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ค าน า 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self -  Assessment  Report  : SAR) โรงเรียนวีรศิลป์  
ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้  เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษาของโรงเรียน ท่ีสะท้อนให้เห็นภาพ
ความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ส่วนได้แก่ ส่วนท่ี 1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนท่ี 
2 ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนท่ี 3  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และภาคผนวก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอ
รายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา ให้ต้นสังกัดหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล และ
สาธารณชนได้ทราบ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561 อีกท้ังรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาฉบับนี้ใช้เป็นข้อมูลในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป โดยส านักงานรับรองมาตรฐาน
การศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ต่อไป  

ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมี
ส่วนร่วมในการจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self -  Assessment  Report  : SAR) ปีการศึกษา 
2563 ฉบับนี้ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวีรศิลป์ ในปีการศึกษา 2564 ต่อไป 
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ส่วนท่ี 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

 โรงเรียนวีรศิลป์  รหัส 1171100024 ท่ีต้ัง  เลขท่ี 558 ถนน แสงชูโต ต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัด  กาญจนบุรี      รหัสไปรษณีย์  71110    สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
โทรศัพท์ 0-3461-1041โทรสาร0-3462-6235 e-mail webmaster@veerasilp.ac.th  website 

www.veerasilp.ac.th   ช่ือผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต   บาทหลวงเสกสิฐ  เล้ากิจเจริญ  ได้รับอนุญาตจัดต้ัง
เมื่อ พ.ศ. 2491   เปิดสอนระดับช้ันปฐมวัย ถึงระดับช้ัน มัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวนนักเรียนระดับช้ันระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (ช้ันประถมศึกษา– มัธยมศึกษาตอนต้น)   2,279  คน  (ยอด ณ วันที่ 9 เมษายน 2564)  จ านวน
บุคลากรของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 68 คน (เฉพาะครูที่บรรจุ)  

 
ตอนที่ 2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 

2.1 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test :RT)            
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  คะแนนเฉล่ียโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียทุกสังกัด    คะแนนเฉล่ียรวม 
2 สมรรถนะ  คิดเป็นร้อยละ 85.30  และจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมิน จ าแนกตามระดับคุณภาพ ระดับ ดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 93.93 

2.2 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (National Test :NT)   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน เฉล่ียท้ัง 2 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 57.90 สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับ
จังหวัด ระดับศึกษาธิการจังหวัด ระดับสังกัด  และระดับประเทศ  และจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมิน จ าแนก
ตามระดับคุณภาพ ระดับ ดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 67.33 

2.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563   
2.3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (O-NET) ปีการศึกษา 2563  ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6   นักเรียนเข้าสอบคิดเป็นร้อยละ 92.54  คะแนนเฉล่ียร้อยละรวม 4 รายวิชา ของโรงเรียน  มี
ค่าเฉล่ียร้อยละ 57.21  สูงกว่า คะแนนเฉล่ียร้อยละของโรงเรียนรวมทุกสังกัด (ระดับประเทศ) และนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) ตามระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 83.97  นักเรียนได้คะแนนเต็ม 100  วิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 7 คน  วิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 2 คน   

2.3.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (O-NET) ปีการศึกษา 2563  ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 นักเรียนเข้าสอบคิดเป็นร้อยละ 78.90   คะแนนเฉล่ียร้อยละรวม 4 รายวิชา ของโรงเรียน มีค่าเฉล่ียร้อยละ 
36.74 สูงกว่า คะแนนเฉล่ียร้อยละของโรงเรียนรวมทุกสังกัด (ระดับประเทศ) และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) ตามระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 53.22 

2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา  2563 
2.4.1 ระดับประถมศึกษา นักเรียนมีผลการเรียนเฉล่ีย 3 ขึ้นไป จ านวน 1,621 คน คิดเป็น

ร้อยละ 85.22 
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2.4.2 ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 นักเรียนมีผลการเรียนเฉล่ีย 3 ขึ้นไป จ านวน 172 
คน คิดเป็นร้อยละ 45.62  ภาคเรียนท่ี 2  นักเรียนมีผลการเรียนเฉล่ีย 3 ข้ึนไป จ านวน 181 คิดเป็นร้อยละ 48.01 

2.5 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนมีผลการประเมิน  ระดับ “ดี” ขึ้นไป   
คิดเป็นร้อยละ 99.43    

2.6 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน นักเรียนมีผลการประเมิน  ระดับ“ดี” ขึ้นไป  
คิดเป็นร้อยละ  98.90 

2.7 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน นักเรียนช้ัน ป.1- ม.3  มีผลการประเมินสมรรถนะ 
ระดับ “ดี” ขึ้นไป  เฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 99.79  แยกตามหัวข้อดังนี้ 

 ข้อ 1 ความสามารถในการส่ือสาร ระดับ “ดี” ขึ้นไป   จ านวนร้อยละ 99.82 
 ข้อ 2 ความสามารถในการคิด ระดับ “ดี” ขึ้นไป  จ านวนร้อยละ 99.74 

 ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา ระดับ“ดี” ขึ้นไป  จ านวนร้อยละ 99.74 
 ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ระดับ“ดี” ขึ้นไป  จ านวนร้อยละ 99.87 
 ข้อ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ระดับ “ดี” ขึ้นไป  จ านวนร้อยละ 99.78  

2.8  รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ทุกโครงการสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 87 
2.9  แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
2.10  ผลงานนักเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  

2.10.1 รางวัลการประกวดบรรยายธรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 ได้แก่  
 รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด  และรางวัลชนะเลิศ ในระดับภาคสงฆ์ ภาค 14 ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6   
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด และรางวัลชมเชย ในระดับภาคคณะสงฆ์ 
ภาค 14 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3   
 รางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด และรางวัลชมเชย ในระดับ
ภาคสงฆ์ ภาค 14   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  

2.10.2 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันเรียงความในหัวข้อการท าความดีด้วยหัวใจ เนื่อง
ในงานสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ  โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 

2.10.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเรียงความ สมเด็จพระญาณสังวรพระสังฆราช
เจ้าองค์ท่ี 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ในกิจกรรมฉลองสุพรรณบัฏ สมเด็จพระญาณสังวรพระสังฆราชเจ้าฯ  ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  

2.10.4 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (DSKDU Genius science)
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  และรางวัลรองชนะเลิศ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

2.10.5 เด็กหญิงเมธปิยา  กรกุม  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  รับรางวัล “เด็กดีเด่น”  
ประจ าปี 2563  ระดับจังหวัด โดยส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี  

2.10.6 เด็กหญิงเมธปิยา  กรกุม นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 รับโล่เกียรติคุณ เข็ม
เกียรติคุณ และทุนการศึกษา รางวัลเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2564 

2.10.7 เด็กหญิงเมธปิยา กรกุม รับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 2564  โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี กระทรวงวัฒนธรรม 

2.10.8 เด็กหญิงอรณิชชา บุญประสพ  และ เด็กหญิงเมธปริยา  กรกุม  รับรางวัลคนดีของ
สังคม 4 ด้าน ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 ตามโครงการสร้างและ
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ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  จากส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

2.10.9  รางวัลชมเชย โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และ 
วิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2563 วิชาวิทยาศาสตร์ 

2.10.10 รางวัล ชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี 
หัวข้อ “น้อมร าลึก สมเด็จพระญาณสังวรพระสังฆราชเจ้าฯ”   

2.11 ผู้ปกครอง ครู กรรมการบริหารโรงเรียน และชุมชน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนวีรศิลป์ อยู่ในระดับมาก เฉล่ียเป็นร้อยละ 89.62 
 

3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
3.1 แผนปฏิบัติงานท่ี 1 
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีสนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้สร้างนวัตกรรม พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

ทักษะกระบวนการเรียนรู้ สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้ผ่านโครงการหรือโครงงานอย่างเหมาะสม อัน
ส่งผลต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถตามความสนใจของแต่ละบุคคล 

3.2 แผนปฏิบัติงานท่ี 2 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital) อย่างเหมาะสม มี

จรรยาบรรณ และใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างงาน สร้างนวัตกรรมท่ีหลากหลาย อันเป็นทักษะในการด าเนินชีวิตได้
อย่างราบรื่นและมีความสุขในศตวรรษที่ 21 

3.3 แผนปฏิบัติงานท่ี 3 
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในแต่ละกลุ่มสาระและบริบทของรายวิชา เพื่อพัฒนานักเรียนไปถึงขีด

ความสามารถสูงสุดของนักเรียน โดยค านึงถึงความหลากหลายทางด้านสติปัญญาและความถนัดของนักเรียน 
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของนักเรียน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะในทุกๆ ด้าน
อย่างต่อเนื่อง 

3.4 แผนปฏิบัติงานท่ี 4 
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาและความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน โดยคัดกรองและจั ดกลุ่มเพื่อ

ปรับแก้ให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เป็นผู้ท่ีสามารถอ่านภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว  ติดตามทักษะด้าน
การอ่านของนักเรียนในทุกระดับช้ัน เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีพื้นฐานการอ่านท่ีดี อันเป็นทักษะท่ีช่วยเพิ่ม
ความสามารถด้านการเรียน และค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน 

3.5 แผนปฏิบัติงานท่ี 5 
ส่งเสริมทักษะการส่ือสารให้นักเรียนเป็นผู้มีความสามารถด้านการพูดในท่ีสาธารณะ เริ่มจากการจัด

กระบวนการคิด เรียบเรียงเนื้อหา สามารถพูดหน้าช้ันเรียน ส่ือสารได้ตรงประเด็น พัฒนานักเรียนเป็นผู้ใช้ภาษาได้
อยา่งถูกต้อง ชัดเจน เกิดประสิทธิผลในการพูดและส่ือสาร ถูกต้องตามจรรยามารยาท และขนบประเพณีของสังคม 
ต่อยอดโดยการส่งนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านการพูด เข้าร่วมการประกวดแข่งขันของสถาบันหรือหน่วยงาน
ภายนอก อาทิเช่น การประกวดบรรยายธรรม  
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4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
4.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดการสอนเสริมทุกระดับช้ัน โดยเฉพาะในระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน หรือ O-NET โดยครูผู้สอนศึกษา Blueprint วิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้อง 
นักเรียนฝึกท าข้อสอบ ร่วมกันวิเคราะห์หาค าตอบของข้อสอบปีท่ีผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อม และท าให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการสอบ O-NET มีค่าคะแนนเฉล่ียของโรงเรียนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

4.2 จัดกิจกรรมท่ีเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตามศาสนกิจท่ีตนนับถือ ส่งผลให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกในความเป็นไทยในรูปแบบท่ีหลากหลาย ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันใน
ระดับหน่วยงาน ระดับประเทศ และได้รับรางวัลเป็นท่ีภาคภูมิใจอยู่เสมอ 

4.3 นวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Classroom  และส่ือเทคโนโลยี 
คือการใช้วิธีการเชิงระบบในการปรับปรุงและการคิดค้นพัฒนาวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ ๆ ท่ีสามารถพัฒนา 
การเรียนรู้ของนักเรียนและการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนให้มีคุณภาพขึ้น จัดการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
และจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และส่ือเทคโนโลยี นวัตกรรมท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
ได้แก่ เว็ปไซต์ แอปพลิเคช่ัน และโปรแกรมพัฒนาส่ือเทคโนโลยี เช่น  Google Classroom, Google Meet, line, 
Microsoft Word, Microsoft Power Point, Adobe Photoshop 

 
5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

 5.1 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตามศาสนกิจท่ีตนนับถือ ส่งผลให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกในความเป็นไทย ต่อยอดโดยการส่งนักเรียนให้แสดงความ สามารถในด้านนี้ 
จนได้รับรางวัลระดับประเทศ ได้แก่ การประกวดบรรยายธรรม  

6) โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
1. วางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา จัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด โครงสร้างเวลาเรียน ตลอดจนเกณฑ์การ
วัดประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  ก าหนดทิศทางในการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอน
ในแต่ละระดับตามความพร้อมและจุดเน้น โดยมีกรอบแกนกลางเป็นแนวทางท่ีชัดเจนเพื่อตอบสนองนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคมคุณภาพ มีความรู้และทักษะการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 อย่าง
แท้จริง 

2. จัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ด้วยวิธีการ Active Learning  เพื่อพัฒนากระบวนการ
คิด การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง-สถานการณ์จ าลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถ
เรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลาอย่างมีความสุข เช่น กิจกรรม ชุมนุม โครงการวันวิชาการ  

3. เสริมสร้างการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนและ 
ต่อยอดการสร้างความดี ท้ังกระบวนการทางลูกเสือ-เนตรนารี รวมท้ังรูปแบบโรงเรียนท่ีส่งเสริมคุณธรรม  ให้การ
อบรม ส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจในศาสนาท่ีตนนับถือ  เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตให้ห่างไกลยา
เสพติดปลอดอบายมุข  ส่งเสริมและสร้างคนดี มีวินัย รู้หน้าท่ีและเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ 
การใช้เทคโนโลยีดิจิตัล การสร้างสุขภาวะและทัศนคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพ โดยจัดการเรียนการสอนตาม
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยเสริมสร้างทักษะชีวิตใน 
8 สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อันได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมนักเรียน 
(ลูกเสือ-เนตรนารียุวกาชาด ชุมนุม) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมท่ีเสริมสร้างคุณลักษณะ
ตามนโยบายของสถานศึกษา ซึ่งช่วยพัฒนาและเสริมสร้างทักษะได้ทุกองค์ประกอบของชีวิต ให้ผู้เรียนสามารถ
จัดการกับปัญหาต่าง ๆ รอบตัวในสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงและเตรียมพร้อมส าหรับการด าเนินชีวิตในอนาคต 

5. ใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ โรงเรียนมีการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยห้องเรียนออนไลน์ 
โดยใช้ Google Classroom  และส่ือเทคโนโลยี คือการใช้วิธีการเชิงระบบในการปรับปรุงและการคิดค้นพัฒนา
วิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ ๆ ท่ีสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 
และส่ือเทคโนโลยี  นวัตกรรมท่ีใช้ในการเรียนการสอน ได้แก่ เว็ปไซต์ แอปพลิเคช่ัน และโปรแกรมพัฒนาส่ือ
เทคโนโลยี เช่น Google Classroom, Google Meet, line, Microsoft Word, Microsoft Power Point, Ado-
be Photoshop  

6. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคใหม่ และโลกยุคดิจิทัล 
 
 

  
 
 
 
 ลงนาม.............................................................(ผู้อ านวยการโรงเรียนวีรศิลป์) 

                                   (บาทหลวงเสกสิฐ  เล้ากิจเจริญ) 
                                        30 พฤษภาคม 2564 
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ส่วนท่ี 2 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 

1.1. โรงเรียนวีรศิลป์      รหัสโรงเรียน   1171100024 
ท่ีต้ัง เลขท่ี 558 ถนน แสงชูโต ต าบล ท่าม่วง   อ าเภอ  ท่าม่วง จังหวัด  กาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์  71110   
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   โทรศัพท์แผนกประถม -มัธยม  0-3461-1041, แผนก
อนุบาล  โทร  0-3461-3445 โทรสาร 0-3462-6235  e-mail : webmaster@veerasilp.ac.th / website : 
www.veerasilp.ac.th ได้รับอนุญาตจัดต้ังเมื่อ ปี พ.ศ. 2491 เปิดสอนระดับช้ันปฐมวัย ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น    จ านวนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น   2,279 คน (ยอด ณ วันที่ 9 เม.ย.64)  
จ านวนบุคลากรของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   103  คน  (ครู บุคลากรทางการศึกษาบรรจุ 68 คน) 

ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  
   บุคคลธรรมดา 

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

ประเภทโรงเรียน 
   ประเภทโรงเรียนในระบบ 

   สามัญศึกษา
    การกุศลของวัด 
    การศึกษาพิเศษ 
    การศึกษาสงเคราะห์ 
    ในพระราชูปถัมภ์ 
    สามัญปกติ 
    อิสลามควบคู่สามัญ  
การจัดการเรียนการสอน 

       ปกติ  (สามัญศึกษา) 
   English  Program   ได้รับอนญุาตเมื่อ................................................... 
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1.1 จ านวนห้องเรียน/ผู้เรียนจ าแนกตามระดับที่เปิดสอน 

ระดับที่เปิดสอน 
จ านวน

ห้องเรียน 

จ านวนผู้เรียน จ านวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการ

พิเศษ 
รวมจ านวน

ผู้เรียน ห้องปกติ EP 

ปกติ EP ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ระดับประถมศึกษา          
ประถมศึกษาปีท่ี 1 7  182 148     330 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 7  194 143     337 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 7  164 179     343 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 6  148 157     305 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 6  147 145     292 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 6  128 167     295 

รวมระดับประถมศึกษา 39  964 939     1,902 
ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น          
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 3  76 54     130 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 3  55 64     119 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 3  72 56     128 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 9  203 174     377 
รวมรวมทั้งสิ้น 48  1,166 1,113     2,279 

 
  1.2  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุ) 
  1.2.1 สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ต าแหน่ง 

ประเภท/ต าแหน่ง 

จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่า ป.

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

1. ผู้บริหารสถานศึกษา            
- ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/

ผู้อ านวยการ 
      1    1 

รวม       1    1 
2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย            

- ครูไทย            
- ครูชาวต่างประเทศ            

3. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน            
ระดับประถมศึกษา            

- ครูไทย   3 32 2 8     45 
- ครูชาวต่างประเทศ    1       1 

ระดับมัธยมศึกษา            
- ครูไทย   2 8 1  1 3   15 
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ประเภท/ต าแหน่ง 

จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่า ป.

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

- ครูชาวต่างประเทศ            
รวม            

4. บุคลากรทางการศึกษา            
- เจ้าหน้าท่ี    6  1     7 

5.อื่นๆ (ระบุ)...            
รวม            

รวมทั้งสิ้น   5 47 3 9 1 3   68 
 
สรุปอัตราส่วน 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ระดับประถมศึกษา    ระดับมัธยมศึกษา 

จ านวนผู้เรียนต่อครู    ...40.... : …1….     จ านวนผู้เรียนต่อครู    ..27..... : …1…. 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  ...49..... :…1.…     จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  ...42.... :….1… 
 
 

  1.2.2  สรุปจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   กรณีที่ 1  ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับที่มีจ านวนชั่วโมงสอนมากท่ีสุด 
   กรณีที่ 2  ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ในระดับประถมศึกษา 
 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนครูผู้สอน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ภาษาไทย   4 4 1 0 
คณิตศาสตร ์   4 2 2 0 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3 2 2 2 
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม   6 3 1 0 
สุขศึกษาและพลศึกษา   2 0 1 1 
ศิลปะ   1 1 1 0 
การงานอาชีพ   1 1 0 1 
ภาษาต่างประเทศ   7 5 3 0 
รวม   28 18 11 4 
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  1.2.3  สรุปจ านวนครูผูส้อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวนครูผู้สอน 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

  กิจกรรมนักเรียน   
- ลูกเสือ 29 13 
- เนตรนารี   
- ยุวกาชาด 10  
- ผู้บ าเพ็ญประโยชน์   
- รักษาดินแดน (ร.ด.)   
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 37 12 
- อื่นๆ...ให้ระบ ุ   

   กิจกรรมแนะแนว 22 1 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   
 
   1.2.4   สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

ลูกเสือ/เนตรนารี 
/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

จ านวน
ผู้บังคับบัญชา 

จ านวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดต้ังกองลูกเสือ 
มีวุฒิ ไม่มีวุฒิ จัดต้ัง ไม่จัดต้ัง 

ลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง 20 14 6   
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  9 6 3   
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่      
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ      
ยุวกาชาด 10 5 5   
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์      

รวม 39 25 14   
   
  1.2.5  สรุปจ านวนครูที่เข้ารับการอบรมเก่ียวกับโรงเรียนคุณธรรม 

 
ปี พ.ศ. 2563 

 
หน่วยงานที่เขา้รับการอบรม 

จ านวนครูที่เข้ารับ 
การอบรม 

- -  
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2. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ปรัชญา “คุณธรรม น าวิชา พัฒนาสุข” 
วิสัยทัศน์ “โรงเรียนวีรศิลป์มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างให้นักเรียนมี

ทักษะการเรียนรู้คู่คุณธรรม ทักษะการคิดและการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับ
ยุคสมัย ในบรรยากาศการจัดการศึกษาแบบคาทอลิก”   

พันธกิจ 1.  เสริมสร้างให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้และพัฒนาการ (การอ่าน 
การคิด การเขียน) ตามหลักสูตรโรงเรียน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของนักเรียน นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และภูมิใจใน
ความเป็นไทย 

2.  พัฒนาการบริหารและการจัดการของโรงเรียนท่ีครอบคลุมด้าน
วิชาการ ด้านครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ และ
ด้านสภาพแวดล้อม เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา สร้างความมั่นใจด้านคุณภาพการศึกษา 

3.  พัฒนากระบวนการจัดเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ใช้
แหล่งเรียนรู้ และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

4.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาคาทอลิก 
เป้าหมาย เป้าหมายท่ี 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

เป้าหมายท่ี 2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เป้าหมายท่ี 3 โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบ และ 
                     มีคุณภาพ 
เป้าหมายท่ี 4 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  
เป้าหมายท่ี 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักการศึกษาคาทอลิก 

ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ 1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสารและ
คิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

2.  ส่ง เสริมให้นัก เรียนมีคว ามสามารถในการคิดวิ เคราะห์  คิด
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 
5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
6. ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผล

การทดสอบวัดผลระดับชาติ 
7. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดี

พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ   
8. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มี
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การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่านิยม และจิตส านึก ตามกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม   

 9 .  ส่ง เสริมและปลูกฝัง ให้นั ก เรี ยน มี ส่ วนร่ วมในการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม     

10. ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี 
รวมท้ังภูมิปัญญาไทย 

11. ปลูกฝังการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

12. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
13. มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนท่ีชัดเจน 
14. จัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ 
15. ส่งเสริมพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
16. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
17. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเอื้อต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
18. ส่งเสริมให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู้ 
19. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
20. ส่งเสริมการใช้ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ

ต่อการเรียนรู้ 
21. ส่งเสริมการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
22. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา

ผู้เรียน 
23. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
24. มีระบบการจัดการศึกษาแบบคาทอลิก 

เอกลักษณ์ “รู้หน้าท่ี  มีเกียรต”ิ 
อัตลักษณ์ “นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม ตามแบบอย่างพระแม่มารี” 

คุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์  คุณธรรมทางศาสนา และคุณธรรมเทววิทยา) 
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3. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

 
ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ

ของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอด 
คล้อง 
กับ

ยุทธศาสตร์ 
สช. ที ่

 

*** 
สอดคล้องกับ
นโยบายและ

จุดเน้น
กระทรวง 

ศึกษาธิการที่ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ยุทธศาสตร์ ที ่1 
 ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถในการ
อ่าน เขียน การสื่อสาร
และคิดค านวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 

1. โครงการสง่เสริมการอ่าน 87 นักเรียนเห็นความส าคัญของการอ่าน 
การเรียนรู้ มีนิสัยรักการ                                                  
อ่าน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสื่อสารและสามารถ                                                   
จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้                                                
นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

92.95 นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
มี นิสั ยรั กการอ่าน สามารถเลือก
หนังสือได้เหมาะสมกับวัย นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการเสนอรายการหนังสือ
ท าให้นักเรียนสามารถเลือกหนังสือ
อ่านได้อย่างหลากหลาย นักเรียน
ส า ม า ร ถ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ต่ า ง ๆ ใ น
การศึกษาหาความรู้ให้กับตนเองและมี
การตอบค าถามกับทางห้องสมุดอย่าง
ต่อเน่ือง  

มฐ.
1(1.1.1) 

1 1 

2. โครงการห้องสมุดส่งเสริม
การเรียนรู้  

87 นักเรียนที่เข้าร่วม เห็นความส าคัญ
ของการอ่าน และมี ประสิทธิภาพใน
การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน 

100 นักเรียนเห็นความส าคัญของการอ่าน 
และมีประสิทธิภาพในการอ่าน ฟัง ดู 
พูด เขียน คิดเป็นร้อยละ 94.77 

มฐ.
1(1.1.1) 

1 1 

3. โครงการวันภาษาไทย
แห่งชาติ 

87 นักเรียนเห็นคุณค่าของภาษาไทย 
ได้รับความรู้ด้านการใช้ ภาษาไทย
ถูกต้อง 

100 งดจัดกิจกรรมวันภาษาไทย เน่ืองจาก 
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 บูรณาการในการ
เรียนการสอนวิชาภาษาไทย ท าให้
นักเรียนเห็นคุณค่าของภาษาไทย มี
ความรู้ด้านการใช้ภาษาไทย  
 

มฐ.
1(1.1.1) 

1 1 
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอด 
คล้อง 
กับ

ยุทธศาสตร์ 
สช. ที ่

 

*** 
สอดคล้องกับ
นโยบายและ

จุดเน้น
กระทรวง 

ศึกษาธิการที่ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

4. โครงการวันสุนทรภู ่ 87 นักเรียนระดับประถม - มัธยมศึกษา
ของโรงเรียนวีรศิลป์ ได้ร าลึกถึงบรมครู
สุนทรภู่และร่วมสืบทอดมรดก ทาง                               
วัฒนธรรมด้านภาษาไทย ในการแต่ง
ค าประพันธ์ และ วรรณคดีไทย 

100 งดจัดกิจกรรมวันสุนทรภู ่เน่ืองจาก 
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 โดยกลุ่มสาระ
ภาษาไทยได้บูรณาการกับการเรียน
การสอนวิชาภาษาไทยในชั้นเรียน 
นักเรียนมีความรู้ในการแต่งค า
ประพันธ์ และเรียนรู้วรรณคดีไทย    

มฐ.
1(1.1.1) 

1 1 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
 ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

1. โครงการสง่เสริม
ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ 

87 นักเรียน มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า มคิ ด เห็ น  แ ล ะ
แก้ปัญหาได้ 

100 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ และ
ฝึกกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ 
สามารถสรุปองค์ความรู้และสื่อสารให้
ผู้อื่นเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 94.69 

มฐ.
1(1.1.2) 

1 3 

2. โครงการวันวิชาการ  87 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับ
ความรู้  มีเหตุผล สามารถสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

98.99 นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้   ได้รับประสบการณ์โดยตรง
จากการเข้าร่วมกิจกรรม มีการพัฒนา
ตนเอง  และสามารถน าความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ได้ คิดเป็นร้อยละ 90.73 

มฐ.
1(1.1.2) 

1 3 

3. โครงการเรียนรูช้ีวิตคนต่าง
ใจวัยเดียวกัน  

87 นักเรียนได้รู้จักการวางแผนเกี่ยวกับ
การเรียน การท างานให้สอดคล้องกับ
ความสามารถของตนเอง  เพ่ือน าไปสู่
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและการ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข    

100 นักเรียนรู้จักการวางแผนการเรียนการ
ท างานให้เหมาะสมกับความสามารถ
ของตนเอง รู้จักความถนัด ความสนใจ 
รู้ความต้องการของตนเอง มีความรู้สึก
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต และสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข คิดเป็น
ร้อยละ 94.60 

มฐ.
1(1.1.2) 

1 3 
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอด 
คล้อง 
กับ

ยุทธศาสตร์ 
สช. ที ่

 

*** 
สอดคล้องกับ
นโยบายและ

จุดเน้น
กระทรวง 

ศึกษาธิการที่ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

1. โครงการวันวิชาการ  87 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับ
ความรู้  มีเหตุผล สามารถสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

98.99 นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้   ได้รับประสบการณ์โดยตรง
จากการเข้าร่วมกิจกรรม มีการพัฒนา
ตนเอง  และสามารถน าความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ได้ คิดเป็นร้อยละ 90.73 

มฐ.
1(1.1.3) 

1 3,4,10 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

1. โครงการสง่เสริมผู้เรียนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT 

87 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจการใช้
คอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานและสามารถ
น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนของ
ตนเอง 

92.53 นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจการใช้
คอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานและสามารถ
น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนของ
ตนเอง ในการให้บริการสืบค้นความรู้
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การท ารายงาน 
การออกแบบสื่ อสร้ า งสรรค์ ด้ วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์คิดเป็นร้อยละ  
87.12 

มฐ.
1(1.1.4) 

1 1,4 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร 

 

1. โครงการสง่เสริม
ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ 

87 นักเรียน มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า มคิ ด เห็ น  แ ล ะ
แก้ปัญหาได้ 

100 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ และ
ฝึกกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ 
สามารถสรุปองค์ความรู้และสื่อสารให้
ผู้อื่นเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 94.69 

มฐ.
1(1.1.5) 

1 1 

 2. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

87 นักเรียนมีการพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษมากข้ึน   

100 นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่ เรียน และมี
โอกาสได้ฝึกทักษะมีศักยภาพทาง
ทักษะการเรียนรู้  ความสามรถด้าน
การคิด รู้จักแก้ไขปัญหาภาษาอังกฤษ
จากกิจกรรมทักษะภาษาอังกฤษคิด

มฐ.
1(1.1.5) 

1 1 
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอด 
คล้อง 
กับ

ยุทธศาสตร์ 
สช. ที ่

 

*** 
สอดคล้องกับ
นโยบายและ

จุดเน้น
กระทรวง 

ศึกษาธิการที่ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

เป็นร้อยละ 93.60 
 3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 
87 87 67 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

(Reading Test : RT)ร้อยละ  87 มี
การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการอ่านได้
ถูกต้อง อ่านได้คล่อง มีผลสัมฤทธ์ิการ
ประเมินการคุณภาพผู้เรียน (Nation-
al Test :  NT)   และการทดสอบ
ทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(Ordinary 
National Educational Test  : O-
NET)  สูงกว่าทุกระดับ 

85.30 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
(Reading Test : RT)ร้อยละ  85.30 
มีการพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการอ่านได้
ถูกต้อง อ่านได้คล่อง มีผลสัมฤทธ์ิการ
ประเมินการคุณภาพผู้เรียน (Nation-
al Test :  NT)   และการทดสอบ
ทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(Ordinary 
National Educational Test  : O-
NET)  สูงกว่าทุกระดับ 

มฐ.
1(1.1.5) 

1 1 

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 
ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และพัฒนาการจากผล
การทดสอบวัดผล
ระดับชาติ 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

 87 67 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
(Reading Test : RT)ร้อยละ  87 มี
การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการอ่านได้
ถูกต้อง อ่านได้คล่อง มีผลสัมฤทธ์ิการ
ประเมินการคุณภาพผู้เรียน (Nation-
al Test :  NT)   และการทดสอบ
ทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(Ordinary 
National Educational Test  : O-
NET)  สูงกว่าทุกระดับ 

85.30 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
(Reading Test : RT)ร้อยละ  85.30 
มีการพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการอ่านได้
ถูกต้อง อ่านได้คล่อง มีผลสัมฤทธ์ิการ
ประเมินการคุณภาพผู้เรียน (Nation-
al Test : NT)   และการทดสอบทาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(Ordinary Na-
tional Educational Test  : O-NET)  
สูงกว่าทุกระดับ 

มฐ.
1(1.1.5) 

1 1 

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 
ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐานใน
การจัดการ เจตคติที่ดี

1. โครงการเรียนรู้ชีวิตคนต่างใจ 
วัยเดียวกัน 

87 นักเรียนได้รู้จักการวางแผนเก่ียวกับ
การเรียน การท างานให้สอดคล้องกับ
ความสามารถของตนเอง  เพ่ือน าไปสู่
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและการ

100 นักเรียนรู้จักการวางแผนการเรียนการ
ท างานให้เหมาะสมกับความสามารถ
ของตนเอง รู้จักความถนัด ความสนใจ 
รู้ความต้องการของตนเอง มีความรู้สึก

มฐ.
1(1.1.6) 

1 4 
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอด 
คล้อง 
กับ

ยุทธศาสตร์ 
สช. ที ่

 

*** 
สอดคล้องกับ
นโยบายและ

จุดเน้น
กระทรวง 

ศึกษาธิการที่ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

พร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงข้ึน การ
ท างานหรืองานอาชีพ 

ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข    ที่ดีต่ออาชีพสุจริต และสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข คิดเป็น
ร้อยละ 94.60 

ยุทธศาสตร์ ที่ 8 
ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้
มีคุณธรรม จริยธรรม 
เคารพในกฎกติกา มี
ค่านิยม และจิตส านึก 
ตามกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม   

1. โครงการวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา 

87 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาได้
ตระหนักถึงความส าคัญในวัฒนธรรม 
ประเพณีทางศาสนาพุทธ มีความ
เสียสละ และสามารถน าไปปฏิบัติใน
การด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 

100 งดจัดกิจกรรมวันอาสาฬบูชาและวัน
เข้าพรรษา เน่ืองจากมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-
19 บูรณาการในการเรียนการสอน
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และบอร์ดในห้องเรียน ท า
ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ในวัฒนธรรม ประเพณีทางศาสนา
พุทธ มีความเสียสละ และสามารถ
น าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตได้อย่าง
ถูกต้อง 

มฐ.
1(1.2.1) 

1 7 

2. โครงการมารยาทงาม สบื
สานวัฒนธรรมไทย 

87 นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคมที่ดี มีกริยามารยาท
ที่ดี   มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น 

100 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวีรศิลป์     
มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต
สังคมที่ดี  มีกิริยามารยาทที่ดี มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
และให้เกียรติผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 
88.58 

มฐ.
1(1.2.1) 

1 7 

3. โครงการการเข้าค่ายลูกเสือ
ส ารองชั้นประถมศึกษาปีที่ 

87 ลูกเสือส ารอง ปฏิบัติกิจกรรมทาง
ลูกเสือได้อย่างถูกต้องเป็นระบบหมู่

100 งดจัดกิจกรรมการเข้าค่าย เน่ืองจาก
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ

มฐ.
1(1.2.1) 

1 7 
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอด 
คล้อง 
กับ

ยุทธศาสตร์ 
สช. ที ่

 

*** 
สอดคล้องกับ
นโยบายและ

จุดเน้น
กระทรวง 

ศึกษาธิการที่ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

2 คณะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รู้จัก
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน    

เชื้อไวรัส COVID-19 บูรณาการใน
คาบเรียนวิชาลูกเสือ ยุวกาชาด ในชั้น
เรียน นักเรียนได้เรียนรู้ระบบหมู่คณะ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รู้จักการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

4. โครงการการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือสามัญ-เนตรนารี ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 

87 ลูกเสือ-เนตรนารีมีคุณธรรมจริยธรรม 
มีความรับผิดชอบมีความซื่ อสัตย์
สุจริต และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม   

100 งดจัดกิจกรรมการเข้าค่าย เน่ืองจาก
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 บูรณาการใน
คาบเรียนวิชาลูกเสือ เนตรนารี ในชั้น
เรียน นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์สุจริต 
และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม   

มฐ.
1(1.2.1) 

1 7 

5. โครงการสง่เสริมการ
ด าเนินงานลูกเสือ-เนตรนารี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

87 ลูก เสื อ -เ นตรนารี    ปฏิบั ติต าม
กฎระเบียบวินัย  มีน้ าใจ   ช่วยเหลือ
ซึ่งและกัน เป็นระบบหมู่คณะ อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

100 งดจัดกิจกรรมการเข้าค่าย เน่ืองจาก
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 บูรณาการใน
คาบเรียนวิชาลูกเสือ เนตรนารี ในชั้น
เรียน นักเรียนสามารถปฏิบัติ
กฎระเบียบวินัย  มีน้ าใจ   ช่วยเหลือ
ซึ่งและกัน เป็นระบบหมู่คณะ อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

มฐ.
1(1.2.1) 

1 7 

6. โครงการการเข้าค่ายลูกเสือ-
เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปี

87 ลูก เสื อ -เ นตรนารี    ปฏิบั ติต าม
กฎระเบียบวินัย  มีน้ าใจ ช่วยเหลือซึ่ง

100 งดจัดกิจกรรมการเข้าค่าย เน่ืองจาก
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ

มฐ.
1(1.2.1) 

1 7 
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอด 
คล้อง 
กับ

ยุทธศาสตร์ 
สช. ที ่

 

*** 
สอดคล้องกับ
นโยบายและ

จุดเน้น
กระทรวง 

ศึกษาธิการที่ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ที่ 6 และกัน มีความเกี่ยวกับหลักการได้
แ ส ด ง ค ว า ม เ ทิ ด ทู น ต่ อ ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย์ 

เชื้อไวรัส COVID-19 บูรณาการใน
คาบเรียนวิชาลูกเสือ เนตรนารี ในชั้น
เรียน นักเรียนสามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบวินัย  มีน้ าใจ ช่วยเหลือซึ่ง
และกัน มีความเกี่ยวกับหลักการได้
แสดงความเทิดทูนต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

7. โครงการเข้าค่ายกลางวันยุว
กาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 
 

87 สมาชิกยุวกาชาดปฏิบัติตามกฎ ค า
ป ฏิ ญ า ณ  ร ะ เ บี ย บ วิ นั ย มี ค ว า ม
รับผิดชอบ รู้ จั กการแบ่ ง เวลา มี
ความรู้  และร่วมกิจกรรมอย่างมี
ความสุข 

100 งดจัดกิจกรรมการเข้าค่าย เน่ืองจาก
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 บูรณาการใน
คาบเรียนวิชาลูกเสือ ยุวกาชาด ในชั้น
เรียน นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ รู้จักการแบ่งเวลา  

มฐ.
1(1.2.1) 

1 7 

8. โครงการเข้าค่ายกลางวันยุว
กาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2 

87 สมาชิกยุวกาชาดมีระเบียบวินัย มี
ความรัก ความสามัคคีระหว่างเพ่ือน
และร่วมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม
อย่างมีความสุข 

100 งดจัดกิจกรรมการเข้าค่าย เน่ืองจาก
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 บูรณาการใน
คาบเรียนวิชาลูกเสือ ยุวกาชาด ในชั้น
เรียน มีระเบียบวินัย มีความรัก ความ
สามัคครีะหว่างเพ่ือนและมีความรู้ใน
การอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

มฐ.
1(1.2.1) 

1 7 

9. โครงการการเข้าค่าย
กลางวันยุวกาชาดชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 

87 สมาชิกยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3ทุกคนมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์
และค่านิยมที่ดีงามยอมรับเหตุผลและ

100 งดจัดกิจกรรมการเข้าค่าย เน่ืองจาก
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 บูรณาการใน

มฐ.
1(1.2.1) 

1 7 



 
 

 

 

19 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอด 
คล้อง 
กับ

ยุทธศาสตร์ 
สช. ที ่

 

*** 
สอดคล้องกับ
นโยบายและ

จุดเน้น
กระทรวง 

ศึกษาธิการที่ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ความคิดของผู้อื่น และมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีความสุขในการร่วม
กิจกรรมมีน้ าใจ                                                   
ช่วยเหลือผู้อื่น มีความรักและสามัคคี
กัน 

คาบเรียนวิชาลูกเสือ ยุวกาชาด ในชั้น
เรียน นักเรียนมีมีคุณลักษณะที่ พึง
ประสงค์และค่านิยมที่ดีงามยอมรับ
เหตุผลและความคิดของผู้อื่น และมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น 
มีความรักและสามัคคีกัน 

10. โครงการการเข้าค่ายลูกเสือ
ส ารองชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 

87 ลูกเสือส ารอง ปฏิบัติกิจกรรมทาง
ลูกเสือได้อย่างถูกต้องเป็นระบบหมู่
คณะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รู้จัก
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

100 งดจัดกิจกรรมการเข้าค่าย เน่ืองจาก
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 บูรณาการใน
คาบเรียนวิชาลูกเสือ ยุวกาชาด ในชั้น
เรียน นักเรียนได้เรียนรู้ระบบหมู่คณะ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รู้จักการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

มฐ.
1(1.2.1) 

1 7 

11. โครงการการเข้าค่ายลูกเสือ
ส ารองชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 

87 ลูกเสือส ารอง ปฏิบัติกิจกรรมทาง
ลูกเสือได้อย่างถูกต้องเป็นระบบหมู่
คณะ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  รู้จัก
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน    

100 งดจัดกิจกรรมการเข้าค่าย เน่ืองจาก
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 บูรณาการใน
คาบเรียนวิชาลูกเสือ ยุวกาชาด ในชั้น
เรียน นักเรียนได้เรียนรู้ระบบหมู่คณะ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รู้จักการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

มฐ.
1(1.2.1) 

1 7 

12. โครงการการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่น
ใหญ ่

87 ลูกเสือ-เนตรนารี มีคุณธรรมจริยธรรม
มีความรับผิดชอบมีความซื่ อสัตย์
สุจริต มีระเบียบวินัยมีความสามัคคีมี

100 งดจัดกิจกรรมการเข้าค่าย เน่ืองจาก
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 บูรณาการใน

มฐ.
1(1.2.1) 

1 7 
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอด 
คล้อง 
กับ

ยุทธศาสตร์ 
สช. ที ่

 

*** 
สอดคล้องกับ
นโยบายและ

จุดเน้น
กระทรวง 

ศึกษาธิการที่ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ความ 
เสียสละรู้จักการแบ่งปันความรู้และ
ประสบการณ์บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา  โดย
ผ่านกระบวนการคิดวางแผน  ก าหนด
กิจกรรม  และด า เ นินการอ ย่าง
ต่อเน่ือง 

คาบเรียนวิชาลูกเสือ เนตรนารี ในชั้น
เรียน นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมี
ความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์สุจริต 
มีระเบียบวินัยมีความสามัคคีมีความ 
เสียสละรู้จักการแบ่งปันความรู ้

13. โครงการเลือกต้ัง
ประธานสภานักเรียนและ
สภานักเรียน 

87 นักเรียนมีความเข้าใจการปกครอง
แบบประชาธิปไตยและปฏิบัติตนอยู่
ในระเบียบวินัยของโรงเรียน 

98.77 นัก เรี ยนมีความความเ ข้า ใจการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยและปฏิบัติ
ตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน คิด
เป็นร้อยละ 92.33 

มฐ.
1(1.2.1) 

1 7 

14. โครงการอดออมสู่ฝันวัน
ข้างหน้า 

87 นักเรียนเห็นคุณค่าของเงินและการ
ออม 

100 นักเรียนเห็นคุณค่าของเงินและการ
ออมคิดเป็นร้อยละ  87.31 

มฐ.
1(1.2.1) 

1 7,11 

15. โครงการธนาคารความดี 87 นักเรียนมีการแสดงออกถึงการท า
ความดี มีความซื่อสัตย์ มีน้ าใจ  ไม่
เห็นแก่ตัว รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น 

100 นักเรียนมีการแสดงออกถึงการท า
ความดี มีความซื่อสัตย์ มีน้ าใจ  ไม่
เห็นแก่ตัว รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นคิดเป็น
ร้อยละ  92.90 

มฐ.
1(1.2.1) 

1 7,11 

16. โครงการคุณภาพดีมี
ระเบียบ  

87 นักเรียนมีระเบียบวินัย ความสามารถ
ในการปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

100 นักเรียนมีระเบียบวินัย ความสามารถ
ในการปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างมี
ความสุขคิดเป็นร้อยละ  93.30 

มฐ.
1(1.2.1) 

1 7,11 



 
 

 

 

21 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอด 
คล้อง 
กับ

ยุทธศาสตร์ 
สช. ที ่

 

*** 
สอดคล้องกับ
นโยบายและ

จุดเน้น
กระทรวง 

ศึกษาธิการที่ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

17. โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

87 นักเรียนแสดงความส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ และ
แสดงความจงรักภักดีต่อต่อสถาบัน 
พระมหากษัตริย์   

98.91 นักเรียน ครู นักเรียน แสดงออกส านึก
ใ น พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ ข อ ง
พระมหากษัตริ ย์  และแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์
อย่างย่ิง 

มฐ.
1(1.2.1) 

1 7 

18. โครงการสื่อรักจากลูกน้อย 87 นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริ ย์  มี ค วามกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ท าหน้าที่อัน
เหมาะสมของตนเอง 

98.55 นักเรียนและครู ตระหนักถึงการเข้า
ร่วมพิ ธีถวายพระพร แสดงความ
จงรักภักดีต่อ และส านึถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พันปีหลวง  ทั้ง
ระลึกถึงพระคุณของบิดามารดา และ
แสดงออกซึ่งการตอบแทนพระคุณ
อย่างเหมาะสม เข้าร่วมกิจกรรมของ
โรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สง่างาม      

มฐ.
1(1.2.1) 

1 7 

19. โครงการปลูกต้นกล้าพัฒนา
สังคม 

87 นักเรียนมีความเมตตากรุณา  รู้จัก
ความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน
ทรัพย์สินหรือสิ่งของ  มีจิตอาสาต่อ
สังคม 

100 นักเรียนมีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เกิด
ความตระหนักเห็นคุณค่าของเพ่ือน
มนุษย์และมีส่วนร่วมกับชุมชนในการ
ช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสในเขตพ้ืนที่
ชายแดน และหน่วยงานต่าง ๆ  ตาม

มฐ.
1(1.2.1) 

1 7 
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอด 
คล้อง 
กับ

ยุทธศาสตร์ 
สช. ที ่

 

*** 
สอดคล้องกับ
นโยบายและ

จุดเน้น
กระทรวง 

ศึกษาธิการที่ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ความเหมาะสม 
20. โครงการโรงเรียนสีขาว 87 1. นักเรียนมีความสามารถป้องกัน

ตนเองให้ห่ า งไกลจากยาเสพติด     
การพนัน สื่อลามกอนาจาร และก่อ
เหตุทะเลาะวิวาท 
2. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอด
จากยาเสพติด  การพนัน สื่อ 
ลามกอนาจารและเหตุทะเลาะวิวาท 

100 1. นักเรียนมีความสามารถป้องกัน
ตนเอง ให้ห่ า ง ไกลจากยา เสพติด     
การพนัน สื่อลามกอนาจาร และก่อ
เหตุทะเลาะวิวาท คิดเป็นร้อยละ 
92.04 
2. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอด
จากยาเสพติด  การพนัน สื่อ 
ลามกอนาจารและเหตุทะเลาะวิวาท 

มฐ
1(1.2.1) 

1 7,11 

ยุทธศาสตร์ ที่ 9 
ส่งเสริมและปลูกฝังให้
นักเรียน มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. โครงการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 87 1. นักเรียนทุกคนรู้ถึงคุณประโยชน์
ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
2. นักเรียนมีความรู้ ในการใช้พลังงาน
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีพฤติกรรม
ลักษณะนิสัย จิตส านึกที่ดีในการใช้
พลังงาน และ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียน และสังคม 

100 งดจัดกิจกรรม เน่ืองจากมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 บูรณาการในการเรียน
สอนในกลุ่มสาระต่าง ๆ นักเรียนมี
ความรู้ ในการใช้พลังงานและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม มีพฤติกรรมลักษณะนิสัย 
จิตส านึกที่ดีในการใช้พลังงาน และ
ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
และสังคม 

มฐ.
1(1.2.1) 

1 9 

2. โครงการเอกลักษณ์ไทย 87 นักเรียนร่วมสืบทอดประเพณีไทย
ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามธรรม เ นี ย ม
ปฏิบัติที่ดีงาม อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีส่วน ร่วมกับกิจกรรม
ของชุมชม 

100 งดจัดกิจกรรม เน่ืองจากมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 บูรณาการ ประเพณีลอย
กระทง จัดบอร์ดภายในห้องเรียน และ
ในการเรียนการสอนวิชาการงาน

มฐ.
1(1.2.1) 

1 9,10 
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอด 
คล้อง 
กับ

ยุทธศาสตร์ 
สช. ที ่

 

*** 
สอดคล้องกับ
นโยบายและ

จุดเน้น
กระทรวง 

ศึกษาธิการที่ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

พ้ืนฐานอาชีพ นักเรียนได้เรียนรู้
วัฒนธรรม ประเพณีไทย ในท้องถ่ิน    

ยุทธศาสตร์ ที่ 10 
ส่งเสริมและปลูกฝังให้
นักเรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณี รวมทั้งภูมิ
ปัญญาไทย 

1. โครงการวันภาษาไทย
แห่งชาติ 

87 นักเรียนเห็นคุณค่าของภาษาไทย 
ได้รับความรู้ด้านการใช้ ภาษาไทย
ถูกต้อง 

100 งดจัดกิจกรรมวันภาษาไทย เน่ืองจาก 
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 บูรณาการในการ
เรียนการสอนวิชาภาษาไทย ท าให้
นักเรียนเห็นคุณค่าภาษาไทย มีความรู้
ด้านการใช้ภาษาไทย  

มฐ.
1(1.2.2) 

1 1,6 

2. โครงการวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา 

87 นักเรียนเข้าร่ วมกิ จกรรมการ วัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาได้
ตระหนักถึงความส าคัญในวัฒนธรรม 
ประเพณีทางศาสนาพุทธ มีความ
เสียสละ และสามารถน าไปปฏิบัติใน
การด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 

100 งดจัดกิจกรรม เน่ืองจากมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 บูรณาการกับการเรียนการ
สอนวิชาภาษาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ในชั้นเรียน นักเรียนได้
ตระหนักถึงความส าคัญในวัฒนธรรม 
ประเพณีทางศาสนาพุทธ มีความ
เสียสละ และสามารถน าไปปฏิบัติใน
การด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 

มฐ.
1(1.2.2) 

1 1 

3. โครงการมารยาทงามสืบ
สานวัฒนธรรมไทย 

87 นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคมที่ดี มีกริยามารยาท
ที่ดี   มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น 

100 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวีรศิลป์     
มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต
สังคมที่ดี  มีกิริยามารยาทที่ดี มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
และให้ เกียรติผู้อื่น คิดเป็นร้ อยละ 

มฐ.
1(1.2.2) 

1 1,7 
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอด 
คล้อง 
กับ

ยุทธศาสตร์ 
สช. ที ่

 

*** 
สอดคล้องกับ
นโยบายและ

จุดเน้น
กระทรวง 

ศึกษาธิการที่ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

88.58 
4. โครงการเอกลักษณ์ไทย 87 นักเรียนร่วมสืบทอดประเพณีไทย

ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามธรรม เ นี ย ม
ปฏิบัติที่ดีงาม อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีส่วน ร่วมกับกิจกรรม
ของชุมชม 

100 งดจัดกิจกรรม เน่ืองจากมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 บูรณาการ ประเพณีลอย
กระทง จัดบอร์ดภายในห้องเรียน และ
ในการเรียนการสอนวิชาการงาน
พ้ืนฐานอาชีพ นักเรียนได้เรียนรู้
วัฒนธรรม ประเพณีไทย ในท้องถ่ิน    

มฐ.
1(1.2.2) 

1 10 

ยุทธศาสตร์ ที่ 11 
ปลูกฝังการยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม 
ประเพณี 

1. โครงการคุณภาพดีมี
ระเบียบ  

87 นักเรียนมีระเบียบวินัย ความสามารถ
ในการปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

100 นักเรียนมีระเบียบวินัย ความสามารถ
ในการปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างมี
ความสุขคิดเป็นร้อยละ  93.30 

มฐ.
1(1.2.3) 

1 1,7,11 

2. โครงการปลูกต้นกล้าพัฒนา
สังคม 

87 นักเรียนมีความเมตตากรุณา  รู้จัก
ความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน
ทรัพย์สินหรือสิ่งของ  มีจิตอาสาต่อ
สังคม 

100 นักเรียนมีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เกิด
ความตระหนักเห็นคุณค่าของเพ่ือน
มนุษย์และมีส่วนร่วมกับชุมชนในการ
ช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสในเขตพ้ืนที่
ชายแดน และหน่วยงานต่าง ๆ  ตาม
ความเหมาะสม 

มฐ.
1(1.2.3) 

1 1,7,11 

ยุทธศาสตร์ ที่ 12 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุข
ภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคม 

1. โครงการมารยาทงาม สบื
สานวัฒนธรรมไทย 

87 นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคมที่ดี มีกริยามารยาท
ที่ดี   มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น 

100 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวีรศิลป์     
มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต
สังคมที่ดี  มีกิริยามารยาทที่ดี มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
และให้ เกียรติผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 

มฐ.
1(1.2.4) 

1 7 
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอด 
คล้อง 
กับ

ยุทธศาสตร์ 
สช. ที ่

 

*** 
สอดคล้องกับ
นโยบายและ

จุดเน้น
กระทรวง 

ศึกษาธิการที่ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

88.58 
2. โครงการสง่เสริมทักษะและ

ความสามารถทางด้านดนตรี 
87 นักเรียนสามารถเล่นดนตรีตามความ

ถนัดของตนเองและเห็นคุณค่าของ
ดนตรี 

100 นักเรียนสามารถเล่นดนตรีตามความ
ถนัดของตนเอง  และเห็นคุณค่าของ
ดนตรี คิดเป็นร้อยละ 89.50 

มฐ.
1(1.2.4) 

1 4 

3. โครงการสง่เสริมอจัฉริยะ
ทางศิลปะ 

87 นักเรียนได้รับความรู้ทักษะพิเศษใน
การใช้สีไม้ สีน้ า สีชอล์ก และสี
โปสเตอร์เพ่ิมมากย่ิงข้ึน เพ่ือพัฒนา
ความสามารถพิเศษของนักเรียนให้
เกิดทักษะด้านศิลปะ 

88.80 นักเรียนได้รับความรู้ทักษะพิเศษใน
การใช้สีไม้ สชีอล์ก สีน้ าและสี
โปสเตอร์เพ่ิมมากย่ิงข้ึน เพ่ือพัฒนา
ความสามารถพิเศษของนักเรียนให้
เกิดทักษะด้านศิลปะ มีความพึงพอใจ
ในการเรียนและฝึกพัฒนาทักษะด้าน
ศิลปะ คิดเป็นร้อยละ 89.00 

มฐ.
1(1.2.4) 

1 4 

4. โครงการสง่เสริมสุขภาพ ไร้
พุง หุ่นสวย ด้วยใจเรา 

87 นักเรียนมีความรู้และเข้าใจสามารถ
ดูแลสุขภาพร่างกาย ให้แข็งแรง
สมบูรณ์และสามารถป้องกัน  
หลีกเลี่ยงตน เองจากสภาวะที่เสี่ยง
ต่อโรคอ้วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

100 งดจัดกิจกรรมการเข้าค่าย เน่ืองจาก
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 บูรณาการในการ
เรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา นักเรียนมีความรู้และเข้าใจ
สามารถดูแลสุขภาพร่างกาย ให้
แข็งแรงสมบูรณ์และสามารถป้องกัน  
หลีกเลี่ยงตน เองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
โรคอ้วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

มฐ.
1(1.2.4) 

1 4 

5. โครงการสง่เสริมสุขภาพย้ิม
สดใสเด็กไทยฟันสวย 

87 นักเรียนมีความรู้และเข้าใจสามารถ
ดูแลสุขภาพอนามัยในช่องปากให้
แข็งแรงสมบูรณ์และสามารถป้องกัน

100 งดจัดกิจกรรมการเข้าค่าย เน่ืองจาก
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 บูรณาการในการ

มฐ.
1(1.2.4) 

1 4 
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอด 
คล้อง 
กับ

ยุทธศาสตร์ 
สช. ที ่

 

*** 
สอดคล้องกับ
นโยบายและ

จุดเน้น
กระทรวง 

ศึกษาธิการที่ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
โรคเหงือกอักเสบและฟันผุได้อย่างถูก
วิธีของกรมอนามัย 

เรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา นักเรียนมีความรู้ความรู้และ
เข้าใจสามารถดูแลสุขภาพอนามัยใน
ช่องปากให้แข็งแรงสมบรูณ์และ
สามารถป้องกันหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรคเหงือกอักเสบและ
ฟันผุได้อย่างถูกวิธีของกรมอนามัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 6. โครงการสุขาดี ชีวีมีสุข 87 นักเรียนมีพฤติกรรมในการใช้ห้องสุขา
ที่ถูกต้อง สุขาของโรงเรียนสะอาดถูก
สุขลักษณะ 

100 นักเรียน รักษาความสะอาดและ
ปฏิบัติตนถูกต้องในการใช้ห้องสุขา  

มฐ.
1(1.2.4) 

1 4 

7. โครงการอาหารและน้ าด่ืม
โรงเรียน ปลอดภัย ร่วมกัน
ใส่ใจรักษาสุขภาพ 

87 นักเรียนได้รับประทานอาหารและด่ืม
น้ าท่ีถูกสุขลักษณะอาหารรสชาติ
อร่อย  ราคาถูก และการบริการที่ดี  

94.73 นักเรียนได้รับประทานอาหารและด่ืม
น้ าท่ีถูกสุขลักษณะอาหารรสชาติอร่อย  
ราคาถูก และการบริการที่ดี คิดเป็น
ร้อยละ  89.80 

มฐ.
1(1.2.4) 

1 4 

 8. โครงการโรงเรียนสีขาว 87 1. นักเรียนมีความสามารถป้องกัน
ตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด     
การพนัน สื่อลามกอนาจาร และก่อ
เหตุทะเลาะวิวาท 
2. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีปลอด
จากยาเสพติด  การพนัน สื่อ 
ลามกอนาจารและเหตุทะเลาะวิวาท 

100 1. นักเรียนมีความสามารถป้องกัน
ตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด     
การพนัน สื่อลามกอนาจาร และก่อ
เหตุทะเลาะวิวาท คิดเป็นร้อยละ 
92.04 
2. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีปลอด
จากยาเสพติด  การพนัน สื่อ 
ลามกอนาจารและเหตุทะเลาะวิวาท 

มฐ
1(1.2.4) 

1 4 



 
 

 

 

27 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอด 
คล้อง 
กับ

ยุทธศาสตร์ 
สช. ที ่

 

*** 
สอดคล้องกับ
นโยบายและ

จุดเน้น
กระทรวง 

ศึกษาธิการที่ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ยุทธศาสตร์ ที่ 13 
มีการก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของโรงเรียนที่ชัดเจน 

        

ยุทธศาสตร์ ที่ 14 
จัดระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของโรงเรียน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. โครงการสัมพันธ์บ้าน
โรงเรียน 

87 ผู้ปกครองเข้าใจการจัดการศึกษาและ
แนวทางการปฏิบัติต่อบุตรหลาน 
รับทราบนโยบายของโรงเรียน 
แนวทางในการปฏิบัติที่ตรงกัน 

99.16 ผู้ปกครองพึงพอใจและเข้าใจการจัด
การศึกษาและแนวทางการปฏิบัติต่อ
บุตรหลาน  รับทราบนโยบายของ
โรงเรียน  แนวทางในการปฏิบัติตนที่
ตรงกัน   คิดเป็นร้อยละ  99.23 

มฐ.2 (2.2) 1 1 

2. โครงการติดตามการด าเนิน
โครงการด้านงบประมาณ  

87 สามารถตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมิน
และรายงานผลการใชง้บประมาณ 

100 สามารถตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมิน
และรายงานผลการใชง้บประมาณใน
การด าเนินโครงการอย่างเป็นระบบ  
คล่องตัว  สามารถน าผลการประเมิน
มาปรับเปลี่ยนการเสนอขอ
งบประมาณในการด าเนินโครงการได้
อย่างเหมาะสมในปีการศึกษาต่อไป  
คิดเป็นร้อยละ 92.40 

มฐ.2 (2.2) 1 1 

3. โครงการทุนการศึกษา
ภายในโรงเรียน 

87 มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพและ ครอบคลุมถึง
ผู้เรียน  โดยเฉพาะนักเรียนที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ได้รับทุนการศึกษา
ตามความเหมาะสม       

100 มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพและ ครอบคลุมถึง
ผู้เรียน  โดยเฉพาะนักเรียนที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ได้รับทุนการศึกษา
ตามความเหมาะสม      
  

มฐ.2 (2.2) 1 1 
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอด 
คล้อง 
กับ

ยุทธศาสตร์ 
สช. ที ่

 

*** 
สอดคล้องกับ
นโยบายและ

จุดเน้น
กระทรวง 

ศึกษาธิการที่ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

4. โครงการสื่อสัมพันธ์เว็ปไซต์
วีรศิลป ์

87 โรงเรียนมีเว็บไซต์เป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ  
การให้บริการด้านข่าวสาร ข้อมูลแก้
ผู้ปกครอง และชุมชนได้เป็นอย่างดี 
พร้อมเป็นแหล่งข้อมูลในการท า
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนแก่ชุมชน 

90.10 โรงเรียนมีเว็บไซต์เป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจการ
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร แก่
ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนได้เป็น
อย่างดี พร้อมเป็นแหล่งข้อมูลในการ
ท ากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนแก่
ชุมชน 

มฐ.2 (2.2) 1 1 

ยุทธศาสตร์ ที่ 15 
ส่งเสริมพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

1. โครงการศักด์ิศรีวีรศิลป ์ 87 นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง โรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

90.17 นักเรียนภายในโรงเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจที่ได้แสดงความสามารถเต็ม
ตามศักยภาพ    

มฐ.2 (2.3) 3 1 

2. โครงการการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

87 นักเรียนมีการพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษมากข้ึน   

100 นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมี
โอกาสได้ฝึกทักษะมีศักยภาพทาง
ทักษะการเรียนรู้  ความสามรถด้าน
การคิด รู้จักแก้ไขปัญหาภาษาอังกฤษ
จากกิจกรรมทักษะภาษาอังกฤษคิด
เป็นร้อยละ 93.60 

มฐ.2 (2.3) 3 1 

3. โครงการวันวิชาการ  87 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับ
ความรู้  มีเหตุผล สามารถสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

98.99 นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้   ได้รับประสบการณโ์ดยตรง
จากการเข้าร่วมกิจกรรม มีการพัฒนา
ตนเอง  และสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้ คิดเป็นร้อยละ 90.73 

มฐ.2 (2.3) 3 1 

ยุทธศาสตร์ ที่ 16 
ส่งเสริมพัฒนาครูและ

1. โครงการพัฒนาบุคลากร 87 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ 
ความสามารถ และมีความเชื่อมั่นและ 

100 ครูที่มีความรู้และความเข้าใจ
ความสามารถมีความเชื่อมั่นและอุทิศ

มฐ.2 (2.4) 3 5 
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอด 
คล้อง 
กับ

ยุทธศาสตร์ 
สช. ที ่

 

*** 
สอดคล้องกับ
นโยบายและ

จุดเน้น
กระทรวง 

ศึกษาธิการที่ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

บุคลากร ให้มคีวาม
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

อุทิศตนในการจัดกระบวนการเรียน
การสอนได้อย่างมี ประสิทธิภาพและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ตนในการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เต็ม
ศักยภาพ เต็มความสามารถและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

2. โครงการนิเทศการสอน  87 ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างหลากหลายเหมาะสมกับ
ธรรมชาติวิชาและมีการน าเทคโนโลยี
และน าสื่อใหม่ๆเข้ามาใช้ให้เหมาะสม
กับการจัดการเรียนการสอน 

100 ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างหลากหลายเหมาะสมกับ
ธรรมชาติวิชาและมีการน าเทคโนโลยี
และน าสื่อนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ให้
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มฐ.2 (2.4) 3 5 

3. โครงการการจัดหาและการ
บริการสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้
ในการเรียนการสอน  

87 มีสื่อพอเพียงกับความต้องการของ
ผู้สอนทุกรายวิชาและใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

81.81 มีสื่อ  อุปกรณ์การเรียนการสอน
เพียงพอและใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  คิดเป็นร้อยละ  87.29 

มฐ.2 (2.4) 3 5 

4. โครงการพัฒนาครูคาทอลิก 87 ครูคาทอลิกเป็นผู้มคีุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลักศาสนา และ

แบ่งปันความเชื่อ ในบรรยากาศของ
โรงเรียนคาทอลิก 

94.31 ครูคาทอลิกเป็นผู้มคีุณธรรม จริยธรรม 
ตามหลักศาสนา และแบ่งปันความเชื่อ 
ในบรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิก
มากข้ึน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 94.80 

มฐ.2 (2.4) 3 5 

ยุทธศาสตร์ ที่ 17 
ส่งเสริมการจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมเอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

1. โครงการห้องสมุดส่งเสริม
การเรียนรู้  

87 นักเรียนที่เข้าร่วม เห็นความส าคัญ
ของการอ่าน และมี ประสิทธิภาพใน
การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน 

100 นักเรียนเห็นความส าคัญของการอ่าน 
และมีประสิทธิภาพในการอ่าน ฟัง ดู 
พูด เขียน คิดเป็นร้อยละ 94.77 

มฐ.2 (2.5) 3 1 

2. โครงการสง่เสริมการอ่าน 87 นักเรียนเห็นความส าคัญของการอ่าน 
การเรียนรู้ มีนิสัยรักการ                                                  
อ่าน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

92.95 นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
มีนิสัยรักการอ่าน สามารถเลือก
หนังสือได้เหมาะสมกับวัย นักเรียนมี

มฐ.2 (2.5) 3 1 



 
 

 

 

30 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอด 
คล้อง 
กับ

ยุทธศาสตร์ 
สช. ที ่

 

*** 
สอดคล้องกับ
นโยบายและ

จุดเน้น
กระทรวง 

ศึกษาธิการที่ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

การสื่อสารและสามารถ                                                   
จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้                                                
นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ส่วนร่วมในการเสนอรายการหนังสือ
ท าให้นักเรียนสามารถเลือกหนังสือ
อ่านได้อย่างหลากหลาย นักเรียน
สามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆใน
การศึกษาหาความรู้ให้กับตนเองและมี
การตอบค าถามกับทางห้องสมุดอย่าง
ต่อเน่ือง  

3. โครงการสุขาดี ชีวีมีสุข 87 นักเรียนมีพฤติกรรมในการใช้ห้องสุขา
ที่ถูกต้อง สุขาของโรงเรียนสะอาดถูก
สุขลักษณะ 

100 นักเรียน รักษาความสะอาดและ
ปฏิบัติตนถูกต้องในการใช้ห้องสุขา  

มฐ.2 (2.5) 3 1,4 

4. โครงการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 87 1. นักเรียนทุกคนรู้ถึงคุณประโยชน์
ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2. 
นักเรียนมีความรู้ ในการใช้พลังงาน
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีพฤติกรรม
ลักษณะนิสัย จิตส านึกที่ดีในการใช้
พลังงาน และ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียน และสังคม 

100 งดจัดกิจกรรม เน่ืองจากมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 บูรณาการในการเรียน
สอนในกลุ่มสาระต่าง ๆ นักเรียนมี
ความรู้ ในการใช้พลังงานและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม มีพฤติกรรมลักษณะนิสัย 
จิตส านึกที่ดีในการใช้พลังงาน และ
ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
และสังคม 

มฐ.2 (2.5) 3 9 

5. โครงการจัดซื้อ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ 

87 มีวัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและทันสมัย
สามารถน ามาใช้ในการจัดการศึกษา 

98 วัสดุครุภัณฑ์ ท่ีมีคุณภาพ และทันสมัย
สามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน  คิดเป็น  ร้อยละ 98.00 

มฐ.2 (2.5) 3 1,4 

6. โครงการซ่อมแซมวัสดุ 87 บุคลากรช่วยกันดูแลรักษาวัสดุภัณฑ์ 96.80 การด าเนินงานการซ่อมแซม เป็นไป มฐ.2 (2.5) 3 1,4 
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอด 
คล้อง 
กับ

ยุทธศาสตร์ 
สช. ที ่

 

*** 
สอดคล้องกับ
นโยบายและ

จุดเน้น
กระทรวง 

ศึกษาธิการที่ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสถานที่พร้อมใช้ อย่างมีคุณภาพ รวดเร็วร้อยละ 97.60       
7. โครงการสง่เสริมงานบริการ

ด้านเทคโนโลยี 
87 นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน

มีเทคโนโลยีที่ดี มีประสิทธิภาพและ
พร้อมต่อการใช้งาน 

88.10 นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนมี
เทคโนโลยีที่ดี มีประสิทธิภาพและ
พร้อมต่อการใช้งาน  

มฐ.2 (2.5) 3 8 

ยุทธศาสตร์ ที่ 18 
ส่งเสริมให้มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

1. โครงการสารสนเทศ
โรงเรียนวีรศิลป ์

87 มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

88.40 ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

มฐ.2 (2.6) 3 8 

2. โครงการสื่อสัมพันธ์เว็ปไซต์
วีรศิลป ์

87 โรงเรียนมีเว็บไซต์เป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ  
การให้บริการด้านข่าวสาร ข้อมูลแก้
ผู้ปกครอง และชุมชนได้เป็นอย่างดี 
พร้อมเป็นแหล่งข้อมูลในการท า
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนแก่ชุมชน 

90.10 โรงเรียนมีเว็บไซต์เป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจการ
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร แก่
ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนได้เป็น
อย่างดี พร้อมเป็นแหล่งข้อมูลในการ
ท ากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนแก่
ชุมชน 

มฐ.2 (2.6) 3 1,8 

3. โครงการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

87 ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน ได้รับ
ทราบข้อมูล ข่าวสาร   กิจกรรมต่าง 
ๆ ที่ได้ด าเนินไป 

91.37 เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความ
เข้าใจการให้บริการด้านข่าวสาร 
ข้อมูลแก่ผู้ปกครอง และชุมชนได้เป็น
อย่างดี พร้อมเป็นแหล่งข้อมูลในการ
ท ากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนแก่
ชุมชนคิดเป็นร้อยละ 90.23 
 

มฐ.2 (2.6) 3 1 

4. โครงการสื่อสัมพันธ์วารสาร
วีรศิลป์  

87 โรงเรียนใช้วารสารเป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ การ
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร แก่

90.40 โรงเรียนใช้วารสารเป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ การ
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร แก่

มฐ.2 (2.6) 3 1 
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอด 
คล้อง 
กับ

ยุทธศาสตร์ 
สช. ที ่

 

*** 
สอดคล้องกับ
นโยบายและ

จุดเน้น
กระทรวง 

ศึกษาธิการที่ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ผู้ปกครอง และชุมชนได้เป็นอย่างดี 
พร้อมเป็นแหล่งข้อมูลในการท า
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนแก่ชุมชน 

ผู้ปกครอง และชุมชนได้เป็นอย่างดี 
พร้อมเป็นแหล่งข้อมูลในการท า
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนแก่ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ ที่ 19 
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 

1. โครงการการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

87 นักเรียนมีการพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษมากข้ึน   

100 นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมี
โอกาสได้ฝึกทักษะมีศักยภาพทาง
ทักษะการเรียนรู้  ความสามรถด้าน
การคิด รู้จักแก้ไขปัญหาภาษาอังกฤษ
จากกิจกรรมทักษะภาษาอังกฤษคิด
เป็นร้อยละ 93.60 

มฐ.3 (3.1) 3 3 

2. โครงการวันวิชาการ 87 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับ
ความรู้  มีเหตุผล สามารถสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

98.99 นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้   ได้รับประสบการณโ์ดยตรง
จากการเข้าร่วมกิจกรรม มีการพัฒนา
ตนเอง  และสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้ คิดเป็นร้อยละ 90.73 

มฐ.3 (3.1) 3 3 

3. โครงการสง่เสริม
ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์  

87 นักเรียน มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาได้ 

100 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ และ
ฝึกกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ 
สามารถสรุปองค์ความรู้และสื่อสารให้
ผู้อื่นเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 94.69 

มฐ.3 (3.1) 3 3 

ยุทธศาสตร์ ที่ 20 
ส่งเสริมการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 

1. โครงการการจัดหาและการ
บริการสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้
ในการเรียนการสอน 

87 มีสื่อพอเพียงกับความต้องการของ
ผู้สอนทุกรายวิชาและใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

81.81 มีสื่อ  อุปกรณ์การเรียนการสอน
เพียงพอและใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  คิดเป็นร้อยละ  87.29 

มฐ.3 (3.2) 3 1 

2. โครงการสง่เสริมผู้เรียนด้าน 87 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจการใช้ 82.53 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจการใช้ มฐ.3 (3.2) 3 1 
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอด 
คล้อง 
กับ

ยุทธศาสตร์ 
สช. ที ่

 

*** 
สอดคล้องกับ
นโยบายและ

จุดเน้น
กระทรวง 

ศึกษาธิการที่ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ /ICT คอมพิวเตอร์และสามารถน าไปใช้ใน
การเรียนของตนเอง 

คอมพิวเตอร์และสามารถน าไปใช้ใน
การเรียนของตนเองในการให้บริการ
สืบค้นความรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต การ
ท ารายงาน การออกแบบสื่อ
สร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์คิดเป็นร้อยละ 87.12 

ยุทธศาสตร์ ที ่21 
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

1. โครงการนิเทศการสอน  87 ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างหลากหลายเหมาะสมกับ

ธรรมชาติวิชาและมีการน าเทคโนโลยี
และน าสื่อใหม่ๆเข้ามาใช้ให้เหมาะสม

กับการจัดการเรียนการสอน 

100 ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างหลากหลายเหมาะสมกับ

ธรรมชาติวิชาและมีการน าเทคโนโลยี
และน าสื่อนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ให้
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มฐ.3 (3.3) 3 1 

ยุทธศาสตร์ ที่ 22 
ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนา

ผู้เรียน 

1. โครงการสัมพันธ์บ้าน
โรงเรียน  

87 ผู้ปกครองเข้าใจการจัดการศึกษาและ
แนวทางการปฏิบัติต่อบุตรหลาน 
รับทราบนโยบายของโรงเรียน 
แนวทางในการปฏิบัติที่ตรงกัน 

99.16 ผู้ปกครองพึงพอใจและเข้าใจการจัด
การศึกษาและแนวทางการปฏิบัติต่อ
บุตรหลาน  รับทราบนโยบายของ
โรงเรียน  แนวทางในการปฏิบัติตนที่
ตรงกัน   คิดเป็นร้อยละ  99.23 

มฐ.3 (3.4) 3 1 

ยุทธศาสตร์ ที่ 23 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู ้

1. โครงการสัมพันธ์บ้าน
โรงเรียน  

87 ผู้ปกครองเข้าใจการจัดการศึกษาและ
แนวทางการปฏิบัติต่อบุตรหลาน 
รับทราบนโยบายของโรงเรียน 
แนวทางในการปฏิบัติที่ตรงกัน 

99.16 ผู้ปกครองพึงพอใจและเข้าใจการจัด
การศึกษาและแนวทางการปฏิบัติต่อ
บุตรหลาน  รับทราบนโยบายของ
โรงเรียน  แนวทางในการปฏิบัติตนที่
ตรงกัน   คิดเป็นร้อยละ  99.23 

มฐ.3 (3.5) 3 1 

2. โครงการสื่อสัมพันธ์เว็ปไซต์ 87 โรงเรียนมีเว็บไซต์เป็นสื่อ 90.10 โรงเรียนมีเว็บไซต์เป็นสื่อ มฐ.3 (3.5) 3 1 
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอด 
คล้อง 
กับ

ยุทธศาสตร์ 
สช. ที ่

 

*** 
สอดคล้องกับ
นโยบายและ

จุดเน้น
กระทรวง 

ศึกษาธิการที่ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

วีรศิลป ์ ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ  
การให้บริการด้านข่าวสาร ข้อมูลแก้
ผู้ปกครอง และชุมชนได้เป็นอย่างดี 
พร้อมเป็นแหล่งข้อมูลในการท า
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนแก่ชุมชน 

ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจการ
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร แก่
ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนได้เป็น
อย่างดี พร้อมเป็นแหล่งข้อมูลในการ
ท ากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนแก่
ชุมชน 

3. โครงการสื่อสัมพันธ์วารสาร
วีรศิลป์  

87 โรงเรียนใช้วารสารเป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ การ
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร แก่
ผู้ปกครอง และชุมชนได้เป็นอย่างดี 
พร้อมเป็นแหล่งข้อมูลในการท า
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนแก่ชุมชน 

90.40 โรงเรียนใช้วารสารเป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ การ
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร แก่
ผู้ปกครอง และชุมชนได้เป็นอย่างดี 
พร้อมเป็นแหล่งข้อมูลในการท า
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนแก่ชุมชน 

มฐ.3 (3.5) 3 1 

ยุทธศาสตร์ ที่ 24 
มีระบบการจัดการศึกษา
แบบคาทอลิก 

1. โครงการสง่เสริมศาสน
สัมพันธ์ 

87 นักเรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับศาสนา
คริสต์และเข้าร่วมกิจกรรมในวัน
ส าคัญทางศาสนา พร้อมกับร่วม
กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ สามารถ
บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น  

95.68 นักเรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับศาสนาคริสต์
และเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทาง
ศาสนา พร้อมกับร่วมกิจกรรมศาสน
สัมพันธ์ สามารถบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 
97.00 

มฐ.4 3 1 

2. โครงการสง่เสริมความ
ศรัทธา 

87 นักเรียนน าสิ่งที่ได้รับเกี่ยวกับความ
เชื่อ ความวางใจ ความรักต่อพระเจ้า
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

92.47 นักเรียนน าสิ่งที่ได้รับเกี่ยวกับความ
เชื่อ ความวางใจ ความรักต่อพระเจ้า
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ คิด
เป็นร้อยละ 93.20 

มฐ.4 3 1 

3. โครงการเรียนรูค้วามรักพระ 87 นักเรียนคาทอลิกมีความรู้เก่ียวกับ 93.95 นักเรียนคาทอลิกมีความรู้เก่ียวกับ มฐ.4 3 1 
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ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
ของโรงเรียน โครงการ 
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มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 
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สอด 
คล้อง 
กับ

ยุทธศาสตร์ 
สช. ที ่

 

*** 
สอดคล้องกับ
นโยบายและ

จุดเน้น
กระทรวง 

ศึกษาธิการที่ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

เจ้า หลักธรรมและค าสอนของศาสนา 
และสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้  

หลักธรรมและค าสอนของศาสนา และ
สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 93.60 

4. โครงการพัฒนาครูคาทอลิก 87 ครูคาทอลิกเป็นผู้มคีุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลักศาสนา และ

แบ่งปันความเชื่อ ในบรรยากาศของ
โรงเรียนคาทอลิก 

94.31 ครูคาทอลิกเป็นผู้มคีุณธรรม จริยธรรม 
ตามหลักศาสนา และแบ่งปันความเชื่อ 
ในบรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิก

มากข้ึน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 94.80 

มฐ.4 3 1 

 
***  ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2     การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4      การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7      การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
***  นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ   
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4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 4.1  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน 
นักเรียน    
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) *** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับร้อยละ 
3 
(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

คณิตศาสตร ์ 295 273 29.99 63.27 47.27 44.08 -      3.19  -      6.75   ไม่มีพัฒนาการ  
วิทยาศาสตร์ 295 273 38.78 52.79 45.07 46.13        1.06         2.35  มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3 

ภาษาไทย 295 273 56.20 68.89 60.37 67.45        7.08       11.73   มีพัฒนาการ  
ภาษาอังกฤษ 295 273 43.55 64.26 56.95 71.18      14.23       24.99   มีพัฒนาการ  

 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใ้ส่เคร่ืองหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ให้ใส่เคร่ืองหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
 
 
 

   เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน   
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับร้อยละ 
3 
(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

คณิตศาสตร ์ 128 101 25.46 38.67 33.07 25.54 -7.53  -22.77   ไม่มีพัฒนาการ  
วิทยาศาสตร์ 128 101 29.89 42.20 30.34 30.74  0.40   1.32  มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3 

ภาษาไทย 128 101 54.29 62.94 60.23 55.28 -4.95  -8.22   ไม่มีพัฒนาการ  
ภาษาอังกฤษ 128 101 34.38 32.75 37.63 35.40 -2.23  -5.93   มีพัฒนาการ  

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใ้ส่เคร่ืองหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ให้ใส่เคร่ืองหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
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 จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป   
 ระดับประถมศึกษา 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/

รายวิชา 

ระดับผลการเรียน 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียน 
ท่ีมีผล
ระดับ 

3 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียน 
ท่ีมีผล
ระดับ 

3 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียน 
ท่ีมีผล
ระดับ 

3 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียน 
ท่ีมีผล
ระดับ 

3 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียน 
ท่ีมีผล
ระดับ 
3 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียน 
ท่ีมีผล
ระดับ 

3 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 330 302 91.52 337 313 92.88 343 311 90.67 305 274 89.84 292 271 92.81 295 218 73.90 

คณิตศาสตร ์ 330 318 96.36 337 288 85.46 343 275 80.17 305 212 69.51 292 176 60.27 295 163 55.25 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

330 321 97.27 337 320 94.96 343 324 94.46 305 244 80.00 292 267 91.44 295 212 71.86 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

330 303 91.82 337 309 91.69 343 308 89.80 305 287 94.10 292 245 83.90 295 278 94.24 

ประวัติศาสตร ์ 330 296 89.70 337 309 91.69 343 287 83.67 305 212 69.51 292 163 55.82 295 244 82.71 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

330 320 96.97 337 330 97.92 343 341 99.42 305 304 99.67 292 292 100.00 295 295 100.00 

ศิลปะ 330 327 99.09 337 295 87.54 343 296 86.30 305 294 96.39 292 276 94.52 295 294 99.66 
การงานอาชีพ 330 314 95.15 337 306 90.80 343 324 94.46 305 298 97.70 292 253 86.64 295 272 92.20 
ภาษาอังกฤษ 330 266 80.61 337 213 63.20 343 230 67.06 305 264 86.56 292 176 60.27 295 210 71.19 
ภาษาอังกฤษสื่อสาร 330 268 81.21 337 274 81.31 343 282 82.22 305 261 85.57 292 231 79.11 295 233 78.98 
คริสต์ศาสนา 330 325 98.48 337 329 97.63 343 330 96.21 305 304 99.67 292 283 96.92 295 292 98.98 
หน้าที่พลเมือง 330 329 99.70 337 337 100.00 343 334 97.38 305 305 100.00 292 288 98.63 295 285 96.61 
ดนตร ี 330 330 100.00 337 337 100.00 343 343 100.00 305 299 98.03 292 290 99.32 295 295 100.00 
ภาษาจีน 330 303 91.82 337 279 82.79 343 200 58.31 305 262 85.90 292 222 76.03 295 240 81.36 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู/้รายวิชา 

ระดับผลการเรียน (เทอม1)   
ม.1 ม.2 ม.3 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน
ท่ีมีผลระดับ 3 

ขึ้นไป 
ร้อยละ จ านวน

นักเรียน 
จ านวนนักเรียนท่ีมี
ผลระดับ 3ขึ้นไป ร้อยละ จ านวน

นักเรียน 
จ านวนนักเรียนท่ีมี
ผลระดับ 3ขึ้นไป ร้อยละ 

ภาษาไทย 131 91 69.47 119 64 53.78 129 121 93.80 

คณิตศาสตร ์ 131 30 22.90 119 24 20.17 129 13 10.08 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 131 67 51.15 119 95 79.83 129 61 47.29 
วิทยาการค านวณ 131 90 68.70 119 104 87.39 129 113 87.60 
สังคมศึกษา 131 91 69.47 119 98 82.35 129 55 42.64 
ประวัติศาสตร์ 131 76 58.02 119 65 54.62 129 58 44.96 
หน้าท่ีพลเมือง 131 131 100.00 119 119 100.00 129 126 97.67 
คริสต์ศาสนา 131 123 93.89 119 119 100.00 129 121 93.80 
ภาษาอังกฤษ 131 85 64.89 119 46 38.66 129 15 11.63 
อังกฤษเพ่ิม 131 60 45.80 119 57 47.90 129 55 42.64 
สุขศึกษา 131 77 58.78 119 64 53.78 129 47 36.43 
พลศึกษา 131 89 67.94 119 97 81.51 129 86 66.67 
ศิลปะ 131 95 72.52 119 113 94.96 129 101 78.29 
ดนตรี 131 131 100.00 119 116 97.48 129 98 75.97 
การงาน 131 114 87.02 119 119 100.00 129 121 93.80 
คอมพิวเตอร์ 131 128 97.71 119 101 84.87 129 105 81.40 
ดนตรีสากล/ไทย 131 89 67.94 119 101 84.87 129 94 72.87 
ภาษาจีน 131 124 94.66 119 118 99.16 129 108 83.72 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ต่อ) 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู/้รายวิชา 

ระดับผลการเรียน (เทอม2)   
ม.1 ม.2 ม.3 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน
ท่ีมีผลระดับ 3 

ขึ้นไป 
ร้อยละ จ านวน

นักเรียน 
จ านวนนักเรียนท่ี
มีผลระดับ 3ขึ้นไป ร้อยละ จ านวน

นักเรียน 
จ านวนนักเรียนท่ี
มีผลระดับ 3ขึ้นไป ร้อยละ 

ภาษาไทย 130 92 70.77 119 106 89.08 128 96 75.00 

คณิตศาสตร ์ 130 45 34.62 119 28 23.53 128 9 7.03 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 130 94 72.31 119 75 63.03 128 93 72.66 
วิทยาการค านวณ 130 113 86.92 119 75 63.03 128 113 88.28 
สังคมศึกษา 130 92 70.77 119 91 76.47 128 71 55.47 
ประวัติศาสตร์ 130 74 56.92 119 80 67.23 128 47 36.72 
หน้าท่ีพลเมือง 130 130 100.00 119 119 100.00 128 121 94.53 
คริสต์ศาสนา 130 109 83.85 119 119 100.00 128 100 78.13 
ภาษาอังกฤษ 130 67 51.54 119 44 36.97 128 21 16.41 
อังกฤษเพ่ิม 130 71 54.62 119 82 68.91 128 72 56.25 
สุขศึกษา 130 87 66.92 119 72 60.50 128 88 68.75 
พลศึกษา 130 114 87.69 119 73 61.34 128 79 61.72 
ศิลปะ 130 108 83.08 119 102 85.71 128 103 80.47 
ดนตรี 130 119 91.54 119 119 100.00 128 128 100.00 
การงาน 130 116 89.23 119 98 82.35 128 102 79.69 
คอมพิวเตอร์ 130 130 100.00 119 104 87.39 128 114 89.06 
ดนตรีสากล/ไทย 130 66 50.77 119 94 78.99 128 98 76.56 
ภาษาจีน 130 101 77.69 119 108 90.76 128 97 75.78 
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 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
 เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

สมรรถนะ 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ 
ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
สมรรถนะ *** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 
2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

ด้านภาษา
(Literacy) 

343 343 47.46 69.57 63.98 61.77 -      2.21 -      3.45 ไม่มีพัฒนาการ 

ด้านค านวณ 
(Numeracy) 

343 343 40.47 65.84 62.94 54.03 -      8.91 -    14.16 ไม่มีพัฒนาการ 

ด้านเหตุผล 
(Reasoning) 

343 343 - 63.93 - -    

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใ้ส่เคร่ืองหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ให้ใส่เคร่ืองหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
     มคี่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
 
 
 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
     เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

ความสามารถ 
ด้านการอ่าน 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย   
ระดับ     

ประเทศ       
ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ      
ด้านการอ่าน *** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 
2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

อ่านรู้เรื่อง 330 330 71.86 76.25 86.99 80.40 -6.59 -7.6 ไม่มีพัฒนาการ 
อ่านออกเสียง 330 330 74.14 77.17 85.93 90.19 4.3 5 มีพัฒนาการ 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใ้ส่เคร่ืองหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ให้ใส่เคร่ืองหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
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5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 
  นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่น ามาใช้ในการปฏิบัติ เพ่ือแก้ปัญหาหรือเพ่ือการพัฒนา 

ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร อย่างสิ้นเชิงหรือเห็นได้ชัด เป็นการพัฒนาต่อยอด เพ่ิมมูลค่า 
มีเป้าหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือมีความสร้างสรรค์  (C – Creative), มีความใหม่ในบริบทน้ันๆ (N - New)           
มีคุณค่ามีประโยชน์ (V – Value-Added) และปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม (A - Adaptive) 

แบบอย่างที่ดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือข้ึนตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถานศึกษาประสบ
ความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน 
โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือข้ันตอน การปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ์ มีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

 
 

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 
1.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดการ
สอนเสริมทุกระดับช้ัน โดยเฉพาะในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET โดยครูผู้สอน
ศึกษา Blueprint วิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัด
ของหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้อง นักเรียนฝึกท าข้อสอบ 
ร่วมกันวิเคราะห์หาค าตอบของข้อสอบปีท่ีผ่านมา 
เพื่อเตรียมความพร้อม และท าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการสอบ O-NET มีค่าคะแนนเฉล่ียของ
โรงเรียนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่อง 

คุณภาพผู้เรียน 
 
กระบวนจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ป.1-ม.3 

2.จัดกิจกรรมท่ีเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การ
ปฏิบัติตามศาสนกิจท่ีตนนับถือ ส่งผลให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกใน
ความเป็นไทยในรูปแบบท่ีหลากหลาย ส่งนักเรียน
เข้าแข่งขันในระดับหน่วยงาน ระดับประเทศ และ
ได้รับรางวัลเป็นท่ีภาคภูมิใจอยู่เสมอ 

คุณภาพผู้เรียน 
 
กระบวนการบริหารและ
จัดการ 

ป.1-ม.3 

3.นวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยห้องเรียน
ออนไลน์ โดยใช้ Google Classroom  และส่ือ
เทคโนโลยี  คือการใช้วิธีการเชิงระบบในการ
ปรับปรุงและการคิดค้นพัฒนาวิธีการเรียนการสอน
แบบใหม่  ๆ ท่ีสามารถพัฒนา การเรียนรู้ของ
นักเรียนและการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนให้มี
คุณภาพขึ้น จัดการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็น
ส า คัญ  แ ล ะ จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ผ่ า น เ ค รื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ต และส่ือเทคโนโลยี 
นวัตกรรมท่ีใช้ในการเรียนการสอน ได้แก่ เว็ปไซต์ 

กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ม.1-ม.3 
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ช่ือ นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 
แอปพลิเคช่ัน และโปรแกรมพัฒนาส่ือเทคโนโลยี 
เช่น  Google Classroom, Google Meet, line, 
Microsoft Word, Microsoft Power Point, 
Adobe Photoshop 

 
6.  รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ  
 

ช่ือรางวัล ประเภท
รางวัล 

ระดับ หน่วยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

ปีท่ีได้รับ
รางวัล 

นักเรียนรางวัลพระราชทาน นักเรียน ประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ 2560 

สถานศึกษาคาทอลิกที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายใต้
โครงการ/กิจกรรม ปลูกต้นกล้าพัฒนาสังคม 

สถานศึกษา จังหวัด คณะกรรมการอภิบายและ
แพร่ธรรมในโรงเรียนฝ่าย
อบรมศึกษาสงัฆมณทลราชบรุ ี

2563 

สถานศึกษา ระดับคุณภาพยอดเย่ียม เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามโครงการนิเทศ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

สถานศึกษา จังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 

2561 

รางวัลเด็กดีเด่น นักเรียน จังหวัด ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
กาญจนบุรี 

2563 

รางวัล คนดีของสังคม 4 ด้าน โครงการสร้างและสง่เสริมความ
เป็นพลเมืองที่ดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ 

นักเรียน ประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

2563 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์สรภัญญะ 
ประจ าปี 2563 ระดับประถมศึกษาตอนต้น รอบคัดเลือกระดับ
จังหวัด 

นักเรียน จังหวัด ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กาญจนบุรี 

2563 

รางวัลชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรม ประจ าปี 2563 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย รอบคัดเลือกระดับจังหวัด 

นักเรียน จังหวัด ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กาญจนบุรี 

2563 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดบรรยายธรรม 
ประจ าปี 2563 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย รอบคัดเลือก
ระดับจังหวัด 

นักเรียน จังหวัด ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กาญจนบุรี 

2563 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม ประจ าปี 2563 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบคัดเลือกระดับจังหวัด 

นักเรียน จังหวัด ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กาญจนบุรี 

2563 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  การประกวดบรรยายธรรม 
ประจ าปี 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบคัดเลือกระดับ
จังหวัด 

นักเรียน จังหวัด ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กาญจนบุรี 

2563 

รางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษาตอนต้น การประกวดบรรยาย
ธรรม ประจ าปี 2563  รอบคัดเลือกระดับภาคคณะสงฆ์ 

นักเรียน ประเทศ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัย
ชนะสงคราม 

2563 

รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย การประกวด
บรรยายธรรม ประจ าปี 2563  รอบคัดเลือกระดับภาคคณะ
สงฆ ์

นักเรียน ประเทศ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัย
ชนะสงคราม 

2563 
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ช่ือรางวัล ประเภท
รางวัล 

ระดับ หน่วยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

ปีท่ีได้รับ
รางวัล 

รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดบรรยาย
ธรรม ประจ าปี 2563  รอบคัดเลือกระดับภาคคณะสงฆ์ 

นักเรียน ประเทศ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัย
ชนะสงคราม 

2563 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวาดภาพระบายสี 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 การแข่งขันในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจ าปี 2563  

นักเรียน จังหวัด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาจงัหวัดกาญจนบุรี 

2563 

รางวัลชมเชย การจัดตู้ปลาสวยงาม ระดับมัธยมศึกษาปีที ่1-3 
การแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจ าปี 2563 

นักเรียน จังหวัด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาจงัหวัดกาญจนบุรี 

2563 

รางวัลชมเชย การจัดสวนถาดแห้ง ระดับประถมศึกษาปทีี่ 4-6  
การแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจ าปี 2563 

นักเรียน จังหวัด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาจงัหวัดกาญจนบุรี 

2563 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือ
ใช้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การแข่งขันในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจ าปี 2563 

นักเรียน จังหวัด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาจงัหวัดกาญจนบุรี 

2563 

รางวัลชนะเลิศอันดับ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน
เรียงความ ในหัวข้อการท าดีด้วยใจ เน่ืองในงานสัปดาห์วัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 

นักเรียน จังหวัด ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กาญจนบุรี 

2563 

เกียรติบัตร ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 (O-net) 10 ล าดับแรกของสถานศึกษาท่ีเปิดการสอนใน
จังหวัดกาญจนบุรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ล าดับที่ 6 ของ
จังหวัด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ล าดับที่ 8 ของจังหวัด
กาญจนบุรี 

สถานศึกษา จังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี 2563 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดเรียงความ งานวันภาษาไทย
แห่งชาติ พุทธศักราช 2563 จังหวัดกาญจนบุรี 

นักเรียน จังหวัด ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กาญจนบุรี 

2563 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประเภทชายเด่ียว 
อายุไม่เกิน 13 ปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชาย
เด่ียว อายุไม่เกิน 15 ปี  

นักเรียน จังหวัด สมาคมกีฬาแห่งจงัหวัด
กาญจนบุรี 

2563 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประเภท
ชายเด่ียว อายุไม่เกิน 13 ปี และอายุไม่เกิน 18 ปี 

นักเรียน จังหวัด สมาคมกีฬาแห่งจงัหวัด
กาญจนบุรี 

2563 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ า เยาวชนพัฒนาฝีมือ นักเรียน จังหวัด สมาคมกีฬาจงัหวัดนครปฐม 2563 

เกียรติบัตรคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(O-net) โดยสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ 

สถานศึกษา จังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 

2563 

เกียรติบัตรคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการประเมิน
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน 
(NT) ปีการศึกษา 2562 โดยส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

นักเรียน ประเทศ ส านักงานคณะกรรมการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน และ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

2563 
 
 
 

เกียรติบัตร นักเรียนมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลการประเมิน
คุณภาพนักเรียน (NT) และ ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (O-net) 

สถานศึกษา จังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 

2563 

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเทควันโด ประเภทรุ่น G 
ระดับมือใหม่พิเศษ รุ่นอายุ 11 – 12 ปี ชาย 46 – 50 กิโลกรัม 

สถานศึกษา จังหวัด จังหวัดเพชรบุร ี 2563 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ นักเรียน จังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี 2563 
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ช่ือรางวัล ประเภท
รางวัล 

ระดับ หน่วยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

ปีท่ีได้รับ
รางวัล 

น้อมร าลึก สมเด็จพระญาณสังวร พระสังฆราชเจ้าองค์ที่ 19 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร ์
รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ 
น้อมร าลึก สมเด็จพระญาณสังวร พระสังฆราชเจ้าองค์ที่ 19 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร ์

นักเรียน จังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี 2563 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การอ่านฟังเสียงภาษาไทย การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ  

นักเรียน จังหวัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุร ี

2563 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

นักเรียน จังหวัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุร ี

2563 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันตอบ
ปัญหาวิทยาศาสตร์ 

นักเรียน จังหวัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุร ี

2563 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 

นักเรียน จังหวัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุร ี

2563 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันตอบปัญหาทางสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

นักเรียน จังหวัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุร ี

2563 

รางวัลชมเชย การแข่งขันร้องเพลงภาษาองักฤษ การแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 

นักเรียน จังหวัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุร ี

2563 

รางวัลชมเชย โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) วิทยาศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2563 

นักเรียน ประเทศ - 2563 

รางวัลชมเชย การประกวดเรียงความในหัวข้อ มาฆบูชา กับวิถี
พุทธยุค New Normal 

นักเรียน จังหวัด ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กาญจนบุรี 

2563 

รางวัลชนะเลิศ / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  / รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชยระดับประถมศึกษาตอนต้น 
การประกวดบรรยายธรรม ประจ าปี 2562 รอบคัดเลือกระดับ
จังหวัด 

นักเรียน จังหวัด ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กาญจนบุรี 

2562 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลชมเชยระดับประถมศกึษา
ตอนต้น การประกวดบรรยายธรรม ประจ าปี 2562 รอบ
คัดเลือกระดับจังหวัด 

นักเรียน จังหวัด ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กาญจนบุรี 

2562 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การ
ประกวดบรรยายธรรม ประจ าปี 2562 รอบคัดเลือกระดับ
จังหวัด 

นักเรียน จังหวัด ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กาญจนบุรี 

2562 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การ
ประกวดบรรยายธรรม ประจ าปี 2562 รอบคัดเลือกระดับคณะ
สงฆ ์

นักเรียน ประเทศ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สมุทรสาคร วัดเจษฎาราม 
พระอารามหลวง 

2562 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 / รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 2  
ระดับประถมศึกษาตอนต้น การประกวดบรรยายธรรม 
ประจ าปี 2562 รอบคัดเลือกระดับคณะสงฆ ์

นักเรียน ประเทศ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สมุทรสาคร วัดเจษฎาราม 
พระอารามหลวง 

2562 

รางวัลชมเชยอันดับ 3 ระดับมัธยมศึกษา การประกวดบรรยาย
ธรรม เน่ืองในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา 
วันส าคัญสากลของโลก และวันอัฏฐมีบูชา 

นักเรียน ประเทศ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรวิหาร. 

2562 
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รางวัลชมเชย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
การประกวดบรรยายธรรม โครงการสง่เสริมศีลธรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 100 ปี การอนุศาสนาจารย์ไทย 

นักเรียน ประเทศ กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธ
ศึกษาทหารบก 

2562 

รางวัลชมเชยพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 การประกวดบรรยายธรรม โครงการสง่เสริมศีลธรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 100 ปี การอนุศาสนาจารย์ไทย 

นักเรียน ประเทศ กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธ
ศึกษาทหารบก 

2562 

รางวัลชมเชย ระดับชั้นประถมศึกษา การประกวดสวดมนต์สร
ภัณญะ โครงการสง่เสริมศีลธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 100 
ปี การอนุศาสนาจารย์ไทย 

นักเรียน ประเทศ กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธ
ศึกษาทหารบก 

2562 

รางวัลชมเชย ระดับชั้นประถมศึกษา การประกวดสวดมนต์สร
ภัณญะ โครงการสง่เสริมศีลธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 100 
ปี การอนุศาสนาจารย์ไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
ประกวดบรรยายธรรม ระดับประถมศึกษา เน่ืองในงานสปัดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา” 

นักเรียน ประเทศ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรวิหาร. 

2562 

รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ การประกวดบรรยาย
ธรรม ระดับประถมศึกษา เน่ืองในงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา” 

นักเรียน ประเทศ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรวิหาร. 

2562 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการจัดสวนถาดแห้ง 
ในระดับชั้น ป. 4 – 6 การแข่งขันเน่ืองในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2562 

นักเรียน จังหวัด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาจงัหวัดกาญจนบุรี 

2562 

รางวัลชมเชย การประกวดการจัดสวนถาดชื้น ในระดับชั้น ม.1 
– 3  การแข่งขันเน่ืองในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ประจ าปี 2562 

นักเรียน จังหวัด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาจงัหวัดกาญจนบุรี 

2562 

รางวัลชมเชย การจัดตู้ปลาสวยงาม ในระดับชั้น ม.1 – 3  การ
แข่งขันเน่ืองในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 
2562 

นักเรียน จังหวัด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาจงัหวัดกาญจนบุรี 

2562 

รางวัลชนะเลิศ การเล่านิทานประกอบการแสดงสื่อ การแข่งขัน
ทักษะวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เน่ืองในงาน
มหาวิทยาลัยแห่งการอ่าน ปีการศึกษา 2562 

นักเรียน จังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี 

2562 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  การอ่านภาษาไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เน่ืองในงาน
มหาวิทยาลัยแห่งการอ่าน ปีการศึกษา 2562 

นักเรียน จังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี 

2562 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย การแข่ง
ตอบค าถามสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 25 ระดับ
จังหวัด ประจ าปี พ.ศ.2562 

นักเรียน จังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี 2562 

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Armando International Karte – 
Do Championship 2019 ประเภทรุ่นต่อสู้ บุคคลหญิง อายุ 6 
– 7 ปี  

นักเรียน ประเทศ จังหวัดระยอง 2562 

รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันบรรยาย
ธรรม ภายใต้หัวข้อ บรรยายธรรม คัดลายมือ สืบสานลายสือ

นักเรียน ประเทศ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม  

2562 
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ไทย ครั้งที่ 2  

รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 รอบคัดเลือก การ
ประกวดอ่านฟังเสียง โครงการธนชาติริเริ่ม... เติมเต็ม 
เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นักเรียน ประเทศ ธนาคารธนชาติ 2562 

รางวัลชมเชย รอบคัดเลือก ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  การ
ประกวดอ่านฟังเสียง โครงการธนชาติริเริ่ม... เติมเต็ม 
เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นักเรียน ประเทศ ธนาคารธนชาติ 2562 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการแข่งขันคาราเต้โด ชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 ประจ าปี 2562 ประเภทรุ่น
ต่อสู้ บุคคลหญิง อายุ 6 – 7 ปี 

นักเรียน ประเทศ สมคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศ
ไทย 

2562 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รอบชิงชนะเลิศ ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  การประกวดอ่านฟังเสียง โครงการธน
ชาติริเริ่ม... เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นักเรียน ประเทศ ธนาคารธนชาติ 2562 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอ่านฟังเสียง ประจ าปี 2562
โครงการธนชาติริเริ่ม... เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47 เข้า
เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นักเรียน ประเทศ ธนาคารธนชาติ 2562 

รางวัลครูดีเด่น นางนปภัส กาญจนอรุโณทัย ระดับชั้นอนุบาลปี
ที่ 1 

คร ู จังหวัด สังฆมณฑลราชบุร ี 2562 

รางวัลครูดีศรสีังฆมณทลราชบรุี นางสาวพิมพ์ใจ ใจงาม และ
นางรุจิรา เจริญวัย 

คร ู จังหวัด สังฆมณฑลราชบุร ี 2562 

รางวัลครูดีของหนู ประถมต้น นางสาวอังคณา กาญจนานุ
รักษณ์  

คร ู จังหวัด สังฆมณฑลราชบุร ี 2562 

รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) การ
ประกวดบรรยายธรรม ประจ าปี 2561 รอบคัดเลือกระดับ
จังหวัด 

นักเรียน จังหวัด ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กาญจนบุรี 

2561 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดบรรยายธรรม ประจ าปี 
2561 รอบคัดเลือกระดับจังหวัด ระดับประถมศึกษาตอนต้น 
(ป.1-ป.3) 

นักเรียน จังหวัด ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กาญจนบุรี 

2561 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดบรรยายธรรม ประจ าปี 
2561 รอบคัดเลือกระดับจังหวัด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.
1-ม.3) 

นักเรียน จังหวัด ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กาญจนบุรี 

2561 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดบรรยายธรรม ประจ าปี 
2561 รอบคัดเลือกระดับจังหวัด ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
(ป.4-ป.6) 

นักเรียน จังหวัด ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กาญจนบุรี 

2561 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดบรรยายธรรม 
ประจ าปี 2561 รอบคัดเลือกระดับจังหวัด ระดับมัธยมศึกษา

นักเรียน จังหวัด ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กาญจนบุรี 

2561 
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ตอนต้น (ม.1-ม.3) 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดบรรยายธรรม ประจ าปี 
2561 รอบคัดเลือกระดับภาค (คณะสงฆ์ที่14)ระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) 

นักเรียน ประเทศ กรมศาสนาร่วมกับส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบรุ ี

2561 
 
 

รางวัลชมเชยอันดับ 3 การประกวดสวดมนต์หมู่ท านอง
สรภัญญะ ระดับประถมศึกษา ชงิถ้วยพระนางเจ้าสิริกิต์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เน่ืองในงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา วันส าคัญสากลของโลกและวัน
อัฏฐมีบูชา” 

นักเรียน ประเทศ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรวิหาร. 

2561 
 
 
 
 

รางวัลชมเชยอันดับ 2 และรางวัลชมเชยอันดับ 3  การประกวด
บรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษา ชงิถ้วยพระนางเจ้าสิริกิต์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เน่ืองในงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา วันส าคัญสากลของโลกและวัน
อัฏฐมีบูชา” 

นักเรียน ประเทศ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรวิหาร. 

2561 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมศึกษา การประกวด
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประจ าปี 2561  

คร ู จังหวัด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษากาญจนบุร ี

2561 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษา การแข่งขัน
ตอบปัญหาธรรมะ ในสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา เน่ืองใน
เทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจ าปี
พุทธศักราช 2561 

นักเรียน ประเทศ กรมศาสนา 2561 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประถมศึกษา การประกวด
สวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ เน่ืองในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา 
และวันเข้าพรรษา ประจ าปีพุทธศักราช 2561 

นักเรียน ประเทศ กรมศาสนา 2561 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษา การประกวด
บรรยายธรรม ในสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา  เน่ืองในเทศกาล
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจ าปีพุทธศักราช 2561 

นักเรียน ประเทศ กรมศาสนา 2561 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา การประกวด
บรรยายธรรม ในสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา  เน่ืองในเทศกาล
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจ าปีพุทธศักราช 2561 

นักเรียน ประเทศ กรมศาสนา 2561 

รางวัลชมเชยอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา การประกวดสวดโอ้เอ้
วิหารธรรม เน่ืองในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 
ประจ าปีพุทธศักราช 2561 

นักเรียน ประเทศ กรมศาสนา 2561 
 
 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม ระดับประถมศึกษา 
ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เน่ืองในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 
ประจ าปีพุทธศักราช 2561 

นักเรียน ประเทศ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรวิหาร. 

2561 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมศึกษา การประกวด
บรรยายธรรม ชงิถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวัน
เข้าพรรษา ประจ าปีพุทธศักราช 2561 

นักเรียน ประเทศ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรวิหาร. 

2561 

รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ งาน นักเรียน จังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2561 
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ช่ือรางวัล ประเภท
รางวัล 

ระดับ หน่วยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

ปีท่ีได้รับ
รางวัล 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2561 ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 – 6  

กาญจนบุรี 

รางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 การแข่งขัน
วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ปีการศึกษา 2561 โดยมูลนิธิร่ม
ฉัตรและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นักเรียน ประเทศ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2561 

รางวัลชนะเลิศ  เข้าเฝ้ารับถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี และโล่ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา  การ
ประกวดอ่านฟังเสียง โครงการธนชาติริเริ่ม... เติมเต็ม 
เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประถมศึกษาปทีี่ 1-3 

นักเรียน ประเทศ ธนาคารธนชาติ 2561 

เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ ล าดับที่ 1 ใน 100 ระดับประถมศึกษาปี
ที่ 1-3 การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาหน้าท่ีพลเมืองและ
ศีลธรรม 

นักเรียน ประเทศ มูลนิธิร่มฉัตร 2561 

เกียรติบัตรรางวัลชมเชย การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาหน้าท่ี
พลเมืองและศีลธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 

นักเรียน ประเทศ มูลนิธิร่มฉัตร 2561 

เกียรติบัตรรางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 การ
แข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาหน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม  

นักเรียน ประเทศ มูลนิธิร่มฉัตร 2561 

รางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 การแข่งขันเพชรยอด
มงกุฎ วิชาประวัติศาสตร ์

นักเรียน ประเทศ มูลนิธิร่มฉัตร 2561 

รางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 การแข่งขันเพชรยอด
มงกุฎ วิชาประวัติศาสตร ์

นักเรียน ประเทศ มูลนิธิร่มฉัตร 2561 

รางวัลชมเชย การประกวดภาพระบายสี “พระเยซูเจ้าท่ีฉันรัก” 
เน่ืองในโอกาสวันพระคัมภีร์ 2018 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 

นักเรียน จังหวัด สังฆมณฑลราชบุร ี 2561 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก 

นักเรียน ประเทศ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2561 

รางวัลเหรียญทอง การเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก 

นักเรียน ประเทศ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2561 

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม 
ป.1-ป.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561 ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก 

นักเรียน ประเทศ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2561 

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ป.1-ป.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561 ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก 

นักเรียน ประเทศ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2561 

รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic 
Strip) ป.4-ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 

นักเรียน ประเทศ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2561 
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ช่ือรางวัล ประเภท
รางวัล 

ระดับ หน่วยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

ปีท่ีได้รับ
รางวัล 

วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561 ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศไทย การแข่งขัน คิง 
จูเนียร์คัพ รอบชิงแชมป์ประเทศไทย 

นักเรียน ประเทศ กลุ่มบริษัทคงเพาเวอร์ 2561 

ถ้วยรางวัลอันดับ 1 รุ่น B ป.1 การแข่งขันจินตคณิต ระดับภาค
กลางครั้งที่ 2  

นักเรียน ประเทศ สมาคมจินตคณิต 2561 

รางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน การแข่งขันจินตคณิต ระดับ
ภาคกลางครัง้ที่ 2 

นักเรียน ประเทศ สมาคมจินตคณิต 2561 

เกียรติบัตรคะแนนสูงสุด ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2  และได้
เหรีญเงินการทดสอบความรู้ “จดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโคริ
นทร์ฉบับที่ 1 และ 2 ” Bible Contest ครั้งที่ 17 สังฆมณฑล
ราชบุร ี

นักเรียน จังหวัด สังฆมณฑลราชบุร ี 2561 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาข่ีม้าข้ามเครื่องกีดขวาง 
ประเภทความสูง 40 เซนติเมตร รายการ NPEC Jumping 
Thailand Champianship 2019 สนามท่ี 1  royal horse 
guarn maxwin riding arena 

นักเรียน ประเทศ โรเยล ฮอท การ์ด แม๊กซ์วิน  
ไรด้ิง อารีนา 

2561 
 
 
 

เกียรติบัตรและรางวัลเข็มปฏิบัติหน้าท่ี  ระดับทอง มีระยะเวลา
ปฏิบัติงานต้ังแต่ 30-39 ปีการศึกษา รางวัล “100 ปี ครดีู ศรี
เอกชน ” ประจ าปี 2561 เน่ืองในงาน 100ปี การศึกษาเอกชน
ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย 

คร ู ประเทศ สมาคมคณะกรรมการ
ประสานงานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน 

2561 

เกียรติบัตรและรางวัลเข็มปฏิบัติหน้าท่ี  ระดับเงิน  มีระยะเวลา
ปฏิบัติงานต้ังแต่ 20-29 ปีการศึกษา รางวัล “100 ปี ครดีู ศรี
เอกชน ” ประจ าปี 2561 เน่ืองในงาน 100ปี การศึกษาเอกชน
ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย 

คร ู ประเทศ สมาคมคณะกรรมการ
ประสานงานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน 

2561 

เกียรติบัตรและรางวัลเข็มปฏิบัติหน้าท่ี  ระดับทองแดง  มี
ระยะเวลาปฏิบัติงานต้ังแต่ 10-19 ปีการศึกษา รางวัล “100 ปี 
ครูดี ศรีเอกชน ” ประจ าปี 2561 เน่ืองในงาน 100 ปี 
การศึกษาเอกชนร่วมพัฒนาการศึกษาไทย 

คร ู ประเทศ สมาคมคณะกรรมการ
ประสานงานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน 

2561 
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7. การด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ  
นโยบายและจุดเน้น มี ไม่มี 

1. จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ  รวมทั้งแนวทางการจัด 
การเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ 

√  

2. ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ินและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการ
จ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 

√  

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจาก
สถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น 
เพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากข้ึน 

√  

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้างอาชีพ 
อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

√  

5. พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์  
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และมีเหตุผลเป็นข้ันตอน 

√  

6. ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถ่ินร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษาอย่าง
หลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสาร
และใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

√  

7. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

√  

8. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ √  
9. เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

√  

10. ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ
และสร้างรายได้ 

√  

11. สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ √  
12. พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The 
Trainer)  และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Cap-
ital Excellence Center: HCEC) 

 √ 

13. ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสูค่วาม
เป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP) 

 √ 

 
8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 

รอบการประเมิน 
ระดับคุณภาพผลการประเมิน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ. 
รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับ ดี 
รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) ด้านท่ี 1 ................ 

ด้านท่ี 2 ................ 
ด้านท่ี 3 ................ 
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9.  หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
   สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
   สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย

  สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
  สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
  สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
  สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
  สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 
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ส่วนท่ี 3  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

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

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม ่

ปฏิบัต ิ
ท้ังหมด 

ผ่านเกณฑ์
ท่ีก าหนด 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        
1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  

การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  84 2,279 2,145 94.12 ยอดเย่ียม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านใน
แต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

    2,239 98.24  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียนใน
แต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

    2,248 98.64  

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร
ในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

    2,021 88.68  

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิด
ค านวณในแต่ละดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

    2,073 90.96  

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

  84 2,279 2,120 93.02 ยอดเย่ียม 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ 

    2,009 88.15  

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

    2,248 98.64  

 2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล 

    2,102 92.23  

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   84 2,279 2,103 92.28 ยอดเย่ียม 
 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ

รวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการท างาน
เป็นทีม 

    2,130 93.46  

 3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์
ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิง่ใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

    2,075 91.05  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

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

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม ่

ปฏิบัต ิ
ท้ังหมด 

ผ่านเกณฑ์
ท่ีก าหนด 

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

  84 2,279 2,175 95.44 ยอดเย่ียม 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    2.274 99.78  

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
พัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การ
สื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม 

    2,075 91.05  

5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

  64 2,279 1,558 68.36 ดี 

 5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

    1,558 68.36  

6 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

  84 2,279 2,278 99.96 ยอดเย่ียม 

 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ  

    2,276 99.87  

 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ
ท างานหรืองานอาชีพ 

    2,279 100  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน        

1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

  84 2,279 2,228 97.76 ยอดเย่ียม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   

    2,266 99.43  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและจิตส านึก
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

    2,190 96.09  

2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย   84 2,279 2,265 99.39 ยอดเย่ียม 
 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน 

เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  
    2,279 100  

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง
ภูมิปัญญาไทย 

    2,250 98.73  

3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

  84 2,279 2,276 99.87 ยอดเย่ียม 

 - ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย  
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
 

    2,276 99.87  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

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

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม ่

ปฏิบัต ิ
ท้ังหมด 

ผ่านเกณฑ์
ท่ีก าหนด 

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   84 2,279 1,920 84.25 ดีเลิศ 
 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพ

กาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  

    1,564 68.61  

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคน
อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความ
ขัดแย้งกับผู้อื่น 

    2,276 99.87  

                สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

92.44 ยอดเยี่ยม 

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 
 วิธีค านวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จ านวนผู้เรียนผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
                                                                      จ านวนผู้เรียนท้ังหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    

 ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเย่ียม 

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1   

โรงเรียนวีรศิลป์มีกระบวนพัฒนาการนักเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์และ
นโยบายของโรงเรียน ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
โดยจัดท าหลักสูตรโครงสร้างรายวิชา  แผนการจัดการเรียนรู้ ก าหนดการสอน และการจัดโครงการ หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21  ด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย เน้นการให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง มีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  

เนื่องจากในปีการศึกษา 2563 มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ท าให้เกิด
มาตรการความปลอดภัยในการจัดการศึกษา ตามชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และ
บุคลากรทุกระดับ ห่างไกลจากการติดเช้ือโควิด -19 โดยปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. ท้ังในเรื่องการเว้น
ระยะห่าง การล้างมือ การใส่หน้ากากอนามัย และการเปิด-ปิด สถานศึกษาในกรณีท่ีจ าเป็น รวมถึงการปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ท าให้การจัดโครงการ หรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมหรือสนับสนุนคุณภาพผู้เรียน บางอย่าง
ถูกงด หรือปรับลดลงไป โดยค านึงถึง หลักการ Social Distancing  โรงเรียนจึงได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ใน
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รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่  ON-SITE  เรียนท่ีโรงเรียนในพื้นท่ีปลอดภัย  ON-AIR เรียนท่ีบ้าน  และ ON-LINE  เรียน
ผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคช่ัน ในช่วงเวลาและวิธีการท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการอ่าน เขียนและการส่ือสารการคิดค านวณ 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพผู้เรียน และจัดท าแผนการการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่ง
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสมรรถนะของผู้เรียนตามทักษะในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับตัวช้ีวัดของหลักสูตร
แกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะกับ
ผู้เรียน ตลอดจนการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดให้มีการเรียนการสอนวิชา
ภาษาจีน  มีห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ  เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการส่ือสารภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะการอ่าน สามารถน าส่ิงท่ีอ่านหรือสารที่ได้รับไปผ่านกระบวนการคิดอย่างมีระบบ สามารถส่ือสาร
กับผู้อื่นได้ถูกต้อง  โดยการบูรณาการอ่าน เขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  จากการท าแบบฝึกหัด ใบงาน  การลงมือปฏิบัติจริง โดยฝึกการใช้กระบวนการคิด การส่ือสารระหว่าง
ครูและนักเรียนท้ังช่วงเวลาท่ีเรียนท่ีโรงเรียน และผ่านการเรียนออนไลน์  ปลูกฝังการมีนิสัยรักการอ่าน ให้นักเรียน
อ่านหนังสือท่ีตนเองสนใจ และบันทึกในสมุดบันทึกการอ่าน นักเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การค้นคว้าใน
ห้องสมุด จากโครงการห้องสมุดส่งเสริมการเรียนรู้ และโครงการส่งเสริมการอ่าน ฝึกพัฒนาทักษะการอ่าน ของ
นักเรียนช้ันประถม ศึกษาปีท่ี 1 เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการเรียนในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น พร้อมท้ังมีการประเมินการ
อ่านคิด คิดวิเคราะห์และเขียนตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 
 
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะกระบวนการ 
(Process Skill) สามารถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตุผล สอดแทรกการฝึกทักษะการคิดในการจัดการเรียน
การสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมตามระดับช้ันและตามวัย พัฒนานักเรียนให้มีการวางแผนการท างาน 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ลงมือปฏิบัติค้นคว้าด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย และภาย ใต้สถานการณ์ COVID-19 
นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการต่าง ๆ ผ่านส่ือออนไลน์ ในรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม ฝึกฝน
กระบวน การคิด ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยปรับการเรียนรู้จากในห้องเรียน เป็นการศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเองท่ีบ้าน จากการท าใบงาน ช้ินงาน  และในช่วงกลับมาเรียนท่ีโรงเรียน นักเรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ
โดยครูผู้สอน   มีกิจกรรมเสริมจากโครงการวันวิชาการ “บรูณาการ การเรียนรู้ สู่ชีวิตวิถีใหม่” เพื่อส่งเสริมทักษะ
การท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ให้มีทักษะการคิดแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ คิดสร้างสรรค์ ค้นหาทางเลือก 
อย่างมีวิจารณญาณ ต่อสถานการณ์ท่ีอยู่รอบตัวอันมีผลต่อการด าเนินชีวิต 

 
3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 โรงเรียนด าเนินการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนทุกคน มีทักษะการคิด มีความสามารถในการรวบรวม
ความรู้ด้วยตนเองและท างานเป็นทีม เช่ือมโยงความรู้ น าประสบการณ์ แนวความคิด มาใช้ในการประดิษฐ์ช้ินงาน
อย่างสร้างสรรค์ ท่ีสอดคล้องกับความสามารถของนักเรียนในแต่ละระดับช้ัน  นักเรียนได้ลงมือท าช้ินงานจากการ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์และการปฏิบัติจริง โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ให้การแนะน า ท้ังจากการเรียนรู้ในรายวิชากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และการเข้าร่วมโครงการวันวิชาการ ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ มีคุณค่าต่อตนเองและมีประโยชน์ต่อ
ผู้อื่น  
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4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

โรงเรียนด าเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการส่ือสาร 
การท างาน การศึกษาเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมการบริการด้านเทคโนโลยี และการใช้
เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงาน การใช้คอมพิวเตอร์ รู้จักการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต จากช่วงสถานการณ์
โควิค 19 นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สามารถใช้ส่ือและเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ โดยมีการเข้าเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ เช่น ไลน์ เพจเฟซบุ๊กของโรงเรียน ท่ีครูผู้สอนนัดไว้ใน
ช่องทางส่ือสารออนไลน์ มีการติดต่อส่ือสารแบบดิจิทัลเป็นอย่างดีกับครูผู้สอน ท าให้นักเรียนมีความสามารถในการ
เลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ 
การส่ือสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีจรรยาบรรณในการใช้งาน 

 
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือ
ผลการทดสอบอื่น ๆ  

พัฒนานักเรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ส่งเสริมให้
นักเรียนและบุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ครูจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ 
จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด โครงสร้างเวลา
เรียน ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ จัดให้มีการสอนซ่อมและสอน
เสริมเตรียมความพร้อมให้นักเรียนช้ัน  ป.6 และ ม.3 ในการสอบ O-NET  โดยการจัดกิจกรรมเสริมจากการเรียน
การสอนในคาบเรียนปกติเพิ่มอีก 1 คาบ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกระดับช้ัน และผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ช้ัน ป.6 และ ม.3 อย่างต่อเนื่อง   

 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
  จัดการเรียนการสอนพัฒนานักเรียนให้มีการวางแผนการท างาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะและ
รักในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต โดยจัดให้มีแผนการเรียนรู้ท่ีสอดแทรก
การท างานเป็นทีม  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  พัฒนาด้านความคิด  ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง  มีทักษะการท างานอย่าง
เป็นขั้นตอน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีโอกาสได้แสดงออกในต่างๆ ท้ังความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ผ่าน
การฝึกปฏิบัติจริง  มีทักษะการเรียนรู้  ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันภายนอก 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ชีวิตคน ต่างใจวัยเดียวกัน  ให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รู้จักวางแผนในการท างาน รู้จัก
ความถนัด ความสามารถของตนเอง และท างานร่วมกับบุคคลรอบข้างได้อย่างมีความสุข 
 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
1) คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

โรงเรียนปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ โดยบูรณาการการสอน
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตาม
หลักสูตรโรงเรียน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ได้แก่ รัก
ชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นการท างาน รักความเป็นไทย มีจิต
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สาธารณะ  รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น  รู้จักการให้และรับอย่างมีเหตุผล  เอาใจใส่ดูแล ช่วยเหลือภารกิจการงาน  
ประพฤติปฏิบัติตนตามค าส่ังสอนท่ีถูกต้องอย่างเหมาะสม ตอบแทนคุณของผู้มีพระคุณท้ังท่ีเป็นบุคคลและสถาบัน 
ปีการศึกษา 2563 เป็นช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การจัดกิจกรรมทุกอย่าง
ค านึงถึงความปลอดภัย รักษาระยะห่าง Social distancing  และด าเนินตามรูปแบบชีวิตวิถีใหม่  New Normal  
ส่งผลให้การจัดกิจกรรมต้องปรับเปล่ียน ให้เหมาะกับช่วงเวลา และยังคงสามารถพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนใน
ด้านต่าง ๆ กิจกรรมท่ีได้ด าเนินการในปีการศึกษานี้ได้แก่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม ตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย และหลักของศีลธรรมอันดีตามศาสนาท่ีตนนับถือ การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เข้าใจ เห็นประโยชน์ รักษาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน ส่ิงแวดล้อมอย่างคุ้มค่า 
ยั่งยืน โดยการบูรณาการเข้ากับรายวิชาต่าง ๆ  นักเรียนได้รับการอบรมหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียน โดยฝ่ายกิจการ
นักเรียน และการให้โอวาทของผู้บริหารในทุกวันจันทร์ มีการดูแลตรวจสอบพฤติกรรมนักเรียน โดยครูประจ าช้ัน 
ในคาบโฮมรูม ให้นักเรียนรู้จักประพฤติตนอย่างเหมาะสมตามข้อตกลงของห้องเรียน กฎ ระเบียบของโรงเรียน 
และสังคม รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น มีเหตุผล และเป็นคนดี  นักเรียนรู้จักความพอเพียงตามโครงการอดออมสู่ฝัน
วันหน้า ด้วยการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นกล้าพัฒนาสังคม ฝึก
การเป็นผู้ให้และผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการบริจาคเงินและส่ิงของ ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น    
 
2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
 ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าและความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่น อบรมการมีมารยาทท่ีงดงาม มีสัมมาคาราวะ ปลูก
จิตส านึกท่ีดีงาม มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยบูรณาการเรียนรู้ในกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนได้
จัดขึ้น ได้แก่ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง 
 
 
3) การยอมรับที่อยู่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนานักเรียนให้สามารถปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย ให้มีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้
กระบวนการท่ีหลากหลาย เช่น การยอมรับเสียงข้างมากตามวิถีประชาธิปไตย ผ่านการเลือกต้ังประธานนักเรียน  
การเห็นคุณค่าและความแตกต่างของวัฒนธรรมของประเทศอื่น ๆ จากการเรียนรู้ในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
(วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาจีน) ตลอดจนมีการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นท่ีมีความแตกต่างจากตนเอง เกิดความเข้าใจ 
เห็นใจผู้อื่น ในการร่วมกันบริจาคทรัพย์ส่ิงของและน าไปมอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ในโครงการปลูกต้นกล้าพัฒนา
สังคม   

 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม   
 ด้านสุขภาวะทางร่างกายและสังคม โรงเรียนวีรศิลป์ได้จัดสภาพแวดล้อม และการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมผู้เรียน
ให้มีสุขนิสัยท่ีดี ดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะในช่ัวโมงพละศึกษา อบรมความประพฤติ
แนะแนวทางให้กับนักเรียน สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม มุ่งเน้นให้นักเรียนมีการเตรียมตัวด้านสุขภาพร่างกาย ฝึกฝน
พฤติกรรมทางสังคมเชิงบวก ฝึกทักษะชีวิต  พัฒนาการอยู่รอดในสังคม โดยส่งเสริมการท างานร่วมกัน เห็นคุณค่า
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ในตนเองและผู้อื่น ให้นักเรียนมีความสามารถด้านการคิดท่ีอยู่ในระเบียบของสังคม และปลอดจากส่ิงเสพติดให้
โทษหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง ปัญหาทางเพศ  ยาเสพติดและส่ิงมอมเมา   

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โรงเรียนวีรศิลป์ตระหนักถึงสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียนจึงได้ก าหนดรูปแบบและแนวทางและมาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 โดยให้ความรู้แก่นักเรียนในการป้องกันตัว และรักษาสุขอนามัยของตนเอง ท้ังท่ีโรงเรียน และท่ีบ้าน 
นักเรียนรู้จักดูแลตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัย ส่งเสริมพฤติกรรมเพื่อสุขอนามัยท่ีดี และวิธีปฏิบัติตัวท่ีเหมาะสม  
เช่น การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยู่ในสถานศึกษา รู้จักสังเกตอาการป่วยของตนเอง  ล้างมือบ่อย ๆ  การ
เว้นระยะห่าง ใช้ของใช้ส่วนตัว  ซึ่งนักเรียนสามารถปฏิบัติได้เป็นอย่างดี  มีระบบด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โดยครูจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียน บูรณาการองค์ความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาพจิต โดยการส่ือสารเรื่อง
การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในเวลานี้ ให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัย เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการ
คิด ทักษะชีวิตด้านอารมณ์ สังคม 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

 

 

     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ผลส าเร็จ(ข้อ) 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัต ิ

ไม ่
ปฏิบัต ิ

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

  
5 ยอดเย่ียม 

 1.1  ก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

    

 1.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง เชื่อมโยง           
กับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

    

 1.3 ก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ ทันต่อ             
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

    

 1.4 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านความเห็นชอบ        
จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

    

 1.5 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร่ 
ต่อสาธารณชน 

    

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   5 ยอดเย่ียม 
 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็น

ระบบ  
    

 2.2  มีการน าแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 

    

 2.3  มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศภายใน 

    

 2.4 สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา     
 2.5 สถานศึกษาให้บคุลากรและผู้ทีเก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา 

    

3 ด าเนนิงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสตูรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  5 ยอดเย่ียม 

 3.1  บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

    

 3.2  บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 

    

 3.3  บริหารจัดการเก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  

    

 3.4  ก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียน
การสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

    

 3.5  สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหท้ันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

    

4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   5 ยอดเย่ียม 
 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บคุลากร ให้มคีวาม

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
    

 4.2  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ     
 4.3 น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเขา้มาใช้ในการพฒันา

งานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ผลส าเร็จ(ข้อ) 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัต ิ

ไม ่
ปฏิบัต ิ

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู 
บุคลากร ที่มผีลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

    

 4.5  ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็น
แบบอย่างที่ดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

    

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  5 ยอดเย่ียม 

 5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 

    

 5.2  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 

    

 5.3  จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมใหผู้้เรียนเกิดการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

    

 5.4  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

    

 5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อม
ตามศักยภาพของผู้เรียน 

    

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน          
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้

  5 ยอดเย่ียม 

 6.1  ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ                  
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.2  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.4  ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

    

 6.5  ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

    

   สรุปผลการประเมิน       =      ผลรวมผลส าเร็จทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

5.00 ยอดเยี่ยม 

 
  หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 

***  ผลส าเร็จ =   จ านวนข้อที่ปฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา 
 

 
 
 
 

 

           แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดี 
ปฏิบัติ 4 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  

           ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพทีไ่ด้ 
1.00 – 1.49 ระดับคุณภาพ     ก าลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคุณภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคุณภาพ      ดี 
3.50 – 4.49 ระดับคุณภาพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคุณภาพ      ยอดเย่ียม  
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จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2   

2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
โรงเรียนด าเนินการบริหารการจัดการ โรงเรียนสู่คุณภาพ โดยมีหลักการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐาน (School-Based Management : SBM)  วางแผนการจัดการศึกษา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา บริบท
ของโรงเรียน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหาร ตัวแทนผู้ปกครองและชุมชน ตัวแทนครู ผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยใช้เทคนิค 
(SWOT) ก าหนดวิสัยทัศน์ สภาพความคาดหวังของโรงเรียนท่ีปรารถนาจะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ก าหนดพันธกิจ  
ภาระงานท่ีต้องด าเนินให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์  ก าหนดเป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม            
ท่ีสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  แผนแม่บท 
(Master Plan) ฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการ ศึกษาระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติการประจ าปี  จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และผ่านความเห็นชอบ ของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบ และด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนด ก ากับ ติดตาม และจัดท ารายงานประจ าปีของโรงเรียน (SAR) ทุกปี
การศึกษา น าข้อมูลผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา มาปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน คุณภาพของโรงเรียนให้เป็นท่ียอมรับของ
ผู้ปกครองและชุมชน  
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

โรงเรียนยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม (SBM) โดยจัดโครงสร้างการบริหารและการท างานเป็น 5 กลุ่ม
งาน ประกอบด้วย กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร กลุ่มงาน
บริหารท่ัวไป และกลุ่มงานจิตตาภิบาล  โดยแต่ละกลุ่มงานจะมีการประชุมเพื่อวางแผน ร่วมกันปฏิบัติงานตาม
แผนงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นจากแต่ละกลุ่มงาน  และร่วมกันในการปรับปรุง 
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ตามวงจรบริหารแบบเดมมิ่ง (P-D-C-A) เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างแรงจูงใจและเสริมแรงให้บุคลากรมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อพัฒนามาตรฐานของโรงเรียนในทุกๆ ด้าน โดยใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนา และเพื่อเป็นกลไกลในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้
เกิดการพัฒนาและสร้างความเช่ือมั่นให้กับสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

การบริหารจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ Covid 19  โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการหรือ
นโยบายภาครัฐต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น เพื่อน ามาซึ่งการบริหารจัดการเรียนรู้ของนักเรี ยน ในการเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  และได้จัดท าแนวปฏิบัติส าหรับโรงเรียนระหว่างเปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้การบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนด าเนินไปได้
อย่างมีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ V.S. New Normal  เพื่อความปลอดภัย
ของชีวิตในทุก ๆ ด้าน รวมถึงการจัดการศึกษาท าให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบ ผสมผสาน ท้ังออนไลน์ ออฟไลน์ 
บายไชด์ และสลับวันกันมาเรียน ทางโรงเรียนได้ด าเนินการในรูปแบบดังกล่าว โดยตระหนักถึงความพร้อมของ
ผู้ปกครองและนักเรียน ท้ังในเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท๊บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน และเวลา
ในการดูแลนักเรียน   
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2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพนกัเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
โรงเรียนด าเนินการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ก าหนดนโยบายและเป้าหมายท่ีชัดเจน เพื่อ

เสริมสร้างความเป็นเลิศของผู้เรียนในทุกด้าน ท้ังในด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านสุนทรียภาพ (ดนตรี , 
กีฬา) และด้านทักษะการด าเนินชีวิต  ด้านวิชาการท่ีเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ และทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ตามกระบวนการของงานวิชาการ ได้แก่  1) การบริหารหลักสูตร  โดยจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนวีรศิลป์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  จากการมี
ส่วนร่วมของฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ผ่านความ เห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  2) การจัดการเรียนรู้ น าหลักสูตรไปใช้ โดยครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ และ
จัดการเรียนรู้ พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีหลักสูตรก าหนด มีการส่งเสริมสนับสนุนท้ัง
ด้านงบประมาณ ทรัพยากร บุคลากร ท่ีเหมาะสมในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมสนับสนุนทาง
วิชาการ อาทิ การร่วมมือในการวางแผน การเรียนการสอนตามแนวชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) สู่การปฏิบัติงาน
ของครูในระดับกลุ่มสาระฯ ระดับสายช้ัน    และการประสานงานกับศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรีและโรงเรียน
ในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนางานวิชาการและพัฒนาคุณภาพของนักเรียน  3) การวัด
และประเมินผล มีการติดตามการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา รวมถึงการพัฒนางานวิชาการจากข้อมูล
และผลคะแนนสอบของนักเรียน น าไปสู่การพัฒนางานวิชาการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  

และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนได้จัดการ
เรียนการสอนในช่วงการเปิด-ปิดภาคเรียน มีการปรับตารางเรียนตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงการได้รับความรู้
ให้ครบตามหลักสูตร เพื่อลดการได้รับผลกระทบเชิงลบจากการเปล่ียนแปลงให้น้อยท่ีสุด และเมื่อเปิดท าการเรียน
การสอนตามปกติ ยังมีข้อก าหนดในเรื่องการเว้นระยะห่าง การรักษาสุขภาพอนามัย ท าให้ต้องแบ่งนักเรียนแต่ละ
ห้องออกเป็น 2 กลุ่ม สลับวันกันมาเรียน โดยจัดการเรียนการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  คือ เรียนเนื้อหาวิชาท่ี
โรงเรียน และศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีบ้าน ท างานทีได้รับมอบหมาย และพัฒนาตนเองตามค าแนะน าของครู และ
เมื่อเปิดเรียนได้ตามปกติ มีการจัดสอนเสริมและสอนตามหลักสูตรต่อไป 
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

โรงเรียนมีแผนงาน โครงการ ท่ีส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครู ให้มีทักษะความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ี
มีคุณภาพ เช่น การฝึกอบรมทักษะวิชาชีพครูในเรื่องเทคนิคและวิธีการสอน ความรู้ในรายวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบ 
การสร้างสรรค์และการใช้ส่ือเทคโนโลยี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนมีการพัฒนาอบรมครูในเรื่องการใช้ส่ือออนไลน์ ในการจัดการเรียนการสอน  
ตลอดจนมีการอบรมครูในเรื่องงานวัดและประเมินผลให้สามารถประเมินผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
ครูผู้สอนได้รับการนิเทศติดตามการสอนของทุกกลุ่มสาระอย่างสม่ าเสมอ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้ความส าคัญกับงานวิจัยในช้ันเรียนของครู เพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน ส่งผลให้ครูจัดการเรียนการสอนบรรลุตามเป้าหมายในการสอน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและ
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยใช้หลักการ PLC (Professional Learning Community) หรือ "ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน ไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานวิชาการฯ (ครูหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ/ผู้ช่วยครูวิ ชาการ 
ของสถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้  สร้างบรรยากาศให้ความ
ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ น่าดู น่าเรียนและเป็นท่ียอมรับของชุมชน โรงเรียนให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย   
มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องสมุด ส่ิงอ านวยความสะดวกอย่างพอเพียงและทันสมัยให้บริการแก่ผู้เรียน  
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อีกท้ังมีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  มีแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องดนตรีไทย ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
ห้องดนตรีสากล  ห้องพยาบาล ห้องคริสต์ศาสนา โบสถ์วัดแม่พระมหาทุกข์   

ปีการศึกษา 2563 เป็นช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โรงเรียนได้ก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 โดยมี
การประเมินความพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ตรวจสอบสถานท่ี ท าความสะอาดอาคารเรียน ห้องเรียน 
รวมไปถึงการเตรียมสถานท่ีเพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หรือระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)   

การจัดกิจกรรมทุกอย่างโรงเรียนค านึงถึงความปลอดภัย โรงเรียนมีแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยท าความสะอาดและฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือท่ัวท้ังโรงเรียน 
มีมาตรการคัดกรองโรคก่อนเข้าโรงเรียน โดยมีครูรับหน้าท่ีในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนนักเรียนจะเข้าสู่
อาคารเรียน รวมถึงมีการติดสัญลักษณ์ส าหรับนักเรียนท่ีคัดกรองแล้ว และมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม โดย
การท าสัญลักษณ์ในจุดต่าง ๆ ในพื้นท่ีท่ีต้องรวมตัวกันจ านวนมาก เช่น โรงอาหาร  นอกจากนี้มีแนวทางการจัด
ห้องเรียน โต๊ะเรียน  โดยหนึ่งห้องจะจ ากัดนักเรียนห้องละ 25 คน มีการสลับวันมาเรียน  ใช้พื้นท่ีใช้สอยภายใน
โรงเรียน หรือพื้นท่ีท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยยึดหลัก (Social Distancing)   เหล่ียมเวลารับประทานอาหารกลางวัน
ในแต่ละระดับช้ัน  และแบ่งโซนในการเข้าแถวเคารพธงชาติ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 โรงเรียนวีรศิลป์ได้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ Wi-Fi ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี จัดหาซอฟแวร์ทางการบริหารและ
ฝ่ายต่าง ๆ  เช่น โปรแกรม MAS School ระบบประเมินผลการเรียนรู้  ระบบข้อมูลทางการเงิน  พัฒนา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุ อุปกรณ์ โสตทัศน
ศึกษา ส่ือดิจิตอล และซอฟต์แวร์ท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  ให้เป็นผู้มีความรู้ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลายในปัจจุบัน  สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การเรียนการสอนให้เหมาะสม
และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน เพื่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ  
 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการค้นคว้า เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครู
จากผู้บอกความรู้ (Chalk&Talk) เป็นผู้อ านวยความสะดวกด้านความรู้ (Moderator) สามารถให้ค าแนะน า แนะ
แนวทางในการค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติมให้แก่นักเรียนตามความสนใจ นอกเหนือจากความรู้ในหนังสือ แบบเรียน 
หรือความรู้ในห้องเรียน 
 ด้วยการด าเนินงานจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2563 เปล่ียนไปจากวิถีปกติของการบริหารจัดการศึกษา 
เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ต้องมีการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุ
พิเศษ ดังนั้นโรงเรียนจ าเป็นต้องจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การเรียนทางไกลผ่านระบบออนไลน์ Youtube Live, Facebook Live  
ติดตามและส่งงานเป็นคลิปหรือใบงานผ่านทางกลุ่มไลน์ และ Google Classroom  เป็นช่องทางในการส่ือสาร
ระหว่างครูผู้ปกครองและนักเรียน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาเป็นส่ือกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ก ากับ และติดตามงานท่ีได้รับมอบหมาย โดยผ่านส่ือโซเซียล
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจมาตรการและแนวปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันอย่างท่ัวถึงและครอบคลุม 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

        
 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จ านวนครู (คน) *** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ ปฏิบัต ิ

 
ไม ่

ปฏิบัต ิ บรรจุ 
ผ่านเกณฑ์ท่ี

ก าหนด 

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

  74 61 53 86.89 ดีเลิศ 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดย
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

    54 88.52  

 1.2  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้จริง 

    61 100  

 1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
ส าหรับผู้ที่มคีวามจ าเป็น และต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษ  

    38 62.30  

 1.4  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก 
แสดงความคิดเห็น สรุปองคค์วามรู้ และ
น าเสนอผลงาน 

    51 83.61  

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

    61 100  

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

  74 61 51 83.61  
ดีเลิศ 

 2.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ 

    44 72.13  

 2.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในการจัดการเรียนรู้ 

    51 83.61  

 2.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

    59 96.72  

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   74 61 61 100 ยอดเย่ียม 

 3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  

    61 100  

 3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 
เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

    61 100  

4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

  74 61 53 86.89 ดีเลิศ 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จ านวนครู (คน) *** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ ปฏิบัต ิ

 
ไม ่

ปฏิบัต ิ บรรจุ 
ผ่านเกณฑ์ท่ี

ก าหนด 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

       

 4.2 มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการ
วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 

       

 4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วน
เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล 

       

 4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือ
น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 

       

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

  74 61 59 96.72 ยอดเย่ียม 

 5.1 และผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใน
การจัดการเรียนรู ้

       

 5.2 น าข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ
ตนเอง 

       

สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
จ านวนประเด็นพิจารณา 

90.82 ยอดเยี่ยม 

 หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีค านวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จ านวนครูผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด  
                                                                    จ านวนครูทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเย่ียม  

 

 

 



66 
 

 

 

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3   

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฎิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
  โรงเรียนได้ด าเนินการก าหนดให้ครูผู้สอนทุกรายวิชา ด าเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผ่านการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และจัดท าหลักสูตรของโรงเรียน , ระเบียบวัด
ประเมินผลการเรียน ก าหนด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่เป็นสากล เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น จัดให้มีรายวิชาท่ี
หลากหลาย มีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการสอนท่ีตอบสนองความถนัด และความสามารถของนักเรียน  จัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ได้แก่ความสามารถในการอ่าน การเขียนและการส่ือสารได้ ท้ังภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ ความ สามารถในคิดวิเคราะห์และคิดค านวณ ครูจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการ
คิดอย่างเป็นระบบให้กับผู้เรียน  แบ่งเป็น ด้านความรู้  (Knowledge : K)  กระบวนการ (Process : P)  และเจต
คติ (Attitude : A)  มีแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย  มีประสิทธิภาพ  มีการคิด ไตร่ตรอง และตัดสินใจ
อย่างรอบคอบ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม  และตอบสนองความสามารถทางวิชาการ  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา กระตุ้นให้นักเรียนได้ลงมือท า
กิจกรรมด้วยตนเอง ได้แก่ การลงมือสืบค้นข้อมูล ท างานเป็นกลุ่ม และเกิดช้ินงาน ส่งเสริมประชาธิปไตยในรูปแบบ
ของคณะกรรมการนักเรียน มีการเลือกต้ังประธานนักเรียน  การเลือกต้ังหัวหน้าช้ัน  และกิจกรรมอื่นๆ อย่าง
หลากหลาย  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ให้เป็นคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ครูมีการบันทึกหลังสอน มี
การส่งและตรวจแผนการจัดการเรียนรู้เป็นรายสัปดาห์ เพื่อน ามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน อีกท้ังยังมี
โครงการนิเทศการสอนภายใน จากหัวหน้ากลุ่มสาระฯ และการนิเทศการสอนภายนอกจากศูนย์วิชาการสังฆ
มณฑลราชบุรี ผ่านระบบออนไลน์ /Zoom meeting ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านการจัดการเรียนรู้ มาให้การ
นิเทศการจัดการเรียนการสอน ให้ค าแนะน าและค าปรึกษา เพื่อน าผลการนิเทศไปพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของครูผู้สอน ส่งผลกับผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละรายวิชาสูงขึ้น  
  การเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท า
ให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนได้ตามปกติ  ครูมีการออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ โดยพิจารณารูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับลักษณะรายวิชา เพื่อให้จัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ได้สอดคล้องกับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้  
สามารถท าให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มากขึ้น กรณีนักเรียนไม่ได้มาโรงเรียน นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย ได้แก่ 1) การเรียนจากส่ือประเภทหนังสือเรียน แบบฝึกหัด ใบงาน 2) การลงมือปฏิบัติ
จริงด้วยตนเองท่ีบ้าน 3) การเรียนจากแอพพลิเคช่ัน ท่ีหาได้ทางอินเตอร์เน็ท ท้ังท่ีได้รับการแนะน าโดยครูและท่ี
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  4) การเรียนออนไลน์ทางแอพพลิเคช่ันได้แก่ Zoom, Google meet, Facebook live 
และ Group line 
 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการน า
ส่ือมาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย จากแหล่ง
เรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอก เช่น ห้องสมุดโรงเรียน การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  กิจกรรมการเรียนรู้ 
โครงการวันวิชาการ  ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังน าเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT  
มาพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นให้นักเรียนดูวีดีโอเพื่อเข้าใจเนื้อหา ส่งเสริมให้นักเรียนได้
สามารถน า ICT  มาใช้ในการค้นหาความรู้ ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงาน เช่นมอบหมายช้ินงานให้นักเรียนท าจาก  
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program ต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์  โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีกระตุ้นให้นักเรียนท างาน เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ที่ก าหนดไว้  มีการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีสอดคล้อง และเหมาะสมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ในแต่ละช้ันเรียน  
 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้โรงเรียนต้องเล่ือนการเปิดภาคเรียน และจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ ครูมีการสร้างเครื่องมือ คัดเลือกเนื้อหา บทเรียนน าเสนอด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเพื่อให้เข้าถึง
การเรียนรู้ของนักเรียนมากท่ีสุด ท้ังนี้ครูได้เตรียมรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ส่ือท่ีน ามาใช้ ออกแบบเนื้อหาท่ี
เหมาะสม และน าเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้การเรียนออนไลน์ให้ได้ คุณภาพเทียบเท่ากับเรียนในโรงเรียน ครูมีการ
ปรับการสอนให้นักเรียนเข้าถึงบทเรียนได้ง่ายในรูปแบบออนไลน์  โดยครูได้มีการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะน ามาใช้ประกอบการสอนออนไลน์ ท่ีเหมาะสมกับรายวิชา ปรับปรุงและพัฒนา
วิธีการสอนแบบใหม่ ๆ ท่ีสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและจัดการเรียนการสอนของครูให้มีคุณภาพขึ้น 
จัดการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ และจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และส่ือ
เทคโนโลยี ครูได้ผลิตส่ือการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์ ส่ือ เพื่อใช้ในห้องเรียน
ออนไลน์ และในห้องเรียนจริง  โดยการน าส่ือการเรียนรู้นั้น เช่ือมโยงกับแอปพลิเคช่ันต่าง ๆ มาใช้ในกิจกรรมการ
สอนในห้องเรียน นวัตกรรมท่ีใช้ในการเรียนการสอน ได้แก่ การเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และ
ส่ือเทคโนโลยี โดยการใช้เว็ปไซต์  และโปรแกรมพัฒนาส่ือเทคโนโลยีได้แก่ Google Classroom, Google Meet, 
Group line, ในการน าเสนอเนื้อหาการเรียนการสอนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ และประสิทธิภาพมากขึ้น 
   
3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
 ครูจัดบรรยากาศในห้องเรียนโดยการสร้างความสนใจใคร่รู้ให้แก่นักเรียน ห้องเรียนมีบรรยากาศความ
อบอุ่น เห็นอก เห็นใจ และความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อกันและกัน  รักการอยู่ร่วมกันในห้องเรียน ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ความประพฤติท่ีดีงามให้แก่นักเรียน  จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน มีบรรยากาศแจ่มใส สะอาด 
กว้างขวาง มีมุมวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้  เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงการสร้างระเบียบวินัยใน
ห้องเรียน เพื่อรักษาสภาพบรรยากาศในห้องเรียน ช่วยให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างราบรื่น นักเรียนเกิด
ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้ ครูใช้เวลาท่ีก าหนดไว้ในตารางสอนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย นักเรียนมี
ความสุขในขณะอยู่ในช้ันเรียน  นักเรียนมาโรงเรียนทุกวันอย่างมีความสุข ครูใช้เทคนิคการเสริมแรงท่ีเหมาะสม 
เช่น ใช้วาจา ใช้ท่าทาง ให้รางวัล ตลอดจนกระตุ้นพร้อมท้ังสร้างแรงจูงใจในการเรียน  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน ครูปกครองนักเรียนด้วยความยุติธรรม ยึดหลัก
ประชาธิปไตย สนับสนุนกิจกรรมท่ีนักเรียนเป็นผู้น า เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
สร้างกฎระเบียบร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน โดยการใช้ปฏิญญาห้องเรียน ก าหนดความคาดหวังของครูท่ีมีต่อ
การแสดงพฤติกรรมของนักเรียนในด้านการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อน  โดยนักเรียนยอมรับและ
ปฏิบัติตาม  นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบของช้ันเรียนอย่างสม่ าเสมอก็ ได้รับการยกย่องชมเชย
ตามวาระโอกาสท่ีเหมาะสม  
 ช่วงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ครูปรับบทบาทการสอนโดยเน้นเป็นผู้ให้ค าแนะน า เป็นผู้ฝึก ผู้อ านวย
ความสะดวก เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถใช้ศักยภาพของตนเองในด้านการเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจเนื้อหาการเรียน 
ช่วยเหลือใหม้ีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขณะท่ีสอน ติดตามการเข้าเรียนของนักเรียน ปัญหา อุปสรรค 
ให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมในการเรียน ท าให้นักเรียนเกิดความสุข สนุก อยากเรียนรู้สม่ าเสมอ และกระตือรือร้นใน
ส่ิงท่ีเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพิ่มข้ึน  
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3.4  ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเปน็ระบบ และน าผลมาพัฒนานักเรียน  
  โรงเรียนก าหนดให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ มีกระบวนการตรวจแผนการจัดการ
เรียนรู้ นิเทศการสอนของครูทุกคนในโรงเรียน ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ รู้ธรรมชาติของวิชา เพื่อพัฒนา
ความรู้และทักษะและความสามารถด้านต่าง ๆ ของนักเรียน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ใช้ส่ือการสอน
และแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน มีกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  เช่น การ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ภายในห้องเรียน ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การตรวจใบงาน แบบฝึกหัด 
ผลงานต่าง ๆ การทดสอบความรู้ด้วยแบบทดสอบ มีการตรวจสอบการออกข้อสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
ให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดมาตรฐานการเรียนรู้  และมีรูปแบบท่ีเหมาะสมเพื่อให้ผลการทดสอบสะท้อนความรู้ 
ความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาของนักเรียนได้อย่างแท้จริง สะท้อนผลการทดสอบไปยังนักเรียน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีแต่ละรายวิชาก าหนด  มีการวิเคราะห์ข้อสอบ
เพื่อสะท้อนถึงคุณภาพของข้อสอบ ครูสามารถน าผลการวิเคราะห์ข้อสอบไปพัฒนา ปรับปรุงข้อสอบของตนเองให้
มีคุณภาพมากขึ้น  
   
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะทอ้นกลับเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยผ่านทางกิจกรรมนิเทศการสอน การ
ประชุมกลุ่มสาระฯ  ประชุมกลุ่มงาน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  โดยร่วมประชุมหารือเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีสอนร่วมกัน จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการ
วิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล  จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนใช้เทคโนโลยีใน
การพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน    ประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ท่ีจัด
ให้ผู้เรียน  น าผลการประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  ท าวิจัยเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ส่ือการเรียนการสอน  เทคนิคการสอน และการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
น าผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนการสอนและการใช้แหล่งเรียนรู้จากท้องถิ่นและชุมชน  จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้เรียน 
ในการคิดเป็นแก้ปัญหาเป็น  และอยู่ ในสังคมอย่างมีความสุข  ซึ่งการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ค้นพบตนเอง เพื่อน าไปสู่คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่อย่างพอเพียง   
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มาตรฐานที่  4  การจัดการศึกษาคาทอลิก 
 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินคุณภาพท่ีได ้

 

ปฏิบัต ิ

 

ไม่
ปฏิบัต ิ

1 มีฝ่ายหรืองานจิตตาภิบาล   ดีเลิศ ดีเลิศ 

2 มีการบูรณาการคุณค่าพระวรสาร   ดีเลิศ ดีเลิศ 

3 มีแผนพัฒนาฯที่สอดคล้องกับแผน
แม่บทของฝ่ายการอบรมศึกษา 

  ดีเลิศ ดีเลิศ 

4 มีการจัดบรรยากาศคาทอลิก   ดีเลิศ ดีเลิศ 

 สรุปผลการประเมิน   ดีเลิศ ดีเลิศ 

 
กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่เพิ่มเติม 

 โรงเรียน วีรศิลป์ เป็นโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  ก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนรู้ การท างานและการด าเนินชีวิตตามจิตตารมณ์พระวรสาร    ในบรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิก ท่ีเน้น
เอกลักษณ์ของโรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  สร้างเด็กให้เป็นคนดี อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง ท างานแบบมีส่วนร่วม  โดยใช้กระบวนการ P-D-C-A  มีการก าหนดแผนงานอภิบาลเพื่อประกาศข่าวดีท่ี
เป็นรูปธรรมชัดเจน  พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน ท่ีใช้แปลงเพาะบ่มทางการศึกษาของโรงเรียน
เป็นสนามแห่งคุณธรรม จริยธรรม  ท่ีเสริมสร้างประสบการณ์แห่งความเช่ือ ความศรัทธาในศาสนาท่ีนักเรียนแต่ละ
คนนับถือ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันค่านิยมตามประสาโลก ท้ังในด้านวัตถุนิยม บริโภคนิยม หรือสุขนิยม ให้ห่างไกลจาก
นักเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี   ปรัชญาการศึกษา
คาทอลิก  ท่ีอภิบาลดูแลนักเรียน ให้สามารถเลือกกระท าในส่ิงท่ีถูกต้อง อีกท้ังเป็นการพัฒนานักเรียนในทุกมิติท้ัง
ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังครบตามแบบอย่างพระคริสตเจ้า  จัดให้มี
ฝ่ายจิตตาภิบาล  งานค าสอน  งานพิธีกรรม งานอภิบาลและแพร่ธรรม  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเน้นอัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  บูรณาการแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระให้สอดคล้องกับ คุณค่าพระวร
สาร 21 ประการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   จัดกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน 
(บวร)  จัดกิจกรรมงานอภิบาลดูแลนักเรียนด้วยความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ในวิถีชีวิตของโรงเรียน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน      
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 

       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 

 1 
คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ยอดเย่ียม 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

ยอดเย่ียม 

3. มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม ยอดเย่ียม 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเย่ียม 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเย่ียม 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
7. การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ยอดเย่ียม 
8. ความภูมใิจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเย่ียม 
9. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเย่ียม 
10. สุขภาวะทางรา่งกายและจิตสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 
 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเย่ียม 
2. มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเย่ียม 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเย่ียม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเย่ียม 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเย่ียม 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 
 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 
2. ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเย่ียม 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 
4 

การจัดการศึกษาคาทอลิก ดีเลิศ 

 1. มีฝ่ายหรืองานจิตตาภิบาล ดีเลิศ 
 2. มีการบูรณาการคุณค่าพระวรสาร ดีเลิศ 
 3. มีแผนพัฒนาฯที่สอดคล้องกับแผนแม่บทของฝ่ายการอบรมศึกษา ดีเลิศ 
 4. มีการจัดบรรยากาศคาทอลิก ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม 
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การคิดระดับคุณภาพของสรุปผลการประเมินคุณภาพ 
1. การแปลผลระดับคุณภาพของประเด็นพิจารณาและมาตรฐานการศึกษา 

ระดับคุณภาพ  คะแนน 
  ยอดเย่ียม  =   5 
  ดีเลิศ   =   4 
  ดี   =   3 
  ปานกลาง  =   2 
  ก าลังพัฒนา  =   1 

2. หาระดับคุณภาพของแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 
2.1 หาคะแนนเฉล่ียของแต่ละมาตรฐานโดยใช้สูตร 
คะแนนเฉล่ียแต่ละมาตรฐาน = ผลรวมคะแนนทุกประเด็นพิจารณาของแต่ละมาตรฐาน 

               จ านวนประเด็นการพิจารณา 
2.2 แปลผลคะแนนเฉล่ียแต่ละมาตรฐานเป็นระดับคุณภาพ  

 

  เช่น คะแนนเฉล่ียมาตรฐานท่ี 1       = 4+5+4+4  =   17      = 4.4    = ดีเลิศ 
            4                 4 

หมายเหตุ: ทศนิยมต่ ากว่า .5 ปัดลง ต้ังแต่ .5 ปัดขึ้น 
3. หาระดับคุณภาพของสรุปผลการประเมินคุณภาพ ดังนี้ 

3.1 หาคะแนนเฉล่ียของสรุปผลการประเมินคุณภาพโดยใช้สูตร 
คะแนนเฉล่ียของสรุปผลการประเมินคุณภาพ = ผลรวมคะแนนเฉล่ียของแต่ละมาตรฐาน 
                              จ านวนมาตรฐาน 
3.2 แปลผลคะแนนเฉล่ียสรุปผลการประเมินเป็นระดับคุณภาพ  
เช่น คะแนนเฉล่ียของสรุปผลการประเมินคุณภาพ    = 4.4+4.33+4.25   =   12.98    = 4.33    = ดีเลิศ 

                       3                    3 
หมายเหตุ: ทศนิยมต่ ากว่า .5 ปัดลง ต้ังแต่ .5 ปัดขึ้น 
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3. จุดเด่น 
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คุณภาพของผู้เรียน 
1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และคิดค านวณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET)  สูงกว่าระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง 
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มี
เป้าหมายในชีวิตและมีความรับผิดชอบ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีระเบียบวินัย ผู้เรียนมีพื้นฐานด้านอุปนิสัยท่ีดี
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดีและมีความสุข และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  นักเรียนรู้จักค่านิยมท่ีถูกต้อง เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามมารยาทไทยท่ีถูกต้องตามกาลเทศะ มีบุคลิกการวางตนได้เหมาะสม 
3. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและปลูกฝังให้เป็นผู้มีคุณธรรม ท้ังด้านพฤติกรรม จิตใจและสติปัญญา โดยยึดหลัก
คุณธรรมตามหลักการของแต่ละศาสนาท่ีตนนับถือ นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และการปฏิบัติจริงตามคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักศาสนา ท้ังด้าน กาย วาจา และใจ ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี มีศีลธรรม จริยธรรม  โดยปฏิบัติ
ตนและเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ส่งผลให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณรู้จักกระท าความดีต่อตนเองและส่วนรวม 
และยังประโยชน์ให้คนอื่น  มีความรับผิดชอบช่ัวดี รู้จักความถูกต้องอดทน ควบคุมจิตใจ  และการกระท าในขอบเขตอัน
เหมาะสมรวมไปถึง ตระหนัก รู้คุณค่า ของความเป็นไทย  วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ผู้บริหาร เป็นผู้มีความรู้ เป็นผู้น าในการด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สนับสนุน และส่งเสริม พัฒนานักเรียน
ด้านต่าง ๆ  การจัดการเรียนรู้ของครู  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  สร้างและใช้ความรู้ท่ีมีอยู่รอบด้าน  
ก าหนดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนและปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) อย่างต่อเนื่อง น าไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ 
2. การบริหารจัดการของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ผู้บริหารสามารถหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักการและแนวคิดต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้โรงเรียนยังคงสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
ปลอดภัย 
3. โรงเรียนมีการจัดห้องเรียนพิเศษให้กับนักเรียน (ห้องเรียนภาษาอังกฤษ) และจัดการเรียนการสอนในภาษาท่ีสาม 
(ภาษาจีน)  ในทุกระดับช้ัน  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นใหน้ักเรียนมีทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยก าหนดกิจกรรมสู่แผนการจัดการเรียนรู้ และน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ และสร้าง
ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
2. ครูมีทักษะใช้ส่ือ ICT ในการสอนท่ีดี  และครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
3. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา ได้รับองค์ความรู้ผ่านกระบวนการอบรมพัฒนาเต็มตามศักยภาพสามารถน าความรู้ 
ประสบการณ์ วิธีด าเนินการมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
การจัดการศึกษาคาทอลิก 
โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาคาทอลิกมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีผลประจักษ์ทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรม เสริมสร้างให้ผู้เรียนด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องและมีความสุข ภายใต้รูปแบบการบริหารจัดการของโรงเรียนใน
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คุณภาพของผู้เรียน 
สังกัดสังฆมณฑล   ผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 

4.  จุดควรพัฒนา 
 
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คุณภาพของผู้เรียน 
1. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะกระบวนการเรียนรู้ ให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้ผ่าน
โครงการหรือโครงงานอย่างเหมาะสม เกิดผลต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถตามความสนใจของแต่ละบุคคล 
2. พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital) อย่างเหมาะสม มีจรรยาบรรณ และใช้เป็น
เครื่องมือในการสร้างงาน สร้างนวัตกรรมท่ีหลากหลาย อันเป็นทักษะการด าเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นและมี
ความสุขในศตวรรษที่ 21 
3. พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการในแต่ละกลุ่มสาระและบริบทของรายวิชา ตามความสามารถสูงสุดของ
นักเรียน และศักยภาพของนักเรียน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง 
4. พัฒนาทักษะการส่ือสารให้นักเรียนเป็นผู้มีความสามารถในการพูดในท่ีสาธารณะ จากกระบวน การคิด เรียบ
เรียงเนื้อหา สามารถพูดในช้ันเรียน ส่ือสารได้ตรงประเด็น ใหน้ักเรียนเป็นผู้ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เกิด
ประสิทธิผลในการพูดและส่ือสาร ถูกต้องตามจรรยามารยาทและขนบประเพณีของสังคม 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ส่งเสริมกระบวนการวางแผน พัฒนาศักยภาพครูในการปฏิรูปการเรียนรู้สู่นักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นจากเดิม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้บริหาร คณะครู 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นองค์กรการเรียนรูร้่วมกัน เป็น
องค์กรท่ีเข้มแข็ง ต่อเนื่องพัฒนาท่ียั่งยืน 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ส่งเสริมให้ครูออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่จะท าให้นักเรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ควบคู่
ไปกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี    ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทางการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถ
ปรับตัว และด าเนินชีวิตในโลกยุคดิจิตอลได้อย่างเหมาะสม 
2. พัฒนาคุณภาพครู ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมส าหรับการเรียนรู้ มุ่งเน้นนกัเรยีนเป็นส าคัญ  
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละรายวิชาให้สูงขึ้น  นิเทศ ติดตามก ากับช้ันเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ครูได้มีการพัฒนาตนเอง    น าผลมาวิเคราะห์และพัฒนาการใช้เทคนิควิธีการสอน และจัดการเรียนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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5.  แนวทางการพัฒนา 
5.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้สร้างนวัตกรรม พัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ ทักษะกระบวนการเรียนรู้ ให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้ผ่านโครงการหรือ
โครงงานอย่างเหมาะสม เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถตามความสนใจของแต่ละบุคคล 

5.2 ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital) อย่างเหมาะสม มี
จรรยาบรรณ และใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างงาน สร้างนวัตกรรมท่ีหลากหลาย อันเป็นทักษะการด าเนินชีวิตได้
อย่างราบรื่นและมีความสุขในศตวรรษที่ 21 

5.3 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในแต่ละกลุ่มสาระและบริบทของรายวิชา เพื่อพัฒนานักเรียนไปถึง
ขีดความสามารถสูงสุดของนักเรียน โดยค านึงถึงความหลากหลายทางด้านสติปัญญาและความถนัดของนักเรียน 
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของนักเรียน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะในทุกๆ ด้าน
อย่างต่อเนื่อง 

5.4 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาและความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน โดยคัดกรองและจัดกลุ่มเพื่อ
ปรับแก้ให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เป็นผู้ท่ีสามารถอ่านภาษาไทยได้คล่อง และติดตามทักษะด้านการอ่านของ
นักเรียนในทุกระดับช้ัน เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีพื้นฐานการอ่านท่ีดี อันเป็นทักษะท่ีช่วยให้สามารถเรียน ค้นคว้าหา
ความรู้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน 

5.5 ส่งเสริมทักษะการส่ือสารให้นักเรียนเป็นผู้มีความสามารถในการพูดในท่ีสาธารณะ เริ่มจากการจัด
กระบวน การคิด เรียบเรียงเนื้อหา สามารถพูดในช้ันเรียน ส่ือสารได้ตรงประเด็น พัฒนานักเรียนเป็นผู้ใช้ภาษาได้
อย่างถูกต้อง ชัดเจน เกิดประสิทธิผลในการพูดและส่ือสาร ถูกต้องตามจรรยามารยาทและขนบประเพณีของสังคม 
ต่อยอดโดยการส่งนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านการพูด เข้าร่วมการประกวดแข่งขันของสถาบันหรือหน่วยงาน
ภายนอก อาทิเช่น การประกวดบรรยายธรรม  

5.6 พัฒนาศักยภาพครูในการปฏิรูปการเรียนรู้สู่นักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้นจากเดิม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นองค์กรการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นองค์กรท่ีเข้มแข็ง มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

5.7 ให้ครูออกแบบกระบวนการเรียนรู้ท่ีจะท าให้นักเรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี    ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทางการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถ
ปรับตัว และด าเนินชีวิตในโลกยุคดิจิตอลได้อย่างเหมาะสม 

5.8 พัฒนาคุณภาพครู ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมส าหรับการเรียนรู้ มุ่งเน้นนักเรียน
เป็นส าคัญ  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละรายวิชาให้สูงขึ้น  นิเทศ ติดตามก ากับช้ันเรียนอย่างเป็น
ระบบ เป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้ครูมีการพัฒนาตนเอง น าผลมาวิเคราะห์และพัฒนาการใช้เทคนิควิธีการสอน และ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. ความต้องการช่วยเหลือ 
- 
 
 

5. ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
 เนื่องจากเป็นโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี จึงเน้นกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การ
ปฏิบัติตามศาสนกิจท่ีตนนับถือ ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกในความเป็นไทย 
ต่อยอดโดยการส่งนักเรียนให้แสดงความ สามารถในด้านนี้ จนได้รับรางวัลระดับประเทศ ได้แก่ การบรรยายธรรม 
โครงงานคุณธรรม การเล่านิทานคุณธรรม การสวดมนต์หมู่สรภัญญะ การสวดโอ้เอ้วิหารราย 
 

 
กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ส่งเสริมให้ครูพัฒนานักเรียนในด้านทักษะและกระบวนการในการเรียนรู้เพื่อยกระดับความสามารถของนักเรียน 
อันเป็นภาพสะท้อนถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่าง 
ๆ  สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับช้ัน แต่ละช่วงวัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 

นานาชาติ 
(C 3) 

ชาติ 
(C 2) 

ท้องถ่ิน/ภูมิภาค 
(C 1) 

1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม     
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                                         ภาคผนวก 
    

1. ประกาศโรงเรียน เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. รายงานการประชุมหรือการให้ความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
3. ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานจัดท า SAR 
4. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
5. แผนผังอาคารสถานท่ี 
6. โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน   
7. หลักฐานการเผยแพร่ SAR ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสาธารณชนรับทราบ 
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โรงเรียนวรีศิลป์

สภอ.ท่าม่วง ท่ีวา่การ อ.ท่าม่วง
แยกหนองตาบง่

ตลาดท่าม่วง ไฟแดง

ไฟแดง

ป้ัม เอสโซ่

ไฟแดง แยก MOLมูลนิธิ MOL

แยกหนองเสือ

ไฟแดง แยกหนองเสือ ไฟแดง แยกท่ามะกาไฟแดง แยกท่าเรือ-พระแท่น

ไฟแดง แยกท่าเรือ

โรงพยาบาล
ท่าม่วง

สวนรุกขชาติ

หน่วยรถขดุ

โลตสั ท่าม่วง

ไฟแดงวงัขนาย

สะพานบา้นใหม่เข่ือนแม่กลอง

แ ม่ น ้า แ ม่ ก ล อ ง

ถ น น แ ส ง ชู โ ต ส า ย ใ ห ม่

ถน น แส ง ชูโ ตส าย เ ก่า

โรงเรียนวีรศิลป์ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ก า ญ จ น บุ รี ก รุ ง เท พ ฯ

 

แผนที่ต้ังของโรงเรียนวีรศิลป์  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี 



 

 

 

 
 
  
          
    บ้านพักซิสเตอร์             บ้านพักพระสงฆ์   โรงรถ 
 
 
 เสาธง 
 
 

 
       

 
 
 
         
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังอาคารสถานที่ปีการศึกษา 2555 
ประถม – มัธยม 

 
 
 
 
 
 

ห้องน้ า 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารคาเร็ตโต 

อาคารเอนกประสงค ์

โรงอาหาร 

โรงเก็บของ 

อาคารปีติมหาการุญ 

หอประชุมอนุบาล 

 

 
 
 

สวนหย่อม 

 

 

 
            สนามกฬีา 

 

อาคารเดลลาโตร์เร 

ทางเข้า ทางออก 

 

อาคารปีติมหาการุญ 

 

จ าหน่าย
อาหาร 

แผนผังโรงเรียนวีรศิลป์ 

ห้องค าสอน 

โบสถ์วัดแม่พระมหาทุกข์ 



 

 

 

. อาคารเรียน อาคารประกอบ หอ้งเรียน ห้องประกอบ 
 
 

แผนผังอาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติ และอาคารคาเร็ตโต ปีการศึกษา 2563 
 

อาคารเฉลิมพระเกียรติช้ัน  4 

ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4  
ห้อง 

ซาวด์แล็บ 
 

ป.6/P ป.6/E 
 
  อาคารคาเร็ตโต  ช้ัน 3              อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ช้ัน  3 

ห้อง
ลูกเสือ 

ห้อง
ประกอบการ ม.2-I  ม.1-I ม.1/2 ม.1/1  ป.5/1 ป.5/2 ป5/3 ป.5/4  

ห้อง 
นาฏศิลป์ 

ห้อง
นาฏศิลป์ 

 
ป.5/P ป.5/E 

 
 

   อาคารคาเร็ตโต  ช้ัน 2            อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ช้ัน  2 
วิทย ์

มัธยม 
ม.2/1  ม.2/2  ม.3/1 ม.3/2 ม.3-I  

ห้อง 
IEP1 

ห้อง 
IEP2 

ห้อง
ส่ือ 

ห้อง
สืบค้น  ห้องคอมฯ 

 
ห้อง
ดนตรี
ไทย 

ห้อง
อุปกรณ์ 

    
 

อาคารคาเร็ตโต  ช้ัน 1   อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ช้ัน  1 

ศูนย์
คณิต 

ห้องสมุดมัธยม  
ห้อง
ดนตรี 

ห้อง
แนะ
แนว 

ห้อง
กิจการ 

ห้อง
อเนก 

ประสงค์ 
 

ห้อง 
พยาบาล 

ห้อง 
ธุรการ 

ห้อง
ศักดิ์ศรี 

ห้อง
ผู้จัด
การ 

 
ห้อง

วิชาการ 
ห้องพัก

ครู 

                                                                               

ห้องพักคร ู
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แผนผังอาคารเดลลาโตร์เร  ปีการศึกษา 2563 
 

ช้ัน 4 
ป.3-E 

8x8  ม. 
ป.3-P 

8x8  ม. 
ป.4/1 

8x8  ม. 
ป.4/2 

8x8  ม. 
ป.4/3 

8x8  ม. 
ป.4-I 

8x8  ม. 
ป.4-E 

8x8  ม. 
ป.4-P 

8x8  ม. 
ห้องน้ า ชาย/ หญิง 

7 ห้อง 
 

 

 
  

  
  
  

 
 

ห้องเรียน IEP ห้องเรียน IEP ห้องนาฎศิลป์ 
 

  
  
  

 

ช้ัน 3 
ป.3-I 

8x8  ม. 
ป.3/4 

8x8  ม. 
ป.3/3 

8x8  ม. 
ป.3/2 

8x8  ม. 
ป.3/1 

8x8  ม. 
ป.2-P 

8x8  ม. 
ป.2-E 

8x8  ม. 
ป.2-I 

8x8  ม. 
ห้องน้ า ชาย/ หญิง 

7 ห้อง 
 

 

 
  

  
  
  

 
 

ห้องประกอบการ ป.2/3 ป.2-A ห้องวิทยาศาสตร์ 
 

  
  
  

 

ช้ัน 2 
ป.1/2 

8x8  ม. 
ป.1/3 

8x8  ม. 
ป.1/A 
8x8  ม. 

ป.1-I 
8x8  ม. 

ป.1-E 
8x8  ม. 

ป.1-P 
8x8  ม. 

ป.2/1 
8x8  ม. 

ป.2/2 
8x8  ม. 

ห้องน้ า ชาย/ หญิง 
7 ห้อง 

 
 

 
  

  
  
  

 
 

ห้องซาวน์แลป ป.1/1 8x8 ม. ห้องคอมพิวเตอร์ 
 

  
  
  

 

 
 
 
 
 
 

 

ช้ัน 1 
 

ห้องอาหารระดับปฐมวัย  
ห้อง 

พยาบาล 
ห้อง

ปกครอง 
ห้อง

ประชุม 
ห้อง

ผู้บริหาร 
ห้อง

วิชาการ 
ห้องพักคร ู ห้อง 

สุขา 

 

 

 

ห้องโถงช้ันล่าง 
                                                             ห้องสมุดระดับประถม 

 
  
  
  
  
  
  
  



93 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนวีรศิลป์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 – ปีท่ี 3   

 
ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 

รหัสวิชา รายวิชา ชั่วโมง รหัสวิชา รายวิชา ชั่วโมง รหัสวิชา รายวิชา ชั่วโมง 

 รายวิชาพ้ืนฐาน 840   840   840 

ท11101 ภาษาไทย 1 200 ท12101 ภาษาไทย 2 200 ท13101 ภาษาไทย 3 200 
ค11101 คณิตศาสตร ์1 200 ค12101 คณิตศาสตร์ 2 200 ค13101 คณิตศาสตร์ 3 200 
ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 80 ว12101 วิทยาศาสตร์ 2 80 ว13101 วิทยาศาสตร์ 3 80 
ส11101 สังคมศึกษาศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 1 
80 ส12101 สังคมศึกษาศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 2 
80 ส13101 สังคมศึกษาศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 3 
80 

ส11102 ประวัติศาสตร์ 1 40 ส12102 ประวัติศาสตร์ 2 40 ส13102 ประวัติศาสตร์ 3 40 
พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 40 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 40 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 40 
ศ11101 ศิลปะ 1 40 ศ12101 ศิลปะ 2 40 ศ13101 ศิลปะ 3 40 
ง11101 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 1  
40 ง12101 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 2 
40 ง13101 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 3 
40 

อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 120 อ12101 ภาษาอังกฤษ 2 120 อ13101 ภาษาอังกฤษ 3 120 

 รายวิชาเพ่ิมเติม 120  รายวิชาเพ่ิมเติม 120  รายวิชาเพ่ิมเติม 120 

อ11201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ 
สื่อสาร 1 

80 อ12201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ 
สื่อสาร 2 

80 อ13201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 3 

80 

ส11231 หน้าท่ีพลเมือง 1 40 ส12232 หน้าท่ีพลเมือง 2 40 ส13233 หน้าท่ีพลเมือง 3 40 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

 - กิจกรรมแนะแนว 40  - กิจกรรมแนะแนว 40  - กิจกรรมแนะแนว 40 
 - กิจกรรมนักเรียน   - กิจกรรมนักเรียน   - กิจกรรมนักเรียน  
  ลูกเสือ เนตรนารี  

ยุวกาชาด  
40 

 
  ลูกเสือ เนตรนารี 

 ยุวกาชาด  
40 

 
  ลูกเสือ เนตรนารี  

ยุวกาชาด  
40 

 
  ชุมนุม 40   ชุมนุม 40   ชุมนุม 40 
 - กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 
(10)  - กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 
(10)  - กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 
(10) 

  1080   1080   1080 
 เรียนเสริมไม่คิดเวลาเรียน   เรียนเสริมไม่คิดเวลาเรียน   เรียนเสริมไม่คิดเวลาเรียน  

ส11201 คริสต์ศาสนา 1 40 ส12201 คริสต์ศาสนา 2 40 ส13201 คริสต์ศาสนา 3 40 
ส11201 ดนตรีสากล 1 40 ศ12201 ดนตรีสากล 2 40 ศ13201 ดนตรีสากล 3 40 
จ11201 ภาษาจีน 1 40 จ12201 ภาษาจีน 2 40 จ13201 ภาษาจีน 1 40 

 
หมายเหตุ   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ บูรณาการกับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
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โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนวีรศิลป์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 – ปีท่ี 6   

 

ประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 
ประถมศึกษาปีที่ 5 

ปีการศึกษา 2561 
ประถมศึกษาปีที่ 6  

ปีการศึกษา 2561-2562 
รหัสวิชา รายวิชา ชั่วโมง รหัสวิชา รายวิชา ชั่วโมง รหัสวิชา รายวิชา ชั่วโมง 

 รายวิชาพ้ืนฐาน 840   840   840 

ท14101 ภาษาไทย  160 ท15101 ภาษาไทย 5 160 ท16101 ภาษาไทย 6 160 
ค14101 คณิตศาสตร์ 4 160 ค15101 คณิตศาสตร์ 5 160 ค16101 คณิตศาสตร์ 6 160 
ว14101 วิทยาศาสตร์ 4 80 ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 80 ว16101 วิทยาศาสตร์ 6 80 
ส14101 สังคมศึกษาศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 4 
80 ส15101 สังคมศึกษาศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 5 
80 ส16101 สังคมศึกษาศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 6 
80 

ส14102 ประวัติศาสตร์ 4 40 ส15102 ประวัติศาสตร์ 5  40 ส16102 ประวัติศาสตร์ 6 40 
พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4  80 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 80 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 80 
ศ14101 ศิลปะ 4 80 ศ15101 ศิลปะ 5 80 ศ16101 ศิลปะ 6 80 
ง14101 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 4  
40 ง15101 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี5 
80 ง16101 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 6 
80 

อ14101 ภาษาอังกฤษ 4 120 อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 80 อ16101 ภาษาอังกฤษ 6 80 

 รายวิชาเพ่ิมเติม 120  รายวิชาเพ่ิมเติม 80  รายวิชาเพ่ิมเติม 80 

อ14201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 4 

80 อ15201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 5 

40 อ16201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 6 

40 

ส14231 หน้าท่ีพลเมือง 4 40 ส15235 หน้าท่ีพลเมือง 5 40 ส16236 หน้าท่ีพลเมือง 6 40 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

 - กิจกรรมแนะแนว 40  - กิจกรรมแนะแนว 40  - กิจกรรมแนะแนว 40 
 - กิจกรรมนักเรียน   - กิจกรรมนักเรียน   - กิจกรรมนักเรียน  
  ลูกเสือ เนตรนารี  

ยุวกาชาด  
40 

 
  ลูกเสือ เนตรนารี 

 ยุวกาชาด  
40 

 
  ลูกเสือ เนตรนารี  

ยุวกาชาด  
40 

 
  ชุมนุม 40   ชุมนุม 40   ชุมนุม 40 
 - กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

ธารณประโยชน์ 
(10)  - กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 
(10)  - กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 
(10) 

  1080   1040   1040 

 เรียนเสริมไม่คิดเวลาเรียน   เรียนเสริมไม่คิดเวลาเรียน   เรียนเสริมไม่คิดเวลาเรียน  

ส14201 คริสต์ศาสนา 4 40 ส15201 คริสต์ศาสนา 5 40 ส16201 คริสต์ศาสนา 6 40 
ศ14201 ดนตรีสากล 4 40 ศ15201 ดนตรีสากล 5 40 ศ16201 ดนตรีสากล 6 40 
จ14201 ภาษาจีน 4 40 จ15201 ภาษาจีน 5  40 จ16201 ภาษาจีน 6 40 

 
หมายเหตุ   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ บูรณาการกับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
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โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนวีรศิลป์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 – ปีท่ี 6   

 
ประถมศึกษาปีที่ 5  

ปีการศึกษา 2562 
ประถมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา 2562 
ประถมศึกษาปีที่ 6  

ปีการศึกษา 2563 
รหัสวิชา รายวิชา ชั่วโมง รหัสวิชา รายวิชา ชั่วโมง รหัสวิชา รายวิชา ชั่วโมง 

  840   840   840 

ท15101 ภาษาไทย 5 160 ท16101 ภาษาไทย 6 160 ท16101 ภาษาไทย 6 160 
ค15101 คณิตศาสตร์ 5 160 ค16101 คณิตศาสตร์ 6 160 ค16101 คณิตศาสตร์ 6 160 
ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 80 ว16101 วิทยาศาสตร์ 6 80 ว16101 วิทยาศาสตร์ 6 80 
ส15101 สังคมศึกษาศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 5 
80 ส16101 สังคมศึกษาศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 6 
80 ส16101 สังคมศึกษาศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 6 
80 

ส15102 ประวัติศาสตร์ 5  40 ส16102 ประวัติศาสตร์ 6 40 ส16102 ประวัติศาสตร์ 6 40 
พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 80 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 80 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 80 
ศ15101 ศิลปะ 5 80 ศ16101 ศิลปะ 6 80 ศ16101 ศิลปะ 6 80 
ง15101 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี5 
40 ง16101 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 6 
80 ง16101 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 6 
40 

อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 120 อ16101 ภาษาอังกฤษ 6 80 อ16101 ภาษาอังกฤษ 6 120 

 รายวิชาเพ่ิมเติม 120  รายวิชาเพ่ิมเติม 80  รายวิชาเพ่ิมเติม 120 

อ15201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 5 

80 อ16201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 6 

40 อ16201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 6 

80 

ส15235 หน้าท่ีพลเมือง 5 40 ส16236 หน้าท่ีพลเมือง 6 40 ส16236 หน้าท่ีพลเมือง 6 40 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

 - กิจกรรมแนะแนว 40  - กิจกรรมแนะแนว 40  - กิจกรรมแนะแนว 40 
 - กิจกรรมนักเรียน   - กิจกรรมนักเรียน   - กิจกรรมนักเรียน  
  ลูกเสือ เนตรนารี 

 ยุวกาชาด  
40 

 
  ลูกเสือ เนตรนารี  

ยุวกาชาด  
40 

 
  ลูกเสือ เนตรนารี  

ยุวกาชาด  
40 

 
  ชุมนุม 40   ชุมนุม 40   ชุมนุม 40 
 - กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 
(10)  - กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 
(10)  - กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 
(10) 

  1080   1040   1080 

 เรียนเสริมไม่คิดเวลาเรียน   เรียนเสริมไม่คิดเวลาเรียน   เรียนเสริมไม่คิดเวลาเรียน  

ส15201 คริสต์ศาสนา 5 40 ส16201 คริสต์ศาสนา 6 40 ส16201 คริสต์ศาสนา 6 40 
ศ15201 ดนตรีสากล 5 40 ศ16201 ดนตรีสากล 6 40 ศ16201 ดนตรีสากล 6 40 
จ15201 ภาษาจีน 5  40 จ16201 ภาษาจีน 6 40 จ16201 ภาษาจีน 6 40 

 
หมายเหตุ   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ บูรณาการกับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
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โครงสร้างเวลาเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปี ๒๕๖๓ 
 
 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา นก. ชม. รหัสวิชา ชื่อรายวิชา นก. ชม. 

 รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ ๔๔๐  รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ ๔๔๐ 
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๕ ๖๐ ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๕ ๖๐ ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ ๑.๕ ๖๐ ว๒๑๑๐๓ วิทยาศาสตร์ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๑๑๐๒ วิทยาการค านวณ ๑ ๐.๕ ๒๐ ว๒๑๑๐๔ วิทยาการค านวณ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ส๒๑๑๐๑ ศาสนาและหน้าท่ีพลเมือง ๑ ๑.๕ ๖๐ ส๒๑๑๐๓ เศรษฐศาสตร์และ

ภูมิศาสตร์ ๑ 
๑.๕ ๖๐ 

ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๑๑๐๒ พลศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๒๑๑๐๔ พลศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๒๑๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑ ๐.๕ ๒๐ ศ๒๑๑๐๓ ทัศนศิลป์ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๒๑๑๐๒ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๑ ๐.๕ ๒๐ ศ๒๑๑๐๔ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๐.๕ ๒๐ ง๒๑๑๐3 การงานอาชีพ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๕ ๖๐ อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๕ ๖๐ 

 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 10๐  รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 100 
ส๒๑๒๐๑ คริสต์ศาสนา ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๒๑๒๐๒ คริสต์ศาสนา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสาร ๑ 
1.0 4๐ อ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสาร ๒ 
1.0 40 

ส21231 หน้าท่ีพลเมือง 1 ๐.๕ ๒๐ ส21232 หน้าท่ีพลเมือง 2 ๐.๕ ๒๐ 
ว2120๑ คอมพิวเตอร์ 1 0.5 20 ว21202 คอมพิวเตอร์ 2 0.5 20 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
 กิจกรรมแนะแนว  ๒๐  กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
 กิจกรรมนักเรียน    กิจกรรมนักเรียน   
 -ลส./นน./ยุวกาชาด  ๒๐  -ลส./นน./ยุวกาชาด  ๒๐ 
 -ชมรม/ชุมนุม  ๒๐  -ชมรม/ชุมนุม  ๒๐ 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 
 

๑๐* 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 
 

๑๐* 

 รวม  ๖๐๐  รวม  ๖๐๐ 
 รายวิชาเสริม ไม่คิดหน่วย

กิต 
 

60 
 รายวิชาเสริม ไม่คิด

หน่วยกิต 
 

60 

ศ21201 ดนตรีสากล 1  20 ศ21203 ดนตรีสากล 2  20 
ศ21202 ดนตรีไทย 1  20 ศ21204 ดนตรีไทย 2  20 
จ21201 ภาษาจีน 1  20 จ21202 ภาษาจีน 2  20 
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โครงสร้างเวลาเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ปี  ๒๕๖๓ 
 
 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา นก. ชม. รหัสวิชา ชื่อรายวิชา นก. ชม. 

 รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ ๔๔๐  รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ ๔๔๐ 
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๕ ๖๐ ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๕ ๖๐ ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓ ๑.๕ ๖๐ ว๒๒๑๐๓ วิทยาศาสตร์ ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ว๒2๑๐๒ วิทยาการค านวณ ๓ ๐.๕ ๒๐ ว๒2๑๐๔ วิทยาการค านวณ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ส๒๒๑๐๑ ศาสนาและหน้าท่ี

พลเมือง ๒ 
๑.๕ ๖๐ ส๒๒๑๐๓ เศรษฐศาสตร์และ

ภูมิศาสตร์ ๒ 
๑.๕ ๖๐ 

ส๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓ ๐.๕ ๒๐ พ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๒๑๐๒ พลศึกษา ๓ ๐.๕ ๒๐ พ๒๒๑๐๔ พลศึกษา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๓ ๐.๕ ๒๐ ศ๒๒๑๐๓ ทัศนศิลป์ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๒๒๑๐๒ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๓ ๐.๕ ๒๐ ศ๒๒๑๐๔ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ ๐.๕ ๒๐ ง๒๒๑๐3 การงานอาชีพ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๕ ๖๐ อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๕ ๖๐ 

 รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ ๑๐๐  รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ ๑๐๐ 
ส๒๒๒๐๑ คริสต์ศาสนา ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๒๒๒๐๒ คริสต์ศาสนา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสาร ๓ 
1.0 4๐ อ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสาร ๔ 
1.0 40 

ส22233 หน้าท่ีพลเมือง 3 ๐.๕ ๒๐ ส22234 หน้าท่ีพลเมือง 4 ๐.๕ ๒๐ 
ว22201 คอมพิวเตอร์ 3 0.5 20 ว22202 คอมพิวเตอร์ 4 0.5 20 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
 กิจกรรมแนะแนว  ๒๐  กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
 กิจกรรมนักเรียน    กิจกรรมนักเรียน   
 -ลส./นน./ยุวกาชาด  ๒๐  -ลส./นน./ยุวกาชาด  ๒๐ 
 -ชมรม/ชุมนุม  ๒๐  -ชมรม/ชุมนุม  ๒๐ 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 
 

๑๐* 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 
 

๑๐* 

 รวม  ๖๐๐  รวม  ๖๐๐ 
 รายวิชาเสริม ไม่คิด

หน่วยกิต 
 

60 
 รายวิชาเสริม ไม่คิด

หน่วยกิต 
 

60 

ศ22201 ดนตรีสากล 3  20 ศ22203 ดนตรีสากล 4  20 
ศ22202 ดนตรีไทย 3  20 ศ22204 ดนตรีไทย  4  20 
จ22201 ภาษาจีน 3  20 จ22202 ภาษาจีน  4  20 
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โครงสร้างเวลาเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปี ๒๕๖๓ 
 
 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา นก. ชม. รหัสวิชา ชื่อรายวิชา นก. ชม. 

 รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ ๔๔๐  รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ ๔๔๐ 
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑.๕ ๖๐ ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๕ ๖๐ 
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๕ ๖๐ ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕ ๑.๕ ๖๐ ว๒๓๑๐๓ วิทยาศาสตร์ ๖ ๑.๕ ๖๐ 
ว๒3๑๐๒ วิทยาการค านวณ ๕ ๐.๕ ๒๐ ว๒3๑๐๔ วิทยาการค านวณ ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ส๒๓๑๐๑ ศาสนาและหน้าท่ีพลเมือง 

๓ 
๑.๕ ๖๐ ส๒๓๑๐๓ เศรษฐศาสตร์และ

ภูมิศาสตร์ ๓ 
๑.๕ ๖๐ 

ส๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ ๐.๕ ๒๐ ส๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๖ ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา ๕ ๐.๕ ๒๐ พ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๓๑๐๒ พลศึกษา ๕ ๐.๕ ๒๐ พ๒๓๑๐๔ พลศึกษา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๒๓๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๕ ๐.๕ ๒๐ ศ๒๓๑๐๓ ทัศนศิลป์ ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๒๓๑๐๒ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๕ ๐.๕ ๒๐ ศ๒๓๑๐๔ ดนตรี-นาฏศิลป์ ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ ๐.๕ ๒๐ ง๒๓๑๐3 การงานอาชีพ ๖ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๕ ๖๐ อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๕ ๖๐ 

 รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ ๑๐๐  รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ ๑๐๐ 
ส๒๓๒๐๑ คริสต์ศาสนา ๕ ๐.๕ ๒๐ ส๒๓๒๐๒ คริสต์ศาสนา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร ๕ 
1.0 4๐ อ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร ๖ 
1.0 4๐ 

ส23235 หน้าท่ีพลเมือง 5 ๐.๕ ๒๐ ส23236 หน้าท่ีพลเมือง 6 ๐.๕ ๒๐ 
ว23201 คอมพิวเตอร์ 5 0.5 20 ว23202 คอมพิวเตอร์ 6 0.5 20 

 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ๖๐  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ๖๐ 
 กิจกรรมแนะแนว  ๒๐  กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
 กิจกรรมนักเรียน    กิจกรรมนักเรียน   
 -ลส./นน./ยุวกาชาด  ๒๐  -ลส./นน./ยุวกาชาด  ๒๐ 
 -ชมรม/ชุมนุม  ๒๐  -ชมรม/ชุมนุม  ๒๐ 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 
 

๑๐* 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 
 

๑๐* 

 รวม  ๖๐๐  รวม  ๖๐๐ 
 รายวิชาเสริม ไม่คิด

หน่วยกติ 
 

60 
 รายวิชาเสริม ไม่คิด

หน่วยกติ 
 

60 

ศ23201 ดนตรีสากล 5  20 ศ23203 ดนตรีสากล 6  20 
ศ23202 ดนตรีไทย 5  20 ศ23204 ดนตรีไทย 6  20 
จ23201 ภาษาจีน 5  20 จ23202 ภาษาจีน 6  20 
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หลักฐานการเผยแพร ่SAR ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสาธารณชนรับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


