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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2564

สวนท่ี 1 : บทสรุปของผูบริหาร

     โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ ต้ังอยูเลขท่ี 10 ถนนเพทราชา ตําบลทาหิน อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท

036-411235 เว็บไซด http://winitsusa.ws.ac.th สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดลพบุรี เปน

โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ กลุมการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ผูบริหาร 4 คน ครูผูสอน 149 คน และบุคลากรทางการศึกษา 64 คน

นักเรียนท้ังส้ินจํานวน 4,312 คน เปดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปท่ี 6 มุนเนนพัฒนาตามวิสัยทัศนของโรงเรียน

"โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ เปนองคกรแหงการเรียนรู เชิดชูคุณธรรม นําวิชาการ คุณภาพมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความ

เปนไทย" อัตลักษณของโรงเรียน "ลูกวินิตมีวินัย" 

    โรงเรียนดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใน

สถานการณการการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) มีการระบาดในวงกวางอยางตอเนื่อง

เกิดการแพรระบาด โรงเรียนมีความตระหนักถึงสถานการณดังกลาว และคํานึงถึงความปลอดภัย และสุขภาพของนักเรียน ครูผูสอน

และบุคลากรทางการศึกษา โดยตระหนักอยูเสมอ ไมวาสถานการณแวดลอมจะเลวรายและรุนแรงแคไหน การเรียนรูที่เขาถึงและมี

คุณภาพ เปาหมายสูงสุด ตามแนวคิด "การเรียนรูนําการศึกษา โรงเรียนอาจหยุดไดแตการเรียนรูหยุดไมได" ทางโรงเรียนปรับตามการใช

ชีวิตวิถีใหม "New Normal" เนนการปฏิบัติภายใต มาตรการการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 อยางเครงครัด เพื่อให

โรงเรียนเปนสถานที่ปลอดภัยจากโรคโควิด 19 สงผลใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ และปลอดภัยจากโรค  โดยจัดทํา

รายงานการประเมินตนเองเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเสนอตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก บัดนี้การดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จ

เรียบรอยแลว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 ดังนี้

     ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

     มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

           1.1 ผลการพัฒนาผูเรียน ดําเนินการจัดการเรียนดวยรูปแบบผสมผสาน 4 รูปแบบ ไดแก การเรียนแบบ On-site On-Line

On-demand และ On-hand  โรงเรียนใหความสําคัญตอการเรียนรูของนักเรียน มากกวาเงื่อนไขท่ีถูกกําหนดขึ้นเพื่อตอบสนอง

นโยบาย แนวคิด ที่ไมสอดคลองกับการเรียนรูของนักเรียน เนนการปฏิสัมพันธที่มีคุณภาพระหวางครูและนักเรียน มากกวาจํานวน

ช่ัวโมงท่ีนักเรียนอยูในหองเรียน หรือเรียนระบบอออนไลน มีการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับความสนใจของนักเรียน เชื่อมโยงกับชุมชนและ

บริบทของนักเรียนแตละคน มากกวาการเรียนรูอิงตามมาตรฐานแบบเดียวกัน ทําใหนักเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การ

สื่อสาร และการคํานวณ คิดเปนรอยละ 87.43 สวนการประเมินผลมุงพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน จากนวัตกรรม ไดแกช้ินงาน คลิป

วิดีโอ รูปภาพ ไฟลงานตาง ๆ แบบทดสอบออนไลน โครงงาน คิดเปนรอยละ 83.12  และพฤติกรรมการเขาเรียนของนักเรียน มากกวา

การประเมินเพ่ือการตัดสินผล ทําใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแกปญหา ผานระบบการเรียนแบบ On-Line ไดอยูในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 87.59 ใหการชวยเหลือนักเรียนที่ขาดแรงจูงใจ

ในการเรียน หรือมาจากครอบครัวยากจน มีแนวโนมจะหลุดออกจากระบบการศึกษา ท่ีมีผลกระทบจากสถานการณในปจจุบัน สอด

แทรกการเรียนรูเพื่อสุขภาพกาย และใจ ควบคูกับการเรียน รูดานวิชาการ สถานการณโรคระบาดสงผลตอสุขภาพกายและใจของ

นักเรียน ทําใหนักเรียนมีความรู ความสามารถ ในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การคิดคํานวณ การสื่อสารภาษาอังกฤษ อยูในระดับ
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ดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 84.97  สงผลใหนักเรียนมีผลการเรียนเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ไมนอยกวาระดับ 3 รอยละ 98.91  ผลการ

ทดสอบระดับชาติ (O-Net) ในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 และปที่ 6 มีคาเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชา  มีการ

แนะแนวการศึกษาใหนักเรียน ทําใหนักเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ คิดเปนรอยละ 87.55 การติดตาม

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 ศึกษาตอทุกคน แบงเปนสายสามัญ 928 คน (96.07%) สายอาชีพ 38 คน (3.93%) ระดับมัธยมศึกษา

ปที่ 6 นักเรียนทุกคนสามารถสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 

          1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค  เปนไปตามอัตลักษณของโรงเรียน "ลูกวินิตมีวินัย" 6 ประการ มีระเบียบแถว ตรงตอเวลา มี

สัมมาคารวะ รักษาความสะอาด แตงกายถูกตองเรียบรอย และมีมารยาทในท่ีประชุม โดยนําอัตลักษณทั้ง 6 ประการสอดแทรกไป

พรอมกับการจัดการเรียนการสอนในูปแบบ On-Line ไดแก การตรงตอเวลา นักเรียนตองเขาเรียนในระบบ On-Line กอนเวลา 10

นาที มีการเขาเรียนแตละรายวิชาเกิดกวารอยละ 80 การแตงกายถูกตองเรียบรอย การมีสัมมาคารวะ และการมีมารยาทในที่ประชุม

นักเรียนจะถูกฝกในขณะเวลาเรียน On-Line นักเรียนตองรูจักการเปดไมค เปดกลอง การใชขอความในการสื่อสาร ทําใหนักเรียนมีการ

ยอมรับท่ีจะเรียนรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย คิดเปนรอยละ 98.31 สวนการรักษาความสะอาด ดูแลตัวเองใหมีสุขภาวะ

ทางรางกาย และจิตใจ อยูในเกณฑดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 92.83 ใหนักเรียนฝกวิชาชีวิต โดยชวยเหลืองานในครอบครัว  ทําใหนักเรียน

มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามเปาหมายที่โรงเรียนกําหนด คิดเปนรอยละ 91.42 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของ

ความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญา คิดเปนรอยละ 94.48 

     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

          โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมถฯ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่กําหนดไวตรงกับวัตถุประสงคแผนการศึกษาชาติ

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐ สํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และของตนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

จังหวัดลพบุรี โดยมีความสอดคลองกับความตองการของชุมชน ทองถิ่นอยางชัดเจน ซึ่งโรงเรียนไดดําเนินการจัดใหมีการประชุม 1)

วิเคราะห ทบทวน บริบทของโรงเรียน(SWOT) และ 2) ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค เพื่อเปน กรอบทิศทางในการดําเนินงาน

ตอไป ภายใตสถานการณการการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการการจัดทํารายงาน

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการศึกษา คาเปาหมายความสําเร็จของ

แตละมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ประจําปการศึกษา 2564 มีแผนพัฒนาคุณภาพผูเรียน ระยะเวลา 3 ป พ.ศ. 2563-2565 ผู

บริหารโรงเรียนส่ือสารและสรางความสัมพันธที่ดีกับบุคลากร สรางความรักและผูกพันของครูและบุคลากรทางการศึกษากับโรงเรียน

ดําเนินการเชิงรุกในการสรางแรงจูงใจและสื่อสารการตัดสินใจที่สําคัญใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบแนวทางการปฏิบัติงาน

อยางมีคุณภาพ ใหเกิดผลการดําเนินการที่ดีกับโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนทบทวนผลการดําเนินการของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

โดยนําผลการประเมินการดําเนินงานมาเทียบกับเปาหมายของตัวช้ีวัดในแผนกลยุทธ

          ผูบริหารดําเนินงานตามระบบธรรมาภิบาล ผูบริหารแสดงความรับผิดชอบตอใชงบประมาณการเงิน มีความโปรงใสในการ

ดําเนินงาน และการตัดสินใจ ที่เกิดจากการบริหารจัดการ มีนโยบายในเรื่องการเปดเผยขอมูล  ขาวสารและบริหารจัดการดวยความ

โปรงใส สามารถตรวจสอบภายในและภายนอกได โรงเรียนมีสวนรวม สนับสนุนชุมชน และสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

          ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนหลักสูตร 7 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรโครงการสงเสริมความเปนอัจฉริยภาพทางวิชาการ หลักสูตรโครงการเตรียมความรูมุงสู

โอลิมปก (สอวน.) หลักสูตรโครงการเตรียมความรูมุงสูโอลิมปก Textbook (สอวน. Textbook) หลักสูตรโครงการสอนสองภาษา

หลักสูตรโครงการเตรียมความพรอมทางวิชาการทหาร หลักสูตรโครงการชางเผือก และหลักสูตรโครงการโควตาและทั่วไป  ซึ่งมี

รายวิชาพ้ืนฐานท่ีเหมือนกันมีความแตกตางรายวิชาเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมี 4 แผนการเรียน ไดแก แผนการเรียน

วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร    แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร (Textbook) แผนการเรียนศิลป - ภาษาจีน แผนการเรียน

ศิลป - ภาษาญ่ีปุน โดยมีการจัดประชุมคณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวของเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตร โดยมีการประเมิน

หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนํามาพัฒนา ตามสถานการณความจําเปนสิ่งที่ควรรู และสิ่งที่ตองรูหรือ ประยุกตใชตามเหตุการณวิถีการเรียน
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รูใหม หรือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสําหรับการจัดการศึกษาในวิถีการเรียนรูใหม (New

normal )

          บริหารจัดการเรียนผานระบบออนไลน 100% ใชแพลตฟอรม Microsoft Teams ทางโรงเรียนปรับปรุงศูนยการเรียนรูศาสตร

พระราชา ใหเปนศูนยการเรียนรู Online จัดเตรียมหองปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร ระบบอินเตอรเน็ต และอุปกรณที่ใชในการอัด

เทปการเรียนการสอน ใหพรอมสําหรับหลักสูตรผานระบบออนไลน ใหนักเรียนมีความพรอมในการเรียนผานระบบออนไลน ผูปกครองมี

ความพรอมในการชวยเหลือสนับสนุน รวมท้ังมีเคร่ืองมือสนับสนุนการเรียน เชน คอมพิวเตอร โนตบุค แทปเลต สมารทโฟน และ

อินเทอรเน็ต จัดการเรียนผสมผสานแบบ On-site และ On-Line การเรียนในหองเรียนจัดนักเรียนมาเรียนสัปดาหละ 2 วัน แบงตาม

ระดับชั้นเรียน จึงสามารถปฏิบัติตามนโยบาย Social Distancing เพื่อรักษาระยะหางและการดูแลสุขอนามัยของนักเรียนไดอยาง

เครงครัด อยางเขมขน เพ่ือการเรียนรูที่ไดประสิทธิผล โดยโรงเรียนเลือกวิชาที่มีการปฏิบัติหรือตองเรียนรูรวมกันมาจัดการเรียนที่

หองเรียน ในขณะที่วิชาอ่ืนใหจัดการเรียนการสอนผานออนไลน

          ดานการพัฒนาครู โรงเรียนมีการวางแผน สงเสริมทั้งดานงบประมาณและดานการหาความรูเปดโอกาสใหครูไดหาความรูใหม

อบรมพัฒนาตนเอง ไดจากหลากหลายชองทาง เพื่อจะไดนํามาพัฒนาความรูและเทคนิค ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใหม

ในสถานการณท่ีไมปกติ ปรับทักษะของครูผูสอนสามารใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร มาใชในปจจุบัน ผานแพลตฟอรม

Microsoft Teams เปนการฝกฝนสอนกลองคอมพิวเตอร ครูผูสอนจะตองสามารถเขาไปพูดคุยผานแพลตฟอรม ท่ีมีอยูในเปนการสอน

เปนการรับขอมูล เปนการเพิ่มเติมความรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียน 

     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

          โรงเรียนมีการวางแผน สงเสริมทั้งดานงบประมาณและดานการหาความรูเปดโอกาสใหครูไดหาความรูใหมอบรมพัฒนาตนเอง

ไดจากหลากหลายชองทางไมวาจะ จากเพื่อนครูในกลุม เครือขาย โรงเรียน ท่ีมีความรู ครูมีนวัตกรรมเปนของตนเอง โดยนําความรู

เทคนิคการสอน และนวัตกรรมท่ีไดมาพัฒนาและ ปรับใช สรางสื่อ หรือรูปแบบทดลอง  มีการวัดผลและประเมินผล นิเทศติดตามอยาง

สมํ่าเสมอ ตลอดเวลา และเปดรับคําแนะนําจาก ผูบริหาร และ จากหนวยงานตนสังกัด เพื่อขอรับขอเสนอแนะและนํามาปรับปรุงแกไข

ตอไป มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล โดยหัวหนาโครงการ หัวหนาฝาย และรองผูอํานวยการฝายวิชาการ มีการจัดประชุม

สรุปผลการดําเนินงานและเผยแพรและเปลี่ยนความรูและนวัตกรรมภายในโรงเรียน และโรงเรียนในเครือขาย และวิเคราะหศักยภาพ

ของคณะครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง พัฒนาภายในโรงเรียนที่ดีขึ้น ครูจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได คิดเปนรอยละ  93.29 ครูใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการ

เรียนรู คิดเปนรอยละ 93.96 ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก คิดเปนรอยละ 95.97 ครูตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางมี

ระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน คิดเปนรอยละ 93.29 และครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู คิดเปนรอยละ 95.30  จัดใหมีการประชุมเชิงวิชาการ PLC ระหวางครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษาใน

โรงเรียนเพื่อ แลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติและ ควรมีการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อชวยเหลือ พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน ให

สามารถทําการตัดสินใจที่เหมาะสมไดท้ังแบบตัดสินใจคนเดียวและเปนทีมขึ้นอยูกับประเด็นของปญหา ดานการประเมินผลในการ

ศึกษาแบบวิถีใหม เปนการประเมินผลการเรียน ไปสู การประเมินผลเพื่อการเรียนรู นั่นคือการวัดผลลัพธใหครูผูสอนเขาใจวานักเรียน

เหมาะกับการเรียนรูรูปแบบไหน การประเมินผลจึงเปนการทําความเขาใจ ไมใชการตัดสิน ใหประเมินผลตามสภาพจริง ไมยึดติดกับ

แนวทางปฏิบัติเดิม ประเมินผลจากผลงานของนักเรียนท่ีสงผาน Microsoft Teams ซึ่งการประเมินผลงานแตละครั้งตองมีขอ

Feedback เพ่ือใหนักเรียนพัฒนาปรับปรุงผลงานของนักเรียนทุกครั้ง การเขาเรียน การตอบคําถาม การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม

ตลอดระยะเวลาในการ On-Line และรับฟงเสียงสะทอน ขอเสนอแนะ ของนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ซึ่งเปนการสนับสนุนใหเกิด

ความรวมมือ ระหวางครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน
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โรงเรียน (School Name) : วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (การกุศลของวัด)

รหัสโรงเรียน : 1116100004

ที่อยู (Address) : 10 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : - ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : เพทราชา

ตําบล/แขวง (Sub-district) : ทาหิน เขต/อําเภอ (District) : เมืองลพบุรี

จังหวัด (Province) : ลพบุรี รหัสไปรษณีย (Post Code) : 15000

โทรศัพท (Tel.) : 036-411-235 โทรสาร (Fax.) : 036-421-088

อีเมล (E-mail) : winitsuksaschool999@gmail.com

เว็บไซต (Website) : http://winitsuksa.ws.ac.th/

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : -

ระดับท่ีเปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย
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ตอนท่ี 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
ระดับ

คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ดีเลิศ

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แกปญหา
ดีเลิศ

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดีเลิศ

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดีเลิศ

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ดีเลิศ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปา

หมาย
ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานการศึกษา
ระดับ

คุณภาพ

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2563-2565)

2. แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564

3. การกําหนดคามาตรฐานการศึกษา เปาหมาย และคาเปาหมายของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการ

ศึกษา 2564

4. ผลสอบ O-Net

5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

6. วันท่ี 1 เมษายน 2565 ผูบริหารโรงเรียนไดการประกาศยกยองเชิดชูเกียรติแกผูทําคุณประโยชนใหแกกระทรวง

ศึกษาธิการ ประจําป 2565  

7. วันท่ี 21 เมษายน 2565 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

สถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน โดยพระเทพเสนาบดี ผูรับใบอนุญาต/ผูจัดการ/ผูอํานวยการ นําเสนอ
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เร่ืองการจัดการเรียนการสอน แบบ Online สําหรับนักเรียน และกระบวนการจัดกิจกรรมของนักเรียนภายใต

แนวคิด “วินิตนักปน”

     8. วันท่ี 26 มกราคม 2565 จัดแสดงผลงานของนักเรียนดานวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และกีฬาโครงการศูนยการเรียนรูศาสตรพระ

ราชา กิจกรรม Winit Open House  
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     9. ผลงานทางวิชาการนักเรียนผานการคัดเลือกเขาคาย 1 โครงการโอลิมปกวิชาการ(สอวน.) ป 2564 จํานวน 6 คน ไดแก สาขา

คณิตศาสตร จํานวน 1 คน สาขาคอมพิวเตอร จํานวน 2 คน และสาขาฟสิกสจํานวน 2 คน สาขาวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ จํานวน

1 คน และผานการคัดเลือก คาย 3 จํานวน 1 คน ไดแก สาขาคอมพิวเตอร     

         ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันคอมพิวเตอรโอลิมปกระดับชาติครั้งที่ 18 

     10. สงเสริมผลงานดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา นักเรียนไดรับรางวัลระดับประเทศ และระดับโลก
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     11. โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ ตอนรับคณะศึกษาดูงานในเรื่องการจัดการเรียนการสอนระบบ On-Line 

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทอง ในพระราชูปถัมภฯ จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 28 มกราคม 2565 โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม
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     12. เว็บไซด : http://winitsuksa.ws.ac.th Facebook : โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ และ WinieSuksa PR

     13. สมุดบันทึกรักการอาน
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      14. โครงงาน/ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน

      15. การชื่นชมโรงเรียน

            https://opec.go.th/winitsuksa-online/

 

http://www.reo1.moe.go.th/strategy3/index.php/component/content/article/1-latest-news/1248-

200465 

 

                 https://siamrath.co.th/n/341831
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3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

           1. แผนพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ท้ังครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช

งานได (Working Knowledge) นํากรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ The Common European Framework of

Reference for Languages (CEFR) มาเปนกรอบความคิดหลักในการออกแบบหลักสูตร การก าหนดเปาหมายการเรียนรู การ

พัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ การวัดและประเมินผล

           2. แผนพัฒนาการทําโครงงานวิทยาศาสตรภาคภาษาไทย พัฒนาถึงการเขียนโครงการเปนภาคภาษาอังกฤษ  เนนกระบวนการ

แสวงหาความรูโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรโดยเร่ิมจากการกําหนดปญหาและหัวขอท่ีตนสนใจศึกษา ดําเนินการรวบรวมขอมูล

ทําการทดลอง และสรุปผลการศึกษาคนควา เนนการคิดเปน ทําเปน และการแกปญหาดวยตนเอง 

          3. แผนการพัฒนาการจัดการเรียนรูผานกระบวนการ การสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครู (Professional Learning

Community: PLC)

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : ศูนยการเรียนรูออนไลน

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- ศูนยการเรียนรูออนไลน

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน
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ผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล

สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนท่ีที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให

ผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพ่ือทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนา

ผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
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(........พระเทพเสนาบดี ประเทือง อาภาธโร ป.ธ.4........)

ตําแหนง ผูอํานวยการ

ลงชื่อ........................................
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สวนท่ี 2 : ขอมูลพื้นฐาน

1. โรงเรียน (School Name) : วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ (-)

รหัสโรงเรียน : 1116100004

ที่อยู (Address) : 10 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : - ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : เพทราชา

ตําบล/แขวง (Sub-district) : ทาหิน เขต/อําเภอ (District) : เมืองลพบุรี

จังหวัด (Province) : ลพบุรี รหัสไปรษณีย (Post Code) : 15000

โทรศัพท (Tel.) : 036-411-235 โทรสาร (Fax.) : 036-421-088

อีเมล (E-mail) : winitsuksaschool999@gmail.com

เว็บไซต (Website) : http://winitsuksa.ws.ac.th/

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : -

2. ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา): : มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย
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3. ขอมูลพ้ืนฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ปรัชญา

อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลเก (การชวยกันเปนสุขในโลก)

วิสัยทัศน

โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ เปนองคกรแหงการเรียนรู เชิดชูคุณธรรม นําวิชาการ คุณภาพมาตรฐานสากล บนพื้นฐาน

ความเปนไทย

พันธกิจ

พันธกิจของโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ มีดังตอไปนี้

1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู

2. สราง และพัฒนาการใชสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต

3. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา การประกันคุณภาพภายใน ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีระบบ

4. สราง และพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดลอมใหมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียง

5. สราง และพัฒนาการหลักสูตร สูความเปนเลิศทางวิชา ตามมาตรฐานสากล

6. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม

สุนทรียภาพ ความรับผิดชอบตอสังคม มีจิตสํานึกความเปนไทย พ่ึงพาตนเอง ไดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7. ประสานความรวมมือระหวางโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

เปาหมาย

1. โรงเรียนเปนองคกรแหงการเรียนรู

2. โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหครู และนักเรียนใชใน

การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต

3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษา การประกันคุณภาพภายในเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอยาง

เปนระบบ

4. โรงเรียนพัฒนาแหลงเรียนรู  และสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ เพื่อถายทอดความรูสู

ชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความถนัด

และความตองการของผูเรียน ชุมชน และสังคม

6. ผูเรียนเปนผูมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เปนคนเกง คนดี มีความสุข มีความรู ความสามารถตาม

มาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม บนพื้นฐานความเปนไทย
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นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการดํารงชีวิต

7. โรงเรียนมีการประสาน และประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของโรงเรียนที่ทันตอเหตุการณ เขาถึงผูเรียน ผู

ปกครอง ชุมชน เพ่ือใหมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

1. สรางองคความรูทางดานการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสูองคกรแหงการเรียนรู

2. พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

3. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพภายในใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน

4. สราง และพัฒนาแหลงเรียนรู ที่มีคุณภาพเพื่อใหชุมชน และสังคมใหไดรับการพัฒนาอยางยั่งยืน

5. สราง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู สูความเปนเลิศ และเปนผูนําทางวิชาการ

สูมาตรฐานสากล

6. พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานสากล เปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค

และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7. สราง และสงเสริมชองทางการประชาสัมพันธโรงเรียน เขาถึงนักเรียน ผูปกครองและชุมชน

เอกลักษณ

เลิศล้ําวิชาการ 

อัตลักษณ

ลูกวินิตมีวินัย
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน
การจัดการเรียน

การสอน

จํานวน

หองเรียน

จํานวนผูเรียน

ปกติ

จํานวนผูเรียนที่

มีความตองการ

พิเศษ
รวมจํานวนผู

เรียน

ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาปท่ี 1
หองเรียนปกติ 27 382 524 - - 906

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปท่ี 2
หองเรียนปกติ 24 401 525 - - 926

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปท่ี 3
หองเรียนปกติ 23 441 525 - - 966

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 74 หองเรียน EP - 1,224 1,574 - - 2,798

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาปท่ี 4
หองเรียนปกติ 13 198 324 - - 522

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปท่ี 5
หองเรียนปกติ 14 219 325 - - 544

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปท่ี 6
หองเรียนปกติ 13 168 280 - - 448

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 40 หองเรียน EP - 585 929 - - 1,514

รวมทั้งส้ิน
หองเรียนปกติ 114 หองเรียน EP

-
1,809 2,503 - - 4,312
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- พระเทพเสนาบดี (ประเทือง มารเพ็ชร)

ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

- พระครู วิธานธรรมวิสุทธิ์ (ประดิษฐ ประสงคสอาด)

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาง ทิพวรรณ กองสุทธิ์ใจ

ตําแหนง : รองผูอํานวยการโรงเรียน (Deputy Thai Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาง นิตยา นฤชาติวรพันธ

ตําแหนง : รองผูอํานวยการโรงเรียน (Deputy Thai Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)

5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวม
ต่ํากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับมัธยมศึกษา

1. ครูไทย - 69 44 30 - 143

2. ครูชาวตางชาติ - 3 - 3 - 6

รวม - 72 44 33 - 149

บุคลากรทางการศึกษา

- งานสนับสนุน - 26 20 - - 46

- ครูพิเศษ - - - 17 1 18

บุคลากรอ่ืนๆ - - - - - -
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ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวม
ต่ํากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก

รวม - 26 20 17 1 64

รวมทั้งส้ิน - 98 64 50 1 213

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับมัธยมศึกษา 114 4,312 149 29:1 38:1
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5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมมัธยมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย - - -

ภาษาไทย 12 4 16

คณิตศาสตร 13 7 20

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 35 3 38

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 21 2 23

สุขศึกษาและพลศึกษา 6 - 6

ศิลปะ 7 2 9

การงานอาชีพ 4 4 8

ภาษาตางประเทศ 26 3 29

รวม 124 25 149

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
มัธยมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ 35 35

- เนตรนารี 23 23

- ยุวกาชาด 26 26

- ผูบําเพ็ญประโยชน 25 25

- รักษาดินแดน (ร.ด.) 3 3

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 94 94

กิจกรรมแนะแนว 4 4
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
มัธยมศึกษา

กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน 2 2

รวม 212 212
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญ

ประโยชน

จํานวนผูบังคับ

บัญชา

จํานวนวุฒิทางลูก

เสือ สถานะการจัดตั้งกองลูก

เสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง - - - -

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ - - - -

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ 1 28 30 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -

ยุวกาชาด - 17 9 จัดตั้ง

ผูบําเพ็ญประโยชน 1 15 10 จัดตั้ง

รวม 2 60 49

5.2.5 สรุปจํานวนครูที่ทําหนาท่ีคัดกรอง และนักเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวง

ศึกษาธิการ

ครูที่มีวุฒิทางการศึกษา

พิเศษ
ทั้งหมด

ขึ้น

ทะเบียน

ไมขึ้น

ทะเบียน

- - - - -

5.2.6 สรุปจํานวนครูที่เขารับการอบรมเก่ียวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม จํานวนครูที่เขารับ การอบรม ปท่ีอบรม

- - -
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สวนท่ี 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1

1. สรางองคความรูทางดานการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสูองคกรแหงการเรียนรู

โครงการ

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

คาเปาหมาย

83.50 : 1. ผูเรียนท่ีเปนตัวแทนแขงขัน ใชความรูความสามารถของตนเองแขงขันทักษะวิชาการท้ังภายใน และ

ภายนอกสถานศึกษา ไดรับรางวัล สรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน 2. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดานการพูด อาน เขียน และ

ส่ือสารไดอยางคลองแคลว ถูกตอง ตั้งแตระดับดีขึ้นไป 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุมสาระฯ เพิ่ม

ขึ้นรอยละ 5 4. นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนรอยละ 85 มีความพึงพอใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนอยูใน

ระดับดีขึ้นไป

ผลสําเร็จ

91.22 : 1. นักเรียนรอยละ 92.54 มีสวนรวมในการแขงขันทักษะภายในโดยบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูโดย

เปนการจัดกิจกรรมผานระบบ Online ไดแก 1.1 กิจกรรมวันสุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาติ จัดการแขงขันวาด

ภาพระบายสี นักเรียนเขารวมกิจกรรมรอยละ 82.79 การแขงขันการเขียนเรียงความ นักเรียนเขารวมกิจกรรมรอยละ

80.47 การแขงขันศักยภาพทางภาษาไทยตัวแทนของหองเรียน ๆ ละ 2 คนเขารวมกิจกรรมทุกหองเรียน นักเรียนทุก

คนเขารวมการแขงขันการอานรอยแกว และรอยกรอง ทุกการแขงขัน ๆ ผานระบบ Microsoft Teams 1.2 กิจกรรม

วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จัดการแขงขันวาดภาพระบายสี นักเรียนเขารวมกิจกรรมรอยละ 80.01 การแขงขัน

ตอบปญหาวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาตัวแทนของหองเรียน ๆ ละ 2 คนเขารวมกิจกรรมทุกหองเรียน การแขงขัน

การบรรยายธรรมตัวแทนหองเรียนละ 1 คนเขารวมกิจกรรมทุกหองเรียน ทุกการแขงขัน ๆ ผานระบบ Microsoft

Team 1.3 กิจกรรมการแขงขันคณิตศิลป นักเรียนเขารวมกิจกรรมรอยละ 83.23 การแขงขันศักยภาพทาง

คณิตศาสตร นักเรียนทุกคนเขารวมการแขงขัน ผานระบบ Microsoft Teams 1.4 ปการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนไม

ไดสงนักเรียนเขารวมการแขงขันภายนอก เนื่องจากสถานการ Covid-19 จึงดําเนินการจัดกิจกรรมภายในเทาน้ัน 2.

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดานการพูด อาน เขียน และสื่อสารไดอยางคลองแคลว ถูกตอง 2.1 ภาษาไทยอยูในระดับดี รอย

ละ 60.04 ระดับดีมากรอยละ 39.96 2.2 ภาษาอังกฤษในระดับพอใชรอยละ 28.64 ระดับดีรอยละ 59.37 ระดับดี

มากรอยละ 11.99 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคนทั้ง 8 กลุมสาระฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ทุกกลุมสาระ

การเรียนรู จัดการเรียนการสอนดวยระบบ Online 4. นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนรอยละ 86.96 มีความพึงพอใจ

ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดีขึ้นไป มีขอเสนอแนะผูปกครองและนักเรียนสวนใหญตองการมา

เรียนที่โรงเรียนตามปกติ
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มาตรฐาน

การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการ

วัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการ

เรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจน

จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใช

เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

2. โครงการเรียนรูคู Online

คาเปาหมาย

85.00 : 1. โรงเรียนมีระบบ Microsoft Teams ที่ใชในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 2. ครูจัดทําและ

พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนออนไลน(e-Learning) ในรูปแบบออนไลน คูกับหนังสือแบบเรียนใหนักเรียนเรียนรู

เขาใจในเนื้อหารายวิชาหลักพื้นฐานไดอยางมีคุณภาพ 3. โรงเรียนจัดทําเทปการสอนจากวิทยากรผูเชี่ยวชาญ/ครูผู

สอนตามตัวช้ีวัดของรายวิชาพื้นฐาน และผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชาเพิ่มเติม 4. ครูสรางขวัญกําลังใจใหกับ

นักเรียนที่ขยันต้ังใจเรียน มีความรับผิดชอบในการเรียน มีผลการเรียนดี เปนตนแบบของการเรียนออนไลน(e-

Learning) เปนเด็กดีคูออนไลน 5. ผลการทดสอบระดับชาติของโรงเรียนสูงกวาคาเฉล่ียระดับประเทศทุกรายวิชา 6.

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูไมตํ่ากวา 3.00

ผลสําเร็จ

91.16 : 1. โรงเรียนมีระบบ Microsoft Teams ใชในการจัดการเรียนการสอนในระบบ Online นักเรียนและครูทุก

คนใชแพลตฟอรมนี้ไดทุกคน โดยจัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลตามโครงสรางหลักสูตรสถาน

ศึกษา สงเสริมการศึกษาวิชาชีวิต ซึ่งใหนักเรียนทํากิจกรรมรวมกับครอบครัว ทํางานบานตาง ๆ และสงเสริมการอาน

ภาษาอังกฤษ 2. ครูผูสอนจัดทําและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนออนไลน(e-Learning) ในรูปแบบเอกสารการ

เรียนซ่ึงดําเนินการแจกนักเรียนทุกคน หรือนักเรียนสามารถดาวนโหลดไฟลเอกสาร หรือ e-book ไดดวยตนเอง นํา

มาใชประกอบควบคูกับหนังสือแบบเรียนทุกรายวิชา 3. โรงเรียนจัดทําเทปการสอนทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร

สถานศึกษา จากครูผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญ หรือวิทยากรผูเช่ียวชาญภายนอก เปนไปตามหลักสูตรสถานศึกษา 4.

ครูสรางขวัญกําลังใจใหกับนักเรียนที่ขยันตั้งใจเรียน มีความรับผิดชอบในการเรียน มีผลการเรียนดี เปนตนแบบของ

การเรียนออนไลน(e-Learning) เปนเด็กดีคูออนไลน โดยกําหนดใหหองเรียนละ 3 คน นักเรียนเขาเรียนโดยเฉลี่ยใน

แตละวันแยกตามระดับช้ัน ไดแก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รอยละ 91.02 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รอยละ
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92.76 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 84.89 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 รอยละ 84.74 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่

5 รอยละ 86.03 และ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 รอยละ 88.84 5. ผลการทดสอบระดับชาติของโรงเรียนสูงกวาคา

เฉล่ียระดับประเทศทุกรายวิชาในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 แมวาจะสูงกวาระดับประเทศทุกรายวิชา แตมี 2 รายวิชาที่

โรงเรียนควรเรงพัฒนาไดแกวิชา คณิตศาสตร สาระสถิติและความนาจะเปน และวิชาวิทยาศาสตร สาระเทคโนโลยี

สาระวิทยาศาสตรโลก และอวการ สวนระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ระดับ

ประเทศทุกรายวิชา 6.

มาตรฐาน

การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการ

วัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา

หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการ

เรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจน

จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใช

เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวม

ทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

3. โครงการแนะแนวการศึกษาตอและอาชีพ

คาเปาหมาย

85.00 : 1. ครูแนะแนว มีศักยภาพสามารถแนะแนวใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแนะแนว เพื่อการศึกษาตอ

และการประกอบอาชีพ ทักษะชีวิตใหแกนักเรียนได 2. นักเรียนมีแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพใหสอดคลองตรง

ตามความตองการของ ตลาดแรงงาน 3. ครู และนักเรียนท่ีเกี่ยวของพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป

ผลสําเร็จ

94.57 : 1. ครูประจําชั้นปฏิบัติหนาที่เปนครูแนะแนว มีการแนะแนวใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการการศึกษาตอ
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และการประกอบอาชีพ ซึ่งในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 มีนักเรียนศึกษาตอในสายสามัญ รอยละ 96.07 สายอาชีพ รอย

ละ 3.93 สวนระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 ทุกคนศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 2. นักเรียนมีแนวทาง และเจตคติที่ดีในการ

เลือกประกอบอาชีพใหสอดคลองตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ดําเนินการจัด

กิจกรรมชุมนุม และการสงเสริมแนะแนวอาชีพ ในระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 แบงเปนกลุมตามคณะที่นักเรียนสนใจเขา

ศึกษาตอ ไดแก กลุมวิทยาศาสตรการแพทย กลุมรัฐศาสตร-นิติศาสตร กลุมสายภาษา กลุมสังคมศาสตร และกลุม

ศึกษาศาสตร มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอยูในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 90.63 6 ศิษยเกาเขามาแนะแนว

ทางการศึกษาตอ และทีมติวเตอรจากจุฬา-ธรรมศาสตร นักเรียนและผูปกครองพึงพอใจอยูในระดับดีข้ึนไป รอยละ

92.12 บรรลุตามที่ตั้งไว 3. ครู และนักเรียนที่เกี่ยวของพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป รอยละ 90.12

บรรลุตามที่ตั้งไว

มาตรฐาน

การศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการ

วัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา

หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการ

เรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจน

จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใช

เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

4. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

คาเปาหมาย

85.00 : 1. ครู บุคลากร และนักเรียน สามารถใชสื่ออุปกรณเทคโนโลยี และอินเตอรเน็ต ไดทั้งในและนอกหองเรียน

ระดับดีขึ้นไป 2. โรงเรียนมีระบบ ICT ใชจัดการเรียนระบบ Online ไดอยางเหมาะสมกับผูเรียน 3. โรงเรียนสามารถ

พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ 4. ครู และนักเรียนท่ีเกี่ยวของพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับดีขึ้น

ไป

ผลสําเร็จ

86.31 : 1. ครู บุคลากร และนักเรียน สามารถใชสื่ออุปกรณเทคโนโลยี และอินเตอรเน็ต ไดทั้งในและนอกหองเรียน

ระดับดีขึ้นไป รอยละ 91.26 บรรลุตามที่ตั้งไว 2. โรงเรียนมีระบบ ICT ใชจัดการเรียนการสอนระบบ Online ไดอยาง
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เหมาะสม โดยใช Microsoft Teams ซ่ึงนักเรียนทุกคนสามารถเขาใชไดอยางพรอมเพียง โรงเรียนดําเนินการจัดการ

เรียนการสอน มีทั้งการสอนแบบบันทึกเทป และสอนสด ซึ่งนักเรียนใหผลตอบรับที่ดี และพึงพอใจในการเรียนอยูใน

ระดับดีขึ้นไป รอยละ 90.58 บรรลุตามที่ตั้งไว 3. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ จากปการศึกษา 2563

ที่ไมเสถียร ระบบวิชาการ งานทะเบียน และงานการเงิน จึงมีการพัฒนาทําใหระบบการดําเนินการแมนยํา แตยังมี

ความลาชา ไมเปนปจจุบัน ผูเกี่ยวของมีการประเมินระบบขอมูลสารสนเทศ อยูในระดับดีขึ้นไป รอยละ 70.39 ไม

บรรลุตามที่ตั้งไว เนื่องจากระบบมีความเสถียน แตบุคลากรที่ดําเนินการทํางานยังลาชา ดวยสถานการณโควิด มีการ

สลับวันมาทํางานทําใหไมเกิดความตอเนื่องในการทํางาน 4. ครู และนักเรียนที่เกี่ยวของพึงพอใจในการจัดกิจกรรมใน

ระดับดีขึ้นไป 93.00 บรรลุตามที่ตั้งไว

มาตรฐาน

การศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการ

เรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจน

จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใช

เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวม

ทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

5. โครงการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คาเปาหมาย

85.00 : 1. นักเรียนมีทักษะในการวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา

ได ตองไมนอยกวาระดับดี 2. นักเรียนไดรัับการพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 3. นักเรียนมีเจตคติท่ีดี

ตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยูในระดับดีขึ้นไป 4. ครู และนักเรียที่เกี่ยวของพึงพอใจในการจัด

กิจกรรมในระดับดีขึ้นไป

ผลสําเร็จ

90.81 : 1. นักเรียนมีทักษะในการวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา

ได ตองไมนอยกวาระดับดี คิดเปนรอยละ 87.11 ซึ่งนักเรียนรอยละ 92.46 มีสิ่งประดิษฐ หรือโครงงานซึ่งเปนการบู

รณาการทุกกลุมสาระการเรียนรู 2. นักเรียนทุกคนไดรัับการพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 3. นักเรียน
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มีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยูในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 88.40 4. ครู และนักเรียน

ที่เกี่ยวของพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป 86.09

มาตรฐาน

การศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการ

เรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจน

จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวม

ทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

ยุทธศาสตรที่ 2

2. พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

โครงการ

1. โครงการพัฒนาบุคลากร

คาเปาหมาย

86.00 : 1. ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับ การอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู ไมนอย

กวา 100 ชั่วโมงตอป 2. ครูผูสอนมีสื่อนวัตกรรมอยางนอย ภาคเรียนละ 1 ชิ้น 3. มีส่ือนวัตกรรมที่เพียงพอเพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอน อยางนอยกลุมสาระการเรียนรูละ 1 รายการ 4. คณะครู นักเรียน ไดใชสื่อเทคโนโลยี

ประกอบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพทันสมัย

ผลสําเร็จ

92.56 : 1. ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับ การอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู เกิน 100

ชั่วโมง รอยละ 88.59 2. ครูผูสอนทุกคนมีส่ือนวัตกรรม เนื่องจากเปนการจัดการเรียนการสอนแบบ Online 3. ทาง

โรงเรียนมีการจัดสรรสื่อ นวัตกรรม ใหแตละกลุมสาระการเรียนรู อาทิการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ในการจัดการ

เรียนการสอน แตละกลุมสาระการเรียนรู นักเรียนและครูมีความพึงพอใจ อยูในระดับดีข้ึนไป รอยละ 90.39 4. คณะ

ครู นักเรียน ไดใชสื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพทันสมัย มีความพึงพอใจ อยูในระดับดีขึ้น

ไป รอยละ 91.28

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
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ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ

รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพ่ือทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และ

ขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence

Center: HCEC)

ยุทธศาสตรที่ 3

3. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพภายในใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ

1. โครงการระบบบริหารงาน

คาเปาหมาย

92.00 : 1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เขมแข็ง มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และมีคุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐานของโรงเรียน 2. โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และ พันธกิจ มาตรฐานสถานศึกษา แผนพัฒนา

และแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน 3. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพอยางเปนระบบ 4. นักเรียน ครู ผูปกครอง และผู

เกี่ยวของ มีสวนรวมในการบริหารจัดการ 5. ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนท่ีเกี่ยวของพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

ในระดับดีขึ้นไป

ผลสําเร็จ

97.44 : 1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เขมแข็ง มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และมีคุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐานของโรงเรียนอยูในระดับยอดเยี่ยม 2. โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ มาตรฐาน

สถานศึกษา แผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน เผยแพรสูสารธารณชน ซึ่งสอดคลองกับบริบทของชุมชน ผูมี

สวนที่เกี่ยวของประเมินความพึงพอใจอยูในระดับดีขึ้นไป รอยละ 96.85 3. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพอยาง

เปนระบบ ตรวจสอบได มีการกํากับติดตามจากตนสังกัด 4. นักเรียน ครู ผูปกครอง และผูเกี่ยวของ มีสวนรวมในการ

บริหารจัดการ ในปการศึกษา 2564 มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Online ซึ่งผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการ

เรียนการสอนอยางมาก เพราะผูปกครองตองดูแลนักเรียนใหเขาหองเรียน ควบคุมการเรียน และกํากับติดตาม

นักเรียน พึงพอใจในการจัดเรียน Online ในระดับดีขึ้นไป รอยละ 95.89 5. ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนท่ี

เกี่ยวของพึงพอใจการบริหารงานของโรงเรียนระดับดีขึ้นไป รอยละ 94.48

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุก
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กระทรวง

ศึกษาธิการ

และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุม

เปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นท่ี

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษา

อังกฤษ รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้น

ตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ

(Excellence Individual Development Plan :EIDP)

ยุทธศาสตรที่ 4

4. สราง และพัฒนาแหลงเรียนรู ท่ีมีคุณภาพเพ่ือใหชุมชน และสังคมใหไดรับการพัฒนาอยางยั่งยืน

โครงการ

1. โครงการศูนยการเรียนรูศาสตรพระราชา

คาเปาหมาย

86.00 : 1. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใชศูนยการเรียนรูศาสตรพระราชา เปนศูนยการเรียนรูออนไลน ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 2. ครู นักเรียน และชุมชน ใหความสําคัญและสานตอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. ครู นักเรียน

ผูปกครอง และชุมชนที่เกี่ยวของพึงพอใจในการจัดการเรียนแบบ Online ในระดับดีขึ้นไป

ผลสําเร็จ

93.15 : 1. โรงเรียนจัดตั้งศูนยการเรียนรูออนไลน เพิ่มขึ้นในศูนยการเรียนรูศาสตรพระราชา ดําเนินการพัฒนา

ปรับปรุง ทั้งดานสถานที่ อุปกรณคอมพิวเตอร ระบบอินเตอรเน็ต ใหระบบการเรียน Online มีประสิทธิภาพ ผูท่ีเกี่ยว

ขอประเมินในระดับดีเลิศ คิดเปนรอยละ 92.36 2. ครู นักเรียน และชุมชน ใหความสําคัญ และสานตอหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง นําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิติประจําวัน โดยดําเนินการบานน้ีมีรัก ปลูกผักกินเอง ตามแนว

พระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องคอุปถัมภ

โรงเรียน ทางโรงเรียนไดแจกตนกลาพืชผักสวนครัวใหกับครู นักเรียน และผูปกครองท่ีสนใจเขารวมกิจกรรม รอยละ

90.85 3. ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนที่เกี่ยวของพึงพอใจในการจัดการเรียนแบบ Online ในระดับดีขึ้นไป

รอยละ 96.25

มาตรฐาน

การศึกษา
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับ - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา
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ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการ

เรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจน

จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใช

เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 5

5. สราง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู สูความเปนเลิศ และเปนผูนําทางวิชาการ สูมาตรฐานสากล

โครงการ

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

คาเปาหมาย

86.00 : 1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนท่ีเหมาะสม สอดคลอง

หลักสูตรแกนกลาง 2. ครูมีกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายสนองตามความตองการของผูเรียน 3. ครู มีความรู ความ

เขาใจ มีความสามารถในจัดทําแผนการจัดการเรียนรู วิจัยในชั้นเรียน 4. ครูไดรับการนิเทศการสอน คําแนะนํา ความ

ชวยเหลือ ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ใหเกิดผลดีตอการเรียนรู และพัฒนาการ ในดาน

ตางๆ ของผูเรียน อยางตอเน่ือง

ผลสําเร็จ

88.31 : 1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษามีการจัดทําหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 7 หลักสูตร ไดแก

หลักสูตรโครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการ หลักสูตรโครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการ Textbook หลักสูตรโครงการ

สอนสองภาษา หลักสูตรโครงการสงเสริมความเปนอัจฉริยภาพทางวิชาการ หลักสูตรโครงการเตรียมความพรอมทาง

วิชาการทหาร หลักสูตรโครงการชางเผือก และหลักสูตรโครงการโควตาและทั่วไป ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํา

นวน 4 แผนการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร Textbook

แผนการเรียนศิลป-ภาษาจีน แผนการเรียนศิลป-ภาษาญี่ปุน หลักสูตรสถานศึกษามีความครบถวน ถูกตอง สอดคลอง

เหมาะสม ทุกรายการ และดําเนินการวิเคราะหหลักสูตร เพ่ือนํามาจัดการเรียนการสอนแบบ Online เปนการผสม

ผสาน เหมาะสม และใหเปนไปตามหลักสูตรสถานศึกษา ประเมินหลักสูตรคุณภาพระดับ ดีเลิศ คิดเปนรอยละ 89.25

2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรูครูผูสอนมีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ไดแก active learning, การเรียนรูแบบโครงงาน,

การเรียนรูโดยใชเกม การจัดการเรียนรูแบบใชคําถาม และการจัดการเรียรูแบบบูรณาการ เปนตน กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนมีความหลายหลาย คิดเปนรอยละ 81.88 3. ครู มีความรู ความเขาใจ มีความสามารถในจัดทํา

แผนการจัดการเรียรู รอยละ 92.62 วิจัยในชั้นเรียน รอยละ 88.54 4. ครูไดรับการนิเทศการสอนอยางตอเนื่อง นิเทศ
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โดยเพ่ือนชวยเพื่อน และนิเทศโดยคณะกรรมการนิเทศ กระบวนการนิเทศเปนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร และนําผล

การนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน ครูผูสอนไดรับการนิเทศอยูในระดับดีขึ้นไป รอยละ 89.26

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุก

และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุม

เปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นท่ี

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ

รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพ่ือทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และ

ขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence

Center: HCEC)

ยุทธศาสตรที่ 6

6. พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานสากล เปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค และดํารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ

1. โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

คาเปาหมาย

86.00 : 1. นักเรียนปฏิบัติตนตามอัตลักษณของโรงเรียน “ลูกวินิตมีวินัย” 2 นักเรียนไดเลือกปฏิบัติกิจกรรมท่ีตนเอง

ถนัดและสนใจอยางมีความสุข 3. ครู นักเรียนมีความรูในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญ

ประโยชน 4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพสูงขึ้นและรักการออกกําลังกาย หางไกลจากยาเสพติดมากยิ่งขึ้น

5. นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนที่เกี่ยวของพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป

ผลสําเร็จ

94.49 : 1. นักเรียนปฏิบัติตนตามอัตลักษณของโรงเรียน “ลูกวินิตมีวินัย” ข?อ 1 มีระเบียบแถว 2 ตรงตอเวลา 3. มี

สัมมาคารวะ 4 รักาาความสะอาด 5 แตงกายถูกตองเรียบรอย 6. มีมารยาทในที่ประชุม รอยละ 93.85 2 นักเรียนดํา

เนินการเลือกชุมนุมตามที่ตนเองถนัด มีชุมนุม 45 ชุมนุม เชน ชุมนุมบาสเกตบอล ชุมนุมฟุตซอล ชุมนุมวงดนตรีลูก

ทุง ชุมนุมสวนถาด ชุมนุมวิชาการ เปนตน นักเรียนทุกคนผานกิจกรรมชุมนุม 4. ป?การศึกษา 2564 มีการดําเนินการ

จัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน เปนการเดินทางไกล จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู เชน
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ฐานคําปฏิญาณ ฐานการเอาตัวรอด ฐานการผูกเงื่อน ฐานปฐมพยาบาล ฐานวัดใจ ฐานความสามัคคี เนื่องจาก

สถานการณ covid-19 จึงทําใหไมสามารถจัดการเขาคายพักแรมได ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเปนจิตอาสาเพื่อชุมชนดํา

เนินการทําความสะอาดบริเวณวัด โรงเรียน และชุมชน นักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรม สําหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย จะมีกิจกรรม รักษาดินแดน ดวยสถานการณ covid-19 นักเรียนเรียนระบบ Online ซ่ึงใน

ภาคเรียที่ 2 ยังไมมีการตัดสินผล ทางศูนยการเรียนนักศึกษาวิชาการทหาร ใหนักเรียนไปเรียนที่ มทบ.13 คนละ 2

คร้ังภายในเดือน มิถุนายน - กรกฏาคม 2565 ถึงจะตัดสินผล ทําใหยังสรุปผลการเรียนนักเรียนยังไมได 5.นักเรียนมี

เจตคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพสูงขึ้นและรักการออกกําลังกาย หางไกลจากยาเสพติดมากยิ่งขึ้นดวยการจัดกิจกรรมสง

เสริมความรูความเขาใจโรคไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม เพื่อใหนักเรียนรักษาสุขภาพมากยิ่งขึ้น พึงพอใจในการจัด

กิจกรรมในระดับดีขึ้นไป รอยละ 90.25 6. กิจกรรมลอยกระทงยอนยุค ไมไดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ

Covid-19 7. นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนท่ีเกี่ยวของพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับดีข้ึนไป 93.89

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิง

รุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต

อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

2. โครงการวิถีพุทธ

คาเปาหมาย

86.00 : 1. นักเรียนเพรียบพรอมดวยคุณธรรม-จริยธรรม-คารวะธรรม ความมีระเบียบวินัยตอตนเอง และผูอื่น 2.

นักเรียนเขารวมการสอบนักธรรมชั้นตรี โท และเอก 3. นักเรียนที่มีศีลธรรม จริยธรรมและความรู ความสามารถตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. นักเรียนเขารวมกิจกรรม วันพระ และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

ผลสําเร็จ

95.11 : 1. นักเรียนทุกคนเพรียบพรอมดวยคุณธรรม-จริยธรรม-คารวะธรรม ความมีระเบียบวินัยตอตนเองและผูอื่น

2. ปการศึกษา 2664 ไมมีการจัดสอบธรรมศึกษา เนื่องจากสถานการณ Covid-19 และนักเรียนจบหลักสูตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายผานธรรมศึกษาชั้นตรีทุกคน เนื่องจากนักเรียนไดสอบผานต้ังแตนักเรียนอยูชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1 - 2 และ 4 - 5 3. นักเรียนทุกคนมีศีลธรรมจริยธรรมและความรู ความสามารถตามมาตรฐานการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. นักเรียนเขารวมกิจกรรมวันพระ ทางโรงเรียนจัดชวงนักเรียนมาเรียน On-site ในเดือนกุมภาพันธ

ไดทั้งส้ิน 4 ครั้ง และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา นักเรียนมีไปเวียนเทียนท่ีวัดกับผูปกครอง บางสวนไดเวียนเทียน

แบบ Online นักเรียนสามารถเขารวมกิจกรรมอยางนอยวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 80.47

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
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สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต

อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

3. โครงการสงเสริมศักยภาพดานดนตรี

คาเปาหมาย

86.00 : 1. นักเรียนที่เขารวมวงดนตรีลูกทุงวินิตศึกษาทุกคนมีความสามารถเกี่ยวกับรองเพลง เตนรํา และเลนดนตรี

ตามความสามารถของแตละบุคคล 2. นักเรียนที่เขารวมวงดนตรีลูกทุงวินิตศึกษา และวงโยธวาทิตทุกคนสามารถหา

รายไดระหวางเรียน เพื่อเปนทุนการศึกษา 3. นักเรียนท่ีเขารวม วงโยธวาทิตทุกคนมีความสามารถเลนดนตรี ตาม

ความสามารถของแตละบุคคล

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. นักเรียนทุกคนที่อยูวงดนตรีลูกทุงเยาวชนวินิตศึกษาทุกคนมีความสามารถเกี่ยวกับรองเพลง เตนรํา และ

เลนดนตรี ตามความสามารถของแตละบุคคล 2. นักเรียนทุกคนที่อยูวงดนตรีลูกทุงเยาวชนวินิตศึกษา และวงโยธ

วาทิตทุกคนสามารถหารายได ระหวางเรียน เพื่อเปนทุนการศึกษา ปการศึกษา 2564 มีการจงงานนอยลงเน่ืองจาก

สถานกาณโควิดในปจจุบัน 3. นักเรียนทุกคนท่ีอยูวงโยธวาทิตทุกคนมีความสามารถเลนดนตรี ตามความสามารถของ

แตละบุคคล

มาตรฐาน

การศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการ

เรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจน

จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใช

เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อ

วางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอด

การเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. โครงการวันสําคัญโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ
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คาเปาหมาย

86.00 : 1. ผูเรียนตระหนักถึงคุณคารวมกันอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทาง ศาสนาของไทย 2. นักเรียน

เขารวมกิจกรรมวันสําคัญโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ ดวยความ เต็มใจ 3. นักเรียนผูปกครอง และชุมชนที่

เกี่ยวของพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป 4. นักเรียนรวมถวายความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหา

กษัตริย

ผลสําเร็จ

92.14 : 1. ผูเรียนทุกคนตระหนักถึงคุณคารวมกันอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทาง ศาสนาของไทย 2.

นักเรียนรอยละ 89.52 ที่เขารวมกิจกรรมวันสําคัญโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ เขารวมดวยความเต็มใจ 3.

นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนที่เกี่ยวของพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป รอยละ 91.83 4. นักเรียนรอย

ละ 87.19 ร?วมถวายความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต

อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

5. โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

คาเปาหมาย

86.00 : 1. ผูเรียนทุกระดับชั้นสามารถดูแลตนเองใหมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีในระดับดี มีความรูและทักษะในการ

ปองกันตนเองใหปลอดภัยจากโรคได 2. ผูเรียนทุกระดับชั้นไดรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นสามารถดูแลตนเองใหมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีในระดับดี และรูจักการดูแล

ตัวเอง เขาใจในcovid-19 ซึ่งนักเรียนมีความรู ความเขาใจ และวิธีการเฝาระวัง สามารถปองกันตนเองได คิดเปนรอย

ละ 88.17 การฉีดวัคซีน Pfizer สําหรับนักเรียนโรงเรียนวินิตศึกษา เข็มที่ 1 และ 2 นักเรียนเขารับวัคซีนรอยละ

93.57 อีก รอยละ 6.43 นักเรียนรับวัคซีนอื่น ๆ ดวนตนเอง ดังน้ันนักเรียนไดรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ทุกคน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

6. โครงการมาตรการปองกันสถานการณแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

คาเปาหมาย

83.00 : 1. นักเรียนทุกระดับช้ันมีความรูและทักษะในการปองกันตนเองใหปลอดภัยจากโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา

2019 (covid-19) 2. สรางความตระหนักใหครู บุคลากร นักเรียนและผูปกครองในการเฝาระวังและปองกันการติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผลสําเร็จ

92.65 : 1. นักเรียนทุกคนมีความรูและทักษะในการปองกันตนเองใหปลอดภัยจากโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(covid-19) ประกาศมาตรการปองกันการระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ประกาศแนวทางการปฏิบัติสําหรับครู

บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน อยางชัดเจน มีความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรม อยูในระดับดีขึ้นไป รอยละ

95.07 2. ไดผานการประเมินจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และกรมอนามัย กอนการเปดเรียน ซึ่งเปดเรียน

ไดในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2565 นักเรียนสลับวันมาเรียนตามท่ีโรงเรียนกําหนด โดยมี

การสอบถามความสมัครใจในการมาเรียนที่โรงเรียน หรือนักเรียนเรียนแบบ Online สําหรับนักเรียนท่ีมาเรียนที่

โรงเรียนตองสงผลตรวจ ATK กอนมาโรงเรียนทุกสัปดาห ใหแกครูประจําชั้น มีนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน คิดเปนรอย

ละ 89.96 และนักเรียนทุกคนไดปฏิบัติตามมาตรการท่ีโรงเรียนกําหนด เมื่อมาถึงโรงเรียนมีการวัดอุณหภูมิทุกเชา

กรณีนักเรียนมีความเส่ียง อุณหภูมิสูง เมื่อถึงโรงเรียน โรงเรียนจัดใหมีหองเฝาระวัง ดําเนิการตรวจ ATK กรณีพบเชื้อ

สงตอโรงพยาบาลสมเด็จพระนารายณมหาราช กรณีไมพบเชื้อติดตอประสานผูปกครองมารับกลับ แตละหองเรียนมีเจ

ลลางมือ และนํ้ายาทําความสะอาด ใหนักเรียนสวมแมส นําภาชนะรับประทานอาหารมาเอง มีการตรวจสอบดูความ

สะอาด อยางเครงครัด มีความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรม อยูในระดับดีขึ้นไป รอยละ 90.22

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค

ดานสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 7

7. สราง และสงเสริมชองทางการประชาสัมพันธโรงเรียน เขาถึงนักเรียน ผูปกครองและชุมชน

โครงการ

1. โครงการสัมพันธชุมชน
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คาเปาหมาย

85.00 : 1. โรงเรียนไดรับความรวมมือจากชุมชน 2. ชุมชน/ผูปกครองมีความพึงพอใจ และเขามามีสวนรวมจัดการ

ศึกษา 3. รวมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมในจังหวัดลพบุรี 4. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของ

โรงเรียน

ผลสําเร็จ

93.76 : 1. โรงเรียนรับความรวมมือ การชวยเหลือ จากสํานักงานอนามัยเทศบาลเมืองลพบุรี สํานักงานอนามัยโพธ์ิ

เกาตน และโรงพยาบาลสมเด็จพระนารายณมหาราช เกี่ยวกับการปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา (Covid-19) ผูมีสวนเก่ียวของประเมินอยูในระดับดีขึ้นไป รอยละ 92.36 2. ชุมชน/ผูปกครองมีความพึงพอใจ

ในการเขารวมกิจกรรมของโรงเรียน สวนใหญจะเปนกิจกรรมผานระบบ Online อยู?ในระดับดีขึ้นไป รอยละ 82.68

3. เขารวมกิจกรรมทุกกิจกรรมของจังหวัดและหนวยงานราชการทั้งภาครัฐและเอกชน 4. ประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน มีการประชุม 2 ครั้งตอปการศึกษา โดยประชุมแบบ Online ผานระบบ Zoom

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปน

ของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

2. โครงการระบดูแลชวยเหลือ

คาเปาหมาย

85.00 : 1. ผูปกครองนักเรียน ช้ัน ม.1 – ม.6 มีความพึงพอใจในการดูแลนักเรียนของโรงเรียน 2. ผูปกครองและ

โรงเรียนมีการประสานงานเกี่ยวกับนักเรียนอยูในระดับดี

ผลสําเร็จ

91.03 : 1. โรงเรียนดําเนินกิจกรรมเยี่ยมบานโดยระบบ Online ทุกหองเรียน ทุกระดับชั้น มีความพึงพอใจในการ

ดูแลนักเรียน อยูในระดับดีขึ้นไป รอยละ 91.03 2. โรงเรียนกิจกรรมประชุมผูปกครอง ดวยระบบ Online ผูปกครอง

มีความพึงพอใจอยูในระดับดีขึ้น ๆ ไป รอยละ 88.71 3. ครู และผูปกครองประสานงานทาง Line เปนหลักทั้งดาน

การจัดการเรียนการสอน การกํากับติดตามนักเรียน และการแจงขาวประชาสัมพันธตาง ๆ ผูปกครองมีความพึงพอใจ

ในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 93.34

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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ยุทธศาสตร สช.

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิง

รุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

2.1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 966

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่

เขาสอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศ

ป 2564

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบ O-NET

ผลตาง

คะแนนเฉล่ีย

ป 64 เทียบป

63

รอยละของ

คะแนนเฉลี่ย ป

64 เทียบป 63

แปล

ผลพัฒนาการ

เทียบกับรอย

ละ 32562 2563 2564

คณิตศาสตร 575 24.47 30.40 28.55 24.69 -3.86 -13.52
ไมมี

พัฒนาการ

วิทยาศาสตร 574 31.45 30.37 31.25 32.07 +0.82 2.62

มีพัฒนาการ

แตไมถึงรอย

ละ 3

ภาษาไทย 575 51.19 58.25 61.31 52.63 -8.68 -14.16
ไมมี

พัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
574 31.11 37.41 43.53 33.68 -9.85 -22.63

ไมมี

พัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

ดวยสถานการณ Covid-19 ยกเลิกการสอบแบบบังคับ นักเรียนท่ีเขาสอบเปนไปตามความสมัครใจของนักเรียน

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 448

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่

เขาสอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศ

ป 2564

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบ O-NET

ผลตาง

คะแนนเฉล่ีย

ป 64 เทียบป

63

รอยละของ

คะแนนเฉล่ีย

ป 64 เทียบป

63

แปล

ผลพัฒนา

การเทียบกับ

รอยละ 32562 2563 2564

คณิตศาสตร 72 21.28 29.29 28.27 27.34 -0.93 -3.29
ไมมี

พัฒนาการ
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วิชา

จํานวน

นักเรียนที่

เขาสอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศ

ป 2564

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบ O-NET

ผลตาง

คะแนนเฉล่ีย

ป 64 เทียบป

63

รอยละของ

คะแนนเฉล่ีย

ป 64 เทียบป

63

แปล

ผลพัฒนา

การเทียบกับ

รอยละ 32562 2563 2564

วิทยาศาสตร 67 28.65 28.69 34.33 29.45 -4.88 -14.21
ไมมี

พัฒนาการ

ภาษาไทย 67 46.40 47.33 51.90 55.58 +3.68 7.09 มีพัฒนาการ

ภาษาอังกฤษ 75 25.56 30.09 34.08 32.41 -1.67 -4.90
ไมมี

พัฒนาการ

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

80 36.87 35.91 37.02 40.03 +3.01 8.13 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

ดวยสถานการณ Covid-19 ยกเลิกการสอบแบบบังคับ นักเรียนท่ีเขาสอบเปนไปตามความสมัครใจของนักเรียน
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2.1.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เทอม 1

กลุมสาระการ

เรียนรู/รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้น

ไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้น

ไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ

ภาษาไทย 913 913 100.00 928 928 100.00 967 967 100.00

คณิตศาสตร 913 913 100.00 928 913 98.38 967 950 98.24

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
913 913 100.00 928 928 100.00 967 915 94.62

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

913 906 99.23 928 928 100.00 967 967 100.00

ประวัติศาสตร 913 913 100.00 928 927 99.89 967 967 100.00

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
913 913 100.00 928 928 100.00 967 967 100.00

ศิลปะ 913 913 100.00 928 928 100.00 967 967 100.00

การงานอาชีพ 913 913 100.00 928 928 100.00 967 967 100.00

ภาษาตาง

ประเทศ
913 913 100.00 928 928 100.00 967 967 100.00
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เทอม 2

กลุมสาระการ

เรียนรู/รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้น

ไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้น

ไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ

ภาษาไทย 912 912 100.00 929 929 100.00 966 966 100.00

คณิตศาสตร 912 912 100.00 929 929 100.00 966 954 98.76

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
912 876 96.05 929 929 100.00 966 966 100.00

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

912 910 99.78 929 929 100.00 966 966 100.00

ประวัติศาสตร 912 909 99.67 929 929 100.00 966 966 100.00

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
912 912 100.00 929 929 100.00 966 966 100.00

ศิลปะ 912 912 100.00 929 929 100.00 966 966 100.00

การงานอาชีพ 912 912 100.00 929 929 100.00 966 966 100.00

ภาษาตาง

ประเทศ
912 881 96.60 929 929 100.00 966 966 100.00
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เทอม 1

กลุมสาระการ

เรียนรู/รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้น

ไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้น

ไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ

ภาษาไทย 532 532 100.00 549 549 100.00 448 448 100.00

คณิตศาสตร 532 532 100.00 549 549 100.00 448 448 100.00

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
532 532 100.00 549 549 100.00 448 448 100.00

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

532 454 85.34 549 494 89.98 448 448 100.00

ประวัติศาสตร 532 532 100.00 549 549 100.00 448 448 100.00

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
532 532 100.00 549 549 100.00 448 448 100.00

ศิลปะ 532 532 100.00 549 549 100.00 448 448 100.00

การงานอาชีพ 532 532 100.00 549 549 100.00 448 448 100.00

ภาษาตาง

ประเทศ
532 529 99.44 549 549 100.00 448 448 100.00
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เทอม 2

กลุมสาระการ

เรียนรู/รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้น

ไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้น

ไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ

ภาษาไทย 529 528 99.81 548 548 100.00 448 448 100.00

คณิตศาสตร 529 528 99.81 548 548 100.00 448 448 100.00

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
529 528 99.81 548 548 100.00 448 448 100.00

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

529 528 99.81 548 548 100.00 448 448 100.00

ประวัติศาสตร 529 529 100.00 548 548 100.00 448 448 100.00

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
529 529 100.00 548 548 100.00 448 448 100.00

ศิลปะ 529 529 100.00 548 548 100.00 448 448 100.00

การงานอาชีพ 529 528 99.81 548 548 100.00 448 400 89.29

ภาษาตาง

ประเทศ
529 528 99.81 548 548 100.00 448 448 100.00
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2.1.3 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนกลาง

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 966

วิชา

จํานวน

นักเรียน

ท้ังหมด

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศ

ป 2564

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ

ผลตาง

คะแนน

เฉล่ีย (ป

64 - 63)

รอยละของ

คะแนนเฉลี่ย ป

64 เทียบป 63

แปล

ผลพัฒนาการ

เทียบกับรอย

ละ 32562 2563 2564

อัลกุ

รอานฯ
966.00 - 37.61 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
966.00 - 35.42 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
966.00 - 50.87 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
966.00 - 36.17 - - - - - -

อัตตา

รีค
966.00 - 42.56 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
966.00 - 42.09 - - - - - -

มลายู 966.00 - 40.92 - - - - - -

อาหรับ 966.00 - 27.92 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนปลาย

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 448

วิชา

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศป

2564

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตาง

คะแนนเฉล่ีย

(ป 64 - 63)

รอยละของคะแนน

เฉล่ีย ป 64 เทียบ

ป 63

แปลผลพัฒนา

การเทียบกับ

รอยละ 32562 2563 2564

อัลกุ

รอานฯ
- 35.34 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 33.98 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 35.93 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 37.89 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 31.27 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 49.29 - - - - - -

มลายู - 37.04 - - - - - -

อาหรับ - 21.97 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.1.4 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ท้ังหมด

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

(Common European Framework of Reference

for Languages : CEFR)

ผานการทดสอบอื่น ๆ (TOEIC,

IEFL, TOEFL เปรียบเทียบ

ตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ม.1 906 - - - - - - - - -

ม.2 926 - - - - - - - - -

ม.3 966 - - - - - - - - -

ม.4 522 - - - - - - - - -

ม.5 544 - - - - - - - - -

ม.6 448 - - - - - - - - -
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3. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice )

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

ศูนยการเรียนรูออนไลน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการ

4. รางวัลท่ีสถานศึกษาไดรับ

ช่ือรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล ปที่ไดรับรางวัล

- - - -

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวชี้วัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดง

ความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผู

เรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพ่ือทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผาน

ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ท่ีผานมา

การประเมินรอบท่ี 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย - -

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดี รับรอง

การประเมินรอบท่ี 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานท่ี 1 ดานท่ี 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย - - - - -

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - - - - -

7. หนวยงานภายนอกที่โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก
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สวนท่ี 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กทั้งหมด : 4,312

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวน

เด็กท่ี

ผาน

เกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 87.00 3,770 87.43 ดีเลิศ

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละ

ระดับช้ันตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
√ - 4,035

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละ

ระดับช้ันตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
√ - 3,798

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารในแตละ

ระดับช้ันตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
√ - 3,685

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณใน

แตละดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
√ - 3,562

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลก

เปล่ียนความคิดเห็นและแกปญหา
87.00 3,777 87.59 ดีเลิศ

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนก

แยกแยะ ใครครวญ ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใช

เหตุผลประกอบการตัดสินใจ

√ - 3,824

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น
√ - 3,756
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวน

เด็กท่ี

ผาน

เกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 3,752

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 82.00 3,584 83.12 ดีเลิศ

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวม

ความรูไดท้ังตัวเองและการทํางานเปนทีม
√ - 3,699

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเช่ือมโยงองคความรูและ

ประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจเปน

แนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต

√ - 3,469

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 82.00 3,664 84.97 ดีเลิศ

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
√ - 3,782

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง

และสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน

อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√ - 3,545

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 82.00 4,261 98.82
ยอด

เยี่ยม

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตร

สถานศึกษา
√ - 4,261

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 86.00 3,775 87.55 ดีเลิศ

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและ

เจตคติที่ดีในการศึกษาตอ
√ - 3,698

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและ

เจตคติที่ดีในการจัดการ การทํางานหรืองานอาชีพ
√ - 3,852
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวน

เด็กท่ี

ผาน

เกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 91.00 3,942 91.42
ยอด

เยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม

จริยธรรม เคารพในกฎกติกา
√ - 3,896

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามท่ี

สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม

√ - 3,987

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 91.00 4,074 94.48
ยอด

เยี่ยม

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็น

คุณคาของความเปนไทย
√ - 4,036

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษ

วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปญญาไทย
√ - 4,112

9. การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 91.00 4,239 98.31
ยอด

เยี่ยม

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความ

แตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา

ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี

√ - 4,239

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 91.00 4,003 92.83
ยอด

เยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวน

เด็กท่ี

ผาน

เกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพ

จิต อารมณและสังคม และแสดงออกอยางเหมาะสมใน

แตละชวงวัย

√ - 4,039

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยาง

มีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น
√ - 3,966

สรุปผลการประเมิน 90.65
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

        โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ สงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณตาม

เกณฑ การคิดวิเคราะห และการคิดอยางมีวิจารณญาณ สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและแกปญหา ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการสื่อสาร มีความกาวหนาทางการเรียนตาม หลักสูตรสถานศึกษา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และพัฒนาการจากผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นฐาน (O-Net) และมีความพรอมในการศึกษาตอการฝกงานหรือทํางาน พรอม ทั้งสงเสริมให ผูเรียน

คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ในระดับยอดเยี่ยม

        มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ดานผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูรียนอยางเปนระบบ ไดแกการจัดโครงการเรียนรูคู

Online กิจกรรมพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู Online และกิจกรรมเด็กดีคู Online เปนกิจกรรมที่สงเสริมนักเรียนในรูปแบบการ

เรียน On-Line ผานระบบ Microsoft Teams นักเรียนเขาเรียนคิดเปนรอยละ 88.05 ตอวัน จะไดรับการกํากับติดตามจากครูผูสอน

และครูประจําช้ัน เพื่อใหนักเรียนเขาเรียนยอนหลัง หรือกํากับติดตามการสงงานทางระบบ Online นักเรียนไดรับการกระตุน และสง

เสริมใหใชวิธีการเรียนรูของตนเองอยางหลากหลาย นักเรียนไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเรียนรูดวยตนเองจากครูผูสอน ไดรับการ

ปฏิสัมพันธที่ดีจากครูผูสอน ฝกวินัยในตนเองสําหรับการเรียนรู นักเรียนไดรับการเอาใจใสดูแลความกาวหนาทางการเรียนรูของนักเรียน

รายบุคคล ทําใหนักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรอยละ 93.58 มีทักษะในการเขียนในแตละ

ระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดรอยละ 88.08 ทักษะในการสื่อสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด รอยละ

85.46 และมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด รอยละ82.61  

          การจัดโครงการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมวันวิทยาศาสตร กิจกรรมสรางสรรค จัดทําโครงงานแบบบูรณาการ

กิจกรรมสื่อนวัตกรรมอุปกรณทางวิทยาศาสตร ทําใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ ไตรตรองอยาง
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รอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจรอยละ 88.68 มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรอยละ 87.11 และมีการแกปญหา

อยางมีเหตุผลรอยละ 87.01 

          โครงการศูนยการเรียนรูศาสตรพระราชา กิจกรรม Winit Open House สงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการรวบรวม

ความรูไดท้ังตัวเองและการทํางานเปนทีมรอยละ 85.78 และนักเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชในการ

สรางสรรคส่ิงใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต รอยละ 80.45 

          โครงการพัฒนาหลักสูตรและสื่อนวัตกรรม และโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สงผลใหนักเรียนบรรลุการเรียนรูอยูใน

ระดับ 3 ขึ้นไป รอยละ 98.82 นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรอยละ 87.71 มีความสามารถใน

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางานอยางสรางสรรค และมี

คุณธรรม รอยละ 82.21 

          โครงการแนะแนวการศึกษาตอและอาชีพ กิจกรรมนองตามพี่ และกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษา สงผลใหนักเรียนมีความรู

ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอรอยละ 85.76 มีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การทํางานหรืองาน

อาชีพรอยละ 89.33 นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาทุกคนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ศึกษาตอในสายสามัญ หรือสายอาชีพ สวนนักเรียน

ท่ีสําเร็จการศึกษาทุกคนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน

          นอกจากทางดานวิชาการแลวโรงเรียนยังมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ตามศักยภาพของผู

รียน และเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  พรอมทั้งสงเสริมพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียน เปนไปตามคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของนักเรียน อัตลักษณ "ลูกวินิตมีวินัย" ทําใหนักเรียนมีเจตคติและพฤติกรรมเชิงบวก รักในการดูแลตนเองมีความเชื่อมั่น และ

แกปญหาโดยการตัดสินใจไดอยางถูกตอง มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น กลาแสดงออกอยางเหมาะสม มีความฉลาดทางอารมณ

เพ่ือใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุขเนนการพัฒนาดานสุขภาวะทางรางกายและจิตใจใหแข็งแรงและพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม คา

นิยม ประการความภาคภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอมรับการอยูรวมกัน บนความตางและหลากหลาย มีจิตสังคม โดยโรงเรียน

ไดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สงผลให นักเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา รอยละ 90.35  มีคานิยมและ

จิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม รอยละ 92.46 มีความภูมิใจในทองถิ่นและความ

เปนไทยรอยละ 94.48 การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รอยละ 98.31 สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

รอยละ 92.83  
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 5.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการ

ของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาล

และตนสังกัด

√ -

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยงกับเปาหมาย แผน

ยุทธศาสตรชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

สังคม
√ -

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียน
√ -

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพรตอสาธารณชน √ -

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ √ -

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนา

งานอยางตอเนื่อง
√ -

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน และระบบการนิเทศภายใน
√ -

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา √ -

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน

ปรับปรุง พัฒนา และรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
√ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุม

เปาหมาย
5.00

ยอด

เยี่ยม

3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถาน

ศึกษา
√ -

3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความ

ตองการของผูเรียน ที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
√ -

3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบ

ดานเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง
√ -

3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุม

เปาหมาย
√ -

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

ของสังคม
√ -

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 5.00
ยอด

เยี่ยม

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ √ -

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ √ -

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรู

ของผูเรียน
√ -

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลตอการ

เรียนรูของผูเรียน
√ -

4.5 ถอดบทเรียนเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอ

การเรียนรูของผูเรียน
√ -

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 5.00
ยอด

เยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และ

คํานึงถึงความปลอดภัย
√ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู

และคํานึงถึงความปลอดภัย
√ -

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และ

เปนกลุม
√ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู และมีความ

ปลอดภัย
√ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผู

เรียน
√ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 5.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
√ -

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่

เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียน

รูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการ

จัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อ

ใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถาน

ศึกษา

√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00
ยอด

เยี่ยม
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จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

     โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ มีการเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน มีแผนพัฒนาคุณภาพ ป

2563 - 2565 การมีวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผานมา จากปลายปการศึกษา 2563 สถานการณ Covid-19 เร่ิมเขา

มาทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดในแตละโครงการ/กิจกรรม ในปการศึกษา 2564 มีการ

กําหนดเปาหมาย แผนงาน/โครงการใหสอดคลองตามสถานการณการแพรระบาดโรคติดตอโคโรนา 2019(Covid-19) และสอดคลอง

กับความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด ไดนําเปาหมาย วิสัยทัศน

และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และเผยแพรตอสาธารณชน

     ผูบริหารโรงเรียนมุงเนนการปฏิบัติตามแนวนโยบายภาครัฐ รวมถึงการใชกลไกความรวมมือของผูปกครองและชุมชนในการดูแล

นักเรียน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยสูงสุดภายใตสถานการณวิกฤติท่ีเกิดขึ้น คํานึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของทุกคนที่เก่ียวของ อํานวย

การใหนักเรียนทุกคนเขาถึงการเรียนการสอนได การใชสิ่งที่มีอยูแลวใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อใหนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถเรียนผาน

ระบบ On-Line บนแพลตฟอรม Microsoft Teams ไดอยางพรอมเพียง เนื่องดวยโรงเรียนมีความพรอมในการเรียนการสอนออนไลน

ความพรอมดานอุปกรณ และเทคโนโลยี และการพัฒนาหลักสูตรโดยคํานึงถึงความแตกตางของนักเรียนแตละคน

     สวนการบริหารจัดการโรงเรียน และครูใหประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนรู แบบ On-Line มีการหารือ วางแผนรวมกันของ

ครูและบุคคลากรที่มีสวนเก่ียวของในทุกสวนงาน ตั้งแตคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผูบริหาร คณะครู บุคลากรทางศึกษา ผู

ปกครอง และนักเรียน โดยมีการกําหนดจัดทีมงานท่ีมีความรูความสามารถเขามาทํางาน ใหเพียงพอกับภาระงานของโรงเรียนตาม

สถานการณวิกฤติที่เกิดขึ้น เพื่อชวยพัฒนาการเรียนการสอนโดยอาศัยการพัฒนาปรับปรุงครูใหเปนครูมืออาชีพ สงเสริมการเรียนรูใหมี

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ มีการพัฒนาหลักสูตรโดยมีการประเมินหลักสูตร

ปรับปรุงเนื้อหา ปรับปรุงสื่อ ปรับปรุงตารางสอนของครู ปรับปรุงวิธีการสอนและกิจกรรมใหเหมาะสมกับนักเรียน จัดกิจกรรมพัฒนา

นักเรียนเพ่ือใหมีความสามารถดานสังคม การทํางาน และการเปนผูนํา มีการประเมินครูเปนระยะ สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน

กับชุมชน ดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหมีผลตอการจัดการศึกษา

     การโรงเรียนดําเนินการปรับศาสตรพระราชา ใหเปนศูนยการเรียนรู Online อยางเต็มรูปแบบ โดยปรับปรุงสถานที่ใหเอื้อตอการ

เรียนรู เหมาะสม เกิดประโยชนสูงสุด และอยางคุมคา อยางแทจริง มีการกําหนดวิสัยทัศนดานเทคโนโลยีอยางชัดเจน การฝกอบรม

พัฒนาบุคลากรทุกคนของโรงเรียนใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใชแพลตฟอรม Microsoft

Teams อยางตอเนื่อง สงเสริมสนับสนุนสรางแรงจูงใจครู บุคลากรทุกคนของโรงเรียนใหนําความรูความสามารถดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดใหมาสรางนวัตกรรมใหม ๆ ในการจัดการเรียนการสอน หรือการปฏิบัติ

งาน จากสถานการณท่ีเกิดขึ้นทําใหท้ังผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง และบุคลากรของโรงเรียน ตองปรับตัวกับการใชชีวิตวิถีใหม

"New Normal" เนนการปฏิบัติภายใตมาตรการการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด19 อยางเครงครัด เพื่อใหโรงเรียนเปนสถานที่

ท่ีปลอดภัยจากโรคโควิด 19 สงผลใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ และปลอดภัยจากโรค และสงเสริมใหมีการใช

เทคโนโลยีผานอินเทอรเน็ตมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือที่จะสื่อสารกับนักเรียนที่อยูบานใหมีสภาพการเรียนการสอนท่ีเหมือน

กับในโรงเรียนจริง ๆ และมุงเนนการใชสื่อการสอนที่ทันสมัย เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา โดยนําเทคโนโลยีมาใชควบคู

กับการปฏิบัติจริง เพื่อชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดรวดเร็ว เอื้อตอการเรียนรู การคนควา และนักเรียนจะสามารถใชเทคโนโลยีได

ตลอดเวลา 

     ผูบริหารมีความเปนธรรมตอครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในเรื่องสวัสดิการ และความเจริญ กาวหนา มีการชี้นําใหครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ กระตุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรับผิดชอบ มีอิสระทางความคิด

และเขาใจในสภาพปญหาตาง ๆ ที่กําลังเกิดขึ้นกับองคกรในสถานการณปจจุบัน ทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษาผานพนสภาพ

ปญหาที่เกิดขึ้นได  
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 149

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครู

ท่ีผาน

เกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตได
91.00 139 93.29

ยอด

เยี่ยม

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู

ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนได

เรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

√ - 139

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัด

กิจกรรมไดจริง
√ - 140

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มี

ความจําเปน และตองการความชวยเหลือพิเศษ
√ - 138

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิด

เห็น สรุปองคความรู และนําเสนอผลงาน
√ - 140

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถ

นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
√ - 139

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 91.00 140 93.96
ยอด

เยี่ยม

2.1 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 140

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการ

จัดการเรียนรู
√ - 139

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวย

ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
√ - 141

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 91.00 143 95.97
ยอด

เยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครู

ท่ีผาน

เกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมี

ปฏิสัมพันธเชิงบวก
√ - 146

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหเด็กรักครู

ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถ

เรียนรูรวมกันอยางมีความสุข

√ - 140

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผู

เรียน
91.00 139 93.29

ยอด

เยี่ยม

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการ

เรียนรูอยางเปนระบบ
√ - 140

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและ

ประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการ

เรียนรู

√ - 136

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวน

รวมในการวัดและประเมินผล
√ - 139

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชในการ

พัฒนาการเรียนรู
√ - 141

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุง

การจัดการเรียนรู
91.00 142 95.30

ยอด

เยี่ยม

5.1 และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรู

และประสบการณในการจัดการเรียนรู
√ - 140

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนรูของตนเอง
√ - 143

สรุปผลการประเมิน 94.36
ยอด

เยี่ยม
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จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

     โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ ดําเนินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งปการศึกษา 2564 เกิด

สถานการณการแพรระบาดของโรค Covid-19 กระทรวงศึกษาธิการไดเตรียมความพรอมโดยกําหนดรูปแบบการเรียนการสอนของ

โรงเรียนในแตละพื้นที่ไว ท้ังหมด 5 รูปแบบ ทางโรงเรียนไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 4 รูปแบบไดแก การเรียนแบบ On-

site การเรียนแบบ On-Line การเรียนแบบ On- hand และ การเรียนแบบ On-demand  ผานระบบแอปพลิเคชัน

      ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 ทางฝายวิชาการรูปแบบเรียน 3 รูปแบบ ไดแก การเรียนแบบ On-Line  โดยผานระบบ

Microsoft Team แบบครูสอนสด และแบบครูอัดเทป ๆ ท่ีใชนั้นครูผูสอน หรือวิทยากรเชี่ยวชาญในแตละรายวิชา จะดําเนินการอัด

เทปไวลวงหนา โดยฝายศูนยการเรียนรู Online เปนผูดูแล ควบคุมการอัดเทปที่ใชในการจัดการเรียนการสอน รายวิชายึดตาม

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โดยกําหนดเวลาเรียน 3 ชวงไดแก 09.00-11.00 น. 13.00-15.00 น. 17.00-19.00 น. ในวันจันทร -

วันพฤหัสบดี สวนวันศุกร - เสาร เรียน 2 ชวงเวลา 09.00-11.00 น. 13.00-15.00 น. มีการวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบดวย

ระบบ Online การสงงานประเภท รูปภาพ  คลิปวิดีโอ ไฟล ผานระบบ MS Teams สวนการเรียนแบบ  On-demand  ผาน

ระบบ Microsofe Stream ซึ่งนักเรียนสามารถเรียน ทบทวน หรือเรียนลวงหนา ดวยตนเอง ตามเนื้อหาสาระใน 6 ระดับ ซึ่งแบงระดับ

ตามภาคเรียนในแตละชั้นของมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยศูนยวัดระดับดูแล ควบคุม และกํากับติดตาม  พรอม

กับการทําขอสอบวัดระดับในแตละรายวิชาที่ สวนการเรียนแบบ  On- hand ทางโรงเรียนดําเนินการแจกหนังสือเรียน เอกสาร

ประกอบการเรียน ใบงานตาง ๆ ที่ใชในการเรียน On-Line ซึ่งครูผูสอนในแตละรายวิชาจะเปนผูดําเนินการจัดทําเอกสารใหกับนักเรียน

ทุกคน หรือนักเรียนสามารถดาวนโหลดไฟลเอกสารของครูผูสอนไดจากลิงคแนบ ซึ่งนักเรียนทุกคนจะไดรับ email พรอมรหสเขาเรียน

MS Team โดยจะแบงเปนกลุมแตละหองเรียนตามโครงการ 

     ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 ทางฝายวิชาการรูปแบบเรียน 4 รูปแบบ ไดแก การสอนแบบ On-Line ตั้งแตเดือน 1

พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ  2565 ดําเนินจัด การเรียนแบบ On- site นักเรียนสลับวันมาเรียน

กําหนดให นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรียนวันจันทร และวันพุธ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรียนวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 เรียนวันพุธ และวันศุกร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรียนวันจันทร และวันวันพุธ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เรียนวันอังคารและ

วันศุกร ในระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 เรียนวันจันทรถึงวันศุกร และเรียนแบบ On-Line เรียนวันเสารทุกระดับชั้น และในวันท่ีนักเรียนไม

ไดมาโรงเรียน โดยครูผูสอนในรายวิชาศิลปะ การงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา เนนการสอนแบบ On-site  สวนการเรียนแบบ 

On- hand และการเรียนแบบ  On-demand ดําเนินการเหมือนภาคเรียนท่ี 1

     วิธีการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนในระบบ On-Line เริ่มจากการออกแบบเคาโครงการสอน จัดใหนักเรียนมีสวนรวม สราง

กิจกรรมเรียนรูที่หลากหลาย สรางกิจกรรมที่เชื่อมโยงชีวิตจริงจากการสังเกต คนควา เพื่อหาคําตอบ การบรรยายไมนานเกินไป

ประกาศและแจงขางสารตาง ๆ ใหนักเรียน และคํานึงถึงความจําเปนความตองการท่ีแตกตางของนักเรียน ครูมี feedback งานท่ี

นักเรียนสงมาเสมอ ผานระบบ Microsoft Teams และ Line ในการเรียนแบบ On-Line ครูผูสอนจัดการเรียนรูภายในระยะเวลาที่

จํากัด ปริมาณเวลาหรือการถายทอดสาระขอมูลจากครูท่ีลดนอยลง ซึ่งไมเปนปญหาอุปสรรคในการเรียนรูของนักเรียน ชวงแรกครูผู

สอนแตละคนไดฝกทักษะ และใหนักเรียนทําความเขาใจการเรียนโดยผาน MS Teams  และฝกใหนักเรียนจับประเด็นหรือสาระสําคัญ

ของเร่ืองท่ีเรียน ฝกทักษะคิดวิเคราะห อยางมีเหตุมีผล ความกลาคิดกลาแสดงออกในเวลาที่ครูถามตอบ การเปดไมค เปดลอง มารยาท

ในการเรียนดวยระบบ On-Line และความรับผิดชอบตอหนาท่ีใหแกนักเรียน ฝกจนนักเรียนเกิดความคุนชิน จะชวยใหนักเรียนสามารถ

เรียนรู และพัฒนาตอยอดทักษะความสามารถดวยตนเองเปนอยางดี สิ่งสําคัญครูผูสอนและครูประจําช้ัน มีการกํากับติดตามการเรียนรู

หรือการสงงานของนักเรียน และผูปกครองอยูเสมอ ซึ่งอยูบนพื้นฐานความพรอมของนักเรียนแตละบุคคล ครูผูสอนทุกคนสอดแทรกให

ความรู ทําความเขาใจการปองกัน การปรับตัว การดํารงชีวิตในชวงสถานการณ  Covid-19 เพิ่มทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษา

อังกฤษ ตลอดปการศึกษา 2564 
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     การวัดและประเมินผลของครูผูสอน ทั้ง 2 ภาคเรียน รูปแบบ On-Line คะแนนไดตามตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรูท่ีคาดหวังแตละ

รายวิชา มีเกณฑประเมินชัดเจนนักเรียนสามารถตรวจสอบได ซึ่งนักเรียนสามารถรวมกําหนดกติกาการสงงานกับครูผูสอนไดตามความ

เหมาะสม และครูผูสอนนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา ปรับปรุง และแนะแนวทางในการรูของนักเรียน ในการประเมินผลระหวาง

เรียนของนักเรียนไดจาก การสังเกตการมีสวนรวมในหองเรียน On-Line คะแนนเขาหองเรียน สอบยอยแบบ On-Line โดยใช

Microsoft Form ครูผูสอนมีการกําหนดแนวทางในการลดการลอกขอสอบแบบออนไลนไดแก ครูผูสอนมีขอสอบหลายชุด ใชระบบการ

สอบปรนัยแบบสลับขอสอบและกําหนดเวลาทําขอสอบอัตโนมัติ เปดกลองตนเองขณะทําขอสอบ และแจงคําสั่งในการลงโทษอยาง

ชัดเจน   และคะแนนจากการสงงานในรูปแบบตาง ๆ ตามท่ีครูผูสอนแตละวิชากําหนด ครูมีแบบสังเกต แบบสอบถาม มีการติดตาม

พัฒนาการท่ีหลากหลายของนักเรียนเพื่อวัดและประเมินผลนําไปใชเปนแนวทาง สําหรับ การปรับปรุง พัฒนา เครื่องมือวัดและประเมิน

ผลใหมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงในสถานการณที่ไมปกติ ทางโรงเรียนไดกําหนดใหครูผูสอนแตละ

รายวิชาใหนําคลิปวิชาชีวิตของนักเรียนมาเปนคะแนนจิตพิสัยในแตละรายวิชา และคลิปการอานภาษาอังกฤษมาบูรณาการใหคะแนน

ทุกรายวิชา 

     ครูผูสอนทุกคนไดรับการพัฒนาศักยภาพทักษะในการถายทอดความรูในการจัดการเรียนการสอน ดวยระบบ Microsoft Teams

โดยผานอุปกรณตาง ๆ เชน Ipad Notebook หรือ Visual  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู สื่อการสอน และการจัดการหองเรียนผาน

เครือขายออนไลน ใหครูมีความรูเทาทันการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และการสรางสรรค ครูฝกฝนเพิ่มทักษะการสื่อสารที่ชัดเจน ตรง

ประเด็น และเขาใจงาย โดยอาจใชภาพ วิดีโอ หรือตัวอยางส่ือออนไลนประเภทอื่น ๆ ซึ่งชวยใหนักเรียนเขาใจไดมากที่สุดภายใน

ขอบเขตระยะเวลาที่จํากัด โดยเชิญวิทยากรมาใหความรู ครูไดเพิ่มความถี่ในการส่ือสารในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน และ

การประชาสัมพันธตาง ๆ ของทางโรงเรียน กับนักเรียน และผูปกครอง โดยใชแอปพลิเคชัน Line เพราะครูทุกทานเปนทั้งครูผูสอนและ

ครูประจําชั้น จึงมีการกํากับติดตามมากกวาในชวงการจัดการเรียนรูในหองเรียนปกติ และทางโรงเรียนสงเสริมทักษะใหครูผูสอน

สามารถฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ ใหครูผูสอนสามารถอานบทความภาษาอังกฤษตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไดทุกคน จัดให

มีการประชุมเชิงวิชาการ PLC ระหวางครูผูสอน และบุคลาการทางการศึกษาในโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติ และมีการจัดทํา

วิจัยในชั้นเรียน ในสถานการณยุคโควิด เพื่อชวยเหลือ พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน ใหสามารถทําการตัดสินใจที่เหมาะสมไดทั้ง

แบบตัดสินใจคนเดียวและเปนทีมขึ้นอยูกับประเด็นของปญหา   

     

     

Page 65 of 72



2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษา
ระดับ

คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ดีเลิศ

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แกปญหา
ดีเลิศ

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดีเลิศ

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดีเลิศ

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ดีเลิศ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปา

หมาย
ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานการศึกษา
ระดับ

คุณภาพ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม
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3. จุดเดน

ระดับข้ันพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. ผูเรียนมีสุขภาพกายแข็งแรง ราเริง แจมใส ปลอดจากยาเสพติด ผูเรียนสวนใหญมีความสนใจเขารวมกิจกรรมดานดนตรี นาฏศิลป มี

ผูเรียนสวนหนึ่งมีความสามารถในดานดนตรี นาฏศิลป สถานศึกษาจัดต้ังวงดนตรีลูกทุงวินิตศึกษา และไดรับความสําเร็จมีชื่อเสียงเปนที่

ยอมรับโดยทั่วไป 2. ผูเรียนมีความกตัญูตอพอแม ผูปกครอง เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแมตั้งใจเรียน รูจักบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม

ชวยงานของสถานศึกษา ชวยงานครู มีจิตอาสาบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น 3. ผูเรียนมีความสามารถเรียนรูรวมกับผูอื่น ดวย

การฟง การดูและลงมือปฏิบัติทํางานรวมกับผูอื่น ผูเรียนเปนผูมีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได สามารถปรับตัวเขากับ

เพ่ือนกับครูและบุคคลอื่นในสังคม ผูเรียนมีความคิดสรางสรรค รูจักการแกปญหา มีความสามารถในการทํางานเปนทีม 4. ผูเรียนมีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป รอยละ 98.81 5. ผูเรียนพัฒนาตนเองใหมีอัตลักษณ “ลูกวินิตมีวินัย”

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. สถานศึกษาประสบความสําเร็จในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน มีหลักสูตรที่มีความหลากหลาย 2. สถานศึกษาดําเนิน

โครงการศูนยการเรียนรูศาสตรพระราชา โดยขยายผลไปสูครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 3. สถานศึกษาจัดต้ังศูนยการเรียนรู

ออนไลน เลือกใหแพลตฟอรม Microsoft Teams ในการเรียนแบบออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพ 4. สถานศึกษาประสบความสําเร็จ

ในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งดานการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหาร

งานบุคลากรและดานการบริหารงานทั่วไป และมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่มีความเขมแข็งสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี

ประสิทธิภาพรวมท้ังจัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอมไดสะอาดเปนระเบียบไรมลภาวะปลอดภัยเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สวยงาม 5. สถาน

ศึกษามีระบบประกันคุณภาพในมีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง และดําเนินการตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ

ตามกฎกระทรวงฯ อยางครบถวนครอบคลุม 6. สถานศึกษาสงเสริมการพัฒนาครูในศตวรรษท่ี 21 7. สถานศึกษาเพิ่มความยืดหยุนของ

โครงสรางเวลาเรียนและความหลากหลายของรูปแบบการเรียนรู

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน และสื่อการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการสอนแบบออนไลน 2. ครูมีการวิเคราะหผูเรียน

เปนรายบุคคล มีระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่ดี การนําผลการประเมินผูเรียนมาจัดกิจกรรมสอนเสริม 3. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มี

ความหลากหลายเหมาะสมกับนักเรียนเปนรายบุคคล 4. ครูมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับดี

4. จุดควรพัฒนา

ระดับข้ันพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. ผูเรียนมีจํานวนมาก การใหคําปรึกษาของผูสอนจะไมทั่วถึง และขาดประสิทธิภาพ 2. สัญญาณอินเทอรเน็ตไมดี บางครั้งนักเรียนไม

สามารถเขาเรียนได

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. การประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาควรประเมินอยางจริงจัง และสามารถสะทอนสภาพจริงของสถานศึกษาได คณะกรรมการ

การประเมินคุณภาพภายในควรเลือกสรรผูที่มีความรูความสามารถเหมาะสม และควรประเมินดวยวิธีการที่หลากหลาย 2. ความทัน

สมัยของอุปกรณเทคโนโลยี และระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. ผูสอนมีความหลากหลายในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนมากเกินไป อาจทําใหผูเรียนปรับเปลี่ยนตามไมทัน 2. ภาระของครูเพิ่ม

มากเมื่อจัดการเรียนแบบผสมผสาน

5. แนวทางการพัฒนา

1. วิเคราะหสภาพปญหา (SWOT ประชุมวางแผน (แกปญหา/พัฒนา) กําหนดโครงการ/กิจกรรม/งานใหสอดคลอง

มอบหมายแตงตั้งผูรับผิดชอบแตละโครงการ/กิจกรรม/งาน กําหนดปฏิทินในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน ผูรับผิด

ชอบดําเนินการตามแผน รายงาน/สรุปผลการปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม/งานใหเปนปจจุบัน นําขอมูลมา

ปรับปรุงและพัฒนาในปตอไป

2. ดานผูเรียน ผูเรียนมีสุขนิสัยที่ดี รูจักการออมทรัพยและการใชทรัพยากรอยางประหยัด ปลูกจิตสํานึกผูเรียนโดย

ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมที่ดี จัดกิจกรรมสงเสริม ปลูกจิตสํานึก ใหผู

เรียน เห็นคุณคา สิ่งแวดลอม ทรัพยากร รูคุณคาการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ฝกความเปนผูนํา/ผูตาม

สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการคิด/การแกปญหา/สามารถตัดสินใจได มีผลสัมฤทธิ์สูงตามเกณฑมาตรฐาน/สามารถ

ศึกษาตอในระดับสูงไดอยางดี ผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอก

หองเรียน ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้นทุกกลุมสาระการเรียนรู สงเสริมใหผูเรียนจัดทําแฟมสะสมงานให

เปนระบบ มุงเนนพัฒนากระบวนการเรียนรูในรูปแบบ STEM และสิ่งสําคัญคือการพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน

และเขียนภาษาอังกฤษ

3. ดานผูบริหาร สงเสริมและสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากร ใหบุคลากรมีสวนรวม/มีความเขาใจ ในการบริหารงาน

แตงตั้งผูรับผิดชอบในการบริหารและดําเนินการอยางมีระบบ

4. ดานครู การเขียนแผนการเรียนรูอยางเชี่ยวชาญ ครูผูสอนไดรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช

เทคนิควิธี และนวัตกรรมที่หลากหลาย ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ/เนนสอนแบบโครง

งาน/เนนสอนแบบบูรณาการ/เนนการสอนบทบาทสมมติ สงเสริมใหครูเผยแพรจัยในชั้นเรียน สงเสริมการ

วิเคราะหหลักสูตรเพื่อจัดทําแผนการเรียนรู เนนการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู(Professional

Learning Community : PLC) เพื่อสงเสริมสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของครูในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน

6. ความตองการชวยเหลือ

1. การแขงขันศิลปะหัตถกรรมควรเปดโอกาสใหใหโรงเรียนเอกชนมีสิทธิ์เปนตัวแทนในการแขงขันในระดับภาค

และประเทศตอไป

2. ขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา เนื่องจากครูลาออกกลางคัน สาเหตุการเรียกบรรจุของภาครัฐ

3. ใหครูเขารับการอบรม/ศึกษา/ดูงาน/เขาถึงขาวสาร งานดานวิชาการอยางตอเนื่อง

4. การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู (Professional Learning Community : PLC) เพื่อสงเสริม

สมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของครูในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)

- ศูนยการเรียนรูออนไลน

ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

          ศูนยการเรียนรูออนไลน ต้ังอยูในศูนยการเรียนรูศาสาตรพระราชา เริ่มตนจากสถานการณการแพรระบาดไวรัสโควิด 2019

สงผลใหโรงเรียนท่ัวประเทศไมสามารถจะจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนไดแตโรงเรียนตองเปดการเรียนการสอนตามปกติแบบวิถีใหม

ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนแบบ on-line ,on-hand, on-air, on–demand หรือรูปแบบอ่ืน

ๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพความพรอมของโรงเรียน ของครูผูสอน และของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนมีคุณภาพเปนไปตามหลักสูตร

สถานศึกษาเต็มตามศักยภาพของผูเรียน ศูนยการเรียนรูออนไลนจึงกอต้ังเมื่อปการศึกษา 2563 เริ่มจากการเรียนการสอนบน

Facebook สงงานผาน google classroom และติดตอประสานงานกับนักเรียนและผูปกครองผาน Line เปนการทํางานใน 3

แพลตฟอรม แลวทางโรงเรียนเริ่มใช Microsoft Teams ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ Microsoft 365 และไดรับการออกแบบมาเพื่อนําบุคคล

การสนทนาและเน้ือหาเขาดวยกันในสวนติดตอที่สะดวกสบายหนึ่งรายการ แชทกับผูใชทําการโทรดวยเสียงและการสนทนาทางวิดีโอ

และจัดกําหนดการและเขารวมการประชุมแบบออนไลน สามารถเขียนและแชรไฟลกับแอป Microsoft 365 ยอดนิยมเชน Word,

Excel และ PowerPoint ใชบันทึกยอการประชุมและสงขอความติดตามไปยังเพื่อนรวมงานไดโดยไมตองออกจากแอป Microsoft

Teams ทางโรงเรียนมีการชําระคาลิขสิทธิ์ซอฟแวรเปนรายป การใช  Microsoft Teams จึงเปนทางเลือกที่ดีที่สุดของโรงเรียน ทาง

ศูนยเทนโนโลยีสารสนเทศ จึงดําเนินการจัดอบรมเพื่อใหครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความเขาใจ ในการใช Microsoft

Teams และนํามาใชในการประชุม และการสอนอยางเต็มรูปแบบในปการศึกษา 2564 

          ทางโรงเรียนดําเนินการจัดทําหลักสูตรสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา โดยแบงไว 6 ระดับท้ังมัธยมศึกษาตอนตนและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดไวเปนคลังเทปแบงเปนแตละรายวิชา แตละระดับ มีแบบทดสอบวัดและประเมินผล จนจัดตั้งเปนศูนยวัด

ระดับ การสอนแบงเปน 2 แบบ คือ แบบสอนสด โดยครูสามารถสอนผานคอมพิวเตอร แทปเล็ต สมารทโฟน สามารถใชรวมกับ Visual

ชวงการสอนสดสามารถ Link ไฟลวิดีโอ จากแพลตฟอรมอื่น ๆ ไดทันที จึงมีความสะดวกมากในการสอนของครู และแบบเปดเทป โดย

ครูผูสอนดําเนินการอัดเทปเปนไฟล นําไปเปดในชวงเวลาสอนแทนการสอนสด 

           ศูนยการเรียนรูออนไลน เปนท่ียอมรับในระดับโรงเรียนในจังหวัดลพบุรี และกลุมการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา มีการ

ศึกษาดูงานจากโรงเรียนตาง ๆ และจากการตรวจเยี่ยมของ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ และ

เลขาธิการคณะกรรมาการสงเสริมการศึกษาเอกชน นายอรรถพล ตรึกตรอง แสดงความชื่นชม 
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

พระเทพเสนาบดี ประเทือง อาภาธโร ป.ธ.4   ผูอํานวยการ

กรรณิการ สนธิสุวรรณ   เจาหนาที่

Page 71 of 72



ภาคผนวก
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ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
 

(ประกาศมาตรฐาน)



 

 
 

ประกาศโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
ฉบับที่ 30/2564 

เร่ือง การก าหนดมาตรฐานการศึกษา เป้าหมาย และค่าเป้าหมายของโรงเรียน ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 

..................................................................... 
 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อ
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา เป้าหมาย และค่าเป้าหมายระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี
การศึกษา 2564 ไว้ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้ 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับยอดเยี่ยม 

 

 ประกาศ ณ วันที่  15  มิถุนายน พ.ศ. ๒564 
 
  

 
(พระเทพเสนาบดี) 

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อ านวยการ 
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษา เป้าหมาย และค่าเป้าหมายของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2564 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
เป้าหมาย

ความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ระดับดีเลิศ 
๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน  ดีเลิศ 

      1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ร้อยละ 87 ดีเลิศ 
2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ร้อยละ 87 ดีเลิศ 

3) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 82 ดีเลิศ 
4) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 82 ดีเลิศ 
5) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 82 ดีเลิศ 
6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 86 ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ยอดเยี่ยม 
       1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 91 ยอดเยี่ยม 

  2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน   
  การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 

ร้อยละ 91 ยอดเยี่ยม 

  3) ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 91 ยอดเยี่ยม 
  4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 91 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ระดับยอดเยี่ยม 
    2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
    2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
          สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

    2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
    2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
          คุณภาพ 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

    2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
          การจัดการเรียนรู้ 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระดับยอดเยี่ยม 
    3.1 ครจูัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 91 ยอดเยี่ยม 

3.2 ครใูช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 91 ยอดเยี่ยม 
3.3 ครมูีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 91 ยอดเยี่ยม 
3.4 ครตูรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 91 ยอดเยี่ยม 
3.5 ครมูีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 

การจัดการเรียนรู้ 
ร้อยละ 91 ยอดเยี่ยม 



เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินมี 5 ระดับ 
 ระดับคุณภาพท่ี 1  เท่ากับ ก าลังพัฒนา 
 ระดับคุณภาพท่ี 2  เท่ากับ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพท่ี 3  เท่ากับ ด ี
 ระดับคุณภาพท่ี 4  เท่ากับ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพท่ี 5  เท่ากับ ยอดเยี่ยม 
 
การแปลผลการประเมินคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย) 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 
 ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 ระดับคุณภาพ ด ี
 ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
การแปลผลการประเมินคุณภาพ (ร้อยละ) 
 ร้อยละ 00.00 – 50.00 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 
 ร้อยละ 50.00 – 59.99 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ร้อยละ 60.00 – 74.99 ระดับคุณภาพ ด ี
 ร้อยละ 75.00 – 89.99 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ร้อยละ 90.00 – 100  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 



รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(บันทึกความเห็นชอบ SAR)



บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศกึษา 2564 

ของโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
***************************************** 

 
 มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ด้วย
มติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 

 
 

      ลงชื่อ  

      (พระเทพเสนาบดี) 
     ผู้รับใบอนุญาต/ ผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ 
      โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

 

      ลงชื่อ 

      (นายปีติวัชร์  กล่ านาค) 
      ผู้แทนกรรมการคณะกรรมการบริหาร 
      โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

 

 



คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา SAR2564)



 
 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนวินิตศึกษำ ในพระรำชูปถัมภ์ฯ 

ที ่48/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  

และจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง SAR ปีกำรศึกษำ 2564  
 

 
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 

มาตรา 9(3) ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักข้อส าคัญคือ มีการ

ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดย

มาตรา 31 ให้กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนด

นโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร

การศึกษาท่ีต้องด าเนินอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับ

การประเมินคุณภาพภายนอก ประกอบกับกระทรวง การศึกษาธิการ ได้มีการประกาศให้ใช้มาตรฐาน

การศึกษา ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามที่

ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและ
ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดมอบหมายตามบัญชีแนบท้าย 
 
 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ เต็มก าลัง เต็มความสามารถ 
เพ่ือให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนต่อไป หากมีอุปสรรคในการปฏิบัติงานใด ๆ ให้รายงานผู้อ านวยการทราบ 
 
   สั่ง ณ วันที่   10  มิถุนายน พุทธศักราช 2564 
 
 
 
     (พระเทพเสนาบดี) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

 

 

 

 



บัญชีแนบท้ำยค ำสั่งโรงเรียนวินิตศึกษำ ในพระรำชูปถัมภ์ฯ 
ที่  48/2564  ลงวันที่ 10  มิถุนำยน 2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
และจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง SAR ปีกำรศึกษำ 2564  

ล าดับที่ กิจกรรมปฏิบัติ/หน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
 ที่ปรึกษา 1. พระเทพเสนาบดี 
  2. พระครูวิธานธรรมวิสุทธิ์ 
  3. นายจันทร์ บัวสนธิ ์
  4. นายณัชพล ขันทองทิพย์ 
  5. นายชูชาต ิ ลาวัลย ์
  6. นายอ าไพ ภู่ศรีพงษ์ 
  7. ดร.วชิัย ไทยถาวร 
  8. นายสุเทพ จ าปาทิพย์ 
  9. นายสุเทพ สุโขมีทรัพย์ 
  10.นางเจิมจิต วังทอง 
  11.นายวีรสันต ์ เนียมศรี 

1 ฝ่ายอ านวยการ 1. นางทิพวรรณ์ กองสุทธิ์ใจ 
 1. วางแผนเตรียมการประชุมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เพ่ือสร้าง 2. น.ส.นิตยา นฤชาติวรพันธ์ 
     ความพร้อมให้ทุกฝ่าย 3. นายพรนรินทร์ พุทธเจตน์ 
 2. อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้น 4. นายภิเศก อินทร์อยู่ 
     ให้เกิดความเรียบร้อย 5. นายชรินทร ์ คนมั่น 
 3. ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป และแก้ไขปัญหาให้งานบรรลุ 6. นายประพนธ์ ช่างทอง 
     ตามวัตถุประสงค์ 7. นายช่อชัย กาญจนะวัฒนะ 
 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ 8. นางบุษยมาศ รัตนารักษ์ 
  9. นายชัยมงคล ทรัพย์สมบัติ 
  10.นายถาวร ทองดอนน้อย 
  11.นางกรรณิการ์ สนธิสุวรรณ 

2 ฝ่ายรับผิดชอบมาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 1. เก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ ทบทวน วิเคราะห์  1.1 ผลการพัฒนาผู้เรียน 
 คุณภาพการศึกษารายมาตรฐาน 1. นางทิพวรรณ์ กองสุทธิ์ใจ 

 2. ประเมินคุณภาพการศึกษารายมาตรฐาน 2. นายพรนรินทร์ พุฒธเจตน์ 
 3. สรุปรายงานประเมินตนเองรายมาตรฐานเพื่อจัดท า 3. น.ส.กมลชา แก้วเพ็ง 
 รายงานประจ าปี 4. นางอัจจิมา สายสี 
 4. จัดท าแฟ้มสรุปรายงานประเมินตนเองรายมาตรฐาน 5. น.ส.มาลินี เฉิดรัศมี 
 เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภานนอก 6. นางสาริกา สิงหลักษณ์ 
 5. ส่งแฟ้มสรุปรายงานการประเมินตนเองรายมาตรฐานไป 7. นางจุฑามณี ประคองทรัพย์ 
 ยังหัวหน้างานประกันคุณภาพภายในเดือน มีนาคม 2566 8. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม  
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ แห่งที่ 1 และ 2 
  9. หัวหน้าโครงการพิเศษ แห่งที่ 1 และ 2 



บัญชีแนบท้ำยค ำสั่งโรงเรียนวินิตศึกษำ ในพระรำชูปถัมภ์ฯ 
ที่  48/2564  ลงวันที่ 10  มิถุนำยน 2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
และจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง SAR ปีกำรศึกษำ 2564  

ล าดับที่ กิจกรรมปฏิบัติ/หน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
2 ฝ่ายรับผิดชอบมาตรฐาน (ต่อ) มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 1. เก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ ทบทวน วิเคราะห์  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 คุณภาพการศึกษารายมาตรฐาน 1. น.ส.นิตยา นฤชาติวรพันธ์ 

 2. ประเมินคุณภาพการศึกษารายมาตรฐาน 2. นายภิเศก อินทร์อยู่ 
 3. สรุปรายงานประเมินตนเองรายมาตรฐานเพื่อจัดท า 3. นายถาวร ทองดอนน้อย 
 รายงานประจ าปี 4. น.ส.พัชชรี ไชยวรศิลป์ 
 4. จัดท าแฟ้มสรุปรายงานประเมินตนเองรายมาตรฐาน 5. นายช่อชัย  กาญจนะวัฒนะ 
 เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภานนอก 6. หัวหน้าปกครองอาคาร 
 5. ส่งแฟ้มสรุปรายงานการประเมินตนเองรายมาตรฐานไป 7. หัวหน้าปกครองโครงการ 
 ยังหัวหน้างานประกันคุณภาพภายในเดือน มีนาคม 2565 8. ครูประจ าชั้นทุกห้องเรียน 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ   
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ 
  จัดการของผู้บริหาร 
  1. นางทิพวรรณ์ กองสุทธิ์ใจ 
  2. น.ส.นิตยา นฤชาติวรพันธ์ 
  3. นายพรนรินทร์ พุทธเจตน์ 
  4. นายชรินทร ์ คนมั่น 
  5. นายประพนธ์ ช่างทอง 
  6. นางบุษยมาศ รัตนารักษ์ 
  7. นายชัยมงคล ทรัพย์สมบัติ 
  8. นายวรณัฐ ขจรศิลป์ 
  9. นายนิธิศ มาตขาว 
  10.หัวหน้างานอาคาร แห่งที่ 1 และ 2 
  11.นางกรรณิการ์  สนธิสุวรรณ 
    
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนที่ 
  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1. นางทิพวรรณ์ กองสุทธิ์ใจ 
  2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม  
  แห่งที่ 1 และ 2  
  3. หัวหน้าโครงการพิเศษ แห่งที่ 1 และ 2 
  4. หัวหน้าวชิาการ แห่งที่ 1 และ 2 
    

 



บัญชีแนบท้ำยค ำสั่งโรงเรียนวินิตศึกษำ ในพระรำชูปถัมภ์ฯ 
ที่  48/2564  ลงวันที่ 10  มิถุนำยน 2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
และจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง SAR ปีกำรศึกษำ 2564  

ล าดับที่ กิจกรรมปฏิบัติ/หน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
3 ฝ่ายจัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR 2564 1. นางกรรณิการ์  สนธิสุวรรณ 

 1. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากการด าเนินงานประจ า 2. นางสาวเจนจิรา งามดี 
 ออกแบบการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และ 3. นายสัตยา ยิสารคุณ 
 แปลผล   
 2. จัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี 2564    
 ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน การพัฒนาการจัดการศึกษา   
 ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ผลการพัฒนาคุณภาพการจัด   
 การศึกษา สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ รวมถึงจัดท า   
 ภาคผนวก   
 3. น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา พิจาราณาเห็นชอบ   
 4. รายงานและเปิดเผยต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง(ครู ผู้ปกครอง   
 ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด)   

 



หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเก่ียวของหรือสาธารณชนรับทราบ
 

(เผยแพร_เว็บไซดโรงเรียน)



เผยแพร่ เว็บไซด์โรงเรียน  

Winitsuksa School Lopburi 

http://winitsuksa.ws.ac.th 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนผังอาคารสถานที่
 

(แผนผังอาคารสถานที่)



แผนที่การเดนิทางไปยงัสถานศึกษา  School  Map 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนผงัภายในโรงเรียนวนิิตศึกษา ( แห่งที่ ๑ )    School Direction 

เลขที่ ๑๐ ถนนเพทราชา ต าบลท่าหิน 

อ าเภอเมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี 

 

๑. ประชาสมัพนัธ ์        Information Center   1 

๒. อาคารธรรมญาณ ๘๔       Thammayan 84 Bldg.  2 

๓. อาคารกิตติอุทยั        KittiauthaiBldg.    3 

๔. อาคารพระราชูปถมัภ ์       PraRachuprathampBldg.   4 

๕. อาคารธรรมญาณนฤมิต       ThamayannarumitBldg.   5 

๖. อาคารเฉลิมพระเกียรติ       Chalearmprakeat’72 PansaBldg.  6 

๗. อาคารสังกรบูชิต        SankornbuchitBldg.    7 

๘. อาคารพระพุทธวรญาณ ๔๗       PraBuddhaworayan 47 Bldg.   8 

๙. หอประชุมบวัอ่อน        Bua – on Hall  9 

๑๐. หอพระพุทธวรญาณ        PraBuddhaworayanShrine        10 

๑๑. ส านกังานบริหาร        Adminstration Office 11 

๑๒. หอ้งปกครอง        Disciplinary Office      12 

๑๓. วนิิตมินิมาร์ท        Winit Minimart  13 

๑๔. รูปป้ันหลวงพ่อพระพุทธวรญาณ      PraBuddhaworayan Statue 14 

๑๔.  สวนศิริพานิชกร        SiripanichakornGraden 14 

๑๕. สวนธรรมญาณ        Thammayan  Graden 15 

๑๖. เวทีหนา้เสาธง        School Stage  16  



๑๗. ลานอเนกประสงค ์                                                             Schoolyard  17 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ( แห่งที ่๒ ) 

เลขที่ ๑๐๙ หมู่ ๓ ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

อ าเภอเมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี 

 



โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน)



 

โครงสร้างการบรหิารงาน ปีการศึกษา 2564 



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน)



รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก.

440 ## 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 ## 440 11.0

ท21101ภาษาไทย 1 60 1.5 ท21102ภาษาไทย 2 60 1.5 ท22101ภาษาไทย 3 60 1.5 ท22102 ภาษาไทย 4 60 1.5 ท23101ภาษาไทย 5 60 1.5 ท23102ภาษาไทย 6 60 1.5

ค21101 คณิตศาสตร์ 1 60 1.5 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 1.5 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60 1.5 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 1.5 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 60 1.5 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 1.5

ว21101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160 1.5 ว21103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 60 1.5 ว22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 60 1.5 ว22103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 60 1.5 ว23101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 560 1.5 ว23103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 60 1.5

ส21101 สังคมศึกษา 1 60 1.5 ส21103 สังคมศึกษา 2 60 1.5 ส22101 สังคมศึกษา 3 60 1.5 ส22103 สังคมศึกษา 4 60 1.5 ส23101 สังคมศึกษา 5 60 1.5 ส23103 สังคมศึกษา 6 60 1.5

ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 20 0.5 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 0.5 ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20 0.5 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 0.5 ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 20 0.5 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 20 0.5

พ21101สุขศึกษา 1 20 0.5 พ21103สุขศึกษา 2 20 0.5 พ22101สุขศึกษา 3 20 0.5 พ22103 สุขศึกษา 4 20 0.5 พ23101สุขศึกษา 5 20 0.5 พ23103สุขศึกษา 6 20 0.5

พ21102กรีฑาประเภทลู่ 20 0.5 พ21104กรีฑาประเภทลาน 20 0.5 พ22102แบดมินตัน 20 0.5 พ22104 เทเบิลเทนนิส 20 0.5 พ23102บาสเกตบอล 1 20 0.5 พ23104บาสเกตบอล 2 20 0.5

ศ20101 ศิลปะ 1 40 1.0 ศ20102 ศิลปะ 2 40 1.0 ศ20103 ศิลปะ 3 40 1.0 ศ20104 ศิลปะ 4 40 1.0 ศ20105 ศิลปะ 5 40 1.0 ศ20106 ศิลปะ 6 40 1.0

ง21101 การงานอาชีพ 1 40 1.0 ง21102 การงานอาชีพ 2 40 1.0 ง22101 การงานอาชีพ 3 40 1.0 ง22102 การงานอาชีพ 4 40 1.0 ง23101 การงานอาชีพ 5 40 1.0 ง23102 การงานอาชีพ 6 40 1.0

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 60 1.5 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 60 1.5 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60 1.5 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 1.5 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60 1.5 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 1.5

200 5.0 200 5.0 200 3.5 200 5.0 200 5.0 200 5.0

ท21201 พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน 120 0.5 ท21202 พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน 2 20 0.5 ท22201 การอ่านและพิจารณาหนังสือ 1 20 0.5 ท22202 การอ่านและพิจารณาหนังสือ 220 0.5 ท23201 ทักษะการใช้ภาษาไทย 20 0.5 ท23202 ภาษาไทยเพ่ือการเขียนเชิงวิชาการ20 0.5

ค21201 คณิตศาสตร์ส าหรับ สอวน. 1 40 1.0 ค21202 คณิตศาสตร์ส าหรับ สอวน. 2 40 1.0 ค22201 คณิตศาสตร์ส าหรับ สอวน. 3 40 1.0 ค22202 คณิตศาสตร์ส าหรับ สอวน. 4 40 1.0 ค23201 คณิตศาสตร์ส าหรับ สอวน. 540 1.0 ค23202 คณิตศาสตร์ส าหรับ สอวน. 6 40 1.0

ว21206 วิทยาศาสตร์ สอวน. 1 20 0.5 ว21207 วิทยาศาสตร์ สอวน. 2 20 0.5 ว20221 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS 1 60 1.5 ว20222 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS 2 60 1.5 ว20223 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS 360 1.5 ว20224 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS 4 60 1.5

ว20205 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  1 60 1.5 ว20206 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 2 60 1.5 ว22206 วิทยาศาสตร์ สอวน. 3 20 0.5 ว22207 วิทยาศาสตร์ สอวน. 4 20 0.5 ว20209 วิทยาศาสตร์ สอวน. 5 20 0.5 ว20210 วิทยาศาสตร์ สอวน. 6 20 0.5

ส20201 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 1 20 0.5 ส20202 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 2 20 0.5 ส20203 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 3 20 0.5 ส20204 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 4 20 0.5 ส20205 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 520 0.5 ส20206 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 6 20 0.5

อ20207 ทักษะทางภาษา 1 40 1.0 อ20208 ทักษะทางภาษา 2 40 1.0 อ20209 ทักษะทางภาษา 3 40 1.0 อ20210 ทักษะทางภาษา 4 40 1.0 อ20211 ทักษะทางภาษา 5 40 1.0 อ20212 ทักษะทางภาษา 6 40 1.0

60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 -

1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 -

2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 - 2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 - 2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 - 2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 - 2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 - 2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 -

เนตรนารี/ ยุวกาชาด / เนตรนารี/ ยุวกาชาด / เนตรนารี/ ยุวกาชาด / เนตรนารี/ ยุวกาชาด / เนตรนารี/ ยุวกาชาด / เนตรนารี/ ยุวกาชาด /

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์

3) ชุมนุม 10 - 3) ชุมนุม 10 - 3) ชุมนุม 10 - 3) ชุมนุม 10 - 3) ชุมนุม 10 - 3) ชุมนุม 10 -

4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 10 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 10 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 10 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 10 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 10 -

สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์

700 ## 700 16.0 700 16.0 700 16.0 700 ## 700 16.0รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

โครงสร้างหลักสูตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ปีการศึกษา 2564

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (โครงการ สอวน.)

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3

(ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560)) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560)) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560))



รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก.

440 ## 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 ## 440 11.0

ท21101ภาษาไทย 1 60 1.5 ท21102ภาษาไทย 2 60 1.5 ท22101ภาษาไทย 3 60 1.5 ท22102 ภาษาไทย 4 60 1.5 ท23101ภาษาไทย 5 60 1.5 ท23102ภาษาไทย 6 60 1.5

ค21101 คณิตศาสตร์ 1 60 1.5 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 1.5 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60 1.5 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 1.5 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 60 1.5 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 1.5

ว21101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160 1.5 ว21103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 60 1.5 ว22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 60 1.5 ว22103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 60 1.5 ว23101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 560 1.5 ว23103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 60 1.5

ส21101 สังคมศึกษา 1 60 1.5 ส21103 สังคมศึกษา 2 60 1.5 ส22101 สังคมศึกษา 3 60 1.5 ส22103 สังคมศึกษา 4 60 1.5 ส23101 สังคมศึกษา 5 60 1.5 ส23103 สังคมศึกษา 6 60 1.5

ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 20 0.5 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 0.5 ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20 0.5 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 0.5 ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 20 0.5 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 20 0.5

พ21101สุขศึกษา 1 20 0.5 พ21103สุขศึกษา 2 20 0.5 พ22101สุขศึกษา 3 20 0.5 พ22103 สุขศึกษา 4 20 0.5 พ23101สุขศึกษา 5 20 0.5 พ23103สุขศึกษา 6 20 0.5

พ21102กรีฑาประเภทลู่ 20 0.5 พ21104กรีฑาประเภทลาน 20 0.5 พ22102แบดมินตัน 20 0.5 พ22104 เทเบิลเทนนิส 20 0.5 พ23102บาสเกตบอล 1 20 0.5 พ23104บาสเกตบอล 2 20 0.5

ศ20101 ศิลปะ 1 40 1.0 ศ20102 ศิลปะ 2 40 1.0 ศ20103 ศิลปะ 3 40 1.0 ศ20104 ศิลปะ 4 40 1.0 ศ20105 ศิลปะ 5 40 1.0 ศ20106 ศิลปะ 6 40 1.0

ง21101 การงานอาชีพ 1 40 1.0 ง21102 การงานอาชีพ 2 40 1.0 ง22101 การงานอาชีพ 3 40 1.0 ง22102 การงานอาชีพ 4 40 1.0 ง23101 การงานอาชีพ 5 40 1.0 ง23102 การงานอาชีพ 6 40 1.0

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 60 1.5 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 60 1.5 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60 1.5 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 1.5 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60 1.5 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 1.5

200 5.0 200 5.0 200 3.0 200 5.0 200 5.0 200 5.0

ท21201 พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน 120 0.5 ท21202 พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน 2 20 0.5 ท22201 การอ่านและพิจารณาหนังสือ 1 20 0.5 ท22202 การอ่านและพิจารณาหนังสือ 220 0.5 ท23201 ทักษะการใช้ภาษาไทย 20 0.5 ท23202 ภาษาไทยเพ่ือการเขียนเชิงวิชาการ20 0.5

ค21201 คณิตศาสตร์ส าหรับ สอวน. 1 40 1.0 ค21202 คณิตศาสตร์ส าหรับ สอวน. 2 40 1.0 ค22201 คณิตศาสตร์ส าหรับ สอวน. 3 40 1.0 ค22202 คณิตศาสตร์ส าหรับ สอวน. 4 40 1.0 ค23201 คณิตศาสตร์ส าหรับ สอวน. 540 1.0 ค23202 คณิตศาสตร์ส าหรับ สอวน. 6 40 1.0

ว21220 วิทยาศาสตร์ส าหรับ สอวน. 60 1.5 ว21221 วิทยาศาสตร์ส าหรับ สอวน. 60 1.5 ว20221 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS 1 60 1.5 ว20222 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS 2 60 1.5 ว20223 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS 360 1.5 ว20224 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS 4 60 1.5

Textbook 1 Textbook 2 ส20203 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 3 20 0.5 ส20204 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 4 20 0.5 ส20205 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 520 0.5 ส20206 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 6 20 0.5

ส20201 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 1 20 0.5 ส20202 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 2 20 0.5 อ22217 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ 1 60 1.5 อ22218 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ 260 1.5 อ23219 ทักษะภาษาอังกฤษและ 60 1.5 อ23220 ทักษะภาษาอังกฤษและ 60 1.5

อ21215 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเขียน 60 1.5 อ21216 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเขียน 60 1.5 วิทยาศาสตร์ 1                                                                                                                                                                                                                            วิทยาศาสตร์ 2                                                                                                                                                                                                                           

เบ้ืองต้น 1 - เบ้ืองต้น 2

60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 -

1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 -

2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 - 2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 - 2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 - 2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 - 2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 - 2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 -

เนตรนารี/ ยุวกาชาด / เนตรนารี/ ยุวกาชาด / เนตรนารี/ ยุวกาชาด / เนตรนารี/ ยุวกาชาด / เนตรนารี/ ยุวกาชาด / เนตรนารี/ ยุวกาชาด /

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์

3) ชุมนุม 10 - 3) ชุมนุม 10 - 3) ชุมนุม 10 - 3) ชุมนุม 10 - 3) ชุมนุม 10 - 3) ชุมนุม 10 -

4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 10 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 10 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 10 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 10 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 10 -

สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์

700 ## 700 16.0 700 16.0 700 16.0 700 ## 700 16.0รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

โครงสร้างหลักสูตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ปีการศึกษา 2564

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (โครงการ สอวน. Text Book )

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3

(ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560)) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560)) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560))
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440 ## 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 ## 440 11.0

ท21101ภาษาไทย 1 60 1.5 ท21102ภาษาไทย 2 60 1.5 ท22101ภาษาไทย 3 60 1.5 ท22102 ภาษาไทย 4 60 1.5 ท23101ภาษาไทย 5 60 1.5 ท23102ภาษาไทย 6 60 1.5

ค21101 คณิตศาสตร์ 1 60 1.5 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 1.5 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60 1.5 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 1.5 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 60 1.5 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 1.5

ว21101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160 1.5 ว21103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 60 1.5 ว22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 60 1.5 ว22103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 60 1.5 ว23101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 560 1.5 ว23103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 60 1.5

ส21101 สังคมศึกษา 1 60 1.5 ส21103 สังคมศึกษา 2 60 1.5 ส22101 สังคมศึกษา 3 60 1.5 ส22103 สังคมศึกษา 4 60 1.5 ส23101 สังคมศึกษา 5 60 1.5 ส23103 สังคมศึกษา 6 60 1.5

ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 20 0.5 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 0.5 ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20 0.5 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 0.5 ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 20 0.5 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 20 0.5

พ21101สุขศึกษา 1 20 0.5 พ21103สุขศึกษา 2 20 0.5 พ22101สุขศึกษา 3 20 0.5 พ22103 สุขศึกษา 4 20 0.5 พ23101สุขศึกษา 5 20 0.5 พ23103สุขศึกษา 6 20 0.5

พ21102กรีฑาประเภทลู่ 20 0.5 พ21104กรีฑาประเภทลาน 20 0.5 พ22102แบดมินตัน 20 0.5 พ22104 เทเบิลเทนนิส 20 0.5 พ23102บาสเกตบอล 2 20 0.5 พ23104บาสเกตบอล 2 20 0.5

ศ20101 ศิลปะ 1 40 1.0 ศ20102 ศิลปะ 2 40 1.0 ศ20103 ศิลปะ 3 40 1.0 ศ20104 ศิลปะ 4 40 1.0 ศ20105 ศิลปะ 5 40 1.0 ศ20106 ศิลปะ 6 40 1.0

ง21101 การงานอาชีพ 1 40 1.0 ง21102 การงานอาชีพ 2 40 1.0 ง22101 การงานอาชีพ 3 40 1.0 ง22102 การงานอาชีพ 4 40 1.0 ง23101 การงานอาชีพ 5 40 1.0 ง23102 การงานอาชีพ 6 40 1.0

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 60 1.5 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 60 1.5 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60 1.5 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 1.5 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60 1.5 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 1.5

200 5.0 200 5.0 200 4.0 200 5.0 200 5.0 200 5.0

ท21201 พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน 120 0.5 ท21202 พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน 2 20 0.5 ท22201 การอ่านและพิจารณาหนังสือ 1 20 0.5 ท22202 การอ่านและพิจารณาหนังสือ 220 0.5 ท23201 ทักษะการใช้ภาษาไทย 20 0.5 ท23202ภาษาไทยเพ่ือการเขียนเชิงวิชาการ20 0.5

ค21208 คณิตศาสตร์ส าหรับอัจฉริยะ 160 1.5 ค21209 คณิตศาสตร์ส าหรับอัจฉริยะ 2 60 1.5 ค22208 คณิตศาสตร์ส าหรับอัจฉริยะ 3 60 1.5 ค22209 คณิตศาสตร์ส าหรับอัจฉริยะ 460 1.5 ค23208 คณิตศาสตร์ส าหรับอัจฉริยะ 560 1.5 ค23209 คณิตศาสตร์ส าหรับอัจฉริยะ 6 60 1.5

ว20205 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 1 60 1.5 ว20206 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 2 60 1.5 ว20207 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 3 60 1.5 ว20208 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 4 60 1.5 ว20221 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS 160 1.5 ว20222 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS 2 60 1.5

ส20201 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 1 20 0.5 ส20202 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 2 20 0.5 ส20203 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 3 20 0.5 ส20204 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 4 20 0.5 ส20205 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 520 0.5 ส20206 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 6 20 0.5

อ20207 ทักษะทางภาษา 1 40 1.0 อ20208 ทักษะทางภาษา 2 40 1.0 อ20209 ทักษะทางภาษา 3 40 1.0 อ20210 ทักษะทางภาษา 4 40 1.0 อ20211 ทักษะทางภาษา 5 40 1.0 อ20212 ทักษะทางภาษา 6 40 1.0

60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 -

1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 -

2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 - 2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 - 2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 - 2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 - 2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 - 2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 -

เนตรนารี/ ยุวกาชาด / เนตรนารี/ ยุวกาชาด / เนตรนารี/ ยุวกาชาด / เนตรนารี/ ยุวกาชาด / เนตรนารี/ ยุวกาชาด / เนตรนารี/ ยุวกาชาด /

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์

3) ชุมนุม 10 - 3) ชุมนุม 10 - 3) ชุมนุม 10 - 3) ชุมนุม 10 - 3) ชุมนุม 10 - 3) ชุมนุม 10 -

4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 10 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 10 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 10 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 10 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 10 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 10 -

สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์

700 ## 700 16.0 700 16.0 700 16.0 700 ## 700 16.0รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

โครงสร้างหลักสูตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ปีการศึกษา 2564

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (โครงการอัจฉริยภาพทางวิชาการ)

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3

(ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560)) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560)) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560))



รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก.

440 11 440 11 440 11 440 11 440 11 440 11

ท21101ภาษาไทย 1 60 1.5 ท21102ภาษาไทย 2 60 1.5 ท22101ภาษาไทย 3 60 1.5 ท22102 ภาษาไทย 4 60 1.5 ท23101ภาษาไทย 5 60 1.5 ท23102ภาษาไทย 6 60 1.5

ค21101 คณิตศาสตร์ 1 60 1.5 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 1.5 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60 1.5 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 1.5 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 60 1.5 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 1.5

ว21101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160 1.5 ว21103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 60 1.5 ว22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 60 1.5 ว22103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 60 1.5 ว23101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 560 1.5 ว23103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 60 1.5

ส21101 สังคมศึกษา 1 60 1.5 ส21103 สังคมศึกษา 2 60 1.5 ส22101 สังคมศึกษา 3 60 1.5 ส22103 สังคมศึกษา 4 60 1.5 ส23101 สังคมศึกษา 5 60 1.5 ส23103 สังคมศึกษา 6 60 1.5

ส22102 ประวัติศาสตร์ 1 20 0.5 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 0.5 ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20 0.5 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 0.5 ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 20 0.5 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 20 0.5

พ21101สุขศึกษา 1 20 0.5 พ21103สุขศึกษา 2 20 0.5 พ22101สุขศึกษา 3 20 0.5 พ22103 สุขศึกษา 4 20 0.5 พ23101สุขศึกษา 5 20 0.5 พ23103สุขศึกษา 6 20 0.5

พ21105 ว่ายน้ า 1 20 0.5 พ21106 ว่ายน้ า 2 20 0.5 พ22105 ว่ายน้ า 3 20 0.5 พ22106 ว่ายน้ า 4 20 0.5 พ23105 ว่ายน้ า 5 20 0.5 พ23106 ว่ายน้ า 6 20 0.5

ศ20101 ศิลปะ 1 40 1.0 ศ20102 ศิลปะ 2 40 1.0 ศ20103 ศิลปะ 3 40 1.0 ศ20104 ศิลปะ 4 40 1.0 ศ20105 ศิลปะ 5 40 1.0 ศ20106 ศิลปะ 6 40 1.0

ง21101 การงานอาชีพ 1 40 1.0 ง21102 การงานอาชีพ 2 40 1.0 ง22101 การงานอาชีพ 3 40 1.0 ง22102 การงานอาชีพ 4 40 1.0 ง23101 การงานอาชีพ 5 40 1.0 ง23102 การงานอาชีพ 6 40 1.0

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 60 1.5 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 60 1.5 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60 1.5 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 1.5 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60 1.5 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 1.5

200 5.0 200 5.0 200 5.0 200 5.0 200 5.0 200 5.0

ท21201 พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน 120 0.5 ท21202 พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน 2 20 0.5 ท22201 การอ่านและพิจารณาหนังสือ 1 20 0.5 ท22202 การอ่านและพิจารณาหนังสือ 220 0.5 ท23201 ทักษะการใช้ภาษาไทย 20 0.5 ท23202ภาษาไทยเพ่ือการเขียนเชิงวิชาการ20 0.5

ค21207 คณิตศาสตร์เตรียมทหาร 7 60 1.5 ค21206 คณิตศาสตร์เตรียมทหาร 2 60 1.5 ค22205 คณิตศาสตร์เตรียมทหาร 3 60 1.5 ค22206 คณิตศาสตร์เตรียมทหาร 4 60 1.5 ค23205 คณิตศาสตร์เตรียมทหาร 5 60 1.5 ค23206 คณิตศาสตร์เตรียมทหาร 6 60 1.5

ว20205 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 1 60 1.5 ว20206 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 2 60 1.5 ว20207 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 3 60 1.5 ว20208 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 4 60 1.5 ว20209 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 5 60 1.5 ว20210 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 6 60 1.5

ส20201 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 1 20 0.5 ส20202 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 2 20 0.5 ส20203 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 3 20 0.5 ส20204 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 4 20 0.5 ส20205 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 520 0.5 ส20206 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 6 20 0.5

อ20207 ทักษะทางภาษา 1 40 1.0 อ21207 ภาษาอังกฤษเตรียมทหาร 1 40 1.0 อ22208 ภาษาอังกฤษเตรียมทหาร 2 40 1.0 อ22209 ภาษาอังกฤษเตรียมทหาร 3 40 1.0 อ23209 ภาษาอังกฤษเตรียมทหาร 4 40 1.0 อ23210 ภาษาอังกฤษเตรียมทหาร 5 40 1.0

60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 -

1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 -

2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 - 2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 - 2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 - 2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 - 2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 - 2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 -

เนตรนารี/ ยุวกาชาด / เนตรนารี/ ยุวกาชาด / เนตรนารี/ ยุวกาชาด / เนตรนารี/ ยุวกาชาด / เนตรนารี/ ยุวกาชาด / เนตรนารี/ ยุวกาชาด /

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์

3) ชุมนุม 10 - 3) ชุมนุม 20 - 3) ชุมนุม 10 - 3) ชุมนุม 10 - 3) ชุมนุม 10 - 3) ชุมนุม 10 -

4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 10 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 10 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 10 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 10 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 10 -

สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์

700 ## 700 16.0 700 16.0 700 16.0 700 ## 700 16.0รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

โครงสร้างหลักสูตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ปีการศึกษา 2564

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการทหาร)

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3

(ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560)) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560)) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560))
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440 11 440 11 440 11 440 11 440 11 440 11

ท21101 ภาษาไทย 1 60 1.5 ท21102 ภาษาไทย 2 60 1.5 ท22101 ภาษาไทย 3 60 1.5 ท22102 ภาษาไทย 4 60 1.5 ท23101 ภาษาไทย 5 60 1.5 ท23102 ภาษาไทย 6 60 1.5

ค21101 คณิตศาสตร์ 1 60 1.5 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 1.5 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60 1.5 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 1.5 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 60 1.5 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 1.5

ว21101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 60 1.5 ว21103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 60 1.5 ว22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 60 1.5 ว22103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 60 1.5 ว23101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 60 1.5 ว23103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 60 1.5

ส21101 สังคมศึกษา 1 60 1.5 ส21103 สังคมศึกษา 2 60 1.5 ส22101 สังคมศึกษา 3 60 1.5 ส22103 สังคมศึกษา 4 60 1.5 ส23101 สังคมศึกษา 5 60 1.5 ส23103 สังคมศึกษา 6 60 1.5

ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 20 0.5 ส21104 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 ส22102 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 ส22104 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 ส23102 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 ส23104 ประวัติศาสตร์ 20 0.5

พ21101 สุขศึกษา 1 20 0.5 พ21103 สุขศึกษา 2 20 0.5 พ22101 สุขศึกษา 3 20 0.5 พ22103 สุขศึกษา 4 20 0.5 พ23101 สุขศึกษา 5 20 0.5 พ23103 สุขศึกษา 6 20 0.5

พ21102 กรีฑาประเภทลู่ 20 0.5 พ21104 กรีฑาประเภทลาน 20 0.5 พ22102 แบดมินตัน 20 0.5 พ22104 เทเบิลเทนนิส 20 0.5 พ23102 บาสเกตบอล 1 20 0.5 พ23104 บาสเกตบอล 2 20 0.5

ศ20101 ศิลปะ 1 40 1.0 ศ20102 ศิลปะ 2 40 1.0 ศ20103 ศิลปะ 3 40 1.0 ศ20104 ศิลปะ 4 40 1.0 ศ20105 ศิลปะ 5 40 1.0 ศ20106 ศิลปะ 6 40 1.0

ง21101 การงานอาชีพ 1 40 1.0 ง21102 การงานอาชีพ 2 40 1.0 ง22101 การงานอาชีพ 3 40 1.0 ง22102 การงานอาชีพ 4 40 1.0 ง23101 การงานอาชีพ 5 40 1.0 ง23102 การงานอาชีพ 6 40 1.0

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 60 1.5 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 60 1.5 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60 1.5 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 1.5 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60 1.5 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 1.5

200 5.0 200 5.0 200 5.0 200 5.0 200 5.0 200 5.0

ท21201 พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน 1 20 0.5 ท21202 พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน 2 20 0.5 ท22201 การอ่านและพิจารณาหนังสือ 1 20 0.5 ท22202 การอ่านและพิจารณาหนังสือ 2 20 0.5 ท23201 ทักษะการใช้ภาษาไทย 20 0.5 ท23202 ภาษาไทยเพ่ือการเขียนเชิงวิชาการ 20 0.5

ค21203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 40 1.0 ค21204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 40 1.0 ค22203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 40 1.0 ค22204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 40 1.0 ค23203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 40 1.0 ค23204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 40 1.0

ว21203 วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 1 40 1.0 ว21204 วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 2 40 1.0 ว22203 วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 3 40 1.0 ว22204 วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 4 40 1.0 ว23203 วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 5 40 1.0 ว23204 วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 6 40 1.0

ส20201 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 1 20 0.5 ส20202 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 2 20 0.5 ส20203 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 3 20 0.5 ส20204 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 4 20 0.5 ส20205 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 5 20 0.5 ส20206 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 6 20 0.5

อ21201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการฟัง 20 0.5 อ21202 ภาษาอังกฤเพ่ือการส่ือสาร 1 20 0.5 อ22207 ภาษาอังกฤเพ่ือการส่ือสาร 2 20 0.5 อ22202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่าน 20 0.5 อ23207 ภาษาอังกฤเพ่ือการส่ือสาร 3 20 0.5 อ23208 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่าน 20 0.5

และพูด - อ20208 ทักษะทางภาษา 2 40 1.0 อ20209 ทักษะทางภาษา 3 40 1.0 และเขียน 1 อ20211 ทักษะทางภาษา 5 40 1.0 และเขียน 2

อ20207 ทักษะทางภาษา 1 40 1.0 จ21202 ภาษาจีน 2 20 0.5 จ22201 ภาษาจีน 3 20 0.5 อ20210 ทักษะทางภาษา 4 40 1.0 จ23201 ภาษาจีน 5 20 0.5 อ20212 ทักษะทางภาษา 6 40 1.0

จ21201 ภาษาจีน 1 20 0.5 จ22202 ภาษาจีน 4 20 0.5 จ23202 ภาษาจีน 6 20 0.5

80 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 -

1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 -

2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 - 2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 - 2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 - 2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 - 2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 - 2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 -

เนตรนารี/ ยุวกาชาด / เนตรนารี/ ยุวกาชาด / เนตรนารี/ ยุวกาชาด / เนตรนารี/ ยุวกาชาด / เนตรนารี/ ยุวกาชาด / เนตรนารี/ ยุวกาชาด /

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์

3) ชุมนุม 10 - 3) ชุมนุม 10 - 3) ชุมนุม 10 - 3) ชุมนุม 10 - 3) ชุมนุม 10 - 3) ชุมนุม 10 -

4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 10 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 10 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 10 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 10 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 10 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 10 -

สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์

700 16.0 700 16.0 700 16.0 700 16.0 700 16.0 700 16.0รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

โครงสร้างหลักสูตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ปีการศึกษา 2564

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (โครงการสอนสองภาษา)

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3

(ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560)) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560)) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560))
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440 11 440 11 440 11 440 11 440 11 440 11

ท21101ภาษาไทย 1 60 1.5 ท21102ภาษาไทย 2 60 1.5 ท22101ภาษาไทย 3 60 1.5 ท22102 ภาษาไทย 4 60 1.5 ท23101ภาษาไทย 5 60 1.5 ท23102ภาษาไทย 6 60 1.5

ค21101 คณิตศาสตร์ 1 60 1.5 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 1.5 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60 1.5 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 1.5 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 60 1.5 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 1.5

ว21101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160 1.5 ว21103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 60 1.5 ว22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 60 1.5 ว22103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 60 1.5 ว23101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 560 1.5 ว23103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 60 1.5

ส21101 สังคมศึกษา 1 60 1.5 ส21103 สังคมศึกษา 2 60 1.5 ส22101 สังคมศึกษา 3 60 1.5 ส22103 สังคมศึกษา 4 60 1.5 ส23101 สังคมศึกษา 5 60 1.5 ส23103 สังคมศึกษา 6 60 1.5

ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 20 0.5 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 0.5 ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20 0.5 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 0.5 ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 20 0.5 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 20 0.5

พ21101สุขศึกษา 1 20 0.5 พ21103สุขศึกษา 2 20 0.5 พ22101สุขศึกษา 3 20 0.5 พ22103 สุขศึกษา 4 20 0.5 พ23101สุขศึกษา 5 20 0.5 พ31103สุขศึกษา 6 20 0.5

พ21102กรีฑาประเภทลู่ 20 0.5 พ21104กรีฑาประเภทลาน 20 0.5 พ22102แบดมินตัน 20 0.5 พ22104 เทเบิลเทนนิส 20 0.5 พ23102บาสเกตบอล 1 20 0.5 พ23104บาสเกตบอล 2 20 0.5

ศ20101 ศิลปะ 1 40 1.0 ศ20102 ศิลปะ 2 40 1.0 ศ20103 ศิลปะ 3 40 1.0 ศ20104 ศิลปะ 4 40 1.0 ศ20105 ศิลปะ 5 40 1.0 ศ20106 ศิลปะ 6 40 1.0

ง21101 การงานอาชีพ 1 40 1.0 ง21102 การงานอาชีพ 2 40 1.0 ง22101 การงานอาชีพ 3 40 1.0 ง22102 การงานอาชีพ 4 40 1.0 ง23101 การงานอาชีพ 5 40 1.0 ง23102 การงานอาชีพ 6 40 1.0

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 60 1.5 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 60 1.5 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60 1.5 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 1.5 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60 1.5 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 1.5

200 5.0 200 5.0 200 5.0 200 5.0 200 5.0 200 5.0

ท21201 พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน 120 0.5 ท21202 พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน 2 20 0.5 ท22201 การอ่านและพิจารณาหนังสือ 1 20 0.5 ท22202 การอ่านและพิจารณาหนังสือ 220 0.5 ท23201 ทักษะการใช้ภาษาไทย 20 0.5 ท23202ภาษาไทยเพ่ือการเขียนเชิงวิชาการ20 0.5

ค21203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 40 1.0 ค21204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 40 1.0 ค22203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 40 1.0 ค22204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 40 1.0 ค23203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 40 1.0 ค23204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 40 1.0

ว21213 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์40 1.0 ว20211 ฟิสิกส์ 1 20 0.5 ว20213 ฟิสิกส์ 2 20 0.5 ว20215 ฟิสิกส์ 3 20 0.5 ว20217 ฟิสิกส์ 4 20 0.5 ว20219 ฟิสิกส์ 5 20 0.5

ส20231 อาเซียนศึกษา 20 0.5 ว20212 เคมี 1 20 0.5 ว20214 เคมี 2 20 0.5 ว20216 เคมี 3 20 0.5 ว20218 เคมี 4 20 0.5 ว20220 เคมี 5 20 0.5

ส20201 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 1 20 0.5 ส20232 ท้องถ่ินของเรา 20 0.5 ส20233 เงินทองของมีค่า 1 20 0.5 ส20234 เงินทองของมีค่า 2 20 0.5 ส20235 กฎหมายน่ารู้ 1 20 0.5 ส20236 กฎหมายน่ารู้ 2 20 0.5

อ20213 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 60 1.5 ส20202 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 2 20 0.5 ส20203 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 3 20 0.5 ส20204 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 4 20 0.5 ส20205 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 420 0.5 อ23206 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 4 20 0.5

เชิงสร้างสรรค์ 1 อ20214 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 60 1.5 อ20215 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 60 1.5 อ20216 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 60 1.5 อ20217 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 60 1.5 อ20218 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 60 1.5

เชิงสร้างสรรค์ 2 เชิงสร้างสรรค์ 3 เชิงสร้างสรรค์ 4 เชิงสร้างสรรค์ 5 เชิงสร้างสรรค์ 6

60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 -

1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 -

2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 - 2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 - 2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 - 2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 - 2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 - 2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 -

เนตรนารี/ ยุวกาชาด / เนตรนารี/ ยุวกาชาด / เนตรนารี/ ยุวกาชาด / เนตรนารี/ ยุวกาชาด / เนตรนารี/ ยุวกาชาด / เนตรนารี/ ยุวกาชาด /

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์

3) ชุมนุม 10 - 3) ชุมนุม 20 - 3) ชุมนุม 10 - 3) ชุมนุม 10 - 3) ชุมนุม 10 - 3) ชุมนุม 10 -

4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 10 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 10 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 10 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 10 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 10 -

สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์

700 ## 700 16.0 700 16.0 700 16.0 700 ## 700 16.0รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

โครงสร้างหลักสูตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ปีการศึกษา 2564

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก)

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3

(ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560)) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560)) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560))



รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก.

440 11 440 440 11 440 11 440 11 440 11

ท21101ภาษาไทย 1 60 1.5 ท21102ภาษาไทย 2 60 1.5 ท22101ภาษาไทย 3 60 1.5 ท22102 ภาษาไทย 4 60 1.5 ท23101ภาษาไทย 5 60 1.5 ท23102ภาษาไทย 6 60 1.5

ค21101 คณิตศาสตร์ 1 60 1.5 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 1.5 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60 1.5 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 1.5 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 60 1.5 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 1.5

ว21101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160 1.5 ว21103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 60 1.5 ว22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 60 1.5 ว22103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 60 1.5 ว23101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 560 1.5 ว23103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 60 1.5

ส21101 สังคมศึกษา 1 60 1.5 ส21103 สังคมศึกษา 2 60 1.5 ส22101 สังคมศึกษา 3 60 1.5 ส22103 สังคมศึกษา 4 60 1.5 ส23101 สังคมศึกษา 5 60 1.5 ส23103 สังคมศึกษา 6 60 1.5

ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 20 0.5 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 0.5 ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20 0.5 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 0.5 ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 20 0.5 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 20 0.5

พ21101สุขศึกษา 1 20 0.5 พ21103สุขศึกษา 2 20 0.5 พ22101สุขศึกษา 3 20 0.5 พ22103 สุขศึกษา 4 20 0.5 พ23101สุขศึกษา 5 20 0.5 พ23103สุขศึกษา 6 20 0.5

พ21102กรีฑาประเภทลู่ 20 0.5 พ21104กรีฑาประเภทลาน 20 0.5 พ22102แบดมินตัน 20 0.5 พ22104 เทเบิลเทนนิส 20 0.5 พ23102บาสเกตบอล 2 20 0.5 พ23104บาสเกตบอล 2 20 0.5

ศ20101 ศิลปะ 1 40 1.0 ศ20102 ศิลปะ 2 40 1.0 ศ20103 ศิลปะ 3 40 1.0 ศ20104 ศิลปะ 4 40 1.0 ศ20105 ศิลปะ 5 40 1.0 ศ20106 ศิลปะ 6 40 1.0

ง21101 การงานอาชีพ 1 40 1.0 ง21102 การงานอาชีพ 2 40 1.0 ง22101 การงานอาชีพ 3 40 1.0 ง22102 การงานอาชีพ 4 40 1.0 ง23101 การงานอาชีพ 5 40 1.0 ง23102 การงานอาชีพ 6 40 1.0

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 60 1.5 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 60 1.5 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60 1.5 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 1.5 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60 1.5 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 1.5

200 5.0 200 5.0 200 5.0 200 5.0 200 5.0 200 5.0

ท21201 พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน 120 0.5 ท21202 พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน 2 20 0.5 ท22201 การอ่านและพิจารณาหนังสือ 1 20 0.5 ท22202 การอ่านและพิจารณาหนังสือ 220 0.5 ท23201 ทักษะการใช้ภาษาไทย 20 0.5 ท23202 ภาษาไทยเพ่ือการเขียนเชิงวิชาการ20 0.5

ค21203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 40 1.0 ค21204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 40 1.0 ค22203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 40 1.0 ค22204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 40 1.0 ค23203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 40 1.0 ค23204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 40 1.0

ว21213 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์40 1.0 ว21214 ผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทย์ฯ 40 1.0 ว22216 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 40 1.0 ว22217 เร่ิมต้นโครงงานวิทยาศาสตร์ 40 1.0 ว23218 โครงงานวิทยาศาสตร์ 40 1.0 ว23219 โครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต40 1.0

ส20231 อาเซียนศึกษา 1 20 0.5 ส20232 ท้องถ่ินของเรา 20 0.5 ส20233 เงินทองของมีค่า 1 20 0.5 ส20234 เงินทองของมีค่า 2 20 0.5 ส20205 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 520 0.5 ส20206 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 6 20 0.5

ส20201 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 1 20 0.5 ส20202 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 2 20 0.5 ส20203 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 3 20 0.5 ส20204 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 4 20 0.5 ง20205 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ 1 40 1.0 ง20206 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ 2 40 1.0

ง20201 งานผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ิน 1 20 0.5 ง20202 งานผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ิน 2 20 0.5 ง20203 การผลิตส่ือเพ่ืองานอาชีพ 20 0.5 ง20204 การผลิตส่ือเพ่ืองานอาชีพ 20 0.5 อ23203 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 5 20 0.5 อ23204 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 6 20 0.5

อ21203 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 1 20 0.5 อ21204 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 2 20 0.5 อ22203 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 3 20 0.5 อ22204 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 4 20 0.5 อ20205 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 520 0.5 อ20206 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 6 20 0.5

อ20201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 120 0.5 อ20202 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 220 0.5 อ20203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3 20 0.5 อ20204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 420 0.5

60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 -

1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 -

2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 - 2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 - 2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 - 2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 - 2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 - 2) กิจกรรมลูกเสือ/ 20 -

เนตรนารี/ ยุวกาชาด / เนตรนารี/ ยุวกาชาด / เนตรนารี/ ยุวกาชาด / เนตรนารี/ ยุวกาชาด / เนตรนารี/ ยุวกาชาด / เนตรนารี/ ยุวกาชาด /

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์

3) ชุมนุม 10 - 3) ชุมนุม 10 - 3) ชุมนุม 10 - 3) ชุมนุม 10 - 3) ชุมนุม 10 - 3) ชุมนุม 10 -

4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 10 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 10 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 10 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 10 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 10 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 10 -

สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์

700 ## 700 16.0 700 16.0 700 16.0 700 ## 700 16.0รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

โครงสร้างหลักสูตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ปีการศึกษา 2564

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ท่ัวไป)

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3

(ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560)) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560)) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560))





วิทยาศาสตร์ 2                                                                                                                                                                                                                           



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย)



รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก.

520 13 320 8.0 320 8.0 280 7.0 100 2.5 100 2.5

ท31101 ภาษาไทย 1 60 1.5 ท31102 ภาษาไทย 2 60 1.5 ท32101 ภาษาไทย 3 60 1.5 ท32102 ภาษาไทย 4 60 1.5 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 20 0.5 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 20 0.5

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 80 2.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 80 2.0 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 80 2.0 ว30104 โลกดาราศาสตร์และเทคโนโลยี 40 1.0 ศ33101 ศิลปะ 5 20 0.5 ศ33102 ศิลปะ 6 20 0.5

ว30101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 80 2.0 ส31103 สังคมศึกษา 2 60 1.5 ส32101 สังคมศึกษา 3 60 1.5 ส32103 สังคมศึกษา 4 60 1.5 ง33101 การงานอาชีพ 5 20 0.5 ง33102 การงานอาชีพ 6 20 0.5

ว30111 เคมีพ้ืนฐาน 60 1.5 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 20 0.5 ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 20 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 20 0.5 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 40 1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 40 1.0

ว30121 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 60 1.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 20 0.5 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 20 0.5 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 20 0.5

ส31101 สังคมศึกษา 1 60 1.5 ศ31102 ศิลปะ 2 20 0.5 ศ32101 ศิลปะ 3 20 0.5 ศ32102 ศิลปะ 4 20 0.5

ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 20 0.5 ง31102 การงานอาชีพ 2 20 0.5 ง32101 การงานอาชีพ 3 20 0.5 ง32102 การงานอาชีพ 4 20 0.5

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 20 0.5 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 40 1.0 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 40 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 40 1.0

ศ31101 ศิลปะ 1 20 0.5

ง31101 การงานอาชีพ 1 20 0.5

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 40 1.0

120 3.0 360 9.0 320 8.0 360 9.0 440 14 440 11

ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 40 1.0 ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 40 1.0 ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 40 1.0 ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 60 1.5 ค33202 ความถนัดคณิตศาสตร์ 1 60 1.5 ค33204 ความถนัดคณิตศาสตร์ 2 60 1.5

ว31222 Biology 1 40 1.0 ว31201 ฟิสิกส์ 1 80 2.0 ว32201 ฟิสิกส์ 2 80 2.0 ค32203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 60 1.5 ว33201 ฟิสิกส์ 4 80 2.0 ว33202 ฟิสิกส์ 5 80 2.0

อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 40 1.0 ว31211 เคมี 1 60 1.5 ว32211 เคมี 2 60 1.5 ว32202 ฟิสิกส์ 3 80 2.0 ว33211 เคมี 4 60 1.5 ว33212 เคมี 5 60 1.5

ว31221 ชีววิทยา 1 60 1.5 ว32221 ชีววิทยา 2 60 1.5 ว32212 เคมี 3 60 1.5 ว33221 ชีววิทยา 4 60 1.5 ว33222 ชีววิทยา 5 60 1.5

ว31223 Biology 2 40 1.0 ว31224 Biology 3 40 1.0 ว32222 ชีววิทยา 3 60 1.5 ท33207 ความถนัดภาษาไทย 1 60 1.5 ท33208 ความถนัดภาษาไทย 2 60 1.5

อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 40 1.0 อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 40 1.0 อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 2 40 1.0 อ33209 ความถนัดภาษาอังกฤษ 1 60 1.5 อ33210 ความถนัดภาษาอังกฤษ 2 60 1.5

ว30221 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 40 1.0 ส33205 ความถนัดสังคมศึกษา 1 60 1.5 ส33206 ความถนัดสังคมศึกษา 2 60 1.5

60 - 60 - 60 -             กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 - 60 - 60 -

1) กิจกรรมแนะแนว 20 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 -

2) ชุมนุม/ นักศึกษาวิชาทหาร 20 2) ชุมนุม/ นักศึกษาวิชาทหาร 20 - 2) ชุมนุม/ นักศึกษาวิชาทหาร 20 - 2) ชุมนุม/ นักศึกษาวิชาทหาร 20 - 2) ชุมนุม/ นักศึกษาวิชาทหาร 20 - 2) ชุมนุม/ นักศึกษาวิชาทหาร 20 -

3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 -

สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์

700 16.0 740 17.0 700 16.0 700 16.0 600 16.0 600 13.5

โครงสร้างหลักสูตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ปีการศึกษา 2564

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (TextBook)

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6

(ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560)) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560)) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560))

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน

สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน



รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก.

520 13 320 8.0 320 8.0 280 7.0 100 2.5 100 2.5

ท31101 ภาษาไทย 1 60 1.5 ท31102 ภาษาไทย 2 60 1.5 ท32101 ภาษาไทย 3 60 1.5 ท32102 ภาษาไทย 4 60 1.5 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 20 0.5 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 20 0.5

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 80 2.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 80 2.0 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 80 2.0 ว30104 โลกดาราศาสตร์และเทคโนโลยี 40 1.0 ศ33101 ศิลปะ 5 20 0.5 ศ33102 ศิลปะ 6 20 0.5

ว30101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 80 2.0 ส31103 สังคมศึกษา 2 60 1.5 ส32101 สังคมศึกษา 3 60 1.5 ส32103 สังคมศึกษา 4 60 1.5 ง33101 การงานอาชีพ 5 20 0.5 ง33102 การงานอาชีพ 6 20 0.5

ว30111 เคมีพ้ืนฐาน 60 1.5 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 20 0.5 ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 20 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 20 0.5 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 40 1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 40 1.0

ว30121 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 60 1.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 20 0.5 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 20 0.5 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 20 0.5

ส31101 สังคมศึกษา 1 60 1.5 ศ31102 ศิลปะ 2 20 0.5 ศ32101 ศิลปะ 3 20 0.5 ศ32102 ศิลปะ 4 20 0.5

ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 20 0.5 ง31102 การงานอาชีพ 2 20 0.5 ง32101 การงานอาชีพ 3 20 0.5 ง32102 การงานอาชีพ 4 20 0.5

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 20 0.5 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 40 1.0 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 40 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 40 1.0

ศ31101 ศิลปะ 1 20 0.5

ง31101 การงานอาชีพ 1 20 0.5

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 40 1.0

120 2.0 320 8.0 280 7.0 360 9.0 440 11 440 11

ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 40 1.0 ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 40 1.0 ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 40 1.0 ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 60 1.5 ค33202 ความถนัดคณิตศาสตร์ 1 60 1.5 ค33204 ความถนัดคณิตศาสตร์ 2 60 1.5

อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 40 1.0 ว31201 ฟิสิกส์ 1 80 2.0 ว32201 ฟิสิกส์ 2 80 2.0 ค32203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 60 1.5 ว33201 ฟิสิกส์ 4 80 2.0 ว33202 ฟิสิกส์ 5 80 2.0

ว30201 การผลิตส่ือนวัตกรรม 1 40 1.0 ว31211 เคมี 1 60 1.5 ว32211 เคมี 2 60 1.5 ว32202 ฟิสิกส์ 3 80 2.0 ว33211 เคมี 4 60 1.5 ว33212 เคมี 5 60 1.5

ว31221 ชีววิทยา 1 60 1.5 ว32221 ชีววิทยา 2 60 1.5 ว32212 เคมี 3 60 1.5 ว33221 ชีววิทยา 4 60 1.5 ว33222 ชีววิทยา 5 60 1.5

ว30202 การผลิตส่ือนวัตกรรม 2 40 1.0 อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 40 1.0 ว32222 ชีววิทยา 3 60 1.5 ท33207 ความถนัดภาษาไทย 1 60 1.5 ท33208 ความถนัดภาษาไทย 2 60 1.5

อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 40 1.0 อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 2 40 1.0 อ33209 ความถนัดภาษาอังกฤษ 1 60 1.5 อ33210 ความถนัดภาษาอังกฤษ 2 60 1.5

 ,  ส33205 ความถนัดสังคมศึกษา 1 60 1.5 ส33206 ความถนัดสังคมศึกษา 2 60 1.5

60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 -

1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 -

2) ชุมนุม/ นักศึกษาวิชาทหาร 20 - 2) ชุมนุม/ นักศึกษาวิชาทหาร 20 - 2) ชุมนุม/ นักศึกษาวิชาทหาร 20 - 2) ชุมนุม/ นักศึกษาวิชาทหาร 20 - 2) ชุมนุม/ นักศึกษาวิชาทหาร 20 - 2) ชุมนุม/ นักศึกษาวิชาทหาร 20 -

3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 -

สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์

700 16.0 700 16.0 660 15.0 700 16.0 600 13.5 600 13.5

โครงสร้างหลักสูตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ปีการศึกษา 2564

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6

(ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560)) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560)) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560))

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน

สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน



รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก.

380 10 380 9.5 360 9.0 280 7.0 120 3.0 120 3.0

ท31101 ภาษาไทย 1 60 1.5 ท31102 ภาษาไทย 2 60 1.5 ท32101 ภาษาไทย 3 60 1.5 ท32102 ภาษาไทย 4 60 1.5 ว33101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 40 1.0 ว33102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 40 1.0

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 80 2.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 80 2.0 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 80 2.0 ว32102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 4 40 1.0 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 20 0.5 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 20 0.5

ว31101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1 40 1.0 ว31102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2 40 1.0 ว32101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 3 40 1.0 ส32103 สังคมศึกษา 4 60 1.5 ศ33101 ศิลปะ 5 20 0.5 ศ33102 ศิลปะ 6 20 0.5

ส31101 สังคมศึกษา 1 60 1.5 ส31103 สังคมศึกษา 2 60 1.5 ส32101 สังคมศึกษา 3 60 1.5 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 20 0.5 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 40 1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 40 1.0

ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 20 0.5 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 20 0.5 ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 20 0.5 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 20 0.5

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 20 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 20 0.5 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 20 0.5 ศ32102 ศิลปะ 4 20 0.5

ศ31101 ศิลปะ 1 20 0.5 ศ31102 ศิลปะ 2 20 0.5 ศ32101 ศิลปะ 3 20 0.5 ง32102 การงานอาชีพ 4 20 0.5

ง31103 การงานอาชีพ 7 40 1.0 ง31104 การงานอาชีพ 8 40 1.0 ง32101 การงานอาชีพ 3 20 0.5 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 40 1.0

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 40 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 40 1.0 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 40 1.0

260 6.5 260 6.5 240 6.0 320 8.0 380 10 380 10

ท31201 การเขียน 1 40 1.0 ท31202 การเขียน 2 40 1.0 ท32201 การค้นคว้าและการเขียนรายงาน 40 1.0 ท32202 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 40 1.0 ท33207 ความถนัดภาษาไทย 1 60 1.5 ท33208 ความถนัดภาษาไทย 2 60 1.5

ท31203 วรรณคดีมรดก 1 40 1.0 ท31204 การพูด 40 1.0 ท32203 การพูดต่อหน้าประชุมชน 40 1.0 ท32204 หลักภาษาไทย 40 1.0 ท33203 ภาษาและวัฒนธรรม 40 1.0 ท33204 การอ่านและพิจารณาวรรณคดีเฉพาะเร่ือง 40 1.0

ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 40 1.0 ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 40 1.0 ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 40 1.0 ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 60 1.5 ค33202 ความถนัดคณิตศาสตร์ 1 60 1.5 ค33204 ความถนัดคณิตศาสตร์ 2 60 1.5

ส30208 อาเซียนศึกษา 20 0.5 ส30209 ศาสนาสากล 20 0.5 ส30211 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 20 0.5 ค32203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 60 1.5 อ33209 ความถนัดภาษาอังกฤษ 1 60 1.5 อ33210 ความถนัดภาษาอังกฤษ 2 60 1.5

ศ31201 ศิลปะเพ่ิมเติม 1 40 1.0 ศ31202 ศิลปะเพ่ิมเติม 2 40 1.0 อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 40 1.0 ส30205 กฎหมายท่ีประชาชนควรรู้ 40 1.0 ส33205 ความถนัดสังคมศึกษา 1 60 1.5 ส33206 ความถนัดสังคมศึกษา 2 60 1.5

อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 40 1.0 อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 40 1.0 อ32203 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 3 60 1.5 อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 2 40 1.0 ง30201 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 1 20 0.5 ง30202 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 2 20 0.5

อ31203 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 1 40 1.0 อ31204 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 2 40 1.0 อ32204 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 4 40 1.0 อ33207 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 5 40 1.0 อ33208 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 6 40 1.0

อ33205 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 3 40 1.0 อ33206 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 4 40 1.0

60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 -

1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 -

2) ชุมนุม/ นักศึกษาวิชาทหาร 20 - 2) ชุมนุม/ นักศึกษาวิชาทหาร 20 - 2) ชุมนุม/ นักศึกษาวิชาทหาร 20 - 2) ชุมนุม/ นักศึกษาวิชาทหาร 20 - 2) ชุมนุม/ นักศึกษาวิชาทหาร 20 - 2) ชุมนุม/ นักศึกษาวิชาทหาร 20 -

3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 -

สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์

700 16.0 700 16.0 660 15.0 680 15.0 560 12.5 560 12.5

โครงสร้างหลักสูตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ปีการศึกษา 2564

แผนการเรียนศิลป์-ค านวณ

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6

(ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560)) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560)) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560))

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน

สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน



รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก.

340 9 340 8.5 320 8.0 320 8.0 160 4.0 160 4.0

ท31101 ภาษาไทย 1 60 1.5 ท31102 ภาษาไทย 2 60 1.5 ท32101 ภาษาไทย 3 60 1.5 ท32102 ภาษาไทย 4 60 1.5 ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 40 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 40 1.0

ค31103 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 40 1.0 ค31104 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 40 1.0 ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 40 1.0 ค32103 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 40 1.0 ว33101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 40 1.0 ว33102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 40 1.0

ว31101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1 40 1.0 ว31102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2 40 1.0 ว32101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 3 40 1.0 ว32102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 4 40 1.0 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 20 0.5 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 20 0.5

ส31101 สังคมศึกษา 1 60 1.5 ส31103 สังคมศึกษา 2 60 1.5 ส32101 สังคมศึกษา 3 60 1.5 ส32103 สังคมศึกษา 4 60 1.5 ศ33101 ศิลปะ 5 20 0.5 ศ33102 ศิลปะ 6 20 0.5

ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 20 0.5 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 20 0.5 ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 20 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 20 0.5 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 40 1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 40 1.0

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 20 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 20 0.5 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 20 0.5 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 20 0.5

ศ31101 ศิลปะ 1 20 0.5 ศ31102 ศิลปะ 2 20 0.5 ศ32101 ศิลปะ 3 20 0.5 ศ32102 ศิลปะ 4 20 0.5

ง31103 การงานอาชีพ 7 40 1.0 ง31104 การงานอาชีพ 8 40 1.0 ง32101 การงานอาชีพ 3 20 0.5 ง32102 การงานอาชีพ 4 20 0.5

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 40 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 40 1.0 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 40 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 40 1.0

300 7.5 300 7.5 280 7.0 280 7.0 380 10 380 10

ท31201 การเขียน 1 40 1.0 ท31204 การพูด 40 1.0 ท32201 การค้นคว้าและการเขียนรายงาน 40 1.0 ท32202 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 40 1.0 ท33203 ภาษาและวัฒนธรรม 40 1.0 ท33204 การอ่านและพิจารณาวรรณคดีเฉพาะเร่ือง 40 1.0

ท31203 วรรณคดีมรดก 40 1.0 ศ31202 ศิลปะเพ่ิมเติม 2 40 1.0 ท32207 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 20 0.5 ท32208 การแต่งค าประพันธ์ 20 0.5 อ33205 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 3 40 1.0 อ33206 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 4 40 1.0

ส30208 อาเซียนศึกษา 20 0.5 อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 40 1.0 อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 40 1.0 อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 2 40 1.0 จ33201 ภาษาจีน 5 80 2.0 จ33202 ภาษาจีน 6 80 2.0

ศ31201 ศิลปะเพ่ิมเติม 1 40 1.0 อ31204 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 2 40 1.0 อ32203 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 3 40 1.0 อ32204 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 4 40 1.0 จ33203 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1 40 1.0 จ33204 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 2 40 1.0

อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 40 1.0 จ31202 ภาษาจีน 2 80 2.0 จ32201 ภาษาจีน 3 80 2.0 จ32202 ภาษาจีน 4 80 2.0 ท33207 ความถนัดภาษาไทย 1 60 1.5 ท33208 ความถนัดภาษาไทย 2 60 1.5

อ31203 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 1 40 1.0 จ31203 ภาษาจีนอ่าน-เขียน 60 1.5 จ32203 ภาษาจีนฟัง-พูด 1 60 1.5 จ32204 ภาษาจีนฟัง-พูด 2 60 1.5 อ33209 ความถนัดภาษาอังกฤษ 1 60 1.5 อ33210 ความถนัดภาษาอังกฤษ 2 60 1.5

จ31201 ภาษาจีน 1 80 2.0 ส33205 ความถนัดสังคมศึกษา 1 60 1.5 ส33206 ความถนัดสังคมศึกษา 2 60 1.5

60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 -

1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 -

2) ชุมนุม/ นักศึกษาวิชาทหาร 20 - 2) ชุมนุม/ นักศึกษาวิชาทหาร 20 - 2) ชุมนุม/ นักศึกษาวิชาทหาร 20 - 2) ชุมนุม/ นักศึกษาวิชาทหาร 20 - 2) ชุมนุม/ นักศึกษาวิชาทหาร 20 - 2) ชุมนุม/ นักศึกษาวิชาทหาร 20 -

3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 -

สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์

700 16.0 700 16.0 660 16.0 660 16.0 600 13.5 600 16.0

โครงสร้างหลักสูตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ปีการศึกษา 2564

แผนการเรียนศิลป์-จีน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6

(ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560)) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560)) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560))

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน

สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน
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340 8.5 340 8.5 320 8.0 320 8.0 160 4.0 160 4.0

ท31101 ภาษาไทย 1 60 1.5 ท31102 ภาษาไทย 2 60 1.5 ท32101 ภาษาไทย 3 60 1.5 ท32102 ภาษาไทย 4 60 1.5 ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 40 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 40 1.0

ค31103 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 40 1.0 ค31104 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 40 1.0 ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 40 1.0 ค32103 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 40 1.0 ว33101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 40 1.0 ว33102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 40 1.0

ว31101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1 40 1.0 ว31102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2 40 1.0 ว32101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 3 40 1.0 ว32102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 4 40 1.0 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 20 0.5 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 20 0.5

ส31101 สังคมศึกษา 1 60 1.5 ส31103 สังคมศึกษา 2 60 1.5 ส32101 สังคมศึกษา 3 60 1.5 ส32103 สังคมศึกษา 4 60 1.5 ศ33101 ศิลปะ 5 20 0.5 ศ33102 ศิลปะ 6 20 0.5

ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 20 0.5 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 20 0.5 ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 20 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 20 0.5 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 40 1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 40 1.0

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 20 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 20 0.5 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 20 0.5 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 20 0.5

ศ31101 ศิลปะ 1 20 0.5 ศ31102 ศิลปะ 2 20 0.5 ศ32101 ศิลปะ 3 20 0.5 ศ32102 ศิลปะ 4 20 0.5

ง31103 การงานอาชีพ 7 40 1.0 ง31104 การงานอาชีพ 8 40 1.0 ง32101 การงานอาชีพ 3 20 0.5 ง32102 การงานอาชีพ 4 20 0.5

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 40 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 40 1.0 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 40 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 40 1.0

300 7.5 300 7.5 280 7.0 280 7.0 380 10 380 10

ท31201 การเขียน 1 40 1.0 ท31204 การพูด 40 1.0 ท32201 การค้นคว้าและการเขียนรายงาน 40 1.0 ท32202 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 40 1.0 ท33203 ภาษาและวัฒนธรรม 40 1.0 ท33204 การอ่านและพิจารณาวรรณคดีเฉพาะเร่ือง 40 1.0

ท31203 วรรณคดีมรดก 1 40 1.0 ศ31202 ศิลปะเพ่ิมเติม 2 40 1.0 ท32207 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 20 0.5 ท32208 การแต่งค าประพันธ์ 20 0.5 อ33205 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 3 40 1.0 อ33206 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 4 40 1.0

ส30208 อาเซียนศึกษา 20 0.5 อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 40 1.0 อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 40 1.0 อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 2 40 1.0 ญ33201 ภาษาญ่ีปุ่น 5 80 2.0 ญ33202 ภาษาญ่ีปุ่น 6 80 2.0

ศ31201 ศิลปะเพ่ิมเติม 1 40 1.0 อ31204 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 2 40 1.0 อ32203 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 3 40 1.0 อ32204 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 4 40 1.0 ญ33203 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสาร 1 40 1.0 ญ33204 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสาร 2 40 1.0

อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 40 1.0 ญ31202 ภาษาญ่ีปุ่น 2 80 2.0 ญ32201 ภาษาญ่ีปุ่น 3 80 2.0 ญ32202 ภาษาญ่ีปุ่น 4 80 2.0 ท33207 ความถนัดภาษาไทย 1 60 1.5 ท33208 ความถนัดภาษาไทย 2 60 1.5

อ31203 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 1 40 1.0 ญ31203 ภาษาญ่ีปุ่นอ่าน-เขียน 60 1.5 ญ32203 ภาษาญ่ีปุ่นฟัง-พูด 1 60 1.5 ญ32204 ภาษาญ่ีปุ่นฟัง-พูด 2 60 1.5 อ33209 ความถนัดภาษาอังกฤษ 1 60 1.5 อ33210 ความถนัดภาษาอังกฤษ 2 60 1.5

ญ31201 ภาษาญ่ีปุ่น 1 80 2.0 ส33205 ความถนัดสังคมศึกษา 1 60 1.5 ส33206 ความถนัดสังคมศึกษา 2 60 1.5

60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 -

1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 -

2) ชุมนุม/ นักศึกษาวิชาทหาร 20 - 2) ชุมนุม/ นักศึกษาวิชาทหาร 20 - 2) ชุมนุม/ นักศึกษาวิชาทหาร 20 - 2) ชุมนุม/ นักศึกษาวิชาทหาร 20 - 2) ชุมนุม/ นักศึกษาวิชาทหาร 20 - 2) ชุมนุม/ นักศึกษาวิชาทหาร 20 -

3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 -

สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์

700 16.0 700 16.0 660 15.0 660 15.0 600 13.5 600 13.5

โครงสร้างหลักสูตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ปีการศึกษา 2564

แผนการเรียนศิลป์-ญ่ีปุ่น

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6

(ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560)) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560)) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560))

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน

สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน
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340 8.5 340 8.5 320 8.0 320 8.0 160 4.0 160 4.0

ท31101 ภาษาไทย 1 60 1.5 ท31102 ภาษาไทย 2 60 1.5 ท32101 ภาษาไทย 3 60 1.5 ท32102 ภาษาไทย 4 60 1.5 ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 40 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 40 1.0

ค31103 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 40 1.0 ค31104 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 40 1.0 ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 40 1.0 ค32103 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 40 1.0 ว33101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 40 1.0 ว33102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 40 1.0

ว31101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1 40 1.0 ว31102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2 40 1.0 ว32101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 3 40 1.0 ว32102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 4 40 1.0 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 20 0.5 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 20 0.5

ส31101 สังคมศึกษา 1 60 1.5 ส31103 สังคมศึกษา 2 60 1.5 ส32101 สังคมศึกษา 3 60 1.5 ส32103 สังคมศึกษา 4 60 1.5 ศ33101 ศิลปะ 5 20 0.5 ศ33102 ศิลปะ 6 20 0.5

ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 20 0.5 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 20 0.5 ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 20 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 20 0.5 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 40 1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 40 1.0

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 20 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 20 0.5 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 20 0.5 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 20 0.5

ศ31101 ศิลปะ 1 20 0.5 ศ31102 ศิลปะ 2 20 0.5 ศ32101 ศิลปะ 3 20 0.5 ศ32102 ศิลปะ 4 20 0.5

ง31103 การงานอาชีพ 7 40 1.0 ง31104 การงานอาชีพ 8 40 1.0 ง32101 การงานอาชีพ 3 20 0.5 ง32102 การงานอาชีพ 4 20 0.5

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 40 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 40 1.0 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 40 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 40 1.0

300 7.5 300 7.5 280 7.0 280 7.0 360 9 360 9

ท31201 การเขียน 1 40 1.0 ท31202 การเขียน 2 40 1.0 ท32201 การค้นคว้าและการเขียนรายงาน 40 1.0 ท32202 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 40 1.0 ท33203 ภาษาและวัฒนธรรม 40 1.0 ท33204 การอ่านและพิจารณาวรรณคดีเฉพาะเร่ือง 40 1.0

ท31203 วรรณคดีมรดก 40 1.0 ท31204 การพูด 40 1.0 ท32203 การพูดต่อหน้าประชุมชน 40 1.0 ท32204 หลักภาษาไทย 40 1.0 ท33205 การเขียนเรียงความเชิงรัฐศาสตร์ 1 40 1.0 ท33206 การเขียนเรียงความเชิงรัฐศาสตร์ 2 40 1.0

ส30201 กฎหมายเบ้ืองต้น 1 40 1.0 ส30202 กฎหมายเบ้ืองต้น 2 40 1.0 ท32205 ประวัติวรรณคดี 1 20 0.5 ท32206 ประวัติวรรณคดี 2 20 0.5 ส33201 หน้าท่ีพลเมือง 1 40 1.0 ส33202 หน้าท่ีพลเมือง 2 40 1.0

ส30203 การปกครอง 1 40 1.0 ส30204 การปกครอง 2 40 1.0 ส30205 กฎหมายท่ีประชาชนควรรู้ 40 1.0 ส30206 การเมืองการปกครองไทย 40 1.0 ส30212 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 20 0.5 ส30213 สังคมและวัฒนธรรมไทย 20 0.5

ศ31201 ศิลปะเพ่ิมเติม 1 40 1.0 ศ31202 ศิลปะเพ่ิมเติม 2 40 1.0 ส30211 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 20 0.5 ส30209 ศาสนาสากล 20 0.5 ว30201 การผลิตส่ือนวัตกรรม 1 40 1.0 ว30202 การผลิตส่ือนวัตกรรม 2 40 1.0

ง30201 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 1 20 0.5 ง30202 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 2 20 0.5 ส30207 อาเซียนศึกษา 20 0.5 ส30207 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น 20 0.5 ท33207 ความถนัดภาษาไทย 1 60 1.5 ท33208 ความถนัดภาษาไทย 2 60 1.5

อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 40 1.0 อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 40 1.0 ง30203 งานประดิษฐ์ 1 20 0.5 ส30210 ภูมิศาสตร์ท้องถ่ิน 20 0.5 อ33209 ความถนัดภาษาอังกฤษ 1 60 1.5 อ33210 ความถนัดภาษาอังกฤษ 2 60 1.5

อ31203 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 1 40 1.0 อ31204 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 2 40 1.0 อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 40 1.0 อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 2 40 1.0 ส33205 ความถนัดสังคมศึกษา 1 60 1.5 ส33206 ความถนัดสังคมศึกษา 2 60 1.5

อ32203 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 3 40 1.0 อ32204 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 4 40 1.0

60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 -

1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - 1) กิจกรรมแนะแนว 20 -

2) ชุมนุม/ นักศึกษาวิชาทหาร 20 - 2) ชุมนุม/ นักศึกษาวิชาทหาร 20 - 2) ชุมนุม/ นักศึกษาวิชาทหาร 20 - 2) ชุมนุม/ นักศึกษาวิชาทหาร 20 - 2) ชุมนุม/ นักศึกษาวิชาทหาร 20 - 2) ชุมนุม/ นักศึกษาวิชาทหาร 20 -

3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 - 4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 20 -

สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์

700 16.0 700 16.0 660 15.0 660 16.0 580 13.0 580 13.0

โครงสร้างหลักสูตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ปีการศึกษา 2564

แผนการเรียนไทย-สังคม

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6

(ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560)) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560)) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560))

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน

สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน



undefined
 

(ประวัติโรงเรียน)



โรงเรียนวินิตศึกษา  ในพระราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 สถานที่ตั้ง  เลขที่  ๑๐ ถนนเพทราชา ต าบลท่าหิน อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี   

      รหัสไปรษณีย์ ๑๕๐๐๐ ( อยู่ติดกับพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ทางทิศใต้ )  

     โทร ๐-๓๖๔๑-๑๒๓๕ , ๐-๓๖๔๒-๑๐๘๘ โทรสาร ๐-๓๖๔๒-๑๐๘๘   

     Information : http://winitsuksa.ws.ac.th   

     E-mail : winitsuksa@ws.ac.th 

 

 ประวัติโรงเรียน  

  ๒๐ พฤษภาคม ๒๔๘๙ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพุทธวรญาณ (กิตติทินฺนะมหาเถระ ปธ. ๘) 

อดีตเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีกับคณะศิษย์ ๔ คน ได้จัดตั้งโรงเรียนวินิตศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

เยาวชนได้รับการศึกษาควบคู่ไปกับการฝึกอบรมคุณธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาให้สามารถ

ประกอบสัมมาอาชีพได้และด ารงตนอยู่ในสังคมด้วยคุณธรรมอันดี เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียน ๑๒๐ คน   ครู ๗ คน 

 

 พ.ศ.  ๒๔๙๒     กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลและต่อมาได้ขยายถึง 

    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  

 พ.ศ.  ๒๔๙๓     ได้โอนเข้าเป็นสมบัติของกวิศรารามมูลนิธิ 

 พ.ศ.  ๒๕๓๐     ได้โอนเข้าเป็นของวัดกวิศราราม ราชวรวิหาร โรงเรียนวินิตศึกษาจึงมีฐานะเป็น 

    โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 

 ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงเรียนวินิตศึกษา  

            ไว้ในพระราชูปถัมภ์ 

 พ.ศ.  ๒๕๓๘     ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  

    เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ 

 พ.ศ.  ๒๕๓๙     โรงเรียนได้น าร่องทดลองจัดโครงการใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สอนบาง    

    รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ( Bilingual Programme) 

 พ.ศ.  ๒๕๔๐     โรงเรียนเปน็โรงเรียนเครือข่าย (Partner Schools) กับ Anderson Secondary  

    Schoolซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอันดับ ๑ ใน ๕ ของประเทศสิงคโปร์ 

 พ.ศ.  ๒๕๔๒     โรงเรียนลงนามข้อตกลงโรงเรียนพ่ีโรงเรียนน้องกับประเทศออสเตรเลีย  คือ   

            โรงเรียน Pitt Water House 

 พ.ศ.  ๒๕๔๖     โรงเรียนเริ่มน าร่อง โครงการเตรียมความพร้อมวิชาการทหาร 

 



 พ.ศ.  ๒๕๔๗     โรงเรียนเริ่มน าร่อง โครงการส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะด้านวิชาการ 

   ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  

    สยามมกุฎราชกุมาร ในการประกวดวงโยธวาทิต ประเภท ข  แห่งประเทศไทย 

 ได้รับพระราชทานรางวัล ยอดเยี่ยมได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร  จากสมเด็จ   

 พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมส่งเสริม 

 การอ่านสู่การเรียนรู้ ด้านส่งเสริมนักเรียนสื่อสาร ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ  

 ระดับมัธยมศึกษา 

 พ.ศ.  ๒๕๔๘     ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัล 

    พระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๔๘ 

 พ.ศ.  ๒๕๕๐     โรงเรียนเริ่มน าร่อง โครงการส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะด้านศิลปะการแสดงและ 

    ด้านกีฬา 

 พ.ศ. ๒๕๕๒     ได้รับรางวัลชนะเลิศแชมป์ฤดูฝน ปีที่ ๕ จากรายการชิงช้าสวรรค์ ทางสถานีโทรทัศน์  

      ช่อง ๙ 

 พ.ศ. ๒๕๕๕      ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) จากส านักงาน 

    รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษา 

    ขั้นพ้ืนฐานด้านมัธยมศึกษา  

 พ.ศ. ๒๕๕๖     ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  

    “ภปร” จากการประกวดเพลงเทิดไท้คีตราชัน วงดนตรีลูกทุ่ง (คอมโบ้)  จังหวัด 

    บุรีรัมย์ 

 พ.ศ. ๒๕๕๗     ได้รับรางวัลชนะเลิศแชมป์ฤดูฝน ปีที่ ๙  จากรายการชิงช้าสวรรค์ ทาง 

    สถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ 

 พ.ศ. ๒๕๕๘     วงดนตรีลูกทุ่งวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

    แชมป์ออฟเดอะแชมป์   ปีที่ ๙  รายการชิงช้างสวรรค์คอนเทสต์   

 พ.ศ. ๒๕๕๙     ชนะเลิศการประกวดจินตลีลาประกอบเพลง  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ 

    รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

    ศูนย์พณิชยการพระนคร กรุงเทพฯ  

 พ.ศ. ๒๕๖๑     โครงการศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา  ณ  โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ  

    (แห่งที่ ๒) 

 พ.ศ. ๒๕๖๓     รางวัลชนะเลศิ เป็นตัวแทนภาคกลางเข้ารอบแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ   

    โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ ๑๐ การประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัย ชิง 

    ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   

    พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 



 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ท าให้มีการ

จัดการเรียนการสอนแบบ Online OnDemand และ Onhand ในภาคเรียนที่ ๑ จ านวน ๙๓ วัน สว่นภาค

เรียนที่ ๒ เรียนแบบ Online OnDemand  Onhand และ Onsite จ านวน ๑๐๐ วัน รวมตลอดทั้งปี

การศึกษา ๑๙๓ วันในการจัดการเรียนการสอน 

 จ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๒,๗๙๘ คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน

๑,๕๑๔ คน รวมทั้งสิ้น ๔,๓๑๒ คน   

 จ านวนครูไทยจ านวน ๑๔๓ คน ครูต่างชาติ จ านวน ๖ คน รวมครูผู้สอนทั้งสิ้น ๑๔๙ คน 

 อัตราครู : นักเรียน  ๑ : ๓๑ คน ครูครบทุกชั้นเรียน 

 

ลักษณะเฉพาะของโรงเรียน 

   สีประจ าโรงเรียน 

   สีเหลืองกับสีแดง เป็นแถบยาวตามแนวยาวธง แถบสีเหลืองอยู่ตอนบน แถบสีแดงอยู่ 

        ตอนล่าง 

    สีเหลือง    เป็นสีแสดงสัญลักษณ์ว่า ศาสนา 

    สีแดง    เป็นสีแสดงสัญลักษณ์ว่าชาติ 

    สีเหลือง : สีแดง   หมายถึง ชาติต้องมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว 

         สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 

 

             สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียนหมายถึง การศึกษาที่อยู่กับศาสนา     

                                                จึงท าให้เกิดสติปัญญาที่สมบูรณ์ ส่วนบนมีพระมหาพิชัยมงกุฏ 

                                                แฉกรัศมี จ านวน ๒๐ แฉก  ส่วนล่าง มีข้อความว่า โรงเรียน 

                                                วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา    

                                                สยามบรมราชกุมารี เป็นสองแถวโค้ง  

     มงกุฎ   หมายถึง อยู่ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม 

        ราชกุมารี 

งู    หมายถึง ปีมะเส็ง ปีเกิดของหลวงพ่อพระพุทธวรญาณผู้ให้ก าเนินโรงเรียน 

   คัมภีร์   หมายถึง ต ารา วิชาการต่าง ๆ 

    พานรองรับคัมภีร์  หมายถึง การศึกษา ศาสนา 

    ดวงจันทร์  หมายถึง สติปัญญา 

    สัญลักษณ์รวมทั้งหมด   หมายถึง การศึกษาที่อยู่กับศาสนา จึงท าให้  

                 เกิดสติปัญญาที่สมบูรณ์ 

      

   อักษรย่อโรงเรียน  ว.ศ. 



ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม   

 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากรประมาณ 

๙,๔๓๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ทิศเหนือติดพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์   ทิศตะวันตก

ติดวัดกวิศราราม วัดเชิงท่าและชุมชน ทิศตะวันออกใกล้วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สถานีรถไฟลพบุรี  อาชีพหลัก

ของชุมชน คือ อาชีพรับจ้าง ค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก

โดยทั่วไป   คือ   งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ งานลอยกระทงย้อนยุค และสืบสานประเพณีสงกรานต์  

 

  ๒) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ปกครอง 

   ๒.๑ ผู้ปกครองจบการศึกษา  

           ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี  จ านวน  ๑,๓๓๗  คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๔ 

       ระดับปริญญาตรี        จ านวน  ๒,๖๖๗  คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๘๕ 

     สูงกว่าระดับปริญญาตรี  จ านวน    ๓๐๘   คน คิดเป็นร้อยละ   ๗.๔๑ 

    ๒.๒ อาชีพหลักของผู้ปกครอง 

    ค้าขาย        จ านวน ๑,๐๒๘  คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๔ 

   รับราชการ   จ านวน ๑,๕๗๑  คน  คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔๓ 

      เกษตรกร     จ านวน   ๖๘๙   คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๘ 

    ธุรกิจส่วนตัว จ านวน   ๔๖๘   คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๕ 

   อ่ืน ๆ  จ านวน   ๕๕๖ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๐  

๓) รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อครอบครัว  ๑๓๕,๖๐๐ บาทต่อปี 

   

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 ๑) ห้องสมุดมีขนาด ๑,๖๔๕ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๗๙,๑๒๐ เล่ม 

   การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ E-Library 

    

๒) ห้องปฏิบัติการ 

 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์        จ านวน  ๔ ห้อง  

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน  ๕  ห้อง  

   ห้องพระพุทธศาสนา        จ านวน  ๑ ห้อง   

   ห้องดนตรีไทย   จ านวน  ๑ ห้อง  

   ห้องดุริยางค์   จ านวน  ๑ ห้อง  

   ห้องแนะแนว   จ านวน  ๑ ห้อง 

   ห้องศิลปะ   จ านวน  ๑ ห้อง 

   ห้องนาฏศิลป์   จ านวน  ๑ ห้อง 



   ห้องประชุม   จ านวน  ๑ ห้อง 

   โรงเรือนปลูกผัก    จ านวน  ๑ โรงเรือน 

   สวนมะนาว   จ านวน  ๑ สวน 

       สวนกล้วย   จ านวน  ๑ สวน 

   ศาสตร์พระราชา   จ านวน  ๔ ห้อง 

   ห้องบรรยายรวม   จ านวน ๑๐ ห้อง  

   ห้องพลังงานทดแทน  จ านวน  ๑  ห้อง 

   ห้องพยาบาล   จ านวน  ๒ ห้อง 

   ศูนย์วิทยบริการ   จ านวน   ๑ ห้อง 

    

 ๓) คอมพิวเตอร์ จ านวน ๒๘๕ เครื่อง 

   ใช้เพื่อการเรียนการสอน (ห้องคอมพิวเตอร์)   จ านวน ๑๙๕ เครื่อง 

   ใช้เพ่ือจัดการเรียนการสอน Online    จ านวน   ๒๕ เครื่อง 

   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ       จ านวน   ๖๕ เครื่อง 

 ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

  ๑. รูปปั้นหลวงพ่อพระพุทธวรญาณ ทุกวันที่นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน 

  ๒. วินิตมินิมาร์ท ทุกวันที่นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน 

  ๓. ธนาคารโรงเรียน ทุกวันที่นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน 

  ๔. ห้องคอมพิวเตอร์ ทุกวันที่นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน 

  ๕. ห้องพระพุทธศาสนา ทุกวันที่นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน 

  ๖. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ทุกวันที่นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน 

  ๗. ศูนย์วิทยบริการ ทุกวันที่นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน 

 ๘. ห้องดนตรีไทย ทุกวันที่นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน 

 ๙. ห้องศิลปะ ทุกวันที่นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน 

๑๐. ห้องสืบค้น ทุกวันที่นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน 

๑๑. ห้องแนะแนว ทุกวันที่นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน 

๑๒. สนามบาสเกตบอล ทุกวันที่นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน 

๑๓. ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทุกวันที่นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน 

๑๔. ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ทุกวันที่นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน 

๑๕. วัดกวิศรารามราชวารวิหาร วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา/วันพระ 



 ๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

  

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

  ๑. วัดพระศรีมหาธาตุ ๕ 

  ๒. พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ๑๐ 

  ๓. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ๑๐ 

  ๔. บ้านหลวงรับราชทูต หรือ บ้านหลวงวิชาเยนทร์ ๘ 

  ๕. วัดเสาธงทอง ๓ 

  ๖. เทวสถานปรางค์แขก ๒ 

  ๗. ศาลหลักเมือง หรือ ศาลลูกศร ๒ 

  ๘. พระปรางค์สามยอด ๒ 

  ๙. ศาลพระกาฬ ๕ 

๑๐. วัดเชิงท่า ๑๐ 

 

 ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่โรงเรียนเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปี

การศึกษาท่ีรายงาน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ท้องถิ่น 
 

ที ่ ชื่อภูมิปัญญา ประเภท 

๑ ครู อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ส่งเสริมอาชีพ 

๒ ครู อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ส่งเสริมอาชีพ 

๓ ครู อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคทา่หลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ ส่งเสริมอาชีพ 

๔ ทีมศิษย์เก่าจุฬา-ธรรมศาสตร์ ส่งเสริมวิชาการ 

 



เอกสารประกอบ
 

(รายงานการประกันคุณภาพภายนอก ซ ผลการประเมิน SAR ภายใตสถานการณ

COVID - 19 ระดับขั้นพ้ืนฐาน)



 

 

 

 

 

 

รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR  

 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

 

    รหัสสถานศึกษา ๑๑๑๖๑๐๐๐๐๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์                                  

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี  

สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับการศึกษาที่เปิดสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ ถนนเพทราชา ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

รหัสไปรษณีย์ ๑๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๖๔๑ ๑๒๓๕ โทรสาร ๐ ๓๖๔๒ ๑๐๘๘ 

E-mail: winitsuksaschool999@gmail.com  

Website: http://winitsuksa.ws.ac.th/ 

:  

 
 

 

 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน)  



 

๑ 
 

ตอนที่ ๑ 

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

 (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ เเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 

 

๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 

๑.๑ ข้อมูลผู้เรียน   

ผู้เรียน  ๔,๔๓๐  

๑.๒ ข้อมูลบุคลากร   

ผู้บริหารสถานศึกษา  ๓  

ครูมัธยมศึกษา ๑๕๒  

บุคลากรสนับสนุน  ๕ ครูชาวต่างชาติ 

อ่ืนๆ โปรดระบุ.............  ๙๗ เจ้าหน้าที่ 

๑.๓ จำนวนห้อง   

ห้องเรียนมัธยมศึกษา ๑๑๓  

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ไม่ระบจุ ำนวน 

ห้องพยาบาล - ไม่พบขอ้มลูใน

SAR 

ห้องสมุด  ไม่ระบจุ ำนวน 

 

๒. สรุปข้อมูลสำคัญของสถานศึกษา 

ประเภท จ ำนวน หมำยเหตุ 

๒.๑ ระดับมัธยมศึกษา   

อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๒๙  

อัตราส่วน ห้อง ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๔๐  

จำนวนครู ครบชั้น   
 ครบชัน้    

 ไม่ครบชัน้  ในระดับชัน้...... 
ไม่พบขอ้มลูใน

SAR 

๒.๒ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา   

มัธยมศึกษาปีที่ ๓  - ไม่พบขอ้มลูใน

SAR 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ - ไม่พบขอ้มลูใน

SAR 



 

๒ 
 

ประเภท จ ำนวน หมำยเหตุ 

๒.๓ จำนวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง                  

ในปีการศึกษาที่ประเมิน 

 
 

ระดับมัธยมศึกษา - ไม่พบขอ้มลูใน

SAR 
 

 

  



 

๓ 
 

ตอนที่ ๒ 

ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ 

 

การพิจารณา  ให้ทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่พบข้อมูลใน SAR   

ให้ทำเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ไม่พบข้อมูลใน SAR 

 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

จุดเน้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน   ควรได้รับการพัฒนาให้เป็น 

  ไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้  (๔ ข้อ)  

  เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  

ดี  (๕ ข้อ)  

✓ 
๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

ตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

✓ ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

✓ 
๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนา

ผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

✓ 
๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ที่

เกี่ยวข้อง 

      

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน 

สถานศึกษาควรนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้การเขียน SAR ในปีต่อไปเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในประเด็น

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณในระดับดีเลิศ รวมทั้งคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการสื ่อสารในระดับยอดเยี ่ยม โดยสถานศึกษา                

รายงานว่าได้นำคะแนนสอบ O-NET มาวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการพัฒนา โดยมีการตั้งค่าเป้าหมายไว้อย่าง

ครบถ้วนทุกประเด็นพิจารณาตามมาตรฐาน ทั้งนี้ควรเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาในการตั้งค่าเป้าหมาย            

ตามจุดเน้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ว่ามีใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง 

มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบ้างหรือไม่ และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือไม่  สถานศึกษาควรมีการรายงานเพิ่มเติม

เกี ่ยวกับ กระบวนการหรือวิธีการพัฒนาผู ้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ                      

ซึ่งนอกเหนือจากโครงการอ่านแล้ว สถานศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนอย่างไร มีกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อพัฒนา

ทักษะการอ่านการเขียนและคิดคำนวณอีกหรือไม่ รวมทั้งการวัดประเมินผลได้มีการพัฒนาวิธีการหรือเครื่องมือใด

ขึ้นใช้บ้าง ส่วนผู้เรียนที่ยังมีการพัฒนาไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั้นได้มีการแก้ไขอย่างไร ผลการแก้ไขเป็นอย่างไร 

รวมทั้งควรรายงานแนวทางการรักษาให้คงสภาพและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอย่างไร ได้มีการรายงานผลสัมฤทธิ์การอ่าน



 

๔ 
 

การเขียน การคิดคำนวณ รวมทั้งการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ต่อผู้ปกครอง              

ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการใดบ้าง เช่น รายงานผ่านสมุดประจำตัวผู้เรียน การพบปะผู้ปกครอง  หรือการสื่อสารข้อมูล

ออนไลน์ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๕ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเน้น การบริหารและการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา    ควรได้รับการพัฒนาให้เป็น 

  ไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้  (๔ ข้อ)  

  เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  

ดี  (๕ ข้อ)  

✓ ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 

✓ ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน  

✓ ๔. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข 

ในปีการศึกษาต่อไป 

✓ ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  

สถานศึกษาควรนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้การเขียน SAR ในปีต่อไปเกิดความสมบูรณ์ยิ ่งขึ ้น เนื่องจาก

สถานศึกษาได้กำหนดวิสัยทัศน์และแนวทางการจัดการศึกษาไว้อย่างชัดเจน ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและ

แผนปฏิบัติการโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายด้วยการจัดการแบบธรรมาภิบาล ทำให้สถานศึกษามีโครงการและ

กิจกรรมจำนวนมากในการปฏิบัติงาน แต่ควรเพิ่มเติมวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน              

ควรระบุรายละเอียดว่ามีกระบวนการในการติดตามขณะนำแผนไปปฏิบัติ ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรค เพื่อเข้าไปแก้ไข                     

ให้การนำแผนไปปฏิบัติประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์อย่างไร และควรรายงานให้ทราบในรายละเอียดว่า                      

มีการนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการเช่นไร มีการใช้เครื่องมือใดบ้างในการประเมินผลการดำเนินการ เช่น           

การประเมินโครงการ การรายงานผลโครงการ แบบสำรวจ แบบติดตามการปฏิบัติงาน มีการแก้ปัญหา อุปสรรคใด                  

และมีการแก้ไขอย่างไร ระหว่างดำเนินโครงการ ควรสรุปภาพความสำเร็จของโครงการต่าง ๆ  ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือผลลัพธ์สุดท้ายตามความคาดหวังของโครงการต่าง ๆ และแสดงให้เห็นว่าได้มีการนำผล

การประเมินแผนงาน โครงการ ไปพัฒนาต่อเนื่อง ในปีการศึกษาต่อไป รวมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ หรือนำเสนอข้อมูล

ผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู ้ที ่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ เพื่อความภาคภูมิใจในผลสำเร็จหรือเพ่ือ 

หาแนวทางการพัฒนาหรือรักษาให้คงสภาพต่อไปได้อย่างไร   

 

 

 

 

 



 

๖ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

จุดเน้น การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุก

ชั้นปี 

  ควรได้รับการพัฒนาให้เป็น 

  ไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้  (๔ ข้อ)  

   เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  

ดี  (๕ ข้อ)  

✓ ๒. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

✓ ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการ

สอนอย่างเป็นระบบ 

✓ ๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนของครูอย่างเป็นระบบ 

✓ ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ

พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

      

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน   

สถานศึกษาควรนำเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือให้การเขียน SAR ในปีต่อไปเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เนื่องจากสถานศึกษา

มีหลักสูตรหลากหลายหลักสูตรให้เลือกเรียน ดังนั ้น ควรระบุรายละเอียดในการจัดทำแผนการจัดการเร ียนรู้                     

เพื่อให้ทราบว่า ครูได้มีการจัดการเรียนการสอนอย่างไร มีแผนการจัดการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ทุกชั้นปี ที่สอดคล้อง

กับหลักสูตรสถานศึกษาและจุดเน้นการจัดการเรียนการสอนที ่เน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญหรือไม่อย่างไร และ                   

จากการรายงานว่า ครูมีการใช้สื่อเทคโนโลยีหรือแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับดีเลิศ การบริหารจัดการ                       

ชั้นเรียนเชิงบวกในระดับยอดเยี่ยมแล้ว ควรมีการรายงานเพื่อให้ทราบว่า สถานศึกษาได้มีการตรวจติดตาม            

การจัดการเร ียนการสอนของครูอย่างไร เช ่น ใช ้ระบบสายชั ้น ใช ้คร ูในกลุ ่มสาระเดียวกัน ในการนิเทศ                   

การสังเกตการสอน การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนนำไปใช้สอน หรือ  การตรวจรายงาน/บันทึกหลังสอน               

และครูได้มีการนำผลการนิเทศ ติดตาม หรือผลการประเมินการสอนไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง

อย่างไร สถานศึกษาควรรายงานในภาพรวม นอกจากนี้ ควรระบุรายละเอียดข้อมูลกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

(PLC) หรือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการอื่น ๆ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา เป็นต้น มีการให้

ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู  

 

 

 

 

 

 



 

๗ 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

สถานศึกษาควรเพิ่มเติมข้อมูลใน SAR ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ควรระบุประเด็นสำคัญของข้อมูลพ้ืนฐาน 

ให้ครบถ้วนชัดเจน เช่น ประวัติโดยสังเขปของสถานศึกษา ข้อมูลผู ้สำเร็จการศึกษา ข้อมูลจำนวนห้องต่าง ๆ                    

ข้อมูลจำนวนครูครบชั้น ร้อยละของผู ้สำเร็จการศึกษา และจำนวนวันที ่สถานศึกษาเปิดทำการจัดการเรียน                 

การสอนจริงในปีการศึกษาที่รับการประเมิน เป็นต้น การเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ควรยึด

มาตรฐานและประเด็นพิจารณา (ตัวชี้วัด) การประกันคุณภาพภายใน ว่าได้มีการดำเนินการอย่างไรในแต่ละตัวชี้วัด 

หรือมาตรฐานนั้น ๆ เช่น การจัดทำเป็นกลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย โครงการ กิจกรรม เป็นต้น และให้ระบุว่าใช้วิธีการใด              

ในการประเมินผลแต่ละตัวชี้วัด  ใช้วิธีการ และเครื่องมือใดในการประเมินผลงาน โครงการ กิจกรรม รวมทั้งได้มีการแก้ไข

พัฒนาในตัวชี้วัดนั้น ๆ หรือมาตรฐานนั้น ๆ อย่างไรบ้าง ผลเป็นอย่างไร นอกจากนี้ในการเขียนรายงานแบบอย่างที่ดีหรือ

นวัตกรรม (ถ้ามี) ควรเขียนรายงานให้ครบตามกระบวนการพัฒนาแบบอย่างที่ดีหรือนวัตกรรม โดย เริ่มจากความสำคัญ

หรือความเป็นมาที่สถานศึกษา สร้าง/พัฒนาแบบอย่างที่ดีหรือนวัตกรรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์อย่างไร นำไปดำเนินการ/

ปฏิบัติกับใครบ้าง เช่น ผู้เรียน ครู หรือสถานศึกษา ใช้วิธีการใด เครื่องมือใดบ้างในการประเมินผลการนำแบบอย่างที่ดี

หรือนวัตกรรมไปใช้ พบปัญหาอุปสรรคใด มีการแก้ไขอย่างไร ผลสำเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของแบบอย่างที่ดีเป็นอย่างไร                   

ต่อกลุ่มเป้าหมายที่ระบุในวัตถุประสงค์ และสถานศึกษาควรมีแหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง เช่น แผนปฏิบัติการประจำปี 

เครื ่องมือที ่ใช้ในการประเมินโครงการ รายงานผลการประเมินโครงการ เป็นต้น โดยอาจนำเสนอไว้ในภาคผนวก                    

หรือจัดทำเป็น Link ให้สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้   

  



 

๘ 
 

คำรับรอง 

 

คณะผู้ประเมินภายนอกขอรับรองว่าได้ทำการประเมิน SAR ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอก

บนฐานความโปร่งใส และยุติธรรมทุกประการ ลงนามโดยคณะผู้ประเมินภายนอกดังนี้ 

 
ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ 

ประธาน นางวราพร ขุนแท้  

กรรมการ นายสมไชย สถิตย์ไชยนนท์  

กรรมการและเลขานุการ นางสาวลัดดา อ่ิมอกใจ  

 

วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

 



 

๙ 
 

 



เอกสารประกอบ
 

(การเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ)



 ตัวอย่างการสอน On-Line  ด้วยระบบ Microsoft Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน ระบบ Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างเทปการเรียนการสอนจากครูผู้สอน และวิทยาการที่เชี่ยมชาญ 

 

     



ตัวอย่างเอกสารประกอบการเรียน Online 

 

 



วิธีการระบบ Microsoft Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างข้อสอบวัดผลและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างข้อสอบวัดผลและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างข้อสอบวัดผลและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างวิชาชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างวิชาชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างการส่งงานของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างการส่งงานการอ่านภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างรูปการเรียน On-Line ของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างตารางเรียน On-Line ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างตารางเรียน On-Line ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างตารางเรียน On-Site และ On-Line 

1 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 



เอกสารประกอบ
 

(การตรวจเย่ียมการเรียนการสอน)



ครูโอ๊ะ ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน ร.ร.วินิตศึกษา รับฟังเสียงสะท้อนและสภาพปัญหา 

 สยามรัฐออนไลน์  21 เมษายน 2565 23:14 น.  ประชาสัมพันธ์] 

 

 

วันที่ 21 เม.ย.65 ที่โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี (แห่งที ่2) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

สถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน โดยมี นายกมล รอดคล้าย ที ่ปรึกษารมช.ศธ. นายนิยม เวชกามา 

ส.ส.จังหวัดสกลนคร เขต 1 ในฐานะรองประธานกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ คนที่สาม 

นายสุภัทร จ าปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) ร่วมคณะมาด้วย และมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

 



กล่าวต้อนรับ พระเทพเสนาบดี ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ/เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี 

น าเสนอเรื่องการจัดการเรียนการสอน แบบ Online ส าหรับนักเรียน และกระบวนการจัดกิจกรรมของ

นักเรียนภายใต้แนวคิด “วินิตนักปั้น”พร้อมทั้งมี นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วานิช ส.ส.จังหวัดลพบุรี เขต 2 นาย

ศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี นายนิพนธ์ นนธิ 

ผอ.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต1ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทางการศึกษาใน

จังหวัดลพบุรี เครือข่ายโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ผู้น าท้องที่ท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาท้ัง

ภาครัฐและเอกชน บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ 

 

ดร.กนกวรรณ กราบนมัสการ พระเทพเสนาบดี ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ/เจ้าคณะ

จังหวัดลพบุรี ครูโอ๊ะมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาพบปะกับผู้บริหารทุกท่าน การมาใน

ครั้งนี ้มีความตั้งใจที่จะมาติดตามความคืบหน้า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ

ของโรงเรียนวินิตศึกษาฯที่เป็นผลสัมฤทธิ์ พร้อมทั้งมารับฟังเสียงสะท้อนและสภาพปัญหาอุปสรรค

ต่างๆ เพื่อน าไปสานต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส าหรับสภาพปัญหาที่พ่ีน้องโรงเรียนเอกชนได้สะท้อน

มายังครูโอ๊ะจากการที่ลงพ้ืนที่ เช่น การเพ่ิมสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลก็เกิดผลสัมฤทธิ์ไปแล้ว ซึ่งครู

โอ๊ะดีใจอย่างยิ่งที่สามารถขับเคลื่อนให้ทุกท่านได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล



 
 

  ขอชื่นชม โรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ตามที่ท่านเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ได้มี

การชื่นชมว่าโรงเรียนเอกชน มีการส่งต่อลูกหลานมายังโรงเรียนวินิตศึกษาเพ่ือให้ท าการจัดการเรียน

การสอนให้ลูกหลานได้ประสบความส าเร็จ ซึ่งการที่จะประสบความส าเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือ

ร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่จะท าให้ลูกหลานชาวลพบุรีและลูกหลานจากท่ีต่างๆที่มาเรียนที่

ลพบุรีได้รับประโยชน์สูงสุด และวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่มี ผู้แทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา ลพบุรี เขต 1 มาร่วมรับฟังการจัดการเรียนการสอนด้วย โดยสิ่งที่ต้องการเห็นและ

ต้องการให้เกิดขึ้น คือ ผู้ที่มาร่วมรับฟังในครั้งนี้ ได้น ารูปแบบของโรงเรียนวินิตศึกษาฯ ไปปรับใช้และ

น าไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับระบบการศึกษาต่อไป โดยอีกความพิเศษของโรงเรียนวินิต

ศึกษาฯ คือมีหลักของบวร บ้าน วัด โรงเรียนมาใช้ ทั้งยังขอชื่นชมผู้บริหารและครูโรงเรียนวินิตศึกษาฯ 

ที่ช่วยกันพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อมก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21 อย่างรอบ

ด้าน ทั้งทางกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความกตัญญูกตเวที เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและยึดมั่นในหลัก



จริยธรรมของพระพุทธศาสนาในการด ารงชีวิต

 

 

ขอน้อมกราบนมัสการขอบพระคุณ พระเทพเสนาบดี ท่านเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ขอบคุณ

ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษาท่ีมุ่งเน้น

การพัฒนาทุกด้าน ทั้งนี้ขอฝากครูและทุกท่านทุกช่วงวัย ได้ร่วมกันคิดได้ร่วมกันแก้ไขและวาง

แนวทาง เพ่ือให้ทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุดน าไปสู่ความส าเร็จในเป้าหมายของชีวิต 

โดยเฉพาะผู้ที่เป็นครูซึ่งได้รับการยกย่องเชิดชูจากสังคม ดังนั้นครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีมี

ความใส่ใจและรักในหน้าที่ มีความอุตสาหะพากเพียรในการท างาน มีความรับผิดชอบ 

รอบคอบในการท างานสิ่งที่เป็นจุดบกพร่องก็ท าการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงและน ามาทบทวน

เพ่ือให้การท างานได้รับการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น หากสิ่งใดต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้ทันกับยุคสมัยก็

ต้องท าการปรับตัวสิ่งใดที่เป็นประโยชน์สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานยิ่งดี เพ่ือได้เป็นครูที่

สง่างามของแผ่นดินไทย



   
           ขอกราบนมัสการในความเมตตาของเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ขอบคุณท่านผู้ว่า

ราชการจังหวัดที่จะต้องรับงานไปขับเคลื่อนต่อไป ทั้งนี้การศึกษาต่อให้จะมีการแบ่งเป็นแท่ง

แต่หัวใจของเราชาวกระทรวงศึกษาธิการได้รวมเป็นหนึ่งเดียว เพราะชีวิตการศึกษาถือเป็น

รากหญ้ารากแก้ว หากการศึกษาไม่แข็งแกร่ง ไม่สามารถสร้างคนได้ ประเทศก็จะเดินต่อไป

ไม่ได้ เยาวชนทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้จะเป็นบุคลากรอันทรงคุณค่าที่จะน าพาประเทศไปใน

ทิศทางที่เจริญต่อไป ส่วนผู้สูงวัยทุกท่านคือผู้ที่ทรงคุณค่าของแผ่นดินหากไม่มีทุกท่านก็ไม่มี

เราในวันนี้ ผู้สูงอายุคือผู้สร้างและเป็นแบบอย่างให้พวกเราได้น ามาเป็นแบบอย่างและน ามา

ประยุกต์ใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด 

 



  
 

          ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดอภิบาลรักษาและประทานพร

ให้ทุกท่านทุกครอบครัวประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น สิ่งใดที่เป็นทุกข์ก็ขอให้ผ่านพ้นไป ขอให้มีสุขภาพกาย

และใจที่แข็งแรงยิ่งขึ้น และขอให้ครอบครัวทุกท่านมีความสุข ขอเป็นก าลังใจให้ทุกการขับเคลื่อนในชีวิตของ

ทุกท่านประสบความส าเร็จ หากมีสิ่งใดที่ครูโอ๊ะท าได้ก็พร้อมท าทันที รักกันตลอดไป 

 

 



  

    ดร.กนกวรรณ เยี่ยมชมการน าเสนอผลงานของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาในฐาน "วินิต นักปั้น" อาทิ 

ฐานนักวิทยาศาสตร์ Coding ฐานศิษย์เก่านักการปกครอง นักการเมือง นักกฎหมาย ฐานนักดนตรี นักกีฬา 

นักศิลปะ ฐานแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ตลอดจนศูนย์วัดระดับวิชาการ และศูนย์ออนไลน์โรงเรียนวินิตศึกษา

ฯ เพื่อให้ก าลังใจครู วิทยากรผู้สอน ติวเเตอร์ ศิษย์เก่า และนักเรียนปัจจุบัน 

 



เอกสารประกอบ
 

( ชื่นชมวินิตศึกษา)



เลขาธิการ กช. ชื่นชมวินิตศึกษาฯ ยกเป็น รร. ตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ ยุค COVID 19 

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ 

กช.)  แสดงความชื่นชมโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ได้

น่าสนใจและเป็นระบบ ผ่านศูนย์การเรียนรู้ “WINITSUKSA ONLINE” เพ่ือยกระดับการเรียนออนไลน์ให้มี

มาตรฐาน และเป็นเครื่องมือส าคัญของการจัดการศึกษา ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา (COVID 19) โดยศูนย์การเรียนรู้ “WINITSUKSA ONLINE” ของโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ

ราชูปถัมภ์นั้น มีข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 

  



  

  

  



  

  

1. การวิเคราะห์วางแผน การเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์องค์ประกอบการเรียนรู้ ทฤษฎีการ

เรียนการสอน สื่อกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ และเนื้อหาให้เป็นไปตามหลักสูตร รวมถึงการประเมินผล

เพ่ือให้ผู้สอนสามารถถ่ายทอดให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft teams โดยทางโรงเรียนแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบ

การบันทึกเทป ซึ่งเวลาปล่อยคลิปให้นักเรียนจะมีคณะครูคอยดูแลตอบค าถามของนักเรียน และระบบ

การสอนสด ซึ่งครูและนักเรียนสามารถตอบโต้ ซักถามกันได้แบบ Real-time 

3. การควบคุมการเรียนออนไลน์ ดูแลการออกอากาศ  โดยการสอนจะแยกตามโครงการและระดับชั้นของ

นักเรียน ให้ตรงตามตารางเรียนทั้งวิชาและเวลาคาบเรียน 

4. การติดตาม ประเมิน ตรวจสอบ ของผู้เรียนในการเรียนออนไลน์ โดยใช้หลักการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วย การประเมินการเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมห้องเรียน

ออนไลน์ การท าแบบฝึกหัด รวมทั้งการทดสอบย่อย ที่แสดงถึงความก้าวหน้าของผู้เรียน 

5. การปรับปรุง พัฒนา แก้ไข หลังจากด าเนินการสอนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

เรียนการสอน ซึ่งจะต้องมีการยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเนื้อหา ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย และสะดวก

ในการเรียนมากข้ึน 



เลขาธิการ กช. กล่าวว่า โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ ได้เพ่ิมการเรียนการสอนออนไลน์ ในวิชาชีวิต

พัฒนาบุคลิกภาพ เป็นการเพ่ิมทักษะชีวิตให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ หล่อหลอมให้เป็นคนดี มีน้ าใจ รู้จัก

ช่วยเหลือผู้อื่น โดยเริ่มจากที่บ้านซึ่งเป็นพื้นฐานการกระท าความดีสู่สังคม โดยให้ผู้เรียนน าเสนองานในรูปแบบ

ของคลิปวิดีโอ และส่งงานผ่านระบบออนไลน์เช่นกัน 

  

  



  

  

  



  

ซึ่งการจัดการศึกษาในยุค COVID 19 ครูและนักเรียนต้องพยายาม “ปรับตัว” ให้ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อน ามา

ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน และเพ่ือให้อยู่รอดจนก่อให้เกิดพฤติกรรมรูปแบบใหม่ข้ึนมา หรือที่เราเรียกว่า “New 

Normal” หรือความปกติแบบใหม่นั่นเอง ซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์ท่ีไม่คุ้นเคย ในขณะที่นักเรียนจะต้องมี

ความรับผิดชอบต่อตนเองสูงขึ้นในการเรียนออนไลน์ ทั้งหมดนี้เป็นความท้าทายต่อโลกการศึกษาท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่เป็น

ตัวอย่างของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ รวมถึงจะเป็นความท้าทายในการปูพ้ืนฐานและต่อยอด

การศึกษาไทยในอนาคตต่อไป เลขาธิการ กช. กล่าวทิ้งท้าย 

 

รร.วินิตศึกษาฯ : ภาพ/ข้อมูล 

ประกาย ศรีจันทึก : ข่าว 

กรรณิกา พันธ์คลอง : เรียบเรียง 

ประชาสัมพันธ์ สช. 


