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ค ำน ำ 

 
“การประกันคุณภาพการศึกษา” พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒ กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้

เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน ว่า สถานศึกษานั้น สามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ ของหน่วยงานต้นสังกัด หรือ 
หน่วยงานที่ก ากับดูแล และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ (แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕) หมวดที่ ๖ มาตรที่ ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา จัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ให้ความส าคัญในการท างานเชิงระบบ มีการวางแผนงานการปฏิบัติงาน 
ลงมือปฏิบัติ สรุปผล ปรับปรุงงาน รายงานผล และน าไปใช้ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และได้จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report 
: SAR) เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา ของโรงเรียน ที่สะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จที่
เกิดขึ้น ตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ ๓  ส่วน  ได้แก่ ส่วนที่ ๑ บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ ๒ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ส่วนที่ ๓ ผลประเมินตนเองของสถานศึกษา  และภาคผนวก  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอ
รายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด เขต
พ้ืนที่ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผู้ปกครอง และสาธารณชน  

   โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ขอขอบพระคุณผู้บริหาร  คณะครู และคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาทุกท่าน ที่ได้เสียสละ และให้ความส าคัญในการจัดท า รายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report : SAR)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จนส าเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงาน
ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ในปีการศึกษาต่อไป  
                  
                                  
             ................................................................ 
                           (บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
                ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
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สำรบัญ 

           
                  หน้า 

 
ค าน า                                                                                                ก 
สารบัญ                                                                                                      ข 
ส่วนท่ี ๑ บทสรุปของผู้บริหาร          ๑ 
  ตอนที่ ๑   ข้อมูลพ้ืนฐาน          ๑ 
  ตอนที่ ๒   การน าเสนอผลการประเมินตนเอง       ๒ 
ส่วนท่ี ๒ ข้อมูลพื้นฐาน                ๑๑ 

1. ข้อมูลพ้ืนฐาน               ๑๑ 
2. ข้อมูลพ้ืนฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา          ๑๖ 
3. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา          ๑๙ 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน             ๒๒ 
5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation/Best Practice)           ๓๔ 
6. รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ              ๓๕ 
7. การด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ           ๓๖ 
8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา           ๓๗ 
9. หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก            ๓๗ 

ส่วนท่ี ๓ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา             ๓๘ 
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน              ๓๘ 
2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา         ๕๒ 
3. จุดเด่น                ๕๔ 
4. จุดควรพัฒนา               ๕๔ 
5. แนวทางการพัฒนา               ๕๕ 
6. ความต้องการช่วยเหลือ              ๕๕ 
7. ความโดดเด่นของสถานศึกษา                 ๕๕ 

ภาคผนวก                  ๖๑ 
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สำรบัญ (ตอ่) 

 
 

       

ภาคผนวก   
 ๑. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน ๖๒ 
 ๒. รายงานการประชุมหรือการให้ความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียน 
๗๓ 

 ๓. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท า SAR ๗๗ 

 ๔. การเผยแพร่ SAR ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสาธารณชนรับทราบ ๘๑ 

 ๕. แผนผังอาคารสถานที่ ๘๒ 

 ๖. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ๘๓ 

 ๗. จ านวนนักเรียน/ห้องเรียน จ าแนกตามสายการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๘๔ 

 ๘. โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรยีน ของโรงเรียน ๘๕ 

 ๙. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ๑๒๒ 

 ๑๐. ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารโรงเรียนแทนต าแหน่งที่ว่าง ๑๒๓ 

 ๑๑. ผลการรับรองข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๑๒๔ 

 ๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๒ ๑๒๕ 

 ๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓ ๑๒๗ 

 ๑๔. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๕ ๑๒๙ 
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ส่วนที่ ๑ 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 
 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 

 
 

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 านวนบุคลากรในโรงเรียน  : ๓๓๒ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 
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ตอนที่ ๒ การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

๑) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 

๒) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 
 
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ๑.๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๖๙ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ใน
แต่ละระดับชั้น สูงกว่าเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้คือร้อยละ ๘๐ จากผลการประเมินความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ของผู้เรียน ซึ่งประเมินโดยกลุ่มสาระทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ และจากการจัดกิจกรรมโครงการมาสนับสนุน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
ข้างต้น เช่น โครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติฯ การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ การสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมในการใช้สื่อ กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี กิจกรรม JS Gen ME กิจกรรม Learning 
by Doing to ICT ท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์
เป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล ด้านการคิดค านวณ ด าเนินงานตามนโยบายของทางโรงเรียนที่เน้นการจัดกระบวน
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นตามหลักสูตร โดยผู้เรียนเกิดทักษะการ
คิดร่วมกัน (Brain Strom) ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    ๑.๑.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๙๔.๕๕ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ สูงกว่าเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด
ไว้คือ ร้อยละ ๘๐ สถานศึกษาจัดรูปแบบการเรียนการสอนเน้นการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีเหตุผลประกอบ โดยครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสอนที่
เน้นการไตร่ตรอง กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ มีงานประเมิน
โครงงาน/Big Job ส่งเสริมการระดมสมอง อภิปราย น าเสนองาน สรุปองค์ความรู้ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
อย่างมีเหตุผล ด้านการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ของผู้เรียน มีครูผู้สอนประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง  
    ๑.๑.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๖๘ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนดไว้คือ ร้อยละ ๘๐ โดยสถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนสร้างชิ้นงานและน าเสนอแบบกลุ่มในรูปแบบโครงงาน 
Big Job เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ ที่สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง มีผลงานจากการท าโครงงาน 
เป็นที่ประจักษ์ 
    ๑.๑.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๒๒ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพ่ือ
พัฒนาตนเองและสังคม สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดไว้คือ ร้อยละ ๘๐ สถานศึกษาส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร โดยการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม การ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ใช้เทคโนโลยีในการค้นหาความรู้ น าเสนอผลงานที่



 

๓ 

 

หลากหลาย น่าสนใจ และสร้างสรรค์ การเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม มีจุดเน้นพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี กิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้ ผู้เรียนทุก
ระดับชั้นมีผลงานทางด้านการใช้เทคโนโลยี และสามารถน าเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
    ๑.๑.๕ ผู้เรียนร้อยละ ๗๑.๒๗ มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา สูงกว่าเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนดไว้คือ ร้อยละ ๖๐ ผลการด าเนินงาน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน มีพัฒนาการ
ตามเกณฑ์ มีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีงานสอนเสริม งาน
ซ่อมเสริมผู้เรียน เพ่ือช่วยเหลือ พัฒนาผู้เรียนให้มีผลการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
     ๑.๑.๖ ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๖๐ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพสุจริต พร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดไว้คือ ร้อยละ ๘๐ สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียน ผ่านกิจกรรมชมรม กิจกรรมการโครงงาน/Big Job การจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน กิจกรรม
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓–๖ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้ มีทักษะพ้ืนฐาน มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมีความพร้อมต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
 
๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑.๒.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๙๓.๖๗ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี เป็นแบบอย่างได้ สูงกว่าเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนดไว้คือ ร้อยละ ๘๐ สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนเป็นคนดี มีจิตใจดีงาม และมีพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ นโยบายและพันธกิจด้าน
ผู้เรียน ในเรื่อง ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
จิตสาธารณะ และสถานศึกษา ได้เพ่ิมเติม  รักและรับใช้ มีการประเมินผู้เรียนทุกคนผ่านทางครู ผู้ปกครอง และ
ผู้เรียนประเมินตนเอง โดยใช้สมุดบันทึกเยาวชนคนดี ทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านความเป็นลูกที่ดี ความเป็นผู้เรียนที่ดี 
ความเป็นคนดีของสังคม และอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
    ๑.๒.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๙๔.๙๑ มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ร้อยละ ๘๐ ผู้เรียนเห็น
คุณค่าของภูมิปัญญาไทย และภูมิใจในความเป็นไทยโดย เฉพาะภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเอง มีกิจกรรมวัน
ไหว้ครูเป็นต้น 
    ๑.๒.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๙๒.๗๒ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สูงกว่าเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนดไว้คือ ร้อยละ ๘๐ ด้วยกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้น เนื่องจากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์เป็น
โรงเรียนคาทอลิก มีฝ่ายจิตตาภิบาลเป็นผู้ด าเนินงานพิธีกรรม และศีลศักดิ์สิทธิ์ ทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้
นักเรียนนับถือต่างศาสนาทุกคน ได้เข้าร่วมพิธีมิสซา บูชาขอบพระคุณ ผู้เรียนยอมรับ และเข้าร่วมพิธีกรรมทาง
ศาสนาคาทอลิกเป็นอย่างดี ด้านกิจกรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ มีกิจกรรมการเรียนลูกเสือ-เนตรนารี 
๑คาบ/สัปดาห์, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ เรียนนักศึกษาวิชาทหาร บ าเพ็ญประโยชน์ สภานักเรียน 
คณะกรรมการนักเรียน ที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของนักเรียน การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมบนความ
แตกต่างและหลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และพลเมืองที่
ดีของโลก 
 
 



 

๔ 

 

    ๑.๒.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๓๙ มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดไว้
คือ ร้อยละ ๘๐ สถานศึกษาให้ความส าคัญ และด าเนินการส่งเสริมลักษณะนิสัย ให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง และมีจิตสังคมที่ดี มีเครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัวสะอาดเรียบร้อย ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับ
ผู้เรียนทุกคน ด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับนักเรียน โดยงานพยาบาลของโรงเรียน ประสานงานกับ
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เพื่อน าแพทย์ พยาบาล มาตรวจสุขภาพนักเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ รณรงค์ให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และตรวจสารเสพติด 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

 
 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   
          สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา  นโยบายปฏิรูปการศึกษา ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ และแผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ปัจจุบัน  
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   

สถานศึกษาบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา จัดท าทุก ๕ ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีการปรับกลยุทธ์
ใหม่ๆ ให้ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน มีการก ากับติดตาม และด าเนินงานตรวจสอบ 
ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้หลักการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการแบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:
๒๐๑๕ การบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา ระบบนิเทศภายใน การจัดระบบการประกัน
คุณภาพภายใน จัดท าข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ เปิดโอกาส ให้ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษา   
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย   

สถานศึกษามีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุงในทุกปีการศึกษา มีกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และฝ่ายวิชาการ ในการก ากับติดตาม
การใช้หลักสูตรสถานศึกษา มีการประเมินผลการใช้หลักสูตร และรายงานผลแก่ฝ่ายการศึกษา  
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครบถ้วนตามหลักสูตร  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕ 

 

 
หลักสูตรที่เปิดสอน 

 

ชื่อหลักสูตร ตัวย่อ 
ระดับอนุบาล ประกอบด้วย 

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

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

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย  
๑. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  (SMP) 
๒. แผนการเรียนสามัญ  (GP) 
๓. แผนการเรียน Intensive English Course  (IEC) 
๔. แผนการเรียน Joseph Gifted Programme  (JSG) 
๕. แผนการเรียน English Programme  (EP.) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย  
๑. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  (SMP) 
๒. แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษา  (MAP) 
๓. แผนการเรียนภาษา-ภาษา  (LAP) 
๔. แผนการเรียนสหศิลป์  (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.) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประกอบด้วย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) แผนการ
เรียนสามัญ (GP) แผนการเรียน Intensive English Course ( IEC)  แผนการเรียน Joseph Gifted 
Programme (JSG) แผนการเรียน English Programme (EP.) ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ประกอบด้วย 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษา (MAP) แผนการเรียน
ภาษา-ภาษา (LAP) แผนการเรียนสหศิลป์ (LAP+IP) แผนการเรียน Joseph Gifted Programme (JSG) 
แผนการเรียน English Programme (EP.) มีการก าหนดโครงสร้างหลักสูตร ของรายวิชาเพ่ิมเติม ตาม
จุดเน้นของ สถานศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  

 
 
 
 



 

๖ 

 

 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางอาชีพ   

สถานศึกษาก าหนดให้คุณครูและบุคลากรทุกท่านต้องได้รับการอบรมไม่น้อยกว่าคนละ ๔๐ ชั่วโมง
ต่อปีศึกษาทั้งด้านความรู้ เทคโนโลยี คุณธรรม จริยธรรม และด้านวิชาชีพ ท าการวิจัยในชั้นเรียน ปี
การศึกษาละ ๑ เรื่อง สนับสนุนให้ครูน าความรู้มาเผยแพร่ ด้วยกิจกรรม KM เพ่ือน าไปพัฒนายังส่วนต่าง ๆ 
นอกจากนี้ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิด
ประสิทธิผล ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการไตร่ตรอง เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก าหนดจุดประสงค์
การเรียนรู้ ครบทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมครูให้
ใช้สื่อเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ มี
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ครูทุกคน สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียน มี
การบันทึกหลังสอน และน ามาปรับปรุง  มีการประเมินแผนการสอนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และมีการนิเทศ
การสอนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางอาชีพ 
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีการปฐมนิเทศและประเมินการจัดการเรียนการสอน
ของครูเข้าใหม่ มีรางวัลที่คณะครูได้รับ เช่น รางวัลครูดีเด่นฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รางวัล
ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น รางวัลคุรุสดุดี รางวัลโครงการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ครูช านาญการ 
ของฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
          สถานศึกษาพัฒนาจัดสภาพแวดล้อมภายในให้อ้ือต่อการเรียนรู้ บริหารจัดการสถานที่ให้มีความ
สะอาด ถูกสุขลักษณะ ตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม มี
อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพียงพอต่อความต้องการ มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น สวน
สมุนไพร สวนวรรณคดี สวนหิน สวนเกษตร สวนวิทยาศาสตร์ สนามกีฬา สระว่ายน้ า สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนมีมุมพักผ่อน ต้นไม้หลากหลายชนิด มีสนามกีฬาทั้งกลางแจ้ง และในร่ม มีการส ารวจซ่อมแซม
อาคารสถานที่ วัสดุ-ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีความปลอดภัย มีบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ มีการ
จัดโครงการ กิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน เช่นโครงการตรวจ
สุขภาพนักเรียน การฉีดวัคซีน การเคลือบฟลูออไรด์  เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีทักษะเตรียมความพร้อมด้าน
อุบัติภัย มีพนักงานรักษาความปลอดภัย ดูแลความปลอดภัยอย่างทั่วถึง และมีระบบการจราจรที่เป็นระบบ 
มีการบริการห้องสมุด ที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องเรียน iPad  สร้าง
โรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุงสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เป็นระบบ อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี 
สะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   
          สถานศึกษาบริหารจัดการระบบข้อมูล และสารสนเทศพ้ืนฐาน ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และสมบูรณ์ 
โดยจัดเก็บสื่อครอบคลุมงานในด้านต่างๆ ภายในโรงเรียน เพ่ือการบริหาร และการจัดการเรียนรู้ เช่น ข้อมูล
ด้านบุคลากร งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานทะเบียนวัดผล งานการเงิน งานห้องสมุด ห้องพยาบาล 
ครุภัณฑ์ ระบบเติมเงิน สหการ งานมาตรฐาน ครบทั้งด้านโรงเรียน ด้านผู้บริหาร ด้านบุคลากร ด้านผู้เรียน 
และด้านชุมชน ด้วยโปรแกรม MIS โดยด้านการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้มีห้องเรียน iPad  ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เป็นต้น     
 
 
 
 



 

๗ 

 

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 

 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต   
สถานศึกษาก าหนดนโยบายให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนที่เน้นการ

ไตร่ตรอง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
การให้ภาพรวม สร้างความเข้าใจ สร้างบรรยากาศในชั้นเรียน สร้างประสบการณ์ การวินิจฉัยประสบการณ์ 
การลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้ แก้ปัญหา ตามสภาพจริง ผ่านค าถามสะท้อน ค าถามเชื่อมโยง ค าถามปรับใช้ ที่
ใช้ได้จริงในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจ ฝึกทักษะความคิดรวบยอด การคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุผล ฝึกประสบการณ์ทางปัญญา สร้างแรงจูงใจในการเรียนการโต้ตอบ การน าเสนอ
แนวคิด อภิปราย ตรวจสอบความคิด ประเมินทางเลือก มีการน ากระบวนการกลุ่มเข้ามาใช้ มีแหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในแผนการเรียนรู้ มี
เนื้อหาครอบคลุมมาตรฐาน และตัวชี้วัดทุกสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ท างาน
ร่วมกัน สามารถแก้ปัญหา มีจิตบริการ และความเป็นพลเมืองที่ดี  
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้    
  สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาครู ในการเลือกใช้สื่อ การผลิตสื่อโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ผ่านการ
ส่งครูอบรมทั้งภายในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา เพ่ือให้คณะครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ความสนใจและศักยภาพของนักเรียน โดยครูสามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
และสมรรถนะนักเรียนตามทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ สอดคล้องกับตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช  ๒๕๕๑ และหลักสูตรมาตรฐานสากล World Class Standard School โดยโรงเรียนมีการบริหาร
จัดการการเรียนการสอน และงานสนับสนุนการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ PDCA ในการท างาน มีการวางแผน 
ก าหนดวัตถุประสงค์ ชัดเจน เป็นระบบ มีกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ แบบฝึกหัด และการประเมินที่ครอบคลุม
จุดประสงค์ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอน เน้นทุกกลุ่มสาระ และบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ โดยใช้สื่อสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากสื่อที่หลากหลาย   
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   
  สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการวางแผนกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก 
และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยกระบวนการนิเทศการเรียน
การสอนของครูผู้สอนแบบกัลยาณมิตรทั้งระบบ เพ่ือครูผู้สอนจะได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก จัดกิจกรรมให้
หลากหลายเลือกใช้เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล ให้เหมาะสมกับผู้เรียน นอกจากนั้นมีการสร้าง
บรรยากาศในห้องเรียน  สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการเสริมแรงบวกให้กับผู้เรียน ตลอดจนเอ้ืออ านวย
ความสะดวกให้กับผู้เรียน ผ่านกิจกรรม/โครงการต่างๆ เช่น การจัดการเรียนสอน การประเมินบรรยากาศ
ชั้นเรียน  โครงการคนดีศรียอแซฟ  การอบรมคุณธรรม เป็นต้น จากการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ส่งผลให้นักเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ด้าน 



 

๘ 

 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดีขึ้นตามล าดับ อีกทั้งยังท าให้บรรยากาศ
การเรียนรู้ เป็นบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เรียนรู้อย่างมีความสุข 
 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

  สถานศึกษามีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยครูศึกษา และวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล ครูได้จัดท าโครงสร้างรายวิชา และแผนจัดการเรียนรู้ ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าผลการประเมิน มาจัดท าวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ครูรู้จัก
ผู้เรียนด้านพฤติกรรมเป็นรายบุคคล โดยผ่านกิจกรรมโฮมรูม การอบรมจากครูประจ าชั้น ด้านจริยธรรม ค าสอน 
สัปดาห์ละ ๔ คาบ กิจกรรมตามแบบประเมิน SDQ ท าให้ทราบข้อเด่น ข้อด้อยของผู้เรียน และใช้วิธีการวัด และ
ประเมินผลอย่างหลากหลาย ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีการวิเคราะห์ และประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล ท า
ให้ทราบความแตกต่าง และข้อจ ากัดของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนทราบจุด
ที่ควรพัฒนาในการวัดผลประเมินผล ส่งผลให้ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้เรียนมีผลการเรียน ๐, ร, 
มส และ มผ น้อยลง ผลการสอบระดับชาติ O-NET และเกรดเฉลี่ยโดยรวมสูงขึ้น มีผู้เรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับประเทศและการแข่งขันรายการอ่ืน ๆ ในระดับประเทศมากขึ้น 

 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้   

          สถานศึกษา มีนโยบาย ให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ โดยจัดอบรม
ให้กับครูอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ก่อนเปิดปีการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้โดยใช้ กระบวนการ 
(KM) Knowledge Management ภายในสถานศึกษาให้คณะครู  บุคลากร เดือนละ ๑ ครั้ ง โดยศูนย์
ภาษาอังกฤษนิตโย การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ส าหรับ
คุณครู ครูในสายชั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน แก้ไขปัญหาร่วมกัน  

 
๓) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม ๑ ระดับ 

 ๓.๑  แผนปฏิบัติงานที่ ๑   เรื่องส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดี
งาม ด้านความรัก รับใช้ และ แบ่งปันแก่ผู้ด้อยโอกาส 

 ๓.๒  แผนปฏิบัติงานที่ ๒   เรื่องพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพของผู้เรียน ช่วยเหลือ
ผู้เรียนและคอยสนับสนุนให้ผู้เรียนไปถึงจุดหมายปลายทางท่ีตั้งไว้    

 ๓.๓  แผนปฏิบัติงานที่ ๓   เรื่องพัฒนาระบบการบริหารงาน บริหารวิชาการให้เป็นเลิศ ใช้
ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เข้าสู่ยุคThailand ๔.๐ มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ และ
คุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานศึกษาอ่ืนๆ ยิ่งขึ้น   

 ๓.๔ แผนปฏิบัติงานที่ ๔ เรื่องพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือให้ครูน าไปพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ  



 

๙ 

 

 
  

๔) นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี (Best Practice)  
 ๔.๑ ด้านผู้เรียน ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ได้แก่
โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งความดี โครงการ Joseph Prize ส่งเสริมผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน โครงการส่งเสริม
การอ่านเฉลิมพระเกียรติฯ 
 ๔.๒ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา รางวัล World class Standard School (โล่/เกียรติ
บัตร) โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ระดับดีมาก จากสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
 ๔.๓ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา(ขนาด
ใหญ่) ๓ ครั้งภายในเวลา ๑๐ ปี ได้รับโล่ทองจากกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๔ .๔ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน รางวัลชมเชย
ระดับประเทศ จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๔.๕ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โล่สืบสานพระปณิธานในการช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาส 
สถานศึกษาได้รับพระราชทานโล่ที่ระลึก ในการสนับสนุนบริจาคโลหิต ให้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมิดล อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา ๑๐ ปี 
 ๔.๖ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โล่เชิดชูเกียรติ สถานศึกษาที่ส่งเสริมวิชาทหารดีเด่น ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
 ๔.๗ ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูใช้กระบวนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง บูรณาการคุณค่า
พระวรสาร และกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 
 
 



 

๑๐ 

 

 
 

๕) ความโดดเด่นของสถานศึกษา  

 ๕.๑ ด้านผู้เรียน เป็นโรงเรียนคาทอลิกที่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี และเด่นด้านภาษาต่างประเทศ 
๕.๒ ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา(ขนาดใหญ่) ๓ ครั้ง

ภายในเวลา ๑๐ ปี ได้รับโล่ทองจากกระทรวงศึกษาธิการ 
๕.๓ ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนรางวัลมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ๕.๔ ด้านการบริหารจัดการ ผ่านการประเมินคุณภาพในระดับดีเยี่ยม จากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบท่ี ๓ 

๕.๕ ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาได้รับพระราชทานโล่ที่ระลึก ในการสนับสนุนบริจาค
โลหิต ให้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมิดล อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา ๑๐ ปี 
 ๕.๖ ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาที่ส่งเสริมวิชาทหารดีเด่น 
 ๕.๗ ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูใช้กระบวนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง บูรณาการคุณค่า
พระวรสาร ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
๖) โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้  
  ๖.๑ สถานศึกษาเป็นศูนย์สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathe-
matics Education : STEM Education) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
  ๖.๒ สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การ การเรียนแบบไตร่ตรอง แนว Active Learning 
  ๖.๓ สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เน้นเพื่อการสื่อสารและ 
ใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือเรียนวิชาอ่ืน ผ่านโครงการภาษาเพ่ือการสื่อสาร โดยใช้สมุดค าศัพท์ ในนักเรียนระดับชั้น 
ป.๑- ม.๓ 
  ๖.๔ สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ภายใต้กรอบแนวคิด Thailand ๔.๐ โดยน ากระบวนการของ 
PLC : Professional Learning Community สู่สถานศึกษา ผ่านภาระงานของครูผู้สอน สู่คุณภาพผู้เรียน 
  ๖.๕ สถานศึกษาเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา SAR บน website 
ของโรงเรียน  

 

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

 

 
   
 



 

๑๑ 

 

 

 

 

 
 

 
ส่วนที่ ๒ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
๑. ข้อมูลพื้นฐาน 

 
 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 
   สามัญปกต ิ
   อิสลามควบคู่สามัญ  
การจัดการเรียนการสอน 

  ปกติ  (สามัญศึกษา) 
  English  Program ได้รับอนุญาตเมื่อ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 

 



 

๑๒ 

 

 
       ๑.๒ จ านวนห้องเรียน/ผู้เรียนจ าแนกตามระดับที่เปิดสอน 
 

ระดับที่เปิดสอน 
จ านวน

ห้องเรียน 

จ านวนผู้เรียน จ านวนผู้เรียน
ที่มีความ

ต้องการพิเศษ 
รวมจ านวน

ผู้เรียน ห้องปกติ EP 

ปกติ EP ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ระดับประถมศึกษา          
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๖ ๒ ๑๒๓ ๖๙ ๓๕ ๑๗   ๒๔๔ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๘ ๒ ๑๖๐ ๑๐๙ ๑๙ ๒๕   ๓๑๓ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๗ ๒ ๑๕๘ ๑๐๗ ๒๓ ๒๘   ๓๑๖ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๘ ๒ ๑๖๘ ๙๘ ๓๖ ๒๓   ๓๒๕ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๘ ๒ ๑๓๕ ๑๒๙ ๑๙ ๑๗   ๓๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๙ ๒ ๑๖๘ ๑๓๐ ๓๐ ๒๔   ๓๕๒ 

รวม ๔๖ ๑๒ ๙๑๒ ๖๔๒ ๑๖๒ ๑๓๔   ๑,๘๕๐ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้          
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๙ ๑ ๑๘๓ ๑๑๑ ๑๘ ๑๒   ๓๒๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๑ ๑ ๒๐๔ ๑๓๒ ๑๗ ๑๓   ๓๖๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๙ ๑ ๑๙๖ ๑๒๘ ๑๖ ๑๓   ๓๕๓ 

รวม ๒๙ ๓ ๕๘๓ ๓๗๑ ๕๑ ๓๘   ๑,๐๔๓ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย          
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๐ ๑ ๒๒๙ ๑๓๖ ๖ ๗   ๓๗๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๐ ๑ ๑๙๑ ๑๑๒ ๘ ๙   ๓๒๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๑ ๑ ๒๐๗ ๑๓๑ ๙ ๔   ๓๕๑ 

รวม ๓๑ ๓ ๖๒๗ ๓๗๙ ๒๓ ๒๐   ๑,๐๔๙ 
รวมทั้งสิ้น ๑๐๖ ๑๘ ๒,๑๒๒ ๑,๓๙๒ ๒๓๖ ๑๙๒   ๓,๙๔๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๓ 

 

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

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา            
- ผู้รับใบอนุญาต/ผู้แทน - - ๑ - - - - - - - ๑ 
- ผู้อ านวยการ - - - - - - ๑ - - - ๑ 
- รอง/ผู้อ านวยการ - - - - - - ๓ - - - ๓ 

รวม - - ๑ - - - ๔ - - - ๕ 
๒. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย            

- ครูไทย - - - ๒๘ -- ๓ -- ๒ - - ๓๓ 
- ครูชาวต่างประเทศ - - - - - - - - - - - 

รวม - - - ๒๘ - ๓ - ๒ - - ๓๓ 
๓. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน            
ระดับประถมศึกษา            

- ครูไทย - - ๓๒ ๖๕ - ๑ -- ๑๓ - - ๑๑๑ 
- ครูชาวต่างประเทศ - - ๑๕ ๑๕ ๑๐ ๑๗ ๑ ๒ - - ๖๐ 

ระดับมัธยมศึกษา            
- ครูไทย - - ๒๙ ๕๗ ๑ ๖ ๑๔ ๑๓ - ๓ ๑๒๓ 
- ครูชาวต่างประเทศ - - ๑๔ ๑๗ ๑๒ ๑๕ ๒ ๑ - ๑ ๖๒ 

รวม - - ๙๐ ๑๕๔ ๒๓ ๓๙ ๑๗ ๒๙ - ๔ ๓๕๖ 
๔. บุคลากรทางการศึกษา - - - ๒๐ - - - ๒ - - ๒๒ 

- เจ้าหน้าท่ี ๔ ๒๔ ๔ ๒๖ ๒ -- ๑ - - - ๖๑ 
รวม ๔ ๒๔ ๔ ๔๖ ๒ - ๑ ๒ - - ๘๓ 

รวมท้ังสิ้น ๔ ๒๔ ๙๖ ๒๓๐ ๒๕ ๔๒ ๒๒ ๓๓ - ๔ ๔๗๗ 
 

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 



 

๑๔ 

 

 
    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 - - - - - 
ภาษาไทย - - ๒๐ - ๑๑ - 
คณิตศาสตร ์ - - ๒๒ - ๑๘  - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - ๑๖ - ๒๖ - 
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - ๑๗ - ๒๓ - 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - ๘ - ๑๑ - 
ศิลปะ - - ๗ - ๑๐ - 
การงานอาชีพ - - ๕ - ๔ - 
ภาษาต่างประเทศ - - ๑๖ - ๒๐ - 
รวม ๓๓ - ๑๑๑ - ๑๒๓ - 

   

    ๑.๓.๓ สรุปจ านวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จ านวนครูผู้สอน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
กิจกรรมนักเรียน   

- ลูกเสือ ๖๓ ๓๕ 
- เนตรนารี ๔๘ ๒๒ 
- ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ๑๑๑ ๑๒๓ 
- รักษาดินแดน (ร.ด.) - ๖๖ 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม ๑๑๑ ๑๒๓ 

กิจกรรมแนะแนว ๑๑๑ ๑๒๓ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๑๑ ๑๒๓ 

 
 

    ๑.๓.๔ สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
 

ลูกเสือ/เนตรนาร ี
/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

จ านวน
ผู้บังคับบัญชา 

จ านวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดตั้งกองลูกเสือ 
มีวุฒ ิ ไม่มีวุฒิ จัดตั้ง ไม่จัดตั้ง 

ลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง ๕๔ ๔๘ ๖ ๕๔ - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  ๖๒ ๕๙ ๓ ๖๒ - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ๖๔ ๕๐ ๑๔ ๖๔ - 
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ๖๖ - - - - 

รวม ๒๔๖ ๑๕๗ ๒๓ ๑๘๐ - 
\ 
            



 

๑๕ 

 

 ๑.๓.๕  สรุปจ านวนครูที่ท าหน้าที่คัดกรอง  และนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ    
    สถานศึกษามีครูแนะแนวที่ผ่านการอบรบมาคอยให้ค าแนะน าเพ่ือคัดกรอง ช่วยเหลือ ผู้เรียนที่มี
ความต้องการเป็นพิเศษ โดยการด าเนินการคัดกรองผ่านทางคุณครูประจ าชั้น เป็นผู้สังเกต และส่งต่อ ให้
คุณครูแนะแนวให้การแนะน ากับผู้ปกครอง เพ่ือพาผู้เรียนไปพบแพทย์ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ และน าผล
มาด าเนินการช่วยเหลือต่อไปเช่น การสอนเสริม การดูแลเรื่องการทานยา การปรับพฤติกรรม เป็นต้น 
 

จ านวนครูที่ท าหน้าท่ีคัดกรอง จ านวนนักเรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ครูที่ไดร้ับการขึ้นทะเบียน 

เป็นผู้คัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ 
ครูที่มีวุฒิทาง

การศึกษาพิเศษ 
ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไม่ขึ้นทะเบยีน 

๑. นางสาวปัทมา          สร้อยแสงจันทร์ - ๑๘๘ ๑ ๑๘๗ 
๒.นางสาวพัสตราภรณ์    เหมเกยีรติจิรกลุ - - - - 
๓. นายค ารณ          ศรีเสวก - - - - 

  หมายเหตุ เด็กช่ือ ภัทรดนัย ไมรอด ป.๓/๔ 

 
ชั้น จ านวน

เต็ม 
สมาธิ
สั้น/ 
ซน /
ไม่นิ่ง 

L.D ออทิ
สติก 

ค ว า ม
ประพฤต ิ

โ ล ก
ส่วนตัว 

อารมณ ์ ปัญหา 
ก า ร
อ่าน 

เรียนรู้
ช้า 

เ ช า ว์
ปัญญา 

วิ ต ก
กังวล 

รวม 

ป.๑ ๑๗๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๐ ๐ ๐ ๐ ๒๐ 
ป.๒ ๒๐๖ ๙ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๑๖ ๐ ๐ ๑ ๒๗ 
ป.๓ ๑๗๓ ๓ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๙ ๐ ๐ ๑ ๑๔ 
ป.๔ ๒๒๘ ๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๗ ๐ ๐ ๐ ๒๑ 
ป.๕ ๑๗๓ ๕ ๒ ๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๐ ๐ ๑ ๑๒ 
ป.๖ ๒๒๓ ๗ ๓ ๐ ๐ ๑ ๒ ๙ ๐ ๐ ๐ ๒๒ 
รวม ๑,๑๗๘ ๒๘ ๕ ๒ ๐ ๓ ๓ ๗๒ ๐ ๐ ๓ ๑๑๖ 
ม.๑ ๒๑๔ ๖ ๒ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๓ ๑ ๐ ๐ ๒๓ 
ม.๒ ๒๓๓ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ 
ม.๓ ๒๒๕ ๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕ 
ม.๔ ๒๔๓ ๒ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๔ 
ม.๕ ๒๑๐ ๒ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ๐ ๖ 
ม.๖ ๒๒๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๔ 
รวม ๑,๓๔๕ ๑๘ ๖ ๐ ๐ ๑ ๑ ๑๓ ๔ ๑ ๐ ๔๔ 
รวม ๒,๕๒๓ ๔๖ ๑๑ ๒ ๐ ๔ ๔ ๘๕ ๔ ๑ ๓ ๑๖๐ 

 
 ๑.๓.๖  สรุปจ านวนครูที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม 

 
ปี พ.ศ. 

 
หน่วยงานท่ีเข้ารับการอบรม 

จ านวนครูที่เข้ารับ 
การอบรม 

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ หัวข้อ๑.ความรัก-เมตตา ๑๔๗ 
๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ หัวข้อ๒.ความซื่อสัตย ์ ๑๔๗ 
๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ หัวข้อ๓.เรียบง่าย-พอเพียง ๑๕๐ 
 



 

๑๖ 

 

 
๒. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  

การพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
ปรัชญา ORA et LABORA จงอธิษฐานและลงมือท างาน 
วิสัยทัศน์ “โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดการศึกษาตามอัตลักษณ์คาทอลิค  บริหารด้วยระบบ

บริหารคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีจรรยาบรรณ  และจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู ผู้เรียนโดดเด่นด้านคุณธรรม – จริยธรรม เป็นผู้น าทางวิชาการและ
เทคโนโลยี    มีทักษะทางภาษามุ่งสู่ความเป็นสากล    บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย” 

พันธกิจ ด้านผู้เรียน  
๑. ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร มีความเช่ียวชาญการใช้เทคโนโลยี ในการค้นคว้า เพื่อ
สร้างนวัตกรรมคิดแก้ปัญหาด้ายกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดเชิงวิพากษ์ เป็นผู้มีสุข
ภาวะที่ดี มีทักษะการท างานเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองเหมาะสมกับความเป็น
พลเมืองในศตวรรษที่ ๒๑  
ด้านครูและบุคลากร  
๒. ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครูจัดการเรียนการสอนที่
บูรการความเช่ือ วัฒนธรรม และชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มีจรรยาบรรณและจิต
วิญญาณของความเป็นครู และส่งเสริมขวัญก าลังใจให้บุคลากรตามความเหมาะสม
ของสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน 
ด้านสถานศึกษา  
๓. ส่งเสริมการบริหารงานด้วยระบบบริหารคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้น
ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม ควบคู่กับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษา ทั้งภายในและภายนอก พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยใช้
วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาสถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๔. สถานศึกษาส่งเสริมจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกเพื่อให้เยาวชน
ชายคาทอลิกท่ีมีกระแสเรียกได้พัฒนาตนเองเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้น าคาทอลิก พร้อมทั้ง
มีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพัฒนาหลักสูตรที่เข้มข้น เหมาะสมกับ
ผู้เรียนและความต้องการของชุมชน มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งพัฒนาความพร้อมด้านภาษาและด้านอ่ืน ๆ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ
การเป็นพลเมืองโลก 

เป้าหมาย 
 

๑. ปลูกฝังให้ผู้เรียนให้มีคุณธรรม-จริยธรรม ตามหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนเองนับถือ 
๒. ปลูกฝังให้ผู้เรียน มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ซื่อตรง รู้จักรักและรับใช้ มีทักษะชีวิต
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้และความสามารถ โดดเด่นในด้านวิชาการ ด้าน
ภาษาและเทคโนโลยี 
๔. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ เรียนเต็มตามศักยภาพ สามารถศึกษาต่อ ใน
ระดับอุดมศึกษาของรัฐ มีผลงานเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ และต่างประเทศ 
๕. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร รักการอ่าน การ
แสวงหาความรู้ มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 



 

๑๗ 

 

๖. ส่งเสริมให้บุคลากรและครูมีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่าง
แท้จริง 
๗. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
๘. จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการความเชื่อ วัฒนธรรมและชีวิตตามคุณค่าพระวร
สารในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
๙. บริหารด้วยระบบบริหารคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม สร้าง
ความเชื่อมั่นด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก โดยการนิเทศติดตาม
งานอย่างมีระบบ 
๑๐. พัฒนาหลักสูตรที่เข้มข้นและเหมาะสมให้กับผู้เรียน ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน  
โดยจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก 
๑๑. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๒. จัดสื่ออุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การ
บริหารจัดการ และการพัฒนาองค์กร 
๑๓. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสู่ความเป็นสากลในทุกด้าน 
๑๔. จัดการศึกษาอบรมเพื่อสร้างผู้น าทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 

ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ด้านผู้เรียน    
๑. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามหลักธรรมทางคริสต์ศาสนา  และทาง
ศาสนาท่ีตนเองนับถือ  และน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
๒. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย  ซื่อสัตย์  ซื่อตรง  รู้จักรักและรับใช้  มีทักษะชีวิต 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๓.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้น าทางด้านวิชาการ  ด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร  และใช้
เทคโนโลยี  ที่ทันสมัยอย่างเหมาะสม 
๔. ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  มีผลงานเป็นท่ียอมรับเข้าสู่การ
แข่งขันทั้งภายในประเทศ  และต่างประเทศ  ตลอดจนสามารถศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาได้ 
๕. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร  รักการอ่าน  การ
แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
๖. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี  มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  
และรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ด้านครู  
๑. ส่งเสริมบุคลากรให้มีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณของความเป็นครู 
๒. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครุสภา ส่งเสริม
ขวัญและก าลังใจให้บุคลากรตามความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจ  และสังคมใน
ปัจจุบัน 
๓. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร  ใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม  และเป็นท่ียอมรับจากบุคคลภายนอก 
๔. พัฒนาบุคลากรชาวต่างชาติ  ให้จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเต็ม
ศักยภาพ 



 

๑๘ 

 

๕. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  ที่บูรณาการความเช่ือ  วัฒนธรรม  และชีวิต
ตามคุณค่าพระวรสารในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
๖. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
ด้านโรงเรียน 
๑. บริหารด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เน้นคุณธรรมจริยธรรม  ความ
คุ้มค่า  นิติธรรม  ความโปร่งใส  ความรับผิดชอบ  การมีส่วนร่วม  มีการนิเทศ  ก ากับ  
ติดตามงานอย่างเป็นระบบ 
๒. พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาท้ังภายในและภายนอก  ที่มีประสิทธิภาพ  
และเกิดประสิทธิผล 
๓. จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยพัฒนาหลักสูตรที่
เข้มข้น  เหมาะสมกับผู้เรียน  และตอบสนองความต้องการของชุมชน 
๔. จัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  รัก  รับใช้  ซื่อสัตย์  ซื่อตรง   
๕. พัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน  เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  และปรับปรุง
สาธารณูปโภคให้เพียงพอ  และเปน็ระบบ  อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ดี  มีความสะอาด  
ปลอดภัย  เอื้อต่อการเรียนรู ้
๖. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมถึงการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
๗. สนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ เป็นนวัตกรรม  เทคโนโลยี  ที่
หลากหลายและทันสมัยเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน  การบริหารจัดการและ
การพัฒนาองค์กร 
๘. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ  และมีมาตรฐาน  ท้ังด้านระบบบริหาร  การจัดการ
ศึกษา  บุคลากร (ISO ๙๐๐๑)  อาคารสถานท่ี  สิ่งแวดล้อม(ISO ๑๔๐๐๑)  
๙. พัฒนาความพร้อมด้านภาษาและด้านอื่นๆ  เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และการ
เป็นพลเมืองโลก 
๑๐. จดัการเรียนการสอนให้เยาวชนชายคาทอลิกท่ีมีกระแสเรยีก  และมีความสนใจ
จะเป็นนักบวช  ได้พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้น าคาทอลิก 

เอกลักษณ ์ เป็นโรงเรียนคาทอลิกทีดู่แลนักเรยีนอย่างดี  และเด่นด้านภาษาต่างประเทศ 
อัตลักษณ ์ อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง ความเป็นตัวตนของตนเอง ในความเป็นอัตลักษณ์

ของนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เกิดจากการหล่อหลอม อบรม การดูแลนักเรียน
เป็นอย่างดีตลอดเวลาที่นักเรียนอยู่ที่โรงเรียน จนเกิดเป็นลักษณะนิสัยที่ดี การอบรม 
การดูแลของโรงเรียนเกิดจากการใช้คุณค่าพระวรสาร (Gospel Values) ในการ
อบรมโดยเน้นคุณค่าพระวรสารจากช่ือของท่านนักบุญยอแซฟองค์อุปถัมภ์ของ
โรงเรียนดังนี้ 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” 

 
 
 



 

๑๙ 

 

 

 
๓. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 

 
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) 

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 
 
 
 



 

๒๐ 

 

 
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) 

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) 



 

๒๑ 

 

 
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) 

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) 

 



 

๒๒ 

 

***  ยุทธศาสตร์ของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒     การปฏิรูประบบทรพัยากรเพื่อการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 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 ๒๕๖๒ 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ 
(O-NET) *** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(๔) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 
(๕) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ 
ร้อยละ ๓ 

(๖) 

 ๒๕๖๑ 
(๑) 

 ๒๕๖๒ 
(๒) 

 ๒๕๖๓ 
(๓) 

   คณิตศาสตร ์ ๓๕๒ ๓๓๐ ๒๙.๙๙ ๕๔.๑๖ ๔๕.๐๔ ๔๐.๓๙ -๔.๖๕ -๑๐.๓๒ ไม่มีพัฒนาการ 
   วิทยาศาสตร ์ ๓๕๒ ๓๓๐ ๓๘.๗๘ ๔๖.๓๘ ๔๖.๕๙ ๔๕.๙๑ -๐.๖๘ -๑.๔๖ ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย ๓๕๒ ๓๓๐ ๕๖.๒๐ ๖๔.๐๒ ๕๖.๑๙ ๖๓.๐๕ ๖.๘๖ ๑๒.๒๑ มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ ๓๕๒ ๓๓๐ ๔๓.๕๕ ๖๗.๕๑ ๖๒.๔๒ ๗๓.๘๙ ๑๑.๔๗ ๑๘.๓๘ มีพัฒนาการ 

 

***   (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 ๒๕๖๒ 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ 
(O-NET) *** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(๔) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 
(๕) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ 
ร้อยละ ๓ 

(๖) 

 ๒๕๖๑ 
(๑) 

 ๒๕๖๒ 
(๒) 

 ๒๕๖๓ 
(๓) 

   คณิตศาสตร ์ ๓๕๓ ๑๖๙ ๒๕.๔๖ ๔๐.๖๙ ๓๘.๔ ๓๕.๐๑ -๓.๓๙ -๘.๘๓ ไม่มีพัฒนาการ 
   วิทยาศาสตร ์ ๓๕๓ ๑๖๓ ๒๙.๘๙ ๔๑.๓๑ ๓๒.๓๗ ๓๔.๖๐ ๒.๒๓ ๖.๘๙ มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย ๓๕๓ ๑๖๙ ๕๔.๒๙ ๖๒.๑๘ ๖๐.๔๑ ๕๘.๖๗ -๑.๗๔ -๒.๘๘ ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ ๓๕๓ ๑๖๓ ๓๔.๓๘ ๔๐.๑๖ ๔๕.๐๘ ๔๙.๓๙ ๔.๓๑ ๙.๕๖ 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” 
 



 

๒๓ 

 

 
 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน    
ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ       
ปี ๒๕๖๓ 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ 
(O-NET) *** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(๔) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 
(๕) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ 
ร้อยละ ๓ 

(๖) 

 ๒๕๖๑ 
(๑) 

 ๒๕๖๒ 
(๒) 

 ๒๕๖๓ 
(๓) 

   คณิตศาสตร ์ ๓๕๑ ๓๔๖ ๒๖.๐๔ ๓๙.๙ ๓๑.๙๔ ๓๐.๔๖ -๑.๔๘ -๔.๖๓ ไม่มีพัฒนาการ 
   วิทยาศาสตร ์ ๓๕๑ ๓๔๓ ๓๒.๖๘ ๓๓.๘๗ ๓๒.๐๖ ๓๕.๙๔ ๓.๘๘ ๑๒.๑๐ มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย ๓๕๑ ๓๔๓ ๔๔.๓๖ ๕๓.๔๙ ๔๕.๓๕ ๔๙.๑๕ ๓.๘๐ ๘.๓๘ มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ ๓๕๑ ๓๔๗ ๒๙.๙๔ ๔๓.๔๗ ๓๙.๕๘ ๔๑.๑๖ ๑.๕๘ ๓.๙๙ มีพัฒนาการ 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๓๕๑ ๓๔๖ ๓๕.๙๓ ๓๘.๐๘ ๓๘.๕๑ ๓๘.๙๓ ๐.๔๒ ๑.๐๙ 
มีพัฒนาการแต่ไม่ถึง

ร้อยละ 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” 

 
 
 

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 ๒๔๔ ๒๔๐ ๙๘.๓๖ ๓๑๓ ๓๐๕ ๙๗.๔๔ ๓๑๖ ๒๗๗ ๘๗.๖๖ ๓๒๕ ๒๓๐ ๗๐.๗๗ ๓๐๐ ๒๕๔ ๘๔.๖๗ ๓๕๒ ๒๙๖ ๘๔.๐๙ 

คณิตศาสตร์ ๒๔๔ ๒๓๘ ๙๗.๕๔ ๓๑๓ ๒๘๗ ๙๑.๖๙ ๓๑๖ ๒๕๑ ๗๙.๔๓ ๓๒๕ ๑๙๘ ๖๐.๙๒ ๓๐๐ ๑๙๘ ๖๖.๐๐ ๓๕๒ ๒๑๕ ๖๑.๐๘ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี ๒๔๔ ๒๔๓ ๙๙.๕๙ ๓๑๓ ๓๐๘ ๙๘.๔๐ ๓๑๖ ๒๙๒ ๙๒.๔๑ ๓๒๕ ๒๔๐ ๗๓.๘๕ ๓๐๐ ๒๔๒ ๘๐.๖๗ ๓๕๒ ๒๔๗ ๗๐.๑๗ 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ๒๔๔ ๒๔๒ ๙๙.๑๘ ๓๑๓ ๒๙๙ ๙๕.๕๓ ๓๑๖ ๒๓๔ ๗๔.๐๕ ๓๒๕ ๒๓๑ ๗๑.๐๘ ๓๐๐ ๒๓๙ ๗๙.๖๗ ๓๕๒ ๓๐๓ ๘๖.๐๘ 

ประวัติศาสตร์ ๒๔๔ ๒๔๓ ๙๙.๕๙ ๓๑๓ ๓๐๕ ๙๗.๔๔ ๓๑๖ ๒๖๘ ๘๔.๘๑ ๓๒๕ ๒๓๑ ๗๑.๐๘ ๓๐๐ ๒๑๗ ๗๒.๓๓ ๓๕๒ ๓๒๑ ๙๑.๑๙ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๔๔ ๒๔๔ ๑๐๐ ๓๑๓ ๓๐๘ ๙๘.๔๐ ๓๑๖ ๓๑๗ ๑๐๐ ๓๒๕ ๓๑๕ ๙๖.๙๒ ๓๐๐ ๒๘๗ ๙๕.๖๗ ๓๕๒ ๓๕๐ ๙๙.๔๓ 

ศิลปะ ๒๔๔ ๒๔๓ ๙๙.๕๙ ๓๑๓ ๓๐๕ ๙๗.๔๔ ๓๑๖ ๓๑๑ ๙๘.๔๒ ๓๒๕ ๒๗๗ ๘๕.๒๓ ๓๐๐ ๒๕๑ ๘๓.๖๗ ๓๕๒ ๒๙๒ ๘๒.๙๕ 

การงานอาชพี ๒๔๔ ๒๔๔ ๑๐๐ ๓๑๓ ๓๑๑ ๙๙.๓๖ ๓๑๖ ๓๑๗ ๑๐๐ ๓๒๕ ๒๖๘ ๘๒.๔๖ ๓๐๐ ๒๕๙ ๘๖.๓๓ ๓๕๒ ๓๔๕ ๙๘.๐๑ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๔๔ ๒๒๐ ๙๐.๑๖ ๓๑๓ ๒๕๐ ๗๙.๘๗ ๓๑๖ ๑๙๓ ๖๑.๐๘ ๓๒๕ ๑๙๘ ๖๐.๙๒ ๓๐๐ ๑๐๘ ๓๖.๐๐ ๓๕๒ ๒๐๘ ๕๙.๐๙ 

 
 
 
 
 



 

๒๔ 

 

จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป 
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 ๓๒๔ ๑๓๗ ๔๒.๒๘ ๓๖๖ ๒๑๓ ๕๘.๒๐ ๓๕๓ ๒๑๓ ๖๐.๓๔ 

คณิตศาสตร ์ ๓๒๔ ๑๐๓ ๓๑.๗๙ ๓๖๖ ๑๐๕ ๒๘.๖๙ ๓๕๓ ๑๐๒ ๒๘.๙๐ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๓๒๔ ๑๓๔ ๔๑.๓๖ ๓๖๖ ๑๕๖ ๔๒.๖๒ ๓๕๓ ๑๕๓ ๔๓.๓๔ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๓๒๔ ๑๙๔ ๕๙.๘๘ ๓๖๖ ๒๗๐ ๗๓.๗๗ ๓๕๓ ๑๙๑ ๕๔.๑๑ 
สุขศึกษา ๓๒๔ ๒๑๐ ๖๔.๘๑ ๓๖๖ ๒๓๓ ๖๓.๖๖ ๓๕๓ ๑๑๐ ๓๑.๑๖ 

พลศึกษา ๓๒๔ ๒๗๗ ๘๕.๔๙ ๓๖๖ ๓๔๗ ๙๔.๘๑ ๓๕๓ ๓๐๓ ๘๕.๘๔ 

ประวัติศาสตร ์ ๓๒๔ ๒๙๖ ๙๑.๓๖ ๓๖๖ ๓๕๕ ๙๖.๙๙ ๓๕๓ ๓๐๘ ๘๗.๒๕ 

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 ๓๒๔ ๒๓๖ ๗๒.๘๔ ๓๖๖ ๒๗๗ ๗๕.๖๘ ๓๕๓ ๒๕๗ ๗๒.๘๐ 

คณิตศาสตร ์ ๓๒๔ ๒๒๗ ๗๐.๐๖ ๓๖๖ ๒๔๒ ๖๖.๑๒ ๓๕๓ ๒๔๗ ๖๙.๙๗ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๓๒๔ ๒๔๖ ๗๕.๙๓ ๓๖๖ ๒๓๔ ๖๓.๙๓ ๓๕๓ ๑๕๖ ๔๔.๑๙ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๓๒๔ ๒๕๘ ๗๙.๖๓ ๓๖๖ ๓๒๒ ๘๗.๙๘ ๓๕๓ ๒๘๙ ๘๑.๘๗ 
สุขศึกษา ๓๒๔ ๒๑๗ ๖๖.๙๘ ๓๖๖ ๓๔๕ ๙๔.๒๖ ๓๕๓ ๒๓๑ ๖๕.๔๔ 

พลศึกษา ๓๒๔ ๒๙๗ ๙๑.๖๗ ๓๖๖ ๓๖๔ ๙๙.๔๕ ๓๕๓ ๓๒๕ ๙๒.๐๗ 

ประวัติศาสตร ์ ๓๒๔ ๒๙๖ ๙๑.๓๖ ๓๖๖ ๓๕๖ ๙๗.๒๗ ๓๕๓ ๓๒๙ ๙๓.๒๐ 

ศิลปะ ๓๒๔ ๒๘๑ ๘๖.๗๓ ๓๖๖ ๓๐๒ ๘๒.๕๑ ๓๕๓ ๓๑๐ ๘๗.๘๒ 

การงานอาชีพ ๓๒๔ ๓๐๓ ๙๓.๕๒ ๓๖๖ ๓๑๑ ๘๔.๙๗ ๓๕๓ ๓๑๔ ๘๘.๙๕ 

ภาษาต่างประเทศ ๓๒๔ ๑๘๘ ๕๘.๐๒ ๓๖๖ ๒๑๐ ๕๗.๓๘ ๓๕๓ ๒๐๑ ๕๖.๙๔ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๕ 

 

จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป   

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 ๓๗๘ ๑๗๗ ๔๖.๘๓ ๓๒๐ ๑๔๔ ๔๕.๐๐ ๓๕๑ ๒๕๖ ๗๒.๙๓ 
คณิตศาสตร ์ ๓๗๘ ๑๗๙ ๔๗.๓๕ ๓๒๐ ๑๕๓ ๔๗.๘๑ ๓๕๑ ๑๘๑ ๕๑.๕๗ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

๓๗๘ ๒๑๘ ๕๗.๖๗ ๓๒๐ ๑๗๕ ๕๔.๖๙ ๓๕๑ ๒๔๖ ๗๐.๐๙ 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ๓๗๘ ๒๒๕ ๕๙.๕๒ ๓๒๐ ๑๗๘ ๕๕.๖๓ ๓๕๑ ๒๑๕ ๖๑.๒๕ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๗๘ ๓๗๓ ๙๘.๖๘ ๓๒๐ ๑๘๑ ๕๖.๕๖ ๓๕๑   
ประวัติศาสตร ์ ๓๗๘ ๓๖๐ ๙๕.๒๔ ๓๒๐ ๓๑๑ ๙๗.๑๙ ๓๕๑ ๓๓๕ ๙๕.๔๔ 

ศิลปะ ๓๗๘ ๓๗๒ ๙๘.๔๑ ๓๒๐ ๒๙๘ ๙๓.๑๓ ๓๕๑ ๓๔๓ ๙๗.๗๒ 
การงานอาชีพ ๓๗๘ ๓๗๒ ๙๘.๔๑ ๓๒๐   ๓๕๑ ๓๓๗ ๙๖.๐๑ 

ภาษาต่างประเทศ ๓๗๘ ๑๖๐ ๔๒.๓๓ ๓๒๐ ๑๔๔ ๔๕.๐๐ ๓๕๑ ๑๔๕ ๔๑.๓๑ 
 

 

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 ๓๗๘ ๓๑๔ ๘๓.๐๗ ๓๒๐ ๒๖๕ ๘๒.๘๑ ๓๕๑ ๒๓๑ ๖๕.๘๑ 
คณิตศาสตร ์ ๓๗๘ ๒๖๕ ๗๐.๑๑ ๓๒๐ ๒๓๑ ๗๒.๑๙ ๓๕๑ ๒๘๙ ๘๒.๓๔ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

๓๗๘ ๓๒๐ ๘๔.๖๖ ๓๒๐ ๒๔๖ ๗๖.๘๘ ๓๕๑ ๓๐๔ ๘๖.๖๑ 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ๓๗๘ ๓๓๒ ๘๗.๘๓ ๓๒๐ ๒๕๘ ๘๐.๖๓ ๓๕๑ ๒๘๒ ๘๐.๓๔ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๗๘ ๒๙๒ ๗๗.๒๕ ๓๒๐ ๒๖๖ ๘๓.๑๓ ๓๕๑   
ประวัติศาสตร ์ ๓๗๘ ๒๙๓ ๗๗.๕๑ ๓๒๐ ๓๑๗ ๙๙.๐๖ ๓๕๑ ๓๓๑ ๙๔.๓๐ 

ศิลปะ ๓๗๘ ๓๖๕ ๙๖.๕๖ ๓๒๐ ๒๗๖ ๘๖.๒๕ ๓๕๑ ๓๓๘ ๙๖.๓๐ 
การงานอาชีพ ๓๗๘ ๓๕๕ ๙๓.๙๒ ๓๒๐   ๓๕๑ ๓๔๑ ๙๗.๑๕ 

ภาษาต่างประเทศ ๓๗๘ ๓๒๒ ๘๕.๑๙ ๓๒๐ ๒๐๘ ๖๕.๐๐ ๓๕๑ ๒๔๕ ๖๙.๘๐ 

 

 

 

 

 

 



 

๒๖ 

 

 

 

 



 

๒๗ 

 

 
 
 
 
 



 

๒๘ 

 

 
ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 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” 
 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
     เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 

ความสามารถ 
ด้านการอ่าน 

จ านวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จ านวน
นักเรียน ท่ี
เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย   
ระดับ     

ประเทศ        
ปี ๒๕๖๓ 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ      
ด้านการอ่าน 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(๔) 

*** 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(๕) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการ
เทียบกับ 
ร้อยละ ๓ 

(๖) 
๒๕๖๑ 

(๑) 
๒๕๖๒ 

(๒) 
๒๕๖๓ 

(๓) 

อ่านรู้เรื่อง ๒๔๔ ๒๔๓ ๗๑.๘๖ ๘๐.๔๕ ๘๔.๗๗ ๗๗.๕
๓ 

-๗.๒๔ -๘.๕๔ ไม่มี
พัฒนาการ 

อ่านออกเสียง ๒๔๔ ๒๔๓ ๗๔.๑๔ ๗๙.๙๖ ๘๗.๘๔ ๘๘.๑
๔ 

๐.๓๐ ๐.๓๔ 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” 

  

สมรรถนะ 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ 
ปี ๒๕๖๓ 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
สมรรถนะ *** 

ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(๔) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(๕) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ ๓ 

(๖) 

๒๕๖๑ 
(๑) 

๒๕๖๒ 
(๒) 

๒๕๖๓ 
(๓) 

ด้านภาษา
(Literacy) ๓๑๖ ๓๐๐ ๔๗.๔๖  ๕๗.๖๓ ๕๒.๓๐ -๕.๓๓ -๙.๒๕ ไม่มีพัฒนาการ 

ด้านค านวณ 
(Numeracy) ๓๑๖ ๓๐๐ ๔๐.๔๗  ๕๔.๓๘ ๔๔.๘๘ -๙.๕๐ -๑๗.๔๗ ไม่มีพัฒนาการ 

ด้านเหตุผล 
(Reasoning) 

- - - - - - - - - 



 

๒๙ 

 



 

๓๐ 

 

 
 
 
 
 



 

๓๑ 

 

 
ผลการทดสอบวัดความรู้วิชาภาษาอังกฤษ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

     งานโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ได้จัดสอบวัด
ระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๒-๖ (Oxford Placement Test for 
Young Learners) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ( Oxford Placement Test )  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ระหว่างช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีผลการทดสอบดังนี้ 

 

๑.  สรุปผลการทดสอบของนักเรียนในระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

 
 

ระดับ 
ช้ัน 

จ านวน 
นักเรียน
ท้ังหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ท่ีสอบ 

ระดับผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
(Common European Framework of Reference for 

Languages : CEFR)  

Grand 
Total 
รวม 

Average 
of Score

ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 

Pre-A๑ A๑ A๒ B๑ B๒ C๑ C๒ 
EP ๑๕๔ ๔๗ ๑ ๔ ๑๗ ๒๕ - - - ๔๗ ๖๐.๗๗ 
ชาย ๖๒๔ ๑๔๑ ๑๐ ๕๑ ๕๑ ๒๙ - - - ๑๔๑ ๔๓.๘๗ 
หญิง ๓๕๗ ๒ - - ๑ ๑ - - - ๒ ๖๑.๐๐ 
รวม ๑,๓๖๖ ๑๙๐ ๑๑ ๕๕ ๖๙ ๕๕ - - - ๑๙๐ ๔๘.๒๓ 

 
๒.  สรุปผลการทดสอบของนักเรียนในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

ระดับ 
ช้ัน 

จ านวน 
นักเรียน
ท้ังหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ท่ีสอบ 

ระดับผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
(Common European Framework of Reference for 

Languages : CEFR)  

Grand 
Total 
รวม 

Average 
of Score

ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 

Pre-A๑ A๑ A๒ B๑ B๒ C๑ C๒ 
EP ๘๘ ๒๙ ๑ ๘ ๑๒ ๖ ๒ - - ๒๙ ๒๙.๒ 
ชาย ๑,๓๔๗ ๑๘๔ ๑๗ ๔๒ ๘๑ ๓๔ ๘ ๑ ๑ ๑๘๔ ๒๘.๐๕ 
หญิง ๗๕๐ ๑๘ -- ๒ ๑๑ ๔ ๑ - - ๑๘ ๓๓.๗๒ 

Teachers ๒๓๔ ๙๕ ๑๒ ๓๖ ๓๙ ๘ -- - - ๙๕ ๑๘.๓๓ 
รวม ๓,๔๙๑ ๓๒๖ ๓๐ ๘๘ ๑๔๓ ๕๒ ๑๑ ๑ ๑ ๓๒๖ ๒๕.๖๓ 

 
นักเรียน ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ ๑ ในระดับจังหวัด จ านวน  ๑๑ คน  

นักเรียน ได้คะแนนสูงสุดในระดับภาค จ านวน ๕ คน  

นักเรียน ได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ ๒ ระดับประเทศ จ านวน ๑ คน 

สอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์อิงกรอบมาตรฐานสากล CEFR ในประเทศ
ไทย โดยใช้การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของบริษัทเสริมปัญญา Advanced English ผลการทดสอบของ
นักเรียนอยู่ในระดับดี นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษจากการท าแบบทดสอบในระบบออนไลน์
ด้วยตัวเอง   



 

๓๒ 

 

 

 

ระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR 

 

ระดับ กรอบความสามารถของผู้เร ียน 
A๑ สามารถเข้าใจและใช้ภาษาในระดับพื้นฐานท่ีคุ้นเคย ในการแสดงออกในชีวิตประจาวัน โดยมุ่งเน้นประเด็นที่

เป็นรูปธรรม เช่น การแนะนาตนเองและบุคคลอื่น การถามและตอบ คาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
สามารถโต้ตอบโดยใช้ภาษาง่ายๆได้ อีกทั้งสามารถ เข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้า ๆ และชัดเจน 

A๒ สามารถเข้าใจ และใช้ประโยคและสานวนที่ใช้ชีวิตประจาวัน และใกล้ตัว เช่น ข้อมูลส่วน บุคคล และ
ครอบครัว การซื้อ-ขาย สภาพทางภูมิศาสตร์ ในพื้นที่ของตนเอง การทางาน สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องง่ายๆในชีวิตประจาวัน สามารถบรรยาย เกี่ยวกับตนเอง ความคิด สภาพแวดล้อม และสิ่ง
ต่าง ๆ ใกล้ตัว 

B๑ ผู้เรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความส าคัญของข้อความทั่ว ไปได้ เมื่อเป็นหัวข้อที่ คุ้นเคยหรือสนใจ เช่น 
การทางาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางใน
ประเทศที่ใช้ภาษาได้ สามารถบรรยาย ประสบการณ์ เหตุการณ ความฝัน ความหวังพร้อมให้เหตุผลสั้น ๆ 
ได้ 

B๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูดและเขียนได้แทบทุก เรื่อง อย่างถูกต้อง
และคล่องแคล่วขึ้น รวมทั้งสามารถจะอานและท าความเข้าใจบทความ ท่ีมีเนื้อหายากขึ้นได้ 

C๑ ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาว ๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อหลากหลาย และเข้าใจ ความหมายแฝงได้ สามารถ
แสดงความคิดความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ ต้องหยุดคิดหาคาศัพท์ สามารถ ใช้ภาษาทั้งใน
ด้านสังคมการทางาน หรือด้านการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนข้อความที่ซับซ้อนได้
อย่างชัดเจนและ ถูกต้องตามโครงสร้าง ไวยากรณ์ พร้อมทั้งสามารถใช้คาเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง 

C๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ ภาษามาตรฐานได้
อย่างสละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี สามารถอ่าน บทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ 
(โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถและ เลือกใช้ภาษาสาหรับพูดและเขียนได้อย่าง
เหมาะสม 

 
 

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดเป้าหมาย การพัฒนาระดับความสามารถทางภาษาของผู้เรียน 
ในระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน ไว้ดังนี้ 

ระดับนักเรียน ระดับความสามารถทางภาษา 
ระดับความสามารถทางภาษา 

ตามกรอบ CEFR 
ผู้ส าเร็จระดับ ป.๖ ระดับขั้นพ้ืนฐาน A๑ 
ผู้ส าเร็จระดับ ม.๓ ระดับขั้นพ้ืนฐาน A๒ 
ผู้ส าเร็จระดับ ม.๖ ระดับขั้นอิสระ B๑ 

 
 
 
 
 
 



 

๓๓ 

 

 
 

ผลการทดสอบความสามารถดา้นภาษาอังกฤษ (เฉพาะโปรแกรม EP ) 
 ค่าประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษจากหน่วยงานทดสอบภาษาอังกฤษ ที่กระทรวงศึกษาธกิารรับรอง  
 

ระดับ 
ช้ัน 

จ านวน 
นักเรียน
ท้ังหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ท่ีสอบ 

ระดับผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
(Common European Framework of Reference 

for Languages : CEFR)  

ผ่านการทดสอบอื่นๆ 
(TOEIC, IEFL, TOEFL  

เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน) 

Pre-A๑ A๑ A๒ B๑ B๒ C๑ C๒  
ป.๑ ๕๑ - - - - - - - -  
ป.๒ ๔๔ - - - - - - - -  
ป.๓ ๕๕ - - - - - - - -  
ป.๔ ๕๙ ๒๑ - ๕ ๑๒ ๔ - - -  
ป.๕ ๔๑ ๑๐ - - - ๑๐ - - -  
ป.๖ ๕๔ ๒๐ ๒ - ๕ ๙ - - - *ขาดสอบ ๔ คน ตดิตามสอบใน

ภายหลัง 
ม.๑ ๑๘ ๑๘ - ๗ ๗ ๑ ๒ - - *ขาดสอบ ๑ คน ตดิตามสอบใน

ภายหลัง 
ม.๒ ๓๐ - - - - - - - -  
ม.๓ ๓๐ - - - - - - - -  
ม.๔ ๑๒ ๑๒ - ๒ ๕ ๕ - - -  
ม.๕ ๑๕ - - - - - - - -  
ม.๖ ๑๓ - - - - - - - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๔ 

 

 
 
๕. นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี (Innovation /Best Practice ) 

 

นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่น ามาใช้ในการปฏิบัติ เพ่ือแก้ปัญหาหรือเพ่ือ
การพัฒนา ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร อย่างสิ้นเชิงหรือเห็นได้ชัด 
เป็นการพัฒนาต่อยอด เพ่ิมมูลค่า มีเป้าหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือมีความสร้างสรรค์ (C 
– Creative), มีความใหม่ในบริบทนั้นๆ (N - New)           มีคุณค่ามีประโยชน์ (V – Value-Added) 
และปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม (A - Adaptive) 

แบบอย่างที่ดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขึ้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้
สถานศึกษาประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 
มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การปฏิบัติตลอดจน
ความรู้และประสบการณ์ มีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอก
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๕ 

 

 

 

 
๖.  รางวัลทีส่ถานศึกษาได้รับ  

 

๖.๑ ปีการศึกษาปัจจุบัน 

ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

๑.นักเรียนพระราชทาน  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 

- ได้รับคัดเลือกเป็น
นักเรียน เพื่อรับ
รางวัล
พระราชทาน 
ระดับเขตพื้นท่ี 
และระดับจังหวัด 

๖.๒ ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี) 

ช่ือรางวัล 
ปี พ.ศ.  

ที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหต ุ

๑. โรงเรียนมาตรฐานสู่สากล  
(มาตรฐาน สช.) World Class 
Standard School 
(โล่ และเกียรติบัตร) 

๒๕๖๐ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

โรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษาที่มีคณุภาพ 
สู่มาตรฐานสากล  
ระดับดีมาก 

๒. โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ๒๕๖๑ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

รางวัลชมเชย
ระดับประเทศ 

๓. นักเรียนรางวัลพระราชทาน - - 

ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียน 
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับเขตพื้นท่ี และระดับ
จังหวัด  

 

  



 

๓๖ 

 

 
๗. การด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

 
นโยบายและจุดเนน้ มี ไม่มี 

๑. จัดการศึกษาทุกระดับ ทกุประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ  รวมทั้งแนวทางการจัด 
การเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

  

๒. ส่งเสรมิการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสตูรสถานศกึษาตามความต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและ
แตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที ่

  

๓. พัฒนาผู้เรียนให้มทีักษะการคดิวิเคราะห ์สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้
เชิงรกุ (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรอืจากสถานการณจ์ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการ
เรียนการสอนในเชิงแสดงความคดิเห็น 
เพื่อเปิดโลกทัศนม์ุมมองรว่มกันของผู้เรียนและครูให้มากขึน้ 

  

๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทกัษะชีวิต  เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการด ารงชีวติและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล สขุภาวะและทัศนคตทิี่ดีตอ่การดแูลสุขภาพ 

  

๕. พัฒนาครูให้มทีกัษะ ความรู้ และความช านาญในการใชเ้ทคโนโลยีดจิิทัล ปัญญาประดิษฐ์  
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพือ่ฝึกทักษะการคิดวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขัน้ตอน 

  

๖. ส่งเสรมิให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภ้าษาอย่างหลากหลาย เพื่อ
วางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคดิวิเคราะห์ รวมทั้งมีทกัษะการสือ่สารและใช้ภาษาที่สามในการต่อยอดการ
เรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 

  

๗. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคดิที่ถกูตอ้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพยีง วินัย สุจรติ จิตอาสา โดย
กระบวนการลกูเสอื และยุวกาชาด 

  

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

ผลการพฒันาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: 
HCEC) 

  

๑๓. ให้ผู้เรียน คร ูผู้บริหารทางการศกึษามแีผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพฒันารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (Excel-
lence Individual Development Plan :EIDP) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๗ 

 

 

 

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 มาตรฐานที่ 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.  หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 

 

  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
 สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 

 
 



 

๓๘ 

 

 

 
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 ๓,๙๔๒ ๓,๘๑๒ ๙๖.๖๙ ยอดเยี่ยม 

 ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน
ในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด ๓.๑ ๔.๑ ๙๘.๓๕+๙๓.๘๓ 

 
   

 ๙๖.๐๙ 
 

 ๑.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียน
ในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด ๕.๓ 

 
   

 ๙๗.๘๙ 
 

 ๑.๓ ร้อยละของผู้ เรียนมีทักษะในการ
สื่อสารในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด  

 
   

 ๙๔.๘๙ 
 

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

 
   

 ๙๗.๘๙ 
 

๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

 
 

๘๐.๐๐ ๓,๙๔๒ ๓,๗๒๗ ๙๔.๕๕ 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 

 

   
 ๙๓.๘๓ 

 

 ๒.๒ ร้อยละของผู้ เรียนมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ๔.๒      ๙๓.๒๗  

 ๒.๓ ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุผล ๔.๓      ๙๖.๕๔  

๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   ๘๐.๐๐ ๓,๙๔๒ ๓,๙๒๙ ๙๙.๖๘ ยอดเยี่ยม 
 ๓.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน

การรวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการ
ท างานเป็นทีม ๔.๔ 

 
   

 ๙๙.๖๘ 
 

 ๓.๒ ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
องค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต ๔.๔ 

 

   

 ๙๙.๖๘ 

 



 

๓๙ 

 

 

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 ๓,๙๔๒ ๓,๘๗๒ ๙๘.๒๒ ยอดเยี่ยม 

 ๔.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๓.๒ 

 
   

 ๙๘.๒๒ 
 

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

 

   

 ๙๘.๒๒ 

 

๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

 
 ๖๐.๐๐ ๓,๙๔๒ ๓,๙๔๒ 

O-NET ๘๔๒ ๗๑.๒๗ ดี 

 ๕.๑ ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ๕.๑     ๓,๙๔๒ ๗๖.๕๗  

 ๕.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจาก
พื้นฐานเดิม ๕.๑ 

 
   

๓,๙๔๒ ๗๖.๕๗ 
 

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

 

  
๑,๐๕๖ ๘๔๒ ๖๕.๙๗ 

 

๖ มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ 

 
 ๘๐.๐๐ ๓,๙๔๒ ๓,๙๔๒ ๙๗.๓๘ ยอดเยี่ยม 

 ๖.๑ ร้อยละของผู้ เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ ๖.๑     ๓,๙๔๒ ๙๗.๒๙  

 ๖.๒ ร้อยละของผู้ เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ
ท างานหรืองานอาชีพ ๖.๔ 

 
   

๓,๙๔๒ ๙๗.๔๘ 
 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน        
๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษาก าหนด ๒.๑ ๒.๒ ๑๔.๑.๑ 
๙๓.๘๐+๘๗.๒๑+๑๐๐ 

 
 

๘๐.๐๐ ๓,๙๔๒ ๓,๖๙๒ ๙๓.๖๗ ยอดเยี่ยม 

 ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   

   ๓,๖๙๒ ๙๓.๖๗ 
 

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

 

   
๓,๖๙๒ ๙๓.๖๗ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

      



 

๔๐ 

 

 

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 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   ๘๐.๐๐ ๓,๙๔๒ ๓,๗๔๑ ๙๔.๙๑ ยอดเยี่ยม 
 ๒.๑ ร้อยละของผู้ เรียนมีความภูมิใจใน

ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย   
   ๓,๗๔๑ ๙๔.๙๑ 

 

๒.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง
ภูมิปัญญาไทย 

 
   

๓,๗๔๑ ๙๔.๙๑ 
 

๓ การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

 
 ๘๐.๐๐ ๓,๙๔๒ ๓,๖๕๕ ๙๒.๗๒ ยอดเยี่ยม 

 - ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ 
วัย  เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม 
ประเพณ ี

 

   
๓,๖๕๕ ๙๒.๗๒ 

 

๔ สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   ๘๐.๐๐ ๓,๙๔๒ ๓,๘๗๙ ๙๘.๓๙ ยอดเยี่ยม 
 ๔.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพ

กาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  

 
   

๓,๘๗๙ ๙๘.๓๙ 
 

๔.๒ ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับ
คนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อื่น 

 
   

๓,๘๗๙ ๙๘.๓๙ 
 

                สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                                จ านวนประเด็นพิจารณา 

๙๓.๗๕ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๑ 

 

 

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ ๑ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

 ๑. กระบวนการพัฒนาด้าน ความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดค านวณ 
สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการกิจกรรมอย่างหลากหลาย ในแต่ละระดับชั้น ผลการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ของผู้เรียน ซึ่งประเมินโดยกลุ่มสาระทั้ง ๘ 
กลุ่มสาระ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากการจัดกิจกรรมโครงการมาสนับสนุน เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดทักษะข้างต้น เช่น โครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติ โครงการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
กิจกรรมยุวกวี  ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการใช้สื่อ กิจกรรม JS 
Gen ME เพ่ือส่งเสริมผู้เรียน ให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตัวเอง
อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการอ่าน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ส่งผล
ให้ผู้เรียน มีทักษะในการอ่าน การเขียนถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึกนึกคิด เรื่องราว ตลอดจนประสบการณ์
ต่างๆ ไปสู่ผู้อ่ืนได้ และการค้นหาความรู้ต่างๆ จากการอ่าน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การสืบค้น การน าเสนอและการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณธรรม และสร้างสรรค์ และเป็น
พลเมืองดิจิตอล  

 

 ๒. กระบวนการพัฒนาด้านความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ /กิจกรรมอย่าง
หลากหลาย เช่น โครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ประเมินคุณภาพโดย  ครูผู้สอนประเมินจากการบันทึกของนักเรียน เพ่ือฝึกทักษะการคิดอย่างเป็น ระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกระดับชั้น ช่วย
พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ โดย
จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา คือสถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ -เนตรนารี กิจกรรมโครงงาน  
โดยมี การแบ่งกลุ่มในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่คละความสามารถของผู้เรียนทั้งกลุ่มเก่ง  ปาน
กลาง และอ่อน  ประเมินคุณภาพโดย ผลของการประเมินกิจกรรม  จากผลประเมินความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ ซึ่งเกิดจากการประเมินผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ โดยมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียน  
 

 ๓. กระบวนการพัฒนาด้าน ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม  
ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบไตร่ตรอง ฝึกกระบวนการคิดแก้ปัญหา เชื่อมโยง จัดการสอนเน้นให้
ผู้เรียนเชื่อมระบบโครงงาน/Big Job มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการ คิดแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรม
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ 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 
 



 

๔๒ 

 

 ๔. กระบวนการพัฒนาด้าน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพ่ือ
พัฒนาตนเองและสังคมสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม สถานศึกษา จัดโครงการกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเชิงสร้างสรรค์ เช่น การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูล การ
น าข้อมูลมาใช้ การอ้างอิง การสร้างสื่อเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรักในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม ส่งผลให้ผู้เรียนทีทักษะในการใช้
เทคโนโลยี ในเชิงสร้างสรรค์ ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด เรื่องราว ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ไปสู่สังคมในเชิง
บวกได้อย่างมีคุณธรรม สร้างสรรค์ และเป็นพลเมืองดิจิตอล 
 

 ๕. กระบวนการพัฒนาด้าน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาจัด
โครงการ กิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ในการพัฒนา
และส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน ให้เป็นไปตามสถานศึกษาก าหนด โครงการและกิจกรรมมี
ส่วนในการช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ การพัฒนาและทักษะด้านภาษาเพ่ือ
การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยสามารถถ่ายทอดความคิดผ่านทางการสื่อสาร การพูด 
การเขียน หรือน าเสนอวิธีต่างๆ ตลอดจนสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ มีส่วนช่วย
พัฒนาให้ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยเป็นไปตาม
เกณฑ์ มีผลการด าเนินงานเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป ผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สามารถสอบ รายวิชาภาษาอังกฤษ เต็ม ๑๐๐ คะแนน จ านวน ๔ คน และระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ รายวิชาคณิตศาสตร์เต็ม ๑๐๐ คะแนน จ านวน ๑ คน ตามล าดับ 
 

 ๖. กระบวนการพัฒนาด้าน ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติทีดีต่องานอาชีพ พร้อมที่จะศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น โรงเรียนมีการก าหนดนโยบายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๗ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ โดยให้สอดแทรกอยู่ในวิชา
พ้ืนฐาน และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต โดยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลาย ฝึกให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง และเกิดทักษะใน 
การท างาน เน้นให้ครูผู้สอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต  ในวิชาพ้ืนฐาน และกิจกรรม  
ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ เช่น กิจกรรมแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพ แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ , มัธยมศึกษาปีที่ ๓, 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากด าเนินงาน ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑. กระบวนการพัฒนาด้าน การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด สถานศึกษา
มีงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้คุณครูได้ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามตัวชี้วัด และ
พฤติกรรมบ่งชี้ เพ่ือผู้เรียนรักษ์ความเป็นไทย ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
เห็นคุณค่าในการใช้ภาษาในการสื่อสาร และอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย  
 

 ๒. กระบวนการพัฒนาด้านผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุ
รักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมผู้เรียน ให้มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาไทย  



 

๔๓ 

 

 

 ๓. กระบวนการพัฒนาด้านผู้เรียน สามารถยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์เป็นโรงเรียนคาทอลิก มีฝ่ายจิตตาภิบาลเป็นผู้ด าเนินงานพิธีกรรม และศีลศักดิ์สิทธิ์ 
ทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนนับถือต่างศาสนาทุกคน ได้เข้าร่วมพิธีมิสซา บูชาขอบพระคุณ ที่จัดขึ้น
เป็นประจ าทุกเดือน ผู้เรียนยอมรับ และเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาคาทอลิกเป็นอย่างดี มีการด าเนิน
โครงการลูกเสือเนตรนารี ให้กับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้
เข้าร่วมเรียนนักศึกษาวิชาทหาร บ าเพ็ญประโยชน์ สภานักเรียน คณะกรรมการนักเรียน ที่ส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันของนักเรียน การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมบนความแตกต่างและหลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และพลเมืองที่ดีของโลก 

 ๔. กระบวนการพัฒนาด้าน สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม สถานศึกษาให้ความส าคัญ 
และด าเนินการส่งเสริมลักษณะนิสัย ให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีจิตสังคมที่ดี มีเครื่องแต่งกาย
และเครื่องใช้ส่วนตัวสะอาดเรียบร้อย ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้เรียนทุกคน ด าเนินการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีให้กับนักเรียน โดยห้องพยาบาลของโรงเรียน ประสานงานกับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เพ่ือน าแพทย์ 
พยาบาล มาตรวจสุขภาพนักเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  รณรงค์ให้ผู้เรียนมีสุข
ภาวะที่ดี มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตรวจปัสสาวะ และตรวจสารเสพติด ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด มีการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีโดยครูห้องพยาบาล ชั่งน้ าหนัก ส่วนสูงของครูประจ าชั้น มีการบันทึกการเจริญเติบโตของนักเรียน 
และสนับสนุนให้นักเรียนออกก าลังกาย 
 
     มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 

ประเด็นพิจารณา การปฏิบัติงาน *** 
ผลส าเร็จ(ขอ้) 

ผลการประเมิน 
คุณภาพท่ีได้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน   ๕ ยอดเยี่ยม 
 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 ยอดเยี่ยม 
 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 ยอดเยี่ยม 



 

๔๔ 

 

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 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   ๕ ยอดเยี่ยม 
 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     

๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  
๕ ยอดเยี่ยม 

 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 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรยีนรู ้

  
๕ ยอดเยี่ยม 

 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 ยอดเยี่ยม 

 



 

๔๕ 

 

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

                                                                                 จ านวนประเด็นพิจารณาตามค่าเป้าหมาย (๖) 

 

 

 

 

 

 

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ ๒   

          ๒.๑ กระบวนการพัฒนา เป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจ สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๓ – 
๒๕๖๗ และแผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน นอกจากนี้ สถานศึกษา
ก าหนดเป้าหมายตามนโยบาย และจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ที่ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้ งบริบทเกี่ยวกับ
การปฏิรูปการศึกษา เพ่ือน ามาก าหนดนโยบาย และจุดเน้น การจัดการศึกษา ที่ยึดตามพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน คือ มี
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อสถาบันหลักของชาติ มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง สร้างความรู้ทักษะเพ่ือให้มีอาชีพ มีงานท า 
และเป็นพลเมืองดี ตลอดจนน าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ด้านการ
เสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และ
มีแนวทางการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา คือ ๑) ยกระดับคุณภาพการศึกษา ๒) ลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ๓) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ๔) 
ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบการด าเนินงานของโครงการ กิจกรรมให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย และนโยบาย 
 

          ๒.๒ กระบวนการพัฒนา ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา การด าเนินงานของ
สถานศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ฯ สถานศึกษา
สามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาทุกๆ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการปรับกลยุทธ์ใหม่ๆให้
ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน มีการก ากับติดตาม และด าเนินงานตรวจสอบ 
ประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล มีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการนโยบายคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:
๒๐๑๕ “มุ่งมั่น พัฒนาการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์คาทอลิก ด้วยระบบบริหารคุณภาพ เพ่ือสร้ างความ
เชื่อมั่นและความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ” มีโครงการกิจกรรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในตาม

           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  



 

๔๖ 

 

นโยบายข้อ ๙ และกลยุทธ์ข้อท่ี ๑๔ เป้าหมายที่ ๑๔.๑ มีการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวง มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในมีรายงานผลการประเมินต่ อ
ผู้เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนและมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องตามวงจร PDCD ส่งผลให้การ
ด าเนินงานบรรลุมาตรฐานและเป้าหมายที่ก าหนดตามแผน ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ   
 

 ๒.๓ กระบวนการพัฒนา เรื่องด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาบริหารจัดการเก่ียวกับวิชาการทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตรที่มี
ความยืดหยุ่น กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ปกครองและชุมชน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยก าหนดให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
จุดเน้นของสถานศึกษา มีกระบวนการท างานที่เป็นระบบ โดยวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมการ
พัฒนาหลักสูตรที่เข้มข้นเหมาะสมกับผู้เรียนและความต้องการของชุมชน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุขตามแผนการเรียนที่หลากหลาย มีการบูรณาการเชื่อมโยง คุณค่าพระวรสารตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก นอกจากนี้ยังมีผลจากการสอบถามความต้องการของผู้ปกครอง ผู้เรียน ในการรับบริการ
จากสถานศึกษาแต่ละด้าน โดยด้านวิชาการ พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับมาก เกี่ยวกับประเด็น
ที่สถานศึกษาจัดหลักสูตร English Programme หลักสูตร Intensive และหลักสูตรสามัญอย่างหลากหลาย 
ที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม และความรู้ 
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และมีการรายงานผลการประเมินอย่างเป็นระบบ  ต่อเนื่อง  ชัดเจน 
และทันสมัย  

 

๒.๔ กระบวนการพัฒนา เรื่องพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สถานศึกษา
ก าหนดให้คุณครูและบุคลากรทุกท่านต้องได้รับการอบรมไม่น้อยกว่าคนละ ๖๐ ชั่วโมงต่อปีศึกษาทั้งด้าน
ความรู้ เทคโนโลยี คุณธรรม จริยธรรม และด้านวิชาชีพ ท าการวิจัย ปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง สนับสนุนให้ครู
ได้ศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือน าความรู้มาเผยแพร่ ด้วยกิจกรรม KM เพ่ือน าไปพัฒนา
ยังส่วนต่าง ๆ นอกจากนี้ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบไตร่ตรอง เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก าหนดจุดประสงค์การ
เรียนรู้ ครบทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมครูให้ใช้สื่อ
เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียน ให้ค าแนะน า ปรึกษา แก้ปัญหา ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน และ
คุณภาพชีวิต มีการบันทึกหลังสอน และน ามาปรับปรุง  มีการประเมินแผนการสอนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
และมีการนิเทศการสอนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางอาชีพ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีการปฐมนิเทศและประเมินการ
จัดการเรียนการสอนของครูเข้าใหม่ จัดสัมมนา ดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ใช้กระบวนการ PLC ในการ
พัฒนางาน มีรางวัลที่คณะครูได้รับ เช่น รางวัลครูดีเด่นฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รางวัลครู
โรงเรียนเอกชนดีเด่น รางวัลคุรุสดุดี รางวัลโครงการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ครูช านาญการ 

 



 

๔๗ 

 

 
 

๒.๕ กระบวนการพัฒนา เรื่องจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาพัฒนาจัดสภาพแวดล้อมภายในให้อ้ือต่อการเรียนรู้ บริหารจัดการสถานที่ให้มี
ความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม มีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพียงพอต่อความต้องการ มีแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เช่น สวนสมุนไพร สวนวรรณคดี สวนหิน สวนเกษตร สวนวิทยาศาสตร์ สนามกีฬา สระว่ายน้ า 
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีมุมพักผ่อน ต้นไม้หลากหลายชนิด มีสนามกีฬาทั้งกลางแจ้ง และในร่ม มี
การส ารวจซ่อมแซมอาคารสถานที่ วัสดุ-ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีความปลอดภัย มีบันทึกการใช้
แหล่งเรียนรู้ มีการจัดโครงการ กิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน เช่น 
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน การฉีดวัคซีน การเคลือบฟลูออไรด์ มีพนักงานรักษาความปลอดภัย ดูแล
ความปลอดภัยอย่างทั่วถึง และมีระบบการจราจรที่เป็นระบบ มีการบริการห้องสมุด ที่ให้บริการสื่อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องเรียน iPad ห้องเรียน Mac เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง
ให้ทันกับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ผู้เรียนค้นพบจินตนาการใหม่ๆ เป็นพ้ืนฐานต่อยอดในอนาคต สร้าง
โรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุงสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เป็นระบบ อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี 
สะอาด ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่ 
ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ ที่หลากหลาย มีมุมพักผ่อน สนามกีฬา
ต่างๆ เพียงพอต่อการใช้งาน อาคารสถานที่ และวัสดุ -ครุภัณฑ์ ต่างๆที่ช ารุด ได้รับการซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษา ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างดีและปลอดภัย และจากการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยท าให้ผู้เรียน ให้มีความปลอดภัย มีสุขภาพจิตดี สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
ปลอดโรคภัยต่างๆ และจากการจัดระบบการให้บริการห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องไอแพด ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ค้นคว้า ศึกษา และหาข้อมูลด้วยตนเอง 

๒.๖ กระบวนการพัฒนา เรื่องจัดระบบเทคโนสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู้ สถานศึกษาบริหารจัดการระบบข้อมูล และสารสนเทศพ้ืนฐาน เพ่ือการบริหาร  และการ
จัดการเรียนรู้ ด้วยโปรแกรม MIS ครอบคลุมงานภายในโรงเรียน เน้นความถูกต้อง ความสมบูรณ์ โดย
จัดเก็บข้อมูลด้านบุคลากร งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานทะเบียนวัดผล งานการเงิน งานห้องสมุด 
ห้องพยาบาล ครุภัณฑ์ ระบบเติมเงิน สหการ งานมาตรฐาน  ครบทั้งด้านโรงเรียน ด้านผู้บริหาร ด้าน
บุคลากร ด้านผู้เรียน และด้านชุมชน โดยด้านการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้มีห้องเรียน iPad  ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 



 

๔๘ 

 

 
     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 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 

  

๘๐.๐๐ ๒๙๕  ๙๘.๖๔ ยอดเย่ียม 

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

 

   

๒๙๑ ๙๘.๖๔ 

 

 ๑.๒  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้จริง 

 
   ๒๙๑ ๙๘.๖๔  

 ๑.๓  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
ส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษ  

 
   ๒๙๑ ๙๘.๖๔  

 ๑.๔  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก 
แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้  
และน าเสนอผลงาน 

 
   ๒๙๑ ๙๘.๖๔  

 ๑.๕  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้ เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันได้  

 
   ๒๙๑ ๙๘.๖๔  

๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

  
๘๐.๐๐ ๒๙๕ 

๒๙๑ 
๙๘.๖๔ ยอดเย่ียม 

 ๑.๑ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ ๗.๔ 

 
   ๒๙๑ ๙๘.๖๔  

 ๑.๒ ใช้แหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ ๗.๔ 

 
   ๒๙๑ ๙๘.๖๔  

 ๑.๓ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
 

 
   ๒๙๑ ๙๘.๖๔  

๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิง
บวก ๗.๓ 

 
 

๘๐.๐๐ ๒๙๕ ๒๙๑ 
๙๘.๖๔ 

ยอดเย่ียม 

 ๓.๑ ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  
 

 
   

๒๙๐ 
๙๘.๖๔  

 ๓.๒ ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 
เด็กรักที่ จะเรียนรู้  สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข  
 
 
 
 

 

   

๒๙๑ 

๙๘.๖๔  



 

๔๙ 

 

ประเด็นพิจารณา การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

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

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้
ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ บรรจ ุ

ผ่าน
เกณฑ์ที่
ก าหนด 

๔ ตรวจสอบและประเมินผู้ เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

  

๘๐.๐๐ ๒๙๕ ๒๙๒ ๙๘.๙๘ 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
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

  

๘๐.๐๐ ๒๙๕ ๒๘๓ ๙๕.๙๓ ยอดเย่ียม 

 ๕.๑ และผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใน
การจัดการเรียนรู้ 

 
      

 ๕.๒ น าข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของตนเอง 

 
      

                     สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                                       จ านวนประเด็นพิจารณา ๙๘.๑๗ 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  

 

 

 

 

 



 

๕๐ 

 

 

       จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ ๓  

 ๓.๑ กระบวนการพัฒนา ด้านจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ในชีวิตได้ สถานศึกษาก าหนดนโยบายให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง โดยการให้ภาพรวม สร้างความเข้าใจ สร้างบรรยากาศในชั้นเรียน 
สร้างประสบการณ์ การวินิจฉัยประสบการณ์ การลงมือปฏิบัติ ผ่านค าถามสะท้อน ค าถามเชื่อมโยง 
ค าถามปรับใช้ ที่ใช้ได้จริงในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ ฝึกทักษะความคิด
รวบยอด การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุผล ฝึกประสบการณ์ทางปัญญา สร้างแรงจูงใจในการเรียน
การโต้ตอบ การน าเสนอแนวคิด อภิปราย ตรวจสอบความคิด ประเมินทางเลือก มีการน ากระบวนการ
กลุ่มเข้ามาใช้ มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มที่ และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในแผนการเรียนรู้ มีเนื้อหาครอบคลุมมาตรฐาน และตัวชี้วัดทุกสาระการ
เรียนรู้ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการเรียนรู้ แก้ปัญหา ตามสภาพจริง จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสถานศึกษาได้จัดขึ้น ท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ผ่านแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
 
 ๓.๒ กระบวนการพัฒนา ด้านใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ โรงเรียนมีความตระหนักในการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
โดยผู้บริหาร ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันก าหนดมาตรฐาน เป้าหมายและยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษาสถานศึกษา มี
การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา เช่น มีห้องปฏิบัติการต่าง ส่งเสริมให้ครูมีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยใช้แหล่งเรียนรู้ จัดท าสื่อและใช้สื่อ ICT เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมงานกับชุมชนในวันส าคัญต่าง ๆ มีกิจกรรมที่ผู้ปกครอง/ชุมชนเข้ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านต่าง ๆ 
กับนักเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวกับกับโรงเรียน 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ต่างๆ มีการ
ถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรภายในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนกับครอบครัว 
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 
 ๓.๓ กระบวนการพัฒนา ด้านมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สถานศึกษาสนับสนุน 
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการวางแผนกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็น
ระบบ มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรัก
ที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยกระบวนการนิเทศการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนแบบกัลยาณมิตรทั้งระบบ เพ่ือครูผู้สอนจะได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก จัด
กิจกรรมให้หลากหลายเลือกใช้เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
นอกจากนั้นมีการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน  สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการเสริมแรงบวกให้กับ



 

๕๑ 

 

ผู้เรียน ตลอดจนเอ้ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ เรียน ผ่านกิจกรรม/โครงการต่างๆ เช่น การจัดการ
เรียนสอน การประเมินบรรยากาศชั้นเรียน โครงการคนดีศรียอแซฟ การอบรมคุณธรรม กิจกรรมสาน
สัมพันธ์ เป็นต้น จากการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ส่งผลให้นักเรียน มีความกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้  และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ผลสัมฤทธิ์ เรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดีขึ้นตามล าดับ อีกทั้งยังท าให้บรรยากาศการเรียนรู้ เป็นบรรยากาศที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เรียนรู้อย่างมีความสุข 
 
 ๓.๔ กระบวนการพัฒนา ด้านตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน สถานศึกษามีกระบวนการวัดผล และประเมินผล ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนทราบจุดที่ควรพัฒนาตนเองในการวัดผลประเมินผลแต่ละครั้ง ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้เรียนมีผลการเรียน ๐, ร, มส และ มผ น้อยลง ผลการสอบระดับชาติ O-
NET เต็ม๑๐๐ การทดสอบพบว่าผู้เรียนมีเกรดเฉลี่ยโดยรวมสูงขึ้น 
            
 ๓.๕ กระบวนการพัฒนา ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน มีโปรแกรมการเรียนที่
หลายหลาย มีการให้ข้อมูลป้อนกลับระหว่างเพ่ือนกับเพ่ือน , ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน เพ่ือเกิดการ
ปรับปรุง พัฒนาการเรียนรู้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน เพ่ือน าไปใช้พัฒนาตนเอง นอกจากนี้สถานศึกษาจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้โดยใช้ 
กระบวนการ (KM) Knowledge Management ภายในสถานศึกษาให้คณะครู บุคลากร เดือนละ ๑ ครั้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๒ 

 

 
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 ดเีลิศ 
๖. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๗. การมคีุณลักษณะและค่านิยมทีด่ีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 
๘. ความภมูิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
๙. การยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
๑๐. สุขภาวะทางรา่งกายและจิตสงัคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่
 ๒ 

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

ยอดเยี่ยม 

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

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่
 ๓ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
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 



 

๕๓ 

 

 
 
การคิดระดับคุณภาพของสรุปผลการประเมินคุณภาพ 
1. การแปลผลระดับคุณภาพของประเด็นพิจารณาและมาตรฐานการศึกษา 

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

2. หาระดับคุณภาพของแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 
2.1 หาคะแนนเฉลี่ยของแต่ละมาตรฐานโดยใช้สูตร 
คะแนนเฉลี่ยแต่ละมาตรฐาน = ผลรวมคะแนนทุกประเด็นพิจารณาของแต่ละมาตรฐาน 

               จ านวนประเด็นการพิจารณา 
2.2 แปลผลคะแนนเฉลี่ยแต่ละมาตรฐานเป็นระดับคุณภาพ  

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

            ๔                 ๔ 
หมายเหตุ: ทศนิยมต่ ากว่า .๕ ปัดลง ตั้งแต่ .๕ ปัดขึ้น 

3. หาระดับคุณภาพของสรุปผลการประเมินคุณภาพ ดังนี้ 
3.1 หาคะแนนเฉลี่ยของสรุปผลการประเมินคุณภาพโดยใช้สูตร 
คะแนนเฉลี่ยของสรุปผลการประเมินคุณภาพ = ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของแต่ละมาตรฐาน 
                              จ านวนมาตรฐาน 
3.2 แปลผลคะแนนเฉลี่ยสรุปผลการประเมินเป็นระดับคุณภาพ  
เช่น คะแนนเฉลี่ยของสรุปผลการประเมินคุณภาพ = ๔.๔+๔.๓๓+๔.๒๕ = ๑๒.๙๘ = ๔.๓๓ = ดีเลิศ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๔ 

 

 
๓.  จุดเด่น 
 

 

    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

คุณภาพของผู้เรียน 
๑.ผู้ เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ โดดเด่นด้าน 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โครงงาน Big 
job   มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารในการสร้างผลงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ตามหลักสูตร ค่าเฉลี่ยผลการสอบ O – NET สูงกว่าระดับประเทศในทุกระดับชั้นและทุกรายวิชา 
ผู้เรียนทุกคนสามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ 
๒.ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแต่งต่าง และหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกายที่ดีและ
จิตสังคม ปลอดจากสิ่งเสพติดและสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  มีความโดดเด่น เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และ
เป็นคนดีศรียอแซฟ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑.สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนางานอย่างเป็นระบบครบวงจร PDCA มีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑.กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง 

 
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 ควรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากร ทุกคน ได้สามารถพัฒนาทางด้านภาษาให้มากขึ้น เช่น 
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 



 

๕๕ 

 

 
๕.  แนวทางการพัฒนา 
            

    - สถานศึกษาก าหนดจุดเน้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก ด าเนินการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เหมาะสม สอดคล้องตามจุดเน้น ระบุ แผน วิธีการ 
กระบวนการ แนวทางการรักษาผลการพัฒนาตนเอง ให้สูงเหมือนเดิมหรือสูงขึ้น โดยระบุวิธีปฏิบัติ / 
ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน ที่ท าให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จ เป็นเลิศตามเป้าหมาย และเป็นที่ยอมรับ 
เช่น การจัดกิจกรรมโครงการเมล็ดพันธุ์แห่งความดี โครงการ Joseph Prize กิจกรรมโครงการส่งเสริม
การอ่านเฉลิมพระเกียรติฯ และผลงานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ิมแบบอย่างที่ดี พัฒนาแนวความคิด 
หรือวิธีการใหม่ท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

 

 
๖. ความต้องการช่วยเหลือ 
 

- พัฒนาระบบ การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน 
O-NET 

 

 
๗. ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
 
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 ให้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมิดล อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา ๑๐ ปี  
- สถานศึกษาท่ีส่งเสริมวิชาทหารดีเด่น  
ด้านการจัดการเรียนการสอน  
- ครูใช้กระบวนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง บูรณาการคุณค่าพระวรสาร ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๖ 

 

 
 

กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 
 

- สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนบูรณาการคุณค่าพระวรสารในแผนการจัดการเรียนรู้ แต่ละรายวิชาทั้งวิชา 
พ้ืนฐาน และเพ่ิมเติมตามหลักสูตรอย่างเป็นระบบ   
- สถานศึกษามีการจัดอบรม  พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครูทั้งการจัดท าหลักสูตร 
สถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
- สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและรักษาดินแดน  กิจกรรมแนะแนว  
กิจกรรมชมรม และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยผู้เรียนทุกคนได้เลือกตามความต้องการ ความ 
ถนัดและความสนใจ ส่งผลให้มีการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร ตลอดจนมีการประเมินกิจกรรมจาก 
ครูผู้สอน ครูประจ าชั้น และครูผู้ช่วย 

- มีสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ที่กว้างขวางหลากหลายเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ได้ครบทุกกลุ่มสาระ
อย่างเหมาะสม 
 

 

 

 
   

 
 

  

 
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 สถานศึกษาได้รับพระราชทานโล่ที่
ระลึก ในการสนับสนุนบริจาคโลหิต ให้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา ๑๐ ปี 

   

๕. ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาท่ีส่งเสริมวิชาทหารดีเด่น    



 

๕๗ 

 

 



 

๖๑ 

 

 

 

 

                            

ภาคผนวก 

    

๑. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 

๒. รายงานการประชุมหรือการให้ความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

๓. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท า SAR  

๔. การเผยแพร่ SAR ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสาธารณชนรับทราบ  

๕. แผนผังอาคารสถานที่ 

๖. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

๗. จ านวนนักเรียน/ห้องเรียน จ าแนกตามสายการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

๘. โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน   

๙. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

๑๐. ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารโรงเรียนแทนต าแหน่งที่ว่าง 

๑๑. ผลการรับรองข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๒ 

๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓ 

๑๔. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

๖๒ 

 



 

๖๓ 

 



 

๖๔ 

 



 

๖๕ 

 



 

๖๖ 

 



 

๖๗ 

 



 

๖๘ 

 



 

๖๙ 

 



 

๗๐ 

 



 

๗๑ 

 



 

๗๒ 

 

 

 



 

๗๓ 

 

 

 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
 ๑/๒๕๖๔ 

วันศุกร์ที่ ๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุม ๒ อาคารสันตะมารี 

------------------------------------- 
รายช่ือกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. บาทหลวงวิทยา  ลัดลอย  ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต  ประธานกรรมการ/ผู้จัดการ 
 ๒. บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ๓. บาทหลวงดิษพล รุ่งโรจน์วรวฒันา ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ๔. บาทหลวงวรียุทธ เกียรติสกุลชยั ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ๕. บาทหลวงสุพัฒน์ หลิวสิร ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ๖. นางสายสุนีย ์ กอสนาน  ผู้แทนครู   กรรมการ 
 ๖. นายเดชสกล  จึงประวัต ิ ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
 ๗. บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อ านวยการ   กรรมการและเลขานุการ 
  
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางชุติมา  ปิ่นสินชัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม 
ระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑. เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เนื่องจากบาทหลวงเดชา อาภรณ์
รัตน์  ได้รับหน้าที่ใหม่ ซึ่งส่งผลต่อการมาร่วมประชุม ทางโรงเรียนจึงได้ด าเนินการสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านใหม่ ตามระเบียบของการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และ
ได้เสนอแต่งตั้ง บาทหลวง ดอกเตอร์ เอกรัตน์  หอมประทุม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

มติที่ประชุม : รับทราบการค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
 
 
 



 

๗๔ 

 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 
 

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และได้
ด าเนินการประเมินครูและบุคลากรฯ พร้อมทั้งส่งรายงานไปยังฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ
ได้ด าเนินการปรับขึ้นเงินเดือนเรียบร้อยแล้ว 
 

มติที่ประชุม : รับทราบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 ๓.๒ แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนซ้ าชั้นในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เนื่องด้วยส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบว่า โรงเรียนไม่สามารถให้นักเรียนซ้ าชั้นได้ หรือหากว่า
ผู้ปกครองและโรงเรียนต้องการให้นักเรียนซ้ าชั้นแต่จะไม่สามารถขอรับเงินอุดหนุนส าหรับนักเรียนได้และ
แนะน าให้ทางโรงเรียนร่วมมือกับผู้ปกครองในการหาวิธีการดูแลช่วยเหลือด้านการเรียน 
 

มติทีป่ระชุม : รับทราบการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนซ้ าชั้นในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ รายงานคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 การรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับการศึกษาปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ได้ด าเนินการสรุปและจัดท ารูปเล่ม ส่งศึกษาธิการ
จังหวัดนครปฐม ฝ่ายการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผลดังนี้ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับการศกึษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก     ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน     ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

มติที่ประชุม : รับทราบการรายงานคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 



 

๗๕ 

 

 
 ๔.๒ สรุปเงินอุดหนุนที่ได้รับจาก สช. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ – มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

สรุปเงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาล 
ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ – มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 

เดือน เงินอุดหนุนที่โรงเรียนได้รับโอนเข้าบัญชี 
พฤษภาคม ๔,๑๕๐,๔๖๘.๙๔   
มิถุนายน ๔,๑๕๐,๔๖๘.๙๔   

  

รวมทั้งสิ้น ๘,๓๐๐,๙๓๗.๘๘ 
 

มติที่ประชุม : รับทราบสรุปเงินอุดหนุนที่ได้รับจาก สช. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ – 
มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

 ๔.๓ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ผลการประเมิน
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) และ ผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้น 
ป.๖ ม.๓ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

 ๔.๕ ปฏิทินโรงเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

มติที่ประชุม : รับทราบปฏิทินโรงเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 ๔.๖ สรุปผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

     
    
    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  มีทั้งหมด ๓๕๑ คน 

      นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัย ท้ังหมด        ๒๐๖   คน ข้อมูล ณ ๑ มิ.ย. ๖๔ 
    นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐบาล       ๑๗๑  คน   คิดเป็นร้อยละ  
๘๓.๐๑ 

               นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยเอกชน          ๓๕   คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๖.๙๙ 
     เตรียมตัวปฏิบัติตนเป็นนักบวช                ๒๒   คน 
        หมายเหตุ*** ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     รอด าเนินการเก็บผลสอบของระบบ Tcas ดังนี้ 



 

๗๖ 

 

  
มติที่ประชุม : รับทราบสรุปผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ๕.๑ การรับรองจ านวนนักเรียนและห้องเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑  
             ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ส ารวจ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 
 

มติที่ประชุม : รับรองจ านวนนักเรียนและห้องเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ๑/๒๕๖๔  
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
  

 ๖.๑ การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

มติที่ประชุม : รับทราบก าหนดการการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ระดับช้ัน จ ำนวนห้อง จ ำนวนนักเรียน(เต็ม) จ ำนวนนักเรียนได้รับเงินอุดหนุน

เตรียมอนุบาล 1 20 -

อ.1 7 147                                                         138                                                         

อ.2 8 203                                                         203                                                         

อ.3 8 214                                                         213                                                         

รวมอนุบาล 23 564                                                         554                                                         

ป.1 10 282                                                         224                                                         

ป.2 28 241                                                         196                                                         

ป.3 10 308                                                         262                                                         

ป.4 10 310                                                         265                                                         

ป.5 10 323                                                         264                                                         

ป.6 10 297                                                         260                                                         

รวมประถม 78 1,761                                                      1,471                                                      

ม.1 11 320                                                         291                                                         

ม.2 11 318                                                         287                                                         

ม.3 12 357                                                         329                                                         

ม.4 11 357                                                         335                                                         

ม.5 12 370                                                         357                                                         

ม.6 11 318                                                         300                                                         

รวมมธัยม 68 2,040                                                      1,899                                                      

รวมทั้งหมด 169 4,385                                                      3,924                                                      



 

๗๗ 

 



 

๗๘ 

 



 

๗๙ 

 



 

๘๐ 

 

 
 

  



 

๘๑ 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

๘๒ 

 

 

 

แผนผังอาคารสถานที่ 

 

 

 

  



 

๘๓ 

 

 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๘๔ 

 

 

จ านวนนักเรียน/ห้องเรียน จ าแนกตามสายการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

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 EP. EP. Intensive Intensive      

๑๕ ๑๕ ๓๑ - ๓๑ - ๓๑ - ๑๘ ๘ ๑๗ ๙ - ๓๕ - ๓๔ - - - - - - - - ๒๔๔ 

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

๑๕ ๑๕ ๓๒ - ๓๓ - ๓๒ - ๓๓ - ๑๑ ๑๒ ๘ ๑๓ - ๔๐ - ๓๔ - ๓๕ - - - - ๓๑๓ 

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

๑๕ ๑๖ ๔๓ - ๔๒ - ๔๒ - ๑๓ ๑๔ ๑๐ ๑๔ - ๓๖ - ๓๕ - ๓๖ - - - - - - ๓๑๖ 

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

๑๕ ๑๕ ๓๕ - ๓๔ - ๓๔ - ๓๕ - ๑๘ ๑๒ ๑๙ ๑๑ - ๓๔ - ๓๑ - ๓๓ - - - - ๓๒๕ 

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

๑๕ ๑๔ ๓๖ - ๓๕ - ๓๕ - ๖ ๑๐ ๑๓ ๗ - ๓๒ - ๓๒ - ๓๒ - ๓๓ - - - - ๓๐๐ 

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

๑๕ ๑๕ ๓๓ - ๓๖ - ๓๕ - ๓๔ - ๑๖ ๑๑ ๑๔ ๑๓ - ๓๕ - ๓๖ - ๓๕ - ๒๔ - - ๓๕๒ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม.๑ 
Intensive JS วิทย-์คณิต วิทย-์คณิต Intensive Intensive EP. Intensive วิทย-์คณิต วิทย-์คณิต     
๑๖ - ๑๐ ๘ ๓๕ - ๓๗ - ๓๙ - ๓๘ - ๑๘ ๑๒ - ๔๗ - ๓๓ - ๓๑ - - - - ๓๒๔ 

ม.๒ 
Intensive JS วิทย-์คณิต Intensive Intensive สามัญ EP. Intensive วิทย-์คณิต วิทย-์คณิต สามัญ    
๒๘ - ๑๕ ๑๐ ๒๖ - ๒๗ - ๓๔ - ๓๒ - ๑๗ ๑๓ - ๔๔ - ๓๐ - ๒๙ - ๒๙ - - ๓๖๖ 

ม.๓ 
Intensive JS วิทย-์คณิต Intensive Intensive สามัญ EP. Intensive วิทย-์คณิต สามัญ     
๑๓ - ๑๕ ๑๒ ๓๗ - ๓๘ - ๓๙ - ๔๒ - ๑๖ ๑๓ - ๔๑ - ๔๒ - ๔๕ - - - - ๓๕๓ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

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

  ค านวณ 
สหศิลป ์ วิทย-์คณิต    

๓๙ - ๑๒ ๘ ๓๙ - ๓๔ - ๓๘ - ๓๐ - ๒๙ - ๖ ๗ - ๕๕  ๓๗ - ๔๔ - - ๓๗๘ 

ม.๕ 
ภาษา JS วิทย-์คณิต วิทย-์คณิต ค านวณ ภาษา สหศิลป ์ EP. ภาษา-ภาษา 

ค านวณ 
สหศิลป ์

วิทย-์คณิต   

๒๖ - ๑๓ ๑๒ ๓๐ - ๒๗ - ๓๒ - ๒๓ - ๒๘ - ๘ ๙ - ๔๒ - ๓๔ - ๓๖ - - ๓๒๐ 

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

สหศิลป ์
วิทย-์คณิต   

๒๒ - ๑๐ ๑๘ ๓๔ - ๓๓ - ๓๔ - ๒๖ - ๓๐ - ๙ ๔ - ๒๗ - ๓๓ - ๒๖ - ๔๕ ๓๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘๕ 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 แนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ก าหนดตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานดังนี้ 
ระดับการศึกษา   

หลักสูตรของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดระดับการศึกษาเป็น  ๓  ระดับ   ดังนี้ 
 ๑. ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖)  การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกของการศึกษา
ภาคบังคับมุ่ ง เน้นทักษะพ้ืนฐานด้านการอ่านการเขียน การคิดค านวณ ทักษะการคิด พ้ืนฐาน                       
การติดต่อสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
สมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและวัฒนธรรม  โดยเน้นจัดการเรียนรู้       
แบบบูรณาการ  

๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ส ารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มี
ทักษะในการคิดวิจารณญาณ  คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด 
ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย   ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษา
ต่อ  

๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖) การศึกษาระดับนี้เน้นการเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนทั้ง
ด้านวิชาการและวิชาชีพ  มีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดข้ันสูง สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตนและประเทศตาม
บทบาทของตน สามารถเป็นผู้น า และผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่าง ๆ   
การจัดเวลาเรียน   
 ๑. ระดับชั้นประถมศึกษา (ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖)  จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลาเรียนวัน
ละไม่เกิน ๕  ชั่วโมง  
 ๒. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓) จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียน
วันละไม่เกิน ๖ ชั่วโมง คิดน้ าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ ๔๐ ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีค่า
น้ าหนักวิชา เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (นก.) 

๓. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖) จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลา
เรียนวันละไม่เกิน ๖ ชั่วโมง คิดน้ าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ ๔๐ ชั่วโมงต่อภาคเรียน      
มีค่าน้ าหนักวิชา เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (นก.) 

 
การก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน และเพ่ิมเติม โรงเรียนด าเนินการ ดังนี้ 
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  โรงเรียนได้จัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาเป็น  ๒ แผนการ

เรียนรู้ ดังนี้ 
 
 
 



 

๘๖ 

 

๑. แผนการเรียนสามัญ   จัดให้มีเวลาเรียนพื้นฐานชั้นปีละ ๘๔๐ ชั่วโมงต่อปี  โดยมีเวลาเรียนรวม
รายปี  ปีละ ๑,๐๘๐ ชัว่โมง 

๒. แผนการเรียน Intensive   จัดให้มีเวลาเรียนพื้นฐานชั้นปีละ ๘๔๐ ชั่วโมงต่อปี  โดยมีเวลาเรียน
รวมรายปี ปีละ ๑,๐๘๐ ชั่วโมง  โดยก าหนดให้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ 

 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จัดโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐานเป็นไปตามที่ก าหนด และสอดคล้อง

กับเกณฑ์การจบหลักสูตร  โดยทุกแผนการเรียนต้องเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมของกลุ่มสาระสังคมศึกษา  คือ 
รายวิชา หน้าที่พลเมือง และคริสต์ศาสนา  โดยเพิ่มจุดเน้นของรายวิชาในกลุ่มสาระตามแผนการเรียน   ดังนี้ 

ม.๑ – ม.๓ 
- แผนการเรียนสามัญ   เรียนเพ่ิมเติมเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์  และภาษาต่างประเทศ 
- แผนการเรียน Intensive  เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

และคณิตศาสตร์ 
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และภาษาต่างประเทศ 
ม.๔ – ม.๖ 
- แผนการเรียนภาษา – ภาษา  เรียนเพ่ิมเติมเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ แยกเป็นแผนการเรียนจีน และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ 
- แผนการเรียนคณิต – ภาษา เรียนเพ่ิมเตมิเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์  และภาษาต่างประเทศ   
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เรียนเพ่ิมเติมเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมของกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์   
- แผนการเรียนสหศิลป์ เรียนเพ่ิมเติมเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    

การงานอาชีพ  และภาษาต่างประเทศ   
    นอกจากนี้ ทุกระดับชั้นจะได้เรียนรายวิชา  สนทนาภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างประเทศ  โดยมี

ศูนย์ภาษานิตโยเป็นผู้ก ากับดูแลการเรียนการสอน  ซึ่งพิจารณาความสอดคล้องตลอดจนความพร้อมจุดเน้น
ของโรงเรียนและเกณฑ์การจบหลักสูตร   

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ก าหนดไว้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีละ ๑๒๐ 
ชั่วโมง และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ปีละ ๓๖๐ ชัว่โมง  เป็นเวลาส าหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว กิจกรรม
นักเรียนและกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  

ในส่วนกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดสรรเวลาให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 

 ระดับประถมศึกษา (ป.๑-๖)         รวม  ๖  ป ี จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง  
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)      รวม  ๓  ปี  จ านวน  ๔๕  ชั่วโมง 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๔-๖) รวม  ๓  ปี  จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง 
 ทั้งนี้กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ จะเป็นกิจกรรมที่บูรณาการร่วมกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ใน  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้   กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียน 
 



 

๘๗ 

 

โครงสร้างเวลาเรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุม่สาระการเรียนรู้/ 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.) 

วิทยาศาสตร์ 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐(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.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒๐ ๒๐ ๔๐ 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 รายวิชาแผนการเรียนสามัญ/

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.) 

 
 
 

  

 



 

๘๘ 

 

 
โครงสร้างเวลาเรียน  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้ 
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 (เพ่ิมเติม) ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๔๔๐ ๔๔๐ ๔๔๐  
●รายวิชา / กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมความ
พร้อมและจุดเน้น   

ปีละไม่น้อยกว่า ๔๐ ช่ัวโมง 
ปีละไม่น้อยกว่า 
 ๒๐๐ ช่ัวโมง 

ไม่น้อยกว่า  
๑,๖๐๐ช่ัวโมง 

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

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ ชั่วโมง/ปี 
ไม่น้อยกว่า 

๑,๒๘๐ ชั่วโมง/ปี 
 

รวม ๓  ปี 
ไม่น้อยกว่า 

๓,๖๐๐ ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘๙ 

 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ 
(แผนการเรียนสามัญ) 

 

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 การงานอาชีพ๑ ๒๐ 
อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑๖๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  ๑๒๐ 
ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑     ๔๐ 
ส๑๑๒๐๑     คริสต์ศาสนา๑ ๒๐ 
อ๑๑๒๐๑     การสื่อสารภาษาอังกฤษ  ๑ ๔๐ 
จ๑๑๒๐๔     ภาษาจีนเบื้องต้น ๑ ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
● กิจกรรมแนะแนว/จริยธรรม ๔๐ 
● กิจกรรมนักเรียน  
          ลูกเสือ / เนตรนารี ๓๐ 
          ชมรม ๔๐ 
● กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ 
 

หมายเหตุ   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ตามค าสั่ง ๙๒๒/๒๕๖๑  และใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามค าสั่ง สพฐ ๑๒๓๙/๒๕๖๐ 
 
 
 
 



 

๙๐ 

 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒ 
(แผนการเรียนสามัญ) 

 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

( ชั่วโมง / ปี ) 
รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ ๒๐๐ 
ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ ๒๐๐ 
ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 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 
อ๑๒๒๐๑     การสื่อสารภาษาอังกฤษ  ๒ ๔๐ 
จ๑๒๒๐๔ ภาษาจีนเบื้องต้น ๒ ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
● กิจกรรมแนะแนว/จริยธรรม ๔๐ 
● กิจกรรมนักเรียน  
          ลูกเสือ / เนตรนารี ๓๐ 
          ชมรม ๔๐ 
● กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ 
 
หมายเหตุ   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ตามค าสั่ง ๙๒๒/๒๕๖๑  และใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามค าสั่ง สพฐ ๑๒๓๙/๒๕๖๐ 
 
 
 
 



 

๙๑ 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ 
(แผนการเรียนสามัญ) 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

( ชั่วโมง / ปี ) 
รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย  ๓ ๒๐๐ 
ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๒๐๐ 
ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓ ๘๐ 
ส๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ ๔๐ 
ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ ๔๐ 
พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๘๐ 
ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ ๘๐ 
ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓ ๔๐ 
อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑๖๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  ๑๒๐ 
ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ ๔๐ 
ส๑๓๒๐๑     คริสต์ศาสนา ๓ ๒๐ 
อ๑๓๒๐๑     การสื่อสารภาษาอังกฤษ  ๓ ๔๐ 
จ๑๓๒๐๔ ภาษาจีนเบื้องต้น ๓ ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
● กิจกรรมแนะแนว/จริยธรรม ๔๐ 
● กิจกรรมนักเรียน  
          ลูกเสือ / เนตรนารี ๓๐ 
          ชมรม ๔๐ 
● กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ 

หมายเหตุ   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ตามค าสั่ง ๙๒๒/๒๕๖๑  และใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามค าสั่ง สพฐ ๑๒๓๙/๒๕๖๐ 

 

  



 

๙๒ 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 

(แผนการเรียนสามัญ) 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

( ชั่วโมง / ปี ) 
รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ ๑๖๐ 
ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ ๑๖๐ 
ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี๔  ๑๒๐ 
ส๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ๔ ๔๐ 
ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ ๔๐ 
พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๔๐ 
ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ ๔๐ 
ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔ ๔๐ 
อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ ๒๐๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  ๑๒๐ 
ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ ๔๐ 
ส๑๔๒๐๑     คริสต์ศาสนา ๔ ๒๐ 
อ๑๔๒๐๑     การสื่อสารภาษาอังกฤษ  ๔ ๔๐ 
จ๑๔๒๐๔ ภาษาจีนเบื้องต้น ๔ ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
● กิจกรรมแนะแนว/จริยธรรม ๔๐ 
● กิจกรรมนักเรียน  
          ลูกเสือ / เนตรนารี ๓๐ 
          ชมรม ๔๐ 
● กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ 

หมายเหตุ   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ตามค าสั่ง ๙๒๒/๒๕๖๑  และใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐) ตามค าสั่ง สพฐ ๑๒๓๙/๒๕๖๐ 



 

๙๓ 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ 

(แผนการเรียนสามัญ) 
 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

( ชั่วโมง / ปี ) 
รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑๖๐ 
ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ ๑๖๐ 
ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ๕ ๑๒๐ 
ส๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ ๔๐ 
ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ ๔๐ 
พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๔๐ 
ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ ๔๐ 
ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕ ๔๐ 
อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๒๐๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  ๑๒๐ 
ส๑๕๒๐๒ หน้าที่พลเมือง ๕ ๔๐ 
ส๑๕๒๐๑     คริสต์ศาสนา ๕ ๒๐ 
อ๑๕๒๐๑     การสื่อสารภาษาอังกฤษ  ๕ ๔๐ 
จ๑๕๒๐๔ ภาษาจีนเบื้องต้น ๕ ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
● กิจกรรมแนะแนว/จริยธรรม ๔๐ 
● กิจกรรมนักเรียน  
          ลูกเสือ / เนตรนารี ๓๐ 
          ชมรม ๔๐ 
● กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ 
 
 

หมายเหตุ   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ตามค าสั่ง ๙๒๒/๒๕๖๑  และใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามค าสั่ง สพฐ ๑๒๓๙/๒๕๖๐ 
 
 
 
 



 

๙๔ 

 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 
(แผนการเรียนสามัญ) 

 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

( ชั่วโมง / ปี ) 
รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ ๑๖๐ 
ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ ๑๖๐ 
ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๖ ๘๐ 
ส๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ๖ ๔๐ 
ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ ๔๐ 
พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๔๐ 
ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ ๔๐ 
ง๑๖๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖ ๘๐ 
อ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ ๒๐๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  ๑๒๐ 
ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ ๔๐ 
ส๑๖๒๐๑     คริสต์ศาสนา ๖ ๒๐ 
อ๑๖๒๐๑     การสื่อสารภาษาอังกฤษ  ๖ ๔๐ 
จ๑๖๒๐๔ ภาษาจีนเบื้องต้น ๖ ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
● กิจกรรมแนะแนว/จริยธรรม ๔๐ 
● กิจกรรมนักเรียน  
          ลูกเสือ / เนตรนารี ๓๐ 
          ชมรม ๔๐ 
● กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ 
 
หมายเหตุ   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ตามค าสั่ง ๙๒๒/๒๕๖๑  และใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามค าสั่ง สพฐ ๑๒๓๙/๒๕๖๐ 
 
 
 
 



 

๙๕ 

 

 
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 การงานอาชีพ๑ ๒๐ 
อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑๖๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  ๑๒๐ 
ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑     ๔๐ 
ส๑๑๒๐๑     คริสต์ศาสนา๑ ๒๐ 
อ๑๑๒๐๒     การอ่านภาษาอังกฤษ  ๑ ๔๐ 
จ๑๑๒๐๔     ภาษาจีนเบื้องต้น ๑ ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
● กิจกรรมแนะแนว/จริยธรรม ๔๐ 
● กิจกรรมนักเรียน  
          ลูกเสือ / เนตรนารี ๓๐ 
          ชมรม ๔๐ 
● กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ 

หมายเหตุ   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ตามค าสั่ง ๙๒๒/๒๕๖๑  และใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามค าสั่ง สพฐ ๑๒๓๙/๒๕๖๐ 



 

๙๖ 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒  

(แผนการเรียน Intensive) 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

( ชั่วโมง / ปี ) 
รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ ๒๐๐ 
ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ ๒๐๐ 
ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 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     คริสต์ศาสนา๒ ๒๐ 
อ๑๒๒๐๒     การอ่านภาษาอังกฤษ  ๒ ๔๐ 
จ๑๒๒๐๔     ภาษาจีนเบื้องต้น ๒ ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
● กิจกรรมแนะแนว/จริยธรรม ๔๐ 
● กิจกรรมนักเรียน  
          ลูกเสือ / เนตรนารี ๓๐ 
          ชมรม ๔๐ 
● กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ 

หมายเหตุ   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ตามค าสั่ง ๙๒๒/๒๕๖๑  และใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามค าสั่ง สพฐ ๑๒๓๙/๒๕๖๐ 

  



 

๙๗ 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ 

(แผนการเรียน Intensive) 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

( ชั่วโมง / ปี ) 
รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย  ๓ ๒๐๐ 
ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๒๐๐ 
ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓ ๘๐ 
ส๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ ๔๐ 
ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ ๔๐ 
พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๘๐ 
ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ ๘๐ 
ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓ ๔๐ 
อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑๖๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  ๑๒๐ 
ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ ๔๐ 
ส๑๓๒๐๑     คริสต์ศาสนา๓ ๒๐ 
อ๑๓๒๐๒     การอ่านภาษาอังกฤษ  ๓ ๔๐ 
จ๑๓๒๐๔     ภาษาจีนเบื้องต้น ๓ ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
● กิจกรรมแนะแนว/จริยธรรม ๔๐ 
● กิจกรรมนักเรียน  
          ลูกเสือ / เนตรนารี ๓๐ 
          ชมรม ๔๐ 
● กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ 

หมายเหตุ   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ตามค าสั่ง ๙๒๒/๒๕๖๑  และใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามค าสั่ง สพฐ ๑๒๓๙/๒๕๖๐ 



 

๙๘ 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 

(แผนการเรียน Intensive) 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

( ชั่วโมง / ปี ) 
รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ ๑๖๐ 
ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ ๑๖๐ 
ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี๔  ๑๒๐ 
ส๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ๔ ๔๐ 
ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ ๔๐ 
พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๔๐ 
ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ ๔๐ 
ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔ ๔๐ 
อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ ๒๐๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  ๑๒๐ 
ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ ๔๐ 
ส๑๔๒๐๑     คริสต์ศาสนา๔ ๒๐ 
อ๑๔๒๐๒     การอ่านภาษาอังกฤษ  ๔ ๔๐ 
จ๑๔๒๐๔     ภาษาจีนเบื้องต้น ๔ ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนา  
● กิจกรรมแนะแนว/จริยธรรม ๔๐ 
● กิจกรรมนักเรียน  
          ลูกเสือ / เนตรนารี ๓๐ 
          ชมรม ๔๐ 
● กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ 

หมายเหตุ   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ตามค าสั่ง ๙๒๒/๒๕๖๑  และใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามค าสั่ง สพฐ ๑๒๓๙/๒๕๖๐ 



 

๙๙ 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ 

(แผนการเรียน Intensive) 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

( ชั่วโมง / ปี ) 
รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑๖๐ 
ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ ๑๖๐ 
ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ๕ ๑๒๐ 
ส๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ ๔๐ 
ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ ๔๐ 
พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๔๐ 
ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ ๔๐ 
ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕ ๔๐ 
อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๒๐๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  ๑๒๐ 
ส๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ ๔๐ 
ส๑๕๒๐๑     คริสต์ศาสนา๕ ๒๐ 
อ๑๕๒๐๒     การอ่านภาษาอังกฤษ  ๕ ๔๐ 
จ๑๕๒๐๔     ภาษาจีนเบื้องต้น ๕ ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
● กิจกรรมแนะแนว/จริยธรรม ๔๐ 
● กิจกรรมนักเรียน  
          ลูกเสือ / เนตรนารี ๓๐ 
          ชมรม ๔๐ 
● กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ 
 
หมายเหตุ   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ตามค าสั่ง ๙๒๒/๒๕๖๑  และใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามค าสั่ง สพฐ ๑๒๓๙/๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 



 

๑๐๐ 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 

(แผนการเรียน Intensive) 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

( ชั่วโมง / ปี ) 
รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ ๑๖๐ 
ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ ๑๖๐ 
ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๖ ๘๐ 
ส๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ๖ ๔๐ 
ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ ๔๐ 
พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๔๐ 
ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ ๔๐ 
ง๑๖๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖ ๘๐ 
อ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ ๒๐๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  ๑๒๐ 
ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ ๔๐ 
ส๑๖๒๐๑     คริสต์ศาสนา๖ ๒๐ 
อ๑๖๒๐๒     การอ่านภาษาอังกฤษ  ๖ ๔๐ 
จ๑๖๒๐๔     ภาษาจีนเบื้องต้น ๖ ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
● กิจกรรมแนะแนว/จริยธรรม ๔๐ 
● กิจกรรมนักเรียน  
          ลูกเสือ / เนตรนารี ๓๐ 
          ชมรม ๔๐ 
● กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ 

หมายเหตุ   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ตามค าสั่ง ๙๒๒/๒๕๖๑  และใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามค าสั่ง สพฐ ๑๒๓๙/๒๕๖๐ 



 

๑๐๑ 

 

 
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 านวณ๑ ๐.๕ ๒๐ ว๒๑๑๘๒ การออกแบบเทคโนโลยี๑ 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 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์๑ ๐.๕ ๒๐ ว๒๑๒๐๒ ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์๒ ๐.๕ ๒๐ 
ส๒๑๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง๑ ๐.๕ ๒๐ ส๒๑๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง๒ ๐.๕ ๒๐ 
ส๒๐๒๐๑ คริสต์ศาสนา๑ ๐.๕ ๒๐ ส๒๐๒๐๒ คริสต์ศาสนา๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร๑ ๐.๕ ๒๐ อ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร๒ ๐.๕ ๒๐ 
จ๒๐๒๐๑ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน๑ ๐.๕ ๒๐ จ๒๐๒๐๒ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน๒ 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 

หมายเหตุ   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  
ตามค าสั่ง ๙๒๒/๒๕๖๑  และใช้มาตรฐานและตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ ใน
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามค าสั่ง สพฐ ๑๒๓๙/๒๕๖๐ 
- รายวิชา ว๒๑๑๘๑ วิทยาการค านวณ และ ว๒๑๑๘๒ การออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผูเ้รียนในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 
- รายวิชา ส๒๐๒๐๑ และ ส๒๐๒๐๑ ครสิต์ศาสนา ๑-๒  เพื่อพัฒนาผู้เรยีนตามอตัลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  
- รายวิชา อ๒๑๒๐๑ และ อ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  จ๒๐๒๐๑ และ จ๒๐๒๐๒ ภาษาจนีในชีวิตประจ าวัน และ
เพิ่มเตมิการเรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา ตามจดุเน้นของสถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาตา่งประเทศ 

 

 



 

๑๐๒ 

 

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 านวณ๒ ๐.๕ ๒๐ ว๒๒๑๘๒ การออกแบบเทคโนโลยี๒ 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 
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 หน้าท่ีพลเมือง๓ ๐.๕ ๒๐ ส๒๒๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง๔ ๐.๕ ๒๐ 
ส๒๐๒๐๓ คริสต์ศาสนา๓ ๐.๕ ๒๐ ส๒๐๒๐๔ คริสต์ศาสนา๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร๓ ๐.๕ ๒๐ อ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร๔ ๐.๕ ๒๐ 
จ๒๐๒๐๓ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน๓ ๐.๕ ๒๐ จ๒๐๒๐๔ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน๔ 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 

หมายเหตุ   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  
ตามค าสั่ง ๙๒๒/๒๕๖๑  และใช้มาตรฐานและตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามค าสั่ง สพฐ ๑๒๓๙/๒๕๖๐ 

- รายวิชา ว๒๒๑๘๑ วิทยาการค านวณ และ ว๒๒๑๘๒ การออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียนในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

- รายวิชา ส๒๐๒๐๓ และ ส๒๐๒๐๔ คริสต์ศาสนา ๓-๔  เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  

- รายวิชา อ๒๒๒๐๑ และ อ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  จ๒๐๒๐๓ และ จ๒๐๒๐๔ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน และ
เพิ่มเติมการเรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา ตามจุดเน้นของสถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ 



 

๑๐๓ 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓    

(แผนการเรียนสามัญ) 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา 
รายวิชา เวลาเรียน 

รหัสวิชา 
รายวิชา 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 
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 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕ ๑ ๔๐ ง๒๓๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี๖ ๑ ๔๐ 
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๕ ๖๐ อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๕ ๖๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม  ๓.๕ ๑๖๐ รายวิชาเพ่ิมเติม  ๓.๕ ๑๖๐ 
ค๒๓๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร ์๕ ๑.๐ ๔๐ ค๒๓๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร ์๖ ๑.๐ ๔๐ 
ว๒๓๒๐๑ พลังงานทดแทน ๐.๕ ๒๐ ว๒๓๒๐๒ เชื้อเพลิงเพือ่การคมนาคม ๐.๕ ๒๐ 
ส๒๑๒๓๕ หน้าที่พลเมือง๕ ๐.๕ ๒๐ ส๒๓๒๓๖ หน้าที่พลเมือง๖ ๐.๕ ๒๐ 
ส๒๐๒๐๕ คริสต์ศาสนา๕ ๐.๕ ๒๐ ส๒๐๒๐๖ คริสต์ศาสนา๖ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร๕ ๐.๕ ๒๐ อ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร๖ ๐.๕ ๒๐ 
จ๒๐๒๐๕ ภาษาจีนในชวีิตประจ าวัน๕ ๐.๕ ๒๐ จ๒๐๒๐๖ ภาษาจีนในชวีิตประจ าวัน๖ ๐.๕ ๒๐ 
 อังกฤษศูนย์ภาษา - ๒๐  อังกฤษศูนย์ภาษา - ๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 

● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 

● กิจกรรมนักเรียน   ● กิจกรรมนักเรียน   
          ลูกเสอื / เนตรนารี   ๑๕           ลูกเสอื / เนตรนารี   ๑๕ 
          ชมรม   ๑๕            ชมรม   ๑๕ 

● กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณะ  
     ประโยชน ์

 ๑๐  ● กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณะ  
     ประโยชน ์

 ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๖๖๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๖๖๐ 

หมายเหตุ   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  
๒๕๕๑  ตามค าสั่ง ๙๒๒/๒๕๖๑  และใช้มาตรฐานและตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  และสาระ
ภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามค าสั่ง สพฐ ๑๒๓๙/
๒๕๖๐ 

- รายวิชา ส๒๐๒๐๕ และ ส๒๐๒๐๖ คริสต์ศาสนา ๕-๖  เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 

- รายวิชา อ๒๑๒๐๕ และ อ๒๑๒๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  จ๒๐๒๐๕ และ  จ๒๐๒๐๖ ภาษาจีนใน
ชีวิตประจ าวัน และเพิ่มเติมการเรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา ตามจุดเน้นของสถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ 

  



 

๑๐๔ 

 

 

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 านวณ๑ ๐.๕ ๒๐ ว๒๑๑๘๒ การออกแบบเทคโนโลยี๑ 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  ๔.๐ ๑๘๐ รายวิชาเพิ่มเติม  ๔.๐ ๑๘๐ 
ค๒๑๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๑ ๑.๐ ๔๐ ค๒๑๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ส๒๑๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง๑ ๐.๕ ๒๐ ส๒๑๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง๒ ๐.๕ ๒๐ 
ส๒๐๒๐๑ คริสต์ศาสนา๑ ๐.๕ ๒๐ ส๒๐๒๐๒ คริสต์ศาสนา๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร๑ ๐.๕ ๒๐ อ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร๒ ๐.๕ ๒๐ 
จ๒๐๒๐๑ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน๑ ๐.๕ ๒๐ จ๒๐๒๐๒ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน๒ 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 และสาธารณะ
ประโยชน์ 

 ๑๐  ● กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๖๘๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๖๘๐ 

หมายเหตุ   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ตาม
ค าสั่ง ๙๒๒/๒๕๖๑  และใช้มาตรฐานและตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามค าสั่ง สพฐ ๑๒๓๙/๒๕๖๐ 
- รายวิชา ว๒๑๑๘๑ วิทยาการค านวณ และ ว๒๑๑๘๒ การออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้ เรียนในการ   
     สร้างสรรค์นวัตกรรม 
- รายวิชา ส๒๐๒๐๑ และ ส๒๐๒๐๑ คริสต์ศาสนา ๑-๒  เพื่อพัฒนาผู้ เรียนตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  
- รายวิชา อ๒๑๒๐๑ และ อ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  จ๒๐๒๐๑ และ จ๒๐๒๐๒ ภาษาจีนใน 
     ชีวิตประจ าวัน และเพิ่มเติม 
การเรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา ตามจุดเน้นของสถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ 



 

๑๐๕ 

 

 
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 หน้าท่ีพลเมือง๓ ๐.๕ ๒๐ ส๒๒๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง๔ ๐.๕ ๒๐ 
ส๒๐๒๐๓ คริสต์ศาสนา๓ ๐.๕ ๒๐ ส๒๐๒๐๔ คริสต์ศาสนา๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร๓ ๐.๕ ๒๐ อ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๐๒๐๓ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน๓ ๐.๕ ๒๐ อ๒๐๒๐๔ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน๔ 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 
● กิจกรรมนกัเรียน   ● กิจกรรมนกัเรียน   
          ลูกเสอื / เนตรนารี   ๑๕           ลูกเสอื / เนตรนารี   ๑๕ 
          ชมรม   ๑๕            ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพือ่สังคม และสาธารณะ ประโยชน์  ๑๐  ● กิจกรรมเพือ่สังคม และสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๖๘๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๖๘๐ 

หมายเหตุ   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  
ตามค าสั่ง ๙๒๒/๒๕๖๑  และใช้มาตรฐานและตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามค าสั่ง สพฐ ๑๒๓๙/๒๕๖๐ 

- รายวิชา ว๒๒๑๘๑ วิทยาการค านวณ และ ว๒๒๑๘๒ การออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียนในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

- รายวิชา ส๒๐๒๐๓ และ ส๒๐๒๐๔ คริสต์ศาสนา ๓-๔  เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  

- รายวิชา อ๒๒๒๐๑ และ อ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  จ๒๐๒๐๓ และ จ๒๐๒๐๔ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน และ
เพิ่มเติมการเรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา ตามจุดเน้นของสถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ 



 

๑๐๖ 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
(แผนการเรียน Intensive) 

 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียน 

นก. ชั่วโมง นก. ชั่วโมง 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ ๔๔๐ รายวิชาพ้ืนฐาน 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 
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 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕ ๑ ๔๐ ง ๒๓๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี๖ ๑ ๔๐ 
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๕ ๖๐ อ ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๕ ๖๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม  ๔.๐ ๑๘๐ รายวิชาเพ่ิมเติม  ๔.๐ ๑๘๐ 
ค๒๓๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร ์๕ ๑.๐ ๔๐ ค๒๓๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร ์๖ ๑.๐ ๔๐ 
ส๒๑๒๓๕ หน้าที่พลเมือง๕ ๐.๕ ๒๐ ส๒๓๒๓๖ หน้าที่พลเมือง๖ ๐.๕ ๒๐ 
ส๒๐๒๐๕ คริสต์ศาสนา๕ ๐.๕ ๒๐ ส๒๐๒๐๖ คริสต์ศาสนา๖ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร๕ ๐.๕ ๒๐ อ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร๖ ๐.๕ ๒๐ 
จ๒๐๒๐๕ ภาษาจีนในชวีิตประจ าวัน๕ ๐.๕ ๒๐ จ๒๐๒๐๖ ภาษาจีนในชวีิตประจ าวัน๖ 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   
          ลูกเสอื / เนตรนารี   ๑๕           ลูกเสอื / เนตรนารี   ๑๕ 
          ชมรม   ๑๕            ชมรม   ๑๕ 

● กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณะประโยชน์  ๑๐  ● กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๖๘๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๖๘๐ 

 

หมายเหตุ   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  
ตามค าสั่ง ๙๒๒/๒๕๖๑  และใช้มาตรฐานและตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามค าสั่ง สพฐ ๑๒๓๙/๒๕๖๐ 

- รายวิชา ส๒๐๒๐๕ และ ส๒๐๒๐๖ คริสต์ศาสนา ๕-๖  เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
- รายวิชา อ๒๑๒๐๕ และ อ๒๑๒๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  จ๒๐๒๐๕ และ  จ๒๐๒๐๖ ภาษาจีนใน

ชีวิตประจ าวัน และเพิ่มเติมการเรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา ตามจุดเน้นของสถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
 
 



 

๑๐๗ 

 

 
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 านวณ๑ ๐.๕ ๒๐ ว๒๑๑๘๒ การออกแบบและเทคโนโลยี๑ 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  ๔.๐ ๑๘๐ รายวิชาเพิ่มเติม  ๔.๐ ๑๘๐ 
ค๒๑๒๐๗ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๑ ๑.๐ ๔๐ ค๒๑๒๐๘ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว๒๑๒๐๕ ชีววิทยาเบื้องต้น๑ ๑.๐ ๔๐ ว๒๑๒๐๖ ชีววิทยาเบื้องต้น๒ ๑.๐ ๔๐ 
ส๒๑๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง๑ ๐.๕ ๒๐ ส๒๑๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง๒ ๐.๕ ๒๐ 
ส๒๐๒๐๑ คริสต์ศาสนา๑ ๐.๕ ๒๐ ส๒๐๒๐๒ คริสต์ศาสนา๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร๑ ๐.๕ ๒๐ อ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร๒ ๐.๕ ๒๐ 
จ๒๐๒๐๑ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน๑ ๐.๕ ๒๐ จ๒๐๒๐๒ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน๒ 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 และสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๖๐๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๖๐๐ 
หมายเหตุ   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ตามค าสั่ง 
๙๒๒/๒๕๖๑  และใช้มาตรฐานและตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามค าสั่ง สพฐ ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ได้แก่ รายวิชา ว๒๑๑๘๑ วิทยาการค านวณ 
และ ว๒๑๑๘๒ การออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียนในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

- รายวิชา ค๒๑๒๐๗  และ ค๒๑๒๐๘  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๑-๒ เพื่อพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์แก่นักเรียน
ตามจุดเน้นของแผนการเรียน 

- รายวิชา ว ๒๑๒๐๕  และ ว ๒๑๒๐๖  ชีววิทยาเบื้องต้น ๑-๒ เพื่อส่งเสริมความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ตามจุดเน้นของ
แผนการเรียน 

- รายวิชา ส๒๐๒๐๑ และ ส๒๐๒๐๑ คริสต์ศาสนา ๑-๒  เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก รายวิชา อ๒
๑๒๐๑ และอ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  จ๒๐๒๐๑ และจ๒๐๒๐๒ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน และเพิ่มเติมการ
เรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา ตามจุดเน้นของสถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ 



 

๑๐๘ 

 

 
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 การงานอาชีพ๓ ๐.๕ ๒๐ ง๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ๔ ๐.๕ ๒๐ 
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 เคมีเบ้ืองต้น๑ ๑.๐ ๔๐ ว๒๒๒๐๘ เคมีเบ้ืองต้น๒ ๑.๐ ๔๐ 
ส๒๒๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง๓ ๐.๕ ๒๐ ส๒๒๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง๔ ๐.๕ ๒๐ 
ส๒๐๒๐๓ คริสต์ศาสนา๓ ๐.๕ ๒๐ ส๒๐๒๐๔ คริสต์ศาสนา๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร๓ ๐.๕ ๒๐ อ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร๔ ๐.๕ ๒๐ 
จ๒๐๒๐๓ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน๓ ๐.๕ ๒๐ จ๒๐๒๐๔ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน๔ 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 และสาธารณะประโยชน์  ๑๐  ● กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๖๘๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๖๘๐ 
 
หมายเหตุ   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ตามค าสั่ง ๙๒๒/
๒๕๖๑  และใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามค าสั่ง สพฐ ๑๒๓๙/๒๕๖๐   

- รายวิชา ว๒๒๑๘๑ วิทยาการค านวณ และ ว๒๒๑๘๒ การออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียนในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
- รายวิชา ค๒๒๒๐๗  และ ค๒๒๒๐๘  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๑-๒ เพื่อพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์แก่นักเรียนตามจุดเน้นของ 
  แผนการเรียน 
- รายวิชา ว ๒๒๒๐๗  และ ว ๒๒๒๐๘  เคมีเบ้ืองต้น ๑-๒ เพื่อส่งเสริมความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ตามจุดเน้นของแผนการเรียน 
- รายวิชา ส๒๐๒๐๓ และ ส๒๐๒๐๔ คริสต์ศาสนา ๓-๔  เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  
- รายวิชา อ๒๒๒๐๑ และ อ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  จ๒๐๒๐๓ และ จ๒๐๒๐๔ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน และ 
  เพิ่มเติมการเรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา ตามจุดเน้นของสถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ 
 
 
 



 

๑๐๙ 

 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์) 

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 
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 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕ ๑ ๔๐ ง๒๓๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี๖ ๑ ๔๐ 
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๕ ๖๐ อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๕ ๖๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  ๔.๐ ๑๘๐ รายวิชาเพิ่มเติม  ๔.๐ ๑๘๐ 
ค๒๓๒๐๗ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ๕ ๑.๐ ๔๐ ค๒๓๒๐๘ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ว๒๒๒๐๙ ฟิสิกส์เบื้องต้น๑ ๑.๐ ๔๐ ว๒๓๒๑๐ ฟิสิกส์เบื้องต้น๒ ๑.๐ ๔๐ 
ส๒๓๒๓๕ หน้าท่ีพลเมือง๕ ๐.๕ ๒๐ ส๒๓๒๓๖ หน้าท่ีพลเมือง๖ ๐.๕ ๒๐ 
ส๒๐๒๐๕ คริสต์ศาสนา๕ ๐.๕ ๒๐ ส๒๐๒๐๖ คริสต์ศาสนา๖ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร๕ ๐.๕ ๒๐ อ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร๖ ๐.๕ ๒๐ 
จ๒๐๒๐๕ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน๕ ๐.๕ ๒๐ จ๒๐๒๐๖ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน๖ 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 และสาธารณะประโยชน์  ๑๐  ● กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๖๘๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๖๐๘ 
 

หมายเหตุ   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ตาม
ค าสั่ง ๙๒๒/๒๕๖๑  และใช้มาตรฐานและตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามค าสั่ง สพฐ ๑๒๓๙/๒๕๖๐ 

- รายวิชา ค๒๓๒๐๗  และ ค๒๓๒๐๘  คณิตศาสตร์ประยุกต์ ๕-๖ เพื่อพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์แก่นักเรียนตามจุดเน้น
ของแผนการเรียน 

- รายวิชา ว ๒๓๒๐๙  และ ว ๒๓๒๑๐  ฟิสิกส์เบื้องต้น ๑-๒ เพื่อส่งเสริมความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ตามจุดเน้นของแผนการ
เรียน 

- รายวิชา ส๒๐๒๐๕ และ ส๒๐๒๐๖ คริสต์ศาสนา ๕-๖  เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
- รายวิชา อ๒๑๒๐๕ และ อ๒๑๒๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  จ๒๐๒๐๕ และ  จ๒๐๒๐๖ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน และ

เพิม่เติมการเรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา ตามจุดเน้นของสถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ 
 



 

๑๑๐ 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 
(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) 

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 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 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 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 
● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ 
 

หมายเหตุ   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  
ตามค าสั่ง ๙๒๒/๒๕๖๑  และใช้มาตรฐานและตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามค าสั่ง สพฐ ๑๒๓๙/๒๕๖๐ 

- รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเป็นไปตามจุดเน้นของโรงเรียน เกี่ยวกับการส่งเสริมความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

- กิจกรรมนักเรียน จัดตามความต้องการของผู้เรียน โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ปีละ ๒๐ ช่ัวโมง  รวมเวลา ๓ ปี จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง 

 
 
 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  



 

๑๑๑ 

 

(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) 

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 การออกแบบและเทคโนโลยี๒ 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 
● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๔๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๔๐ 

 

หมายเหตุ   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  
ตามค าสั่ง ๙๒๒/๒๕๖๑  และใช้มาตรฐานและตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามค าสั่ง สพฐ ๑๒๓๙/๒๕๖๐ 

- รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเป็นไปตามจุดเน้นของโรงเรียน เกี่ยวกับการส่งเสริมความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

- กิจกรรมนักเรียน จัดตามความต้องการของผู้เรียน โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ปีละ ๒๐ ช่ัวโมง  รวมเวลา ๓ ปี จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง 

 

  



 

๑๑๒ 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖   
(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) 

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 
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 
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 
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 
● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๕.๕ ๖๘๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๕.๕ ๖๘๐ 

หมายเหตุ   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  
ตามค าสั่ง ๙๒๒/๒๕๖๑  และใช้มาตรฐานและตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามค าสั่ง สพฐ ๑๒๓๙/๒๕๖๐ 

- รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเป็นไปตามจุดเน้นของโรงเรียนเกี่ยวกับการส่งเสริมความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

- กิจกรรมนักเรียน จัดตามความต้องการของผู้เรียน โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ปีละ ๒๐ ช่ัวโมง  รวมเวลา ๓ ปี จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง 



 

๑๑๓ 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  
( แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษา) 

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 คณิตศาสตร์๑ ๑.๐ ๔๐ ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์๑ ๑.๐ ๔๐ ว๓๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๑๑๘๑ วิทยาการค านวณ๑ 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 เมืองไทยน่ารู้ ๐.๕ ๒๐ ส๓๑๒๐๔ การเมืองการปกครองของไทย 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 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน ๑ ๑.๐ ๔๐ อ๓๑๒๒๐ ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนักเรียน   ● กิจกรรมนักเรียน   
    ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕     ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕ 
    ชมรม   ๑๕     ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ 

หมายเหตุ   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  
ตามค าสั่ง ๙๒๒/๒๕๖๑  และใช้มาตรฐานและตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามค าสั่ง สพฐ ๑๒๓๙/๒๕๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเป็นไปตามจุดเน้นของโรงเรียนเกี่ยวกับการส่งเสริมความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 

- กิจกรรมนักเรียน จัดตามความต้องการของผู้เรียน โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ปีละ ๒๐ ช่ัวโมง  รวมเวลา ๓ ปี จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง 



 

๑๑๔ 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  

( แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษา) 

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 วิวัฒนาการและป่าไม้ 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 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน ๓ ๑.๐ ๔๐ อ๓๒๒๑๘ ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน ๔ ๑.๐ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนักเรียน   ● กิจกรรมนักเรียน   
    ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕     ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕ 
    ชมรม   ๑๕     ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ 

หมายเหตุ   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  
ตามค าสั่ง ๙๒๒/๒๕๖๑  และใช้มาตรฐานและตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามค าสั่ง สพฐ ๑๒๓๙/๒๕๖๐ 

- รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเป็นไปตามจุดเน้นของโรงเรียน เกี่ยวกับการส่งเสริมความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

- กิจกรรมนักเรียน จัดตามความต้องการของผู้เรียน โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย  และกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ ปีละ ๒๐ ช่ัวโมง  รวมเวลา ๓ ปี จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง 



 

๑๑๕ 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 

( แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษา) 
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 
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 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน ๕ ๑.๐ ๔๐ อ๓๓๒๑๙ ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน ๕ ๑.๐ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนักเรียน   ● กิจกรรมนักเรียน   
    ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕     ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๕ 
    ชมรม   ๑๕     ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ 
หมายเหตุ   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  
ตามค าสั่ง ๙๒๒/๒๕๖๑  และใช้มาตรฐานและตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ ใน
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามค าสั่ง สพฐ ๑๒๓๙/๒๕๖๐ 

- รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเป็นไปตามจุดเน้นของโรงเรยีนเกี่ยวกับการส่งเสริมความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

- กิจกรรมนักเรียน จดัตามความต้องการของผู้เรียน โดยมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ปลีะ ๒๐ ช่ัวโมง  รวมเวลา ๓ ปี จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑๖ 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔   

(แผนการเรียนภาษา -ภาษา) 

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 เมืองไทยน่ารู ้ ๐.๕ ๒๐ ส๓๑๒๐๔ การเมืองและการปกครองของไทย ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๐๒๐๑ คริสต์ศาสนา๑ 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 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร ๑ ๒.๐ ๘๐ จ๓๐๒๐๒ ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร ๒ ๒.๐ ๘๐ 
อ๓๑๒๐๓ ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวเิคราะห์ ๑ ๑.๕ ๖๐ อ๓๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวเิคราะห์ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
อ๓๐๒๑๓ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวนั ๑ ๐.๕ ๒๐ อ๓๐๒๑๔ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวนั ๒ ๐.๕ ๒๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)   รายวิชาเพ่ิมเติม (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)   
อ๓๐๒๒๗ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร ๑ ๒.๐ ๘๐ อ๓๐๒๒๘ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร ๒ ๒.๐ ๘๐ 
อ๓๑๒๑๗ ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน ๑ ๒.๐ ๘๐ อ๓๑๒๑๘ ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน ๒ ๒.๐ ๘๐ 
อ๓๑๒๐๓ ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวเิคราะห์ ๑ ๑.๕ ๖๐ อ๓๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวเิคราะห์ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
อ๓๐๒๑๓ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวนั ๑ ๐.๕ ๒๐ อ๓๐๒๑๔ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวนั ๒ ๐.๕ ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนกัเรียน   ● กิจกรรมนกัเรียน   
    ผู้บ าเพ็ญประโยชน ์  ๑๕     ผู้บ าเพ็ญประโยชน ์  ๑๕ 
    ชมรม   ๑๕     ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์   ๑๐ ● กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน ์   ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ 

 
หมายเหตุ   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ตามค าสั่ง ๙๒๒/๒๕๖๑  และใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐) ตามค าสั่ง สพฐ ๑๒๓๙/๒๕๖๐ รายวิชาเพ่ิมเติมเป็นไปตามจุดเน้นของโรงเรียนเกี่ยวกับการส่งเสริม
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ กิจกรรมนักเรียน จัดตามความต้องการของผู้เรียน โดยมีกิจกรรมที่
หลากหลาย และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ปีละ ๒๐ ชั่วโมง  รวมเวลา ๓ ปี จ านวน ๖๐ ชั่วโมง 

  



 

๑๑๗ 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕   

(แผนการเรียนภาษา -ภาษา) 

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 การเขียนเพือ่การสือ่สาร ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๒๐๒ การเขียนเชิงสร้างสรรค ์ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๐๒๐๓ คริสต์ศาสนา ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๐๔   คริสต์ศาสนา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๐๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๒๒๐๕ สนทนาภาษาอังกฤษ ๓ ๐.๕ ๒๐ อ๓๒๒๐๖ สนทนาภาษาอังกฤษ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม (วิชาเอกภาษาจีน)   รายวิชาเพ่ิมเติม (วิชาเอกภาษาจีน)   
จ๓๐๒๐๓ ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร ๓ ๒.๐ ๘๐ จ๓๐๒๐๔ ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 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 าวนั ๓ ๐.๕ ๒๐ อ๓๐๒๑๖ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวนั ๔ ๐.๕ ๒๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)   รายวิชาเพ่ิมเติม (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)   
อ๓๐๒๒๙ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร ๓ ๒.๐ ๘๐ อ๓๐๒๓๐ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 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 าวนั ๓ ๐.๕ ๒๐ อ๓๐๒๑๖ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวนั ๔ ๐.๕ ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนกัเรียน   ● กิจกรรมนกัเรียน   
    ผู้บ าเพ็ญประโยชน ์  ๑๕     ผู้บ าเพ็ญประโยชน ์  ๑๕ 
    ชมรม   ๑๕     ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์   ๑๐ ● กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน ์   ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ 

หมายเหตุ   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ตาม
ค าสั่ง ๙๒๒/๒๕๖๑  และใช้มาตรฐานและตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามค าสั่ง สพฐ ๑๒๓๙/๒๕๖๐ รายวิชาเพิ่มเติมเป็นไปตาม
จุดเน้นของโรงเรียนเกี่ยวกับการส่งเสริมความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ  กิจกรรมนักเรียน จัดตามความต้องการของผู้เรียน โดยมี
กิจกรรมที่หลากหลาย และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ปีละ ๒๐ ช่ัวโมง  รวมเวลา ๓ ปี จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง 

  



 

๑๑๘ 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖   
(แผนการเรียนภาษา -ภาษา) 

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 
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 การพจิารณาวรรณกรรมปัจจุบัน ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๐๒๐๙ เทคนิคปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์ ๑ ๐.๕ ๒๐ ว๓๐๒๑๐ เทคนิคปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๐๒๐๕ คริสต์ศาสนา ๕ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๐๖ คริสต์ศาสนา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๓๒๐๕ สนทนาภาษาอังกฤษ ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๓๓๒๐๖ สนทนาภาษาอังกฤษ ๖ ๐.๕ ๒๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม (วิชาเอกภาษาจีน)   รายวิชาเพ่ิมเติม (วิชาเอกภาษาจีน)   
จ๓๐๒๐๕ ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร ๕ ๒.๐  ๘๐ จ๓๐๒๐๖ ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร ๖ ๒.๐  ๘๐ 
จ๓๐๒๑๕ ภาษาจีนเพือ่การทอ่งเที่ยว ๑ ๒.๐ ๘๐ จ๓๐๒๑๖ ภาษาจีนเพือ่การทอ่งเที่ยว ๒ ๒.๐ ๘๐ 
อ๓๓๒๐๗ การเขียนอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ ๑ ๑.๕ ๖๐ อ๓๓๒๐๘ การเขียนอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
อ๓๐๒๑๗ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวนั ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๓๐๒๒๐ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวนั ๖ ๐.๕ ๒๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)   รายวิชาเพ่ิมเติม (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)   
อ๓๐๒๓๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร ๕ ๒.๐  ๘๐ อ๓๐๒๓๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 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 าวนั ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๓๐๒๒๐ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวนั ๖ ๐.๕ ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนกัเรียน   ● กิจกรรมนกัเรียน   
    ผู้บ าเพ็ญประโยชน ์  ๑๕     ผู้บ าเพ็ญประโยชน ์  ๑๕ 
    ชมรม   ๑๕     ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์   ๑๐ ● กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน ์   ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ 

หมายเหตุ   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  
ตามค าสั่ง ๙๒๒/๒๕๖๑  และใช้มาตรฐานและตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ ใน
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามค าสั่ง สพฐ ๑๒๓๙/๒๕๖๐ 

- รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเป็นไปตามจุดเน้นของโรงเรยีนเกี่ยวกับการส่งเสริมความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

- กิจกรรมนักเรียน จัดตามความต้องการของผู้เรียน โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ ปลีะ ๒๐ ช่ัวโมง  รวมเวลา ๓ ปี จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง 

 

  



 

๑๑๙ 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔   

(แผนการเรียนสหศิลป์) 
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 คณิตศาสตร์๑ ๑.๐ ๔๐ ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์๑ 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 การงานอาชีพและเทคโนโลยี๑ ๐.๕ ๒๐ ง๓๑๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 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 เมืองไทยน่ารู้ ๐.๕ ๒๐ ส๓๑๒๐๔ การเมืองและการปกครองของไทย 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 สหศิลป๑์ ๑.๐ ๔๐ ศ๓๐๒๐๒ สหศิลป๒์ ๑.๐ ๔๐ 
ง๓๐๒๐๑ งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย ๑ ๑.๐ ๔๐ ง๓๐๒๐๒ อาหารไทย ๑ ๑.๐ ๔๐ 
อ๓๑๒๑๙ ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน ๑ ๑.๐ ๔๐ อ๓๑๒๒๐ ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
อ๓๐๒๓๓ ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว ๑ ๑.๕ ๖๐ อ๓๐๒๓๔ ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว ๒ ๑.๕ ๖๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนกัเรียน   ● กิจกรรมนกัเรียน   
    ผู้บ าเพ็ญประโยชน ์  ๑๕     ผู้บ าเพ็ญประโยชน ์  ๑๕ 
    ชมรม   ๑๕     ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์   ๑๐ ● กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน ์   ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ 
หมายเหตุ   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  
ตามค าสั่ง ๙๒๒/๒๕๖๑  และใช้มาตรฐานและตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามค าสั่ง สพฐ ๑๒๓๙/๒๕๖๐   
  รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเป็นไปตามจุดเน้นของโรงเรียนเกี่ยวกับการส่งเสริมความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ   

กิจกรรมนักเรียน จัดตามความต้องการของผู้เรียน โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย  และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ 
 ประโยชน์ ปีละ ๒๐ ช่ัวโมง  รวมเวลา ๓ ปี จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 



 

๑๒๐ 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕   

(แผนการเรียนสหศิลป์) 
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 
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 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน ๓ ๑.๐ ๔๐ อ๓๒๒๑๘ ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน ๔ ๑.๐ ๔๐ 
อ๓๐๒๓๕ ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว ๓ ๑.๕ ๖๐ อ๓๐๒๓๖ ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว ๔ ๑.๕ ๖๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ● กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
● กิจกรรมนกัเรียน   ● กิจกรรมนกัเรียน   
    ผู้บ าเพ็ญประโยชน ์  ๑๕     ผู้บ าเพ็ญประโยชน ์  ๑๕ 
    ชมรม   ๑๕     ชมรม   ๑๕ 
● กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์   ๑๐ ● กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน ์   ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ 

หมายเหตุ   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  
ตามค าสั่ง ๙๒๒/๒๕๖๑  และใช้มาตรฐานและตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ ใน
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามค าสั่ง สพฐ ๑๒๓๙/๒๕๖๐ 

- รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเป็นไปตามจุดเน้นของโรงเรยีนเกี่ยวกับการส่งเสริมความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

- กิจกรรมนักเรียน จดัตามความต้องการของผู้เรียน โดยมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ปลีะ ๒๐ ช่ัวโมง  รวมเวลา ๓ ปี จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง 

 

  



 

๑๒๑ 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖   

(แผนการเรียนสหศิลป์)   
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 
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 
ท๓๓๒๐๓ 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 
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 สหศิลป๕์ ๑.๐ ๔๐ ศ๓๐๒๐๖  สหศิลป์ ๖ ๑.๐ ๔๐ 

ง๓๐๒๐๕ การถนอมและแปรรูปอาหาร ๑.๐ ๔๐ ง๓๐๒๐๖ อาหารนานาชาติ ๑.๐ ๔๐ 
อ๓๓๒๒๐ ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน ๕ ๑.๐ ๔๐ อ๓๓๒๒๑ ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 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 
● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   ๑๐ ● กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑๖ ๗๒๐ 
หมายเหตุ   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  
ตามค าสั่ง ๙๒๒/๒๕๖๑  และใช้มาตรฐานและตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ ใน
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามค าสั่ง สพฐ ๑๒๓๙/๒๕๖๐ 

- รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเป็นไปตามจุดเน้นของโรงเรยีนเกี่ยวกับการส่งเสริมความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

- กิจกรรมนักเรียน จดัตามความต้องการของผู้เรียน โดยมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ปลีะ ๒๐ ช่ัวโมง  รวมเวลา ๓ ปี จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง 

 
 
 
 
 



 

๑๒๒ 

 

 



 

๑๒๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๒๔ 

 

 
ผลการรับรองข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
รายงานนี้ได้ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว 

 

 ได้ผ่านการตรวจสอบค าผิด การใช้ภาษา 
 เนื้อหาในรายงานได้ผ่านการตรวจสอบที่มาที่ไปของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
 ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพื้นฐาน แผนพัฒนาของสถานศึกษา ผลการประเมิน 
ตลอดจน ความสอดคล้องของผลการประเมิน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และทิศทางการพัฒนาของ
สถานศึกษาในอนาคต รวมทั้งข้อมูลประกอบในภาคผนวก มีข้อมูลที่ตรงตามสภาพจริงทุกประการ 
 

รายนามคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารับรองผลการประเมินตนเองของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
๑. บาทหลวงวิทยา ลัดลอย       ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม      กรรมการ 
๓. บาทหลวงดษิพล      รุง่โรจน์วรวฒันา      กรรมการ 
๔. บาทหลวงวรียทุธ     เกยีรตสิกุลชยั      กรรมการ 
๕. บาทหลวงสุพฒัน์      หลวิสริ ิ       กรรมการ 
๖. นายเดชสกล       จงึประวตั ิ      กรรมการ 
๗. นางสายสุนีย ์      กอสนาน       กรรมการ 
๘. บาทหลวงสุชาติ  อุดมสิทธิพัฒนา      เลขาฯ คณะกรรมการ 

รายนามคณะผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ๑. บาทหลวงศักดิ์ชัย   ทรัพย์อัปไมย      ประธานส านักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 ๒. นางสาวรัตนา   ศิริชยานันท์      ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
 ๓. ดร.อาทิพย์    สอนสุจิตรา      ที่ปรึกษาส านักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 

 สมควรรับรองรายงาน           ไม่สมควรรับรองรายงาน 
 

ลงชื่อ ....................................................................... ผู้รับรองข้อมูล  
                                      ( บาทหลวงวิทยา ลัดลอย) 

ต าแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
                                ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 
 ลงชื่อ ................ ....................................................... ผู้รับข้อมูลสู่การพัฒนา 

                       ( บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ) 
ต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้อ านวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
      ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 
 
 

 



 

๑๒๕ 

 

 



 

๑๒๖ 

 

  



 

๑๒๗ 

 

 

       ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

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

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  มี
คุณธรรมจริยธรรม  มีความสามารถด้านการคิด  และปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับดีมากในกลุ่มสาระภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  สุขศึกษาพลศึกษา  และกลุ่มสาระการงานอาชีพ  และ
เทคโนโลยี 
 



 

๑๒๘ 

 

 
 
 
 ๒.  สถานศึกษามีผลด าเนินการบรรลุตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายของ
สถานศึกษา  เกิดผลกระทบที่ดีต่อการพัฒนาผู้เรียนด้านอัตลักษณ์ คือ  “คนดีศรียอแซฟ”  และมีผลการ
ด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น  จุดเด่นทีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ  “เน้นโรงเรียน
คาทอลิกที่ดูแลนักเรียนอย่างดี  และเด่นด้านภาษาต่างประเทศ 
 ๓.  สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  และพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบครบ
วงจร (PDCA)  มีระบบโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาตามกฎกระทรวง  และรับนโยบายการบริหารจาก
ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ  ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ  งบประมาท  บริหารงานบุคคลและ
บริหารทั่วไป  ตลอดจนได้รับการความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการสมาคมครู  
ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าและเครือข่ายผู้ปกครองเป็นอย่างดี  
สถานศึกษา  มีบรรยากาศท่ีเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้  สะอาด  ถูกสุขลักษณะ  สวยงาม  และมีผลกระทบ
ทางบวก  บรรลุ  เป้าหมายตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  เพ่ือรักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
โดยเน้นด้าน  ภาษาต่างประเทศ  และดูแลนักเรียนอย่างดี 
 ๔.  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้ดีและมีประสิทธิภาพ
มาก 
 ๕.  สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยมีการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ  ตามวงจรคุณภาพ  และจัดท ารายงานประจ าปีต่อสาธารณชนทุกปี 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑  ด้านผลการจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญในการเตรียมตัวเข้ารับการทดสอบ
ระดับชาติทุกกลุ่มสาระ  เพื่อรักษาระดับคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
๒.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 -ไม่มี- 
๓.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 -ไม่มี- 
๔.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 -ไม่มี- 
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