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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2563

สวนท่ี 1 : บทสรุปของผูบริหาร

      โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในของโรงเรียน เพื่อนํา

มาจัดทําการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (2563-2565) ของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป 2563

ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจําป

จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง

      โรงเรียนกําหนดมาตรฐานการศึกษา 3 มาตรฐาน 

       มาตรฐานท่ี 1. คุณภาพผูเรียน มี 2 ดาน ไดแก 1) ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  โรงเรียนดําเนินโครงการ/

กิจกรรมในการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีหลากหลาย มีการจัดหลักสูตรตามความตองการ และเหมาะสมของผูเรียนในระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 8 หลักสูตร คือหลักสูตรโครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการ หลักสูตรโครงการอัจฉริยะภาพทาง

วิชาการ หลักสูตรโครงการเตรียมความพรอมทางวิชาการทหาร หลักสูตรโครงการสอนสองภาษา หลักสูตรโครงการชาง

เผือก หลักสูตรโครงการความสามารถพิเศษ หลักสูตรโครงการทุนหลวงพอพระพุทธวรญาณ และหลักสูตรหองเรียน

โควตาวิชาการและทั่วไป โดยทุกหลักสูตรเนนเรียนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 6 หลักสูตรคือ วิทย – คณิต, วิทย – คณิต (TextBook), ศิลป – คํานวณ, ศิลป – ภาษาจีน, ศิลป – ภาษา

ญ่ีปุน, ไทย – สังคม นักเรียนมีผลการเรียนเปนไปตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด ไมนอยกวาระดับ 3 รอยละ 95.14 เปนไป

ตามสมรรถนะสําคัญของผูเรียน การทดสอบระดับชาติ (O-Net)  ผลการทดสอบระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 สูงขึ้นเฉลี่ยไม

รอยละ 3 จํานวน 2 วิชา ไดแก วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทย ตามลําดับ  ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 4 วิชา

ไดแก วิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา ตามลําดับ สําหรับการ

แนะแนว สงเสริมการศึกษาตอมี 2 ระดับช้ันคือ ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 นักเรียนศึกษาตอสายสามัญ(85.51%)  และสาย

อาชีพ(14.49%)  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6  นักเรียนทุกคนสามารถสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 2) คุณลักษณะที่

พึงประสงคของผูเรียน  เปนไปตามอัตลักษณของนักเรียน “ลูกวินิตมีวินัย” 6 ประการ คือมีระเบียบแถว ตรงตอเวลา มี

สัมมาคารวะ รักษาความสะอาด แตงการถูกตองเรียบรอย และมีมารยาทในที่ประชุม  โรงเรียนไดกําหนดการจบหลักสูตร

สถานศึกษา ใหผูเรียนทุกคนสอบผานนักธรรมศึกษาชั้นตรี โดยกําหนดไวเปนหลักสูตร เนื่องจากโรงเรียนเปนโรงเรียนใน

กลุมการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  และสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เชน กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

กิจกรรมคณะกรรมการหองเรียน กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม เปนตน  การมีจิตอาสา เขารวมกิจกรรม

ภายในชุมชน ท้ังในระดับทองถิ่น จังหวัด และประเทศ เชน  จิตอาสาในงานพระราชพิธีตาง ๆ  

        มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ โรงเรียนไดดําเนินการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรใน

สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อวางแผนรวมกันทบทวน วางกรอบกลยุทธในการพัฒนาการจัดการ

ศึกษาของสถานศึกษาโดยยึดมั่นปรัชญาของ โรงเรียนที่วา อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลเก การชวยกันเปนสุขในโลก เปนแนวทางใน
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การพัฒนาทุก ๆ 3 ป เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการปรับแผน  พัฒนาคุณภาพจดัการศึกษา มีการกําหนดแผนกลยุทธ 3

ป(2563 - 2565)  แผนปฏิบัติงานประจําปใหสอดคลองกับสภาพปญหา และตามมาตรการปองกันและควบคุมโรคระบาด

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ต้ังแตการประกาศมาตรการ การปฏิบัตตามมาตรการ และกํากับติดตามจากศึกษาธิการ

จังหวัด และกรมอนามัย จัดโครงสรางการบริหารงานภายในอยางมีระบบมีการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ สราง

Model โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ เพื่อใหนโยบายไปสูการปฏิบัติไดอยางประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบอยางเปนระบบ

ตามสายงาน ทุกระบบงานดวยวงจรคุณภาพ PDCA เนนพัฒนาวิชาการท่ีเนนผูเรียนโดยพิจารณาความสนใจและ

ศักยภาพของนักเรียน สงเสริมใหครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองทั้งทางดานความรู ความสามารถให มีความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ จัดต้ังศูนยการเรียนระบบ Online เปนการปรับระบบการเรียนการสอนตามสถานการณ Covid - 19  พรอม

ท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรร ประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

ท่ีกําหนดไว มีการดําเนินการนิเทศก กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน ประเมินคุณภาพภายใน และจัดทํา

รายงานผลการจัดการศึกษา แสดงกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

       มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โรงเรียนยึดหลักการเรียนรูคูคุณธรรม เนน

การเรียนรู รอบดาน โดยใชกระบวนการจดัการเรียนรู ท่ีหลากหลายและการมีสวนรวม มีการวัดและประเมินผลตามหลัก

วิชาการและมีการนํา กระบวนการวิจัยมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนระบบ Online

โดยมีการวิเคราะหเนื้อหาสาระเปนไปตามหลักสูตรแกนกลาง และหลักสูตรสถานศึกษา ใหนักเรียนเรียนผาน Facebook

และ Ms-Team  ตารางเรียนเพ่ือสรางวินัยในการเรียนแมจะเปนที่บาน การมีแบบแผนที่ชัดเจนแบบนี้จะชวยใหกิจกรรม

ตาง ๆ ดําเนินไปไดแบบราบรื่นมากขึ้น ทั้งการสอน การพูดคุย การประชุม การสงขอความอัพเดท การสงการบาน หรือ

งานตาง ๆ ใหนักเรียนสงเปนไฟลรูปภาพ หรือเปนคลิปสั้น ๆ  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหผูปกครองไดรวมกันทํากับ

เด็ก ๆ ใหการเรียนรูสนุกยิ่งขึ้นและเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมครอบครัว ไดแกวิชาชีวิต  จัดการเรียนการสอนแบบ PLC  มี

ความสรางสรรค ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหตอบโจทยความตองการของนักเรียน สงเสริมใหครูเปนโคช ใหกับ

นักเรียน เปนเพ่ือนรวมงาน เปนคนแนะนําใหเจอคําตอบของนักเรียนดวยตัวเขาเอง ซึ่งใชคําถาม และการรับฟง เปนตัว

ชวยใหนักเรียนพบคําตอบภายในตัวของนักเรียนเอง  รูจักศึกษาหาความรูแสวงหาคําตอบและสรางองคความรูดวยตนเอง

นําเทคโนโลยีและส่ือท่ีเหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน การเอาใจใสนักเรียน ท้ังทางดานวิชาการ และ

วิชาชีวิต  ฝกและสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของผูเรียน ใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสุนทรียภาพอยางครบถวน ทั้งดาน

ดนตรี ศิลปะ และกีฬา สงเสริมความเปนประชาธิปไตย การทํางานรวมกับผูอื่น และความรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน มี

การประเมินพัฒนาผูเรียนดวยวิธีหลากหลายและตอเนื่อง มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนรักโรงเรียนและกระตือรือรนในการ

เรียน

    

    

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน

โรงเรียน (School Name) : วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (การกุศลของวัด)
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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) : -

ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย
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ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
ระดับ

คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ดีเลิศ

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแกปญหา
ดีเลิศ

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดีเลิศ

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุมเปาหมาย
ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานการศึกษา
ระดับ

คุณภาพ

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต

ได
ดีเลิศ

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ดีเลิศ

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียน

รู
ดีเลิศ

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

1. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

1. แผนพัฒนาป 2563 - 2565

2. แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563

3. มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

4. สรุปโครงการกิจกรรมปการศึกษา 2563

5. หลักสูตรสถานศึกษา

6. เว็บไซด http://winitsuksa.ws.ac.th  /เฟสบุกโรงเรียน ชื่อ : WinitSuksa PR./เฟสบุกโรงเรียน ชื่อ

: โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ

7. ผลสอบ O-Net
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8. โครงงาน/ผลงาน/ช้ินงานของนักเรียน

9. แบบวัดและประเมินผลแตละรายวิชา

10. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

11. รายงานการสอบเขามหาวิทยาลัย

12. รายงานประจําปการศึกษา 2563

13. แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ

14. สมุดรักการอาน

15. บันทึกความดี/จิตอาสาของนักเรียน

16. วิจัยในช้ันเรียน

17. แผนการจัดการเรียนรู

18. แบบนิเทศภายใน

19. รายงานการประชุม

20. แฟมสะสมงานของครู

21. ศูนยการเรียนรูศาสาตรพระราชา

 

 

 

 

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

แผนปฏิบัติงานที่  1 กิจกรรมเรียนรูคู Online 

แผนปฏิบัติงานที่  2 กิจกรรมการพัฒนาสื่อและงานการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทอลเพื่อใหครูสามารถพัฒนาสื่อ ที่

เปนเทคโนโลยีดวยตนเองได สามารถนําไปใชกับนักเรียนใหเกิดความนาสนใจนาเรียนรูไดมากขึ้น

แผนปฏิบัติงานที่  3 กิจกรรมการทดสอบ CEFR ระดับครูและนักเรียน

แผนปฏิบัติงานที่  4 กิจกรรมพัฒนาครูผูสอนจัดการเรียนการสอนแบบ PLC

แผนปฏิบัติงานที่  5 โครงการศูนยการเรียนรูศาสตรพระราชาสูชุมชน

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : วงดนตรีเยาวชนลูกทุงวินิตศึกษา

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน
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- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : เรียนรูคู Online

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- วงดนตรีลูกทุงเยาวชนวินิตศึกษา

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและ

การวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา

หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย

จัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ

ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมาก

ข้ึน

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใช

เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ

รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อ

วางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอด

การเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยาย

ผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
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ตําแหนง ผูอํานวยการ
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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. ระดับท่ีเปดสอน

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

ปรัชญา

อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลเก

วิสัยทัศน

โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ เปนองคกรแหงการเรียนรู เชิดชูคุณธรรม นําวิชาการ คุณภาพมาตรฐานสากล

บนพ้ืนฐานความเปนไทย

พันธกิจ

พันธกิจของโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ มีดังตอไปนี้

     1. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู

     2.  สราง และพัฒนาการใชสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต

     3.  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา การประกันคุณภาพภายใน ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอยาง

มีระบบ      

     4.  สราง และพัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอมใหมีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     5.  สราง และพัฒนาการหลักสูตร สูความเปนเลิศทางวิชา ตามมาตรฐานสากล          

     6.  พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม

สุนทรียภาพ ความรับผิดชอบตอสังคม มีจิตสํานึกความเปนไทย พึ่งพาตนเอง ไดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     7.  ประสานความรวมมือระหวางโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

เปาหมาย

เปาหมายของโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ มีดังตอไปนี้

1. โรงเรียนเปนองคกรแหงการเรียนรู

2. โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหครู และนักเรียนใชในการ

จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต

3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษา การประกันคุณภาพภายในเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางเปน

ระบบ

4. โรงเรียนพัฒนาแหลงเรียนรู  และสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ เพื่อถายทอดความรูสูชุมชน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความถนัดและ
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ความตองการของผูเรียน ชุมชน และสังคม

6. ผูเรียนเปนผูมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เปนคนเกง คนดี มีความสุข มีความรู ความสามารถตามมาตรฐาน

สากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม บนพ้ืนฐานความเปนไทย นอมนําปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงสูการดํารงชีวิต

7. โรงเรียนมีการประสาน และประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของโรงเรียนที่ทันตอเหตุการณ เขาถึงผูเรียน ผู

ปกครอง ชุมชน เพื่อใหมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

 

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

ยุทธศาสตรของโรงเรียน (Strategic)

1. สรางองคความรูทางดานการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสูองคกรแหงการเรียนรู

2. พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

3. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพภายในใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. สราง และพัฒนาแหลงเรียนรู ท่ีมีคุณภาพเพื่อใหชุมชน และสังคมใหไดรับการพัฒนาอยางยั่งยืน

5. สราง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู สูความเปนเลิศ และเปนผูนําทางวิชาการ สู

มาตรฐานสากล

6. พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานสากล เปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค และ

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7. สราง และสงเสริมชองทางการประชาสัมพันธโรงเรียน เขาถึงนักเรียน ผูปกครองและชุมชน

เอกลักษณ

 เลิศล้ําวิชาการ

        เลิศลํ้าวิชาการ    หมายถึง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ มีการจัดการเรียนการสอนมุงพัฒนาผูเรียน

มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีความหลากหลายเนนผูเรียนเปนสําคัญ

อัตลักษณ

“ลูกวินิตมีวินัย”

         ลูกวินิตมีวินัย หมายถึง นักเรียนโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ เปนเด็กดี มีวินัย ๖ ประการ ตาม

ปณิธานของหลวงพอพระพุทธวรญาณ ผูกอตั้งโรงเรียน ดังนี้

          1. มีระเบียบแถว

              1.1 เขาแถวหนาเสาธงดวยความมีระเบียบ

              1.2 เดินตามเสนวินัยของโรงเรียน           
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              1.3 เขาแถวรับบริการ

          2. การตรงตอเวลา

              2.1 มาโรงเรียนกอนเวลาท่ีโรงเรียนกําหนด

              2.2 เขาหองเรียนตรงตามเวลาดวยความพรอมเพรียง

              2.3 เขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอโรงเรียน  ชุมชน  สังคม

          3. มีสัมมาคารวะ

              3.1 สุภาพ เรียบรอย ออนโยน

              3.2 ยิ้มแยมแจมใส

              3.3 ไหวทักทายดวยความออนนอม

         4. รักษาความสะอาด

             4.1 ดูแล รักษาความสะอาดภายในหองเรียน

             4.2 ดูแล รักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน

         5. การแตงกายถูกตองเรียบรอย

             5.1 แตงกายถูกตองตามระเบียบคูมือนักเรียนของโรงเรียน

             5.2 แตงกายสะอาด เรียบรอย

         6. มีมารยาทในที่ประชุม

            6.1 รับฟงการอบรมตอนเชาชวงเขาแถวหนาเสาธงและในท่ีประชุมอยางเปนระเบียบเรียบรอย

            6.2 มีมารยาทในการพูดและการฟงในที่ประชุม
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียน

ปกติ

จํานวนผู

เรียนที่มี

ความ

ตองการ

พิเศษ

รวมจํานวนผู

เรียน

ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 24 410 534 - - 944

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 23 448 525 - - 973

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 26 441 539 - - 980

หองเรียน EP - - - - - -

รวม
หองเรียนปกติ 73

หองเรียน EP -
1,299 1,598 - - 2,897

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 14 237 331 - - 568

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 13 170 279 - - 449

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 13 194 322 - - 516

หองเรียน EP - - - - - -
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ระดับที่เปดสอน จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียน

ปกติ

จํานวนผู

เรียนที่มี

ความ

ตองการ

พิเศษ

รวมจํานวนผู

เรียน

ชาย หญิง ชาย หญิง

รวม
หองเรียนปกติ 40

หองเรียน EP -
601 932 - - 1,533

รวมทั้งส้ิน
หองเรียนปกติ 113

หองเรียน EP -
1,900 2,530 - - 4,430
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- พระเทพเสนาบดี

ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

- นางสาว นิตยา นฤชาติวรพันธ

ตําแหนง : รองผูอํานวยการโรงเรียน (Deputy Thai Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาง ทิพวรรณ กองสุทธิ์ใจ

ตําแหนง : รองผูอํานวยการโรงเรียน (Deputy Thai Director)

ระดับการศึกษา : -

5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)

5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวม
ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก

ผูสอนการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน

ระดับมัธยมศึกษา

1. ครูไทย - 63 55 34 - 152

2. ครูชาวตางชาติ - 2 - 3 - 5

รวม - 65 55 37 - 157

บุคลากรทางการ

ศึกษา

- เจาหนาที่ - 55 29 13 - 97
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ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวม
ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก

บุคลากรอ่ืนๆ - - - - - -

รวม - 55 29 13 - 97

รวมทั้งส้ิน - 120 84 50 - 254

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน
จํานวน

หอง

จํานวน

นักเรียน

จํานวน

ครู

จํานวนผูเรียนตอ

ครู

จํานวนผูเรียนตอ

หอง

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน

ระดับมัธยมศึกษา 113 4,430 157 29:1 40:1

5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมมัธยมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย - - -

ภาษาไทย 17 - 17

คณิตศาสตร 21 - 21

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 35 - 35

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 24 - 24

สุขศึกษาและพลศึกษา 8 - 8

ศิลปะ 9 - 9
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ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมมัธยมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก

การงานอาชีพ 9 - 9

ภาษาตางประเทศ 34 - 34

รวม 157 - 157

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูท่ีสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
มัธยมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ 35 35

- เนตรนารี 23 23

- ยุวกาชาด 26 26

- ผูบําเพ็ญประโยชน 25 25

- รักษาดินแดน (ร.ด.) 4 4

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 97 97

กิจกรรมแนะแนว 2 2

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน 35 35

รวม 247 247
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญ

ประโยชน

จํานวนผูบังคับ

บัญชา

จํานวนวุฒิทาง

ลูกเสือ สถานะการจัดตั้งกอง

ลูกเสือ
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 สรุปจํานวนครูท่ีทําหนาที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษ

เรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของ

กระทรวงศึกษาธิการ

ครูที่มีวุฒิทางการ

ศึกษาพิเศษ
ทั้งหมด

ขึ้น

ทะเบียน

ไมขึ้น

ทะเบียน

- - - - -

5.2.6 สรุปจํานวนครูท่ีเขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม จํานวนครูที่เขารับ การอบรม ปที่อบรม

- - -
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สวนท่ี 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1

สรางองคความรูทางดานการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสูองคกรแหงการเรียนรู

โครงการ

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

คาเปา

หมาย

80.00 : 1. ผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นเฉล่ียไมนอยกวารอยละ 3 ทุกรายวิชา 2. รอยละของผูเรียน ที่

มีระดับผลการเรียน ผานเกณฑการ ประเมินทุกกลุมสาระการเรียนรูตองไมนอยกวา 3 3. นักเรียนมี

ปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไมเกินรอยละ 1 4. ครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ

พึงพอใจในการบริหารงานวิชาการอยูในระดับดีขึ้นไป

ผลสําเร็จ

83.75 : 1. ผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นเฉล่ียไมนอยกวารอยละ 3 ในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน

2 วิชา คิดเปนรอยละ 50 ไดแกวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้น 16.36% และวิชาภาษาไทย เพิ่มขึ้น 5.25%

สวนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ิมขึ้น 2.90% แตวิชาคณิตศาสตร ลดลง 6.09% สวนในระดับ

มัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 4 วิชา คิดเปนรอยละ 80 ไดแก วิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น

19.66% วิชาภาษาอังกฤษ เพ่ิมขึ้น 9.66% และวิชาสังคมศึกษา เพิ่มขึ้น 3.09% แตวิชาคณิตศาสตร

ลดลง 3.48% ไมบรรลุตามที่ตั้งไว 2. ผลการเรียนของนักเรียนผานเกณฑการประเมินไมนอยกวา 3 ทุก

รายวิชา ดังน้ี ระดับมัธยมศึกษาตอนตน วิชาภาษาไทย 94.40% วิชาคณิตศาสตร 90.07% วิชา

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 90.37% วิชาสังคมศึกษา 95.37% วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 99.91%

วิชาศิลปะ 95.75% วิชาการงานอาชีพ 98.48% วิชาภาษาอังกฤษ 90.37% สวนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย วิชาภาษาไทย 96.80% วิชาคณิตศาสตร 95.30% วิชาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 84.23% วิชา

สังคมศึกษา 97.96% วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 99.87% วิชาศิลปะ 98.47% วิชาการงานอาชีพ

98.29% วิชาภาษาอังกฤษ 95.13% บรรลุตามที่ต้ังไว 3. นักเรียนมีปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมเกิน

รอยละ 1 คิดเปนรอยละ 7.75 ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรอยละ 0.04
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และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 0.31 ดังนั้นนักเรียนที่ไมมีปญหาคิดเปน

รอยละ 92.25 บรรลุตามที่ตั้งไว 4. ครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของพึงพอใจใน

การบริหารงานวิชาการอยูในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 96.49

มาตรฐาน

การศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรู

เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ

ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ

ผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

2. โครงการพัฒนาผูเรียนกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู

คาเปา

หมาย

80.00 : 1. นักเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน และทักษะการสื่อสาร การคิดคํานวณ ตองไมนอยกวา

ระดับ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 91.92 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ

93.88 บรรลุตามที่ตั้งไว 2. นักเรียนมีทักษะทางศิลปะ ตองไมนอยกวาระดับ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

คิดเปนรอยละ 95.75 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 98.47 บรรลุตามที่ตั้งไว 3. นักเรียน

การปฏิบัติ เกี่ยวกับสุขภาพ กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม และกีฬา ตองไม

นอยกวาระดับ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 99.91 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปน

รอยละ 99.87 บรรลุตามที่ตั้งไว 4. นักเรียนมีความรู ความสามารถ ทักษะในการทํางาน ตองไมนอยกวา

ระดับ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 98.48 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ

98.29 5. นักเรียนไดรับการพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค คิดเปนรอยละ 94.83 บรรลุตาม
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ที่ตั้งไว 6. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแกปญหา คิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการ

ตัดสินใจ คิดเปนรอยละ 92.90 บรรลุตามที่ตั้งไว 7. นักเรียนมีความคิดสรางสรรค มีจินตนาการทาง

ศิลปะ ช่ืนชม ความงาม มีสุนทรีภาพ ความมีคุณคา คิดเปนรอยละ 97.11 บรรลุตามที่ตั้งไว 8. นักเรียนมี

ความคิดสรางสรรค มีเปาหมาย เพ่ือการดํารงสุขภาพ การสรางเสริม สุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของบุคคล ครอบครัว และชุมชนใหยั่งยืน สามารถนําความรูเกี่ยวกับการ ดํารงชีวิต การอาชีพมาใช

ประโยชนในการทํางานอยางมีความคิดสรางสรรค คิดเปนรอยละ 99.14 บรรลุตามที่ตั้งไว 9. นักเรียนมี

เจตคติที่ดีตอการเรียนอยูในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 95.06 บรรลุตามที่ต้ังไว 10. ครู และนักเรียนที่

เก่ียวของพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 87.04 บรรลุตามที่ตั้งไว

ผลสําเร็จ

82.63 : 1. นักเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน และทักษะการสื่อสาร การคิดคํานวณ ตองไมนอยกวา

ระดับ 3 2. นักเรียนมีทักษะทางศิลปะ ตองไมนอยกวาระดับ 3 3. นักเรียนการปฏิบัติ เกี่ยวกับสุขภาพ

กิจกรรมการเคล่ือนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม และกีฬา ตองไมนอยกวาระดับ 3 4. นักเรียนมี

ความรู ความสามารถ ทักษะในการทํางาน ตองไมนอยกวาระดับ 3 5. นักเรียนไดรับการพัฒนาตนเองให

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 6. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา คิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ ไตรตรองอยางรอบคอบ

โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 7. นักเรียนมีความคิดสรางสรรค มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชม

ความงาม มีสุนทรีภาพ ความมีคุณคา 8. นักเรียนมีความคิดสรางสรรค มีเปาหมาย เพื่อการดํารงสุขภาพ

การสรางเสริม สุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนใหยั่งยืน สามารถนํา

ความรูเก่ียวกับการ ดํารงชีวิต การอาชีพมาใชประโยชนในการทํางานอยางมีความคิดสรางสรรค 9.

นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนอยูในระดับดีขึ้นไป 10. ครู และนักเรียนที่เกี่ยวของพึงพอใจในการจัด

กิจกรรมในระดับดีขึ้นไป

มาตรฐาน

การศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลอง - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรู
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กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ

กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ

ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ

ผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

3. โครงการรักการอาน

คาเปา

หมาย

80.00 : 1. นักเรียนสามารถใชทักษะภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่อสรางนิสัยรักการอาน และการเรียน

รูใหเหมาะสมกับวัย อยางมีคุณภาพ 2. นักเรียนมีการอานอยางตอเน่ืองจนเปนนิสัย 3. โรงเรียนมีหอง

สมุดมีชีวิตเปนแหลงเรียนรูในโรงเรียนในการสรางนิสัยรักการอานและการเรียนรู 4. ครูบรรณารักษ ครู

หรือบุคลากรที่ทําหนาที่บรรณารักษมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริม นิสัยรักการอานและ

การเรียนรูสูคุณภาพที่ดี

ผลสําเร็จ

85.18 : 1. นักเรียนสามารถใชทักษะภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่อสรางนิสัยรักการอาน และการเรียน

รูใหเหมาะสมกับวัย คิดเปนรอยละ 87.04 บรรลุตามที่ต้ังไว 2. นักเรียนมีการอานอยางตอเนื่องจนเปน

นิสัย จากการเขียนบันทึกรักการอาน คิดเปนรอยละ 89.30 บรรลุตามที่ต้ังไว 3. โรงเรียนมีหองสมุดมีชีวิต

ที่นักเรียนสามารถเรียนรูไดทุกที่ภายในโรงเรียน สามารถสืบคนเน่ืองจากทางโรงเรียนมีสัญญาณ wifi

บริการนักเรียน และยังมีแหลงเรียนรูภายใน ไดแก ศูนยวิทยบริการ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และ

ศาสตรพระราชา ผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับดีขึ้นไป รอยละ 83.12 บรรลุตามที่ตั้งไว 4. ครู

บรรณารักษ ครูหรือบุคลากรที่ทําหนาที่บรรณารักษมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริม นิสัยรัก

การอานและการเรียนรูสูคุณภาพที่ดี ผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับดีขึ้นไป รอยละ 81.26 บรรลุ

ตามที่ต้ังไว

มาตรฐาน

การศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

Page 23 of 81



สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ

ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ

ผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลาก

หลาย เพ่ือวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช

ภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. โครงการแนะแนวการศึกษาตอและอาชีพ

คาเปา

หมาย

80.00 : 1. ครูแนะแนว มีศักยภาพสามารถแนะแนวใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแนะแนว เพื่อการ

ศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ ทักษะชีวิตใหแกนักเรียนได 2. นักเรียนมีแนวทางในการเลือกประกอบ

อาชีพใหสอดคลองตรงตามความตองการของ ตลาดแรงงาน 3. ครู และนักเรียนที่เกี่ยวของพึงพอใจใน

การจัดกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป

ผลสําเร็จ

89.32 : 1. ครูประจําชั้นปฏิบัติหนาที่เปนครูแนะแนว มีการแนะแนวใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

การศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ ซ่ึงในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 มีนักเรียนศึกษาตอในสายสามัญ รอย

ละ 87.14 สายอาชีพ รอยละ 12.86 สวนระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 96.12

สายอาชีพ 2.33 ประกอบอาชีพอิสระ 1.55 บรรลุตามที่ต้ังไว 2. นักเรียนมีแนวทางในการเลือกประกอบ

อาชีพใหสอดคลองตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ดําเนินการจัด

กิจกรรมชุมนุม และการสงเสริมแนะแนวอาชีพ ซึ่งขอความรวมมือจากวิทยาลัยสารพัดชางลพบุรี

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และวิทยาลัยเทคนิคอางทอง ในการฝกอบรมทักษะ

วิชาชีพ และโรงเรียนจัดทําหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาการงานอาชีพ สงเสริมผลิตภัณฑทองถ่ิน ไดแก ไข

เค็มดินสอพอง นักเรียนและผูปกครองพึงพอใจอยูในระดับดีขึ้นไป รอยละ 87.75 ในระดับมัธยมศึกษาปที่

6 ขอความรวมมือกับศิษยเกาเขามาแนะแนวทางการศึกษาตอ และทีมติวเตอรจากจุฬา-ธรรมศาสตร
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นักเรียนและผูปกครองพึงพอใจอยูในระดับดีขึ้นไป รอยละ 85.45 บรรลุตามที่ต้ังไว 3. ครู และนักเรียนที่

เก่ียวของพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป รอยละ 84.09 บรรลุตามที่ต้ังไว

มาตรฐาน

การศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ

ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ

ผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

5. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

คาเปาหมาย

80.00 : 1. ครู บุคลากร และนักเรียน สามารถใชสื่ออุปกรณเทคโนโลยี และอินเตอรเน็ต ไดทั้งในและ

นอกหองเรียน ระดับดีขึ้นไป 2. โรงเรียนมีระบบ ICT ท่ีสามารถใชเพื่อการศึกษาไดอยางเหมาะสมกับผู

เรียน 3. โรงเรียนสามารถพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ 4. ครู และนักเรียนที่เกี่ยวของพึง

พอใจในการจัดกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป

ผลสําเร็จ

82.13 : 1. ครู บุคลากร และนักเรียน สามารถใชสื่ออุปกรณเทคโนโลยี และอินเตอรเน็ต ไดทั้งในและ

นอกหองเรียน ระดับดีขึ้นไป รอยละ 95.26 บรรลุตามที่ต้ังไว 2. โรงเรียนมีระบบ ICT ที่สามารถใชเพื่อ

การศึกษาไดอยางเหมาะสมกับผูเรียน ในปการศึกษา 2563 โรงเรียนดําเนินการจัดการเรียนการสอน

ระบบ Online โดยใช MS-Team และ Facebook มีทั้งการสอนแบบบันทึกเทป และสอนสด ซึ่งนักเรียน

ใหผลตอบรับที่ดี และพึงพอใจในการเรียนอยูในระดับดีขึ้นไป รอยละ 72.26 เน่ืองจากมีนักเรียนบางสวน

ยังไมพรอมสําหรับการเรียน Online มีปญหาดาน Internet ดานอุปกรณ และปญหาการใชระบบ ทาง

โรงเรียนอยูในชวงพัฒนาและปรับปรุง ระบบใหเสถียรที่สุด เน่ืองจากเปนปการศึกษาแรกในการจัดระบบ

การเรียนการสอนแบบ Online ไมบรรลุตามที่ตั้งไว 3. โรงเรียนสามารถพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
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อยางเปนระบบ แตระบบวิชาการ งานทะเบียน และงานการเงินยังขาดความความแมนยํา และเสถียร

ทําใหเกิดการทํางานซํ้าซอนในการปฏิบัติงาน จึงตองปรับเปลี่ยนระบบงานวิชาการ และงานทะเบียนใหม

ผูเก่ียวของมีความพึงพอใจอยูในระดับดีขึ้นไป รอยละ 67.99 ไมบรรลุตามที่ต้ังไว 4. ครู และนักเรียนที่

เก่ียวของพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป 93.00 บรรลุตามที่ต้ังไว

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการ

เรียนรู

ยุทธศาสตรที่ 2

พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

โครงการ

1. โครงการพัฒนาบุคลากร

คาเปาหมาย

85.00 : 1. ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับ การอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน และ การแลกเปลี่ยนเรียน

รู ไมนอยกวา 100 ชั่วโมงตอป 2. ครูผูสอนมีส่ือนวัตกรรมอยางนอย ภาคเรียนละ 1 ชิ้น 3. มีสื่อ

นวัตกรรมที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน อยางนอยกลุมสาระการเรียนรูละ 1 รายการ 4.

คณะครู นักเรียน ไดใชส่ือเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพทันสมัย

ผลสําเร็จ

82.36 : 1. ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับ การอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน และ การแลกเปลี่ยนเรียน

รู ไมนอยกวา 100 ชั่วโมงตอป รอยละ 86.62 2. ครูผูสอนมีสื่อนวัตกรรมอยางนอย ภาคเรียนละ 1 ชิ้น

รอยละ 85.99 3. ทางโรงเรียนมีการจัดสรรสื่อ นวัตกรรม ใหแตละกลุมสาระการเรียนรู อาทิการจัดซื้อ

วัสดุฝกตาง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน แตละกลุมสาระการเรียนรู นักเรียนและครูมีความพึงพอใจ อยู

ในระดับดีขึ้นไป รอยละ 93.81 4. คณะครู นักเรียน ไดใชสื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพทันสมัย มีความพึงพอใจ อยูในระดับดีขึ้นไป รอยละ 87.56

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
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สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการ

จําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The

Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human

Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความ

เปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP)

ยุทธศาสตรที่ 3

พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ประกันคุณภาพภายในใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ

1. ระบบบริหารจัดการ

คาเปาหมาย

90.00 : 1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เขมแข็ง มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และมีคุณภาพ

การศึกษาตามมาตรฐานสากล สพฐ. และสมศ.2. โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และ พันธกิจ

มาตรฐานสถานศึกษา แผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน 3. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพ

อยางเปนระบบ 4. นักเรียน ครู ผูปกครอง และผูเกี่ยวของ มีสวนรวมในการบริหารจัดการ 5. ครู

นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนที่เกี่ยวของพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป

ผลสําเร็จ

90.25 : 1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เขมแข็ง มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และมีคุณภาพ

การศึกษาตามมาตรฐานสากล สพฐ. และสมศ. 2. โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ

มาตรฐานสถานศึกษา แผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน 3. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพ

อยางเปนระบบ 4. นักเรียน ครู ผูปกครอง และผูเกี่ยวของ มีสวนรวมในการบริหารจัดการ ในปการศึกษา

2563 มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Online ซ่ึงผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนอยาง

มาก เพราะผูปกครองตองดูแลนักเรียนใหเขาหองเรียน ควบคุมการเรียน และกํากับติดตามนักเรียน พึง

พอใจในการจัดเรียน Online ในระดับดีขึ้นไป รอยละ 92.14 5. ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนที่

เก่ียวของพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป รอยละ 92.14

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
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สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ี

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการ

เรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหง

ชาติ

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความ

เปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP)

ยุทธศาสตรที่ 4

สราง และพัฒนาแหลงเรียนรู ที่มีคุณภาพเพื่อใหชุมชน และสังคมใหไดรับการพัฒนาอยางยั่งยืน

โครงการ

1. โครงการศูนยการเรียนรูศาสตรพระราชา

คาเปาหมาย

85.00 : 1. ครู นักเรียน และชุมชน จัดการเรียนการสอนโดยใชศูนยการเรียนรูศาสตรพระราชา 2. ครู

นักเรียน และชุมชน ใหความสําคัญและสานตอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. ครู นักเรียน ผูปกครอง

และชุมชนที่เก่ียวของพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป

ผลสําเร็จ

87.15 : 1. โรงเรียนจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี และ

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ กําหนดใหมีการเรียนรูศาสตรพระราชา ในรายวิชาเพิ่มเติมทุกระดับ

ช้ัน มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ นักเรียน

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนในจังหวัดลพบุรี ไดแก โรงเรียนอนุบาลลพบุรี โรงเรียนบรรจงรัตน

โรงเรียนกําจรวิทย โรงเรียนเมืองใหม(ชลอราษฎรังสฤษฏ) โรงเรียนอนุบาลเมืองละโว โรงเรียนวรนาทวิ

ทยา และคณะศึกษาดูงานจากหนวยงานภายนอก เขาไปศึกษาที่ศาสตรพระราชาใน 9 สถานี ไดแก

สถานที่ 1 โครงการเกษตรเพื่ออาหารนักเรียน สถานที่ 2ทํานาเพื่ออาหารนักเรียน สถานีที่ 3 เรียนรูการ

ทําไขเค็มดินสอพองตําหรับเมืองลพบุรี สถานีที่ 4 ปลูกกลวย สถานีที่ 5 ปลูกปา 3 อยางประโยชน 4

อยาง สถานีที่ 6 การปลูกผักในโรงเรือน สถานีที่ 7 พลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย สถานีที่ 8

โรงงานแปรรูป สถานีที่ 9 การบริหารจัดการขยะ 2. ครู นักเรียน และชุมชน ใหความสําคัญ และสานตอ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิติประจําวัน โดยดําเนินการบานนี้มีรัก

ปลูกผักกินเอง ตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี องคอุปถัมภฯ โรงเรียน ทางโรงเรียนไดแจกตนกลาพืชผักสวนครัวใหกับครู นักเรียน
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และผูปกครองที่สนใจเขารวมกิจกรรม รอยละ 86.99 3. ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนที่เกี่ยวของพึง

พอใจในการจัดกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป รอยละ 87.31

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความ

ตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

2. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน

คาเปาหมาย

85.00 : 1. พึงพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอม และแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 2. โรงเรียนมีสภาพแวดลอม

ภายในโรงเรียนเปนระเบียบเรียบรอย นาอยู นาเรียนและสวยงามเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน 3. ครู

นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนที่เกี่ยวของพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป

ผลสําเร็จ

87.59 : 1. พึงพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอม และแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน อยูในระดับดีขึ้นไป รอยละ

88.94 บรรลุตามที่ตั้งไว 2. โรงเรียนมีสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนเปนระเบียบเรียบรอย นาอยู นาเรียน

และสวยงามเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน ในปการศึกษา 2563 จากสถานการณโรคติดตอไวรัสโคโรนา

2019 ทางโรงเรียนมีการทําความสะอาด จัดเตรียมวัสดุอุปกรณตาง ๆ เปนไปตามขอกําหนดของกรม

อนามัยอยางเครงครัด และไดรับการประเมินจากกรมอนามัยอยูในระดับดีเยี่ยม 3. ครู นักเรียน ผู

ปกครอง และชุมชนที่เก่ียวของพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป รอยละ 83.84 บรรลุตามที่ตั้ง

ไว

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการ

จําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสราง

อาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
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3. โครงการหองเรียนสวย อาคารพรอมใช

คาเปาหมาย

85.00 : 1. ปรับปรุง ซอมแซม ตรวจสอบ จัดสภาพแวดลอมแหลงการเรียนรูในโรงเรียน 2. ดูแลอาคาร

หองเรียน หองสํานักงานพรอมใชเสมอ 3. ความพึงพอใจในการใหบริการระบบไฟฟา แสงสวาง 4.

ปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม

ผลสําเร็จ

87.71 : 1. ปรับปรุง ซอมแซม ตรวจสอบ จัดสภาพแวดลอมแหลงการเรียนรูในโรงเรียน มีความพึงพอใจ

อยูในระดับดีขึ้นไป รอยละ 83.27 ไมบรรลุ เน่ืองจากการซอมแซม บางครั้งไมสามารถแกไขไดทันเวลา 2.

ดูแลอาคาร หองเรียน หองสํานักงานพรอมใชเสมอ มีความพึงพอใจอยูในระดับดีขึ้นไป รอยละ 89.36 3.

ความพึงพอใจในการใหบริการระบบไฟฟา แสงสวาง มีความพึงพอใจอยูในระดับดีขึ้นไป รอยละ 87.11

4. ปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม มีความพึงพอใจอยูในระดับดีขึ้นไป รอยละ 91.11

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการ

จําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสราง

อาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 5

สราง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู สูความเปนเลิศ และเปนผูนําทางวิชาการ สูมาตรฐาน

สากล

โครงการ

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

คาเปา

หมาย

85.00 : 1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม และสอดคลองกับทองถิ่นเทียบเคียงกับมาตรฐาน

สากล 2. ครูมีกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายสนองตอบความตองการของผูเรียน 3. ครู มีความรู ความ

เขาใจ มีความสามารถในจัดทําวิจัยในช้ันเรียน
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ผลสําเร็จ

87.96 : 1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษามีการจัดทําหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 6

หลักสูตร ไดแก หลักสูตรโครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการ หลักสูตรโครงการสอนสองภาษา หลักสูตร

โครงการอัจฉริยภาพทางวิชาการ หลักสูตรโครงการเตรียมความพรอมทางวิชาการทหาร หลักสูตร

โครงการชางเผือก และหลักสูตรโครงการโควตาและทั่วไป ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 5

หลักสูตร ไดแก หลักสูตรเตรียมความรูมุงสูมหาวิทยาลัย แบงเปนวิทย-คณิต ศิลป-ภาษา ศิลป-คํานวณ

และไทย-สังคม และหลักสูตรโครงการเตรียมความพรอมทางวิชาการทหาร ประเมินหลักสูตรคุณภาพ

ระดับ 3 หลักสูตรสถานศึกษามีความครบถวน ถูกตอง สอดคลอง เหมาะสม ทุกรายการ และดําเนินการ

วิเคราะหหลักสูตร เพ่ือนํามาจัดการเรียนการสอนแบบ Online เปนการผสมผสาน เหมาะสม และใหเปน

ไปตามหลักสูตรสถานศึกษา 2. แผนการจัดการเรียนรูครูผูสอนมีวิธีการสอนที่หลากหลาย ไดแก active

learning, PLC. โครงงาน, กระบวนการสืบเสาะหาความรู และการจัดการเรียนรูแบบใชคําถาม เปนตน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีความหลายหลาย รอยละ 85.35 3. ครู มีความรู ความเขาใจ มีความ

สามารถในจัดทําวิจัยในชั้นเรียน รอยละ 88.54

มาตรฐาน

การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรู

เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ

กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ

ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ

ผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

2. โครงการสงเสริมการเรียนรูสูชุมชน
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คาเปา

หมาย

85.00 : 1. นักเรียนไดเปล่ียนบรรยากาศ ในการเรียนรูไดประสบการณตรง และสนุกกับการเรียนรู 2.

นักเรียนมีทักษะการแสดงผลงานทางวิชาการ กลาแสดงออก ฝกใหคิดเปน ทําเปน แกปญหาได 3. ครู

นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนที่เกี่ยวของพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป

ผลสําเร็จ

91.97 : 1. นักเรียนทุกระดับช้ันไดทัศนศึกษาแหลงเรียนรู จังหวัดสุพรรณบุรี ไดแด ศูนยเรียนรูวิถีชีวิต

และจิตวิญญาณชาวนาไทย - นาเฮียใช นักเรียนไดศึกษาแปลงนาสาธิต ชนิดพันธุขาวนาปรังทุกชนิดที่

นิยมปลูกในปจจุบัน การอนุรักษการพัฒนาพันธุขาว และไดมีความรูในการเลือกพันธุขาวสําหรับการเพาะ

ปลูกไดอยางเหมาะสม ศูนยอนุรักษพันธุกลวย นักเรียนไดเรียนรูเกษตรพอเพียง การอนุรักษพันธุกลวยหา

ยากในประเทศไทย ไดรวมสายพันธุกลวยมากมายถึง 108 ชนิด โดยเฉพาะของสุพรรณบุรีเอง พันธุกลวย

น้ําวากาบขาว และการแปรรูปตาง ๆ วัดปาเลไลยก และตลาดรอยป นักเรียนไดตามรอยนางวันทอง ขุน

ชาง ขุนแผน เปนการศึกษาดูงานที่นํามาบูรณาการทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู นักเรียนมความพึงพอใจอยู

ในระดับดีขึ้นไป รอยละ 92.69 2. งานวิชาการดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อนําเสนองานวิชาการในกิจกรรม

อาเซียนศึกษา โดยเปนการจัดกิจกรรมบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

นักเรียนนําเสนอโครงงาน การแสดงละครวรรณคดีไทย การแตงกลอน การกลาวสุนทรพจน และการ

ตอบปญหาทางวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร นักเรียนจัดกิจกรรม Math Festival การ

แขงขัน A-Math IQ 180 เกม 24 และการตอบคําถามทางคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี นักเรียนนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร การทํา Lab จําลอง Science Show และการ

ตอบคําถามวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา นักเรียนแสดงกิจกรรมในวัน

สําคัญทางพระพุทธศาสนา จัดนิทรรศการ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ นักเรียนนําเสนอโครง

งานการจัดตั้งธุรกิจขนาดล็ก เปนการออกรานอาหาร กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ นักเรียนแสดงผลงาน

ศิลปะ แสดงดนตรีไทย ดนตรีสากล รองเพลง และเตน cover กลุมสาระภาษาตางประเทศ มีภาษา

อังกฤษ จีน และภาษาญี่ปุน นักเรียนแสดงผลงานจัดนิทรรศการเปนซุม อังกฤษ จีน และญี่ปุน ความพึง

พอใจในการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับมากขึ้นไป รอยละ 92.80 3. ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนที่

เก่ียวของพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป รอยละ 90.43

มาตรฐาน

การศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลอง - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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กับ

ยุทธศาสตร

สช.

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรู

เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ

กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ

ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ

ผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

3. โครงการเตรียมความรูมุงสูมหาวิทยาลัย

คาเปา

หมาย

80.00 : 1. นักเรียนศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 3. นักเรียน

เกิดทักษะในการแสวงหาความรู 4. นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนที่เกี่ยวของพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

ในระดับดีขึ้นไป

ผลสําเร็จ

88.69 : 1. นักเรียนศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา รอยละ 96.12 สายอาชีพ รอยละ 2.33 และประกอบ

อาชีพ รอยละ 1.55 2. ผลการทดสอบระดับชาติ ปการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 เพิ่มขึ้นจาก

ปการศึกษา 2562 เกินรอยละ 3 จํานวน 4 วิชา ไดแก วิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น 19.66%

วิชาภาษาอังกฤษ เพ่ิมขึ้น 9.66% และวิชาสังคมศึกษา เพิ่มขึ้น 3.09% แตวิชาคณิตศาสตร ลดลง 3.48%

คิดเปนรอยละ 80 3. โรงเรียนดําเนินการจัดการเรียนการสอนในโครงการเตรียมความรูมุงสูมหาวิทยาลัย

โดยแบงการเรียนตามความถนัดของนักเรียน สงเสริมการจัดการเรียนภาษาอังกฤษ โดยจัดทําหลักสูตร

Txetbook ในระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ จัดการเรียนวิชา

คณิตศาสตรเปน Textbook โดยนําอาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมาจัดการเรียนการสอน

สวนภาษาอังกฤษ ใหครูเจาของภาษาสอนการฟง พูดภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ทําใหนักเรียนมีทักษะแสวงหา
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ความรู รอยละ 82.07 สวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 มีการแบงกลุมตามความสนใจในการศึกษา

ตอระดับอุดมศึกษา ไดแก กลุมแพทย-วิทย กลุมนิติศาสตร-รัฐศาสตร กลุมครุศาสตร กลุมอักษาศาสตร

และกลุมวิชาการทหาร นักเรียนเกิดทักษะคิดเปนรอยละ 92.64 4. นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนที่

เก่ียวของพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป รอยละ 92.63

มาตรฐาน

การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรู

เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ

กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ

ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ

ผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

4. โครงการ Partner School

คาเปา

หมาย

80.00 : 1. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะความเปนผูนําของนักเรียน

ระดับดีขึ้นไป 2. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษ ระดับดีขึ้นไป 3.

นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมไดเรียนรูและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกตาง

ผลสําเร็จ

67.84 : 1. ไมมีการดําเนินกิจกรรม เน่ืองจากสถานการ covid-19 2. ดําเนินการปรับแกไขกิจกรรม

เปนการสงเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ Online ใหนักเรียนไดฝกฟง พูด อาน และเขียน โดยทางโรงเรียน
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จะมีบทความภาษาอังกฤษ และหัวขอในการฝกเขียนภาษาอังกฤษต้ังแตมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 และให

นักเรียนอาน พรอมสงคลิปแตละบทความสง รอยละ 77.88 ในการสงงาน สวนการเขียนภาษาอังกฤษ ได

รับการฝกฝนภายในหองเรียนซึ่งนักเรียนสามารถเขียนได รอยละ 57.79 ท่ีเหลือตองไดรับการฝกฝนและ

ตอเน่ือง 3. โครงการน้ียังไมบรรลุตามที่ตั้งไว

มาตรฐาน

การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ

กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ

ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ

ผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 6

พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานสากล เปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค และดํารงชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ

1. โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

คาเปาหมาย

85.00 : 1. โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือที่เขมแข็ง โดยมีเครื่องมือคัดกรองอยางมีประสิทธิภาพ 2.

นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางถูกทิศทางและเรียนรูอยางมีความสุข 3. นักเรียนมีทักษะในการดําเนินชีวิต

สามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม

ผลสําเร็จ

93.24 : 1. จากสถานการณโรคติดตอไวรัสโคโรนา 2019 เกิดขึ้นทางโรงเรียนดําเนินการจัดการเรียนการ
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สอน Online ไดดําเนินการเยี่ยมบานเพ่ือใหความรูเกี่ยวกับ โรคและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งใหครู

ประจําช้ันเยี่ยมบานนักเรียน มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการโดยการลงพื้นที่ คิดเปนรอยละ 51.92 และที่

เหลือ รอยละ 48.08 ใหเปนการโทรศัพท หรือการประชุมผานระบบ Online ทําใหไดเยี่ยมบานนักเรียน

ทุกคน บรรลุตามที่ตั้งไว 2. นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางถูกทิศทางและเรียนรูอยางมีความสุข รอยละ

87.13 บรรลุตามที่ตั้งไว 3. นักเรียนมีทักษะในการดําเนินชีวิต สามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางเหมาะ

สม ปรับตัวเขากับสถานการณที่เกิดขึ้นใจปจจุบันไดเปนอยางดี รอยละ 92.60 บรรลุตามที่ตั้งไว

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสราง

อาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย

สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

2. โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

คาเปาหมาย

85.00 : 1. นักเรียนปฏิบัติตนตามอัตลักษณของโรงเรียน “ลูกวินิตมีวินัย” 2 นักเรียนไดเลือกปฏิบัติ

กิจกรรมที่ตนเองถนัดและสนใจอยางมีความสุข 3. ครู นักเรียนมีความรูในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตร

นารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน 4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพสูงขึ้นและรักการออก

กําลังกาย หางไกลจากยาเสพติดมากยิ่งขึ้น 5. นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนที่เกี่ยวของพึงพอใจในการ

จัดกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป

ผลสําเร็จ

94.24 : 1. นักเรียนปฏิบัติตนตามอัตลักษณของโรงเรียน “ลูกวินิตมีวินัย” ขอ 1 มีระเบียบแถว 2 ตรงตอ

เวลา 3. มีสัมมาคารวะ 4 รักาาความสะอาด 5 แตงกายถูกตองเรียบรอย 6. มีมารยาทในที่ประชุม รอย

ละ 92.62 2 นักเรียนดําเนินการเลือกชุมนุมตามที่ตนเองถนัด มีชุมนุม 97 ชุมนุม เชน ชุมนุม

บาสเกตบอล ชุมนุมฟุตซอล ชุมนุมวงดนตรีลูกทุง ชุมนุม A-Math ชุมนุมวิชาการ เปนตน นักเรียนทุกคน

ผานกิจกรรมชุมนุม 4. ปการศึกษา 2563 มีการดําเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด และผู

บําเพ็ญประโยชน เปนการเดินทางไกล จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู เชน ฐานคําปฏิญาณ ฐานการเอาตัว
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รอด ฐานการผูกเง่ือน ฐานปฐมพยาบาล ฐานวัดใจ ฐานความสามัคคี เปนตน เนื่องจากสถานการณ

covid-19 จึงทําใหไมสามารถจัดการเขาคายพักแรมได ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเปนจิตอาสาเพื่อชุมชน

ดําเนินการทําความสะอาดบริเวณวัด โรงเรียน และชุมชน นักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมและผาน

สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะมีกิจกรรม รักษาดินแดน ซึ่งในภาคเรียนที่ 1 จะไปเรียนที่

มณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรืี แตดวยสถานการณ covid-19 นักเรียนเรียนดวยระบบ Online 5.

นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพสูงขึ้นและรักการออกกําลังกาย หางไกลจากยาเสพติดมากยิ่งข้ึน

ดวยการจัดกิจกรรมสงเสริมความรูความเขาใจโรคไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม เพื่อใหนักเรียนรักษา

สุขภาพมากยิ่งขึ้น พึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป รอยละ 87.58 6. กิจกรรมลอยกระทงยอน

ยุค ของเทศบาลเมืองจังหวัดลพบุรี โรงเรียนสงกระทงเขาประกวดประเภทสวยงาม ไดรับรางวัลรองชนะ

เลิศ 7. นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนที่เกี่ยวของพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป 91.02

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง

วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. โครงการวิถีพุทธ

คาเปาหมาย

85.00 : 1. นักเรียนเพียบพรอมดวยคุณธรรม-จริยธรรม-คารวะธรรม ความมีระเบียบวินัยตอตนเอง และ

ผูอ่ืน 2. นักเรียนเขารวมการสอบนักธรรมชั้นตรี โท และเอก 3. นักเรียนที่มีศีลธรรม จริยธรรมและความรู

ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4. นักเรียนเขารวมกิจกรรม วันพระ และกิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนา

ผลสําเร็จ

93.05 : 1. นักเรียนทุกคนเพียบพรอมดวยคุณธรรม-จริยธรรม-คารวะธรรม ความมีระเบียบวินัยตอตนเอง

และผูอ่ืน 2. นักเรียนเขารวมการสอบนักธรรมชั้นตรี โท และเอก รอยละ 86.68 และนักเรียนจบหลักสูตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายผานธรรมศึกษาชั้นตรีทุกคน 3. นักเรียนทุกคนมีศีลธรรม

จริยธรรมและความรู ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. นักเรียนเขารวมกิจกรรม

วันพระ และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา รอยละ 85.53
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง

วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม

ท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

4. โครงการสงเสริมศักยภาพดานดนตรี

คาเปา

หมาย

85.00 : ๑. นักเรียนที่เขารวมวงดนตรีลูกทุงวินิตศึกษาทุกคนมีความสามารถเกี่ยวกับรองเพลง เตนรํา

และเลนดนตรี ตามความสามารถของแตละบุคคล ๒. นักเรียนที่เขารวมวงดนตรีลูกทุงวินิตศึกษา และวง

โยธวาทิตทุกคนสามารถหารายไดระหวางเรียน เพื่อเปนทุนการศึกษา 3. นักเรียนที่เขารวม วงโยธวาทิต

ทุกคนมีความสามารถเลนดนตรี ตามความสามารถของแตละบุคคล

ผลสําเร็จ

100.00 : ๑. นักเรียนทุกคนที่อยูวงดนตรีลูกทุงเยาวชนวินิตศึกษาทุกคนมีความสามารถเกี่ยวกับรองเพลง

เตนรํา และเลนดนตรี ตามความสามารถของแตละบุคคล ๒. นักเรียนทุกคนที่อยูวงดนตรีลูกทุงเยาวชน

วินิตศึกษา และวงโยธวาทิตทุกคนสามารถหารายไดระหวางเรียน เพื่อเปนทุนการศึกษา 3. นักเรียนทุก

คนที่อยูวงโยธวาทิตทุกคนมีความสามารถเลนดนตรี ตามความสามารถของแตละบุคคล

มาตรฐาน

การศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
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กระทรวง

ศึกษาธิการ

ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ

ผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลาก

หลาย เพ่ือวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช

ภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. โครงการวันสําคัญโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ

คาเปาหมาย

85.00 : 1. ผูเรียนตระหนักถึงคุณคารวมกันอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทาง ศาสนาของไทย

2. นักเรียนเขารวมกิจกรรมวันสําคัญโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ ดวยความ เต็มใจ 3. นักเรียน

ผูปกครอง และชุมชนที่เก่ียวของพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป 4. นักเรียนรวมถวายความ

จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 5.นักเรียนมีความรักชาติศาสนา พระมหากษัตริย

ผลสําเร็จ

90.91 : 1. ผูเรียนทุกคนตระหนักถึงคุณคารวมกันอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทาง ศาสนาของ

ไทย 2. นักเรียนรอยละ 89. 98 ที่เขารวมกิจกรรมวันสําคัญโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ เขา

รวมดวยความเต็มใจ 3. นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนที่เกี่ยวของพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับดี

ขึ้นไป รอยละ 86.52 4. นักเรียนรอยละ 86.95 รวมถวายความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหา

กษัตริย 5. นักเรียนรอยละ 91.08 มีความรักชาติศาสนา พระมหากษัตริย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสราง

อาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย

สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6. โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

คาเปาหมาย

85.00 : 1. นักเรียนทุกระดับช้ันมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตไดมาตรฐานของกรมอนามัยอยูในระดับดี 2.
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ผูเรียนทุกระดับช้ันสามารถดูแลตนเองใหมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีในระดับดี 3. ผูเรียนทุกระดับชั้นมี

ความรูและทักษะในการปองกันตนเองใหปลอดภัยจากโรคไขเลือดออกและโรคอื่น ๆ ได

ผลสําเร็จ

98.29 : 1. นักเรียนรอยละ 94.87 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตไดมาตรฐานของกรมอนามัยอยูในระดับดี

นักเรียนอยูในกลุมโรคอวน รอยละ 4.83 และกลุมเสี่ยงดานสุขภาพจิต รอยละ 0.3 2. นักเรียนทุกคนทุก

ระดับช้ันสามารถดูแลตนเองใหมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีในระดับดี และรูจักการดูแลตัวเอง เขาใจใน

covid-19 3. นักเรียนทุกระดับช้ันมีความรูและทักษะในการปองกันตนเองใหปลอดภัยจากโรคไขเลือด

ออกและโรคอ่ืน ๆ สามารถนําไปปฏิบัติได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสราง

อาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่

พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

7. โครงการมาตรการปองกันสถานการณแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

คาเปาหมาย

80.00 : 1. นักเรียนทุกระดับช้ันมีความรูและทักษะในการปองกันตนเองใหปลอดภัยจากโรคติดตอเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 2. สรางความตระหนักใหครู บุคลากร นักเรียนและผูปกครองในการเฝา

ระวังและปองกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผลสําเร็จ

93.36 : 1. นักเรียนทุกคนมีความรูและทักษะในการปองกันตนเองใหปลอดภัยจากโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (covid-19) ประกาศมาตรการปองกันการระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ประกาศแนวทางการ

ปฏิบัติสําหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน อยางชัดเจน มีความพึงพอใจในการดําเนิน

กิจกรรม อยูในระดับดีขึ้นไป รอยละ 94.11 2. สรางความตระหนักใหครู บุคลากร นักเรียนและผู

ปกครองในการเฝาระวังและปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนติดปายนิเทศ

ใหความรู และกําหนดการปฏิบัติตนตั้งแตการวัดอุณหภูมิกอนเขาโรงเรียน สแกนไทยชนะ ลงชื่อและ

อุณหภูมิทุกเชา แตละหองเรียนมีเจลลางมือ และน้ํายาทําความสะอาด ใหนักเรียนสวมแมส นําภาชนะใน
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การรับประทานอาหารมาเอง กรณีที่เปนรานคามีการตรวจสอบดูความสะอาด อยางเครงครัด มีความพึง

พอใจในการดําเนินกิจกรรม อยูในระดับดีขึ้นไป รอยละ 92.60 และไดรับการประเมินจากสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และกรมอนามัย ในการเปดเรียนปการศึกษา 2563

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสราง

อาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 7

สราง และสงเสริมชองทางการประชาสัมพันธโรงเรียน เขาถึงนักเรียน ผูปกครองและชุมชน

โครงการ

1. โครงการสัมพันธชุมชน

คาเปา

หมาย

80.00 : 1. โรงเรียนไดรับความรวมมือจากชุมชน ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ท้ังดานวิชาการ ไดแกวิทยาลัย

เทคนิคลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคอางทอง วิทยาลัยสารพัดชางลพบุรี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลพบุรี เขามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีการประสานขอควารวมมือจาก

โรงเรียนเมืองใหม (ชลอราษฎรังสฤษฏ) ในการติว ONET ระดับประถมศึกษาปที่ 6 ในวิชาคณิตศาสตร

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ มีความพึงพอใจอยูในรดับมากขึ้นไป รอยละ 88.01 2.

ชุมชน/ผูปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนอยูในระดับดีขึ้นไป รอยละ 87.04 และผู

ปกครอง และชุมชนเขารวมกับกิจกรรมของทางโรงเรียนจัด รอยละ 80 จากหนังสือเชิญเขารวมกิจกรรม

3. เขารวมกิจกรรมทุกกิจกรรมของจังหวัดและหนวยงานราชการทั้งภาครัฐและเอกชน เชนกิจกรรมลอย

กระทงยอนยุด วันอานันทมหิดล วันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10 วันพระราชสมภพราชินี วันคลายวัน

สถาปนาศูนยสงคราามพิเศษ เปนตน 4. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน มีการ

ประชุม 2 ครั้งตอปการศึกษา

ผลสําเร็จ

93.76 : 1. โรงเรียนไดรับความรวมมือจากชุมชน 2. ชุมชน/ผูปกครองมีความพึงพอใจ และเขามามีสวน
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รวมจัดการศึกษา 3. รวมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมในพื้นที่ 4. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น

ฐานของโรงเรียน

มาตรฐาน

การศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ

กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ

ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ

ผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษา

อังกฤษ รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปน

ขั้นตอน

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

2.1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 980

วิชา

จํานวน

นักเรียน

ที่เขา

สอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับ

ประเทศป

2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET

ผลตาง

คะแนน

เฉล่ีย ป

63 เทียบป

62

รอยละของ

คะแนน

เฉล่ีย ป 63

เทียบป 62

แปล

ผลพัฒนา

การเทียบ

กับรอยละ

32561 2562 2563

คณิตศาสตร 395 25.46 33.62 30.40 28.55 -1.85 -6.09
ไมมี

พัฒนาการ

วิทยาศาสตร 393 29.89 38.48 30.37 31.25 +0.88 2.90

มี

พัฒนาการ

แตไมถึง

รอยละ 3

ภาษาไทย 395 54.29 59.72 58.25 61.31 +3.06 5.25
มี

พัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
393 34.38 32.99 37.41 43.53 +6.12 16.36

มี

พัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

ทางโรงเรียนดําเนินการชี้แจงเร่ืองการสอบ ONET และไดสําวจนักเรียนที่สนใจเขาตามความสมัครใจ โดยใหผู

ปกครองหรือนักเรียนเปนผูสมัครสอบดวยตนเอง

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 516
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วิชา

จํานวน

นักเรียน

ที่เขา

สอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับ

ประเทศป

2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET

ผลตาง

คะแนน

เฉล่ีย ป

63 เทียบป

62

รอยละของ

คะแนน

เฉล่ีย ป 63

เทียบป 62

แปล

ผลพัฒนา

การเทียบ

กับรอยละ

32561 2562 2563

วิชา

จํานวน

นักเรียน

ที่เขา

สอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับ

ประเทศป

2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET

ผลตาง

คะแนน

เฉล่ีย ป

63 เทียบป

62

รอยละของ

คะแนน

เฉล่ีย ป 63

เทียบป 62

แปล

ผลพัฒนา

การเทียบ

กับรอยละ

32561 2562 2563

คณิตศาสตร 509 26.04 38.50 29.29 28.27 -1.02 -3.48
ไมมี

พัฒนาการ

วิทยาศาสตร 508 32.68 32.27 28.69 34.33 +5.64 19.66
มี

พัฒนาการ

ภาษาไทย 508 44.36 58.75 47.33 51.90 +4.57 9.66
มี

พัฒนาการ

ภาษาอังกฤษ 509 29.94 37.41 30.09 34.08 +3.99 13.26
มี

พัฒนาการ

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

512 35.93 36.95 35.91 37.02 +1.11 3.09
มี

พัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

นักเรียนที่ไดไดเขาสอบมี 2 สาเหตุ ไดแก 1. เกิดเหตุฉุกเฉินในวันสอบ นักเรียนปวยกระทันหัน 2. นักเรียนเลือก

เรียนมหาวิทยาลัยเอกชน ไมไดนําผลสอบไปใชในการยื่นศึกษาตอ
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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

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ

ภาษาไทย 944 844 89.41 973 901 92.60 980 958 97.76

คณิตศาสตร 944 880 93.22 973 834 85.71 980 859 87.65

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี

944 769 81.46 973 883 90.75 980 900 91.84

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

944 800 84.75 973 845 86.84 980 913 93.16

ประวัติศาสตร 944 909 96.29 973 954 98.05 980 902 92.04

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
944 944 100.00 973 973 100.00 980 980 100.00

ศิลปะ 944 914 96.82 973 923 94.86 980 980 100.00

การงานอาชีพ 944 944 100.00 973 969 99.59 980 966 98.57

ภาษาตาง

ประเทศ
944 878 93.01 973 863 88.69 980 864 88.16
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เทอม 2

กลุมสาระการ

เรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ

ภาษาไทย 944 839 88.88 973 915 94.04 980 959 97.86

คณิตศาสตร 944 883 93.54 973 811 83.35 980 952 97.14

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี

944 845 89.51 973 853 87.67 980 977 99.69

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

944 922 97.67 973 948 97.43 980 975 99.49

ประวัติศาสตร 944 916 97.03 973 966 99.28 980 977 99.69

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
944 944 100.00 973 973 100.00 980 980 100.00

ศิลปะ 944 914 96.82 973 923 94.86 980 978 99.80

การงานอาชีพ 944 941 99.68 973 940 96.61 980 948 96.73

ภาษาตาง

ประเทศ
944 906 95.97 973 879 90.34 980 961 98.06
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เทอม 1

กลุมสาระการ

เรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ

ภาษาไทย 534 568 106.37 449 973 216.70 516 516 100.00

คณิตศาสตร 534 511 95.69 449 442 98.44 516 516 100.00

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี

534 366 68.54 449 387 86.19 516 494 95.74

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

534 488 91.39 449 392 87.31 516 516 100.00

ประวัติศาสตร 534 534 100.00 449 449 100.00 516 516 100.00

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
534 534 100.00 449 449 100.00 516 516 100.00

ศิลปะ 534 534 100.00 449 449 100.00 516 516 100.00

การงานอาชีพ 534 534 100.00 449 449 100.00 516 516 100.00

ภาษาตาง

ประเทศ
534 534 100.00 449 449 100.00 516 516 100.00
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เทอม 2

กลุมสาระการ

เรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ

ภาษาไทย 565 524 92.74 449 439 97.77 516 467 90.50

คณิตศาสตร 565 509 90.09 449 409 91.09 516 502 97.29

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี

565 489 86.55 449 321 71.49 516 464 89.92

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

565 454 80.35 449 434 96.66 516 455 88.18

ประวัติศาสตร 565 564 99.82 449 449 100.00 516 455 88.18

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
565 565 100.00 449 449 100.00 516 516 100.00

ศิลปะ 565 565 100.00 449 449 100.00 516 516 100.00

การงานอาชีพ 565 515 91.15 449 449 100.00 516 492 95.35

ภาษาตาง

ประเทศ
565 446 78.94 449 449 100.00 516 516 100.00
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2.1.3 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนกลาง

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 980

วิชา

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

คะแนน

เฉล่ียระดับ

ประเทศป

2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ

ผลตาง

คะแนน

เฉล่ีย (ป

63 - 62)

รอยละของ

คะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบ

ป 62

แปล

ผลพัฒนา

การเทียบ

กับรอยละ

32561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
980.00 - 41.83 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
980.00 - 44.11 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
980.00 - 50.70 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
980.00 - 39.40 - - - - - -

อัตตา

รีค
980.00 - 37.45 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
980.00 - 38.21 - - - - - -

มลายู 980.00 - 35.91 - - - - - -

อาหรับ 980.00 - 30.04 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนปลาย

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 516

วิชา

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศ

ป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ

ผลตาง

คะแนน

เฉล่ีย (ป

63 - 62)

รอยละของ

คะแนนเฉล่ีย ป

63 เทียบป 62

แปล

ผลพัฒนา

การเทียบกับ

รอยละ 32561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
- 39.81 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 42.59 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 31.82 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 36.18 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 39.26 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 48.63 - - - - - -

มลายู - 25.43 - - - - - -

อาหรับ - 32.00 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.1.4 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษา

อังกฤษ (Common European Framework

of Reference for Languages : CEFR)

ผานการทดสอบอื่น ๆ

(TOEIC, IEFL, TOEFL

เปรียบเทียบตาราง

มาตรฐาน)Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ม.1 944 - - - - - - - - -

ม.2 973 - - - - - - - - -

ม.3 980 - - - - - - - - -

ม.4 568 - - - - - - - - -

ม.5 449 - - - - - - - - -

ม.6 516 - - - - - - - - -
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3. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice )

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

วงดนตรีเยาวชนลูกทุงวินิตศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ

ของผูเรียน

เรียนรูคู Online ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ

ของผูเรียน

4. รางวัลท่ีสถานศึกษาไดรับ

ช่ือรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล ปที่ไดรับรางวัล

- - - -

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวชี้วัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด

ประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมาย

และแตกตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียน

รูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการ

เรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากข้ึน

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้ง

การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวาง

รากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียน

รูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
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- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการ

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

การประเมินรอบที่ 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย - -

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดี รับรอง

การประเมินรอบที่ 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย - - - - -

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - - - - -

7. หนวยงานภายนอกที่โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน

- กลุมการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
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สวนท่ี 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กท้ังหมด : 4,430

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวน

เด็กที่

ผาน

เกณฑท่ี

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิด

คํานวณ
- 3,766 85.01 ดีเลิศ

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานใน

แตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด

√ - 3,950

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียน

ในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด

√ - 3,865

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสาร

ในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด

√ - 3,685
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวน

เด็กที่

ผาน

เกณฑท่ี

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิด

คํานวณในแตละดับช้ันตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด

√ - 3,562

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา
- 3,755 84.76 ดีเลิศ

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถใน

การคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ

ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผล

ประกอบการตัดสินใจ

√ - 3,721

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลก

เปล่ียนความคิดเห็น
√ - 3,856

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยาง

มีเหตุผล
√ - 3,689

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม - 3,659 82.60 ดีเลิศ

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถใน

การรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการ

ทํางานเปนทีม

√ - 3,698

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเช่ือมโยงองค

ความรูและประสบการณมาใชในการ

สรางสรรคส่ิงใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด

โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต

√ - 3,620
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวน

เด็กที่

ผาน

เกณฑท่ี

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร - 4,081 92.12
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถใน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
√ - 4,123

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถใน

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียน

รู การส่ือสาร การทํางานอยางสรางสรรค

และมีคุณธรรม

√ - 4,039

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา - 4,038 91.15
ยอด

เยี่ยม

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตาม

หลักสูตรสถานศึกษา
√ - 4,038

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ - 4,105 92.66
ยอด

เยี่ยม

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้น

ฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ
√ - 4,203

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้น

ฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ

ทํางานหรืองานอาชีพ

√ - 4,006
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวน

เด็กที่

ผาน

เกณฑท่ี

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด - 4,113 92.84
ยอด

เยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มี

คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา
√ - 4,156

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและ

จิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไม

ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ

สังคม

√ - 4,069

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย - 4,197 94.74
ยอด

เยี่ยม

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทอง

ถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย
√ - 4,236

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการ

อนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง

ภูมิปญญาไทย

√ - 4,158

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย - 4,245 95.82
ยอด

เยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวน

เด็กที่

ผาน

เกณฑท่ี

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวม

กันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดาน

เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม

ประเพณี

√ - 4,245

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม - 4,191 94.60
ยอด

เยี่ยม

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพ

กาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม และ

แสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย

√ - 4,236

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับ

คนอ่ืนอยางมีความสุข เขาใจผูอ่ืน ไมมีความ

ขัดแยงกับผูอ่ืน

√ - 4,145

สรุปผลการประเมิน 90.63
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

           โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยหลักสูตร และวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับผูเรียน โดยมีหลักสูตร

ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตรโครงการเตรียมความรูมุงสูโอลิมปกวิชาการ หลักสูตรโครงการอัจฉริยภาพทาง

วิชาการ หลักสูตรสอนสองภาษา หลักสูตรเตรียมความพรอมทางวิชาการทหาร หลักสูตรชางเผือก และหลักสูตรโควตา

และทั่วไป ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดแก หลักสูตรเตรียมความรูมุงสูมหาวิยาลัย(RTU) หลักสูตร Textbook   ครู

จัดการเรียนรูใหเปนไปตามศักยภาพของผูเรียน และเปนไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรมีการออกแบบการ
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จัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน โดยมีการจัดการเรียนรูท้ังรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบรวมมือ

กันเรียนรูแบบใชกระบวนการคิดกระบวนการใชปญหาเปนหลัก และเนนเรื่องการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิด

คํานวณของผูเรียนเปนเรื่องสําคัญท่ีสุดโดยมุงพัฒนาใหผูเรียนทุกคนอานออกเขียนไดมีความรูทักษะ สามารถใชเทคโนโลยี

ในการส่ือสาร  และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ พัฒนาครูทุกคนใหมีความสามารถในการนําเทคนิควิธีสอนใหตรงตาม

ศักยภาพผูเรียน ใชส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหลงเรียนรูท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียน แหลงสืบคน

ขอมูล ไดแก ศูนยวิทยบริการ หองจริยธรรม ศาสตรพระราชา การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการดวยวิธีหลากหลาย

ตามสภาพจริง ครูเนนการใชคําถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน โดยมีกระบวนการดังนี้ ความสามารถในการอาน

การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณตาม เกณฑของแตละระดับชั้นจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนทักษะ การอาน เขียน

สงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง กิจกรรมวันสําคัญ ตาง ๆ ท่ีกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจัดขึ้น เชน

กิจกรรมวันสุนทรภู กิจกรรมวันภาษาไทย การแขงขันทักษะภาษาไทย ทักษะดานการอานและการเขียน โดยจัดให

นักเรียนไดเขารวม การแขงขันทักษะภาษาไทยตามความสามารถ และตามศักยภาพของนักเรียนและคัดเลือกนักเรียนที่มี

ความสามารถเขา รวมการแขงขันทักษะภาษาไทยกับหนวยงานภายนอก พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในดานการ

ส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน ท้ังรูปแบบการระดมสมอง

แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบรวมมือกันเรียนรู แบบใชกระบวนการคิดกระบวนการใชปญหา เนนการสื่อสารดวยการใชภาษา

อังกฤษ เชน การจัดกิจกรรม MorningTalk  กิจกรรม Christmas

             ผูเรียนมีความสามารถในดานการคิดคํานวณเหมาะสมใหนักเรียนทําแบบทดสอบเพิ่มเติมหลังเลิกเรียน ฝก

ทักษะในการคิดคํานวณ การทองสูตรคูณ ฝกใหนักเรียนคิดในใจ ฝกคิดเลขเร็วโดยใชแบบฝกสงเสริมใหนักเรียนเขารวม

กิจกรรมการแขงขันความสามารถทางคณิตศาสตร ความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และจัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระ เชน กิจกรรมสงเสริมการเรียน

รูและพัฒนาศักยภาพ ผูเรียนทางดานคณิตศาสตร ดานวิทยาศาสตร กิจกรรมแขงขันทักษะทางภาษา จัดกิจกรรมให

นักเรียนนําเสนอผลงาน เชน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร กิจกรรม Math Festivals  กิจกรรมพัฒนา O-Net 

ความสามารถในการสรางนวัตกรรม สามารถกําหนด ออกแบบ สรางนวัตกรรมโดยอาศัยองคความรูในการแกปญหาดวย

ทักษะกระบวนการคิด ตามที่ตนเองสนใจ เชน Khan academy ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร ใชสื่อการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารไดเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพการอัพเดทขอมูลเว็บไซตของโรงเรียน เชน กิจกรรมของโรงเรียน ขาวประชาสัมพันธ ขอมูลเอกสารส

าคัญตาง ๆ สื่อการเรียน

การสอนความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อชวยใหนักเรียนมีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับการศึกษาตอ สายสามัญและสายอาชีพ การสอบตรง การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา

(Admissions) ซ่ึงจะสงผลให นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาตอไดตามความสนใจความสามารถ และความถนัดของตนเอง

              จากสถานการณ Covid-19 ในปการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนดําเนินการจัดการเรียนการสอน แบบ Online

โดยผานระบบ MS-Team มีการจัดกิจกรรมเรียรูคู Online เปนการสงเสริมใหนักเรียนและครูเรียนรูระบบ Online 
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มาตรฐานท่ี 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

ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของแผนการศึกษา

ชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด

√ -

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยง กับเปา

หมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของ

รัฐบาลและตนสังกัด

√ -

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการ

เปล่ียนแปลงของสังคม
√ -

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
√ -

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร ตอ

สาธารณชน
√ -

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปน

ระบบ
√ -

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ

ปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเน่ือง
√ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศภายใน
√ -

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา √ -

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมใน

การวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวมรับผิดชอบตอผลการ

จัดการศึกษา

√ -

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุมเปาหมาย
5.00

ยอด

เยี่ยม

3.1 บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา
√ -

3.2 บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนา

หลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่สอดคลองกับบริบทของ

สถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น

√ -

3.3 บริหารจัดการเก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผู

เรียนรอบดานเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง
√ -

3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการ

สอนทุกกลุมเปาหมาย
√ -

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการ

เปล่ียนแปลงของสังคม
√ -

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 5.00
ยอด

เยี่ยม

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ
√ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ √ -

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและ

การเรียนรูของผูเรียน
√ -

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ท่ีมี

ผลตอการเรียนรูของผูเรียน
√ -

4.5 ถอดบทเรียนเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือวิธีการที่เปนแบบอยางท่ี

ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน
√ -

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ 5.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการ

เรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย
√ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ท่ีเอื้อตอ

การเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย
√ -

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนราย

บุคคล และเปนกลุม
√ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู และ

มีความปลอดภัย
√ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตาม

ศักยภาพของผูเรียน
√ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียน

รู
5.00

ยอด

เยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับ

สภาพของสถานศึกษา
√ -

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการ

และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

สถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่

เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

          โรงเรียนไดดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผานมา โดยการศึกษาขอมูลสารสนเทศจากผล

การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลจากการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา จัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากร

ในสถานศึกษาเพื่อวางแผนรวมกันกําหนดแผนพัฒนา 2563 - 2565 ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนา

คุณภาพผูเรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความ

ตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพรอมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิด

ชอบ ดําเนินการพัฒนาตามแผน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมิน ผลการ

ดําเนินงาน และสรุปผลการดําเนินงาน

          โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการพัฒนาของสถาน

ศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น และสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการ
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ศึกษาชาติ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนทุกกลุมเปา

หมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตําแหนง ขอมูลสารสนเทศมี

ความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นําไปประยุกตใชได ด าเนินการอยางเปนระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทาง

กายภาพและสังคมท่ีกระตุนผูเรียนใหใฝเรียนรู มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป

ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการ

พัฒนาและรวมรับผิดชอบ ผูเกี่ยวของทุกฝาย และเครือขายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีสวนรวมในการรวมวางแผน

พัฒนา คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา  โรงเรียนมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และ

ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ท่ีเหมาะสมเปนระบบและตอเนื่อง เปดโอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษา มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝายมีสวนรวม ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุงพัฒนาผูเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา มีการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพ

ของโรงเรียน พัฒนาบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหองปฏิบัติการตางๆ เพื่อใชในการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรูอยางเหมาะสม มีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือขายอุปถัมภ สงผลใหโรงเรียนมีสื่อ

และแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพ

            จากสถานการณ Covid-19 ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง ไดดําเนินการวางแผน เตรียมการ

เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน Online ไดมีการทดลองการใชหลาย ๆ ระบบ จนสรุปทางโรงเรียนใชระบบ Ms-Team 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 157

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวน

ครูที่ผาน

เกณฑท่ี

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ

สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได
- 139 88.54 ดีเลิศ

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐาน

การเรียนรู ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถาน

ศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผาน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

√ - 140

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนํา

ไปจัดกิจกรรมไดจริง
√ - 131

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะ

สําหรับผูที่มีความจําเปน และตองการ

ความชวยเหลือพิเศษ

√ - 135

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดง

ความคิดเห็น สรุปองคความรู และนําเสนอ

ผลงาน

√ - 142

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผู

เรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต

ประจําวันได

√ - 146

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการ

เรียนรู
- 140 89.17 ดีเลิศ
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวน

ครูที่ผาน

เกณฑท่ี

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

2.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดการเรียนรู
√ - 146

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น

ในการจัดการเรียนรู
√ - 128

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรู

ดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
√ - 145

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก - 147 93.63
ยอด

เยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดย

เนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก
√ - 146

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ให

เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรัก

ที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมี

ความสุข

√ - 148

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมา

พัฒนาผูเรียน
- 146 92.99

ยอด

เยี่ยม

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

การจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ
√ - 147

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเคร่ืองมือและวิธีการวัด

และประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายใน

การจัดการเรียนรู

√ - 148
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวน

ครูที่ผาน

เกณฑท่ี

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวน

เก่ียวของมีสวนรวมในการวัดและประเมิน

ผล

√ - 148

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไป

ใชในการพัฒนาการเรียนรู
√ - 139

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนา

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู
- 140 89.17 ดีเลิศ

5.1 และผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลก

เปล่ียนความรูและประสบการณในการ

จัดการเรียนรู

√ - 133

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุง

และพัฒนาการจัดการเรียนรูของตนเอง
√ - 147

สรุปผลการประเมิน 90.70
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ

           โรงเรียนดําเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียน

รู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางหลากหลาย มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนและทอง

ถิ่น  มีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมโดยคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงและสรางองคความรูดวย

ตนเอง ตลอดจนมีการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการดําเนินงาน/กิจกรรมอยางหลากหลาย

ไดแกงานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสูประชาคมอาเซียน และมาตรฐานสากล
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มีการบูรณาการภาระงานช้ินงาน โดยทุกระดับชั้นจัดทําหนวยบูรณาทองถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง  ปรับปรุงโครงสราง

รายวิชา หนวยการเรียนรู สัดสวนคะแนนแตละหนวย กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีสอดคลองกับหนวยการเรียนรู

สนับสนุนใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง

จัดการเรียนการสอนที่เนนทักษะการคิด เชน จัดการเรียนรูดวยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหนาที่ใหนักเรียนจัดปาย

นิเทศ และบรรยากาศตามสถานท่ีตาง ๆ ท้ังภายในหองเรียนและนอกหองเรียน ครูใชสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้น

เรียนปการศึกษาละ 1 เรื่อง เพ่ือแกปญหาปรับปรุงพัฒนาในการจัดการเรียนรู ครูจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อแลก

เปล่ียนเรียนรูกับสถานศึกษาในเครือขาย รวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ (PLC) เปนชุมชนแหงการเรียนรู

ทางวิชาชีพ และนําไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูง

ขึ้น 

             ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะหหลักสูตรและจัดทําแผนการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูต้ังใจ มุงมั่นในการพัฒนาการสอน จัดกิจกรรมใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อ

เทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง นักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู ครูจัด

กิจกรรมใหนักเรียนเรียนรูโดยการคิดไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ไดตรวจประเมินผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคน พรอมท้ัง

 ใหคําแนะนําท่ีครูสามารถพัฒนาตอยอดได ผูบริหาร และหัวหนางานทุกฝาย มีการนิเทศก กํากับติดตาม เพื่อนําผลไป

ปรับปรุงแกไขพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานการศึกษา
ระดับ

คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ดีเลิศ

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแกปญหา
ดีเลิศ

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดีเลิศ

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุมเปาหมาย
ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานการศึกษา
ระดับ

คุณภาพ

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต

ได
ดีเลิศ

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ดีเลิศ

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียน

รู
ดีเลิศ

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม
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3. จุดเดน

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน โรงเรียนดําเนินโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีหลากหลาย มีการจัด

หลักสูตรตามความตองการ และเหมาะสมของผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 8 หลักสูตร คือหลักสูตรโครงการสง

เสริมโอลิมปกวิชาการ หลักสูตรโครงการอัจฉริยะภาพทางวิชาการ หลักสูตรโครงการเตรียมความพรอมทางวิชาการทหาร

หลักสูตรโครงการสอนสองภาษา หลักสูตรโครงการชางเผือก หลักสูตรโครงการความสามารถพิเศษ หลักสูตรโครงการทุน

หลวงพอพระพุทธวรญาณ และหลักสูตรหองเรียนโควตาวิชาการและทั่วไป โดยทุกหลักสูตรเนนเรียนวิชาวิทยาศาสตร

คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 หลักสูตรคือ วิทย – คณิต, วิทย – คณิต (TextBook),

ศิลป – คํานวณ, ศิลป – ภาษาจีน, ศิลป – ภาษาญี่ปุน, ไทย – สังคม ซึ่งครูจัดการเรียนรูใหเปนไปตามศักยภาพของผู

เรียน และเปนไปตามตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุม 2561) โดยมีการจัดรูปแบบการ

เรียนการสอน STEM แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบเนนกระบวนการกลุม แบบเนนกระบวนการคิด แบบการระดมสมอง

และการนําส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน มีแหลงเรียนรู และสืบคนขอมูล มีการวัดผลประเมินผล

ตามสภาพจริง มีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมารวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเรียนรูสูโลกวางสูประชาคมอาเซียน ใน

ดานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ นักเรียนมีผลการเรียนเปนไปตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด ไมนอยกวาระดับ 3

รอยละ 95.14 เปนไปตามสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ไดแกความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความ

สามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี รูจักการวางแผน

สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดีตามหลักประชาธิปไตย กลาแสดงออก และแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษไดอยาง

สรางสรรค สืบคนขอมูล และแสวงหาความรูจากสื่อ เทคโนโลยีดวยตนเอง รวมท้ังสามารถวิเคราะห จําแนก แยกไดวาสิ่ง

ไหนดี สําคัญ จําเปน ทางโรงเรียนสรางจิตสํานึก และใหความสําคัญกับการทดสอบระดับชาติ (O-Net) โดยการนํา

ขอสอบมาวิเคราะหตามตัวชี้วัด ใหครูผูสอนเนนการสอนตามตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับ

ปรุม 2561) โดยนํา Testblueprint มาวิเคราะหเพื่อจัดสอบ Pre O-Net ภาคเรียนละ 2 ครั้ง เปนขอสอบทางโรงเรียน

ดําเนินการ ทําใหผลการทดสอบระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 สูงขึ้นเฉลี่ยไมรอยละ 3 จํานวน 2 วิชา ไดแก วิชาภาษา

อังกฤษ(16.36%) และวิชาภาษาไทย(5.25%) ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 4 วิชา ไดแก วิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี(19.66%) วิชาภาษาอังกฤษ(10.29%) วิชาภาษาไทย(9.66%) และวิชาสังคมศึกษา(3.09%) สําหรับการ

แนะแนว สงเสริมการศึกษาตอมี 2 ระดับช้ันคือ ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีการแนะแนว ทางเลือกทางการศึกษา มีการ

แบงกลุมตามความตองการของนักเรียนท่ีจะสนใจศึกษาตอสายสามัญ(85.51%) และสายอาชีพ(14.49%) ระดับ

มัธยมศึกษาปท่ี 6 มีการแนะแนวการศึกษาแบงคณะตามที่นักเรียนสนใจในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา และสาย

อาชีพ ไดการจัดการเรียนการสอนเสริมใหกับนักเรียนตามกลุมความสนใจ และความถนัดของแตละคน นักเรียนทุกคน

สามารถสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของผู

เรียน เนนการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียน เปนไป

ตามอัตลักษณของนักเรียน “ลูกวินิตมีวินัย” 6 ประการ คือมีระเบียบแถว ตรงตอเวลา มีสัมมาคารวะ รักษาความสะอาด

แตงการถูกตองเรียบรอย และมีมารยาทในที่ประชุม โรงเรียนไดกําหนดการจบหลักสูตรสถานศึกษา ใหผูเรียนทุกคนสอบ
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ผานนักธรรมศึกษาชั้นตรี โดยกําหนดไวเปนหลักสูตรสถานศึกษา มีการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สัปดาหละ 1 ครั้ง มี

การฝกสมาธิทุกเชาในกิจกรรมหนาเสาธงวันละ 5 – 10 นาที ทําบุญตักบาตรทุกวันพระ นักเรียนเขารวมกิจกรรมในวัน

สําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน กิจกรรมเวียนเทียน กิจกรรมแหเทียนพรรษา เปนตน นักเรียนยอมรับกติกาของกลุม

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ชุมชน มีทัศนคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตาม

ครรลองทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากโรงเรียนเปนโรงเรียนในกลุมการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีผลการดําเนินงาน

เชิงประจักษจากการประเมินในดานตาง ๆ มีการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางใกลชิด ท้ังดานพฤติกรรม อารมณ

และสังคม มีการเยี่ยมบานนักเรียนจํานวน 20 คนตอหองเรียน ทั้งกลุมเกงและกลุมเสี่ยง และสงเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน เชน กิจกรรมเลือกต้ังประธานนักเรียน กิจกรรมคณะกรรมการหองเรียน กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการมีสวน

รวม เปนตน การมีจิตอาสา เขารวมกิจกรรมภายในชุมชน ท้ังในระดับทองถิ่น จังหวัด และประเทศ เชน จิตอาสาในงาน

พระราชพิธีตาง ๆ

กระบวนการบริหารและการจัดการ

โรงเรียนไดดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผานมา โดยการศึกษาขอมูลสารสนเทศจากผลการ

นิเทศ ติดตาม ประเมิน การจัดการศึกษา ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจาก

บุคลากรในสถานศึกษา รวมถึง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อวางแผนรวมกันทบทวน วางกรอบกลยุทธใน

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยยึดมั่นปรัชญาของ โรงเรียนที่วา อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลเก การชวยกันเปนสุข

ในโลก เปนแนวทางในการพัฒนาทุก ๆ 3 ป เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการปรับแผน พัฒนาคุณภาพจดัการศึกษา มีการ

กําหนดแผนกลยุทธ 3 ป(2563 - 2565) แผนปฏิบัติงานประจําปใหสอดคลองกับสภาพปญหา และตามมาตรการปองกัน

และควบคุมโรคระบาด โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแตการประกาศมาตรการ การปฏิบัตตามมาตรการ และกํากับ

ติดตามจากศึกษาธิการจังหวัด และกรมอนามัย จัดโครงสรางการบริหารงานภายในอยางมีระบบมีการกระจายอํานาจใน

การบริหารจัดการ สราง Model โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ เพื่อใหนโยบายไปสูการปฏิบัติไดอยางประสิทธิภาพ มีการ

ตรวจสอบอยางเปนระบบตามสายงาน ทุกระบบงานดวยวงจรคุณภาพ PDCA เนนพัฒนาวิชาการที่เนนผูเรียนโดย

พิจารณาความสนใจและ ศักยภาพของนักเรียน สงเสริมใหครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองทั้งทางดานความรู ความ

สามารถให มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพบรรยากาศทางกายภาพและทางสังคมใหเหมาะกับการเรียนรู สงเสริม

ศูนยการเรียนรูศาสตรพระราชา และจัดต้ังศูนยการเรียนระบบ Online เปนการปรับระบบการเรียนการสอนตาม

สถานการณ Covid - 19 พรอมพัฒนาและปลูกฝงคานิยม ถายทอดวัฒนธรรมขององคกรแกครูรุนใหมของโรงเรียน เพื่อ

สืบสาน คานิยมอยางยั่งยืนและทบทวนวัฒนธรรมองคกรอยางตอเนื่อง พรอมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรร ประมาณ มอบ

หมายงานใหผูรับผิดชอบดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว มีการดําเนินการนิเทศก กํากับ

ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน ประเมินคุณภาพภายใน และจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา แสดงกระบวนการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและคาเปาหมายของโรงเรียน ที่สอดคลอง

กับนโยบาย และบริบทของโรงเรียน เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว

โดยนําขอมูลจากระบบสารสนเทศมาใชในการวิเคราะหและพัฒนางานตาง ๆ ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผาน

กระบวนการวิเคราะหจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา เพื่อจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นําไปสูแผนปฏิบัติการประจําป ที่

สะทอนความจําเปนและความตองการของโรงเรียน ซึ่งประกอบดวยโครงการ/กิจกรรมคุณภาพตามมาตรฐานของ สถาน

ศึกษาตามรูปแบบการดาเนินงานบริหารและการจัดการตามระบบคุณภาพ PDCA มีการวางแผนจัดทาโครงการ (P) โดย
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กําหนดขั้นตอนการวางแผนจัดทําโครงการการลงมือปฏิบัติงาน (D) โดยมีคําสั่งมอบหมายงานแกผูมีหนาที่ เกี่ยวของแจง

กําหนดระยะเวลาดําเนินงาน และกําหนดวันสิ้นสุดโครงการ มีการติดตามและประเมินผล (C) โดย ติดตามผลการดําเนิน

งานของโครงการ ประเมินผลดําเนินงาน ประเมินความพึงพอใจ และนําผลการประเมินมา ปรับปรุงแกไข (A) โดยนําขอ

เสนอแนะจากแบบสอบถามความพึงพอใจมาพัฒนาใหดีขึ้นโดยการประชุม ปรึกษาหารือรวมกัน โดยเนนที่ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียนเปนสําคัญ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจัดกิจกรรม

ใหความรูความเขาใจแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในใหบุคลากรในโรงเรียน เพื่อใหมีความเขาใจการดําเนิน

งานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ใหปฏิบัติหนาที่ติดตาม

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนผลการ

ปฏิบัติงานและสะทอนเปาหมาย ความสําเร็จในการพัฒนาการจัดการศึกษา นักเรียนมีสวนรวมในการประเมินการเรียนรู

ตนเอง ครูประเมินตนเอง รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ท่ีวางไวตามมาตรฐาน สํารวจความพึงพอใจตอการ

จัดการศึกษาของ โรงเรียนโดยยึดหลักการทํางานอยางมีสวนรวมของทุกฝาย อาทิ ครูนักเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการ

สถานศึกษา และชุมชน จัดทํารายงานประจาปเพื่อรายงานตอหนวยงานตนสังกัด และเผยแพรขอมูลแกผูที่สนใจดวยชอง

ทางท่ี หลากหลาย เชน เอกสารรายงานการประเมินตนเองประจาป(SAR) และเว็บไซตของโรงเรียน เพื่อใชเปนขอมูล

สารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรองรับการประเมินภายนอกจากหนวยงานที่เก่ียวของโอกาส

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

โรงเรียนมีการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม หลักการเรียนรูคูคุณธรรม เนนการเรียนรู รอบดาน โดยใช

กระบวนการจดัการเรียนรู ที่หลากหลายและการมีสวนรวม ในการจัดการศึกษาของทุกฝายท่ีเก่ียวของ มีการวัดและ

ประเมินผลตามหลักวิชาการและมีการนํา กระบวนการวิจัยมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการจัดการเรียนการ

สอนระบบ Online ทางโรงเรียนดําเนินการบันทึกเทป และสอนสดจากครูผูสอนใน 5 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก ภาษา

ไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคมศึกษา และภาษาตางประเทศ ประกอบดวยภาษาอังกฤษ และภาษา

ญ่ีปุน โดยมีการวิเคราะหเนื้อหาสาระเปนไปตามหลักสูตรแกนกลาง และหลักสูตรสถานศึกษา ใหนักเรียนเรียนผาน

Facebook และ Ms-Team การเรียน Online ของโรงเรียนพยายามนักเรียนคอย ๆ ปรับตารางเรียนเชาเริ่มเรียน 09.00

- 11.00 น. บาย 13.00 - 15.00 น. ชวยเย็น 17.00 - 19.00 น. เพื่อรักษากิจวัตรแบบเดิมใหคุนชิน ทําเปนนิสัย สราง

วินัยในการเรียนแมจะเปนท่ีบาน การมีแบบแผนท่ีชัดเจนแบบนี้จะชวยใหกิจกรรมตาง ๆ ดําเนินไปไดแบบราบรื่นมากขึ้น

ท้ังการสอน การพูดคุย การประชุม การสงขอความอัพเดท การสงการบาน หรืองานตาง ๆ ใหนักเรียนสงเปนไฟลรูปภาพ

หรือเปนคลิปสั้น ๆ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหผูปกครองไดรวมกันทํากับเด็ก ๆ ใหการเรียนรูสนุกยิ่งขึ้นและเปนสวน

หนึ่งของกิจกรรมครอบครัว ไดแกวิชาชีวิต มีการการสงขอความแชรอัพเดทใหนักเรียนและผูปกครองดูผานทางแอพมือถือ

เพ่ือเปนการกํากับติดตามนักเรียนไดอยางใกลชิดและรวดเร็ว จัดการเรียนการสอนแบบ PLC (Professional Learning

Community) มีความสรางสรรค ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหตอบโจทยความตองการของนักเรียน สงเสริมให

ครูเปนโคช ใหกับนักเรียน เปนเพ่ือนรวมงาน เปนคนแนะนําใหเจอคําตอบของนักเรียนดวยตัวเขาเอง ซึ่งใชคําถาม และ

การรับฟง เปนตัวชวยใหนักเรียนพบคําตอบภายในตัวของนักเรียนเอง รูจักศึกษาหาความรูแสวงหาคําตอบและสรางองค

ความรูดวยตนเอง นําเทคโนโลยีและสื่อท่ีเหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน การเอาใจใสนักเรียน ทั้งทาง

ดานวิชาการ และวิชาชีวิต ฝกและสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของผูเรียน ใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสุนทรียภาพอยาง

ครบถวน ท้ังดานดนตรี ศิลปะ และกีฬา สงเสริมความเปนประชาธิปไตย การทํางานรวมกับผูอื่น และความรับผิดชอบตอ
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กลุมรวมกัน มีการประเมินพัฒนาผูเรียนดวยวิธีหลากหลายและตอเนื่อง มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนรักโรงเรียนและ

กระตือรือรนในการเรียน

4. จุดควรพัฒนา

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. ทักษะการการฟง พูด อานเขียนภาษาอังกฤษ 2. ตองมีการชื่นชมหรือชมเชยนักเรียนที่มีความรูความสามารถในดาน

ตางๆ อยูเสมอ เพื่อกระตุนนักเรียนท่ียังไมมีผลงานในดานตางๆ ไดพัฒนาตนเองใหมากดียิ่งขึ้น 3. นักเรียนมีภาระงาน

มากเกินไป สงผลใหผลงานที่ปรากฏออกมาบางครั้งไมดีเทาที่ควร 4. นักเรียนยังไมไดใชทักษะในการแสวงหาความรูเพื่อ

พัฒนาทักษะการคิด การแกปญหาและความคิดสรางสรรค มุงเนนการสอบและการศึกษาตอมากกวาความรูที่ใชในการแก

ปญหาและการดํารงชีวิตของตนเอง

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. ปลูกฝงใหครูรักงาน ลดการเขา-ออกของครู 2. การสรางขวัญและกําลังใจใหครู/ยกยองผูมีความสามารถ มีผลงานดี

ประพฤติดี 3. พัฒนาคุณภาพครูและสวัสดิการครู 4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมีความรู

ความสามารถ ทักษะตามมาตรฐานตําแหนง 5. ปรับปรุงระบบสารสนเทศใหสามารถรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตางๆ

ภายในโรงเรียนอยางเปนระบบและบุคลากรท้ังภายในและภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศได 6. การเตรียมการ

และความพรอมของโรงเรียนเพ่ือรับสถานการณ covid-19

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. ครูสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการวิเคราะหดวยตนเองกําหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมที่สอดคลองกับความสนใจและ

ความถนัดเปนรายบุคคลอยางเปนรูปธรรมท้ังระบบ 2. ครูสงเสริมผูเรียนไดเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยอยางเปนรูปธรรม

และตอเนื่อง 3. ครูนําภูมิปญญาทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูและรวมกิจกรรมการ

เรียนการสอนอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง 4. การจัดการเรียนการสอนไมเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรูที่ตั้งไว

เน่ืองจากมีสถานการณ covid-19 และการจัดกิจกรรมนอกเหนือวาระทําใหเวลาตามปฏิทินที่กําหนดไวไมเปนตามที่

วางแผนไว

5. แนวทางการพัฒนา

ดานคุณภาพผูเรียน ทางโรงเรียนสงเสริม และจัดกิจกรรม ดังนี้

1. ใหความรู และแนวทางการดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล เพื่อปองกันและลดการแพรเชื้อโควิด 19

2. สรางนิสัยใหรูจักการออมทรัพย และการใชทรัพยากรอยางประหยัด

3. การจัดการเรียนระบบ Online ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการฟง การพูด อาน และเขียน ภาษาอังกฤษ
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5. ฝกการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเรียนรู และทบทวนบทเรียนตาง ๆ

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ ทางโรงเรียนสงเสริม และจัดกิจกรรม ดังนี้

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแบบ Online ใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียน ผูปกครองและ

ทองถิ่นและสงเสริมศักยภาพนักเรียนเพื่อการศึกษาตอ

2. พัฒนาหลักสูตรใหเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล เปดหองเรียน Textbook

3. สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนาองคความรู พัฒนากระบวนการคิด

วิเคราะห ทักษะการคิดช้ันสูง ทักษะการสื่อสาร พัฒนาสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค และ

การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการของผูเรียน

4. พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยเนนคุณธรรมนําความรูนอมนํา

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวิธี และวิถีประชาธิปไตย ใหผูเรียนไดรับการ

พัฒนาอยางเต็มศักยภาพ

5. พัฒนาครูใหมีความรูทักษะ และภาวะผูนําทางวิชาการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนครูมืออาชีพ

บนพ้ืนฐานของการวิจัย สงเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพ และสงเสริมในการศึกษาตอ

6. สงเสริมใหทํางานเปนทีม

7. พัฒนาระบบการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร และการควบคุมภายในสถานศึกษา

8. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ พัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ตความเร็วสูง ในการเรียน

การสอน Online 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทางโรงเรียนสงเสริม และจัดกิจกรรม ดังนี้

1. พัฒนาการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน วิธีการ รูปแบบเครื่องมือที่มีมาตรฐาน

และหลากหลาย เพื่อสงเสริมใหโรงเรียนใชเครื่องมือนําไปพัฒนาผูเรียน

2. จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูเรียนใหไดรับประสบการณตรง ไดแกการแขงขันทักษะทาง

วิชาการ  กิจกรรมทัศนศึกษา  และการสอบวัดระบบ

3. จัดกิจกรรม/ชมรม ตามความสนใจของผูเรียน

4. พัฒนาปรับปรุงการจัดทําแฟมสะสมของผูเรียนใหเปนระบบ

5. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถเทคนิคและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน

6. ความตองการชวยเหลือ
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1. ความรวมมือของผูปกครอง และนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบ Online

2. ความรวมมือจากผูปกครองและชุมชน ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน 

3. แนวการคิดวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูสูแนวทางการประเมินการทดสอบมาตรฐานสถานศึกษา

 

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)

- วงดนตรีลูกทุงเยาวชนวินิตศึกษา

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

กระบวนการพัฒนาของวงดนตรีลูกทุงเยาวชนวินิตศึกษา 

1. โรงเรียนจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน นักเรียน และชุมน

2. ดําเนินการรับนักเรียนที่มีความสามารถดานดนตรี รองเพลง รําและเตน  2 รูปแบบไดแก รอบ

โควตา และรอบโครงการความสามารถพิเศษ ตั้งแตมัธยมศึกษาปที่ 1 

3. จัดการเรียนการสอนเอ้ือตอการเรียนรูดนตรี  รองเพลง และเตน โดยนักเรียนจะฝกซอมตามตารางที่

กําหนด ในช่ัวโมงกิจกรรมชุมนุม และชวงเวลาหลังเลิกเรียนทุกวัน ตั้งแต 16.00 - 18.00 น. มีการ

สอนโดยครูชํานาญการ พ่ีสอนนอง และเพื่อนสอนเพื่อน 

4. นักเรียนที่เปนสมาชิกของวงดนตรีลูกทุงเยาวชนวินิตศึกษาทุกคนตองมีวินัย และรับผิดชอบในการ

ฝกซอม การฝกฝนใหเกิดความชํานาญในการเลนดนตรี เปนแนวปฏิบัติที่สําคัญมากที่สุดที่สุด

5. ฝกใหนักเรียนทํางานเปนทีม รูจักเด็กรูจักผูใหญ ซึ่งเปนคําสอนของ พระพุทธวรญาณ ผูกอตั้ง

โรงเรียน 

6. การลงสนามการแขงขันทุกระดับ ตั้งแตระดับทองถิ่น ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อเปนการหา

ประสบการณ

7. มีการรับงานแสดงวงดนตรีลูกทุงเยาวชนวินิตศึกษา  ตามหนวยงานตาง ๆ เปนการสงเสริมรายไดให

แกนักเรียน เมื่อไดรายไดจะนําฝากธนาคารโรงเรียนในนามของนักเรียนแตละบุคคล มีการจํากัดการ

เบิกจาย เพื่ือฝกการออมใหแกนักเรียน

ผลงานปการศึกษา 2563 

     เขารวมแขงขันบทเพลงรักของแผนดิน คร้ังที่ 10 
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     - ไดรับรางวัลชนะเลิศตัวแทนระดับภาคกลาง 

     - ไดรับรางวัลนักรองหญิงยอดเยี่ยมรอบระดับประเทศ 

     - ไดรับรางวัล Popular Vote รอบระดับประเทศ
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

พระเทพเสนาบดี ประเทือง อาภาธโร ป.ธ.4   ผูอํานวยการ

กรรณิการ สนธิสุวรรณ   เจาหนาท่ี
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จ

ของโรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)



 

 
 

ประกาศโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการก าหนดค่าเป้าหมาย

ความส าเร็จของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อ
วันที่  6  สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยมาตราที่ 31 ให้
กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและ
มาตรฐานการศึกษา และมาตราที่ 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จ
ของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 2563 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และ
ประชาชนในชุมชน เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 

 โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

 ประกาศ ณ วันที่   16   สิงหาคม พ.ศ. ๒563 
 
 

 
(พระเทพเสนาบดี) 

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อ านวยการ 
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 
.......................................................................... 

 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 
                กลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

    3.4 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
เป้าหมาย

ความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ระดับดีเลิศ 
๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน  ดีเลิศ 

      1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ร้อยละ 85 ดีเลิศ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ร้อยละ 85 ดีเลิศ 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 80 ดีเลิศ 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 80 ดีเลิศ 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 80 ดีเลิศ 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 85 ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ยอดเยี่ยม 
       1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 90 ยอดเยี่ยม 

  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 90 ยอดเยี่ยม 
  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 90 ยอดเยี่ยม 
  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 90 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 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระดับยอดเยี่ยม 
    3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 90 ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 90 ยอดเยี่ยม 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 90 ยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 90 ยอดเยี่ยม 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 

การจัดการเรียนรู้ 
ร้อยละ 90 ยอดเยี่ยม 

 



 
การก าหนดระดับคุณภาพค่าเป้าหมาย 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
2. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็นระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพ่ือให้สอดคล้อง

กับการประเมินดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ 
ระดับก าลังพัฒนา น้อยกว่าร้อยละ 60 
ระดับปานกลาง ร้อยละ 60 – 69 

ระดับดี ร้อยละ 70 – 79 
ระดับดีเลิศ ร้อยละ 80 – 89 

ระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 90 - 100 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(การใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน)



บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศกึษา 2563 

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

 
 มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ด้วย
มติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 

 
 

      ลงชื่อ 

      (พระเทพเสนาบดี) 
     ผู้รับใบอนุญาต/ ผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ 
      โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

 

      ลงชื่อ 

      (นายปีติวัชร์  กล่ านาค) 
      ผู้แทนกรรมการคณะกรรมการบริหาร 
      โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

 

 



คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

( คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR)



 
ค ำสั่งโรงเรียนวินิตศึกษำ ในพระรำชูปถัมภ์ฯ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 2563 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
------------------------------------------------------------------ 

   
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้สถานศึกษาต้องมีการประเมินภายในและ
จัดท ารายงานเป็นประจ าทุกปี และเปิดเผยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบ ดังนั้น   โรงเรียนจึงต้อง
จัดท ารายงานประจ าปี (Self Assessment Report : SAR) ซึ่งเป็นการสื่อสารให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยยึดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน  
กระวนการบริหารและการจัดการ  และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้การประเมิน
คุณภาพภายการศึกษา ส าหรับจัดท ารายงานประจ าปี (Self Assessment Report : SAR)  และรองรับการประเมิน
ภายนอก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ประกอบด้วย 
1.1 พระเทพเสนาบดี   ประธานกรรมการ 
1.2 พระครูวิธานธรรมวิสุทธิ ์   กรรมการ 
1.3 นายจันทร ์ บัวสนธิ ์   กรรมการ 
1.4 นายณัชพล ขันทองทิพย์  กรรมการ 
1.5 นายชูชาต ิ ลาวัลย ์   กรรมการ 
1.6 นายอ าไพ ภู่ศรีพงษ์  กรรมการ 
1.7 ดร.วิชัย  ไทยถาวร  กรรมการ 
1.8 นายสุเทพ จ าปาทิพย์  กรรมการ 
1.9 นายสุเทพ สุโขมีทรัพย์  กรรมการ 
1.10 นางเจิมจิต วังทอง   กรรมการ 
1.11 นางสุพรรณี ดรศรีโยเพ็ชร  กรรมการ 
1.12 นายวีรสันต ์ เนียมศรี   กรรมการ 
1.13 นางทิพวรรณ์ กองสุทธิ์ใจ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าตลอดจนให้ข้อมูลต่าง ๆ  
 

2. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
2.1 พระเทพเสนาบดี   ประธานกรรมการ 
2.2 นางทิพวรรณ์ กองสุทธิ์ใจ  รองประธานกรรมการ 
2.3 นางสาวนิตยา นฤชาติวรพันธ์  กรรมการ 
2.4 นางสาววรินยุพา อินทร์บ้าน  กรรมการ 



2.5 นายพรนรินทร์ พุทธเจตตน์  กรรมการ 
2.6 นายภิเศก อินทร์อยู่  กรรมการ 
2.7 นายชรินทร ์ คนมั่น   กรรมการ 
2.8 นายประพนธ์ ช่างทอง   กรรมการ 
2.9 นายชัยมงคล ทรัพย์สมบัติ  กรรมการ 
2.10 นางบุษยมาส รัตนารักษ์  กรรมการ 
2.11 นางกรรณิการ์ สนธิสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้ำที ่ อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแก่
คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
 

3. คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประกอบด้วย 
3.1 นางทิพวรรณ์ กองสุทธิ์ใจ  ประธานกรรมการ 
3.2 นางสาวนิตยา นฤชาติวรพันธ์  กรรมการ 
3.3 นางสาววรินยุพา อินทร์บ้าน  กรรมการ 
3.4 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม กรรมการ 
3.5 นางอัจจิมา       สายศร ี   กรรมการ 
3.6 นางกรรณิการ์ สนธิสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
3.7 นางสาวเจนจิรา งามดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
หน้ำที่ 1. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
    2. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแสะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา  
 

4. คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ(SAR) ปีกำรศึกษำ 2563  
ประกอบด้วย 
4.1 นางกรรณิการ์ สนธิสุวรรณ  ประธานกรรมการ 
4.2 นายสัตยา ยิสารกุล   กรรมการ 
4.3 นางสาวเจนจิรา งามดี   กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้ำที ่ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปี
การศึกษา 2563 เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด 
 



 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถให้ส าเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์ และให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 

 

   สั่ง ณ วันที่ 25 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
      
 

(พระเทพเสนาบดี) 
            ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและผู้อ านวยการ 
    โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 



หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
 

( หลักฐานการเผยแพร SAR)



การเผยแพร่ต่อสารธารณชน 

http://winitsuksa.ws.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนผังอาคารสถานที่
 

( แผนผังอาคารสถานที่)



 

แผนทีก่ารเดนิทางไปยงัสถานศึกษา  School  Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนผงัภายในโรงเรียนวนิิตศึกษา ( แห่งที่ ๑ )    School Direction 

    
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 ( แห่งที่ ๒ ) 

เลขที่ ๑๐๙ หมู่ ๓ ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

อ าเภอเมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี 



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน)



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

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 วิทยาศาสตร์ 1 60 1.5 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 60 1.5 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 60 1.5 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 60 1.5 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 60 1.5 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 60 1.5

ส21101 สังคมศึกษา ศาสนา และ 60 1.5 ส21102 สังคมศึกษา ศาสนา และ 60 1.5 ส22101 สังคมศึกษา ศาสนา และ 60 1.5 ส22102 สังคมศึกษา ศาสนา และ 60 1.5 ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และ 60 1.5 ส23102 สังคมศึกษา ศาสนา และ 60 1.5

วัฒนธรรม 1 วัฒนธรรม 2 วัฒนธรรม 3 วัฒนธรรม 4 วัฒนธรรม 5 วัฒนธรรม 6

ส21111 ประวัติศาสตร์ 1 20 0.5 ส21112 ประวัติศาสตร์ 2 20 0.5 ส22111 ประวัติศาสตร์ 3 20 0.5 ส22112 ประวัติศาสตร์ 4 20 0.5 ส23111 ประวัติศาสตร์ 5 20 0.5 ส23112 ประวัติศาสตร์ 6 20 0.5

พ21101 สุขศึกษา 1 20 0.5 พ21102 สุขศึกษา 2 20 0.5 พ22101 สุขศึกษา 3 20 0.5 พ22102 สุขศึกษา 4 20 0.5 พ23101 สุขศึกษา 5 20 0.5 พ31102 สุขศึกษา 6 20 0.5

พ21111 พลศึกษา 1 20 0.5 พ21112 พลศึกษา 2 20 0.5 พ22111 พลศึกษา 3 20 0.5 พ22112 พลศึกษา 4 20 0.5 พ23111 พลศึกษา 5 20 0.5 พ23112 พลศึกษา 6 20 0.5

ศ21101 ศิลปะ 1 40 1.0 ศ21102 ศิลปะ 2 40 1.0 ศ22101 ศิลปะ 3 40 1.0 ศ22102 ศิลปะ 4 40 1.0 ศ23101 ศิลปะ 5 40 1.0 ศ23102 ศิลปะ 6 40 1.0

ง21101 การงานอาชีพ 1 20 0.5 ง21102 การงานอาชีพ 2 20 0.5 ง22101 การงานอาชีพ 3 20 0.5 ง22102 การงานอาชีพ 4 20 0.5 ง23101 การงานอาชีพ 5 20 0.5 ง23102 การงานอาชีพ 6 20 0.5

ง21111 เทคโนโลยี 1 20 0.5 ง21112 เทคโนโลยี 2 20 0.5 ง22111 เทคโนโลยี 3 20 0.5 ง22112 เทคโนโลยี 4 20 0.5 ง23111 เทคโนโลยี 5 20 0.5 ง23112 เทคโนโลยี 6 20 0.5

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

180 4.5 180 4.5 180 4.5 180 4.5 180 4.5 180 4.5

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

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. 5 40 1.0 ค23202 คณิตศาสตร์ส าหรับ สอวน. 6 40 1.0

ว21201 วิทยาศาสตร์ส าหรับ สอวน. 1 40 1.0 ว21202 วิทยาศาสตร์ส าหรับ สอวน. 2 40 1.0 ว22201 วิทยาศาสตร์ส าหรับ สอวน. 3 40 1.0 ว22202 วิทยาศาสตร์ส าหรับ สอวน. 4 40 1.0 ว23201 วิทยาศาสตร์ส าหรับ สอวน. 5 20 0.5 ว23202 วิทยาศาสตร์ส าหรับ สอวน. 6 20 0.5

ว21211 การเขียนโครงงานวิทยาศาสตร์ 20 0.5 ว21212 โครงงานวิทยาศาสตร์กับส่ิงแวดล้อม 20 0.5 ว22211 ส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 1 20 0.5 ว22212 ส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 2 20 0.5 I20201- IS-1 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 40 1.0 I20202- IS-2 การส่ือสารและการน าเสนอ 40 1.0

ส21221 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 1 20 0.5 ส21222 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 2 20 0.5 ส22221 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 3 20 0.5 ส22222 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 4 20 0.5 ส23221 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 5 20 0.5 ส23222 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 6 20 0.5

อ21201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการฟัง 40 1.0 อ21202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 40 1.0 อ22201 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร์ 40 1.0 อ22202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่าน 40 1.0 อ23201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ 40 1.0 อ23202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ 40 1.0

และพูด และเขียน 1 เบ้ืองต้น งานทางวิทยาศาตร์

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

680 15.5 680 15.5 680 15.5 680 15.5 680 15.5 680 15.5รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน 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

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (โครงการ สอวน.)

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3

(ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551)
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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 วิทยาศาสตร์ 1 60 1.5 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 60 1.5 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 60 1.5 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 60 1.5 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 60 1.5 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 60 1.5

ส21101 สังคมศึกษา ศาสนา และ 60 1.5 ส21102 สังคมศึกษา ศาสนา และ 60 1.5 ส22101 สังคมศึกษา ศาสนา และ 60 1.5 ส22102 สังคมศึกษา ศาสนา และ 60 1.5 ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และ 60 1.5 ส23102 สังคมศึกษา ศาสนา และ 60 1.5

วัฒนธรรม 1 วัฒนธรรม 2 วัฒนธรรม 3 วัฒนธรรม 4 วัฒนธรรม 5 วัฒนธรรม 6

ส21111 ประวัติศาสตร์ 1 20 0.5 ส21112 ประวัติศาสตร์ 2 20 0.5 ส22111 ประวัติศาสตร์ 3 20 0.5 ส22112 ประวัติศาสตร์ 4 20 0.5 ส23111 ประวัติศาสตร์ 5 20 0.5 ส23112 ประวัติศาสตร์ 6 20 0.5

พ21101 สุขศึกษา 1 20 0.5 พ21102 สุขศึกษา 2 20 0.5 พ22101 สุขศึกษา 3 20 0.5 พ22102 สุขศึกษา 4 20 0.5 พ23101 สุขศึกษา 5 20 0.5 พ31102 สุขศึกษา 6 20 0.5

พ21111 พลศึกษา 1 20 0.5 พ21112 พลศึกษา 2 20 0.5 พ22111 พลศึกษา 3 20 0.5 พ22112 พลศึกษา 4 20 0.5 พ23111 พลศึกษา 5 20 0.5 พ23112 พลศึกษา 6 20 0.5

ศ21101 ศิลปะ 1 40 1.0 ศ21102 ศิลปะ 2 40 1.0 ศ22101 ศิลปะ 3 40 1.0 ศ22102 ศิลปะ 4 40 1.0 ศ23101 ศิลปะ 5 40 1.0 ศ23102 ศิลปะ 6 40 1.0

ง21101 การงานอาชีพ 1 20 0.5 ง21102 การงานอาชีพ 2 20 0.5 ง22101 การงานอาชีพ 3 20 0.5 ง22102 การงานอาชีพ 4 20 0.5 ง23101 การงานอาชีพ 5 20 0.5 ง23102 การงานอาชีพ 6 20 0.5

ง21111 เทคโนโลยี 1 20 0.5 ง21112 เทคโนโลยี 2 20 0.5 ง22111 เทคโนโลยี 3 20 0.5 ง22112 เทคโนโลยี 4 20 0.5 ง23111 เทคโนโลยี 5 20 0.5 ง23112 เทคโนโลยี 6 20 0.5

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

180 4.5 180 4.5 180 4.5 180 4.5 180 4.5 180 4.5

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 20 0.5 ว23204 วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 6 20 0.5

ว21211 การเขียนโครงงานวิทยาศาสตร์ 20 0.5 ว21212 โครงงานวิทยาศาสตร์กับส่ิงแวดล้อม 20 0.5 ว22211 ส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 1 20 0.5 ว22212 ส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 2 20 0.5 I20201- IS-1 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 40 1.0 I20202- IS-2 การส่ือสารและการน าเสนอ 40 1.0

ส21221 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 1 20 0.5 ส21222 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 2 20 0.5 ส22221 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 3 20 0.5 ส22222 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 4 20 0.5 ส23221 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 5 20 0.5 ส23222 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 6 20 0.5

อ21203 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 1 40 1.0 อ21204 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 2 40 1.0 อ22203 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 3 40 1.0 อ22204 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 4 40 1.0 อ23203 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 5 40 1.0 อ23204 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 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

680 15.5 680 15.5 680 15.5 680 15.5 680 15.5 680 15.5รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน

(ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551)

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

โครงสร้างหลักสูตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (โครงการอัจฉริยภาพทางวิชาการ)

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3
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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 วิทยาศาสตร์ 1 60 1.5 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 60 1.5 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 60 1.5 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 60 1.5 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 60 1.5 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 60 1.5

ส21101 สังคมศึกษา ศาสนา และ 60 1.5 ส21102 สังคมศึกษา ศาสนา และ 60 1.5 ส22101 สังคมศึกษา ศาสนา และ 60 1.5 ส22102 สังคมศึกษา ศาสนา และ 60 1.5 ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และ 60 1.5 ส23102 สังคมศึกษา ศาสนา และ 60 1.5

วัฒนธรรม 1 วัฒนธรรม 2 วัฒนธรรม 3 วัฒนธรรม 4 วัฒนธรรม 5 วัฒนธรรม 6

ส21111 ประวัติศาสตร์ 1 20 0.5 ส21112 ประวัติศาสตร์ 2 20 0.5 ส22111 ประวัติศาสตร์ 3 20 0.5 ส22112 ประวัติศาสตร์ 4 20 0.5 ส23111 ประวัติศาสตร์ 5 20 0.5 ส23112 ประวัติศาสตร์ 6 20 0.5

พ21101 สุขศึกษา 1 20 0.5 พ21102 สุขศึกษา 2 20 0.5 พ22101 สุขศึกษา 3 20 0.5 พ22102 สุขศึกษา 4 20 0.5 พ23101 สุขศึกษา 5 20 0.5 พ31102 สุขศึกษา 6 20 0.5

พ21113 สมรรถภาพทางกาย 1 20 0.5 พ21114 สมรรถภาพทางกาย 2 20 0.5 พ22113 สมรรถภาพทางกาย 3 20 0.5 พ22114 สมรรถภาพทางกาย 4 20 0.5 พ23113 สมรรถภาพทางกาย 5 20 0.5 พ23114 สมรรถภาพทางกาย 6 20 0.5

ศ21101 ศิลปะ 1 40 1.0 ศ21102 ศิลปะ 2 40 1.0 ศ22101 ศิลปะ 3 40 1.0 ศ22102 ศิลปะ 4 40 1.0 ศ23101 ศิลปะ 5 40 1.0 ศ23102 ศิลปะ 6 40 1.0

ง21101 การงานอาชีพ 1 20 0.5 ง21102 การงานอาชีพ 2 20 0.5 ง22101 การงานอาชีพ 3 20 0.5 ง22102 การงานอาชีพ 4 20 0.5 ง23101 การงานอาชีพ 5 20 0.5 ง23101 การงานอาชีพ 6 20 0.5

ง21111 เทคโนโลยี 1 20 0.5 ง21112 เทคโนโลยี 2 20 0.5 ง22111 เทคโนโลยี 3 20 0.5 ง22112 เทคโนโลยี 4 20 0.5 ง23111 เทคโนโลยี 5 20 0.5 ง23112 เทคโนโลยี 6 20 0.5

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

180 4.5 180 4.5 180 4.5 180 4.5 180 4.5 180 4.5

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

ค21205 คณิตศาสตร์เตรียมทหาร 1 40 1.0 ค21206 คณิตศาสตร์เตรียมทหาร 2 40 1.0 ค22205 คณิตศาสตร์เตรียมทหาร 3 40 1.0 ค22206 คณิตศาสตร์เตรียมทหาร 4 40 1.0 ค23205 คณิตศาสตร์เตรียมทหาร 5 40 1.0 ค23206 คณิตศาสตร์เตรียมทหาร 6 40 1.0

ว21205 วิทยาศาสตร์เตรียมทหาร 1 40 1.0 ว21206 วิทยาศาสตร์เตรียมทหาร 2 40 1.0 ว22205 วิทยาศาสตร์เตรียมทหาร 3 40 1.0 ว22206 วิทยาศาสตร์เตรียมทหาร 4 40 1.0 ว23205 วิทยาศาสตร์เตรียมทหาร 5 40 1.0 ว23206 วิทยาศาสตร์เตรียมทหาร 6 40 1.0

ว21211 การเขียนโครงงานวิทยาศาสตร์ 20 0.5 ว21212 โครงงานวิทยาศาสตร์กับส่ิงแวดล้อม 20 0.5 ว22211 ส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 1 20 0.5 ว22212 ส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 2 20 0.5 ว23211 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 1 20 0.5 ว23212 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 2 20 0.5

ส21221 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 1 20 0.5 ส21222 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 2 20 0.5 ส22221 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 3 20 0.5 ส22222 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 4 20 0.5 ส23221 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 5 20 0.5 ส23222 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 6 20 0.5

อ21205 ภาษาอังกฤษเตรียมทหาร 1 40 1.0 อ21206 ภาษาอังกฤษเตรียมทหาร 2 40 1.0 อ22205 ภาษาอังกฤษเตรียมทหาร 3 40 1.0 อ22206 ภาษาอังกฤษเตรียมทหาร 4 40 1.0 อ23205 ภาษาอังกฤษเตรียมทหาร 5 40 1.0 อ23206 ภาษาอังกฤษเตรียมทหาร 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

680 15.5 680 15.5 680 15.5 680 15.5 680 15.5 680 15.5รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน 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

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการทหาร)

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3

(ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551)
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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 วิทยาศาสตร์ 1 60 1.5 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 60 1.5 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 60 1.5 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 60 1.5 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 60 1.5 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 60 1.5

ส21101 สังคมศึกษา ศาสนา และ 60 1.5 ส21102 สังคมศึกษา ศาสนา และ 60 1.5 ส22101 สังคมศึกษา ศาสนา และ 60 1.5 ส22102 สังคมศึกษา ศาสนา และ 60 1.5 ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และ 60 1.5 ส23102 สังคมศึกษา ศาสนา และ 60 1.5

วัฒนธรรม 1 วัฒนธรรม 2 วัฒนธรรม 3 วัฒนธรรม 4 วัฒนธรรม 5 วัฒนธรรม 6

ส21111 ประวัติศาสตร์ 1 20 0.5 ส21112 ประวัติศาสตร์ 2 20 0.5 ส22111 ประวัติศาสตร์ 3 20 0.5 ส22112 ประวัติศาสตร์ 4 20 0.5 ส23111 ประวัติศาสตร์ 5 20 0.5 ส23112 ประวัติศาสตร์ 6 20 0.5

พ21101 สุขศึกษา 1 20 0.5 พ21102 สุขศึกษา 2 20 0.5 พ22101 สุขศึกษา 3 20 0.5 พ22102 สุขศึกษา 4 20 0.5 พ23101 สุขศึกษา 5 20 0.5 พ31102 สุขศึกษา 6 20 0.5

พ21111 พลศึกษา 1 20 0.5 พ21112 พลศึกษา 2 20 0.5 พ22111 พลศึกษา 3 20 0.5 พ22112 พลศึกษา 4 20 0.5 พ23111 พลศึกษา 5 20 0.5 พ23112 พลศึกษา 6 20 0.5

ศ21101 ศิลปะ 1 40 1.0 ศ21102 ศิลปะ 2 40 1.0 ศ22101 ศิลปะ 3 40 1.0 ศ22102 ศิลปะ 4 40 1.0 ศ23101 ศิลปะ 5 40 1.0 ศ23102 ศิลปะ 6 40 1.0

ง21101 การงานอาชีพ 1 20 0.5 ง21102 การงานอาชีพ 2 20 0.5 ง22101 การงานอาชีพ 3 20 0.5 ง22102 การงานอาชีพ 4 20 0.5 ง23101 การงานอาชีพ 5 20 0.5 ง23102 การงานอาชีพ 6 20 0.5

ง21111 เทคโนโลยี 1 20 0.5 ง21112 เทคโนโลยี 2 20 0.5 ง22111 เทคโนโลยี 3 20 0.5 ง22112 เทคโนโลยี 4 20 0.5 ง23111 เทคโนโลยี 5 20 0.5 ง23112 เทคโนโลยี 6 20 0.5

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

160 4.0 160 4.0 160 4.0 160 4.0 140 3.5 140 3.5

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 20 0.5 ว23204 วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 6 20 0.5

ส21221 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 1 20 0.5 ส21222 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 2 20 0.5 ส22221 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 3 20 0.5 ส22222 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 4 20 0.5 ส23221 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 5 20 0.5 ส23222 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 6 20 0.5

อ21201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการฟัง 40 1.0 อ21202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 40 1.0 อ22207 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 40 1.0 อ22202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่าน 40 1.0 อ23207 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 40 1.0 อ23208 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่าน 40 1.0

และพูด และเขียน 1 และเขียน 2

จ21201 ภาษาจีน 1 20 0.5 จ21202 ภาษาจีน 2 20 0.5 จ22201 ภาษาจีน 3 20 0.5 จ22202 ภาษาจีน 4 20 0.5 จ23201 ภาษาจีน 5 40 1.0 จ23202 ภาษาจีน 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

660 15.0 660 15.0 660 15.0 660 15.0 640 14.5 640 14.5รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน 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

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (โครงการสอนสองภาษา)

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3

(ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551)
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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 วิทยาศาสตร์ 1 60 1.5 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 60 1.5 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 60 1.5 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 60 1.5 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 60 1.5 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 60 1.5

ส21101 สังคมศึกษา ศาสนา และ 60 1.5 ส21102 สังคมศึกษา ศาสนา และ 60 1.5 ส22101 สังคมศึกษา ศาสนา และ 60 1.5 ส22102 สังคมศึกษา ศาสนา และ 60 1.5 ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และ 60 1.5 ส23102 สังคมศึกษา ศาสนา และ 60 1.5

วัฒนธรรม 1 วัฒนธรรม 2 วัฒนธรรม 3 วัฒนธรรม 4 วัฒนธรรม 5 วัฒนธรรม 6

ส21111 ประวัติศาสตร์ 1 20 0.5 ส21112 ประวัติศาสตร์ 2 20 0.5 ส22111 ประวัติศาสตร์ 3 20 0.5 ส22112 ประวัติศาสตร์ 4 20 0.5 ส23111 ประวัติศาสตร์ 5 20 0.5 ส23112 ประวัติศาสตร์ 6 20 0.5

พ21101 สุขศึกษา 1 20 0.5 พ21102 สุขศึกษา 2 20 0.5 พ22101 สุขศึกษา 3 20 0.5 พ22102 สุขศึกษา 4 20 0.5 พ23101 สุขศึกษา 5 20 0.5 พ31102 สุขศึกษา 6 20 0.5

พ21111 พลศึกษา 1 20 0.5 พ21112 พลศึกษา 2 20 0.5 พ22111 พลศึกษา 3 20 0.5 พ22112 พลศึกษา 4 20 0.5 พ23111 พลศึกษา 5 20 0.5 พ23112 พลศึกษา 6 20 0.5

ศ21101 ศิลปะ 1 40 1.0 ศ21102 ศิลปะ 2 40 1.0 ศ22101 ศิลปะ 3 40 1.0 ศ22102 ศิลปะ 4 40 1.0 ศ23101 ศิลปะ 5 40 1.0 ศ23102 ศิลปะ 6 40 1.0

ง21101 การงานอาชีพ 1 20 0.5 ง21102 การงานอาชีพ 2 20 0.5 ง22101 การงานอาชีพ 3 20 0.5 ง22102 การงานอาชีพ 4 20 0.5 ง23101 การงานอาชีพ 5 20 0.5 ง23102 การงานอาชีพ 6 20 0.5

ง21111 เทคโนโลยี 1 20 0.5 ง21112 เทคโนโลยี 2 20 0.5 ง22111 เทคโนโลยี 3 20 0.5 ง22112 เทคโนโลยี 4 20 0.5 ง23111 เทคโนโลยี 5 20 0.5 ง23112 เทคโนโลยี 6 20 0.5

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

180 4.5 180 4.5 180 4.5 180 4.5 180 4.5 180 4.5

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

ว21213 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์40 1.0 ว21214 โครงงานวิทยาศาสตร์เบ้ืองต้น 40 1.0 ว22213 โครงงานกับการทดลอง 40 1.0 ว22214 โครงงานกับส่ิงประดิษฐ์ 40 1.0 ว23213 โครงงาน 1 40 1.0 ว23214 โครงงาน 2 40 1.0

ส21221 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 1 20 0.5 ส21222 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 2 20 0.5 ส22221 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 3 20 0.5 ส22222 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 4 20 0.5 ส23221 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 5 20 0.5 ส23222 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 6 20 0.5

ส21231 อาเซียนศึกษา 1 20 0.5 ส21232 อาเซียนศึกษา 2 20 0.5 ส22231 เงินทองของมีค่า 1 20 0.5 ส22232 เงินทองของมีค่า 2 20 0.5 ส23231 กฎหมายน่ารู้ 1 20 0.5 ส23232 กฎหมายน่ารู้ 2 20 0.5

อ21203 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 1 40 1.0 อ21204 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 2 40 1.0 อ22203 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 3 40 1.0 อ22204 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 4 40 1.0 อ23203 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 5 40 1.0 อ23204 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 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

680 15.5 680 15.5 680 15.5 680 15.5 680 15.5 680 15.5รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน 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

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก)

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3

(ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551)



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

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 วิทยาศาสตร์ 1 60 1.5 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 60 1.5 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 60 1.5 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 60 1.5 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 60 1.5 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 60 1.5

ส21101 สังคมศึกษา ศาสนา และ 60 1.5 ส21102 สังคมศึกษา ศาสนา และ 60 1.5 ส22101 สังคมศึกษา ศาสนา และ 60 1.5 ส22102 สังคมศึกษา ศาสนา และ 60 1.5 ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และ 60 1.5 ส23102 สังคมศึกษา ศาสนา และ 60 1.5

วัฒนธรรม 1 วัฒนธรรม 2 วัฒนธรรม 3 วัฒนธรรม 4 วัฒนธรรม 5 วัฒนธรรม 6

ส21111 ประวัติศาสตร์ 1 20 0.5 ส21112 ประวัติศาสตร์ 2 20 0.5 ส22111 ประวัติศาสตร์ 3 20 0.5 ส22112 ประวัติศาสตร์ 4 20 0.5 ส23111 ประวัติศาสตร์ 5 20 0.5 ส23112 ประวัติศาสตร์ 6 20 0.5

พ21101 สุขศึกษา 1 20 0.5 พ21102 สุขศึกษา 2 20 0.5 พ22101 สุขศึกษา 3 20 0.5 พ22102 สุขศึกษา 4 20 0.5 พ23101 สุขศึกษา 5 20 0.5 พ31102 สุขศึกษา 6 20 0.5

พ21111 พลศึกษา 1 20 0.5 พ21112 พลศึกษา 2 20 0.5 พ22111 พลศึกษา 3 20 0.5 พ22112 พลศึกษา 4 20 0.5 พ23111 พลศึกษา 5 20 0.5 พ23112 พลศึกษา 6 20 0.5

ศ21101 ศิลปะ 1 40 1.0 ศ21102 ศิลปะ 2 40 1.0 ศ22101 ศิลปะ 3 40 1.0 ศ22102 ศิลปะ 4 40 1.0 ศ23101 ศิลปะ 5 40 1.0 ศ23102 ศิลปะ 6 40 1.0

ง21101 การงานอาชีพ 1 20 0.5 ง21102 การงานอาชีพ 2 20 0.5 ง22101 การงานอาชีพ 3 20 0.5 ง22102 การงานอาชีพ 4 20 0.5 ง23101 การงานอาชีพ 5 20 0.5 ง23102 การงานอาชีพ 6 20 0.5

ง21111 เทคโนโลยี 1 20 0.5 ง21112 เทคโนโลยี 2 20 0.5 ง22111 เทคโนโลยี 3 20 0.5 ง22112 เทคโนโลยี 4 20 0.5 ง23111 เทคโนโลยี 5 20 0.5 ง23112 เทคโนโลยี 6 20 0.5

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

180 4.5 180 4.5 180 4.5 180 4.5 180 4.5 180 4.5

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

ว21213 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์40 1.0 ว21214 โครงงานวิทยาศาสตร์เบ้ืองต้น 40 1.0 ว22213 โครงงานกับการทดลอง 40 1.0 ว22214 โครงงานกับส่ิงประดิษฐ์ 40 1.0 ว23213 โครงงาน 1 40 1.0 ว23214 โครงงาน 2 40 1.0

ส21221 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 1 20 0.5 ส21222 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 2 20 0.5 ส22221 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 3 20 0.5 ส22222 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 4 20 0.5 ส23221 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 5 20 0.5 ส23222 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 6 20 0.5

ง21201 งานผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ิน 1 20 0.5 ง21202 งานผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ิน 2 20 0.5 ง22201 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 0.5 ง22202 การผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 20 0.5 ง23201 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ 1 20 0.5 ง23202 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ 2 20 0.5

อ21203 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 1 40 1.0 อ21204 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 2 40 1.0 อ22203 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 3 40 1.0 อ22204 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 4 40 1.0 อ23203 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 5 40 1.0 อ23204 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 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

680 15.5 680 15.5 680 15.5 680 15.5 680 15.5 680 15.5รวมสาระการเรียนรู้ท้ังส้ิน 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

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (โควตาและท่ัวไป)

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3

(ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551)



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

480 12 300 7.5 300 7.5 280 7.0 160 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 ส33101 สังคมศึกษา 5 40 1.0 ส33102 สังคมศึกษา 6 40 1.0

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 80 2.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 80 2.0 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 80 2.0 ว30204 โลกดาราศาสตร์ 60 1.5 ส33111 ประวัติศาสตร์ 5 20 0.5 ส33112 ประวัติศาสตร์ 6 20 0.5

ว30101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 60 1.5 ส32102 สังคมศึกษา 2 40 1.0 ส32101 สังคมศึกษา 3 40 1.0 ส32102 สังคมศึกษา 4 40 1.0 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 20 0.5 พ33103 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 20 0.5

ว30111 เคมีพ้ืนฐาน 60 1.5 ส31112 ประวัติศาสตร์ 2 20 0.5 ส32111 ประวัติศาสตร์ 3 20 0.5 ส32112 ประวัติศาสตร์ 4 20 0.5 ศ33101 ศิลปะ 5 20 0.5 ศ33102 ศิลปะ 6 20 0.5

ว30121 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 60 1.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 20 0.5 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 20 0.5 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 20 0.5 ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 20 0.5 ง33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 20 0.5

ส31101 สังคมศึกษา 1 40 1.0 ศ31102 ศิลปะ 2 20 0.5 ศ32101 ศิลปะ 3 20 0.5 ศ32102 ศิลปะ 4 20 0.5 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 40 1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 40 1.0

ส31111 ประวัติศาสตร์ 1 20 0.5 ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 20 0.5 ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 20 0.5 ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 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 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 20 0.5

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 40 1.0

160 4.0 340 8.5 340 8.5 360 9.0 480 12 480 12

ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 40 1.0 ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 40 1.0 ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 40 1.0 ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 60 1.5 ท33201 GAT ภาษาไทย 40 1.0 ท33202 ภาษาไทยเพ่ือ O-Net 40 1.0

ง31201 การผลิตส่ือนวัตกรรม 1 40 1.0 ว31201 ฟิสิกส์ 1 60 1.5 ว32201 ฟิสิกส์ 2 60 1.5 ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 60 1.5 ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ือ O-Net 1 60 1.5 ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ือ O-Net 2 60 1.5

อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 40 1.0 ว31211 เคมี 1 60 1.5 ว32211 เคมี 2 60 1.5 ว32202 ฟิสิกส์ 3 60 1.5 ค33211 ความถนัดคณิตศาสตร์ 1 60 1.5 ค33212 ความถนัดคณิตศาสตร์ 2 60 1.5

เลือกเสรี 40 1.0 ว31221 ชีววิทยา 1 60 1.5 ว32221 ชีววิทยา 2 60 1.5 ว32212 เคมี 3 60 1.5 ว33201 ฟิสิกส์ 4 60 1.5 ว33202 ฟิสิกส์ 5 60 1.5

ง31202 การผลิตส่ือนวัตกรรม 2 40 1.0 ง32201 การสร้างเว็บด้วยโปรแกรมนาโม 40 1.0 ว32222 ชีววิทยา 3 60 1.5 ว33211 เคมี 4 60 1.5 ว33212 เคมี 5 60 1.5

อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 40 1.0 อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 40 1.0 ง32202 การออกแบบแผนผัง 20 0.5 ว33221 ชีววิทยา 4 60 1.5 ว33222 ชีววิทยา 5 60 1.5

เลือกเสรี 40 1.0 เลือกเสรี 40 1.0 อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 2 40 1.0 ง33201 การเขียนโปรแกรม 40 1.0 ง33202 การสร้าง Home Page 40 1.0

อ33201 GAT ภาษาอังกฤษ 1 40 1.0 อ33201 GAT ภาษาอังกฤษ 2 40 1.0

เลือกเสรี 60 1.5 เลือกเสรี 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 16.0 700 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 4 - 6

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการทหาร

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6

(ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551)
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360 9 360 9.0 360 9.0 280 7.0 160 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 ส33101 สังคมศึกษา 5 40 1.0 ส33102 สังคมศึกษา 6 40 1.0

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 80 2.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 80 2.0 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 80 2.0 ว30204 โลกดาราศาสตร์ 60 1.5 ส33111 ประวัติศาสตร์ 5 20 0.5 ส33112 ประวัติศาสตร์ 6 20 0.5

ว31101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1 60 1.5 ว31102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2 60 1.5 ว32101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 3 60 1.5 ส32102 สังคมศึกษา 4 40 1.0 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 20 0.5 พ33103 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 20 0.5

ส31101 สังคมศึกษา 1 40 1.0 ส32102 สังคมศึกษา 2 40 1.0 ส32101 สังคมศึกษา 3 40 1.0 ส32112 ประวัติศาสตร์ 4 20 0.5 ศ33101 ศิลปะ 5 20 0.5 ศ33102 ศิลปะ 6 20 0.5

ส31111 ประวัติศาสตร์ 1 20 0.5 ส31112 ประวัติศาสตร์ 2 20 0.5 ส32111 ประวัติศาสตร์ 3 20 0.5 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 20 0.5 ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 20 0.5 ง33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 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 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 40 1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 40 1.0

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

ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 20 0.5 ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 20 0.5 ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 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

280 7.0 280 7.0 280 7.0 360 9.0 480 12 480 12

ท31201 การเขียน 1 40 1.0 ท31202 การเขียน 2 40 1.0 ท32201 การค้นคว้าและการเขียนรายงาน 40 1.0 ท32202 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 40 1.0 ท33201 GAT ภาษาไทย 60 1.5 ท33202 ภาษาไทยเพ่ือ O-Net 60 1.5

ท31203 วรรณคดีมรดก 1 40 1.0 ท31204 วรรณคดีมรดก 2 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 ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ือ O-Net 1 60 1.5 ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ือ O-Net 2 60 1.5

ง31201 การผลิตส่ือนวัตกรรม 1 40 1.0 ง31202 การผลิตส่ือนวัตกรรม 2 40 1.0 ส32201 การปกครองไทย 40 1.0 ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 60 1.5 ค33211 ความถนัดคณิตศาสตร์ 1 60 1.5 ค33212 ความถนัดคณิตศาสตร์ 2 60 1.5

อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 40 1.0 อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 40 1.0 ง32201 การสร้างเว็บด้วยโปรแกรมนาโม 40 1.0 ส32202 ศาสนสากล 20 0.5 ว33201 วิทยาศาสตร์เพ่ือ O-Net 1 40 1.0 ค33213 คณิตศาสตร์เพ่ือการบัญชี 40 1.0

อ31203 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 1 40 1.0 อ31204 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 2 40 1.0 อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 40 1.0 ง32202 การออกแบบแผนผัง 20 0.5 ส33201 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 40 1.0 ว33202 วิทยาศาสตร์เพ่ือ O-Net 2 40 1.0

เลือกเสรี 40 1.0 เลือกเสรี 40 1.0 อ32203 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 3 40 1.0 อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 2 40 1.0 ง33201 การเขียนโปรแกรม 40 1.0 ง33202 การสร้าง Home Page 40 1.0

อ32204 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 4 40 1.0 อ33201 GAT ภาษาอังกฤษ 1 60 1.5 อ33201 GAT ภาษาอังกฤษ 2 60 1.5

เลือกเสรี 40 1.0 อ33203 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 5 40 1.0 อ33204 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 6 40 1.0

เลือกเสรี 40 1.0 เลือกเสรี 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 16.0 700 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 4 - 6

แผนการเรียนศิลป์-คณิต

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6

(ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551)



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

360 9 360 9.0 360 9.0 280 7.0 160 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 ส33101 สังคมศึกษา 5 40 1.0 ส33102 สังคมศึกษา 6 40 1.0

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 80 2.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 80 2.0 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 80 2.0 ว30204 โลกดาราศาสตร์ 60 1.5 ส33111 ประวัติศาสตร์ 5 20 0.5 ส33112 ประวัติศาสตร์ 6 20 0.5

ว31101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1 60 1.5 ว31102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2 60 1.5 ว32101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 3 60 1.5 ส32102 สังคมศึกษา 4 40 1.0 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 20 0.5 พ33103 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 20 0.5

ส31101 สังคมศึกษา 1 40 1.0 ส32102 สังคมศึกษา 2 40 1.0 ส32101 สังคมศึกษา 3 40 1.0 ส32112 ประวัติศาสตร์ 4 20 0.5 ศ33101 ศิลปะ 5 20 0.5 ศ33102 ศิลปะ 6 20 0.5

ส31111 ประวัติศาสตร์ 1 20 0.5 ส31112 ประวัติศาสตร์ 2 20 0.5 ส32111 ประวัติศาสตร์ 3 20 0.5 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 20 0.5 ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 20 0.5 ง33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 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 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 40 1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 40 1.0

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

ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 20 0.5 ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 20 0.5 ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 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

280 7.0 280 7.0 280 6.0 360 9.0 480 12 480 12

ท31201 การเขียน 1 40 1.0 ท31202 การเขียน 2 40 1.0 ท32201 การค้นคว้าและการเขียนรายงาน 40 1.0 ท32202 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 40 1.0 ท33201 GAT ภาษาไทย 60 1.5 ท33202 ภาษาไทยเพ่ือ O-Net 60 1.5

ท31203 วรรณคดีมรดก 1 40 1.0 ท31204 วรรณคดีมรดก 2 40 1.0 ท32203 การพูดต่อหน้าประชุมชน 40 1.0 ท32204 หลักภาษาไทย 40 1.0 ท33203 ภาษาและวัฒนธรรม 40 1.0 ท33204 การอ่านและพิจารณาวรรณคดีเฉพาะเร่ือง 40 1.0

ง31201 การผลิตส่ือนวัตกรรม 1 40 1.0 ง31202 การผลิตส่ือนวัตกรรม 2 40 1.0 ง32201 การสร้างเว็บด้วยโปรแกรมนาโม 40 1.0 ส32202 ศาสนสากล 20 0.5 ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ือ O-Net 1 60 1.5 ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ือ O-Net 2 60 1.5

อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 40 1.0 อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 40 1.0 อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 40 1.0 ส32201 การปกครองไทย 40 1.0 ว33201 วิทยาศาสตร์เพ่ือ O-Net 1 40 1.0 ว33202 วิทยาศาสตร์เพ่ือ O-Net 2 40 1.0

อ31203 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 1 40 1.0 อ31204 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 2 40 1.0 อ32203 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 3 40 1.0 ง32202 การออกแบบแผนผัง 20 0.5 ส33201 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 40 1.0 ง33202 การสร้าง Home Page 40 1.0

จ31201 ภาษาจีน 1 80 2.0 จ31202 ภาษาจีน 2 80 2.0 จ32201 ภาษาจีน 3 80 1.0 อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 2 40 1.0 ง33201 การเขียนโปรแกรม 40 1.0 อ33201 GAT ภาษาอังกฤษ 2 60 1.5

อ32204 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 4 40 1.0 อ33201 GAT ภาษาอังกฤษ 1 60 1.5 อ33204 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 6 40 1.0

จ32201 ภาษาจีน 4 80 2.0 อ33203 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 5 40 1.0 จ33202 ภาษาจีน 6 80 2.0

เลือกเสรี 40 1.0 จ33201 ภาษาจีน 5 80 2.0 เลือกเสรี 60 1.5

เลือกเสรี 20 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) 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 16.0 700 15.0 700 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 4 - 6

แผนการเรียนศิลป์-ภาษา

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6

(ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551)



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

360 9 360 9.0 360 9.0 280 7.0 160 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 ส33101 สังคมศึกษา 5 40 1.0 ส33102 สังคมศึกษา 6 40 1.0

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 80 2.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 80 2.0 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 80 2.0 ว30204 โลกดาราศาสตร์ 60 1.5 ส33111 ประวัติศาสตร์ 5 20 0.5 ส33112 ประวัติศาสตร์ 6 20 0.5

ว31101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1 60 1.5 ว31102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2 60 1.5 ว32101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 3 60 1.5 ส32102 สังคมศึกษา 4 40 1.0 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 20 0.5 พ33103 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 20 0.5

ส31101 สังคมศึกษา 1 40 1.0 ส32102 สังคมศึกษา 2 40 1.0 ส32101 สังคมศึกษา 3 40 1.0 ส32112 ประวัติศาสตร์ 4 20 0.5 ศ33101 ศิลปะ 5 20 0.5 ศ33102 ศิลปะ 6 20 0.5

ส31111 ประวัติศาสตร์ 1 20 0.5 ส31112 ประวัติศาสตร์ 2 20 0.5 ส32111 ประวัติศาสตร์ 3 20 0.5 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 20 0.5 ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 20 0.5 ง33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 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 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 40 1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 40 1.0

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

ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 20 0.5 ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 20 0.5 ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 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

280 7.0 280 7.0 280 6.0 360 9.0 480 12 480 12

ท31201 การเขียน 1 40 1.0 ท31202 การเขียน 2 40 1.0 ท32201 การค้นคว้าและการเขียนรายงาน 40 1.0 ท32202 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 40 1.0 ท33201 GAT ภาษาไทย 60 1.5 ท33202 ภาษาไทยเพ่ือ O-Net 60 1.5

ท31203 วรรณคดีมรดก 1 40 1.0 ท31204 วรรณคดีมรดก 2 40 1.0 ท32203 การพูดต่อหน้าประชุมชน 40 1.0 ท32204 หลักภาษาไทย 40 1.0 ท33203 ภาษาและวัฒนธรรม 40 1.0 ท33204 การอ่านและพิจารณาวรรณคดีเฉพาะเร่ือง 40 1.0

ง31201 การผลิตส่ือนวัตกรรม 1 40 1.0 ง31202 การผลิตส่ือนวัตกรรม 2 40 1.0 ง32201 การสร้างเว็บด้วยโปรแกรมนาโม 40 1.0 ส32202 ศาสนสากล 20 0.5 ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ือ O-Net 1 60 1.5 ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ือ O-Net 2 60 1.5

อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 40 1.0 อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 40 1.0 อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 40 1.0 ส32201 การปกครองไทย 40 1.0 ว33201 วิทยาศาสตร์เพ่ือ O-Net 1 40 1.0 ว33202 วิทยาศาสตร์เพ่ือ O-Net 2 40 1.0

อ31203 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 1 40 1.0 อ31204 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 2 40 1.0 อ32203 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 3 40 1.0 ง32202 การออกแบบแผนผัง 20 0.5 ส33201 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 40 1.0 ง33202 การสร้าง Home Page 40 1.0

ญ31201 ภาษาญ่ีปุ่น 1 80 2.0 ญ31202 ภาษาญ่ีปุ่น 2 80 2.0 ญ32201 ภาษาญ่ีปุ่น 3 80 1.0 อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 2 40 1.0 ง33201 การเขียนโปรแกรม 40 1.0 อ33201 GAT ภาษาอังกฤษ 2 60 1.5

อ32204 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 4 40 1.0 อ33201 GAT ภาษาอังกฤษ 1 60 1.5 อ33204 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 6 40 1.0

ญ32201 ภาษาญ่ีปุ่น 4 80 2.0 อ33203 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 5 40 1.0 ญ33202 ภาษาญ่ีปุ่น 6 80 2.0

เลือกเสรี 40 1.0 ญ33201 ภาษาญ่ีปุ่น 5 80 2.0 เลือกเสรี 60 1.5

เลือกเสรี 20 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) 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 16.0 700 15.0 700 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 4 - 6

แผนการเรียนศิลป์-ภาษา (ภาษาญ่ีปุ่น)

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6

(ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551) (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551)




