ
ก าลังใจ สุขภาพ
อนามัย 
สุขภาพจิต และมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

๘๐.๘๖ บุคลากรได้รับ
สวัสดิการ กองทุน 
มีขวัญก าลังใจ 
สุขภาพอนามัย 
สุขภาพจิต และมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

มาตรฐานที่๒ 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่๓ 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียน
เอกชน 

พัฒนาครูให้มีทักษะ 
ความรู้ และความ
ช านาญในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ 
และภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อฝึก
ทักษะการคิด
วิเคราะห์อยา่งเป็น
ระบบและมีเหตุผล
เป็นขั้นตอน 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ที่ ๘ 

-โครงการ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษา
ตามอัตลักษณ์
การศึกษา
คาทอลิก 

๙๐.๐๐ สถานศึกษามกีาร
จัดการศึกษา
ตามอัตลักษณ์
การศึกษา
คาทอลิก 

๙๑.๐๐ สถานศึกษามกีาร
จัดการศึกษา
ตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก 

มาตรฐานที่๒ 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่๑  
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัด และ
ประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่๓ 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียน
เอกชน 

ปลูกฝังผู้เรียนให้มี
หลักคิดที่ถูกต้อง
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นผู้
มีความพอเพยีง 
วินัย สจุริต จิตอาสา 
โดยกระบวนการ
ลูกเสือ และยุว
กาชาด 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ที่ ๙ 

โครงการ
บริหารงานโดย
น้อมน าพระ
บรมราโชบาย
ด้านการศึกษา
มาใช้เป็น
แนวทางในการ
จัดการศึกษา 

๘๐.๐๐ สถานศึกษามกีาร
บริหารงานโดย
น้อมน าพระบรม
ราโชบายด้าน
การศึกษามาใช้
เป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษา 

๙๐.๐๐ สถานศึกษามกีาร
บริหารงานโดย
น้อมน าพระบรมรา
โชบายดา้น
การศึกษามาใช้
เป็นแนวทางในการ
จัดการศึกษา 

มาตรฐานที่๒ 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่๗ 
การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
ส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน 

ให้ผู้เรียน ครู 
ผู้บริหารทางการ
ศึกษา มีแผนพัฒนา
รายบุคคลผ่าน
แผนพัฒนา
รายบุคคลสู่ความ
เป็นเลิศ 
(Excellence Indi-
vidual Develop-
ment Plan : EIDP) 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ที่ ๑๐ 

โครงการ 
World Class 
Standard 
School 

๗๕.๐๐ สถานศึกษาเป็น
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ โดยยึด
หลักบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิ
บาล เพื่อมุ่งสู่
มาตรฐานสากล 

๘๐.๐๐ สถานศึกษาเป็น
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ โดยยึดหลัก
บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
เพื่อมุ่งสู่
มาตรฐานสากล 

มาตรฐานที่๒ 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่๗ 
การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
ส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน 

ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร
ทางการศึกษา มี
แผนพัฒนารายบุคคล
ผ่านแผนพัฒนา
รายบุคคลสู่ความเป็น
เลิศ (Excellence In-
dividual Develop-
ment Plan : EIDP) 

 
***  ยุทธศาสตร์ของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒     การปฏิรูประบบทรพัยากรเพื่อการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 



 

 ๙๐   

  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔      การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพือ่สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗      การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
***  นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธกิาร  ปรากฏอยู่หน้า ๑๘ ข้อ ๗  

 
๔.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน   
  

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๖ 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน    
ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ       
ปี ๒๕๖๔ 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ 
(O-NET) *** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(๔) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 
(๕) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ 
ร้อยละ ๓ 

(๖) 

 ๒๕๖๒ 
(๑) 

 ๒๕๖๓ 
(๒) 

 ๒๕๖๔ 
(๓) 

   คณิตศาสตร ์ ๒๙๘ ๑๕๑ ๓๖.๘๓ ๔๕.๐๔ ๔๐.๓๙ ๔๘.๔๐ ๘.๐๑ ๑๙.๘๓ มีพัฒนาการ 
   วิทยาศาสตร ์ ๒๙๘ ๑๕๒ ๓๔.๓๑ ๔๖.๕๙ ๔๕.๙๑ ๓๙.๘๐ -๖.๑๑ -๑๓.๓๑ ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย ๒๙๘ ๑๕๒ ๕๐.๓๘ ๕๖.๑๙ ๖๓.๐๕ ๖๐.๑๓ -๒.๙๒ -๔.๖๓ ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ ๒๙๘ ๑๕๒ ๓๙.๒๒ ๖๒.๔๒ ๗๓.๘๙ ๖๘.๖๑ -๕.๒๘ -๗.๑๕ ไม่มีพัฒนาการ 

 

***   (๔)  =   (๓) – (๒) กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (๔)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
***   (๕)  =   (๔) x ๑๐๐ ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (๕)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
                     (๒) 
***  (๖)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (๕) ตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
        มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (๕) ๐.๑ – ๒.๙๙ แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไมถ่ึงร้อยละ ๓” 
   มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (๕) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
 

 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน    
ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ       
ปี ๒๕๖๔ 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ 
(O-NET) *** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(๔) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 
(๕) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ 
ร้อยละ ๓ 

(๖) 

 ๒๕๖๒ 
(๑) 

 ๒๕๖๓ 
(๒) 

 ๒๕๖๔ 
(๓) 

   คณิตศาสตร ์ ๓๕๘ ๙๕ ๒๔.๔๗ ๓๘.๔ ๓๕.๐๑ ๓๒.๙๓ -๒.๐๘ -๕.๙๔ ไม่มีพัฒนาการ 
   วิทยาศาสตร ์ ๓๕๘ ๙๕ ๓๑.๔๕ ๓๒.๓๗ ๓๔.๖๐ ๓๗.๐๒ ๒.๔๒ ๖.๙๙ มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย ๓๕๘ ๙๕ ๕๑.๑๙ ๖๐.๔๑ ๕๘.๖๗ ๖๓.๒๙ ๔.๖๒ ๗.๘๗ มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ ๓๕๘ ๙๕ ๓๑.๑๑ ๔๕.๐๘ ๔๙.๓๙ ๔๘.๔๙ -๐.๙๐ -๑.๘๒ ไม่มีพัฒนาการ 

***   (๔)  =   (๓) – (๒)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (๔)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
***   (๕)  =   (๔) x ๑๐๐  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (๕)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
          (๒) 
***  (๖)  การแปลผลพัฒนาการ  

มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (๕) ตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
 มีค่ารอ้ยละของคะแนนเฉลี่ย (๕) ๐.๑ – ๒.๙๙ แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ ๓” 
 มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (๕) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
 
 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 



 

 ๙๑   

  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน    
ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ       
ปี ๒๕๖๔ 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ 
(O-NET) *** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(๔) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 
(๕) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ 
ร้อยละ ๓ 

(๖) 

 ๒๕๖๒ 
(๑) 

 ๒๕๖๓ 
(๒) 

 ๒๕๖๔ 
(๓) 

   คณิตศาสตร ์ ๓๑๖ ๘ ๒๑.๒๘ ๓๑.๙๔ ๓๐.๔๖ ๓๒.๙๗ ๒.๕๑ ๘.๒๔ มีพัฒนาการ 
   วิทยาศาสตร ์ ๓๑๖ ๘ ๒๘.๖๕ ๓๒.๐๖ ๓๕.๙๔ ๒๙.๐๓ -๖.๙๑ -๑๙.๒๓ ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย ๓๑๖ ๘ ๔๖.๔๐ ๔๕.๓๕ ๔๙.๑๕ ๕๒.๙๔ ๓.๗๙ ๗.๗๑ มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ ๓๑๖ ๘ ๒๕.๕๖ ๓๙.๕๘ ๔๑.๑๖ ๔๒.๔๒ ๑.๒๖ ๓.๐๖ มีพัฒนาการ 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 
๓๑๖ 

 
๘ ๓๖.๘๗ ๓๘.๕๑ ๓๘.๙๓ ๔๓.๕๐ ๔.๕๗ ๑๑.๗๔ 

 
มีพัฒนาการ 

  
***   (๔)  =   (๓) – (๒) กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (๔)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
***   (๕)  =   (๔) x ๑๐๐ ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (๕)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
                       (๒) 
***  (๖)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (๕) ตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
        มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (๕) ๐.๑ – ๒.๙๙ แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ ๓” 
   มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (๕) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 

 
จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับประถมศึกษา 
 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/

รายวิชา 

ระดับผลการเรียน 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน 
ที่มีผลระดับ  

๓ ขึ้นไป 
ร้อยละ 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน 
ที่มีผลระดับ  

๓ ขึ้นไป 
ร้อยละ 

จ านวน   
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน 
ที่มีผลระดับ  

๓ ขึ้นไป 
 ร้อยละ 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน 
ที่มีผลระดับ  

๓ ขึ้นไป 
ร้อยละ 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน 
ที่มีผลระดับ  

๓ ขึ้นไป 
 

ร้อยละ 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน 
ที่มีผลระดับ  

๓ ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ภาษาไทย ๒๘๔ ๒๘๑ ๙๘.๙๔ ๒๔๓ ๒๓๗ ๙๗.๕๓ ๓๐๗ ๒๘๕ ๙๒.๘๓ ๓๑๑ ๒๗๒ ๘๗.๔๖ ๓๒๓ ๓๐๔ ๙๔.๑๒ ๒๙๘ ๒๖๐ ๘๗.๒๕ 

คณิตศาสตร์ ๒๘๔ ๒๗๙ ๙๘.๒๔ ๒๔๓ ๒๓๑ ๙๕.๐๖ ๓๐๗ ๒๖๙ ๘๗.๖๒ ๓๑๑ ๒๗๐ ๘๖.๘๒ ๓๒๓ ๒๓๗ ๗๓.๓๗ ๒๙๘ ๒๑๔ ๗๑.๘๑ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี ๒๘๔ ๒๘๑ ๙๘.๙๔ ๒๔๓ ๒๓๗ ๙๗.๕๓ ๓๐๗ ๒๗๐ ๘๗.๙๕ ๓๑๑ ๒๖๖ ๘๕.๕๓ ๓๒๓ ๒๕๕ ๗๘.๙๕ ๒๙๘ ๒๓๔ ๗๘.๕๒ 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ๒๘๔ ๒๘๑ ๙๘.๙๔ ๒๔๓ ๒๓๗ ๙๗.๕๓ ๓๐๗ ๒๘๖ ๙๓.๑๖ ๓๑๑ ๒๘๕ ๙๑.๖๔ ๓๒๓ ๓๐๑ ๙๓.๑๙ ๒๙๘ ๒๕๙ ๘๖.๙๑ 

ประวัติศาสตร์ ๒๘๔ ๒๘๑ ๙๘.๙๔ ๒๔๓ ๒๓๗ ๙๗.๕๓ ๓๐๗ ๒๘๘ ๙๓.๘๑ ๓๑๑ ๒๗๔ ๘๘.๑๐ ๓๒๓ ๓๑๐ ๙๕.๙๘ ๒๙๘ ๒๔๕ ๘๒.๒๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๘๔ ๒๗๙ ๙๘.๒๔ ๒๔๓ ๒๓๙ ๙๘.๓๕ ๓๐๗ ๒๘๙ ๙๔.๑๔ ๓๑๑ ๒๙๔ ๙๔.๕๓ ๓๒๓ ๓๑๓ ๙๖.๙๐ ๒๙๘ ๒๘๐ ๙๓.๙๖ 

ศิลปะ ๒๘๔ ๒๗๙ ๙๘.๒๔ ๒๔๓ ๒๓๔ ๙๖.๓๐ ๓๐๗ ๒๗๖ ๘๙.๙๐ ๓๑๑ ๒๗๙ ๘๙.๗๑ ๓๒๓ ๒๙๙ ๙๒.๕๗ ๒๙๘ ๒๔๘ ๘๓.๒๒ 

การงานอาชพี ๒๘๔ ๒๘๑ ๙๘.๙๔ ๒๔๓ ๒๔๐ ๙๘.๗๗ ๓๐๗ ๒๙๔ ๙๕.๗๗ ๓๑๑ ๒๘๔ ๙๑.๓๒ ๓๒๓ ๓๐๗ ๙๕.๐๕ ๒๙๘ ๒๖๔ ๘๘.๕๙ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๘๔ ๒๘๑ ๙๘.๙๔ ๒๔๓ ๒๒๘ ๙๓.๘๓ ๓๐๗ ๒๖๑ ๘๕.๐๒ ๓๑๑ ๒๔๘ ๗๙.๗๔ ๓๒๓ ๒๔๖ ๗๖.๑๖ ๒๙๘ ๒๑๐ ๗๐.๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 

จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป 



 

 ๙๒   

  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู/้รายวิชา 

ระดับผลการเรียน (เทอม ๑) 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน 
ที่มีผลระดับ  

๓ ข้ึนไป 
ร้อยละ 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน 
ที่มีผลระดับ  

๓ ข้ึนไป 
ร้อยละ 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน 
ที่มีผลระดับ  

๓ ข้ึนไป 
ร้อยละ 

ภาษาไทย ๓๒๑ ๒๔๙ ๗๗.๕๗ ๓๒๐ ๒๓๘ ๗๔.๓๘ ๓๕๘ ๒๖๒ ๗๓.๑๘ 

คณิตศาสตร ์ ๓๒๑ ๒๒๘ ๗๑.๐๓ ๓๒๐ ๑๙๘ ๖๑.๘๘ ๓๕๘ ๒๘๖ ๗๙.๘๙ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๓๒๑ ๒๑๘ ๖๗.๙๑ ๓๒๐ ๑๘๐ ๕๖.๒๕ ๓๕๘ ๒๕๗ ๗๑.๗๙ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๓๒๑ ๒๕๓ ๗๘.๘๒ ๓๒๐ ๒๔๘ ๗๗.๕ ๓๕๘ ๒๖๕ ๗๔.๐๒ 
ประวัติศาสตร ์ ๓๒๑ ๒๗๙ ๘๖.๙๒ ๓๒๐ ๓๑๓ ๙๗.๘๑ ๓๕๘ ๓๐๕ ๘๕.๒๐ 

สุขศึกษา ๓๒๑ ๒๗๘ ๘๖.๖๐ ๓๒๐ ๒๓๑ ๗๒.๑๙ ๓๕๘ ๒๖๔ ๗๓.๗๔ 

พลศึกษา ๓๒๑ ๒๗๑ ๘๔.๔๒ ๓๒๐ ๓๐๑ ๙๔.๐๖ ๓๕๘ ๒๘๓ ๗๙.๐๕ 

ศิลปะ ๓๒๔ ๒๕๙ ๗๙.๙๔ ๓๖๖ ๓๐๘ ๘๔.๑๕ ๓๕๓ ๓๐๓ ๘๕.๘๔ 

การงานอาชีพ ๓๒๔ ๒๖๕ ๘๑.๗๙ ๓๖๖ ๒๘๐ ๗๖.๕๐ ๓๕๓ ๓๐๘ ๘๗.๒๕ 

ภาษาต่างประเทศ ๓๒๔ ๑๐๖ ๓๒.๗๒ ๓๖๖ ๑๓๒ ๓๖.๐๗ ๓๕๓ ๑๒๖ ๓๕.๖๙ 
 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู/้รายวิชา 

ระดับผลการเรียน (เทอม ๒) 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน 
ที่มีผลระดับ  

๓ ข้ึนไป 
ร้อยละ 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน 
ที่มีผลระดับ  

๓ ข้ึนไป 
ร้อยละ 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน 
ที่มีผลระดับ  

๓ ข้ึนไป 
ร้อยละ 

ภาษาไทย ๓๒๑ ๒๕๒ ๗๘.๕๐ ๓๒๐ ๒๐๙ ๖๕.๓๑ ๓๕๘ ๓๐๓ ๘๔.๖๔ 

คณิตศาสตร ์ ๓๒๑ ๒๑๕ ๖๖.๙๘ ๓๒๐ ๒๒๒ ๖๙.๓๘ ๓๕๘ ๒๖๔ ๗๓.๗๔ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๓๒๑ ๑๓๕ ๔๒.๐๖ ๓๒๐ ๑๔๐ ๔๓.๗๕ ๓๕๘ ๒๕๑ ๗๐.๑๑ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๓๒๑ ๒๗๘ ๘๖.๖ ๓๒๐ ๒๖๒ ๘๑.๘๘ ๓๕๘ ๒๒๗ ๖๓.๔๑ 
ประวัติศาสตร ์ ๓๒๑ ๓๑๑ ๙๖.๘๘ ๓๒๐ ๓๑๖ ๙๘.๗๕ ๓๕๘ ๒๗๕ ๗๖.๘๒ 

สุขศึกษา ๓๒๑ ๒๕๙ ๘๐.๖๙ ๓๒๐ ๒๓๒ ๗๒.๕๐ ๓๕๘ ๒๐๗ ๕๗.๘๒ 

พลศึกษา ๓๒๑ ๓๐๒ ๙๔.๐๘ ๓๒๐ ๒๙๙ ๙๓.๔๔ ๓๕๘ ๒๙๓ ๘๑.๘๔ 

ศิลปะ ๓๒๑ ๒๖๑ ๘๑.๓๑ ๓๒๐ ๒๔๖ ๗๖.๘๘ ๓๕๘ ๓๑๘ ๘๘.๘๓ 

การงานอาชีพ ๓๒๑ ๓๐๒ ๙๔.๐๘ ๓๒๐ ๒๘๗ ๘๙.๖๙ ๓๕๘ ๓๔๓ ๙๕.๘๑ 

ภาษาต่างประเทศ ๓๒๑ ๑๖๑ ๕๐.๑๖ ๓๒๐ ๒๑๗ ๖๗.๘๑ ๓๕๘ ๑๙๑ ๕๓.๓๕ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป   



 

 ๙๓   

  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู/้รายวิชา 

ระดับผลการเรียน (เทอม ๑) 
ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน 
ที่มีผลระดับ  

๓ ข้ึนไป 
ร้อยละ 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน 
ที่มีผลระดับ  

๓ ข้ึนไป 
ร้อยละ 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน 
ที่มีผลระดับ  

๓ ข้ึนไป 
ร้อยละ 

ภาษาไทย ๓๕๖ ๒๖๗   ๗๕.๐๐ ๓๖๗ ๓๔๖ ๙๔.๒๘ ๓๑๖ ๒๖๓ ๘๓.๒๓ 
คณิตศาสตร ์ ๓๕๖ ๒๔๗  ๖๙.๓๘ ๓๖๗ ๓๑๙ ๘๖.๙๒ ๓๑๖ ๒๗๓ ๘๖.๓๙ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๓๕๖ ๒๘๐  ๗๘.๖๕ ๓๖๗ ๓๒๕ ๘๘.๕๖ ๓๑๖ ๒๖๘ ๘๔.๘๑ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๓๕๖ ๒๖๒  ๗๓.๖๐ ๓๖๗ ๓๑๙ ๘๖.๙๒ ๓๑๖ ๒๗๙ ๘๘.๒๙ 

ประวัติศาสตร ์ ๓๕๖ ๓๐๓  ๘๕.๑๑ ๓๖๗ ๓๖๐ ๙๘.๐๙ ๓๑๖ ๒๙๑ ๙๒.๐๙ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๕๖ ๓๐๔  ๘๕.๓๙ ๓๖๗ ๓๕๐ ๙๕.๓๗ ๓๑๖   

ศิลปะ ๓๕๖ ๓๐๒  ๘๔.๘๓ ๓๖๗ ๓๓๖ ๙๑.๕๕ ๓๑๖ ๓๐๗ ๙๗.๑๕ 
การงานอาชีพ ๓๕๖ ๓๑๒  ๘๗.๖๔ ๓๖๗   ๓๑๖ ๓๐๗ ๙๗.๑๕ 

ภาษาต่างประเทศ ๓๕๖ ๒๘๐  ๗๘.๖๕ ๓๖๗ ๒๙๓ ๗๙.๘๔ ๓๑๖ ๒๖๒ ๘๒.๙๑ 
 

 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู/้รายวิชา 

ระดับผลการเรียน (เทอม ๒) 
ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน 
ที่มีผลระดับ  

๓ ข้ึนไป 
ร้อยละ 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน 
ที่มีผลระดับ  

๓ ข้ึนไป 
ร้อยละ 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน 
ที่มีผลระดับ  

๓ ข้ึนไป 
ร้อยละ 

ภาษาไทย ๓๕๖ ๒๗๗ ๗๗.๘๑ ๓๖๗ ๓๔๒ ๙๓.๑๙ ๓๑๖ ๒๒๒ ๗๐.๒๕ 
คณิตศาสตร ์ ๓๕๖ ๑๙๖ ๕๕.๐๖ ๓๖๗ ๒๙๒ ๗๙.๕๖ ๓๑๖ ๑๗๙ ๕๖.๖๕ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๓๕๖ ๒๙๕ ๘๒.๘๗ ๓๖๗ ๓๑๘ ๘๖.๖๕ ๓๑๖ ๒๔๓ ๗๖.๙ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๓๕๖ ๒๗๑ ๗๖.๑๒ ๓๖๗ ๓๒๘ ๘๙.๓๗ ๓๑๖ ๒๓๒ ๗๓.๔๒ 

ประวัติศาสตร ์ ๓๕๖ ๓๐๗ ๘๖.๒๔ ๓๖๗ ๓๖๔ ๙๙.๑๘ ๓๑๖ ๒๙๔ ๙๓.๐๔ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๕๖ ๓๑๓ ๘๗.๙๒ ๓๖๗ ๓๔๓ ๙๓.๔๖ ๓๑๖   

ศิลปะ ๓๕๖ ๓๐๖ ๘๕.๙๖ ๓๖๗ ๓๓๒ ๙๐.๔๖ ๓๑๖ ๓๑๐ ๙๘.๑๐ 
การงานอาชีพ ๓๕๖ ๓๔๘ ๙๗.๗๕ ๓๖๗   ๓๑๖ ๓๐๙ ๙๗.๗๘ 

ภาษาต่างประเทศ ๓๕๖ ๒๖๐ ๗๓.๐๓ ๓๖๗ ๒๘๕ ๗๗.๖๖ ๓๑๖ ๑๙๓ ๖๑.๐๘ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 ๙๔   

  

 

 

 

 



 

 ๙๕   

  

 
 

 

 

 



 

 ๙๖   

  

 
ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

               

              ***   (๔)  =   (๓) – (๒) กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (๔)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
***   (๕)  =   (๔) x ๑๐๐ ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (๕)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   

                       (๒) 
***  (๖)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (๕) ตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 

         มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (๕) ๐.๑ – ๒.๙๙ แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ ๓” 
    มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (๕) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
     เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ความสามารถ 
ด้านการอ่าน 

จ านวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จ านวน
นักเรียน ท่ี
เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย   
ระดับ     

ประเทศ        
ปี ๒๕๖๔ 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ      
ด้านการอ่าน 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(๔) 

*** 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(๕) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการ
เทียบกับ 
ร้อยละ ๓ 

(๖) 
๒๕๖๒ 

(๑) 
๒๕๖๓ 

(๒) 
๒๕๖๔ 

(๓) 
อ่านรู้เรื่อง ๒๘๒ ๙๔ ๗๒.๗๙ ๘๔.๗๗ ๗๗.๕๓ ๘๒.๒๓ ๔.๗๐ ๖.๐๖ มีพัฒนาการ 

อ่านออกเสียง ๒๘๒ ๙๔ ๖๙.๙๕ ๘๗.๘๔ ๘๘.๑๔ ๘๙.๓๑ ๑.๑๗ ๑.๓๒ มีพัฒนาการ
แต่ไม่ถึงร้อย

ละ ๓ 
  

     ***   (๔)  =   (๓) – (๒)         กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (๔)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
     ***   (๕)  =   (๔) x ๑๐๐         ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (๕)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
              (๒) 
     ***  (๖)  การแปลผลพัฒนาการ       มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (๕) ตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
                มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (๕) ๐.๑ – ๒.๙๙ แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ ๓” 
           มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (๕) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 

  
 
 

สมรรถนะ 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ 
ปี ๒๕๖๔ 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
สมรรถนะ *** 

ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(๔) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(๕) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ ๓ 

(๖) 

๒๕๖๒ 
(๑) 

๒๕๖๓ 
(๒) 

๒๕๖๔ 
(๓) 

ด้านภาษา
(Literacy) ๓๐๙ ๗๖ ๕๖.๑๔ ๕๗.๖๓ ๕๒.๓๐ ๕๙.๘๒ ๗.๕๒ ๑๔.๓๗ มีพัฒนาการ 

ด้านค านวณ 
(Numeracy) ๓๐๙ ๗๖ ๔๙.๔๔ ๕๔.๓๘ ๔๔.๘๘ ๔๘.๕๓ ๓.๖๕ ๘.๑๓ มีพัฒนาการ 

ด้านเหตุผล 
(Reasoning) 

- - - - - - - - - 



 

 ๙๗   

  

 
 
 
 
 



 

 ๙๘   

  

 
 
 
 
 
 



 

 ๙๙   

  

 
ผลการทดสอบวัดความรู้วิชาภาษาอังกฤษ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมายเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไม่ได้ด าเนินการสอบ เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-๑๙ 
 

ผลการทดสอบความสามารถดา้นภาษาอังกฤษ (เฉพาะโปรแกรม EP ) 
 

หมายเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไม่ได้ด าเนินการสอบ เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-๑๙ 
 
 
๕. นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี (Innovation /Best Practice ) 

 

นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่น ามาใช้ในการปฏิบัติ เพ่ือแก้ปัญหาหรือเพ่ือการ
พัฒนา ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร อย่างสิ้นเชิงหรือเห็นได้ชัด เป็นการ
พัฒนาต่อยอด เพ่ิมมูลค่า มีเป้าหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือมีความสร้างสรรค์ (C – Creative), 
มีความใหม่ในบริบทนั้นๆ (N - New)           มีคุณค่ามีประโยชน์ (V – Value-Added) และปรับใช้ได้อย่าง
เหมาะสม (A - Adaptive) 

แบบอย่างที่ดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขึ้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถานศึกษา
ประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มีหลักฐานของ
ความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การปฏิบัติตลอดจนความรู้และ
ประสบการณ์ มีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ 

 
ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 

๑. ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก ได้แก่โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งความดี โครงการ 
Joseph Prize ส่งเสริมผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน โครงการ
ส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติฯ 

ด้านผู้เรียน ขั้นพ้ืนฐาน 

๒. สถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล  
โครงการ World class Standard School ของ ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการ 

ขั้นพ้ืนฐาน 

๓. ครูใช้กระบวนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง บูรณาการ
คุณค่าพระวรสาร และกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ด้านการจัด 
การเรียนการสอน 

ขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 



 

 ๑๐๐   

  

 
๖.  รางวัลทีส่ถานศึกษาได้รับ  
 
 
 
 
 

๖.๑ ปีการศึกษาปัจจุบัน 
ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงานที่มอบรางวัล หมายเหตุ 

- - - - - 
 

๖.๒ ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี) 

ช่ือรางวัล 
ปี พ.ศ.  
ที่ได้รับ
รางวัล 

หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมายเหต ุ

๑. โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ๒๕๖๑ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

รางวัลชมเชยระดับประเทศ 

๓. นักเรียนรางวัลพระราชทาน  
ระดับ “ชมเชย” 

๒๕๖๓ กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียน เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับเขตพื้นที่ และระดับ
จังหวัด ระดับประเทศไดร้ะดับชมเชย 

๓.    
 

 
๗. การด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 

 

นโยบายและจุดเนน้ มี ไม่มี 
๑. จัดการศึกษาทุกระดับ ทกุประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ  รวมทั้งแนวทางการจัด 
การเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

  

๒. ส่งเสรมิการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสตูรสถานศกึษาตามความต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่าง
หลากหลายตามบริบทของพืน้ที ่

  

๓. พัฒนาผู้เรียนให้มทีักษะการคดิวิเคราะห ์สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเ้ชิงรกุ (Ac-
tive Learning) จากประสบการณจ์ริงหรือจากสถานการณจ์ าลองผ่านการลงมอืปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดง
ความคิดเห็น เพือ่เปิดโลกทัศน์มมุมองร่วมกนัของผูเ้รียนและครูให้มากขึ้น 

  

๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทกัษะชีวิต  เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการด ารงชีวติและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจทิัล สุขภาวะ
และทัศนคตทิี่ดีต่อการดูแลสขุภาพ 

  

๕. พัฒนาครูให้มทีกัษะ ความรู้ และความช านาญในการใชเ้ทคโนโลยีดจิิทัล ปัญญาประดิษฐ์  
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพือ่ฝึกทักษะการคิดวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขัน้ตอน 

  

๖. ส่งเสรมิให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภ้าษาอย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการด้านการคิดวเิคราะห์ รวมทั้งมทีกัษะการสื่อสารและใช้ภาษาที่สามในการตอ่ยอดการเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 

  

๗. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคดิที่ถกูตอ้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพยีง วินัย สุจรติ จิตอาสา โดยกระบวนการลกูเสอื 
และยุวกาชาด 

  

๘. พัฒนาแพลตฟอร์มดจิิทัลเพื่อการเรียนรู ้และใช้ดิจทิัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้   
๙. เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสรมิคุณลกัษณะและพฤตกิรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม   
๑๐. ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวตักรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพและสร้างรายได้   
๑๑. สนับสนุนกิจกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
๑๒. พัฒนาครทูุกระดับให้มทีักษะ ความรู้ทีจ่ าเป็น เพื่อท าหน้าที่วทิยากรมืออาชีพ (Train The Trainer)  และขยายผลการพัฒนา

ผ่านศูนย์พัฒนาศกัยภาพบุคคลเพือ่ความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) 
  

๑๓. ให้ผู้เรียน คร ูผู้บริหารทางการศกึษามแีผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพฒันารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Individ-
ual Development Plan :EIDP) 

  

 

 

 



 

 ๑๐๑   

  

 

 

 

ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 
๑. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด    
๒. การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า   
๓. การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning   
๔. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)    
๕. การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding) 

  

๖. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 
๖.๑ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
๖.๒ สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

  

๗. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ   
๘. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)    
๙. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาอ่ืน   
๑๐. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ    

 
๘. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 
 

รอบการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
รอบท่ี ๒  (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓) 
๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ 

ดีมาก ดีมากทุกมาตรฐาน  
ยกเว้น มาตรฐานที ่๕ ดี 

รอบท่ี ๓  (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) 
๓๐-๓๑ กรกฎาคม , ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

ดีมาก ทุกตัวบ่งชี้ ดีมากทุกตัวบ่งชี้  
ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ดี 

รอบท่ี ๔  (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ไม่มีการประเมิน COVID ไม่มีการประเมิน COVID 
รอบท่ี ๕  (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ด้านที่ ๑ ดีเยี่ยม  

ด้านที่ ๒ ดีเยี่ยม 
ด้านที่ ๓ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๑ ดีเยี่ยม  
ด้านที่ ๒ ดีเยี่ยม 
ด้านที่ ๓ ดีเยี่ยม 

 
๙.  หน่วยงานภายนอกทีโ่รงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 

 

  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
 สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 

 



 

 ๑๐๒   

  

 
ส่วนที่ ๓ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

๑. ผลการประเมินรายมาตรฐาน   

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
    มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

 

 
ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จ านวนผู้เรียน (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ 
ไม่ 

ปฏิบัติ 
ทั้งหมด ผ่านเกณฑ์

ที่ก าหนด 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        
๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  

การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
  

๘๐.๐๐ ๓,๘๐๔ ๓,๗๐๓ ๙๗.๓๖ ยอดเยี่ยม 

 ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน
ในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด ๓.๑ ๔.๑ ๙๘.๓๕+๙๓.๘๓ 

 
   

๓,๖๗๗ ๙๖.๗๗ 
 

 ๑.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียน
ในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด ๕.๓ 

 
   

๓,๗๔๘ ๙๘.๕๔ 
 

 ๑.๓ ร้อยละของผู้ เรียนมีทักษะในการ
สื่อสารในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด  

 
   

๓,๖๔๐ ๙๕.๖๙ 
 

 ๑.๔ ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิด
ค า นวณในแต่ ล ะ ดั บชั้ น ต า ม เกณฑ์ ที่
สถานศึกษาก าหนด ๕.๓ 

 
   

๓,๗๔๘ ๙๘.๕๔ 
 

๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกป้ัญหา 

 
 

๘๐.๐๐ ๓,๘๐๔ ๓,๖๑๓ ๙๔.๙๘ ยอดเยี่ยม 

 ๒.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
กา ร คิด จ า แน ก แ ยก แ ย ะ  ใ ค ร่ ค ร ว ญ 
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยใช้ เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ ๔.๑ 

 

   
๓,๗๐๕ ๙๗.๔๒ 

 

 ๒.๒ ร้อยละของผู้ เรียนมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ๔.๒     ๓,๖๑๓ ๙๔.๙๙  

 ๒.๓ ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุผล ๔.๓     ๓,๕๑๙ ๙๕.๕๒  

๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   ๘๐.๐๐ ๓,๘๐๔ ๓,๗๐๘ ๙๗.๔๙ ยอดเยี่ยม 
 ๓.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน

การรวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการ
ท างานเป็นทีม ๔.๔ 

 
   ๓,๗๐๘ ๙๗.๔๙ 

 

 

 ๓.๒ ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
องค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต ๔.๔ 

 

   ๓,๗๐๘ 
๙๗.๔๙ 

 

 



 

 ๑๐๓   

  

 

 
ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จ านวนผู้เรียน (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ 
ไม่ 

ปฏิบัติ 
ทั้งหมด ผ่านเกณฑ์

ที่ก าหนด 

๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

 
 

๘๐.๐๐ ๓,๘๐๔ ๓,๕๑๑ ๙๒.๓๐ ยอดเยี่ยม 

 ๔.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๓.๒ 

 
   

๓,๕๑๑ ๙๒.๓๐ 
 

 ๔.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การน า เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้าน
การเรียนรู้การสื่อสาร การท างานอย่าง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม ๓.๒ 

 

   

๓,๕๑๑ ๙๒.๓๐ 

 

๕ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเ รียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

 
 

๖๐.๐๐ ๓,๘๐๔  ๗๑.๒๗ ดี 

 ๕.๑ ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ๕.๑     ๓,๑๕๐ ๘๒.๘๓  

 ๕.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจาก
พื้นฐานเดิม ๕.๑ 

 
   

๓,๑๕๐ ๘๒.๘๓ 
 

 ๕.๓ ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าใน
ผลการทดสอบระดับชาติ  หรือผลการ
ทดสอบอื่นๆ ๕.๔ (๓๓๐+๑๖๙+๓๔๓) ป.๖ ม.๓ 
ม.๖ 

 

  
๒๕๕ 

๑๘๔ 
สูงกว่า 

ขีดจ ากัดล่าง 
๖๕.๙๗ 

 

๖ มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ 

 
 

๘๐.๐๐ ๓,๘๐๔ ๓,๗๑๖ ๙๗.๗๑ ยอดเยี่ยม 

 ๖.๑ ร้อยละของผู้ เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ ๖.๑     ๓,๖๖๙ ๙๖.๔๗  

 ๖.๒ ร้อยละของผู้ เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ
ท างานหรืองานอาชีพ ๖.๔ 

 
   

๓,๖๖๙ ๙๘.๙๕ 
 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน        
๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษาก าหนด ๒.๑ ๒.๒ ๑๔.๑.๑ 
๙๓.๘๐+๘๗.๒๑+๑๐๐ 

 
 

๘๐.๐๐ ๓,๘๐๔ ๓,๖๐๑ ๙๓.๖๗ ยอดเยี่ยม 

 ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   

   ๓,๖๐๑ ๙๓.๖๗ 
 

 ๑.๒ ร้อยละของผู้ เรี ยนมี ค่ านิยมและ
จิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม  

 

   
๓,๖๐๑ ๙๓.๖๗ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

      



 

 ๑๐๔   

  

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน

ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 
 

ปฏิบัติ 

 
ไม่ 

   ปฏิบัต ิ
๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น

ไทย 
 

 
๘๐.๐๐ ๓,๘๐๔ ๓,๘๐๔ ๙๔.๙๑ ยอดเยี่ยม 

 ๒.๑ ร้อยละของผู้ เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย   

   ๓,๘๐๔ ๙๔.๙๑ 
 

๒.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง
ภูมิปัญญาไทย 

 
   

๓,๘๐๔ ๙๔.๙๑ 
 

๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

 
 

๘๐.๐๐ ๓,๘๐๔ ๓,๗๒๘ ๙๒.๗๒ ยอดเยี่ยม 

 - ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ 
วัย  เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม 
ประเพณ ี

 

   
๓,๗๒๘ ๙๒.๗๒ 

 

๔ สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   ๘๐.๐๐ ๓,๘๐๔ ๓,๖๑๔ ๙๘.๓๙ ยอดเยี่ยม 
 ๔.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพ

กาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  

 
   

๓,๖๑๔ ๙๘.๓๙ 
 

๔.๒ ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับ
คนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อื่น 

 
   

๓,๖๑๔ ๙๘.๓๙ 
 

                สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                                จ านวนประเด็นพิจารณา  ยอดเยี่ยม 

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีค านวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      ๑๐๐ x จ านวนผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
                                                                      จ านวนผู้เรียนทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ร้อยละ  ๐๐.๐๐ – ๔๙.๙๙  =    ก าลังพัฒนา   
ร้อยละ  ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙  =    ปานกลาง    
ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙  =    ดี    
ร้อยละ ๗๕.๐๐ – ๘๙.๙๙  =    ดีเลิศ    

 ร้อยละ ๙๐.๐๐ – ๑๐๐  =   ยอดเยี่ยม 

 

ขีดจ ากัดล่าง หมายถึง คะแนนต่ าสุดของคะแนนเฉลี่ยแต่ละชั้น  

ขีดจ ากัดล่างของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ ในการพัฒนา และรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

สูตร หาขีดจ ากัดล่าง    

 

 

 



 

 ๑๐๕   

  

 

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ ๑ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
 ๑. กระบวนการพัฒนาด้าน ความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดค านวณ สถานศึกษา
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการกิจกรรมอย่างหลากหลาย ในแต่ละระดับชั้น ผลการประเมินความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ของผู้เรียน ซึ่งประเมินโดยกลุ่มสาระทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากการจัดกิจกรรมโครงการมาสนับสนุน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะข้างต้น  

 

 ๒. กระบวนการพัฒนาด้านความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ /กิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น 
โครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประเมินคุณภาพโดย  
ครูผู้สอนประเมินจากการบันทึกของนักเรียน เพ่ือฝึกทักษะการคิดอย่างเป็น ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกระดับชั้น ช่วยพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถ
ด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ  
 

 ๓. กระบวนการพัฒนาด้าน ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม  
ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบไตร่ตรอง ฝึกกระบวนการคิดแก้ปัญหา เชื่อมโยง จัดการสอนเน้นให้ผู้เรียนเชื่อม
ระบบโครงงาน/Big Job มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนใช้กระบวนการ คิดแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีผลงานจากการท าโครงงาน ชิ้นงาน และผลการแข่งขัน เป็นที่ประจักษ์ 
-ป.๑ – ป.๕ การเรียนการสอนแบบโครงงาน ชิ้นงานสร้างสรรค์ ทุกกลุ่มสาระ ๑ ชิ้น /ปีการศึกษา 
-ป.๖ ชิ้นงานสร้างสรรค์ทุกกลุ่มสาระ ๑ ชิ้น/ภาคเรียน/ Big Job 
-ม.๑ – ม.๓ ชิ้นงานสร้างสรรค์ทุกกลุ่มสาระ ๑ ชิ้น/ภาคเรียน /โครงงาน ๑ เรื่อง/ปี 
-ม.๔ – ม.๖ ชิ้นงานสร้างสรรค์ทุกกลุ่มสาระ ๑ ชิ้น/ภาคเรียน /Big Job ตามความสนใจ ๑ ชิ้น/ปี 
 

 ๔. กระบวนการพัฒนาด้าน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพ่ือพัฒนา
ตนเองและสังคมสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่าง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม สถานศึกษา จัดโครงการกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเชิงสร้างสรรค์ เช่น การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูล การน าข้อมูลมาใช้ การ
อ้างอิง การสร้างสื่อเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรักในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม ส่งผลให้ผู้เรียนทีทักษะในการใช้เทคโนโลยี ในเชิงสร้างสรรค์ ถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิด เรื่องราว ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ไปสู่สังคมในเชิงบวกได้อย่างมีคุณธรรม สร้างสรรค์ และเป็น
พลเมืองดิจิตอล 
 

 ๕. กระบวนการพัฒนาด้าน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาจัดโครงการ 
กิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ในการพัฒนาและส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน ให้เป็นไปตามสถานศึกษาก าหนด โครงการและกิจกรรมมีส่วนในการช่วย
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ การพัฒนาและทักษะด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ โดยสามารถถ่ายทอดความคิดผ่านทางการสื่อสาร การพูด การเขียน หรือน าเสนอวิธีต่างๆ 
ตลอดจนสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ มีส่วนช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ ์มีผลการด าเนินงานเป็นที่ประจักษ์  
 



 

 ๑๐๖   

  

 ๖. กระบวนการพัฒนาด้าน ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติทีดีต่องานอาชีพ พร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น โรงเรียนมีการก าหนดนโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๗ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ โดยให้สอดแทรกอยู่ในวิชาพ้ืนฐาน และ
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต โดยจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลาย ฝึกให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง และเกิดทักษะในการท างาน เน้นให้ครูผู้สอน
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต  ในวิชาพ้ืนฐาน และกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ เช่น กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ แบบทดสอบ
ความถนัดทางอาชีพ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ , มัธยมศึกษาปีที่ ๓, มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากด าเนินงาน ผู้เรียนมี
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑. กระบวนการพัฒนาด้าน การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด สถานศึกษามีงาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้คุณครูได้ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามตัวชี้วัด และพฤติกรรม
บ่งชี้ เพ่ือผู้เรียนรักษ์ความเป็นไทย ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม เห็นคุณค่าในการ
ใช้ภาษาในการสื่อสาร และอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย  
 

 ๒. กระบวนการพัฒนาด้านผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมผู้เรียน ให้มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย  
 

 ๓. กระบวนการพัฒนาด้านผู้เรียน สามารถยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์เป็นโรงเรียนคาทอลิก มีฝ่ายจิตตาภิบาลเป็นผู้ด าเนินงานพิธีกรรม และศีลศักดิ์สิทธิ์ ทาง
โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนนับถือต่างศาสนาทุกคน ได้เข้าร่วมพิธีมิสซา บูชาขอบพระคุณ ที่จัดขึ้นเป็นประจ า
ทุกเดือน ผู้เรียนยอมรับ และเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาคาทอลิกเป็นอย่างดี มีการด าเนินโครงการลูกเสือเนตร
นารี ให้กับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้เข้าร่วมเรียนนักศึกษาวิชา
ทหาร บ าเพ็ญประโยชน์ สภานักเรียน คณะกรรมการนักเรียน ที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของนักเรียน การปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมบนความแตกต่างและหลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เป็นพลเมือง
ที่ดีของสังคม และพลเมืองที่ดีของโลก 

 ๔. กระบวนการพัฒนาด้าน สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม สถานศึกษาให้ความส าคัญ และ
ด าเนินการส่งเสริมลักษณะนิสัย ให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีจิตสังคมที่ดี มีเครื่องแต่งกายและ
เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาดเรียบร้อย ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้เรียนทุกคน ด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับ
นักเรียน โดยห้องพยาบาลของโรงเรียน ประสานงานกับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เพ่ือน าแพทย์ พยาบาล มาตรวจ
สุขภาพนักเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  รณรงค์ให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ตรวจปัสสาวะ และตรวจสารเสพติด ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่งกายสะอาด
เรียบร้อย เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด มีการตรวจสุขภาพประจ าปีโดยครูห้องพยาบาล ชั่งน้ าหนัก 
ส่วนสูงของครูประจ าชั้น มีการบันทึกการเจริญเติบโตของนักเรียน และสนับสนุนให้นักเรียนออกก าลังกาย 
 

 

 



 

 ๑๐๗   

  

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ และน าเสนอผลงาน (มาตรฐานด าเนินการ) 

ตัวบ่งชี้ ปี
การศึกษา 

ระดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป ๑ 

(ปรับปรุง) 
๒ 

(พอใช้) 
๓ 
(ดี) 

๔ 
(ดีมาก) 

๕ 
(ดี

เยี่ยม) 
ใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้ และ
น าเสนอผลงาน 

๒๕๖๒ - - ๔.๒๙ ๑๘.๔๒ ๗๗.๓๓ ๙๔.๖๑ 
๒๕๖๓ ๐.๒๐ ๐.๒๒ ๑.๓๔ ๔.๐๕ ๙๘.๓๕ ๙๘.๒๒ 
๒๕๖๔ ๐.๔๑ - ๔.๗๐ ๓๑.๐๙ ๘๐.๙๓ ๙๙.๕๗ 

 ข้อมูลจากระบบ  

  

ผู้เรยีนใช้แหล่งเรียนรู้/เทคโนโลยทีี่หลากหลาย และ
บันทึกข้อมูลในเล่มบันทึกการอ่าน 

ผู้เรยีนเรยีนรู้และถ่ายทอดความรู้ ความรูส้ึกนึกคิด เรื่องราว
ตลอดจนประสบการณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๐๘   

  

 
     มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 

ประเด็นพิจารณา การปฏิบัติงาน *** 
ผลส าเร็จ(ขอ้) 

ผลการประเมิน 
คุณภาพท่ีได้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   ๕ ยอดเย่ียม 
 ๑.๑ ก าหนดเปา้หมายที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ

ของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาล
และต้นสังกัด 

 
   

 ๑.๒ ก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง เช่ือมโยงกับเป้าหมาย แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาต ินโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด     

 ๑.๓ ก าหนดเปา้หมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม     

 ๑.๔ น าเป้าหมาย วิสยัทัศน์ และพันธกจิผ่านความเห็นชอบ จาก
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน     

 ๑.๕ น าเป้าหมาย วิสยัทัศน์ และพันธกจิของโรงเรียนเผยแพร่ ต่อสาธารณชน     
๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   ๕ ยอดเย่ียม 
 ๒.๑  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยา่งเป็นระบบ      
 ๒.๒  มีการน าแผนไปปฏบิัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุง

พัฒนางานอยา่งต่อเนื่อง     

 ๒.๓  มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน และระบบการนิเทศภายใน     

 ๒.๔ สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา     
 ๒.๕ สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ

วางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผดิชอบต่อผลการจัดการศึกษา     

๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  
๕ ยอดเย่ียม 

ประเด็นพิจารณา การปฏิบัติงาน *** 
ผลส าเร็จ(ขอ้) 

ผลการประเมิน 
คุณภาพท่ีได้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

 ๓.๑  บริหารจัดการเกีย่วกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา     

 ๓.๒  บริหารจัดการเกีย่วกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตรตาม
ความต้องการของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และ
ท้องถิ่น 

 
   

 ๓.๓  บริหารจัดการเกีย่วกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านเช่ือมโยงวิถีชวีิตจริง      

 ๓.๔  ก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุก
กลุ่มเป้าหมาย      

 ๓.๕  สถานศึกษามีการปรับปรุง และพฒันาหลักสูตรให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม     

๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   ๕ ยอดเย่ียม 
 ๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ      
 ๔.๒  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชพี     
 ๔.๓ น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเขา้มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้

ของผู้เรียน     

 ๔.๔  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏบิัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน     

 ๔.๕  ถอดบทเรียนเพือ่สร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่ส่งผล
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน     



 

 ๑๐๙   

  

๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  
๕ ยอดเย่ียม 

 ๕.๑ จัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
และค านึงถึงความปลอดภยั     

 ๕.๒  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกหอ้งเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
และค านึงถึงความปลอดภยั     

 ๕.๓  จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และ
เป็นกลุ่ม     

 ๕.๔  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความ
ปลอดภัย     

 ๕.๕ จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อมตามศักยภาพของ
ผู้เรียน     

๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู ้

  
๕ ยอดเย่ียม 

 ๖.๑  ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา     

 ๖.๒  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา     

 ๖.๓  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา     

 ๖.๔  ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา     

 ๖.๕  ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อ
ใช้ในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

 
   

   สรุปผลการประเมิน       =      ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา ๕ ยอดเย่ียม 

 
  หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 

***  ค่าเป้าหมาย  =   จ านวนข้อการปฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา 
***  ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ =                ผลรวมค่าเป้าหมาย (๓๐) 

                                                                                 จ านวนประเด็นพิจารณาตามค่าเป้าหมาย (๖) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ ๑ ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา 
ปฏิบัติ ๒ ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
ปฏิบัติ ๓ ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดี 
ปฏิบัติ ๔ ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ ๕ ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

           ค่าเฉลีย่ผลการประเมินคุณภาพที่ได ้
๑.๐๐ – ๑.๔๙ ระดับคุณภาพ     ก าลังพัฒนา 
๑.๕๐ – ๒.๔๙  ระดับคุณภาพ     ปานกลาง 
๒.๕๐ – ๓.๔๙ ระดับคุณภาพ      ด ี
๓.๕๐ – ๔.๔๙ ระดับคุณภาพ      ดีเลิศ 
๔.๕๐ – ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ      ยอดเยีย่ม  



 

 ๑๑๐   

  

 

       จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ ๒   

          ๒.๑ กระบวนการพัฒนา เป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจ สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๖๗ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลและต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน นอกจากนี้ สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายตาม
นโยบาย และจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ที่ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้ งบริบทเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือน ามาก าหนด
นโยบาย และจุดเน้น การจัดการศึกษา ที่ยึดตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ที่มุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน คือ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อสถาบันหลักของชาติ มีพ้ืนฐานชีวิตที่
มั่นคง สร้างความรู้ทักษะเพ่ือให้มีอาชีพ มีงานท า และเป็นพลเมืองดี ตลอดจนน าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ด้านการเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และมีแนวทางการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา คือ ๑) ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ๒) ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ๓) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ ๔) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบการด าเนินงานของโครงการ 
กิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบาย (๑๒.๑ , ๑๒.๒) 
 

          ๒.๒ กระบวนการพัฒนา ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา การด าเนินงานของสถานศึกษา
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ฯ สถานศึกษาสามารถบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จัดท า
แผนพัฒนาสถานศึกษาทุกๆ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการปรับกลยุทธ์ใหม่ๆให้ทันสมัยทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน มีการก ากับติดตาม และด าเนินงานตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการตรวจสอบและถ่วงดุล มีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้
หลักการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการนโยบายคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ “มุ่งมั่น พัฒนาการจัดการศึกษา
ตามอัตลักษณ์คาทอลิก ด้วยระบบบริหารคุณภาพ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ” มี
โครงการกิจกรรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในตามนโยบายข้อ ๙ และกลยุทธ์ข้อที่ ๑๔ เป้าหมายที่ ๑๔.๑ มี
การบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในมีรายงานผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนและมีการพัฒนาระบบอย่าง
ต่อเนื่องตามวงจร PDCD ส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุมาตรฐานและเป้าหมายที่ก าหนดตามแผน ผลการประเมิน
คุณภาพอยู่ในระดับ ดี (๑๒.๒ , ๑๒.๓ , ๑๒.๔ , ๑๒.๕ , ๑๒.๖)   
 

 ๒.๓ กระบวนการพัฒนา เรื่องด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับวิชาการทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตรที่มีความ
ยืดหยุ่น กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ปกครองและชุมชน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยก าหนดให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรแกนกลาง และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) จุดเน้นของสถานศึกษา มี
กระบวนการท างานที่เป็นระบบ โดยวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา



 

 ๑๑๑   

  

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรที่เข้มข้นเหมาะสมกับ
ผู้เรียนและความต้องการของชุมชน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขตามแผนการเรียนที่หลากหลาย มี
การบูรณาการเชื่อมโยง คุณค่าพระวรสารตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก นอกจากนี้ยังมีผลจากการสอบถาม
ความต้องการของผู้ปกครอง ผู้เรียน ในการรับบริการจากสถานศึกษาแต่ละด้าน โดยด้านวิชาการ พบว่า ผู้ปกครอง
มีความพึงพอใจในระดับมาก เกี่ยวกับประเด็นที่สถานศึกษาจัดหลักสูตร English Programme หลักสูตร 
Intensive และหลักสูตรสามัญอย่างหลากหลาย ที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม มีกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม และความรู้ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และมีการรายงานผลการ
ประเมินอย่างเป็นระบบ  ต่อเนื่อง  ชัดเจน และทันสมัย (๑๐.๑ , ๑๐.๒ , ๑๐.๓ , ๑๐.๔ , ๑๐.๕ , ๑๐.๖) 

 

๒.๔ กระบวนการพัฒนา เรื่องพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สถานศึกษา
ก าหนดให้คุณครูและบุคลากรทุกท่านต้องได้รับการอบรมไม่น้อยกว่าคนละ ๖๐ ชั่วโมงต่อปีศึกษาทั้งด้านความรู้ 
เทคโนโลยี คุณธรรม จริยธรรม และด้านวิชาชีพ ท าการวิจัย ปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง สนับสนุนให้ครูได้ศึกษาดูงาน
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือน าความรู้มาเผยแพร่ ด้วยกิจกรรม KM เพ่ือน าไปพัฒนายังส่วนต่าง ๆ 
นอกจากนี้ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ครู
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบไตร่ตรอง เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ครบทั้งด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมครูให้ใช้สื่อเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียน ให้
ค าแนะน า ปรึกษา แก้ปัญหา ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน และคุณภาพชีวิต มีการบันทึกหลังสอน และน ามา
ปรับปรุง  มีการประเมินแผนการสอนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และมีการนิเทศการสอนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ผลการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางอาชีพ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น มีการปฐมนิเทศและประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูเข้าใหม่ จัดสัมมนา ดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
KM ใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนางาน มีรางวัลที่คณะครูได้รับ เช่น รางวัลครูดีเด่นฝ่ายการศึกษาอัครสังฆ
มณฑลกรุงเทพฯ รางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น รางวัลคุรุสดุดี รางวัลโครงการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
ครูช านาญการ (๗.๗) 

๒.๕ กระบวนการพัฒนา เรื่องจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ สถานศึกษาพัฒนาจัดสภาพแวดล้อมภายในให้อ้ือต่อการเรียนรู้ บริหารจัดการสถานที่ให้มีความสะอาด 
ถูกสุขลักษณะ ตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม มีอาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพียงพอต่อความต้องการ มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น สวนสมุนไพร 
สวนวรรณคดี สวนหิน สวนเกษตร สวนวิทยาศาสตร์ สนามกีฬา สระว่ายน้ า สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีมุม
พักผ่อน ต้นไม้หลากหลายชนิด มีสนามกีฬาทั้งกลางแจ้ง และในร่ม มีการส ารวจซ่อมแซมอาคารสถานที่ วัสดุ -
ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีความปลอดภัย มีบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ มีการจัดโครงการ กิจกรรมในการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน เช่น โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน การฉีดวัคซีน การ
เคลือบฟลูออไรด์ มีพนักงานรักษาความปลอดภัย ดูแลความปลอดภัยอย่างทั่วถึง และมีระบบการจราจรที่เป็ น
ระบบ มีการบริการห้องสมุด ที่ให้บริการสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องเรียน iPad 
ห้องเรียน Mac เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองให้ทันกับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ผู้เรียนค้นพบจินตนาการใหม่ๆ 
เป็นพ้ืนฐานต่อยอดในอนาคต สร้างโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุงสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เป็น



 

 ๑๑๒   

  

ระบบ อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี สะอาด ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ มีอาคารสถานที่ ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ ที่หลากหลาย มี
มุมพักผ่อน สนามกีฬาต่างๆ เพียงพอต่อการใช้งาน อาคารสถานที่ และวัสดุ -ครุภัณฑ์ ต่างๆที่ช ารุด ได้รับการ
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างดีและปลอดภัย และจากการจัดโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยท าให้ผู้เรียน ให้มีความปลอดภัย มีสุขภาพจิตดี สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงปลอดโรคภัยต่างๆ และจากการจัดระบบการให้บริการห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องไอแพด ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ค้นคว้า ศึกษา และหาข้อมูลด้วยตนเอง (๑๑.๑ , ๑๑.๒) 

๒.๖ กระบวนการพัฒนา เรื่องจัดระบบเทคโนสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนรู้ สถานศึกษาบริหารจัดการระบบข้อมูล และสารสนเทศพ้ืนฐาน เพ่ือการบริหาร และการจัดการเรียนรู้ ด้วย
โปรแกรม MIS ครอบคลุมงานภายในโรงเรียน เน้นความถูกต้อง ความสมบูรณ์ โดยจัดเก็บข้อมูลด้านบุคลากร งาน
วิชาการ งานกิจการนักเรียน งานทะเบียนวัดผล งานการเงิน งานห้องสมุด ห้องพยาบาล ครุภัณฑ์ ระบบเติมเงิน 
สหการ งานมาตรฐาน ครบทั้งด้านโรงเรียน ด้านผู้บริหาร ด้านบุคลากร ด้านผู้เรียน และด้านชุมชน  โดยด้านการ
จัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้มีห้องเรียน iPad  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
(๑๒.๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๑๓   

  

ตารางสมรรถนะของผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่  ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับชั้น สรรถนะของผู้เรยีน ร้อยละผลการประเมิน 
ดีเย่ียม(๓) ดี (๒) ผ่าน(๑) 

ป.๑ ๑.ความสามารถในการสื่อสาร ๑๐๐.๐๐     
  ๒.ความสามารถในการคดิ ๙๖.๐๐ ๔.๐๐   
  ๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา ๑๐๐.๐๐     
  ๔.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต    ๑๐๐.๐๐     
  ๕.ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี  ๑๐๐.๐๐     

ป.๒ ๑.ความสามารถในการสื่อสาร ๑๐๐.๐๐     
  ๒.ความสามารถในการคดิ ๑๐๐.๐๐     
  ๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา ๙๙.๐๙ ๐.๙๑   
  ๔.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต    ๑๐๐.๐๐     
  ๕.ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี  ๑๐๐.๐๐     

ป.๓ ๑.ความสามารถในการสื่อสาร ๙๗.๗๒ ๒.๒๘   
  ๒.ความสามารถในการคดิ ๙๒.๕๒ ๗.๑๐ ๐.๓๘ 
  ๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา ๑๐๐.๐๐     
  ๔.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต    ๑๐๐.๐๐     
  ๕.ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี  ๑๐๐.๐๐     

ป.๔ ๑.ความสามารถในการสื่อสาร ๑๐๐.๐๐     
  ๒.ความสามารถในการคดิ ๙๘.๕๐ ๑.๕๐   
  ๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา ๙๘.๘๘ ๑.๑๒   
  ๔.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต    ๑๐๐.๐๐     
  ๕.ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี  ๑๐๐.๐๐     

ป.๕ ๑.ความสามารถในการสื่อสาร ๑๐๐.๐๐     
  ๒.ความสามารถในการคดิ ๙๗.๗๔ ๒.๒๖   
  ๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา ๘๖.๔๒ ๑๓.๕๘   
  ๔.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต    ๑๐๐.๐๐     
  ๕.ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี  ๑๐๐.๐๐     

ป.๖ ๑.ความสามารถในการสื่อสาร ๙๘.๐๘ ๑.๙๒   
  ๒.ความสามารถในการคดิ ๙๕.๔๐ ๔.๖๐   
  ๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา ๙๑.๕๗ ๘.๔๓   
  ๔.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต    ๑๐๐.๐๐     
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๑๔   

  

 
ตารางสมรรถนะของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับชั้น สรรถนะของผู้เรยีน ร้อยละผลการประเมิน 
ดีเย่ียม(๓) ดี (๒) ผ่าน(๑) 

ม.๑ ๑.ความสามารถในการสื่อสาร ๙๒.๘๓ ๗.๑๗   
 ๒.ความสามารถในการคดิ ๙๘.๗๕ ๑.๒๕   
 ๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา ๘๖.๙๒ ๑๓.๐๘   
 ๔.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต    ๘๖.๙๒ ๑๓.๐๘   
 ๕.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐   

ม.๒ ๑.ความสามารถในการสื่อสาร ๙๙.๖๙ ๐.๓๑   
 ๒.ความสามารถในการคดิ ๙๙.๓๘ ๐.๖๓   
 ๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐   
 ๔.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต    ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐   
 ๕.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   ๙๕.๖๓ ๔.๓๘   

ม.๓ ๑.ความสามารถในการสื่อสาร ๙๘.๘๘ ๑.๑๒   
 ๒.ความสามารถในการคดิ ๙๕.๒๕ ๔.๗๕   
 ๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา ๙๑.๙๐ ๘.๑๐   
 ๔.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต    ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐   
 ๕.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   ๔๓.๓๐ ๕๖.๗๐   

ม.๔ ๑.ความสามารถในการสื่อสาร ๙๑.๕๗ ๗.๓๐ ๑.๑๒ 
 ๒.ความสามารถในการคดิ ๙๙.๗๒ ๐.๒๘   
 ๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา ๙๓.๕๔ ๖.๔๖   
 ๔.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต    ๙๙.๗๒ ๐.๒๘   
 ๕.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   ๖๖.๒๙ ๓๓.๗๑   

ม.๕ ๑.ความสามารถในการสื่อสาร ๙๗.๕๕ ๒.๔๕   
 ๒.ความสามารถในการคดิ ๙๘.๖๔ ๑.๓๖   
 ๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐   
 ๔.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต    ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐   
 ๕.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐   

ม.๖ ๑.ความสามารถในการสื่อสาร ๙๙.๖๘ ๐.๓๒   
 ๒.ความสามารถในการคดิ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐   
 ๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา ๙๙.๖๘ ๐.๓๒   
 ๔.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต    ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐   
 ๕.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   ๙๘.๑๐ ๑.๙๐   

 
 
 
 
 
 



 

 ๑๑๕   

  

 
     มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
 

ประเด็นพิจารณา การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จ านวนครู (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ บรรจ ุ
ผ่าน

เกณฑ์ที่
ก าหนด 

๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

  

๘๐.๐๐ ๓๗๔ ๓๗๑ ๙๙.๒๙ ยอดเย่ียม 

 ๑.๑  จั ดกิ จ กร รมการ เรี ยนรู้ ต า ม
มาตรฐานการเรียนรู้  ตั วชี้ วั ดของ
หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง 

 

   

๓๗๑ ๙๙.๒๙ 

 

 ๑.๒  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้จริง 

 
   ๓๗๑ ๙๙.๒๙ 

 

 ๑.๓  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
ส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษ  

 
   

๓๗๑ ๙๙.๒๙ 
 

 ๑.๔  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก 
แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้  
และน าเสนอผลงาน 

 
   

๓๗๑ ๙๙.๒๙ 
 

 ๑.๕  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้ เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันได้  

 
   

๓๗๑ ๙๙.๒๙ 
 

๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่ เอื้อต่อการ
เรียนรู ้

  

๘๐.๐๐ ๓๗๔ 
 

๓๖๙ ๙๘.๘๐ ยอดเย่ียม 

 ๑.๑ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ ๗.๔ 

 
   ๓๖๙ ๙๘.๘๐  

 ๑.๒ ใช้แหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ ๗.๔ 

 
   ๓๖๙ ๙๘.๘๐  

 ๑.๓ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
 

 
   ๓๖๙ 

๙๘.๘๐ 
 

๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก ๗.๓ 

 
 

๘๐.๐๐ ๓๗๔ ๓๖๘ ๙๘.๕๘ ยอดเย่ียม 

 ๓.๑ ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  
 

 
   ๓๖๘ ๙๘.๕๘  

 ๓.๒ ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 
เด็กรักที่ จะเรียนรู้  สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข  
 
 
 
 

 

   ๓๖๘ ๙๘.๕๘  



 

 ๑๑๖   

  

ประเด็นพิจารณา การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวนครู (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้
ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ บรรจ ุ

ผ่าน
เกณฑ์ที่
ก าหนด 

๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

  

๘๐.๐๐ ๓๗๔ ๓๖๘ ๙๘.๕๘ ยอดเย่ียม 

 ๔.๑ มีการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ 

 
      

 ๔.๒ มีขั้นตอนโดยใช้ เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 

 
      

 ๔.๓ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วน
เกี่ ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล 

 
      

 ๔.๔ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อ
น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 

 
      

๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

  

๘๐.๐๐ ๓๗๔ ๓๔๔ ๙๒.๐๐ ยอดเย่ียม 

 ๕.๑ และผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใน
การจัดการเรียนรู้ 

 
      

 ๕.๒ น าข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของตนเอง 

 
      

                     สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                                       จ านวนประเด็นพิจารณา ๙๗.๔๕ ยอดเย่ียม 

 หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีค านวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      ๑๐๐ x จ านวนครูผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  
                                                                    จ านวนครูทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ร้อยละ  ๐๐.๐๐ – ๔๙.๙๙  =    ก าลังพัฒนา   
ร้อยละ  ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙  =    ปานกลาง    
ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙  =    ดี    
ร้อยละ ๗๕.๐๐ – ๘๙.๙๙  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ ๙๐.๐๐ – ๑๐๐  =   ยอดเยี่ยม  

 

 

 

 

 



 

 ๑๑๗   

  

 

       จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ ๓  

 ๓.๑ กระบวนการพัฒนา ด้านจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ในชีวิตได้ สถานศึกษาก าหนดนโยบายให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนที่
เน้นการไตร่ตรอง โดยการให้ภาพรวม สร้างความเข้าใจ สร้างบรรยากาศในชั้นเรียน สร้างประสบการณ์ การ
วินิจฉัยประสบการณ์ การลงมือปฏิบัติ ผ่านค าถามสะท้อน ค าถามเชื่อมโยง ค าถามปรับใช้ ที่ใช้ได้จริงในการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ ฝึกทักษะความคิดรวบยอด การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
เหตุผล ฝึกประสบการณ์ทางปัญญา สร้างแรงจูงใจในการเรียนการโต้ตอบ การน าเสนอแนวคิด อภิปราย 
ตรวจสอบความคิด ประเมินทางเลือก มีการน ากระบวนการกลุ่มเข้ามาใช้ มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มที่ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในแผนการเรียนรู้ มีเนื้อหา
ครอบคลุมมาตรฐาน และตัวชี้วัดทุกสาระการเรียนรู้ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการเรียนรู้ แก้ปัญหา ตาม
สภาพจริง จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสถานศึกษาได้จัดขึ้น ท าให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ผ่านแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ (๗.๓) 
 
 ๓.๒ กระบวนการพัฒนา ด้านใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
โรงเรียนมีความตระหนักในการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยผู้บริหาร ครู
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันก าหนดมาตรฐาน เป้าหมายและยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษาสถานศึกษา มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา เช่น มีห้องปฏิบัติการต่าง ส่งเสริมให้ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลายโดยใช้แหล่งเรียนรู้ จัดท าสื่อและใช้สื่อ ICT เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียน
มีการจัดกิจกรรมที่สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษา กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานกับชุมชนในวันส าคัญต่าง ๆ มีกิจกรรม
ที่ผู้ปกครอง/ชุมชนเข้ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านต่าง ๆ กับนักเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง และองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวกับกับโรงเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ต่างๆ มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรภายใน
โรงเรียน ระหว่างโรงเรียนกับครอบครัว ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง (๗.๔) 
 
 ๓.๓ กระบวนการพัฒนา ด้านมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้
ครูผู้สอนมีการวางแผนกระบวนการจัดการเรียนรู้  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ 
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยกระบวนการนิเทศการเรียนการสอนของครูผู้สอนแบบ
กัลยาณมิตรทั้งระบบ เพ่ือครูผู้สอนจะได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดกิจ
กรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก จัดกิจกรรมให้หลากหลายเลือกใช้เทคนิค
การสอน การวัดและประเมินผล ให้เหมาะสมกับผู้เรียน นอกจากนั้นมีการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน  
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการเสริมแรงบวกให้กับผู้เรียน ตลอดจนเอ้ืออ านวยความสะดวกให้ กับผู้เรียน 
ผ่านกิจกรรม/โครงการต่างๆ เช่น การจัดการเรียนสอน การประเมินบรรยากาศชั้นเรียน โครงการคนดีศรียอ
แซฟ การอบรมคุณธรรม กิจกรรมสานสัมพันธ์ เป็นต้น จากการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ส่งผลให้



 

 ๑๑๘   

  

นักเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์เรื่องคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดีขึ้นตามล าดับ อีกท้ังยังท าให้บรรยากาศการเรียนรู้ เป็น
บรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เรียนรู้อย่างมีความสุข (๗.๒ , ๗.๓.๓) 
  
 ๓.๔ กระบวนการพัฒนา ด้านตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน สถานศึกษามีกระบวนการวัดผล และประเมินผล ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน ท า
ให้ผู้เรียนทราบจุดที่ควรพัฒนาตนเองในการวัดผลประเมินผลแต่ละครั้ง ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น ผู้เรียนมีผลการเรียน ๐, ร, มส และ มผ น้อยลง ผลการสอบระดับชาติ O-NET เต็ม๑๐๐ การทดสอบพบว่า
ผู้เรียนมีเกรดเฉลี่ยโดยรวมสูงขึ้น (๗.๕) 
            
 ๓.๕ กระบวนการพัฒนา ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน มีโปรแกรมการเรียนที่หลายหลาย 
มีการให้ข้อมูลป้อนกลับระหว่างเพ่ือนกับเพ่ือน , ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน เพ่ือเกิดการปรับปรุง พัฒนาการ
เรียนรู้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพ่ือน าไปใช้พัฒนา
ตนเอง นอกจากนี้สถานศึกษาจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้โดยใช้ กระบวนการ (KM) Knowledge 
Management ภายในสถานศึกษาให้คณะครู บุคลากร เดือนละ ๑ ครั้ง  (๑๓.๒) 
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ครูที่สอบได้ระดับ A๑ (Beginner) จ านวน ๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๓๘ 
ครูที่สอบได้ระดับ A๒ (Elementary) จ านวน ๑๐๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๐ 
ครูที่สอบได้ระดับ B๑  (Lower Intermediate) จ านวน ๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๒  
ครูที่สอบได้ระดับ B๒ (Higher Intermediate) จ านวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ  ๓.๓๐ 
ครูที่สอบได้ระดับ Below A๑ (Pre–A๑)  จ านวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๐ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
๙๐ – ๑๐๐      C๒ (Very Advanced) 
๗๕ – ๘๙        C๑ (Advanced) 
๖๐ – ๗๔        B๒ (Higher Intermediate)) 
๔๐ – ๕๙        B๑ (Lower Intermediate) 
๒๐ – ๓๙        A๒ (Elementary) 
๑๐ – ๑๙        A๑ (Beginner) 
๐ – ๙           Pre–A๑ (Below A๑) 
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ระดับคุณภาพ

ผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge English Placement Test
ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔



 

 ๑๒๐   

  

 
๒. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
      ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     
 
 
 

มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที ่

 ๑ 
คุณภาพของผู้เรียน ยอดเย่ียม 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ยอดเยี่ยม 
๒. มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นและแก้ปญัหา 

ยอดเยี่ยม 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม ยอดเยี่ยม 
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 
๕. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสตูรสถานศึกษา ด ี
๖. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๗. การมคีุณลักษณะและค่านิยมทีด่ีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 
๘. ความภมูิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
๙. การยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
๑๐. สุขภาวะทางรา่งกายและจิตสงัคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 
 ๒ 

กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 
๑. มีเป้าหมายวสิัยทัศน์และพันธกจิที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
๒. มีระบบบริหารจดัการคณุภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน้คุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุม่เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 
 ๓ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเย่ียม 
๑. จัดการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได ้

ยอดเยี่ยม 

๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน ยอดเยี่ยม 
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละใหข้้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยอดเย่ียม 



 

 ๑๒๑   

  

การคิดระดบัคุณภาพของสรุปผลการประเมินคุณภาพ 
1. การแปลผลระดับคุณภาพของประเด็นพจิารณาและมาตรฐานการศึกษา 

ระดับคุณภาพ  คะแนน 
  ยอดเยี่ยม  =   ๕ 
  ดีเลิศ   =   ๔ 
  ดี   =   ๓ 
  ปานกลาง  =   ๒ 
  ก าลังพัฒนา  =   ๑ 

2. หาระดับคุณภาพของแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 
2.1 หาคะแนนเฉลี่ยของแต่ละมาตรฐานโดยใช้สูตร 
คะแนนเฉลี่ยแต่ละมาตรฐาน = ผลรวมคะแนนทุกประเด็นพิจารณาของแต่ละมาตรฐาน 

               จ านวนประเด็นการพจิารณา 
2.2 แปลผลคะแนนเฉลี่ยแต่ละมาตรฐานเป็นระดับคุณภาพ  

  เช่น คะแนนเฉลีย่มาตรฐานที่ ๑       = ๔+๕+๔+๔          =   ๑๗ = ๔.๔    = ดีเลิศ 
                       ๔                 ๔ 

หมายเหต:ุ ทศนิยมต่ ากว่า .๕ ปัดลง ตั้งแต่ .๕ ปัดขึ้น 
3. หาระดับคุณภาพของสรุปผลการประเมนิคุณภาพ ดังนี้ 

3.1 หาคะแนนเฉลี่ยของสรุปผลการประเมินคุณภาพโดยใช้สูตร 
       คะแนนเฉลี่ยของสรุปผลการประเมินคุณภาพ = ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของแต่ละมาตรฐาน 
                      จ านวนมาตรฐาน 
3.2 แปลผลคะแนนเฉลี่ยสรุปผลการประเมนิเป็นระดับคุณภาพ  
       เช่น คะแนนเฉลีย่ของสรุปผลการประเมินคุณภาพ   =   ๔.๔+๔.๓๓+๔.๒๕        = ๑๒.๙๘      = ๔.๓๓   =  ดีเลิศ 

              ๓                       ๓ 
หมายเหต:ุ ทศนิยมต่ ากว่า .๕ ปัดลง ตั้งแต่ .๕ ปัดขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๒๒   

  

 
๓.  จุดเด่น 
 
 

    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 
 

คุณภาพของผู้เรียน 
๑.ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารในการสร้างผลงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร ค่าเฉลี่ยผล
การสอบ O–NET สูงกว่าระดับประเทศในทุกระดับชั้นและทุกรายวิชา ผู้เรียนทุกคนสามารถศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาได ้
๒.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก มีกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ
คุณค่าพระวรสารทุกรายวิชา ทุกระดับชั้น มีกิจกรรม/โครงการของสถานศึกษา ที่สนับสนุนคุณภาพผู้เรียน
สู่การพัฒนาอย่างเป็นระบบ เช่น โครงการ Joseph Prize โครงการคุณธรรมตามแบบท่านนักบุญยอแซฟ  
เป็นต้น 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑.สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนางานอย่างเป็นระบบครบวงจร PDCA มีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑.กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง 

 
๔.  จุดควรพัฒนา 
 
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

คุณภาพของผู้เรียน 
๑.พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาสูงขึ้น 
๒.พัฒนาผลสอบ O–NET ในทุกรายวิชาให้มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา  
๓.พัฒนาทักษะการอ่านการเขียน การใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันเพ่ิมมากขึ้น 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑.บริหารจัดการตามวงจรคุณภาพ PDCA อย่างต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพการบริหารงานที่ดี 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑.โรงเรียนควรพัฒนา บุคลากรให้สอดรับกับยุคสมัย โดยการให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีน อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพราะในสถานศึกษา มีเจ้าของภาษา จ านวนมาก และพัฒนาการ
สอนของครูให้โดดเด่นเป็นทักษะของตนเอง เพ่ือบุคลากรครูให้โดดเด่นมากขึ้น ส าหรับผู้เรียน ควรเน้นให้
ใช้ภาษากับชีวิตประจ าวันมากข้ึน กับความเป็นจริง ทุกวัน 
๒.สถานศึกษา ควรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน พัฒนาการทางด้านภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

 

 



 

 ๑๒๓   

  

 
๕.  แนวทางการพัฒนา 
 
 

๑.พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาสูงขึ้น 
๒.พัฒนาผลสอบ O–NET ในทุกรายวิชาให้มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา  
๓.พัฒนาทักษะการอ่านการเขียน การใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันเพ่ิมมากขึ้น 
๔.บริหารจัดการตามวงจรคุณภาพ PDCA อย่างต่อเนื่อง เพ่ือประสิทธิภาพการบริหารงานที่ดี 
๕.อบรมพัฒนาบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

 
๖. ความต้องการช่วยเหลือ 
 

- การโค้ชครูให้เป็นครูมืออาชีพในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ  และสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน 
 

 
๗. ความโดดเด่นของสถานศึกษา      
 

๑.ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารในการสร้างผลงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร ค่าเฉลี่ยผลการสอบ O–NET สูง
กว่าระดับประเทศในทุกระดับชั้นและทุกรายวิชา ผู้เรียนทุกคนสามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ 

๒.ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแต่งต่าง และหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกายที่ดีและจิต
สังคม ปลอดจากสิ่งเสพติดและสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  มีความโดดเด่น เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และเป็นคนดีศรี
ยอแซฟ 

๓.สถานศึกษาท่ีดูแลนักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี เน้นพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
๔.สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนางานอย่างเป็นระบบครบวงจร PDCA มีการ

ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
๕.กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง 

 
ด้านผู้เรียน  

- เป็นโรงเรียนคาทอลิกที่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี และเด่นด้านภาษาต่างประเทศ  
ด้านการบริหารจัดการ  
- โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา(ขนาดใหญ่) ๓ ครั้งภายในเวลา ๑๐ ปี ได้รับโล่ทองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ   
- โรงเรียนรางวัลมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  
- ผ่านการประเมินคุณภาพในระดับดีเยี่ยม จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๓  
- สถานศึกษาได้รับพระราชทานโล่ที่ระลึก ในการสนับสนุนบริจาคโลหิต ให้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมิดล อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา ๑๐ ปี  
- สถานศึกษาท่ีส่งเสริมวิชาทหารดีเด่น  
 



 

 ๑๒๔   

  

ด้านการจัดการเรียนการสอน  
- ครูใช้กระบวนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง บูรณาการคุณค่าพระวรสาร ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 
Input      
- สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ที่กว้างขวาง หลากหลาย เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
  ได้ครบทุกกลุ่มสาระอย่างเหมาะสม 
Process  
- สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอน บูรณาการคุณค่าพระวรสารในแผนการจัดการเรียนรู้ แต่ละรายวิชา 
  ทั้งวิชาพ้ืนฐาน และเพ่ิมเติมตามหลักสูตรอย่างเป็นระบบ   
- สถานศึกษามีการจัดอบรม  พัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
  ทั้งการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การท าวิจัยในชั้นเรียน 

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 
นานาชาติ 

(C ๓) 
ชาติ 
(C ๒) 

ท้องถิ่น/
ภูมิภาค 
(C ๑) 

๑. ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับ
ประถมศึกษา(ขนาดใหญ่) ๓ ครั้งภายในเวลา ๑๐ ปี ได้รับโล่ทอง
จากกระทรวงศึกษาธิการ 

   

๒. ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนรางวัลมาตรฐานสากล 
(World-Class Standard School) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

   

๓. ด้านการบริหารจัดการ ผ่านการประเมินคุณภาพในระดับดี
เยี่ยม จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๓ 

   

๔. ด้านการบริหารจัดการ ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก ใน
ระดับดีเยี่ยม จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๕ 

   

๕. ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาได้รับพระราชทานโล่ที่
ระลึก ในการสนับสนุนบริจาคโลหิต ให้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา ๑๐ ปี 

   

๖. ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาท่ีส่งเสริมวิชาทหารดีเด่น    



 

 ๑๒๕   

  

  เพ่ือน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
- สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และรักษาดินแดน กิจกรรมแนะแนว  
  กิจกรรมชมรม กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยผู้เรียนทุกคนเลือกชมรมตามความถนัด 
  และความสนใจ ส่งผลให้มีการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร ตลอดจนมีการประเมินกิจกรรมจาก 
  ครูผู้สอน ครูประจ าชั้น และครูผู้ช่วย 

 

Output  
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีเกรดเฉลี่ย แต่ละรายวิชา ในระดับ ๓ ขึ้นไป  
  คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๗ 
 

Outcome 
- ความส าเร็จของนักเรียน ด้านการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีดังนี ้
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีทั้งหมด ๓๕๑ คน 
  นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งหมด        ๓๒๕  คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
  นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐบาล    ๒๖๖  คน   คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๕  
  นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยเอกชน      ๕๙  คน   คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๕  
  นักเรียนศึกษาต่อต่างประเทศ        ๖  คน 
- ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สูงกว่าขีดจ ากัดล่าง ดังนี้ 
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๑.๓๓ 
  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ 
  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๐ 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

 

ปีการศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐบาล มหาวิทยาลัยเอกชน 
๒๕๖๒ ๘๓.๓๓ ๑๖.๖๗ 
๒๕๖๓ ๘๖.๐๒ ๑๓.๙๘ 
๒๕๖๔ ๘๑.๘๕ ๑๘.๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๒๖   

  

ผลการสอบของนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ   
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

มห
มห

าว
ทิย

าล
ัยร

ัฐบ
าล

 

ล าดับ รายชื่อมหาวิทยาลัย จ านวน (คน) 
๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๔ 
๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๔ 
๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๓๑ 
๔ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๗ 
๕ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๑๑ 
๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ๒๘ 
๗ มหาวิทยาลัยศิลปากร ๔๕ 
๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๑ 
๙ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑ 

๑๐ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ๑๐ 
๑๑ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๔ 
๑๒ มหาวิทยาลัยราชภฏั ๒๔ 
๑๓ มหาวิทยาลัยพะเยา ๓ 
๑๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๓๒ 
๑๕ มหาวิทยาลัยนเรศวร ๓ 
๑๖ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๖ 
๑๗ สถาบันการบินการพลเรือน ๑ 
๑๘ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ๑ 

รวมมหาวทิยาลัยรัฐบาล ๒๖๖ 

มห
าว

ิทย
าล

ัยเ
อก

ชน
 

๑๙ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ๓ 
๒๐ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ๑๖ 
๒๑ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ๑ 
๒๒ มหาวิทยาลัยรังสิต ๑๑ 
๒๓ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ๒ 
๒๔ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ๗ 
๒๕ มหาวิทยาลัยสยาม ๒ 
๒๖ วิทยาลยัดุสิตธาน ี ๖ 

 

มห
าว

ิทย
าล

ยั
เอ

กช
น 

ล าดับ รายชื่อมหาวิทยาลัย จ านวน (คน) 
๒๗ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ-ธนบุร ี ๒ 
๒๘ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ๒ 
๒๙ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ๑ 

รวมมหาวิทยาลยัเอกชน ๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๒๗   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 ๑๒๘   

  

 

 

 

 

๑. ประกาศโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เรื่องการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และก าหนดค่าเป้าหมาย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 



 

 ๑๒๙   

  

 

 

 

 

 



 

 ๑๓๐   

  

 

 

 



 

 ๑๓๑   

  

 

 

 



 

 ๑๓๒   

  

 

 

 



 

 ๑๓๓   

  

 ๒. รายงานการประชุมหรือการให้ความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 



 

 ๑๓๔   

  



 

 ๑๓๕   

  



 

 ๑๓๖   

  



 

 ๑๓๗   

  

 

 



 

 ๑๓๘   

  

 

 

๓. ประกาศโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



 

 ๑๓๙   

  



 

 ๑๔๐   

  

 



 

 ๑๔๑   

  

 



 

 ๑๔๒   

  

 



 

 ๑๔๓   

  



 

 ๑๔๔   

  



 

 ๑๔๕   

  



 

 ๑๔๖   

  



 

 ๑๔๗   

  



 

 ๑๔๘   

  



 

 ๑๔๙   

  



 

 ๑๕๐   

  



 

 ๑๕๑   

  



 

 ๑๕๒   

  

 

 



 

 ๑๕๓   

  

 
๔. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



 

 ๑๕๔   

  



 

 ๑๕๕   

  



 

 ๑๕๖   

  

 

 



 

 ๑๕๗   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 



 

 ๑๕๘   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖. ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารโรงเรียนแทนต าแหน่งที่ว่าง 



 

 ๑๕๙   

  

 

 

การเผยแพร่ ผลการด าเนินการของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) สู่สาธารณะ 
บนเว็บไซต์โรงเรียน www.joseph.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗. การเผยแพร่ SAR ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสาธารณชนรับทราบ 



 

 ๑๖๐   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘. แผนผังอาคารสถานที่ 



 

 ๑๖๑   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 



 

 ๑๖๒   

  

 

 

 

 

ห้องเรียนท่ี ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ รวม 
  ชั้น ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง  

ระดับประถมศึกษา 

ป.๑ 
JS Intensive Intensive Intensive Intensive EP. EP. Intensive Intensive Intensive    

๑๔ ๑๕ ๒๙ - ๓๐ - ๓๐ - ๒๗  ๑๓ ๑๖ ๑๕ ๑๔ - ๒๗ - ๒๕ - 
๒
๗ 

- - - - 
๒๘๒ 

ป.๒ 
JS Intensive Intensive Intensive EP. EP. Intensive Intensive Intensive Intensive    

๑๕ ๑๕ ๓๒ - ๓๑ - ๓๒ - ๑๕ ๗ ๑๖ ๖ - ๓๖ - ๓๖ -  -  - - - - ๒๔๑ 

ป.๓ 
JS Intensive Intensive Intensive Intensive EP. EP. Intensive Intensive Intensive    

๑๔ ๑๕ ๓๑ - ๓๐ - ๓๒ - ๓๑ - ๑๑ ๑๒ ๑๑ ๑๒ - ๓๘ - ๓๖ - 
๓
๓ 

- - - - 
๓๐๖ 

ป.๔ 
JS Intensive Intensive Intensive Intensive JSEP. EP. Intensive Intensive Intensive    

๑๕ ๑๕ ๓๓ - ๓๒ - ๓๒ - ๓๒ - ๑๐ ๑๗ ๑๑ ๕ - ๓๖ - ๓๖ - ๓๕ - - - - ๓๐๙ 

ป.๕ 
JS Intensive Intensive Intensive Intensive JSEP. EP. Intensive Intensive Intensive    

๑๓ ๑๕ ๓๖ - ๓๖ - ๓๔ - ๓๕ - ๑๙ ๑๑ ๑๗ ๑๑ - ๓๒ - ๒๙ - ๓๕ - - - - ๓๒๓ 

ป.๖ 
JS Intensive Intensive Intensive JSEP. EP. Intensive Intensive Intensive Intensive    

๑๕ ๑๕ ๓๕ - ๓๕ - ๓๕ - ๙ ๑๐ ๑๒ ๖ - ๓๐ - ๓๒ - ๓๑ - ๓๓ - - - - ๒๙๘ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม.๑ 
Intensive JS วิทย-์คณิต วิทย์-คณิต Intensive Intensive EP. Intensive Intensive    วิทย-์คณิต  วิทย-์คณิต  วิทย-์คณิต  
๑๘ - ๙ ๑๓ ๔๑ - ๔๑ - ๒๙ - ๒๘ - ๑๔ ๑๕ - ๒๘ - ๒๗ - ๒๘ - ๓๐ - - ๓๒๑ 

ม.๒ 
Intensive JS วิทย-์คณิต วิทย์-คณิต Intensive Intensive EP. Intensive Intensive วิทย-์คณิต วิทย์-คณิต    
๑๔ - ๑๒ ๑๔ ๓๔ - ๓๓ - ๔๐ - ๓๘ - ๑๘ ๑๒ - ๒๓ - ๒๔ - ๒๙ - ๓๒ - - ๓๒๓ 

ม.๓ 
Intensive JS วิทย-์คณิต วิทย์-คณิต Intensive Intensive Intensive EP. Intensive วิทย-์คณิต วิทย์-คณิต วิทย-์คณิต  

๒๗ - ๑๕ ๑๒ ๒๖ - ๒๗ - ๓๒ - ๒๙ - ๓๐  ๑๕ ๑๓ - ๔๕ - ๓๐ - ๒๘ - 
๒
๘ 

๓๕๗ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.๔ 
ภาษา JS วิทย-์คณิต วิทย์-คณิต ค านวณ ภาษา สหศิลป ์ EP. ภาษา-ภาษา   ค านวณ-สหศิลป์ วิทย์-คณิต    

๒๘ - ๑๑ ๑๑ ๓๐ - ๓๐ - ๔๑ - ๓๗ - ๑๔ - ๑๓ ๘ - ๔๙ - ๓๙ - ๔๔ - - ๓๕๕ 

ม.๕ 
ภาษา JS วิทย-์คณิต วิทย์-คณิต ค านวณ   ภาษา-สหศิลป์ ภาษา EP. ภาษา-จีน ภาษา-อังกฤษ ค านวณ-สหศิลป ์  วิทย-์คณิต  

๓๖ - ๑๖ ๑๓ ๓๘ - ๓๐ - ๓๗ - ๒๙ - ๓๐ - ๕ ๗ - ๓๐ - ๒๕ - ๓๕ - 
๓
๖ 

๓๖๗ 

ม.๖ 
ภาษา JS วิทย-์คณิต วิทย์-คณิต ค านวณ ภาษา สหศิลป ์ EP. ภาษาจีน ค านวณ-สหศิลป ์ วิทย์-คณิต   

๒๖ - ๑๔ ๑๒ ๒๗ - ๒๗ - ๓๑ - ๒๓ - ๒๘ - ๘ ๙ - ๔๒ - ๓๓ - ๓๖ - - ๓๑๖ 

 

 

 

 

 

๑๐. จ านวนนักเรียน/ห้องเรียน จ าแนกตามสายการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



 

 ๑๖๓   

  

 

 

ด้านรายได ้

ที ่ รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑ เงินอุดหนุนรายบุคคล  ๒๕,๖๓๔,๖๗๓  
๒ เงินอุดหนุนเรียนฟรี ๑๕ ปี ๓,๔๘๑,๙๙๙  
๓ เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน -  
๔ เงินอุดหนุนอาหารนม ๑,๖๐๘,๘๘๐  
๕ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ๔๒,๔๖๓,๕๐๐  
๖ ค่าธรรมเนียมอื่น ๑๒๐,๘๒๐,๙๐๐  
๗ รายรับอ่ืนๆ (จากสหการ ดอกเบี้ยรับ เงินบริจาค ๑๐,๗๔๒,๘๒๐  
๘ รายรับโครงการจากฝ่ายต่างๆ ๑๓,๗๘๖,๐๕๐  
 รวมรายรับ ๒๑๘,๕๓๘,๘๒๒  

 

ด้านรายจ่าย 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑ งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๘๙,๙๒๔,๘๑๐  
๒ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๒๑,๓๕๓,๕๓๐  
๓ งบอื่นๆ(จากสหการ เงินรายหัวส่งและเงินสมทบ  

เงินบริจาคการกุศล ทุนการศึกษา) 
๒๑,๒๐๕,๓๐๐  

๔ รายจ่ายโครงการของฝ่ายต่างๆ  ๔๔,๒๐๗,๒๓๐  
๕ เงินคืนหนี ้ ๖๓,๗๔๑,๖๑๐ ส่งคืนตามจริง 
 รวมรายจ่าย ๒๗๙,๕๗๕,๖๒๙  

 

งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๕ ของรายรับ 

งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๗ ของรายรับ 

 

 

 

 

 

 

๑๑. ข้อมูลงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



 

 ๑๖๔   

  

 

 

รายการ จ านวน/หลัง 
อาคารเรียน ๑๑ หลัง 
หอประชุม   ๑ หลัง 
ห้องประชุม ๑๘ หลัง 
ห้องเรียนแผนกอนุบาล ๒๗ ห้อง 
ห้องเรียนแผนกสามัญหญิง ๔๒ ห้อง 
ห้องเรียนแผนกสามัญชาย ๕๔ ห้อง 
ห้องเรียนแผนก EP ๒o ห้อง 
ห้องเรียนแผนก JSG+ ๑๒ ห้อง 
โรงยิม ๒ หลัง 
โรงอาหาร ๓ หลัง 
ห้องสมุด ๔ ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ๙ ห้อง 
ห้องคหกรรม ๒ ห้อง 
สวนย่อม ๗ ที ่
สนามฟุตบอล ๒ สนาม 
สนามบาสเก็ตบอล ๗ สนาม 
ห้องคอมพิวเตอร์ ๑๒ ห้อง 
ห้องเรียนภาษา ๒o ห้อง 
ห้องดนตรี นาฏศิลป์ ๖ ห้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒. ข้อมูลทรัพยากร 



 

 ๑๖๕   

  

 

 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อยู่ในบริเวณชุมชนขนาดใหญ่  มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น การคมนาคม
สะดวกสบาย เพราะมีถนนสายหลักได้แก่ ถนนเพชรเกษม บริเวณชุมชนมีอาคารพาณิช ตลาด บ้านจัดสรร 
ห้างสรรพสินค้า มีสถานที่ฝึกอบรมบ้านผู้หว่าน บ้านสวนยอแซฟและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดใหญ่
จ านวนมาก บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ ฟาร์มจระเข้และลานแสดงช้างสาม
พราน สวนสามพราน ตลาดสามพราน ตลาดน ้าดอนหวาย วัดไร่ขิง ศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนวัดท่าพูด วัดดอนหวาย 
เป็นต้น ประชาชนในชุมชนมีอาชีพหลากหลาย เช่น ค้าขาย นักธุรกิจ รับจ้าง รับราชการ เลี้ยงสุกร ท าสวนผักและ
ผลไม้ เป็นต้น อาชีพหลักของชุมชนคือค้าขาย รับจ้าง ท าการเกษตร ท าสวนผลไม้ เลี้ยงสุกร เป็นต้น สภาพ
เศรษฐกิจ ค่อนข้างดี มีรายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อครอบครัว ๔๐๐,๐๐๐-๖๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี  

 ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ส่วนใหญ่ จบการศึกษาต ่ากว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 
๔๐ และระดับปริญญาตรี / สูงกว่าระดับปริญญาตรีร้อยละ๖๐ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและ ธุรกิจ ร้อยละ 
๗๕ อาชีพรับจ้างและอ่ืน ๆ ร้อยละ ๑๗ และอาชีพรับราชการร้อยละ ๘ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธร้อย
ละ ๙๐ และนับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ ๑๐ และผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี  
 

โอกาส 

 ๑. ชุมชนโดยรอบโรงเรียน มีวัดไร่ขิง , วัดท่าพูด , วัดเทียนดัด วัดอ้อมใหญ่ วัดดงเกตุ พุทธมณฑล เป็นต้น 
เมื่อมีวันส าคัญทางศาสนา โรงเรียนจะน านักเรียนไปร่วมกิจกรรมในชุมชนเสมอ เพ่ืออบรมจิตใจ ฟังธรรม ทุกวัน
ส าคัญทางศาสนา  

 ๒. โรงเรียนสนับสนุนให้ผู้เรียนแข่งขันกีฬาในทุกประเภท เพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านความถนัด และสาน
สัมพันธ์ในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๓. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 



 

 ๑๖๖   

  

 

 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ตระหนักถึง การส่งเสริม พัฒนาผู้เรียน ให้เกิดความรู้และประสบการณ์จริง จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ห้องคหกรรม ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องฟิสิกส์ ห้อง
เคมี ห้องชีวะฯ ห้องเรียนภาษา ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรีไทย–สากล   ห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์ สวน
เกษตร สวนสมุนไพร  สวนวรรณคดี  สวนวิทยาศาสตร์ ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ ห้องอาเซียน ห้องศิลปะ ห้องงาน
ประดิษฐ์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน iPad ห้องเรียน coding ฯลฯ  เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ มีแหล่งข้อมูลข่าวสาร ความรู้ วิทยาการ และสร้างเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ ประสบการณ์ที่หลากหลาย  
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔. ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอกโรงเรียน 



 

 ๑๖๗   

  

 

 นักเรียนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ โดยการจัดสภาพบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอน สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์จริง ทดลองฝึก  ปฏิบัติ
แบบสมจริงให้กับผู้เรียนจะได้คิดเป็น ท าเป็น ท าได้  แก้ปัญหาเป็น ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่าง
ต่อเนื่องเน้นปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงาม ต้องเสาะแสวงหาความรู้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้  วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อความ ตั้งค าถาม  คิดหาค าตอบ แนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ  

แหล่งเรียนรู้ภายใน 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในโรงเรียนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ ได้คิดเอง ปฏิบัติเอง และสร้างความรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย รวมทั้งคุณครูคอยสร้างสถานการณ์
จากสถานที่นั้นๆ เพ่ือฝึกฝนผู้เรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง  

   
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
เรียนรูเ้กี่ยวกับนักบุญยอแซฟ 

และพระนางมารยี ์

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
เรียนรูเ้กี่ยวกับนักบุญยอห์น ปอล

ที่ ๒และพระคารด์ินัลไมเกิ้ล 
มีชัย กิจบุญชู 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ เรยีนรู้
เกี่ยวกับนักบุญยอห์นท่ี ๒๓ 

และบ้านเณรยอแซฟ 

   

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
เรียนรูเ้กี่ยวกับป่าสักและต้นไม้

ประจ าห้องของตนเอง 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
เรียนรูเ้กี่ยวกับพระคารด์ินัลฟรัง

ซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 
อัครเทวดามีคาแอล และ สสุาน

ศานติคาม 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
เรียนรูเ้กี่ยวกับสวนหิน ทุ่งทานตะวัน 

และนักบุญฟรังซิสตเ์ซเวียร ์

 

 



 

 ๑๖๘   

  

 
 

มาตรฐานที่ ๑ ค าแนะน า ควรเพ่ิมแบบอย่างที่ดี หรือพัฒนาแนวความคิด หรือวิธีการใหม่ ที่สถานศึกษาสามารถ
น าไปปฏิบัติจนเกิดผลส าเร็จที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เพ่ือพัฒนาไปสู่นวัตกรรม 
การปรับปรุงพัฒนาตามค าแนะน า ของมาตรฐานที่๑ 
  สถานศึกษาส่งเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก วางแผนและจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการคุณค่าพระวรสารทุกรายวิชา ทุกระดับชั้น มีกิจกรรม/โครงการของ
สถานศึกษาที่สนับสนุนคุณภาพผู้เรียนสู่การพัฒนาอย่างเป็นระบบ เช่น โครงการ Joseph Prize (คนดีศรียอแซฟ)  
โครงการคุณธรรมตามแบบท่านนักบุญยอแซฟ เป็นต้น 

และในปีการศึกษา ๒๕๖๕ สถานศึกษา ได้เน้นการด าเนินการด้านห้องเรียน Coding โดยร่วมกับ depa 
Thailand ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นทักษะที่ช่วยให้เด็กสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดทักษะการแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงค านวณ (Computational Thinking) กล่าวคือ ผู้เรียนจะสามารถ
แตกปัญหาออกเป็นส่วนย่อย (การแยกส่วนประกอบของปัญหา หรือ Decomposition) เพ่ือหาสาเหตุและวิธีแก้ไข
ในแต่ละส่วนได้ นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาห้องเรียน Coding ให้มีสื่อ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย สอดคล้องกับผู้เรียนใน
ยุค ๔.๐  
 

มาตรฐานที่ ๒ ค าแนะน าให้ด าเนินการต่อเนื่องในจุดเน้นที่ก าหนดไว้ ด้านกิจกรรมโครงการ เช่น โครงการเมล็ด
พันธุ์แห่งความดี โครงการคนดีศรียอแซฟ (Joseph Prize) หมอภาษา การบริหารจัดการด้วยกระบวนการ PDCA 
และ เพ่ิมแบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) พัฒนาแนวความคิด วิธีการใหม่ ที่สามารถ
น าไปปฏิบัติ จนเกิดผลส าเร็จ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพ่ือพัฒนาไปสู่นวัตกรรมของสถานศึกษา 
การปรับปรุงพัฒนาตามค าแนะน า ของมาตรฐานที่๒ 
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ สถานศึกษาได้ด าเนินงานกิจกรรม โครงการ อย่างต่อเนื่อง และให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพโดยการจัดอบรมครูก่อนเปิดปีการศึกษา และสนับสนุน
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมเป็นระยะๆ ทั้งจัดสภาพแวดล้อมที่ดี เพ่ือดูแลด้านสุขอนามัยของ
ผู้เรียน ตามสถานการณ์ covid-๑๙ เช่น จุดคัดกรอง แอลกอฮอล์ตามห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ การคัดกรอง
ด้วยการตรวจ ATK ครูและนักเรียนทุกสัปดาห์ เป็นต้น 
 

มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง บูรณาการคุณค่าพระวรสาร เพ่ิมแบบอย่างที่ดี 
หรือพัฒนาแนวความคิด หรือวิธีการใหม่ ที่สามารถน าไปปฏิบัติ จนเกิดผลส าเร็จ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
พัฒนาไปสู่นวัตกรรมของสถานศึกษา 
การปรับปรุงพัฒนาตามค าแนะน า ของมาตรฐานที่๓ 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ สถานศึกษาได้น าความรู้ด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการ
ไตร่ตรอง บูรณาการคุณค่าพระวรสาร ไปถ่ายทอดให้กับโรงเรียนกุหลาบวิทยา นับเป็นการพัฒนาด้านองค์ความรู้ที่
จะน าไปสู่ best practice ขององค์กร 
 

 

 

๑๕. ผลการปรับปรุงแก้ไข ตามข้อแนะน าของการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีผ่านมา 

๑๖. ตารางเทียบร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET สูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 
ระดับประถมศึกษาปีที่๖  มัธยมศึกษาปีท่ี๓  มัธยมศึกษาปีท่ี๖ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



 

 ๑๖๙   

  

 

 

ตารางเปรียบเทียบร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖  มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

ระดับชั้น วิชา 
ปีการศึกษา  

๒๕๖๒ 
ปีการศึกษา  

๒๕๖๓ 
ปีการศึกษา  

๒๕๖๔ 
เฉลี่ย 

ป.๖ 

ภาษาไทย ๔๒.๒๒ ๔๒.๒๒ ๕๘.๕๕ ๕๖.๖๒ 
คณิตศาสตร์ ๗๑.๙๔ ๗๑.๙๔ ๗๐.๘๖ ๗๑.๑๔ 
วิทยาศาสตร์ ๖๘.๓๓ ๖๘.๓๓ ๖๕.๑๓ ๖๘.๑๒ 

ภาษาต่างประเทศ ๘๑.๙๔ ๘๑.๙๔ ๙๐.๗๖ ๘๘.๐๗ 
เฉลี่ย ๖๖.๑๑ ๖๖.๑๑ ๗๑.๓๓ ๗๐.๙๙ 

ม.๓ 

ภาษาไทย ๖๕.๐๔ ๖๕.๐๔ ๘๒.๑๑ ๗๒.๑๓ 
คณิตศาสตร์ ๖๐.๔๓ ๖๐.๔๓ ๕๒.๖๓ ๕๕.๘๓ 
วิทยาศาสตร์ ๕๒.๘๕ ๕๒.๘๕ ๖๓.๑๖ ๕๗.๖๙ 

ภาษาต่างประเทศ ๖๘.๐๒ ๖๘.๐๒ ๘๒.๑๑ ๗๔.๕๘ 
เฉลี่ย ๖๑.๕๙ ๖๑.๕๙ ๗๐.๐๐ ๖๕.๐๖ 

ม.๖ 

ภาษาไทย ๕๘.๖๖ ๕๘.๖๖ ๖๒.๕๐ ๖๒.๓๕ 
คณิตศาสตร์ ๕๒.๒๒ ๕๒.๒๒ ๕๐.๐๐ ๕๐.๑๖ 
วิทยาศาสตร์ ๕๒.๗๙ ๕๒.๗๙ ๗๕.๐๐ ๕๙.๘๐ 
สังคมศึกษา ๖๖.๓๐ ๖๖.๓๐ ๘๗.๕๐ ๗๔.๒๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๖๖.๖๗ ๖๖.๖๗ ๖๒.๕๐ ๖๖.๒๑ 
เฉลี่ย ๕๙.๓๓ ๕๙.๓๓ ๖๗.๕๐ ๖๒.๕๔ 

 เฉลี่ยรวม 
๓ ระดับ 

๖๒.๓๔ ๖๒.๓๔ ๖๙.๖๑ ๖๖.๒๐ 

 

 

 

 
 

ระดับชั้
น 

วิชา 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาตา่งประเทศ สังคมศึกษา 

ผู้เข้า
สอบ 

ผู้ได้
คะแนน
สูงกว่า

ขีดจ ากัด
ล่าง 

ร้อย
ละ 

ผู้เข้า
สอบ 

ผู้ได้
คะแนน
สูงกว่า

ขีดจ ากัด
ล่าง 

ร้อย
ละ 

ผู้เข้า
สอบ 

ผู้ได้
คะแนน
สูงกว่า

ขีดจ ากัด
ล่าง 

ร้อย
ละ 

ผู้เข้า
สอบ 

ผู้ได้
คะแนน
สูงกว่า

ขีดจ ากัด
ล่าง 

ร้อย
ละ 

ผู้เข้า
สอบ 

ผู้ได้
คะแนน
สูงกว่า

ขีดจ ากัด
ล่าง 

ร้อย
ละ 

ป.๖ ๑๕๒ ๘๙ ๕๘.๕๕ ๑๕๑ ๑๐๗ ๗๐.๘๖ ๑๕๒ ๙๙ ๖๕.๑๓ ๑๕๒ ๑๓๘ ๙๐.๗๖ - - - 
ม.๓ ๙๕ ๗๘ ๘๒.๑๑ ๙๕ ๕๐ ๕๒.๖๓ ๙๕ ๖๐ ๖๓.๑๖ ๙๕ ๗๘ ๘๒.๑๑ - - - 
ม.๖ ๘ ๕ ๖๒.๕๐ ๘ ๔ ๕๐.๐๐ ๘ ๖ ๗๕.๐๐ ๘ ๕ ๖๒.๕๐ ๘ ๗ ๘๗.๕๐ 

๑๗. ตารางผลการประเมินรายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓ มาตรฐาน 
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



 

 ๑๗๐   

  

มาตรฐานการศึกษา สพฐ. (๖ส.ค.๖๑) ร้อยละ
ที่ได้ 

ค่า
เป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ เกณฑ ์ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 
มาตรฐานที่ ๑คุณภาพของผู้เรียน ๙๓.๒๔  
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการ 

๑. มีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดค านวณ ๙๗.๓๖ ๘๐ 
๒. มีความสามารถในการวิเคราะห์และคดิอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

๙๔.๙๘ 
๘๐ 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม ๙๗.๔๙ ๘๐ 
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ๙๒.๓๐ ๘๐ 
๕. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสตูรสถานศึกษา ๖๕.๑๔ ๖๐ 
๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีดตี่องานอาชีพ ๙๗.๔๐ ๘๐ 

๑.๒ คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของ
ผู้เรยีน 

๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด ๙๔.๖๘ ๘๐ 
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๑๐๐.๐๐ ๘๐ 
๓. การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๙๘.๐๑ ๘๐ 
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจติสังคม ๙๕.๐๓ ๘๐ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๘๙.๘๖  
๒.๑ มีเป้าหมายวิสยัทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ๙๖.๐๐ ๘๐ 
๒.๒ มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๙๐.๔๐ ๘๐ 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุม่เป้าหมาย 

๘๑.๙๓ 
๘๐ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๙๕.๑๕ ๘๐ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ ๘๘.๗๐ ๘๐ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ ๘๗.๐๐ ๘๐ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๙๗.๔๕  
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตได้ ๙๙.๒๙ ๘๐ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ๙๘.๘๐ ๘๐ 
๓.๓ มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก ๙๘.๕๘ ๘๐ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน ๙๘.๕๘ ๘๐ 
๓.๕ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

๙๒.๐๐ 
๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 
๑๘. ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินรายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓ ปีการศึกษา 



 

 ๑๗๑   

  

มาตรฐานการศึกษา สพฐ. (๖ส.ค.๖๑) ร้อยละ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ เกณฑ ์ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
มาตรฐานที่ ๑คุณภาพของผู้เรียน ๙๕.๙๓ ๙๓.๖๙ ๙๓.๒๔ 
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการ 

๑. มีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดค านวณ ๙๙.๕๙ ๙๕.๐๒ ๙๗.๓๖ 
๒. มีความสามารถในการวิเคราะห์และคดิอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

๙๙.๖๑ ๙๒.๙๗ ๙๔.๙๘ 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม ๙๙.๗๐ ๙๖.๓๐ ๙๗.๔๙ 
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ๙๙.๔๗ ๙๔.๖๑ ๙๒.๓๐ 
๕. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสตูรสถานศึกษา ๖๗.๓๔ ๖๕.๐๔ ๖๕.๑๔ 
๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีดตี่องานอาชีพ ๙๙.๔๓ ๙๙.๖๐ ๙๗.๔๐ 

๑.๒ คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของ
ผู้เรยีน 

๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด ๙๖.๓๖ ๙๘.๑๗ ๙๔.๖๘ 
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๙๙.๐๗ ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
๓. การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๙๙.๓๔ ๙๗.๕๗ ๙๘.๐๑ 
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจติสังคม ๙๙.๓๖ ๙๗.๕๙ ๙๕.๐๓ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๙๘.๘๘ ๙๑.๓๗ ๘๙.๘๖ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสยัทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ๑๐๐ ๙๖.๐๐ ๙๖.๐๐ 
๒.๒ มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๑๐๐ ๙๔.๔๐ ๙๐.๔๐ 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุม่เป้าหมาย 

๙๕.๕๐ ๘๙.๐๗ ๘๑.๙๓ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๙๗.๗๕ ๘๔.๗๗ ๙๕.๑๕ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ ๑๐๐ ๙๒.๐๐ ๘๘.๗๐ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ ๑๐๐ ๙๒.๐๐ ๘๗.๐๐ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๘๘.๘๓ ๙๒.๑๙ ๙๗.๔๕ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตได้ ๙๔.๑๖ ๙๖.๑๓ ๙๙.๒๙ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ๘๑.๒๕ ๙๔.๔๔ ๙๘.๘๐ 
๓.๓ มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก ๙๐.๒๙ ๘๒.๓๔ ๙๘.๕๘ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน ๙๑.๙๐ ๙๒.๐๒ ๙๘.๕๘ 
๓.๕ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

๘๖.๕๕ 
๙๖.๐๐ ๙๒.๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 
๑๙. เปรียบเทียบผลการประเมินรายมาตรฐาน(ภาพรวม) ๓ ปีการศึกษา 



 

 ๑๗๒   

  

มาตรฐานการศึกษา สพฐ. (๖ส.ค.๖๑) ร้อยละ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ เกณฑ ์ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ยอดเยี่ยม 
๙๕.๙๓ 

ยอดเยี่ยม 
๙๓.๖๙ 

ยอดเยี่ยม 
๙๓.๒๔ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ยอดเยี่ยม 
๙๘.๘๘ 

ยอดเยี่ยม 
๙๑.๓๗ 

ดีเลิศ 
๘๙.๘๖ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ยอดเยี่ยม 
๘๘.๘๓ 

ยอดเยี่ยม 
๙๒.๑๙ 

ยอดเยี่ยม 
๙๗.๔๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๒๐. ตารางเทียบมาตรฐานการศึกษา สพฐ. กับ มาตรฐานการศึกษา EDBA  
และหน่วยงานรับผิดชอบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 



 

 ๑๗๓   

  

 
มาตรฐานการศึกษา สพฐ. (๖ส.ค.๖๑) 

มาตรฐาน
การศึกษาฯ
(EDBA) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

มาตรฐาน
/ตัวบ่งชี้ 

เกณฑ ์
  

มาตรฐานที่ ๑คุณภาพของผู้เรียน  

๑.๑ 
ผลสัมฤทธ์ิ
ทาง
วิชาการ 

๑. มีความสามารถในการอ่านการเขียนการ
สื่อสารและการคิดค านวณ 

๓.๑ 
- วิชาการ(กลุ่มสาระภาษาไทย) 
- วิชาการ(กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ) 

๔.๑ วิชาการ(กลุ่มสาระภาษาไทย) 

๕.๓ วิชาการ(ทุกกลุ่มสาระ) 
๒. มีความสามารถในการวิเคราะห์และคดิ
อย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปญัหา 

๔.๑ วิชาการ(กลุ่มสาระภาษาไทย) 
๔.๒ วิชาการ(กลุ่มสาระคณติศาสตร์) 

๔.๓ วิชาการ(กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 
๔.๔ 

- วิชาการ(กลุ่มสาระศลิปะ) 
- วิชาการ(กลุ่มสาระการงานอาชีพ) 
- วิชาการ(กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

๓.๒ 
- วิชาการ(กลุ่มสาระวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี) 

๕. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสตูร
สถานศึกษา 

๕.๑ วิชาการ(ทุกกลุ่มสาระ) 
๕.๔ วิชาการ(กลุ่มสาระ) 

๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีดี
ต่องานอาชีพ 

๖.๑ 
-กิจการนักเรียน(งานกิจกรรมนักเรียน) 
-กิจการนักเรียน(งานแนะแนว) 

๖.๒ 

-กิจการนักเรียน(งานกิจกรรมนักเรียน) 
-กิจการนักเรียน(งานแนะแนว) 
-กิจการนักเรียน(งานบ าเพ็ญประโยชน์) 
-กิจการนักเรียน(งานลูกเสือ-เนตรนารี) 

๖.๓ 

- กิจการนักเรียน(งานกิจกรรมนักเรียน) 
- กิจการนักเรียน(งานลูกเสือ-เนตรนารี) 
- กิจการนักเรียน(งานบ าเพญ็ประโยชน์) 
- กิจการนักเรียน(งานสภานักเรียน) 
- กิจการนักเรียน(งานแนะแนว) 

๖.๔ - กิจการนักเรียน(งานแนะแนว) 

๑.๒ 
คุณลักษณ
ะที่พึง
ประสงค์
ของผู้เรียน 

๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ีตามที่
สถานศึกษาก าหนด ๒.๑ 

- กิจการนักเรียน(งานกิจกรรมนักเรียน) 
- จิตตาภิบาล(งานอัตลักษณ์) 
- วิชาการ(งานกลุ่มสาระ) 

๒.๒ จิตตาภบิาล(งานอัตลักษณ์ของนักเรียน) 

๑๔.๑.๑ 
- กิจการนักเรียน(งานอัตลักษณ/์
เอกลักษณ์) 
-จิตตาภิบาล(งานอัตลักษณ์) 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๒.๑.๓ (๗) วิชาการ(กลุ่มสาระภาษาไทย) 
๓. การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

๒.๓ จิตตาภบิาล(พัฒนาคณุธรรมจรยิธรรม) 



 

 ๑๗๔   

  

 
มาตรฐานการศึกษา สพฐ. (๖ส.ค.๖๑) 

มาตรฐาน
การศึกษาฯ
(EDBA) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

มาตรฐาน
/ตัวบ่งชี้ 

เกณฑ ์
  

๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจติ
สังคม 

๑.๑ 

- วิชาการ(กลุ่มสาระสุขศึกษาและพล
ศึกษา) 
- กิจการนักเรียน(งานปกครอง) 
- บริหารทั่วไป(งานบริการ พยาบาล) 

๑.๒ วิชาการ(กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา) 

๑.๓ 
กิจการนักเรยีน(งานสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัย) 

๑.๔ 
- กิจการนักเรียน(งานลูกเสือ-เนตรนารี) 
- กิจการนักเรียน(งานกิจกรรมนักเรียน) 

๑.๕ 

- กิจการนักเรียน(งานลูกเสือ-เนตรนารี) 
- กิจการนักเรียน(งานกิจกรรมนักเรียน) 
- กิจการนักเรียน(งานสภานักเรียน) 

๑.๖ 
- วิชาการ(กลุ่มสาระศลิปะ) 
- วิชาการ(กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ) 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ มีเป้าหมายวิสยัทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

๑๒.๑ - มาตรฐานฯ(งานประกันคณุภาพภายใน) 
๑๒.๒ มาตรฐาน(งานแผนงานและนโยบาย) 

๒.๒ มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๑๒.๒ มาตรฐาน(งานแผนงานและนโยบาย) 

๑๒.๓ 
มาตรฐานฯ(งานประชาสัมพันธ์และข้อมูล
สารสนเทศ) 

๑๒.๔ - มาตรฐานฯ(งานประกันคณุภาพภายใน) 
๑๒.๕ - มาตรฐาน(งานแผนงานและนโยบาย) 

- มาตรฐาน(งานประกันคุณภาพภายใน) 
๑๒.๖ - มาตรฐานฯ(งานรายงานประจ าปี (SAR)) 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุม่เป้าหมาย 

๑๐.๑ 
วิชาการ(งานบริหารงานวิชาการและ
หลักสตูร) 

๑๐.๒ 
วิชาการ(งานบริหารงานวิชาการและ
หลักสตูร) 

๑๐.๓ กิจการ(งานกิจกรรมนักเรยีน) 
๑๐.๔ วิชาการ(งานนิเทศและพัฒนาบุคลากร) 

๑๐.๕ วิชาการ(งานนิเทศและพัฒนาบุคลากร) 
๑๐.๖ กิจการนักเรยีน(งานแนะแนว) 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๗.๗ 

-วิชาการ(งานการวิจัยและพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา) 
(วิจัยของโรงเรียน) 
- วิชากร(งานนิเทศและพัฒนาบุคลากร) 

๘.๔ บริหารทั่วไป(งานบุคลากร) 



 

 ๑๗๕   

  

 
มาตรฐานการศึกษา สพฐ. (๖ส.ค.๖๑) 

มาตรฐาน
การศึกษาฯ
(EDBA) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

มาตรฐาน
/ตัวบ่งชี้ 

เกณฑ ์
  

๑๐.๕ วิชาการ(งานนิเทศและพัฒนาบุคลากร) 

๑๓.๒ วิชาการ(งานนิเทศและพัฒนาบุคลากร) 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 

๑๑.๑ บริหารทั่วไป(งานบริการ) 
๑๑.๒ วิชาการ(งานพัฒนาสื่อการสอนและแหล่ง

เรียนรู้) 
๒.๖ จัดระบบเทคโนสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรยีนรู ้

๑๑.๒ กิจการนักเรยีน(งานปกครอง) 

๑๒.๓ 
มาตรฐานฯ(งานประชาสัมพันธ์และข้อมูล
สารสนเทศ) 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตได ้

๗.๓ วิชาการ(งานจัดการเรียนการสอน) 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู ้

๗.๔ 
วิชาการ(งานพัฒนาสื่อการสอนและแหล่ง
เรียนรู้) 

๓.๓ มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก ๗.๒ วิชาการ(งานจัดการเรียนการสอน) 

๗.๓.๓ 
วิชาการ(งานจัดการเรียนการสอน) 
(การบริหารจัดการชั้นเรียน เชิงบวก) 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๗.๕ 
วิชาการ(งานจัดการเรียนการสอน) 

๓.๕ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

๑๓.๒ วิชาการ(งานนิเทศและพัฒนาบุคลากร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๗๖   

  

 
หลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 

พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

ระดับประถมศึกษา   และระดับมัธยมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างเวลาเรียน  



 

 ๑๗๗   

  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษา         

ตอนปลาย 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ – ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  (พื้นฐาน)  
ภาษาไทย  
 ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๒๔๐(๖ นก.) 

คณิตศาสตร์ 
 

๒๐๐ ๒๐๐ 
๒๐๐ 

 
๑๖๐ 

 
๑๖๐ 

- 
๑๖๐ 

- 
๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๒๔๐(๖ นก.) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๒๔๐(๖นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา    และวัฒนธรรม 
 

 ประวัติศาสตร์ 
 ศาสนาศีลธรรมจริยธรรม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 
 หน้าที่พลเมืองฯ 

๘๐ 
 

(๔๐) 
 

(๔๐) 

๘๐ 
 

(๔๐) 
 

(๔๐) 

๘๐ 
 

(๔๐) 
 

(๔๐) 

๘๐ 
 

(๔๐) 
 

(๔๐) 

๘๐ 
 

(๔๐) 
 

(๔๐) 

๘๐ 
 

(๔๐) 
 

(๔๐) 

๑๖๐ 
(๔ นก.) 

๔๐(๑ นก.) 
 

๑๒๐( ๓ นก.) 

๑๖๐ 
(๔ นก.) 

๔๐ (๑ นก.) 
 

๑๒๐( ๓ นก.) 

๑๖๐ 
(๔ นก.) 

๔๐ (๑ นก.) 
 

๑๒๐( ๓ นก.) 

๓๒๐ 
(๘นก.) 

๘๐(๒ นก.) 
 

๒๔๐(๖ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) 
ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) 
การงานอาชีพ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๒๔๐(๖ นก.) 
รวมเวลาเรียน  
(พื้นฐาน) 

๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
๘๘๐ 

(๒๒ นก.) 
๘๘๐ 

(๒๒ นก.) 
๘๘๐ 

(๒๒ นก.) 
๑,๖๔๐ 

(๔๑ นก.) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  (เพิ่มเติม)  
ภาษาไทย           ๒๔๐(๖ นก.) 
คณิตศาสตร์       ๘๐(๒นก.) ๘๐(๒นก.) ๘๐(๒นก.) ๓๖๐(๙ นก.) 
วิทยาศาสตร์ 
o รายวิ ช าแผนการ เ รี ยนสามัญ /

Intensive 
o รายวิชาแผนการเรียนวิทย์ –คณิต 

      

 
๔๐ (๑ นก.) 

 
๑๒๐(๓นก.) 

 
๔๐ (๑ นก.) 

 
๑๒๐(๓นก.) 

 
๔๐ (๑ นก.) 

 
๑๒๐(๓นก.) 

 
๔๐ (๑ นก.) 

 
๑,๒๐๐(๓๐นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
o หน้าที่พลเมือง 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐(๑ นก.) 

 
๔๐(๑ นก.) 

 
๔๐(๑ นก.) 

 
๘๐(๒ นก.) 

o คริสต์ศาสนา ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.) 
o รายวิชาแผนการเรียนภาษา 
o รายวิชาแผนการเรียนสหศิลป์ 

         
๔๐ (๑ นก.) 

๓๖๐ (๙ นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
o รายวิชากลุ่มคอมพิวเตอร์ (ชาย) 
o รายวิชากลุ่มการงาน (หญิง) 

         
 

๔๘๐ (๑๒ นก.) 
๒๔๐(๖ นก.) 

ศิลปะ 
o รายวิชาสหศิลป์ (หญิง) 

         
 

๒๔๐(๖ นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 
o รายวิชาแผนการเรียน Intensive 
o รายวิชาแผนการเรียน  
o สนทนาภาษาอังกฤษ (NLC)** 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

๖๐ 
(๑.๕ นก.) 

๖๐ 
(๑.๕ นก.) 

 
๖๐ 

(๑.๕ นก.) 

๔๘๐(๑๒ นก.)* 
๑๒๐** 
(๓ นก.) 

o  ภาษาจีน ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.) ๙๖๐(๒๔ นก.) 

 
 
 
 
 
 

 



 

 ๑๗๘   

  

โครงสร้างเวลาเรียน  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษา         

ตอนปลาย 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ – ๖ 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๔๔๐ ๔๔๐ ๔๔๐  
●รายวิชา / กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมความพร้อมและจุดเน้น   

ปีละไม่น้อยกว่า ๔๐ ชั่วโมง 
ปีละไม่น้อยกว่า 
๒๐๐ ชั่วโมง 

ไม่น้อยกว่า 
๑,๖๐๐ชั่วโมง 

● กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปี 
ไม่น้อยกว่า 

๑,๒๘๐ ช่ัวโมง/ปี 
 

รวม ๓  ปี 
ไม่น้อยกว่า 

๓,๖๐๐ ช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๗๙   

  

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ 

(แผนการเรียน Intensive) 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

( ชั่วโมง / ปี ) 
รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๒๐๐ 
ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๒๐๐ 
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑  ๑๐๐ 
ส๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ ๔๐ 
ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ ๔๐ 
พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๔๐ 
ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๔๐ 
ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๒๐ 
อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑๖๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  ๑๒๐ 
ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑     ๔๐ 
ส๑๑๒๐๑     คริสต์ศาสนา ๑ ๒๐ 
อ๑๑๒๐๒     การอ่านภาษาอังกฤษ  ๑ ๔๐ 
จ๑๑๒๐๔     ภาษาจีนเบื้องต้น ๑ ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
● กิจกรรมแนะแนว/จริยธรรม ๔๐ 
● กิจกรรมนักเรียน  
          ลูกเสือ / เนตรนารี ๓๐ 
          ชมรม ๔๐ 
● กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ 

หมายเหตุ   ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ปรับปรุงโครงสร้างการเรียนการสอนของครูต่างชาติเป็นกิจกรรมคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน ๑ – ๖   และวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ๑ – ๖   ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  

  



 

 ๑๘๐   

  

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒ 

(แผนการเรียน Intensive) 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

( ชั่วโมง / ปี ) 
รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ ๒๐๐ 
ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ ๒๐๐ 
ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ ๑๐๐ 
ส๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๒ ๔๐ 
ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ ๔๐ 
พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๔๐ 
ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ ๔๐ 
ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ ๒๐ 
อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑๖๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  ๑๒๐ 
ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ ๔๐ 
ส๑๒๒๐๑     คริสต์ศาสนา ๒ ๒๐ 
อ๑๒๒๐๒     การอ่านภาษาอังกฤษ  ๒ ๔๐ 
จ๑๒๒๐๔     ภาษาจีนเบื้องต้น ๒ ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
● กิจกรรมแนะแนว/จริยธรรม ๔๐ 
● กิจกรรมนักเรียน  
          ลูกเสือ / เนตรนารี ๓๐ 
          ชมรม ๔๐ 
● กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ 

หมายเหตุ   ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ปรับปรุงโครงสร้างการเรียนการสอนของครูต่างชาติเป็นกิจกรรมคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน ๑ – ๖   และวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ๑ – ๖   ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  

  



 

 ๑๘๑   

  

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ 

(แผนการเรียน Intensive) 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

( ชั่วโมง / ปี ) 
รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย  ๓ ๒๐๐ 
ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๒๐๐ 
ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ ๑๐๐ 
ส๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ ๔๐ 
ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ ๔๐ 
พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๔๐ 
ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ ๔๐ 
ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ ๒๐ 
อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑๖๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  ๑๒๐ 
ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ ๔๐ 
ส๑๓๒๐๑     คริสต์ศาสนา ๓ ๒๐ 
อ๑๓๒๐๒     การอ่านภาษาอังกฤษ  ๓ ๔๐ 
จ๑๓๒๐๔     ภาษาจีนเบื้องต้น ๓ ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
● กิจกรรมแนะแนว/จริยธรรม ๔๐ 
● กิจกรรมนักเรียน  
          ลูกเสือ / เนตรนารี ๓๐ 
          ชมรม ๔๐ 
● กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ 

หมายเหตุ   ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ปรับปรุงโครงสร้างการเรียนการสอนของครูต่างชาติเป็นกิจกรรมคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน ๑ – ๖   และวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ๑ – ๖   ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  

  



 

 ๑๘๒   

  

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 

(แผนการเรียน Intensive) 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

( ชั่วโมง / ปี ) 
รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ ๑๖๐ 
ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ ๑๖๐ 
ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔  ๑๒๐ 
ส๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ๔ ๔๐ 
ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ ๔๐ 
พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๔๐ 
ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ ๔๐ 
ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ ๔๐ 
อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ ๒๐๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  ๑๒๐ 
ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ ๔๐ 
ส๑๔๒๐๑     คริสต์ศาสนา ๔ ๒๐ 
อ๑๔๒๐๒     การอ่านภาษาอังกฤษ  ๔ ๔๐ 
จ๑๔๒๐๔     ภาษาจีนเบื้องต้น ๔ ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนา  
● กิจกรรมแนะแนว/จริยธรรม ๔๐ 
● กิจกรรมนักเรียน  
          ลูกเสือ / เนตรนารี ๓๐ 
          ชมรม ๔๐ 
● กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ 

หมายเหตุ   ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ปรับปรุงโครงสร้างการเรียนการสอนของครูต่างชาติเป็นกิจกรรมคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน ๑ – ๖   และวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ๑ – ๖   ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  

  



 

 ๑๘๓   

  

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ 
(แผนการเรียน Intensive) 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

( ชั่วโมง / ปี ) 
รายวิชาพื้นฐาน  ๘๔๐ 
ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑๖๐ 
ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ ๑๖๐ 
ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ ๑๒๐ 
ส๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ ๔๐ 
ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ ๔๐ 
พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๔๐ 
ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ ๔๐ 
ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ ๔๐ 
อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๒๐๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  ๑๒๐ 
ส๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ ๔๐ 
ส๑๕๒๐๑     คริสต์ศาสนา ๕ ๒๐ 
อ๑๕๒๐๒     การอ่านภาษาอังกฤษ  ๕ ๔๐ 
จ๑๕๒๐๔     ภาษาจีนเบื้องต้น ๕ ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
● กิจกรรมแนะแนว/จริยธรรม ๔๐ 
● กิจกรรมนักเรียน  
          ลูกเสือ / เนตรนารี ๓๐ 
          ชมรม ๔๐ 
● กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ 

 
หมายเหตุ   ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ปรับปรุงโครงสร้างการเรียนการสอนของครูต่างชาติเป็นกิจกรรมคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน ๑ – ๖   และวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ๑ – ๖   ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๘๔   

  

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 

(แผนการเรียน Intensive) 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

( ชั่วโมง / ปี ) 
รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ ๑๖๐ 
ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ ๑๖๐ 
ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ ๑๒๐ 
ส๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ๖ ๔๐ 
ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ ๔๐ 
พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๔๐ 
ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ ๔๐ 
ง๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖ ๔๐ 
อ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ ๒๐๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  ๑๒๐ 
ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ ๔๐ 
ส๑๖๒๐๑     คริสต์ศาสนา ๖ ๒๐ 
อ๑๖๒๐๒     การอ่านภาษาอังกฤษ  ๖ ๔๐ 
จ๑๖๒๐๔     ภาษาจีนเบื้องต้น ๖ ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
● กิจกรรมแนะแนว/จริยธรรม ๔๐ 
● กิจกรรมนักเรียน  
          ลูกเสือ / เนตรนารี ๓๐ 
          ชมรม ๔๐ 
● กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ 

หมายเหตุ   ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ปรับปรุงโครงสร้างการเรียนการสอนของครูต่างชาติเป็นกิจกรรมคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน ๑ – ๖   และวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ๑ – ๖   ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  

  



 

 ๑๘๕   

  

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 

(แผนการเรียนสามัญ) 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชั่วโมง นก. ชั่วโมง 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ ๔๔๐ รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ ๔๔๐ 
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย  ๑ ๑.๕ ๖๐ ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๕ ๖๐ ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ ๑.๕ ๖๐ ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๑๑๘๑ วิทยาการค านวณ ๑ ๐.๕ ๒๐ ว๒๑๑๘๒ การออกแบบเทคโนโลยี ๑ ๐.๕ ๒๐ 
ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ ๑.๕ ๖๐ ส๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๒ ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา๑ ๐.๕ ๒๐ พ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๑๑๐๒ พลศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๒๑๑๐๔ พลศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๑ ๔๐ ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ ๒ ๑ ๔๐ 
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๐.๕ ๒๐ ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๕ ๖๐ อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  ๓.๕ ๑๖๐ รายวิชาเพิ่มเติม  ๓.๕ ๑๖๐ 
ค๒๑๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๑ ๑.๐ ๔๐ ค๒๑๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว๒๑๒๐๑ ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ๑ ๐.๕ ๒๐ ว๒๑๒๐๒ ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ส๒๑๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๒๑๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ส๒๐๒๐๑ คริสต์ศาสนา ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๒๐๒๐๒ คริสต์ศาสนา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๑ ๐.๕ ๒๐ อ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๒ ๐.๕ ๒๐ 
จ๒๐๒๐๑ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน ๑ ๐.๕ ๒๐ จ๒๐๒๐๒ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน ๒ ๐.๕ ๒๐ 
 อังกฤษศูนย์ภาษา - ๒๐  อังกฤษศูนย์ภาษา - ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนักเรียน   ● กิจกรรมนักเรียน   
          ลูกเสือ / เนตรนารี   ๑๕           ลูกเสือ / เนตรนารี   ๑๕ 
          ชมรม   ๑๕            ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณะ  
     ประโยชน์ 

 ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณะ  
     ประโยชน์ 

 ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๖๖๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๖๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๘๖   

  

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 

(แผนการเรียนสามัญ) 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชั่วโมง นก. ชั่วโมง 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ ๔๔๐ รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ ๔๔๐ 
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๕ ๖๐ ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๕ ๖๐ ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓ ๑.๕ ๖๐ ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๒๑๘๑ วิทยาการค านวณ ๒ ๐.๕ ๒๐ ว๒๒๑๘๒ การออกแบบเทคโนโลยี ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ ๑.๕ ๖๐ ส๒๒๑๐๓ สังคมศึกษา ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ส๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓  ๐.๕ ๒๐ ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔  ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓ ๐.๕ ๒๐ พ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๒๑๐๒ พลศึกษา ๓ ๐.๕ ๒๐ พ๒๒๑๐๔ พลศึกษา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๒๒๑๐๑ ศิลปะ ๓ ๑.๐ ๔๐ ศ๒๒๑๐๒ ศิลปะ ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ง๒๒๑๐๑  การงานอาชีพ ๓ ๐.๕ ๒๐ ง๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๕ ๖๐ อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๕ ๖๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  ๓.๕ ๑๖๐ รายวิชาเพิ่มเติม  ๓.๕ ๑๖๐ 
ค๒๒๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๓ ๑.๐ ๔๐ ค๒๒๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ว๒๒๒๐๑ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ๐.๕ ๒๐ ว๒๒๒๐๒ โครงงานและแสง ๐.๕ ๒๐ 
ส๒๒๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๒๒๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ส๒๐๒๐๓ คริสต์ศาสนา ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๒๐๒๐๔ คริสต์ศาสนา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๓ ๐.๕ ๒๐ อ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔ ๐.๕ ๒๐ 
จ๒๐๒๐๓ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน ๓ ๐.๕ ๒๐ จ๒๐๒๐๔ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน ๔ ๐.๕ ๒๐ 
 อังกฤษศูนย์ภาษา - ๒๐  อังกฤษศูนย์ภาษา - ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนักเรียน   ● กิจกรรมนักเรียน   
          ลูกเสือ / เนตรนารี   ๑๕           ลูกเสือ / เนตรนารี   ๑๕ 
          ชมรม   ๑๕            ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณะ  
     ประโยชน์ 

 ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณะ  
     ประโยชน์ 

 ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๖๖๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๖๖๐ 

  



 

 ๑๘๗   

  

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

(แผนการเรียนสามัญ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชั่วโมง นก. ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ ๔๔๐ รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ ๔๔๐ 
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑.๕ ๖๐ ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๕ ๖๐ 
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๕ ๖๐ ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖  ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕ ๑.๕ ๖๐ ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๖ ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๓๑๘๑ วิทยาการค านวณ ๓ ๐.๕ ๒๐ ว๒๓๑๘๒ การออกแบบเทคโนโลยี ๓ ๐.๕ ๒๐ 
ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  ๑.๕ ๖๐ ส๒๓๑๐๓ สังคมศึกษา ๖  ๑.๕ ๖๐ 
ส๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ ๐.๕ ๒๐ ส๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๖  ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา ๕ ๐.๕ ๒๐ พ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๓๑๐๒ พลศึกษา ๕ ๐.๕ ๒๐ พ๒๓๑๐๔ พลศึกษา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๒๓๑๐๑ ศิลปะ ๕ ๑ ๔๐ ศ๒๓๑๐๒ ศิลปะ ๖ ๑ ๔๐ 
ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ ๐.๕ ๒๐ ง๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ ๖ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๕ ๖๐ อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๕ ๖๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  ๓.๕ ๑๖๐ รายวิชาเพิ่มเติม  ๓.๕ ๑๖๐ 
ค๒๓๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๕ ๑.๐ ๔๐ ค๒๓๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ว๒๓๒๐๑ พลังงานทดแทน ๐.๕ ๒๐ ว๒๓๒๐๒ เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม ๐.๕ ๒๐ 
ส๒๑๒๓๕ หน้าท่ีพลเมือง ๕ ๐.๕ ๒๐ ส๒๓๒๓๖ หน้าท่ีพลเมือง ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ส๒๐๒๐๕ คริสต์ศาสนา ๕ ๐.๕ ๒๐ ส๒๐๒๐๖ คริสต์ศาสนา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๖ ๐.๕ ๒๐ 
จ๒๐๒๐๕ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน ๕ ๐.๕ ๒๐ จ๒๐๒๐๖ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน ๖ ๐.๕ ๒๐ 
 อังกฤษศูนย์ภาษา - ๒๐  อังกฤษศูนย์ภาษา - ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนักเรียน   ● กิจกรรมนักเรียน   
          ลูกเสือ / เนตรนารี   ๑๕           ลูกเสือ / เนตรนารี   ๑๕ 
          ชมรม   ๑๕            ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์  ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์  ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๖๖๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๖๖๐ 



 

 ๑๘๘   

  

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 

(แผนการเรียน Intensive) 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชั่วโมง นก. ชั่วโมง 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ ๔๔๐ รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ ๔๔๐ 
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย  ๑ ๑.๕ ๖๐ ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๕ ๖๐ ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ ๑.๕ ๖๐ ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๑๑๘๑ วิทยาการค านวณ ๑ ๐.๕ ๒๐ ว๒๑๑๘๒ การออกแบบเทคโนโลยี ๑ ๐.๕ ๒๐ 
ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ ๑.๕ ๖๐ ส๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๒ ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๑๑๐๒ พลศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๒๑๑๐๔ พลศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๑ ๔๐ ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ ๒ ๑ ๔๐ 
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๐.๕ ๒๐ ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๕ ๖๐ อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  ๔.๐ ๑๘๐ รายวิชาเพิ่มเติม  ๔.๐ ๑๘๐ 
ค๒๑๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๑ ๑.๐ ๔๐ ค๒๑๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ส๒๑๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๒๑๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ส๒๐๒๐๑ คริสต์ศาสนา ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๒๐๒๐๒ คริสต์ศาสนา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๑ ๐.๕ ๒๐ อ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๒ ๐.๕ ๒๐ 
จ๒๐๒๐๑ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน ๑ ๐.๕ ๒๐ จ๒๐๒๐๒ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๑๒๐๕ ภาษาอังกฤษอ่าน –เขียน ๑ ๑.๐ ๔๐ อ๒๑๒๐๖ ภาษาอังกฤษอ่าน –เขียน ๑ ๑.๐ ๔๐ 
 อังกฤษศูนย์ภาษา - ๒๐  อังกฤษศูนย์ภาษา - ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนักเรียน   ● กิจกรรมนักเรียน   
          ลูกเสือ / เนตรนารี   ๑๕           ลูกเสือ / เนตรนารี   ๑๕ 
          ชมรม   ๑๕            ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์  ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์  ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๖๘๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๖๘๐ 

  



 

 ๑๘๙   

  

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 

(แผนการเรียน Intensive) 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชั่วโมง นก. ชั่วโมง 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ ๔๔๐ รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ ๔๔๐ 
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๕ ๖๐ ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๕ ๖๐ ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓ ๑.๕ ๖๐ ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๒๑๘๑ วิทยาการค านวณ ๒ ๐.๕ ๒๐ ว๒๒๑๘๒ การออกแบบและเทคโนโลยี ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ ๑.๕ ๖๐ ส๒๒๑๐๓ สังคมศึกษา ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ส๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓  ๐.๕ ๒๐ ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔  ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา๓ ๐.๕ ๒๐ พ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๒๑๐๒ พลศึกษา๓ ๐.๕ ๒๐ พ๒๒๑๐๔ พลศึกษา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๒๒๑๐๑ ศิลปะ ๓ ๑ ๔๐ ศ๒๒๑๐๒ ศิลปะ ๔ ๑ ๔๐ 
ง๒๒๑๐๑  การงานอาชีพ ๓ ๐.๕ ๒๐ ง๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๕ ๖๐ อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๕ ๖๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม  ๔.๐ ๑๘๐ รายวิชาเพ่ิมเติม  ๔.๐ ๑๘๐ 
ค๒๒๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๓ ๑.๐ ๔๐ ค๒๒๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ส๒๒๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๒๒๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ส๒๐๒๐๓ คริสต์ศาสนา ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๒๐๒๐๔ คริสต์ศาสนา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๓ ๐.๕ ๒๐ อ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๐๒๐๓ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน ๓ ๐.๕ ๒๐ อ๒๐๒๐๔ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน ๔ ๐.๕ ๒๐ 
จ๒๒๒๐๕ ภาษาอังกฤษอ่าน –เขียน ๓ ๑.๐ ๔๐ จ๒๒๒๐๖ ภาษาอังกฤษอ่าน –เขียน ๔ ๑.๐ ๔๐ 
 อังกฤษศูนย์ภาษา - ๒๐  อังกฤษศูนย์ภาษา - ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนักเรียน   ● กิจกรรมนักเรียน   
          ลูกเสือ / เนตรนารี   ๑๕           ลูกเสือ / เนตรนารี   ๑๕ 
          ชมรม   ๑๕            ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณะ ประโยชน์  ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๖๘๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๖๘๐ 

  



 

 ๑๙๐   

  

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓   
(แผนการเรียน Intensive) 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชั่วโมง นก. ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ ๔๔๐ รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ ๔๔๐ 
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑.๕ ๖๐ ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๕ ๖๐ 
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๕ ๖๐ ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖  ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕ ๑.๕ ๖๐ ว ๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๖ ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๓๑๘๑ วิทยาการค านวณ ๓ ๐.๕ ๒๐ ว๒๓๑๘๒ การออกแบบเทคโนโลยี ๓ ๐.๕ ๒๐ 
ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  ๑.๕ ๖๐ ส ๒๓๑๐๓ สังคมศึกษา ๖  ๑.๕ ๖๐ 
ส๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ ๐.๕ ๒๐ ส ๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๖  ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา๕ ๐.๕ ๒๐ พ ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๓๑๐๒ พลศึกษา ๕ ๐.๕ ๒๐ พ ๒๓๑๐๔ พลศึกษา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๒๓๑๐๑ ศิลปะ ๕ ๑ ๔๐ ศ ๒๓๑๐๒ ศิลปะ ๖ ๑ ๔๐ 
ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ ๐.๕ ๒๐ ง ๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ ๖ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๕ ๖๐ อ ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๕ ๖๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  ๔.๐ ๑๘๐ รายวิชาเพิ่มเติม  ๔.๐ ๑๘๐ 
ค๒๓๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๕ ๑.๐ ๔๐ ค๒๓๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ส๒๑๒๓๕ หน้าท่ีพลเมือง ๕ ๐.๕ ๒๐ ส๒๓๒๓๖ หน้าท่ีพลเมือง ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ส๒๐๒๐๕ คริสต์ศาสนา ๕ ๐.๕ ๒๐ ส๒๐๒๐๖ คริสต์ศาสนา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๖ ๐.๕ ๒๐ 
จ๒๐๒๐๕ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน ๕ ๐.๕ ๒๐ จ๒๐๒๐๖ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน ๖ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๓๒๐๕ ภาษาอังกฤษอ่าน –เขียน ๑ ๑.๐ ๔๐ อ๒๓๒๐๖ ภาษาอังกฤษอ่าน –เขียน ๑ ๑.๐ ๔๐ 
 อังกฤษศูนย์ภาษา - ๒๐  อังกฤษศูนย์ภาษา - ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนักเรียน   ● กิจกรรมนักเรียน   
          ลูกเสือ / เนตรนารี   ๑๕           ลูกเสือ / เนตรนารี   ๑๕ 
          ชมรม   ๑๕            ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์  ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์  ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๖๘๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๖๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 ๑๙๑   

  

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 

(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์) 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชั่วโมง นก. ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ ๔๔๐ รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ ๔๔๐ 
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย  ๑ ๑.๕ ๖๐ ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๕ ๖๐ ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ ๑.๕ ๖๐ ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๑๑๘๑ วิทยาการค านวณ ๑ ๐.๕ ๒๐ ว๒๑๑๘๒ การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕ ๒๐ 
ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ ๑.๕ ๖๐ ส๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๒ ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๑๑๐๒ พลศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๒๑๑๐๔ พลศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๑ ๔๐ ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ ๒ ๑ ๔๐ 
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๐.๕ ๒๐ ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๕ ๖๐ อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  ๔.๐ ๑๘๐ รายวิชาเพิ่มเติม  ๔.๐ ๑๘๐ 
ค๒๑๒๐๗ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๑ ๑.๐ ๔๐ ค๒๑๒๐๘ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว๒๑๒๐๕ ชีววิทยาเบื้องต้น ๑ ๑.๐ ๔๐ ว๒๑๒๐๖ ชีววิทยาเบื้องต้น ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ส๒๑๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๒๑๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ส๒๐๒๐๑ คริสต์ศาสนา ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๒๐๒๐๒ คริสต์ศาสนา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๑ ๐.๕ ๒๐ อ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๒ ๐.๕ ๒๐ 
จ๒๐๒๐๑ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน ๑ ๐.๕ ๒๐ จ๒๐๒๐๒ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน ๒ ๐.๕ ๒๐ 
 อังกฤษศูนย์ภาษา - ๒๐  อังกฤษศูนย์ภาษา - ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนักเรียน   ● กิจกรรมนักเรียน   
          ลูกเสือ / เนตรนารี   ๑๕           ลูกเสือ / เนตรนารี   ๑๕ 
          ชมรม   ๑๕            ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณะ  ประโยชน์  ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์  ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๖๐๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๖๐๐ 

  



 

 ๑๙๒   

  

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์) 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา 
เวลาเรียน 

 นก. ชั่วโมง  นก. ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ ๔๔๐ รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ ๔๔๐ 
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๕ ๖๐ ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๕ ๖๐ ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓ ๑.๕ ๖๐ ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๒๑๘๑ วิทยาการค านวณ ๒ ๐.๕ ๒๐ ว๒๒๑๘๒ การออกแบบและเทคโนโลยี ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ ๑.๕ ๖๐ ส๒๒๑๐๓ สังคมศึกษา ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ส๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓  ๐.๕ ๒๐ ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔  ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา๓ ๐.๕ ๒๐ พ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๒๑๐๒ พลศึกษา ๓ ๐.๕ ๒๐ พ๒๒๑๐๔ พลศึกษา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๒๒๑๐๑ ศิลปะ ๓ ๑ ๔๐ ศ๒๒๑๐๒ ศิลปะ ๔ ๑ ๔๐ 
ง๒๒๑๐๑  การงานอาชีพ ๓ ๐.๕ ๒๐ ง๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๔ ๑ ๔๐ 
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๕ ๖๐ อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๕ ๖๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  ๔.๐ ๑๘๐ รายวิชาเพิ่มเติม  ๔.๐ ๑๘๐ 
ค๒๒๒๐๗ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ๓ ๑.๐ ๔๐ ค๒๒๒๐๘ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ว๒๒๒๐๗ เคมีเบ้ืองต้น ๑ ๑.๐ ๔๐ ว๒๒๒๐๘ เคมีเบ้ืองต้น ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ส๒๒๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๒๒๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ส๒๐๒๐๓ คริสต์ศาสนา ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๒๐๒๐๔ คริสต์ศาสนา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๓ ๐.๕ ๒๐ อ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔ ๐.๕ ๒๐ 
จ๒๐๒๐๓ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน ๓ ๐.๕ ๒๐ จ๒๐๒๐๔ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน ๔ ๐.๕ ๒๐ 
 อังกฤษศูนย์ภาษา - ๒๐  อังกฤษศูนย์ภาษา - ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนักเรียน   ● กิจกรรมนักเรียน   
          ลูกเสือ / เนตรนารี   ๑๕           ลูกเสือ / เนตรนารี   ๑๕ 
          ชมรม   ๑๕            ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์  ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์  ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๖๘๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๖๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๙๓   

  

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์) 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา 
เวลาเรียน 

 นก. ชั่วโมง  นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ ๔๔๐ รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ ๔๔๐ 
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑.๕ ๖๐ ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๕ ๖๐ 
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๕ ๖๐ ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖  ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕ ๑.๕ ๖๐ ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๖ ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๓๑๘๑ วิทยาการค านวณ ๒ ๐.๕ ๒๐ ว๒๓๑๘๒ การออกแบบและเทคโนโลยี ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  ๑.๕ ๖๐ ส๒๓๑๐๓ สังคมศึกษา ๖  ๑.๕ ๖๐ 
ส๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ ๐.๕ ๒๐ ส๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๖  ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา๕ ๐.๕ ๒๐ พ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๓๑๐๒ พลศึกษา ๕ ๐.๕ ๒๐ พ๒๓๑๐๔ พลศึกษา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๒๓๑๐๑ ศิลปะ ๕ ๑ ๔๐ ศ๒๓๑๐๒ ศิลปะ ๖ ๑ ๔๐ 
ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ ๑ ๔๐ ง๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ ๖ ๑ ๔๐ 
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๕ ๖๐ อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๕ ๖๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม  ๔.๐ ๑๘๐ รายวิชาเพ่ิมเติม  ๔.๐ ๑๘๐ 
ค๒๓๒๐๗ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ๕ ๑.๐ ๔๐ ค๒๓๒๐๘ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ว๒๒๒๐๙ ฟิสิกส์เบื้องต้น ๑ ๑.๐ ๔๐ ว๒๓๒๑๐ ฟิสิกส์เบื้องต้น ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ส๒๓๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ ๐.๕ ๒๐ ส๒๓๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ส๒๐๒๐๕ คริสต์ศาสนา ๕ ๐.๕ ๒๐ ส๒๐๒๐๖ คริสต์ศาสนา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๖ ๐.๕ ๒๐ 
จ๒๐๒๐๕ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน ๕ ๐.๕ ๒๐ จ๒๐๒๐๖ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน ๖ ๐.๕ ๒๐ 
 อังกฤษศูนย์ภาษา - ๒๐  อังกฤษศูนย์ภาษา - ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนักเรียน   ● กิจกรรมนักเรียน   
          ลูกเสือ / เนตรนารี   ๑๕           ลูกเสือ / เนตรนารี   ๑๕ 
          ชมรม   ๑๕            ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์  ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์  ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๖๘๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๖๐๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๙๔   

  

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 
(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)  แผนกหญิง 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชั่วโมง นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ 
ท๓๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑ ๑.๐ ๔๐ ท๓๑๑๐๒  ภาษาไทย ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๐ ๔๐ ค๓๑๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๑๑๐๑   โลกดาราศาสตร์ อวกาศ ๑ ๑.๐ ๔๐ ว๓๑๑๐๒  วิทยาศาสตร์ ๒ ๑.๐ ๔๐ 

ว๓๑๑๘๑  วิทยาการค านวณ ๑ ๐.๕ ๒๐ ว๓๑๑๘๒  การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๑๑๐๑  สังคมศึกษา ๑ ๑.๐ ๔๐ ส๓๑๑๐๓  สังคมศึกษา ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๑๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๑๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๑๑๐๑  ศิลปะ ๑ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๑๑๐๒  ศิลปะ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๑๑๐๑  การงานอาชีพ๑ ๐.๕ ๒๐ ง๓๑๑๐๒  การงานอาชีพ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๐ ๔๐ อ๓๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม  ๙.๐ ๓๖๐ รายวิชาเพ่ิมเติม ๙.๐ ๓๖๐ 
ค๓๑๒๐๑  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๑ ๑.๕ ๖๐ ค๓๑๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ว๓๑๒๐๑  ฟิสิกส์ ๑ ๒.๐ ๘๐ ว๓๑๒๐๒ ฟิสิกส์ ๒ ๒.๐ ๘๐ 
ว๓๑๒๒๑  เคมี ๑ ๑.๕ ๖๐ ว๓๑๒๒๒ เคมี ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ว๓๑๒๔๑  ชีววิทยา ๑ ๑.๕ ๖๐ ว๓๑๒๔๒ ชีววิทยา ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ส๓๐๒๐๑  คริสต์ศาสนา ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๐๒ คริสต์ศาสนา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๑๒๐๓  ภาษาอังกฤษรอบรู้ ๑ ๑.๕ ๖๐ อ๓๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษรอบรู้ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
อ๓๑๒๐๕  สนทนาภาษาอังกฤษ ๑ ๐.๕ ๒๐ อ๓๑๒๐๖ สนทนาภาษาอังกฤษ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนักเรียน   ● กิจกรรมนักเรียน   
    ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕     ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕ 
    ชมรม   ๑๕     ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕ 



 

 ๑๙๕   

  

(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)  แผนกหญิง 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชั่วโมง นก. ชั่วโมง 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ 
ท๓๒๑๐๑  ภาษาไทย ๓ ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๑๐๒  ภาษาไทย ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๐ ๔๐ ค๓๒๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๒๑๐๑  โลกดาราศาสตร์ และอวกาศ ๓ ๑.๐ ๔๐ ว๓๒๑๐๒  วิทยาศาสตร์ ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๒๑๘๑  วิทยาการค านวณ ๒ ๐.๕ ๒๐ ว๓๒๑๘๒  การออกแบบและเทคโนโลยี ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๒๑๐๑  สังคมศึกษา ๓ ๑.๐ ๔๐ ส๓๒๑๐๓  สังคมศึกษา ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๒๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๐.๕ ๒๐ พ๓๒๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๒๑๐๑  ศิลปะ ๓ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๒๑๐๒  ศิลปะ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๒๑๐๑  การงานอาชีพ ๓ ๐.๕ ๒๐ ง๓๒๑๐๒  การงานอาชีพ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๐ ๔๐ อ๓๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๐ ๔๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม  ๙.๕ ๓๘๐ รายวิชาเพ่ิมเติม ๙.๕ ๓๘๐ 
ค๓๒๒๐๑  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๓ ๑.๕ ๖๐ ค๓๒๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ว๓๒๒๐๑  ฟิสิกส์ ๓ ๒.๐ ๘๐ ว๓๒๒๐๒ ฟิสิกส์ ๔ ๒.๐ ๘๐ 
ว๓๒๒๒๑  เคมี ๓ ๑.๕ ๖๐ ว๓๒๒๒๒ เคมี ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ว๓๒๒๔๑  ชีววิทยา ๓ ๑.๕ ๖๐ ว๓๒๒๔๒ ชีววิทยา ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ส๓๐๒๐๓  คริสต์ศาสนา ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๐๔ คริสต์ศาสนา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๐๒๓๑  หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๒  หน้าท่ีพลเมือง ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๒๒๐๓  ภาษาอังกฤษรอบรู้ ๑ ๑.๕ ๖๐ อ๓๒๒๐๔  ภาษาอังกฤษรอบรู้ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
อ๓๒๒๐๕  สนทนาภาษาอังกฤษ ๓ ๐.๕ ๒๐ อ๓๒๒๐๖ สนทนาภาษาอังกฤษ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนักเรียน   ● กิจกรรมนักเรียน   
    ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕     ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕ 
    ชมรม   ๑๕     ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๔๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 

(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)  แผนกหญิง 



 

 ๑๙๖   

  

 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชั่วโมง นก. ชั่วโม
ง 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ รายวิชาพ้ืนฐาน ๕.๕ ๒๒๐ 
ท๓๓๑๐๑  ภาษาไทย ๕ ๑.๐ ๔๐ ท๓๓๑๐๒  ภาษาไทย ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๐ ๔๐ ค๓๓๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๓๑๘๑  วิทยาการค านวณ ๓ ๐.๕ ๒๐ ว๓๓๑๘๒  การออกแบบและเทคโนโลยี ๓ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๓๑๐๑  สังคมศึกษา ๕ ๑.๐ ๔๐ ส๓๓๑๐๓  สังคมศึกษา ๖ ๑.๐ ๔๐ 
พ๓๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๐.๕ ๒๐ พ๓๓๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๓๑๐๑  ศิลปะ ๕ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๓๑๐๒  ศิลปะ ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๓๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕ ๐.๕ ๒๐ ง๓๓๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๐ ๔๐ อ๓๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๐ ๔๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม  ๑๐ ๓๘๐ รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๐ ๓๘๐ 
ค๓๓๒๐๑  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๕ ๑.๕ ๖๐ ค๓๓๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๖ ๑.๕ ๖๐ 
ว๓๓๒๐๑  ฟิสิกส์ ๕ ๒.๐ ๘๐ ว๓๓๒๐๒ ฟิสิกส์ ๖ ๒.๐ ๘๐ 
ว๓๓๒๒๑  เคมี ๕ ๑.๕ ๖๐ ว๓๓๒๒๒ เคมี ๖ ๑.๕ ๖๐ 
ว๓๓๒๔๑  ชีววิทยา ๕ ๑.๕ ๖๐ ว๓๓๒๔๒ ชีววิทยา ๖ ๑.๕ ๖๐ 
ส๓๐๒๐๕  คริสต์ศาสนา ๕ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๐๖ คริสต์ศาสนา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๐๒๓๓  หน้าท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๔  หน้าท่ีพลเมือง ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๓๒๐๗  การเขียนอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ ๑ ๑.๕ ๖๐ อ๓๓๒๐๘  การเขียนอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
อ๓๓๒๐๕  สนทนาภาษาอังกฤษ ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๓๓๒๐๖ สนทนาภาษาอังกฤษ ๖ ๐.๕ ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนักเรียน   ● กิจกรรมนักเรียน   
    ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕     ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕ 
    ชมรม   ๑๕     ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๕.๕ ๖๘๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๕.๕ ๖๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 
(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)  แผนกชาย 



 

 ๑๙๗   

  

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชั่วโมง นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ 
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๐ ๔๐ ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๐ ๔๐ ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๑๑๐๑ก  วิทยาศาสตร์ ๑ ๑.๐ ๔๐ ว๓๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒ ๑.๐ ๔๐ 

ว๓๑๑๘๑ วิทยาการค านวณ ๑ ๐.๕ ๒๐ ว๓๑๑๘๒ การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ ๑.๐ ๔๐ ส๓๑๑๐๓ สังคมศึกษา ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๐.๕ ๒๐ ง๓๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๐ ๔๐ อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม  ๙.๐ ๓๖๐ รายวิชาเพ่ิมเติม ๙.๐ ๓๖๐ 
ค๓๑๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๑ ๑.๕ ๖๐ ค๓๑๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ว๓๑๒๐๑ ฟิสิกส์ ๑ ๒.๐ ๘๐ ว๓๑๒๐๒ ฟิสิกส์ ๒ ๒.๐ ๘๐ 
ว๓๑๒๒๑ เคมี ๑ ๑.๕ ๖๐ ว๓๑๒๒๒ เคมี ๒ ๑.๕ ๔๐ 
ว๓๑๒๔๑ ชีววิทยา ๑ ๑.๕ ๖๐ ว๓๑๒๔๒ ชีววิทยา ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ส๓๐๒๐๑ คริสต์ศาสนา ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๐๒ คริสต์ศาสนา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๑๒๐๓ ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ ๑ ๑.๕ ๖๐ อ๓๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
อ๓๑๒๐๕ สนทนาภาษาอังกฤษ ๑ ๐.๕ ๒๐ อ๓๑๒๐๖ สนทนาภาษาอังกฤษ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนักเรียน   ● กิจกรรมนักเรียน   
    ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕     ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕ 
    ชมรม   ๑๕     ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕ 

(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) แผนกชาย 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 



 

 ๑๙๘   

  

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชั่วโมง นก. ชั่วโมง 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ 
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๑๐๒  ภาษาไทย ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๐ ๔๐ ค๓๒๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๒๑๐๑ก วิทยาศาสตร์ ๓ ๑.๐ ๔๐ ว๓๒๑๐๒  วิทยาศาสตร์ ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๒๑๘๑ วิทยาการค านวณ ๒ ๐.๕ ๒๐ ว๓๒๑๘๒  การออกแบบและเทคโนโลยี ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ ๑.๐ ๔๐ ส๓๒๑๐๓  สังคมศึกษา ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๒๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๐.๕ ๒๐ พ๓๒๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะ ๓ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๒๑๐๒  ศิลปะ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ ๐.๕ ๒๐ ง๓๒๑๐๒  การงานอาชีพ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๐ ๔๐ อ๓๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๐ ๔๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม  ๙.๕ ๓๘๐ รายวิชาเพ่ิมเติม ๙.๕ ๓๘๐ 
ค๓๒๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๓ ๑.๕ ๖๐ ค๓๒๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ว๓๒๒๐๑ ฟิสิกส์ ๓ ๒.๐ ๘๐ ว๓๒๒๐๒ ฟิสิกส์ ๔ ๒.๐ ๘๐ 
ว๓๒๒๒๑ เคมี ๓ ๑.๕ ๖๐ ว๓๒๒๒๒ เคมี ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ว๓๒๒๔๑ ชีววิทยา ๓ ๑.๕ ๖๐ ว๓๒๒๔๒ ชีววิทยา ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ส๓๐๒๐๓ คริสต์ศาสนา ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๐๔ คริสต์ศาสนา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๐๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๒  หน้าท่ีพลเมือง ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๒๒๐๓ ภาษาอังกฤษรอบรู้ ๑ ๑.๕ ๖๐ อ๓๒๒๐๔  ภาษาอังกฤษรอบรู้ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
อ๓๒๒๐๕ สนทนาภาษาอังกฤษ ๓ ๐.๕ ๒๐ อ๓๒๒๐๖ สนทนาภาษาอังกฤษ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนักเรียน   ● กิจกรรมนักเรียน   
    ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕     ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕ 
    ชมรม   ๑๕     ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๔๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 
(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)  แผนกชาย 



 

 ๑๙๙   

  

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชั่วโมง นก. ชั่วโมง 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ รายวิชาพ้ืนฐาน ๕.๕ ๒๒๐ 
ท๓๓๑๐๑  ภาษาไทย ๕ ๑.๐ ๔๐ ท๓๓๑๐๒  ภาษาไทย ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๐ ๔๐ ค๓๓๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ๑ ๑.๐ ๔๐ ว๓๓๑๐๒  วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๓๑๘๑  วิทยาการค านวณ ๐.๕ ๒๐ ส๓๓๑๐๓  สังคมศึกษา ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๓๑๐๑  สังคมศึกษา ๕ ๑.๐ ๔๐ พ๓๓๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๓๑๐๒  ศิลปะ ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๓๑๐๑  ศิลปะ ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๓๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๐ ๔๐ 
อ๓๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๐ ๔๐     
รายวิชาเพ่ิมเติม  ๑๐ ๓๘๐ รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๐ ๔๔๐ 
ค๓๓๒๐๑  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๕ ๑.๕ ๖๐ ค๓๓๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๖ ๑.๕ ๖๐ 
ว๓๓๒๐๑  ฟิสิกส์ ๕ ๒.๐ ๘๐ ว๓๓๒๐๒ ฟิสิกส์ ๖ ๒.๐ ๘๐ 
ว๓๓๒๒๑  เคมี ๕ ๑.๕ ๖๐ ว๓๓๒๒๒ เคมี ๖ ๑.๕ ๖๐ 
ว๓๓๒๔๑  ชีววิทยา ๕ ๑.๕ ๖๐ ว๓๓๒๔๒ ชีววิทยา ๖ ๑.๕ ๖๐ 
ส๓๐๒๐๕  คริสต์ศาสนา ๕ ๐.๕ ๒๐ ว๓๓๑๘๓  การออกแบบมัลติมีเดีย ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๐๒๓๓  หน้าท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๐๖ คริสต์ศาสนา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๓๒๐๗  การเขียนอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ ๑ ๑.๕ ๖๐ ส๓๐๒๓๔  หน้าท่ีพลเมือง ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๓๒๐๕  สนทนาภาษาอังกฤษ ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๓๓๒๐๘  การเขียนอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
    อ๓๓๒๐๖ สนทนาภาษาอังกฤษ ๖ ๐.๕ ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนักเรียน   ● กิจกรรมนักเรียน   
    ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕     ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕ 
    ชมรม   ๑๕     ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๕.๕ ๖๘๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๕.๕ ๖๘๐ 

 

  



 

 ๒๐๐   

  

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 

( แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษา)  แผนกหญิง 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชั่วโมง นก. ชั่วโมง 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ 
ท๓๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑ ๑.๐ ๔๐ ท๓๑๑๐๒  ภาษาไทย ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๐ ๔๐ ค๓๑๑๐๒  คณิตศาสตร์๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๑ ๑.๐ ๔๐ ว๓๑๑๐๒  วิทยาศาสตร์๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๑๑๘๑  วิทยาการค านวณ ๑ ๐.๕ ๒๐ ว๓๑๑๘๒  การออกแบบและเทคโนโลยี๑ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๑๑๐๑  สังคมศึกษา ๑ ๑.๐ ๔๐ ส๓๑๑๐๓  สังคมศึกษา ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๑๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๑๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๑๑๐๑  ศิลปะ ๑ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๑๑๐๒  ศิลปะ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๑๑๐๑  การงานอาชีพ๑ ๐.๕ ๒๐ ง๓๑๑๐๒  การงานอาชีพ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๐ ๔๐ อ๓๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม  ๘.๐ ๓๐๐ รายวิชาเพ่ิมเติม ๙.๐ ๓๖๐ 
ท๓๑๒๐๑  หลักและศิลปะการพูด ๑.๐ ๔๐ ท๓๑๒๐๑  หลักและศิลปะการอ่าน ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๑๒๐๑  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๑ ๑.๕ ๖๐ ค๓๑๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ว๓๑๒๐๓  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ๑.๐ ๔๐ ว๓๑๒๐๔  อาหารและพลังงาน ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๑๒๐๓  รอบรู้เรื่องเมืองไทย ๐.๕ ๒๐ ส๓๑๒๐๔ วิวัฒนาการการเมืองการปกครอง

ของไทย 
๐.๕ ๒๐ 

ส๓๐๒๐๑  คริสต์ศาสนา ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๐๒ คริสต์ศาสนา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๑๒๐๓  ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ ๑ ๑.๕ ๖๐ อ๓๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
อ๓๐๒๐๑  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๑ ๑.๐ ๔๐ อ๓๐๒๐๒  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
อ๓๑๒๐๕  สนทนาภาษาอังกฤษ ๑ ๐.๕ ๒๐ อ๓๑๒๐๖ สนทนาภาษาอังกฤษ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๑๒๑๙  ภาษาอังกฤษอ่านจับใจความ ๑ ๑.๐ ๔๐ อ๓๑๒๒๐  ภาษาอังกฤษอ่านจับใจความ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนักเรียน   ● กิจกรรมนักเรียน   
    ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕     ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕ 
    ชมรม   ๑๕     ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ 

  



 

 ๒๐๑   

  

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕ 

( แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษา)  แผนกหญิง 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชั่วโมง นก. ชั่วโมง 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ 
ท๓๒๑๐๑  ภาษาไทย ๓ ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๑๐๒  ภาษาไทย ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๐ ๔๐ ค๓๒๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๓ ๑.๐ ๔๐ ว๓๒๑๐๒  วิทยาศาสตร์ ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๒๑๘๑  วิทยาการค านวณ ๒ ๐.๕ ๒๐ ว๓๒๑๘๒  การออกแบบและเทคโนโลยี ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๒๑๐๑  สังคมศึกษา ๓ ๑.๐ ๔๐ ส๓๒๑๐๓  สังคมศึกษา ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๒๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๐.๕ ๒๐ พ๓๒๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๒๑๐๑  ศิลปะ ๓ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๒๑๐๒  ศิลปะ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๒๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓ ๐.๕ ๒๐ ง๓๒๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๐ ๔๐ อ๓๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๐ ๔๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม  ๙.๐ ๓๖๐ รายวิชาเพ่ิมเติม ๙.๐ ๓๖๐ 
ท๓๒๒๐๑  การเขียนเพื่อการสื่อสาร ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๒๐๒  การเขียนเพื่อสร้างสรรค์ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๒๒๐๑  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๓ ๑.๕ ๖๐ ค๓๒๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ว๓๒๒๐๓  วิวัฒนาการและป่าไม ้ ๑.๐ ๔๐ ว๓๒๒๐๔ สารสังเคราะห์และยา ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๐๒๓๑  หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๒  หน้าท่ีพลเมือง ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๐๒๐๓  คริสต์ศาสนา ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๐๖ คริสต์ศาสนา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๐๒๐๓  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๙ ๑.๐ ๔๐ อ๓๐๒๐๔  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๑๐ ๑.๐ ๔๐ 
อ๓๒๒๐๕  สนทนาภาษาอังกฤษ ๓ ๐.๕ ๒๐ อ๓๒๒๐๖ สนทนาภาษาอังกฤษ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๒๒๐๓  ภาษาอังกฤษรอบรู้ ๑ ๑.๕ ๖๐ อ๓๒๒๐๔  ภาษาอังกฤษรอบรู้ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
อ๓๒๒๑๗  ภาษาอังกฤษอ่านจับใจความ ๓ ๑.๐ ๔๐ อ๓๒๒๑๘  ภาษาอังกฤษอ่านจับใจความ ๔ ๑.๐ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนักเรียน   ● กิจกรรมนักเรียน   
    ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕     ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕ 
    ชมรม   ๑๕     ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ 

  



 

 ๒๐๒   

  

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 
(แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษา)  แผนกหญิง 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชั่วโมง นก. ชั่วโมง 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ 
ท๓๓๑๐๑  ภาษาไทย ๕ ๑.๐ ๔๐ ท๓๓๑๐๒  ภาษาไทย ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๐ ๔๐ ค๓๓๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๓๑๘๑  วิทยาการค านวณ ๓ ๐.๕ ๒๐ ว๓๓๑๘๒  การออกแบบและเทคโนโลยี ๓ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๓๑๐๑  สังคมศึกษา ๕ ๑.๐ ๔๐ ส๓๓๑๐๓  สังคมศึกษา ๖ ๑.๐ ๔๐ 
พ๓๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๐.๕ ๒๐ พ๓๓๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๓๑๐๑  ศิลปะ ๕ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๓๑๐๒  ศิลปะ ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๓๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕ ๐.๕ ๒๐ ง๓๓๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๐ ๔๐ อ๓๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๐ ๔๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม  ๙.๐ ๓๖๐ รายวิชาเพ่ิมเติม ๙.๐ ๓๖๐ 
ท๓๓๒๐๑  หลักภาษา ๑.๐ ๔๐ ท๓๓๒๐๒  การพิจารณาวรรณกรรมปัจจุบัน ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๓๒๐๑  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๕ ๑.๕ ๖๐ ค๓๓๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๖ ๑.๕ ๖๐ 
ว๓๓๒๐๓  รังสีแสงที่เรามองไม่เห็น ๑.๐ ๔๐ ว๓๓๒๐๔ มนุษย์กับพันธุกรรม ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๐๒๐๙  เทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑ ๐.๕ ๒๐ ว๓๐๒๑๐  เทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๐๒๓๓  หน้าท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๔  หน้าท่ีพลเมือง ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๐๒๐๕  คริสต์ศาสนา ๕ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๐๖ คริสต์ศาสนา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๓๒๐๗  การเขียนอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ ๑ ๑.๕ ๖๐ อ๓๓๒๐๘ การเขียนอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
อ๓๐๒๐๙  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๕ ๑.๐ ๔๐ อ๓๐๒๑๐ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๖ ๑.๐ ๔๐ 
อ๓๓๒๐๕  สนทนาภาษาอังกฤษ ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๓๓๒๐๖ สนทนาภาษาอังกฤษ ๖ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๓๒๑๘  ภาษาอังกฤษอ่านจับใจความ ๕ ๑.๐ ๔๐ อ๓๓๒๑๙  ภาษาอังกฤษอ่านจับใจความ ๖ ๑.๐ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนักเรียน   ● กิจกรรมนักเรียน   
    ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕     ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕ 
    ชมรม   ๑๕     ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๒๐๓   

  

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 

( แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษา)  แผนกชาย 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชั่วโมง นก. ชั่วโมง 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ 
ท๓๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑ ๑.๐ ๔๐ ท๓๑๑๐๒  ภาษาไทย ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๐ ๔๐ ค๓๑๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๑ ๑.๐ ๔๐ ว๓๑๑๐๒  วิทยาศาสตร์ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๑๑๘๑  วิทยาการค านวณ ๑ ๐.๕ ๒๐ ว๓๑๑๘๒  การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๑๑๐๑  สังคมศึกษา ๑ ๑.๐ ๔๐ ส๓๑๑๐๓  สังคมศึกษา ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๑๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๑๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๑๑๐๑  ศิลปะ ๑ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๑๑๐๒  ศิลปะ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๑๑๐๑  การงานอาชีพ ๑ ๐.๕ ๒๐ ง๓๑๑๐๒  การงานอาชีพ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๐ ๔๐ อ๓๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม  ๘.๐ ๓๐๐ รายวิชาเพ่ิมเติม ๙.๐ ๓๖๐ 
ค๓๑๒๐๕  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑ ๑.๕ ๖๐ ค๓๑๒๐๖  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒ ๑.๕ ๘๐ 
ค๓๑๒๑๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๑ ๑.๕ ๖๐ ค๓๑๒๑๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ว๓๑๒๐๓ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ๑.๐ ๔๐ ว๓๑๒๐๔  อาหารและพลังงาน ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๑๒๐๓ เมืองไทยน่ารู้ ๐.๕ ๒๐ ส๓๑๒๐๖ การเมืองการปกครองของไทย ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๐๒๐๑ คริสต์ศาสนา ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๐๒ คริสต์ศาสนา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๑๒๐๓ ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ ๑ ๑.๕ ๖๐ อ๓๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
อ๓๐๒๐๑ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๗ ๑.๐ ๔๐ อ๓๐๒๐๒  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๘ ๑.๐ ๔๐ 
อ๓๑๒๐๕ สนทนาภาษาอังกฤษ ๑ ๐.๕ ๒๐ อ๓๑๒๐๖ สนทนาภาษาอังกฤษ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนักเรียน   ● กิจกรรมนักเรียน   
    ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕     ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕ 
    ชมรม   ๑๕     ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ 

  



 

 ๒๐๔   

  

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕ 

( แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษา)  แผนกชาย 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชั่วโมง นก. ชั่วโมง 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ 
ท๓๒๑๐๑  ภาษาไทย ๓ ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๑๐๒  ภาษาไทย ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๐ ๔๐ ค๓๒๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๓ ๑.๐ ๔๐ ว๓๒๑๐๒  วิทยาศาสตร์ ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๒๑๘๑  วิทยาการค านวณ ๒ ๐.๕ ๒๐ ว๓๒๑๘๒  การออกแบบและเทคโนโลยี ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๒๑๐๑  สังคมศึกษา ๓ ๑.๐ ๔๐ ส๓๒๑๐๓  สังคมศึกษา ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๒๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๐.๕ ๒๐ พ๓๒๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๒๑๐๑  ศิลปะ ๓ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๒๑๐๒  ศิลปะ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๒๑๐๑  การงานอาชีพ ๓ ๐.๕ ๒๐ ง๓๒๑๐๒  การงานอาชีพ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๐ ๔๐ อ๓๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๐ ๔๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม  ๙.๐ ๓๖๐ รายวิชาเพ่ิมเติม ๙.๐ ๓๖๐ 
ค๓๒๒๐๕  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓ ๑.๕ ๖๐ ค๓๒๒๐๖  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔ ๑.๕ ๘๐ 
ค๓๒๒๐๕  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๓ ๑.๕ ๖๐ ค๓๒๒๐๔ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ว๓๒๒๐๓  วิวัฒนาการและป่าไม ้ ๑.๐ ๔๐ ว๓๒๒๐๔ สารสังเคราะห์และยา ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๐๒๓๑  หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๒  หน้าท่ีพลเมือง ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๐๒๐๓  คริสต์ศาสนา ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๐๔ คริสต์ศาสนา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๒๒๐๙  อาเซียนศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๒๒๑๐  อาเซียนศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๐๒๐๓  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๙ ๑.๐ ๔๐ อ๓๐๒๐๔  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๑๐ ๑.๐ ๔๐ 
อ๓๒๒๐๕  สนทนาภาษาอังกฤษ ๓ ๐.๕ ๒๐ อ๓๒๒๐๖ สนทนาภาษาอังกฤษ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๒๒๐๓  ภาษาอังกฤษรอบรู้ ๑ ๑.๕ ๖๐ อ๓๒๒๐๔  ภาษาอังกฤษรอบรู้ ๒ ๑.๕ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนักเรียน   ● กิจกรรมนักเรียน   
    ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕     ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕ 
    ชมรม   ๑๕     ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ 

  



 

 ๒๐๕   

  

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 
( แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษา)  แผนกชาย 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชั่วโมง นก. ชั่วโมง 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ รายวิชาพ้ืนฐาน ๕.๕ ๒๒๐ 
ท๓๓๑๐๑  ภาษาไทย ๕ ๑.๐ ๔๐ ท๓๓๑๐๒  ภาษาไทย ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๐ ๔๐ ค๓๓๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ๑ ๑.๐ ๔๐ ว๓๓๑๐๒  วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๓๑๘๑  วิทยาการค านวณ ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๓๑๐๓  สังคมศึกษา ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๓๑๐๑  สังคมศึกษา ๕ ๑.๐ ๔๐ พ๓๓๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๓๑๐๒  ศิลปะ ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๓๑๐๑  ศิลปะ ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๓๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๐ ๔๐ 
อ๓๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๐ ๔๐     
รายวิชาเพ่ิมเติม  ๙.๐ ๓๖๐ รายวิชาเพ่ิมเติม ๙.๐ ๓๖๐ 
ค๓๓๒๐๓  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕ ๑.๕ ๖๐ ค๓๓๒๐๔  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖ ๑.๕ ๖๐ 
ค๓๓๒๑๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๕ ๑.๕ ๖๐ ค๓๓๒๑๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๖ ๑.๕ ๖๐ 
ว๓๓๒๐๓ รังสีแสงที่เรามองไม่เห็น ๑.๐ ๔๐ ว๓๐๒๐๖ มนุษย์กับพันธุกรรม ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๓๒๐๗  กฎหมายน่ารู้ ๐.๕ ๒๐ ว๓๓๑๘๓  การออกแบบมัลติมีเดีย ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๐๒๓๓  หน้าท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๔  หน้าท่ีพลเมือง ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๐๒๐๕  คริสต์ศาสนา ๕ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๐๖ คริสต์ศาสนา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๓๒๐๗  การเขียนอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ ๑ ๑.๕ ๖๐ อ๓๓๒๐๘ การเขียนอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
อ๓๐๒๑๑  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน๑๑ ๑.๐ ๖๐ อ๓๐๒๑๒ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๑๒ ๑.๐ ๖๐ 
อ๓๓๒๐๕  สนทนาภาษาอังกฤษ ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๓๓๒๐๖ สนทนาภาษาอังกฤษ ๖ ๐.๕ ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนักเรียน   ● กิจกรรมนักเรียน   
    ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕     ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕ 
    ชมรม   ๑๕     ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๒๐๖   

  

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 
(แผนการเรียนภาษา –ภาษา)   แผนกหญิง 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชั่วโมง นก. ชั่วโมง 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ 
ท๓๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑ ๑.๐ ๔๐ ท๓๑๑๐๒  ภาษาไทย ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๐ ๔๐ ค๓๑๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๑ ๑.๐ ๔๐ ว๓๑๑๐๒  วิทยาศาสตร์ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๑๑๘๑  วิทยาการค านวณ ๑ ๐.๕ ๒๐ ว๓๑๑๘๒  การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๑๑๐๑  สังคมศึกษา ๑ ๑.๐ ๔๐ ส๓๑๑๐๓  สังคมศึกษา ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๑๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๑๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๑๑๐๑  ศิลปะ ๑ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๑๑๐๒  ศิลปะ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๑๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕ ๒๐ ง๓๑๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลยี๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๐ ๔๐ อ๓๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม  ๙.๐ ๓๖๐ รายวิชาเพ่ิมเติม ๙.๐ ๓๖๐ 
ท๓๑๒๐๑  หลักและศิลปะการพูด ๑.๐ ๔๐ ท๓๑๒๐๒  หลักและศิลปะการอ่าน ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๑๒๐๓  รอบรู้เรื่องเมืองไทย ๐.๕ ๒๐ ส๓๑๒๐๔ วิ วัฒนาการการ เมื องและการ

ปกครองของไทย 
๐.๕ ๒๐ 

ส๓๐๒๐๑  คริสต์ศาสนา ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๐๒ คริสต์ศาสนา๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๑๒๐๕  สนทนาภาษาอังกฤษ ๑ ๐.๕ ๒๐ อ๓๑๒๐๖ สนทนาภาษาอังกฤษ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม (วิชาเอกภาษาจีน)   รายวิชาเพ่ิมเติม (วิชาเอกภาษาจีน)   
จ๓๐๒๐๙  ภาษาจีนบูรณาการ ๑ ๒.๐ ๘๐ จ๓๐๒๑๐  ภาษาจีนบูรณาการ ๒ ๒.๐ ๘๐ 
จ๓๐๒๐๑  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ๑ ๒.๐ ๘๐ จ๓๐๒๐๒  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ๒ ๒.๐ ๘๐ 
อ๓๑๒๐๓  ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ ๑ ๑.๕ ๖๐ อ๓๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
อ๓๐๒๑๓  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๑ ๐.๕ ๒๐ อ๓๐๒๑๔  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๒ ๐.๕ ๒๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)   รายวิชาเพ่ิมเติม (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)   
อ๓๐๒๒๗  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๑ ๒.๐ ๘๐ อ๓๐๒๒๘  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๒ ๒.๐ ๘๐ 
อ๓๑๒๑๗  ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน ๑ ๒.๐ ๘๐ อ๓๑๒๑๘  ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน ๒ ๒.๐ ๘๐ 
อ๓๑๒๐๓  ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ ๑ ๑.๕ ๖๐ อ๓๑๒๐๔  ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
อ๓๐๒๑๓  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๑ ๐.๕ ๒๐ อ๓๐๒๑๔  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๒ ๐.๕ ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนักเรียน   ● กิจกรรมนักเรียน   
    ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕     ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕ 
    ชมรม   ๑๕     ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ 

 
 
 
 
 



 

 ๒๐๗   

  

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕ 

(แผนการเรียนภาษา – ภาษา)   แผนกหญิง 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชั่วโมง นก. ชั่วโมง 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ 
ท๓๒๑๐๑  ภาษาไทย ๓ ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๑๐๒  ภาษาไทย  ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๐ ๔๐ ค๓๒๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๓ ๑.๐ ๔๐ ว๓๒๑๐๒  วิทยาศาสตร์ ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๒๑๘๑  วิทยาการค านวณ ๒ ๐.๕ ๒๐ ว๓๒๑๘๒  การออกแบบและเทคโนโลยี ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๒๑๐๑  สังคมศึกษา ๓ ๑.๐ ๔๐ ส๓๒๑๐๓  สังคมศึกษา ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๒๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๐.๕ ๒๐ พ๓๒๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๒๑๐๑  ศิลปะ ๓ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๒๑๐๒  ศิลปะ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๒๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓ ๐.๕ ๒๐ ง๓๒๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๐ ๔๐ อ๓๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๐ ๔๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม  ๙.๐ ๓๖๐ รายวิชาเพ่ิมเติม ๙.๐ ๓๖๐ 
ท๓๒๒๐๑  การเขียนเพื่อการสื่อสาร ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๒๐๒  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๐๒๐๓  คริสต์ศาสนา ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๐๔   คริสต์ศาสนา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๐๒๓๑  หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๒  หน้าท่ีพลเมือง ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๒๒๐๕  สนทนาภาษาอังกฤษ ๓ ๐.๕ ๒๐ อ๓๒๒๐๖ สนทนาภาษาอังกฤษ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม (วิชาเอกภาษาจีน)   รายวิชาเพ่ิมเติม (วิชาเอกภาษาจีน)   
จ๓๐๒๐๓  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ๓ ๒.๐ ๘๐ จ๓๐๒๐๔  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ๔ ๒.๐ ๘๐ 
จ๓๐๒๑๑  ภาษาจีนประยุกต์ ๑ ๒.๐ ๘๐ จ๓๐๒๑๒  ภาษาจีนประยุกต์ ๒ ๒.๐ ๘๐ 
อ๓๒๒๐๓  ภาษาอังกฤษรอบรู้ ๑ ๑.๕ ๖๐ อ๓๒๒๐๗  ภาษาอังกฤษรอบรู้ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
อ๓๐๒๑๕  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๓ ๐.๕ ๒๐ อ๓๐๒๑๖  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๔ ๐.๕ ๒๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)   รายวิชาเพ่ิมเติม (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)   
อ๓๐๒๒๙  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๓ ๒.๐ ๘๐ อ๓๐๒๓๐  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔ ๒.๐ ๘๐ 
อ๓๒๒๑๕  ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน ๓ ๒.๐ ๘๐ อ๓๒๒๑๖  ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน ๔ ๒.๐ ๘๐ 
อ๓๒๒๐๓  ภาษาอังกฤษรอบรู้ ๑ ๑.๕ ๖๐ อ๓๒๒๐๔  ภาษาอังกฤษรอบรู้ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
อ๓๐๒๑๕  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๓ ๐.๕ ๒๐ อ๓๐๒๑๖  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๔ ๐.๕ ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนักเรียน   ● กิจกรรมนักเรียน   
    ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕     ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕ 
    ชมรม   ๑๕     ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ 

 
 
 
 
 



 

 ๒๐๘   

  

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 

(แผนการเรียนภาษา –ภาษา)  แผนกหญิง 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชั่วโมง นก. ชั่วโมง 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ 
ท๓๓๑๐๑  ภาษาไทย ๕ ๑.๐ ๔๐ ท๓๓๑๐๒  ภาษาไทย ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๐ ๔๐ ค๓๓๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๓๑๘๑  วิทยาการค านวณ ๓ ๐.๕ ๒๐ ว๓๓๑๘๒  การออกแบบและเทคโนโลยี ๓ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๓๑๐๑  สังคมศึกษา ๕ ๑.๐ ๔๐ ส๓๓๑๐๓  สังคมศึกษา ๖ ๑.๐ ๔๐ 
พ๓๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๐.๕ ๒๐ พ๓๓๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๓๑๐๑  ศิลปะ ๕ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๓๑๐๒  ศิลปะ ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๓๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕ ๐.๕ ๒๐ ง๓๓๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๐ ๔๐ อ๓๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๐ ๔๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม  ๙.๐ ๓๖๐ รายวิชาเพ่ิมเติม ๙.๐ ๓๖๐ 
ท๓๓๒๐๑  หลักภาษา ๑.๐ ๔๐ ท๓๓๒๐๒  การพิจารณาวรรณกรรมปัจจุบัน ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๐๒๐๙  เทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑ ๐.๕ ๒๐ ว๓๐๒๑๐  เทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๐๒๐๕  คริสต์ศาสนา ๕ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๐๖ คริสต์ศาสนา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๓๒๓๓  หน้าท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๔  หน้าท่ีพลเมือง ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๓๒๐๕  สนทนาภาษาอังกฤษ ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๓๓๒๐๖ สนทนาภาษาอังกฤษ ๖ ๐.๕ ๒๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม (วิชาเอกภาษาจีน)   รายวิชาเพ่ิมเติม (วิชาเอกภาษาจีน)   
จ๓๐๒๐๕  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ๕ ๒.๐ ๘๐ จ๓๐๒๐๖  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ๖ ๒.๐ ๘๐ 
จ๓๐๒๑๕  ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว ๑ ๒.๐ ๘๐ จ๓๐๒๑๖  ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว ๒ ๒.๐ ๘๐ 
อ๓๓๒๐๗  การเขียนอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ ๑ ๑.๕ ๖๐ อ๓๓๒๐๘  การเขียนอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
อ๓๐๒๑๗  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๓๐๒๒๐  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๖ ๐.๕ ๒๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)   รายวิชาเพ่ิมเติม (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)   
อ๓๐๒๓๑  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๕ ๒.๐ ๘๐ อ๓๐๒๓๒  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๖ ๒.๐ ๘๐ 
อ๓๓๒๑๘   ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน ๕ ๒.๐ ๘๐ อ๓๓๒๑๙  ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน ๖ ๒.๐ ๘๐ 
อ๓๓๒๐๗  การเขียนอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ ๑ ๑.๕ ๖๐ อ๓๓๒๐๘  การเขียนอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
อ๓๐๒๑๗  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๓๐๒๒๐  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๖ ๐.๕ ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนักเรียน   ● กิจกรรมนักเรียน   
    ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕     ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕ 
    ชมรม   ๑๕     ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ 

 
 
 
 
 



 

 ๒๐๙   

  

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 

(แผนการเรียนภาษา –ภาษา)  แผนกชาย 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชั่วโมง นก. ชั่วโมง 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ 
ท๓๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑ ๑.๐ ๔๐ ท๓๑๑๐๒  ภาษาไทย ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๐ ๔๐ ค๓๑๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๑ ๑.๐ ๔๐ ว๓๑๑๐๒  วิทยาศาสตร์ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๑๑๘๑  วิทยาการค านวณ ๑ ๐.๕ ๒๐ ว๓๑๑๘๒  การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๑๑๐๑  สังคมศึกษา ๑ ๑.๐ ๔๐ ส๓๑๑๐๓  สังคมศึกษา ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๑๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๑๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๑๑๐๑  ศิลปะ ๑ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๑๑๐๒  ศิลปะ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๑๑๐๑  การงานอาชีพ ๑ ๐.๕ ๒๐ ง๓๑๑๐๒  การงานอาชีพ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๐ ๔๐ อ๓๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๐ ๔๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๙.๐ ๓๖๐ รายวิชาเพ่ิมเติม ๙.๐ ๓๖๐ 
ท๓๑๒๐๑  หลักและศิลปะการพูด  ๑.๐ ๔๐ ท๓๑๒๐๒  หลักและศิลปะการอ่าน  ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๑๒๐๕  เมืองไทยน่ารู้ ๑.๐ ๔๐ ส๓๑๒๐๖ การเมืองและการปกครองของไทย ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๐๒๐๑  คริสต์ศาสนา ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๐๒ คริสต์ศาสนา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๑๒๐๕  สนทนาภาษาอังกฤษ ๑ ๐.๕ ๒๐ อ๓๑๒๐๖ สนทนาภาษาอังกฤษ ๒ ๐.๕ ๒๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม (วิชาเอกภาษาจีน)   รายวิชาเพ่ิมเติม (วิชาเอกภาษาจีน)   
จ๓๐๒๐๑  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ๑ ๒.๐ ๘๐ จ๓๐๒๐๒  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ๒ ๒.๐ ๘๐ 
จ๓๐๒๐๙  ภาษาจีนอ่าน – เขียน ๑ ๒.๐ ๘๐ จ๓๐๒๑๐  ภาษาจีนฟัง – พูด ๒ ๒.๐ ๘๐ 
อ๓๐๒๐๕  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๗ ๒.๐ ๘๐ อ๓๐๒๐๖  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๘ ๒.๐ ๘๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)   รายวิชาเพ่ิมเติม (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)   

อ๓๑๒๐๗  ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน ๑ ๒.๐ ๘๐ อ๓๑๒๐๘  ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน ๒ ๒.๐ ๘๐ 
อ๓๑๒๑๓  ภาษาอั งกฤษเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 
๑.๕ ๖๐ อ๓๑๒๑๔  ภ า ษา อั ง ก ฤษ เทค โ น โ ล ยี แ ล ะ

สารสนเทศ 
๑.๕ ๖๐ 

อ๓๑๒๑๑  หลักการเขียน ๑ ๑.๐ ๔๐ อ๓๑๒๑๒  หลักการเขียน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
อ๓๐๒๐๑  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๗ ๑.๐ ๔๐ อ๓๐๒๐๒  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๗ ๑.๐ ๔๐ 
จ๓๑๒๐๑  ภาษาจีนเบื้องต้น ๑ ๑.๐ ๔๐ จ๓๑๒๐๒  ภาษาจีนเบื้องต้น ๑ ๑.๐ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนักเรียน   ● กิจกรรมนักเรียน   
    ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕     ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕ 
    ชมรม   ๑๕     ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ 
 
 
 
 



 

 ๒๑๐   

  

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕ 

(แผนการเรียนภาษา –ภาษา)  แผนกชาย 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชั่วโมง นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ 
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย  ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๐ ๔๐ ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓ ๑.๐ ๔๐ ว๓๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๒๑๘๑ วิทยาการค านวณ ๒ ๐.๕ ๒๐ ว๓๒๑๘๒ การออกแบบและเทคโนโลยี ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ ๑.๐ ๔๐ ส๓๒๑๐๓ สังคมศึกษา ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๐.๕ ๒๐ พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะ ๓ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๒๑๐๒ ศิลปะ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ ๐.๕ ๒๐ ง๓๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๐ ๔๐ อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๐ ๔๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม  ๙.๐ ๓๖๐ รายวิชาเพ่ิมเติม ๙.๐ ๓๖๐ 
ท๓๒๒๐๑ การเขียนเพื่อการสื่อสาร ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๒๐๒ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๒๒๐๙ อาเซียนศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๒๒๑๐ อาเซียนศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๐๒๐๓ คริสต์ศาสนา ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๐๔ คริสต์ศาสนา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๐๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๒๒๐๕ สนทนาภาษาอังกฤษ ๓ ๐.๕ ๒๐ อ๓๒๒๐๖ สนทนาภาษาอังกฤษ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม (วิชาเอกภาษาจีน)   รายวิชาเพ่ิมเติม (วิชาเอกภาษาจีน)   
จ๓๐๒๐๓ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ๓ ๒.๐ ๘๐ จ๓๐๒๐๔ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ๔ ๒.๐ ๘๐ 
จ๓๐๒๑๑ ภาษาจีนประยุกต์ ๑ ๒.๐ ๘๐ จ๓๐๒๑๒ ภาษาจีนประยุกต์ ๒ ๒.๐ ๘๐ 
อ๓๐๒๐๗ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๙ ๒.๐ ๘๐ อ๓๐๒๐๘ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๑๐ ๒.๐ ๘๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)   รายวิชาเพ่ิมเติม (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)   
อ๓๒๒๐๗ ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว ๑ ๒.๐ ๘๐ อ๓๒๒๐๘ ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว ๒ ๒.๐ ๘๐ 
อ๓๒๒๐๙ ภาษาอังกฤษและวัฒธรรม ๑ ๑.๐ ๔๐ อ๓๒๒๑๐ ภาษาอังกฤษและวัฒธรรม ๒ ๑.๐ ๔๐ 
อ๓๒๒๑๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการอาชีพ ๑ ๑.๕ ๖๐ อ๓๒๒๑๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการอาชีพ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
อ๓๐๒๐๓ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๙ ๑.๐ ๔๐ อ๓๐๒๐๔ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๑๐ ๑.๐ ๔๐ 
จ๓๒๒๐๓ ภาษาจีนเบื้องต้น ๓ ๑.๐ ๔๐ จ๓๒๒๐๔ ภาษาจีนเบื้องต้น ๔ ๑.๐ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนักเรียน   ● กิจกรรมนักเรียน   
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕ 
ชมรม  ๑๕ ชมรม  ๑๕ 
● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ 

 
 
 
 



 

 ๒๑๑   

  

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 

(แผนการเรียนภาษา –ภาษา)  แผนกชาย 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชั่วโมง นก. ชั่วโมง 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ 
ท๓๓๑๐๑  ภาษาไทย ๕ ๑.๐ ๔๐ ท๓๓๑๐๒  ภาษาไทย ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๐ ๔๐ ค๓๓๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ๑ ๑.๐ ๔๐ ว๓๓๑๐๒  วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๓๑๘๑  วิทยาการค านวณ ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๓๑๐๓  สังคมศึกษา ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๓๑๐๑  สังคมศึกษา ๕ ๑.๐ ๔๐ พ๓๓๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๓๑๐๒  ศิลปะ ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๓๑๐๑  ศิลปะ ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๓๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๐ ๔๐ 
อ๓๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๐ ๔๐     
รายวิชาเพ่ิมเติม  ๙.๐ ๓๖๐ รายวิชาเพ่ิมเติม ๙.๐ ๓๖๐ 
ท๓๓๒๐๑  วรรณคดีวิจักษ์ ๑.๐ ๔๐ ท๓๓๒๐๒  การพิจารณาวรรณกรรมปัจจุบัน ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๓๒๐๗  กฎหมายหน้ารู้ ๐.๕ ๒๐ ว๓๓๑๘๓  การออกแบบมัลติมีเดีย ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๐๒๐๕  คริสต์ศาสนา ๕ ๐.๕ ๒๐ ส๓๓๒๐๘ โลกศึกษา ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๓๒๓๓  หน้าท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๐๖ คริสต์ศาสนา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๓๒๐๕  สนทนาภาษาอังกฤษ ๕ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๔  หน้าท่ีพลเมือง ๔ ๐.๕ ๒๐ 
    อ๓๓๒๐๖ สนทนาภาษาอังกฤษ ๖ ๐.๕ ๒๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม (วิชาเอกภาษาจีน)   รายวิชาเพ่ิมเติม (วิชาเอกภาษาจีน)   
จ๓๐๒๐๕  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ๕ ๒.๐ ๘๐ จ๓๐๒๐๖  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ๖ ๒.๐ ๘๐ 
จ๓๐๒๑๕  ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว ๑ ๒.๐ ๘๐ จ๓๐๒๑๖  ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว ๒ ๒.๐ ๘๐ 
อ๓๐๒๑๘  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

๑๑ 
๒.๐ ๘๐ อ๓๐๒๑๙  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๑๒ ๒.๐ ๘๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)   รายวิชาเพ่ิมเติม (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)   
อ๓๓๒๑๓  การแปลเบื้องต้น ๑ ๒.๐ ๘๐ อ๓๓๒๑๔  การแปลเบื้องต้น ๒ ๒.๐ ๘๐ 
อ๓๓๒๑๑   ภาษาอังกฤษปฏิบัติงาน ๑ ๑.๕ ๖๐ อ๓๓๒๑๒   ภาษาอังกฤษปฏิบัติงาน ๒ ๑.๕ ๖๐ 
อ๓๓๒๐๙  ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ๑ ๑.๐ ๔๐ อ๓๓๒๑๐  ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
อ๓๐๒๑๑  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๑๑ ๑.๐ ๔๐ อ๓๐๒๑๒  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๑๒ ๑.๐ ๔๐ 
จ๓๓๒๐๑  ภาษาจีนเบื้องต้น ๕ ๑.๐ ๔๐ จ๓๓๒๐๒  ภาษาจีนเบื้องต้น ๖ ๑.๐ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนักเรียน   ● กิจกรรมนักเรียน   
    ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕     ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕ 
    ชมรม   ๑๕     ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ 

 
 
 
 
 
 



 

 ๒๑๒   

  

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 
(แผนการเรียนสหศิลป์)  แผนกหญิง 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชั่วโมง นก. ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕ ๓๐๐ รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕ ๓๐๐ 
ท๓๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑ ๑.๐ ๔๐ ท๓๑๑๐๒  ภาษาไทย ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๐ ๔๐ ค๓๑๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๑ ๑.๐ ๔๐ ว๓๑๑๐๒  วิทยาศาสตร์ ๒ ๑.๐ ๔๐ 

ว๓๑๑๘๑  วิทยาการค านวณ ๑ ๐.๕ ๒๐ ว๓๑๑๘๒  การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๑๑๐๑  สังคมศึกษา ๑ ๑.๐ ๔๐ ส๓๑๑๐๓  สังคมศึกษา ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๑๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๑๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๑๑๐๑  ศิลปะ ๑ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๑๑๐๒  ศิลปะ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๑๑๐๑  การงานอาชีพ ๑ ๐.๕ ๒๐ ง๓๑๑๐๒  การงานอาชีพ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๐ ๔๐ อ๓๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  ๙.๐ ๓๖๐ รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๐ ๓๖๐ 
ท๓๑๒๐๑  หลักและศิลปะการพูด ๑.๐ ๔๐ ท๓๑๒๐๒  หลักและศิลปะการอ่าน ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๑๒๐๓  รอบรู้เรื่องเมืองไทย ๐.๕ ๒๐ ส๓๑๒๐๔ วิ วัฒนาการการ เมื องและการ

ปกครองของไทย 
๐.๕ ๒๐ 

ส๓๐๒๐๑  คริสต์ศาสนา๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๐๒ คริสต์ศาสนา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๑๒๐๕  สนทนาภาษาอังกฤษ ๑ ๐.๕ ๒๐ อ๓๑๒๐๖ สนทนาภาษาอังกฤษ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๑๒๐๗  เศรษฐกิจพอเพียง ๑.๕ ๖๐ ส๓๑๒๐๘ ประชากรกับสิ่งแวดล้อม ๑.๕ ๖๐ 
ศ๓๐๒๐๑  สหศิลป์๑ ๑.๐ ๔๐ ศ๓๐๒๐๒ สหศิลป์๒ ๑.๐ ๔๐ 
ง๓๐๒๐๑  งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย ๑ ๑.๐ ๔๐ ง๓๐๒๐๒ อาหารไทย ๑ ๑.๐ ๔๐ 
อ๓๑๒๑๙  ภาษาอังกฤษอ่านจับใจความ ๑ ๑.๐ ๔๐ อ๓๑๒๒๐  ภาษาอังกฤษอ่านจับใจความ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
อ๓๐๒๓๓  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว ๑ ๑.๕ ๖๐ อ๓๐๒๓๔  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว ๒ ๑.๕ ๖๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนักเรียน   ● กิจกรรมนักเรียน   
    ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕     ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕ 
    ชมรม   ๑๕     ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 ๒๑๓   

  

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕ 
(แผนการเรียนสหศิลป์)  แผนกหญิง 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชั่วโมง นก. ชั่วโมง 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ 
ท๓๒๑๐๑  ภาษาไทย ๓ ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๑๐๒  ภาษาไทย ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๐ ๔๐ ค๓๒๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๓ ๑.๐ ๔๐ ว๓๒๑๐๒  วิทยาศาสตร์ ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๒๑๘๑  วิทยาการค านวณ ๒ ๐.๕ ๒๐ ว๓๒๑๘๒  การออกแบบและเทคโนโลยี ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๒๑๐๑  สังคมศึกษา ๓ ๑.๐ ๔๐ ส๓๒๑๐๓  สังคมศึกษา ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๒๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๐.๕ ๒๐ พ๓๒๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๒๑๐๑  ศิลปะ ๓ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๒๑๐๒  ศิลปะ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๒๑๐๑  การงานอาชีพ ๓ ๐.๕ ๒๐ ง๓๒๑๐๒  การงานอาชีพ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๐ ๔๐ อ๓๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๐ ๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  ๙.๐ ๓๖๐ รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๐ ๓๖๐ 
ท๓๒๒๐๑  การเขียนเพื่อการสื่อสาร ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๒๐๒  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๐๒๐๓  คริสต์ศาสนา ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๐๔ คริสต์ศาสนา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๐๒๓๑  หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๒  หน้าท่ีพลเมือง ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๒๒๐๕  สนทนาภาษาอังกฤษ ๓ ๐.๕ ๒๐ อ๓๒๒๐๖  สนทนาภาษาอังกฤษ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๒๒๑๑  อาเซียนศึกษา ๑.๕ ๖๐ ส๓๒๒๑๒  ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ ๑.๕ ๖๐ 
ศ๓๐๒๐๓  นาฏศิลป์พื้นบ้าน ๑.๐ ๔๐ ศ๓๐๒๐๔  นาฏศิลป์นานาชาติ ๑.๐ ๔๐ 
ง๓๐๒๐๓  งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย ๒ ๑.๐ ๔๐ ง๓๐๒๐๔  อาหารไทย ๒ ๑.๐ ๔๐ 
อ๓๒๒๑๗  ภาษาอังกฤษอ่านจับใจความ ๓ ๑.๐ ๔๐ อ๓๒๒๑๘  ภาษาอังกฤษอ่านจับใจความ ๔ ๑.๐ ๔๐ 
อ๓๐๒๓๕  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว ๓ ๑.๕ ๖๐ อ๓๐๒๓๖  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว ๔ ๑.๕ ๖๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนักเรียน   ● กิจกรรมนักเรียน   
    ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕     ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕ 
    ชมรม   ๑๕     ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 ๒๑๔   

  

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 
(แผนการเรียนสหศิลป์)  แผนกหญิง 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชั่วโมง นก. ชั่วโมง 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ 
ท๓๓๑๐๑  ภาษาไทย ๕ ๑.๐ ๔๐ ท๓๓๑๐๒  ภาษาไทย ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๐ ๔๐ ค๓๓๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๓๑๘๑  วิทยาการค านวณ ๓ ๐.๕ ๒๐ ว๓๓๑๘๒  การออกแบบและเทคโนโลยี ๓ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๓๑๐๑  สังคมศึกษา ๕ ๑.๐ ๔๐ ส๓๓๑๐๓  สังคมศึกษา ๖ ๑.๐ ๔๐ 
พ๓๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๐.๕ ๒๐ พ๓๓๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๓๑๐๑  ศิลปะ ๕ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๓๑๐๒  ศิลปะ ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๓๑๐๑  การงานอาชีพ ๕ ๐.๕ ๒๐ ง๓๓๑๐๒  การงานอาชีพ ๖ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๐ ๔๐ อ๓๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๐ ๔๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม  ๙.๐ ๓๖๐ รายวิชาเพ่ิมเติม ๙.๐ ๓๖๐ 
ท๓๓๒๐๑  วรรณคดีวิจักษ์ ๑.๐ ๔๐ ท๓๓๒๐๒  การพิจารณาวรรณกรรมปัจจุบัน ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๐๒๐๙  เทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑ ๐.๕ ๒๐ ว๓๐๒๑๐  เทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๐๒๐๕  คริสต์ศาสนา ๕ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๐๖  คริสต์ศาสนา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๐๒๓๓  หน้าท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๔  หน้าท่ีพลเมือง ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๓๒๐๕  สนทนาภาษาอังกฤษ ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๓๓๒๐๖  สนทนาภาษาอังกฤษ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๓๒๐๙  กฎหมายน่ารู้ ๑.๕ ๖๐ ส๓๓๒๑๐  โลกศึกษา ๑.๕ ๖๐ 
ศ๓๐๒๐๕  สหศิลป์ ๕ ๑.๐ ๔๐ ศ๓๐๒๐๖  สหศิลป์ ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ง๓๐๒๐๕  การถนอมและแปรรูปอาหาร ๑.๐ ๔๐ ง๓๐๒๐๖  อาหารนานาชาติ ๑.๐ ๔๐ 
อ๓๓๒๒๐  ภาษาอังกฤษอ่านจับใจความ ๕ ๑.๐ ๔๐ อ๓๓๒๒๑  ภาษาอังกฤษอ่านจับใจความ ๖ ๑.๐ ๔๐ 
อ๓๐๒๓๗  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว ๕ ๑.๕ ๖๐ อ๓๐๒๓๘  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว ๖ ๑.๕ ๖๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนักเรียน   ● กิจกรรมนักเรียน   
    ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕     ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕ 
    ชมรม   ๑๕     ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 ๒๑๕   

  

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 
(แผนการเรียนสหศิลป์)  แผนกชาย 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชั่วโมง นก. ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕ ๓๐๐ รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕ ๓๐๐ 
ท๓๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑ ๑.๐ ๔๐ ท๓๑๑๐๒  ภาษาไทย ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๐ ๔๐ ค๓๑๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๑ ๑.๐ ๔๐ ว๓๑๑๐๒  วิทยาศาสตร์ ๒ ๑.๐ ๔๐ 

ว๓๑๑๘๑  วิทยาการค านวณ ๑ ๐.๕ ๒๐ ว๓๑๑๘๒  การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๑๑๐๑  สังคมศึกษา ๑ ๑.๐ ๔๐ ส๓๑๑๐๓  สังคมศึกษา ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๑๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๑๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๑๑๐๑  ศิลปะ ๑ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๑๑๐๒  ศิลปะ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๑๑๐๑  การงานอาชีพ ๑ ๐.๕ ๒๐ ง๓๑๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๐ ๔๐ อ๓๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  ๘.๕ ๓๔๐ รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๕ ๓๔๐ 
ท๓๑๒๐๑ หลักและศิลปะการพูด ๑.๐ ๔๐ ท๓๑๒๐๒  หลักและศิลปะการอ่าน ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๑๒๐๓  เมืองไทยน่ารู้ ๐.๕ ๒๐ ส๓๑๒๐๔ การเมืองและการปกครองของไทย ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๐๒๐๑  คริสต์ศาสนา ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๐๒ คริสต์ศาสนา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๑๒๐๕  สนทนาภาษาอังกฤษ ๑ ๐.๕ ๒๐ อ๓๑๒๐๖ สนทนาภาษาอังกฤษ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๑๒๐๑  คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ๒.๐ ๘๐ ง๓๑๒๐๒  คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ๒.๐ ๘๐ 
จ๓๐๒๐๙  ภาษาจีนอ่าน- เขียน ๑ ๒.๐ ๘๐ จ๓๐๒๑๐  ภาษาจีนฟัง – พูด ๒ ๒.๐ ๘๐ 
อ๓๐๒๐๕  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๗ ๒.๐ ๘๐ อ๓๐๒๐๖  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๘ ๒.๐ ๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนักเรียน   ● กิจกรรมนักเรียน   
    ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕     ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕ 
    ชมรม   ๑๕     ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 ๒๑๖   

  

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕ 
(แผนการเรียนสหศิลป์)  แผนกชาย 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชั่วโมง นก. ชั่วโมง 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ 
ท๓๒๑๐๑  ภาษาไทย ๓ ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๑๐๒  ภาษาไทย ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๐ ๔๐ ค๓๒๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๓ ๑.๐ ๔๐ ว๓๒๑๐๒  วิทยาศาสตร์ ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๒๑๘๑  วิทยาการค านวณ ๒ ๐.๕ ๒๐ ว๓๒๑๘๒  การออกแบบและเทคโนโลยี ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๒๑๐๑  สังคมศึกษา ๓ ๑.๐ ๔๐ ส๓๒๑๐๓  สังคมศึกษา ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๒๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๐.๕ ๒๐ พ๓๒๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๒๑๐๑  ศิลปะ ๓ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๒๑๐๒  ศิลปะ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๒๑๐๑  การงานอาชีพ ๓ ๐.๕ ๒๐ ง๓๒๑๐๒  การงานอาชีพ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๐ ๔๐ อ๓๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๐ ๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  ๙.๐ ๓๖๐ รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๐ ๓๖๐ 
ท๓๒๒๐๑   การเขียนเพื่อการสื่อสาร ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๒๐๒ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๐๒๐๓   คริสต์ศาสนา ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๐๔ คริสต์ศาสนา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๐๒๓๑   หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๒๒๑๑   อาเซียนศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๒๒๑๐ อาเซียนศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๒๒๐๕   สนทนาภาษาอังกฤษ ๓ ๐.๕ ๒๐ อ๓๒๒๐๖   สนทนาภาษาอังกฤษ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๑๒๐๓ คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ๒.๐ ๘๐ ง๓๑๒๐๔ คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ๒.๐ ๘๐ 
จ๓๐๒๑๑   ภาษาจีนประยุกต์ ๑ ๒.๐ ๘๐ จ๓๐๒๑๒   ภาษาจีนประยุกต์ ๒ ๒.๐ ๘๐ 
อ๓๐๒๐๗   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๙ ๒.๐ ๘๐ อ๓๐๒๐๘   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๑๐ ๒.๐ ๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนักเรียน   ● กิจกรรมนักเรียน   
    ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕     ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕ 
    ชมรม   ๑๕     ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๒๑๗   

  

 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 
(แผนการเรียนสหศิลป์)  แผนกชาย 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชั่วโมง นก. ชั่วโมง 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ ๓๐๐ รายวิชาพ้ืนฐาน ๕.๕ ๒๒๐ 
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑.๐ ๔๐ ท๓๓๑๐๒  ภาษาไทย ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๐ ๔๐ ค๓๓๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ๑ ๑.๐ ๔๐ ว๓๓๑๐๒  วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๓๑๘๑ วิทยาการค านวณ ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๓๑๐๓  สังคมศึกษา ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ ๑.๐ ๔๐ พ๓๓๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๓๑๐๒  ศิลปะ ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๓๑๐๑ ศิลปะ ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๓๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๐ ๔๐ 
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๐ ๔๐     
รายวิชาเพ่ิมเติม  ๙.๐ ๓๖๐ รายวิชาเพ่ิมเติม ๘.๐ ๓๒๐ 
ท๓๓๒๐๑ หลักภาษา ๑.๐ ๔๐ ท๓๓๒๐๒   การพิจารณาวรรณกรรมปัจจุบัน ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๓๒๐๙ กฎหมายน่ารู้ ๐.๕ ๒๐ ส๓๓๒๐๘   โลกศึกษา ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๐๒๐๕ คริสต์ศาสนา ๕ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๐๖   คริสต์ศาสนา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๐๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๔   หน้าท่ีพลเมือง ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๓๒๐๕ สนทนาภาษาอังกฤษ ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๓๓๒๐๖   สนทนาภาษาอังกฤษ ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๑๒๐๕ คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ๒.๐ ๘๐ ว๓๓๑๘๓ การออกแบบมัลติมีเดีย ๒.๐ ๘๐ 
จ๓๐๒๑๕ ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว ๑ ๒.๐ ๘๐ ง๓๑๒๐๖ คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ๒.๐ ๘๐ 
อ๓๐๒๑๘ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๑๑ ๒.๐ ๘๐ จ๓๐๒๑๖ ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว ๒ ๒.๐ ๘๐ 
    อ๓๐๒๑๙   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๑๒ ๒.๐ ๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนักเรียน   ● กิจกรรมนักเรียน   
    ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕     ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕ 
    ชมรม   ๑๕     ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ 

 
 

หมายเหตุ    
 ในกรณีท่ีผู้เรียนไม่สามารถจบตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด  ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการจัด
การศึกษา จะเป็นผู้ตัดสินให้ผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 
 

 

 



 

 ๒๑๘   

  

 

 



 

 ๒๑๙   

  

 

 



 

 ๒๒๐   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๒๒๑   

  

       ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ .รอบสาม เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ ถึง ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  ๓ ด้าน คือ 
ผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียนซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน:  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(ประถมศกึษาและมัธยมศกึษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๕๙ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๙๙ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๙๑ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๓๓ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๔.๙๙ ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ๕.๐๐ ๔.๙๗ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๓.๗๔ ดีมาก 
 สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  □  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 

จุดเด่น 
 ๑.  ผู้เรียนมีร่างกายแข็งแรง  และสุขภาพจิตที่ดี  มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี  และกีฬา  มีคุณธรรม
จริยธรรม  มีความสามารถด้านการคิด  และปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีมากในกลุ่ม
สาระภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  สุขศึกษาพลศึกษา  และกลุ่มสาระการงานอาชีพ  และเทคโนโลยี 
 
 
 
 



 

 ๒๒๒   

  

 ๒.  สถานศึกษามีผลด าเนินการบรรลุตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายของสถานศึกษา  
เกิดผลกระทบที่ดีต่อการพัฒนาผู้เรียนด้านอัตลักษณ์ คือ  “คนดีศรียอแซฟ”  และมีผลการด าเนินงานบรรลุตาม
จุดเน้น  จุดเด่นทีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ  “เป็นโรงเรียนคาทอลิกที่ดูแลนักเรียนอย่างดี  
และเด่นด้านภาษาต่างประเทศ 
 ๓.  สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  และพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบครบวงจร 
(PDCA)  มีระบบโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาตามกฎกระทรวง  และรับนโยบายการบริหารจากฝ่ายการศึกษา
อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ  ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ  งบประมาท  บริหารงานบุคคลและบริหารทั่วไป  
ตลอดจนได้รับการความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการสมาคมครู  ผู้ปกครอง  
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าและเครือข่ายผู้ปกครองเป็นอย่างดี  สถานศึกษา  มี
บรรยากาศที่เหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้  สะอาด  ถูกสุขลักษณะ  สวยงาม  และมีผลกระทบทางบวก  บรรลุ  
เป้าหมายตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  เพ่ือรักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศโดยเน้นด้าน  
ภาษาต่างประเทศ  และดูแลนักเรียนอย่างดี 
 ๔.  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้ดีและมีประสิทธิภาพมาก 
 ๕.  สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยมีการจัดระบบบริหารและสารสน เทศ  
ตามวงจรคุณภาพ  และจัดท ารายงานประจ าปีต่อสาธารณชนทุกปี 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑  ด้านผลการจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญในการเตรียมตัวเข้ารับการทดสอบระดับชาติ
ทุกกลุ่มสาระ  เพื่อรักษาระดับคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
๒.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 -ไม่มี- 
๓.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 -ไม่มี- 
๔.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 

 



 

 ๒๒๓   

  

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๕
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