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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  
โ ท ร ศั พ ท์  0 -3 4 6 1 -1 0 4 1 โ ท ร ส า ร 0 -3 4 6 2 -6 2 3 5  e-mail webmaster@veerasilp.ac.th                         
website www.veerasilp.ac.th   ได้รับอนุญาตจัดต้ังเมื่อ พ.ศ. 2491   เปิดสอนระดับช้ันปฐมวัย ถึง
ระดับช้ัน มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น 2,236 คน    
(ยอด ณ วันที่ 10 พ.ย.62)  จ านวนบุคลากรของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  103  คน  
 
ตอนที่ 2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 

2.1 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test :RT)  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
ปีการศึกษา 2562  คะแนนเฉล่ียโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียทุกสังกัด  คะแนนเฉล่ียรวม 2 สมรรถนะ   คิดเป็น
ร้อยละ 86.46   

2.2 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test :NT)  ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3  คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน เฉล่ียท้ัง 2 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 63.46 สูงกว่าคะแนนเฉล่ีย
ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการจังหวัด ระดับสังกัด  และระดับประเทศ  และจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการ
ประเมิน แยกตามระดับคุณภาพ ระดับ ดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 77.41  

2.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   

  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (O-NET) รวมทุกรายวิชา มีค่าเฉล่ีย
ร้อยละ 52.42  อยู่ระดับดี และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ตามระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 82.25     

  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (O-NET) รวมทุกรายวิชา มีค่าเฉล่ีย
ร้อยละ 40.32  อยู่ระดับดี  และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ตามระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 61.94     

2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา  2562  
   ระดับประถมศึกษา นักเรียนมีผลการเรียนเฉล่ีย 3 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 93.36   
   ระดับมัธยมศึกษา นักเรียนมีผลการเรียนเฉล่ีย 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 45.43   
2.5  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีผลการประเมิน ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ  95.62    
2.6  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มีผลการประเมิน  ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ  78.08    
2.7 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน นักเรียนช้ัน ป.1- ม.3  มีผลการประเมินสมรรถนะ เฉล่ียคิด

เป็นร้อยละ 69.17  แยกตามหัวข้อดังนี้  
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     ข้อ 1 ความสามารถในการส่ือสาร ระดับ “ดีเยี่ยม” จ านวนร้อยละ 67.96 
     ข้อ 2 ความสามารถในการคิด ระดับ “ดีเยี่ยม” จ านวนร้อยละ 62.19 
     ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา ระดับดีเยี่ยม จ านวนร้อยละ 62.77 
     ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ระดับดีเยี่ยม จ านวนร้อยละ 71.90 
     ข้อ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ระดับ “ดีเยี่ยม” จ านวนร้อยละ 81.03  
2.8  รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ทุกโครงการสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 85  
2.9  แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน  
2.10 เกียรติบัตรครูและนักเรียนจากการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ 
2.11 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  ระดับประถมศึกษาตอนต้น และระดับประถมศึกษาตอนปลาย การ

ประกวดอ่านฟังเสียง โครงการ “ธนชาติ ริเริ่ม  เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งท่ี 48 ชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

2.12 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69  ระดับชาติ  ณ จังหวัดสมุทรปราการ  
ระหว่างวันท่ี 7-9 ธันวาคม 2562  ได้แก่  

   การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6   
   การประกวดโครงงานคุณธรรม  ป.4-ป.6 
   การประกวดเล่านิทานคุณธรรม  ป.1-ป.3 
   การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 
   การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องส้ัน (Comic Strip) ป.4-ป.6 
   การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 
   การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3  
2.13  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบค าถามในสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน ระดับช้ัน

ประถมศึกษาตอนปลาย ครั้งท่ี 25 วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562   
 
3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 

3.1  แผนปฏิบัติงานท่ี 1 
 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้สร้างนวัตกรรม พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
ทักษะกระบวนการเรียนรู้ ให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้ผ่านโครงการหรือโครงงานอย่าง
เหมาะสม เกิดผลต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถตามความสนใจของแต่ละบุคคล 
 3.2  แผนปฏิบัติงานท่ี 2 
 ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital) อย่างเหมาะสม มี
จรรยาบรรณ และใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างงาน สร้างนวัตกรรมท่ีหลากหลาย อันเป็นทักษะการด าเนินชีวิต
ได้อย่างราบรื่นและมีความสุขในศตวรรษที่ 21 
 3.3  แผนปฏิบัติงานท่ี 3 
 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในแต่ละกลุ่มสาระและบริบทของรายวิชา เพื่อพัฒนานักเรียนไปถึง
ขีดความสามารถสูงสุดของนักเรียน โดยค านึงถึงความหลากหลายทางด้านสติปัญญาและความถนัดของ
นักเรียน จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของนักเรียน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะ
ในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง 
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 3.4  แผนปฏิบัติงานท่ี 4 
 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาและความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน โดยคัดกรองและจัดกลุ่มเพื่อ
ปรับแก้ให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เป็นผู้ท่ีสามารถอ่านภาษาไทยได้คล่อง และติดตามทักษะด้านการอ่าน
ของนักเรียนในทุกระดับช้ัน เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีพื้นฐานการอ่านท่ีดี อันเป็นทักษะท่ีช่วยให้สามารถเรียน 
ค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน 
 3.5  แผนปฏิบัติงานท่ี 5 
 ส่งเสริมทักษะการส่ือสารให้นักเรียนเป็นผู้มีความสามารถในการพูดในท่ีสาธารณะ เริ่มจากการจัด
กระบวน การคิด เรียบเรียงเนื้อหา สามารถพูดในช้ันเรียน ส่ือสารได้ตรงประเด็น พัฒนานักเรียนเป็นผู้ใช้ภาษา
ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เกิดประสิทธิผลในการพูดและส่ือสาร ถูกต้องตามจรรยามารยาทและขนบประเพณีของ
สังคม ต่อยอดโดยการส่งนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านการพูด เข้าร่วมการประกวดแข่งขันของสถาบันหรือ
หน่วยงานภายนอก อาทิเช่น การประกวดบรรยายธรรม  
 

4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
4.1  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดการสอนเสริมทุกระดับช้ัน ในระดับช้ันประถมศึกษาปี

ท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จัดการเรียนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน หรือ O-NET โดยครูผู้สอนศึกษา Blueprint วิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้อง 
นักเรียนฝึกท าข้อสอบ ร่วมกันวิเคราะห์หาค าตอบของข้อสอบปีท่ีผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อม และท าให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการสอบ O-NET มีค่าคะแนนเฉล่ียของโรงเรียนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
 4.2  ส่งเสริมการจัดท าโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 4.3  จัดกิจกรรมท่ีเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตามศาสนกิจท่ีตนนับถือ ส่งผลให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกในความเป็นไทยในรูปแบบท่ีหลากหลาย ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
ในระดับหน่วยงาน ระดับประเทศ และได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง 
 

5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
 5.1  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตามศาสนกิจท่ีตนนับถือ ส่งผลให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกในความเป็นไทย ต่อยอดโดยการส่งนักเรียนให้แสดงความ สามารถใน
ด้านนี้ จนได้รับรางวัลระดับประเทศ ได้แก่ การบรรยายธรรม โครงงานคุณธรรม การเล่านิทานคุณธรรม การ
สวดมนต์หมู่สรภัญญะ การสวดโอ้เอ้วิหารราย 
 

6) โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
6.1  การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกต้อง โดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณธรรม บูรณาการ

ทุกการเรียนรู้ สอดแทรกแนวคิดเรื่องความโปร่งใส่และความยุติธรรม ป้องกันการทุจริตในทุกมิติท้ังการนิเทศ 
และการบริหารจัดการ ได้แก่ 
 เสริมสร้างการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
และ ต่อยอดการสร้างความดี ท้ังกระบวนการทางลูกเสือ-เนตรนารี รวมท้ังรูปแบบโรงเรียนท่ีส่งเสริมคุณธรรม 
การปฏิบัติตามหลักศาสนกิจในศาสนาท่ีตนนับถือ 
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 ส่งเสริมการสร้างความคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตในโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข  ส่งเสริมและสร้างคนดี สร้างวินัย หน้าท่ีและความเป็นพลเมืองท่ีดี ในโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
 6.2  การจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ด้วยวิธีการ Active Learning  เพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง-สถานการณ์จ าลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและ
การลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข เช่น กิจกรรมชุมนุม โครงการวัน
วิชาการ โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.3  การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) โดยจัดการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาการค านวณ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ปรับเปล่ียนจากเดิมท่ีนักเรียนเป็นเพียง
ผู้ใช้งานในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้เขียน ผู้พัฒนา และได้รับการฝึกฝนการคิดอย่างเป็นระบบตาม
ขั้นตอนการท างานของคอมพิวเตอร์  

6.4  ขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)  (1) การสอนท่ีเน้นบูรณาการ  (2) 
ช่วยนักเรียนสร้างความเช่ือมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาท้ัง 4 กับชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ  (3) เน้น
การพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21  (4) ท้าทายความคิดของนักเรียน  และ (5) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็นและความเข้าใจท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาท้ัง 4 วิชา เพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลตามจุดประสงค์ของการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตระหนักเห็นประโยชน์ของวิชาเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวสามารถน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์ 
 
  

  ลงนาม.............................................................(ผู้อ านวยการโรงเรียนวีรศิลป)์ 
                                          (บาทหลวงเสกสิฐ    เล้ากิจเจริญ) 
                                               15  พฤษภาคม 2563 
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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 ถึงระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น    จ านวนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น   2,236 คน (ยอด ณ วันที่ 
10 พ.ย.62)  จ านวนบุคลากรของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   103  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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1.2 จ านวนห้องเรียน/ผู้เรียนจ าแนกตามระดับที่เปิดสอน (ยอด ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562) 

ระดับที่เปิดสอน 
จ านวนห้องเรียน 

จ านวนผู้เรียน
ปกติ  

จ านวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการ

พิเศษ 
รวมจ านวน

ผู้เรียน 
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EP ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระดับประถมศึกษา        
ประถมศึกษาปีท่ี 1 7 - 190 144 - - 334 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 7 - 158 173 - - 331 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 6 - 147 156 - - 303 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 6 - 145 147 - - 292 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 6 - 129 170 - - 299 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 6 - 159 135 - - 294 

รวม 38 - 928 925 - - 1,853 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 3 - 56 63 - - 119 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 3 - 74 56 - - 130 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 3 - 79 61 - - 134 

รวม 9 - 203 180 - - 383 
รวมทั้งสิ้น 47 - 1,131 1,105 - - 2,236 
 
  1.3  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  1.3.1 สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ต าแหน่ง 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/

ผู้อ านวยการ 
  1  1 

รวม   1  1 
2. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ระดับประถมศึกษา      

- ครูบรรจ ุ  47 - - 47 
- ครูไม่บรรจ ุ  23 - - 23 
- ครูต่างชาติ  1 - - 1 

ระดับมัธยมศึกษา      
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ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

- ครูบรรจ ุ  7 2 - 9 
- ครูไม่บรรจ ุ  11 2 - 13 
- ครูต่างชาติ   - - - - 

รวม  89 4 - 93 
3. บุคลากรทางการศึกษา      

- เจ้าหน้าท่ี  8 1 - 9 
5. เจ้าหน้าที่พยาบาล 1 - - - 1 

รวม 1 8 1 - 10 
รวมทั้งสิ้น 1 97 5 - 103 

สรุปอัตราส่วน 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ระดับประถมศึกษา 

จ านวนผู้เรียนต่อครู    26 : 1 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  49 : 1 
ระดับมัธยมศึกษา 
จ านวนผู้เรียนต่อครู    17 : 1 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  43 : 1 
 

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

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนครูผู้สอน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ภาษาไทย 4 6 2 - 
คณิตศาสตร ์ 5 4 4 - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 2 3 - 
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 8 4 1 1 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 1 1 
ศิลปะ 5 1 2 - 
การงานอาชีพ 3 2 2 1 
ภาษาต่างประเทศ 10 6 4 - 

  
 
 
 



8 

  

 

 

  1.3.3  สรุปจ านวนครูผูส้อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จ านวนครูผู้สอน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

  กิจกรรมนักเรียน   
- ลูกเสือส ารอง ป.1-4 16 - 
- ลูกเสือสามัญ–เนตรนารี ป.4-6 34 - 
- ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ –เนตรนารี ม.1-3 1 20 
- ยุวกาชาด 19 - 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 67 18 
- อื่นๆ...ให้ระบ ุ - - 

   กิจกรรมแนะแนว 39 1 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - 
 

   1.3.4   สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน ์
ลูกเสือ/เนตรนารี 

/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
จ านวน

ผู้บังคับบัญชา 

จ านวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดต้ังกองลูกเสือ 

มีวุฒิ ไม่มีวุฒิ จัดต้ัง ไม่จัดต้ัง 

ลูกเสือ ส ารอง ป.1-3 16 7 9   
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  ป.4-6 34 16 18   
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  
ม.1-3 

21 9 12   

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ       
ยุวกาชาด ป.1-3 19 9 10   
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์      

รวม 90 41 49   
 
   1.3.5  สรุปจ านวนครูที่เข้ารับการอบรมเก่ียวกับโรงเรียนคุณธรรม 

จ านวนครูที่เข้ารับ 
การอบรม 

หน่วยงานที่เขา้รับการอบรม ปี พ.ศ. 

2 คน 1. ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พ.ศ. 2562 
22 คน 2. ศูนย์คริสตศาสนธรรม (ศูนย์ค าสอน) มิสซังคาทอลิก

ราชบุรี   
พ.ศ. 2562 
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2. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

ปรัชญาโรงเรียน 
  “คุณธรรม น าวิชา พัฒนาสุข” 
  คุณธรรม หมายถึง  
 (1)  คุณธรรมตามหลักธรรมของศาสนาและหลักธรรมสากล 
 (2)  คุณธรรมและการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีไทย 
 (3) ใช้หลักคุณธรรมในการด าเนินชีวิตคุณธรรมต้องน าหน้าวิชาการ หรือเป็นตัวก าหนด
ทิศทางของการใช้ความรู้ 
 น าวิชา หมายถึง  
 (1)  ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการตามความต้องการของสังคม  
 (2)  การศึกษาให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  
 (3)  จัดการศึกษาให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะกระบวนการต่างๆ มี
คุณธรรม จริยธรรมและล าดับค่านิยมได้อย่างถูกต้อง มีความสามารถในการจัดการท้ังในเรื่องชีวิต ความเป็นอยู่
หน้าท่ีการงานอาชีพและความสัมพันธ์กับผู้อื่น ท้ังรายบุคคลและกลุ่มบุคคล 
  พัฒนาสุข หมายถึง  
 (1)  จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความสุขในการศึกษา 

  (2)  นักเรียนน าความรู้ไปใช้ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
วิสัยทัศน์(Vision)  
 โรงเรียนวรีศิลป์ก าหนดวิสัยทัศน์โรงเรียน ปี  2561-2564  ดังนี้ 
 “โรงเรียนวีรศิลป์มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
ทักษะการคิดและการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับยุคสมัย ในบรรยากาศการจัดการศึกษาแบบคาทอลิก”   
 
พันธกิจ (Mission) 
 โรงเรียนก าหนดพนัธกิจของโรงเรียนปี 2561 – 2564 ดังนี้ 
 1.  เสริมสร้างให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้และพฒันาการ (การอ่าน การคิด การเขียน) ตาม
หลักสูตรโรงเรียน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ภูมิใจในความเป็นไทย 
 2.  พัฒนาการบริหารและการจัดการของโรงเรียนท่ีครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้านสภาพแวดล้อม เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา สร้างความมั่นใจด้านคุณภาพการศึกษา 
 3.  พัฒนากระบวนการจัดเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ใช้แหล่งเรียนรู้ และน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน 
 4.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาคาทอลิก 
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เป้าหมาย  
 โรงเรียนก าหนดเป้าหมาย(Goal)  ในการด าเนินงานของโรงเรียนวีรศิลป์ ดังนี้ 
เป้าหมายท่ี 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
เป้าหมายท่ี 2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เป้าหมายท่ี 3 โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบ และมีคุณภาพ 
เป้าหมายท่ี 4 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  
เป้าหมายท่ี 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักการศึกษาคาทอลิก 
 
ยุทธศาสตร์  

1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสารและคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่
ละระดับช้ัน 

2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
6. ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการทดสอบวัดผลระดับชาติ 
7. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ัน

ท่ีสูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ   
8. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม และจิตส านึก ตาม

กฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม   
 9. ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   

 10. ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี รวมท้ังภูมิปัญญาไทย 

11. ปลูกฝังการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

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

กลุ่มเป้าหมาย 
16. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
17. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
18. ส่งเสริมให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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19. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

20. ส่งเสริมการใช้ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
21. ส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
22. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
23. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
24. มีระบบการจัดการศึกษาแบบคาทอลิก 

เอกลักษณ ์
“รู้หน้าท่ี  มีเกียรต”ิ 

 
อัตลักษณ ์

“นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม ตามแบบอย่างพระแม่มารี” 
(คุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์  คุณธรรมทางศาสนา  และคุณธรรมเทววิทยา)  

 
3. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        
ยุทธศาสตร์ ที ่1 

 ส่งเสริมให้นักเรียน
มีความสามารถใน
การอ่าน เขียน 
การสื่อสารและคิด
ค านวณตามเกณฑ์
ของแต่ละ
ระดับชั้น 

1. โครงการสง่เสริมการอ่าน 85 ดีเลิศ 94.68 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.1.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 9 

2. โครงการห้องสมุดส่งเสริมการ
เรียนรู้  

85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.1.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที ่9 

3. โครงการวันภาษาไทย
แห่งชาติ 

85 ดีเลิศ 97.59 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.1.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 9 

4. โครงการวันสุนทรภู ่ 85 ดีเลิศ 97.59 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.1.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 9 

5. โครงการสนทนาภาษา
อาเซียน 

85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.1.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 8 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
 ส่งเสริมให้นักเรียน
มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ 
อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและ

1. โครงการการเข้าค่ายลูกเสือ
ส ารองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.1.2) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที ่3 

2. โครงการการเข้าค่ายลูกเสือ
ส ารองชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.1.2) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 3 

3. โครงการการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือสามัญ-เนตรนารี ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 
 

85 ดีเลิศ 99.67 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.1.2) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 3 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        
แก้ปัญหา 4. โครงการสง่เสริมการ

ด าเนินงานของลูกเสือ-เนตร
นารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.1.2) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 3 

5. โครงการการเข้าค่ายลูกเสือ-
เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 

85 ดีเลิศ 97.96 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.1.2) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 3 

6. โครงการการเข้าค่ายพักแรก
ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่น
ใหญ ่

85 ดีเลิศ 99.22 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.1.2) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 3 

7. โครงการการเข้าค่ายกลางวัน
ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 2 

85 ดีเลิศ 100 ดีเลิศ มฐ.1(1.1.2) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 3 

8. โครงการสง่เสริม
ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ 

85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.1.2) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 3 

9. โครงการวันวิชาการ  85 ดีเลิศ 95.8 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.1.2) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 3 

10. โครงการเรียนรูช้ีวิตคนต่างใจ
วัยเดียวกัน  

85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.1.2) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 3 

11. โครงการการสอบธรรมศึกษา 
ตรี โท เอก 

85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.1.2) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

        
        
        

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

1. โครงการสง่เสริมผู้เรียนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT 

85 ดีเลิศ 92.53 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.1.4) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 4 

2. โครงการสง่เสริมการอ่าน 85 ดีเลิศ 94.68 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.1.4) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 9 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ตาม
หลักสูตร 
 

        



13 

  

 

 

 
ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 

ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและพัฒนาการ
จากผลการทดสอบ
วัดผลระดับชาติ 

        

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 
ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานในการ
จัดการ เจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อ
ในระดับชั้นที่สูงข้ึน 
การท างานหรืองาน
อาชีพ 

1. โครงการเรียนรู้ชีวิตคนต่างใจ 
วัยเดียวกัน 

85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.1.6) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ ที่ 8 
ส่งเสริมให้นักเรียน
เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพใน
กฎกติกา มีค่านิยม 
และจิตส านึก ตาม
กฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของ
สังคม   

1. โครงการการอบบรม
คุณธรรม จริยธรรม  

85 ดีเลิศ 97.5 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

2. โครงการวันอาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา 

85 ดีเลิศ 99.28 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

3. โครงการการสอบธรรมศึกษา 
ตรี โท เอก 

85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

4. โครงการมารยาทงาม สบื
สานวัฒนธรรมไทย 

85 ดีเลิศ 100 ดีเลิศ มฐ.1(1.2.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

5. โครงการการเข้าค่ายลูกเสือ
ส ารองชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

6. โครงการการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือสามัญ-เนตรนารี ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 

85 ดีเลิศ 99.67 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

7. โครงการสง่เสริมการ
ด าเนินงานลูกเสือ-เนตรนารี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

8. โครงการการเข้าค่ายลูกเสือ-
เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 

85 ดีเลิศ 97.96 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

9. โครงการเข้าค่ายกลางวันยุว
กาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 

85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        
10. โครงการเข้าค่ายกลางวันยุว

กาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
85 ดีเลิศ 100 ดีเลิศ มฐ.1(1.2.1) ยุทธศาสตร์

ที่ 1 
ประเด็นตัวชี้วัด

ที่ 1 
11. โครงการการเข้าค่ายกลางวัน

ยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 

85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

12. โครงการวันปิยมหาราช 85 ดีเลิศ 91.67 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

13. โครงการสวนสนามและ
ทบทวนค าปฏิญาณเน่ืองใน
วันคล้ายวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 

85 ดีเลิศ 98.58 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

14. โครงการการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

15. โครงการวันวิชาการ  85 ดีเลิศ 95.8 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

16. โครงการสง่เสริมอจัฉริยะทาง
ศิลปะ  

85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

17. โครงการวันธรรมสวนะ 85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

18. โครงการการเข้าค่ายลูกเสือ
ส ารองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

19. โครงการการเข้าค่ายลูกเสือ
ส ารองชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

20. โครงการการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่น
ใหญ ่

85 ดีเลิศ 99.22 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

21. โครงการทุนการศึกษาภายใน
โรงเรียน  

85 ดีเลิศ 100 ดีเลิศ มฐ.1(1.2.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

22. โครงการเลือกต้ัง
ประธานสภานักเรียนและ
สภานักเรียน 

85 ดีเลิศ 99.06 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

23. โครงการวันไหว้คร ู 85 ดีเลิศ 98.21 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

24. โครงการสวัสดิการนักเรียน 85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

25. โครงการอดออมสู่ฝันวัน
ข้างหน้า 

85 ดีเลิศ 100 ดีเลิศ มฐ.1(1.2.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        
26. โครงการธนาคารความดี 85 ดีเลิศ 100 ยอด

เย่ียม 
มฐ.1(1.2.1) 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

27. โครงการคุณภาพดีมีระเบียบ  85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.1) 
ยุทธศาสตร์

ที่ 1 
ประเด็นตัวชี้วัด

ที่ 1 
28. โครงการการแข่งขันกีฬา

เฟ่ืองฟ้าเกมส์  
85 ดีเลิศ 98.53 ยอด

เย่ียม 
มฐ.1(1.2.1) ยุทธศาสตร์

ที่ 1 
ประเด็นตัวชี้วัด

ที่ 1 
29. โครงการวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

85 ดีเลิศ 97.90 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

30. โครงการสื่อรักจากลูกน้อย 85 ดีเลิศ 92.95 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

31. โครงการวันเด็ก 85 ดีเลิศ 96.61 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

32. โครงการปลูกต้นกล้าพัฒนา
สังคม 

85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

33. โครงการเอกลักษณ์ไทย 85 ดีเลิศ 95.89 87.2 มฐ.1(1.2.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

34. โครงการรัก ระบ า ร า ฟ้อน  85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

35. โครงการวันกตัญญู 85 ดีเลิศ 95.71 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

36. โครงการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 85 ดีเลิศ 96.6 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

37. โครงการสุขาดี ชีวีมีสุข 85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

38. โครงการเอกลักษณ์ไทย 85 ดีเลิศ 95.89 87.2 มฐ.1(1.2.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที ่1 

39. โครงการทุนการศึกษาภายใน
โรงเรียน 

85 ดีเลิศ 100 88.2 มฐ1(1.2.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ ที่ 9 
ส่งเสริมและปลูกฝัง
ให้นักเรียน มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 85 ดีเลิศ 96.6 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

2. โครงการเอกลักษณ์ไทย 85 ดีเลิศ 95.89 87.2 มฐ.1(1.2.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ ที่ 10 
ส่งเสริมและปลูกฝัง

1. โครงการวันภาษาไทย
แห่งชาติ 

85 ดีเลิศ 97.59 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.2) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        
ให้นักเรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถ่ิน เห็น
คุณค่าของความเป็น
ไทย มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณี รวมทั้งภูมิ
ปัญญาไทย 

2. โครงการวันสุนทรภู่ร าลึก 85 ดีเลิศ 97.59 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.2) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

3. โครงการวันอาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา 

85 ดีเลิศ 99.28 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.2) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

4. โครงการวันธรรมสวนะ 85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.2) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

5. โครงการมารยาทงามสืบสาน
วัฒนธรรมไทย 

85 ดีเลิศ 100 ดีเลิศ มฐ.1(1.2.2) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

6. โครงการสง่เสริมทักษะและ
ความสามารถทางด้านดนตรี 

85 ดีเลิศ 100 ดีเลิศ มฐ.1(1.2.2) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

7. โครงการวิทยากรท้องถ่ิน 85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.2) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

8. โครงการวันไหว้คร ู 85 ดีเลิศ 98.21 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.2) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

9. โครงการเอกลักษณ์ไทย 85 ดีเลิศ 95.89 ดีเลิศ มฐ.1(1.2.2) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

10. โครงการ รัก ระบ า ร า ฟ้อน  85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.2) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ ที่ 11 
ปลูกฝังการยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลใน
ด้าน เพศ วัย เชื้อ
ชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี 

1. โครงการสง่เสริมการ
ด าเนินงานลูกเสือ-เนตรนารี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.3) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

2. โครงการการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือสามัญ-เนตรนารี  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 

85 ดีเลิศ 99.67 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.3) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

3. โครงการการเข้าค่ายลูกเสือ-
เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 

85 ดีเลิศ 97.96 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.3) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

4. โครงการเข้าค่ายกลางวันยุว
กาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.3) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

5. โครงการเข้าค่ายกลางวันยุว
กาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

85 ดีเลิศ 100 ดีเลิศ มฐ.1(1.2.3) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

6. โครงการการเข้าค่ายกลางวัน
ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 
 

85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.3) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

7. โครงการวันวิชาการ  85 ดีเลิศ 95.8 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.3) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        
8. โครงการการเข้าค่ายลูกเสือ

ส ารองชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
85 ดีเลิศ 100 ยอด

เย่ียม 
มฐ.1(1.2.3) ยุทธศาสตร์

ที่ 1 
ประเด็นตัวชี้วัด

ที่ 1 
9. โครงการการเข้าค่ายพักแรม

ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่น
ใหญ ่

85 ดีเลิศ 99.22 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.3) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

10. โครงการสวนสนามและ
ทบทวนค าปฏิญาณเน่ืองใน
วันคล้ายวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 

85 ดีเลิศ 98.58 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.3) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

11. โครงการสง่เสริมทักษะและ
ความสามารถทางด้านดนตรี 

85 ดีเลิศ 100 ดีเลิศ มฐ.1(1.2.3) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

12. โครงการสนทนาภาษา
อาเซียน  

85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.3) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

13. โครงการคุณภาพดีมีระเบียบ  85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.3) 
ยุทธศาสตร์

ที่ 1 
ประเด็นตัวชี้วัด

ที่ 1 
14. โครงการปลูกต้นกล้าพัฒนา

สังคม 
85 ดีเลิศ 100 ยอด

เย่ียม 
มฐ.1(1.2.3) 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ ที่ 12 
 ส่งเสริมให้นักเรียน
มีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิต
สังคม 

1. โครงการการอบรมคุณธรรม  
จริยธรรม 

85 ดีเลิศ 97.5 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.4) 
ยุทธศาสตร์

ที่ 1 
ประเด็นตัวชี้วัด

ที่ 1 
2. โครงการมารยาทงาม สบื

สานวัฒนธรรมไทย 
85 ดีเลิศ 100 ดีเลิศ 

มฐ.1(1.2.4) 
ยุทธศาสตร์

ที่ 1 
ประเด็นตัวชี้วัด

ที่ 1 
3. โครงการการเข้าค่ายกลางวัน

ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 2 

85 ดีเลิศ 100 ดีเลิศ มฐ.1(1.2.4) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

4. โครงการการเข้าค่ายกลางวัน
ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 

85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.4) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

5. โครงการสง่เสริมทักษะและ
ความสามารถทางด้านดนตรี 

85 ดีเลิศ 100 ดีเลิศ มฐ.1(1.2.4) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

6. โครงการสง่เสริมอจัฉริยะทาง
ศิลปะ 

85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.4) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

7. โครงการสง่เสริมสุขภาพ ไร้
พุง หุ่นสวย ด้วยใจเรา 

85 ดีเลิศ 100 ดีเลิศ มฐ.1(1.2.4) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

8. โครงการสง่เสริมสุขภาพย้ิม
สดใสเด็กไทยฟันสวย 

85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.4) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

9. โครงการการแข่งขันกีฬา
เฟ่ืองฟ้าเกมส์  

85 ดีเลิศ 98.53 ยอด
เย่ียม 

มฐ.1(1.2.4) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        
10. โครงการวันเด็ก 85 ดีเลิศ 96.61 ยอด

เย่ียม 
มฐ.1(1.2.4) ยุทธศาสตร์

ที่ 1 
ประเด็นตัวชี้วัด

ที่ 1 
11. โครงการสุขสันต์วันคริสตมาส

  
85 ดีเลิศ 100 ดีเลิศ มฐ.1(1.2.4) ยุทธศาสตร์

ที่ 1 
ประเด็นตัวชี้วัด

ที่ 1 
 12. โครงการสุขาดี ชีวีมีสุข 85 ดีเลิศ 100 ยอด

เย่ียม 
มฐ.1(1.2.4) ยุทธศาสตร์

ที่ 1 
ประเด็นตัวชี้วัด

ที่ 1 
13. โครงการอาหารและน้ าด่ืม

โรงเรียน ปลอดภัย ร่วมกันใส่
ใจรักษาสุขภาพ 

85 ดีเลิศ 90.6 89.8 มฐ.1(1.2.4) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ ที่ 13 
มีการก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของ
โรงเรียนที่ชัดเจน 

 

        

ยุทธศาสตร์ ที่ 14 
จัดระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
โรงเรียน อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. โครงการสัมพันธ์บ้าน
โรงเรียน 

85 ดีเลิศ 95.48 ยอด
เย่ียม 

มฐ.2 (2.2) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

 

2. โครงการติดตามการด าเนิน
โครงการด้านงบประมาณ  

85 ดีเลิศ 100 ดีเลิศ มฐ.2 (2.2) ยุทธศาสตร์
ที่ 2 

 

3. โครงการทุนการศึกษาภายใน
โรงเรียน 

85 ดีเลิศ 100 ดีเลิศ มฐ.2 (2.2) ยุทธศาสตร์
ที่ 2 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

4. โครงการสื่อสัมพันธ์เว็ปไซต์
วีรศิลป ์

85 ดีเลิศ 90.73 ยอด
เย่ียม 

มฐ.2 (2.2) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

 

5. โครงการเวรสวัสดิการคร ู 85 ดีเลิศ 92.86 ยอด
เย่ียม 

มฐ.2 (2.2) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 15 
ส่งเสริมพัฒนา
วิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

1. โครงการศักด์ิศรีวีรศิลป ์ 85 ดีเลิศ 90 ยอด
เย่ียม 

มฐ.2 (2.3) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

2. โครงการการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.2 (2.3) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 7 

3. โครงการวันวิชาการ  85 ดีเลิศ 95.8 ยอด
เย่ียม 

มฐ.2 (2.3) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 3 

4. โครงการห้องสมุดส่งเสริมการ
เรียนรู้ 
 

85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.2 (2.3) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 9 

ยุทธศาสตร์ ที่ 16 
ส่งเสริมพัฒนาครู
และบุคลากร ให้มี

1. โครงการพัฒนาบุคลากร 85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.2 (2.4) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 5 

2. โครงการนิเทศการสอน  85 ดีเลิศ 100 ยอด มฐ.2 (2.4) ยุทธศาสตร์ ประเด็นตัวชี้วัด
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        
ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

เย่ียม ที่ 3 ที่ 5 
3. โครงการการจัดหาและการ

บริการสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้
ในการเรียนการสอน  

85 ดีเลิศ 81.81 ดีเลิศ มฐ.2 (2.4) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 5 

4. โครงการทัศนศึกษาครูวีร
ศิลป ์

85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.2 (2.4) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

 

5. โครงการสร้างขวัญและ
ก าลังใจส าหรับเพ่ือนคร ู

85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.2 (2.4) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

 

6. โครงการออกก าลงักายเพ่ือ
สุขภาพ 

85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.2 (2.4) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

 

7. โครงการขยันออมชีวิตไม่สิ้น
หวัง 

85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.2 (2.4) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

 

8. โครงการพัฒนาครูคาทอลิก 85 ดีเลิศ 89.69 ยอด
เย่ียม 

มฐ.2 (2.4) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 17 
ส่งเสริมการจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคม
เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

1. โครงการห้องสมุดส่งเสริมการ
เรียนรู้  

85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.2 (2.5) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 9 

2. โครงการสง่เสริมการอ่าน 85 ดีเลิศ 94.68 ยอด
เย่ียม 

มฐ.2 (2.5) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 9 

3. โครงการสุขาดี ชีวีมีสุข 85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.2 (2.5) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

 

4. โครงการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 85 ดีเลิศ 96.6 ยอด
เย่ียม 

มฐ.2 (2.5) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

5. โครงการจัดซื้อ วัสดุ ครภุัณฑ์ 85 ดีเลิศ 98 ยอด
เย่ียม 

มฐ.2 (2.5) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

 

6. โครงการซ่อมแซมวัสดุ 
ครุภัณฑ์ 

85 ดีเลิศ 92.6 ยอด
เย่ียม 

มฐ.2 (2.5) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

 

7. โครงการสุขสันต์วันคริสตมาส 85 ดีเลิศ 100 ดีเลิศ มฐ.2 (2.5) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

 

8. โครงการสวัสดิการนักเรียน  85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.2 (2.5) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

9. โครงการเวรสวัสดิการคร ู 85 ดีเลิศ 92.86 ยอด
เย่ียม 

มฐ.2 (2.5) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

 

10. โครงการสง่เสริมงานบริการ
ด้านเทคโนโลยี 

85 ดีเลิศ 91.19 ยอด
เย่ียม 

มฐ.2 (2.5) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 10 

ยุทธศาสตร์ ที่ 18 
ส่งเสริมให้มีระบบ
เทคโนโลยี

1. โครงการสารสนเทศโรงเรียน
วีรศิลป ์

85 ดีเลิศ 89 ดีเลิศ มฐ.2 (2.6) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

 

2. โครงการสื่อสัมพันธ์เว็ปไซต์ 85 ดีเลิศ 90.73 ยอด มฐ.2 (2.6) ยุทธศาสตร์  
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

วีรศิลป ์ เย่ียม ที่ 3 
3. โครงการจัดท าป้าย

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
85 ดีเลิศ 89.1 ดีเลิศ มฐ.2 (2.6) ยุทธศาสตร์

ที่ 3 
 

4. โครงการสื่อสัมพันธ์วารสาร
วีรศิลป์  

85 ดีเลิศ 91.43 ยอด
เย่ียม 

มฐ.2 (2.6) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

 

5. โครงการศักด์ิศรีวีรศิลป ์ 85 ดีเลิศ 90 ยอด
เย่ียม 

มฐ.2 (2.6) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 19 
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1. โครงการการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.3 (3.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 7 

2. โครงการวันวิชาการ 85 ดีเลิศ 95.8 ยอด
เย่ียม 

มฐ.3 (3.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 2 

3. โครงการทัศนศึกษานักเรียน 85 ดีเลิศ 98.39 ยอด
เย่ียม 

มฐ.3 (3.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 2 

4. โครงการสง่เสริม
ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์  

85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.3 (3.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 3 

5. โครงการวิทยากรท้องถ่ิน 85 ดีเลิศ 100 ยอด
เย่ียม 

มฐ.3 (3.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 2 

6. โครงการการเลือกต้ัง
ประธานสภานักเรียนและ
สภานักเรียน 

85 ดีเลิศ 99.06 ยอด
เย่ียม 

มฐ.3 (3.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ ที่ 20 
ส่งเสริมการใช้สื่อ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 
 

1. โครงการการจัดหาและการ
บริการสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้
ในการเรียนการสอน 

85 ดีเลิศ 81.81 ดีเลิศ มฐ.3 (3.2) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

 

2. โครงการวันปิยมหาราช 85 ดีเลิศ 91.67 ยอด
เย่ียม 

มฐ.3 (3.2) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

3. โครงการทัศนศึกษานักเรียน 85 ดีเลิศ 98.39 ยอด
เย่ียม 

มฐ.3 (3.1) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ ที ่21 
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

        

ยุทธศาสตร์ ที่ 22 
ตรวจสอบและ

ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

1. โครงการสัมพันธ์บ้าน
โรงเรียน  

85 ดีเลิศ 95.48 ยอด
เย่ียม 

มฐ.3 (3.4) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        
ยุทธศาสตร์ ที่ 23 

มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู ้

1. โครงการสัมพันธ์บ้าน
โรงเรียน  

85 ดีเลิศ 95.48 ยอด
เย่ียม 

มฐ.3 (3.5) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

2. โครงการสื่อสัมพันธ์เว็ปไซต์
วีรศิลป ์

85 ดีเลิศ 95.48 ยอด
เย่ียม 

มฐ.3 (3.5) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

 

3. โครงการสื่อสัมพันธ์วารสาร
วีรศิลป์  

85 ดีเลิศ 90.73 ยอด
เย่ียม 

มฐ.3 (3.5) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 24 
มีระบบการจัด
การศึกษาแบบ
คาทอลิก 

1. โครงการสุขสันต์วันคริสตมาส 85 ดีเลิศ 91.43 ยอด
เย่ียม 

มฐ.4 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

2. โครงการสง่เสริมศาสน
สัมพันธ์ 

85 ดีเลิศ 100 ดีเลิศ มฐ.4 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

3. โครงการสง่เสริมความศรัทธา 85 ดีเลิศ 94.67 ยอด
เย่ียม 

มฐ.4 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

4. โครงการเรียนรูค้วามรักพระ
เจ้า 

85 ดีเลิศ 93.54 ยอด
เย่ียม 

มฐ.4 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ประเด็นตัวชี้วัด
ที่ 1 

5. โครงการพัฒนาครูคาทอลิก 85 ดีเลิศ 97.29 ยอด
เย่ียม 

มฐ.4 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

 

***  ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
***  ตัวชี้วัดประเด็นการติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ   
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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 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร ์ 294 293 32.90 50.56 63.27 47.27 -16.00 -25.29 ไม่มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร์ 294 293 35.55 48.87 52.79 45.07 -7.72 -14.62 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 294 293 49.07 56.63 68.89 60.37 -8.52 -12.37 ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ 294 293 34.42 57.52 64.26 56.95 -7.31 -11.80 ไม่มีพัฒนาการ 

 ***   (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 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร ์ 134 134 26.37 31.23 38.67 33.07 -5.60 -14.48 ไม่มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร์ 134 134 30.07 35.14 42.20 30.34 -11.86 -28.10 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 134 134 55.14 53.82 62.94 60.23 -2.71 -4.31 ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ 134 134 37.63 31.98 32.75 37.63 4.88 14.90 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 334 319 95.51 331 306 92.45 303 294 97.03 292 242 82.88 299 275 91.97 293 247 84.30 

คณิตศาสตร ์ 334 328 98.20 331 219 66.16 303 271 89.44 292 185 63.36 299 186 62.21 293 177 60.41 
วิทยาศาสตร ์ 334 314 94.01 331 293 88.52 303 285 94.06 292 216 73.97 299 254 84.95 293 216 73.72 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

334 312 93.41 331 293 88.52 303 277 
 

91.42 292 248 84.93 299 273 91.30 293 279 95.22 

ประวัต ิ
ศาสตร ์

334 313 93.71 331 301 90.94 303 273 90.10 292 167 57.19 299 274 91.64 293 246 83.96 

สุขศึกษา
และ 
พลศึกษา 

334 311 93.11 331 328 99.09 303 302 99.67 292 283 96.92 299 299 100 293 293 100 

ศิลปะ 334 327 97.90 331 298 90.03 303 276 91.09 292 245 83.90 299 295 98.66 293 283 96.59 
การงาน
อาชีพ 

334 301 90.12 331 307 92.75 303 297 98.02 292 282 96.58 299 268 89.63 293 275 93.86 

ภาษาอังกฤษ 334 268 80.24 331 202 61.03 303 190 62.71 292 191 65.41 299 174 58.19 293 196 66.89 
ภาษาอังกฤษ
สื่อสาร 

334 292 87.43 331 281 84.89 303 276 91.09 292 246 84.25 299 263 87.96 293 271 92.49 

คริสตศ์าสนา 334 328 98.20 331 318 96.07 303 289 95.38 292 275 94.18 299 295 98.66 293 292 99.66 
หน้าที่
พลเมือง 

334 334 100 331 331 100 303 303 100 292 292 100 299 292 97.66 293 292 99.66 

ดนตรีสากล 334 334 100 331 331 100 303 303 100 292 278 95.21 299 288 96.32 293 292 99.66 
ภาษาจีน  334 333 99.70 331 308 93.05 303 212 69.97 292 196 67.12 299 246 82.27 293 205 69.97 

 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู/้รายวิชา 

ระดับผลการเรียน  (ภาคเรียนที่ 2) 
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 119 82 68.91 130 67 51.54 134 103 76.87 
คณิตศาสตร ์ 119 35 29.41 130 23 17.69 134 16 11.94 
คณิตศาสตร์ (เพ่ิม) - - - - - - 72 3 4.17 
วิทยาศาสตร์ 119 20 16.81 130 84 64.62 134 73 54.48 
วิทยาศาสตร์ (เพ่ิม) - - - - - - 134 108 80.60 
วิทยาการค านวณ 119 83 69.75 130 87 66.92 - - - 
สังคมศึกษา ศาสนา และ 119 75 63.03 130 66 50.77 134 59 44.00 
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กลุ่มสาระ 
การเรียนรู/้รายวิชา 

ระดับผลการเรียน  (ภาคเรียนที่ 2) 
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 

วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ 119 64 53.78 130 39 30.00 134 58 43.28 
หน้าท่ีพลเมือง 119 119 100 130 128 98.46 134 120 89.55 
คริสตศาสนา 119 113 94.96 130 109 83.85 134 120 89.55 
ภาษาอังกฤษ 119 64 53.78 130 33 25.38 134 52 38.81 
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 119 71 59.66 130 61 46.92 134 75 55.97 
สุขศึกษา 119 77 64.71 130 76 58.46 134 94 70.15 
พลศึกษา 119 68 57.14 130 32 24.62 134 102 76.12 
ศิลปะ 119 92 77.31 130 93 71.54 134 102 76.12 
การงานอาชีพ 119 119 100 130 123 94.62 134 117 87.31 
คอมพิวเตอร์ 119 111 93.28 130 99 76.15 134 100 74.63 
ดนตรีไทย/สากล 119 92 77.31 130 88 67.69 134 131 97.76 
ภาษาจีน 119 119 100 130 94 72.31 134 117 87.31 
งานช่าง - - - - - - 49 45 91.84 

 
 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
 เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

สมรรถนะ 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ 
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
สมรรถนะ *** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

ด้านภาษา
(Literacy) 

301 301 46.46 70.35 69.57 63.98 -5.59 -8.04 ไม่มีพัฒนาการ 

ด้านค านวณ 
(Numeracy) 

301 301 44.94 56.72 65.84 62.94 -2.90 -4.40 ไม่มีพัฒนาการ 

ด้านเหตุผล 
(reasoning) 

   60.66 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” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
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ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
     เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

ความสามารถ 
ด้านการอ่าน 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย   
ระดับ     

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ      
ด้านการอ่าน 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

อ่านรู้เรื่อง 334 334 72.81 85.35 85.03 86.99 1.96 2.31 มีพัฒนาการแต่ไม่ถึง
ร้อยละ 3 

อ่านออกเสียง 334 334 68.50 89.10 81.73 85.93 4.2 5.13 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” 

 
5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 
 

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 
1.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดการ
สอนเสริมทุกระดับช้ัน ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จัดการเรียนเสริมเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET โดยครูผู้สอน
ศึกษา Blueprint วิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัด
ของหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้อง นักเรียนฝึกท าข้อสอบ 
ร่วมกันวิเคราะห์หาค าตอบของข้อสอบปีท่ีผ่านมา 
เพื่อเตรียมความพร้อม และท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
สอบ O-NET มีค่าคะแนนเฉล่ียของโรงเรียนสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานของทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

คุณภาพผู้เรียน 
กระบวนจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ป.1-ม.3 

2.ส่งเสริมการจัดท าโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

คุณภาพผู้เรียน 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ป.1-ม.3 

3.จัดกิจกรรมท่ีเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การ
ปฏิบัติตามศาสนกิจท่ีตนนับถือ ส่งผลให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกใน

คุณภาพผู้เรียน 
กระบวนการบริหารและจัดการ 

ป.1-ม.3 
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ช่ือ นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 
ความเป็นไทยในรูปแบบท่ีหลากหลาย ส่งนักเรียน
เข้าแข่งขันในระดับหน่วยงาน ระดับประเทศ และ
ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง 

 
 
6.  รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ  

6.1  ปีการศึกษาปัจจุบัน   
ช่ือรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1. สถานศึกษาคาทอลิกท่ี
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ภายใต้โครงการ/กิจกรรม  
ปลูกต้นกล้าพัฒนาสังคม 

โล่ประกาศเกียรติ
คุณ 

 เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

คณะกรรมการ
อภิบาลและแพร่
ธรรมในโรงเรียน 
ฝ่ายอบรมศึกษา 
สังฆมณฑลราชบุรี 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 
16 ม.ค.63 

2. สถานศึกษา ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2561 ตามโครงการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  

เกียรติบัตร  เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 
30 ส.ค. 62 

 
6.2  ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 

ช่ือรางวัล 
ปี พ.ศ..... 

ท่ีได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1.  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน    
2.  นักเรียนรางวัลพระราชทาน พ.ศ.2560 กระทรวงศึกษาธิการ  
3.  โรงเรียนมาตรฐานสู่สากล  (มาตรฐาน สช.)    
4.  โรงเรียนคุณธรรม  (ระดับ สช. ระดับกระทรวง)    
5. โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง    
6. โรงเรียนท่ีมีผลการปฏิบัติงานยอดเย่ียม 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
พ.ศ.2561 ส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดกาญจนบุรี 
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7. ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 
ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 

1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด   
2. การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า   
3. การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning   
4. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นข้ันตอน (Coding)   
5. การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding) 

  

6. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 
6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

  

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการสื่อสารและเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ   
8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม)   
9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาอื่น   
10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ   

 
 
8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 

รอบการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

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

 
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 านวน
ผู้เรียน 
ท้ังหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ท่ี
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม ่

ปฏิบัต ิ

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        

1 มีความสามารถในการอา่น การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

  
62 2,235 1,617 74.75 ด ี

 1.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ ดีเย่ียม  

 
 

   
1,745 78.08 

 

 1.2 ร้อยละของนักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ 
ด้านการสื่อสาร ระดับ ดีเย่ียม  

 
 

   
1,519 67.96 

 

 1.3 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนวิชาภาษาไทย 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

 
 

   
1,935 86.58 

 

 1.4 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 3 ขึ้นไป 

 
 

   
1,836 82.15 

 

 1.5 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนวิชา
ภาษาต่างประเทศ ภาษาที่ 2 (ภาษาจีน) ระดับ 3 
ขึ้นไป  

 
 

   

1,830 81.88 

 

 1.6 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะ 
ด้านการคิด ระดับ ดีเย่ียม  

 
 

   
1,390 62.19 

 

 1.7 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-
มัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับ 3 ขึ้นไป  

    
1,440 64.43 

 

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

  

62 2,235 1,513 67.68 ด ี

 2.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ ดีเย่ียม  

 
 

   
1,745 78.08 

 

 2.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมิน 
สมรรถนะ ด้านการคิด ระดับดีเย่ียม   

 
 

   
1,390 62.19  

 2.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะ 
ด้านการแก้ปัญหา ระดับดีเย่ียม  

 
 

   
1,403 62.77  

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   62 2,235 1,849 82.71 ดีเลิศ 
 3.1 ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการ

รวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการท างานเป็นทีม 
 
 

   
1,862 83.31  

 3.2 ร้อยละของนักเรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้     1,835 82.10  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ท้ังหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ท่ี
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม ่

ปฏิบัต ิ

และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน 
ผลผลิต 

 

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

  
62 2,235 1,811 81.03 ดีเลิศ 

 4.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมิน 
สมรรถนะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ระดับ ดี
เย่ียม   

  
  1,811 81.03  

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

  
62 2,235 1,783 79.78 ดีเลิศ 

 5.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  (ร้อยละของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการ
เรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป) 

 
 

   

1,903 85.15 

 

 5.2. ร้อยละของนักเรียนที่มีความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม  

    
1,663 74.41 

 
 5.3  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบ

ระดับชาติ  
    

 79.19 
 

       5.3.1 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 ที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ระดับดีขึ้นไป   

 
 

   
233 77.41 

 
       5.3.2 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

6 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ       
O-NET ระดับดีขึ้นไป  

 
 

   
241 82.25 

 

       5.3.3 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET 
ระดับดีขึ้นไป  

 
 

   
83 61.94 

 

       5.3.4 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมิน
ความสามารถทางด้านการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1  ระดับดี ขึ้นไป  

 
 

   
315 95.17 

 

6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 

   
2,235 1,921 85.95 ดีเลิศ 

 6.1 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนทุกระดับชั้นศึกษา
ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  

 
 

   2,235 100  

 6.2 ร้อยละของนักเรียน ที่มีผลการประเมิน
สมรรถนะในการใช้ทักษะชีวิต ระดับ 3  

    1,607 71.90  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน        

1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

  
75 2,235 2,137 95.62 ยอดเยี่ยม 

 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ระดับ ดีเย่ียม   

 
 

   2,137 95.62  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ท้ังหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ท่ี
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม ่

ปฏิบัต ิ

2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย   75 2,235 1,960 87.70 ดีเลิศ 
 2.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ 

ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่น และเห็นคุณค่าความ
เป็นไทย   

 
 

  
 2,209 98.84  

2.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อ 7  รักความเป็นไทย 
ระดับ 3  

 
 

  
 1,711 76.55  

3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

  
75 2,235 1,914 85.64 ดีเลิศ 

 3.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะ 
ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ระดับ 3 

 
 

  
 1,607 71.90  

 3.2 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ
ที่ส่งเสริมการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี   

 
 

  

 2,221 99.37  

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   62 2,235 1,641 73.40 ด ี
 4.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสุข

บัญญัติ 10 ประการ ระดับ ดี ขึ้นไป  
 
 

   
2,146 96.02 

 

4.2 ร้อยละของนักเรียนมีผลการประเมินภาวะ
โภชนาการในเกณฑ์ปกติ   

 
 

   
986 44.12 

 

4.3 ร้อยละของนักเรียนมีผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายระดับ พอใช้ ขึ้นไป  

 
 

   1,258 56.29 
 

 

 4.4 ร้อยละของนักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ 
ด้านความสามารถในการใช้ชีวิต ระดับ 3 ขึ้นไป  

 
 

   
1,607 71.90 

 

 4.5 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ
ที่ส่งเสริมการมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม    

 
 

   
2,206 98.70 

 

                สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

81.42 ดีเลิศ 

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 
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1   

โรงเรียนวีรศิลป์มีกระบวนพัฒนาการผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์และ
นโยบายของโรงเรียน ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพ มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21  ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เน้นการ
ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง มีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในระดับดี ตามค่าเป้าหมายท่ีก าหนด 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ 
 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการอ่าน เขียนและการส่ือสารการคิด
ค านวณ สร้างพื้นฐานอย่างถูกต้องในทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด  รวมถึงการมีความรู้ด้า น
ค านวณ การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดท าหลักสูตรโครงสร้างรายวิชา   โดย
การบูรณาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กับการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดให้มีการเรียนการ
สอนวิชาภาษาจีน  และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ  ปลูกฝังการมีนิสัยรักการอ่าน  ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะการอ่าน สามารถน าส่ิงท่ีอ่านหรือสารท่ีได้รับไปผ่านกระบวนการคิดอย่างมีระบบ สามารถส่ือสารกับ
ผู้อื่นได้ถูกต้อง โดยการจัดโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมการอ่าน ได้แก่โครงการส่งเสริมการอ่าน 
โครงการห้องสมุดส่งเสริมการเรียนรู้ บันทึกลงในสมุดบันทึกการอ่าน  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน คัดกรองนักเรียนท่ีมีปัญหาการอ่านในระดับช้ันประถมต้น  เพื่อพัฒนาความทักษะการอ่านให้เหมาะสม
กับระดับช้ันและวัยของนักเรียน จัดโครงการวันภาษาไทย โครงการวันสุนทรภู่ และส่งเสริมการใช้ภาษาให้
ถูกต้องในการส่ือสาร โครงการสนทนาภาษาอาเซียน กิจกรรมค่ายEnglish Camp  มีการประเมินการอ่านคิด 
คิดวิเคราะห์และเขียนตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 
 
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกิด
ทักษะกระบวนการ สามารถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตุผล สอดแทรกการฝึกทักษะการคิดในการ
จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  พัฒนานักเรียนให้มีการวางแผนการท างาน มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ลงมือปฏิบัติค้นคว้าด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย  จากโครงการงานวันวิชาการ ,โครงการส่งเสริม
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์  ให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ท่ีเหมาะสมตามระดับช้ันและตามวัย สืบค้นข้อมูลความรู้จากห้องสมุด อินเตอร์เน็ต จัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  มุ่งเน้นการท างานเป็นกลุ่ม การท าโครงงาน ให้นักเรียนได้
พัฒนาการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  และส่งเสริมทักษะการท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม จากการจัด
กิจกรรมกลุ่มในรายวิชาต่าง ๆ ในช้ันเรียน และจากกิจกรรมทักษะกระบวนการทางลูกเสือท่ีส่งเสริมนักเรียนใน
การท างานร่วมกัน ให้มีทักษะการคิดแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ คิดสร้างสรรค์ ค้นหาทางเลือก อย่างมี
วิจารณญาณ ต่อสถานการณ์ท่ีอยู่รอบตัวที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต 
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3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรม โครงการให้นักเรียนทุกคน มีความสามารถในการรวบรวมความรู้
ด้วยตนเองและท างานเป็นทีม เช่ือมโยงความรู้ น าประสบการณ์ แนวความคิดมาใช้ในการท าโครงงาน 
โครงการ ช้ินงานอย่างสร้างสรรค์ และการสร้างสรรค์นวัตกรรม สอดคล้องกับนักเรียนในแต่ละระดับช้ันท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม ได้แก่โครงการวันวิชาการ นักเรียนได้ร่วมจัดท าช้ินงานของตนเองในแต่ละระดับสายช้ัน, 
โครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT และการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้รูปแบบการ
จัดท าโครงงาน  โดยมีครูประจ าช้ันเป็นท่ีปรึกษา    และส่งเสริมให้นักเรียนได้มีกระบวนการสร้างนวัตกรรม
จากการตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกัน ในการด ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็น
สุข โดยวิธีการระดมความคิด เพื่อค้นหาจุดบกพร่องและกระบวนการแก้ไข น าข้อมูลมาวิเคราะห์หาสาเหตุและ
ปัจจัยท่ีแท้จริงของปัญหา  ในรูปแบบกระบวนการด าเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข มีการก าหนดขั้นตอนการท างานแบบรายช้ัน ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ นักเรียนได้ร่วมลงมือกระท า
จากการปฏิบัติจริง โดยมีครูเป็นผู้ให้การแนะน า เกิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ท่ีมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อ
ผู้อื่น  
  
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

โรงเรียนด าเนินการจัดการเรียนรู้พัฒนานักเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ
พัฒนาตนเองของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้นักเรียนได้เรียนรู้
การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการส่ือสาร การท างาน การศึกษาเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริม
การบริการด้านเทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงาน การใช้คอมพิวเตอร์  รู้จักการสืบค้น
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต โดยจัดโครงการส่งเสริมส่งเสริมบริการอินเตอร์เน็ตและงานพิมพ์ และโครงการส่งเสริม
การอ่าน นักเรียนสามารถใช้ Computer สืบค้นข้อมูลความรู้จากห้องสมุด ซี่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ
ระบบ Internet จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ICT ในโครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ICT  จัดให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาข้อมูลสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต ในการท ารายงาน และการน าเสนอ การหา
ข้อมูลต่าง ๆ  ออกแบบสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนวิชาต่าง ๆ โดยใช้เวลา 15 
นาที หลังจากเรียนวิชาเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  

 
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา รวมท้ังมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือ
ผลการทดสอบอื่น ๆ  

พัฒนานักเรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  ส่งเสริมให้
นักเรียนและบุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ครูจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  
จัดให้มกีารสอนซ่อมและสอนเสริม   เตรียมความพร้อมให้นักเรียนช้ัน  ป.6 และ ม.3     ในการสอบ O-NET   
โดยการจัดกิจกรรมเสริมจากการเรียนการสอนในคาบเรียนปกติเพิ่มอีก 1 คาบ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในทุกระดับช้ัน และผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ช้ัน ป.6 และ ม.3 อย่าง
ต่อเนื่อง   

 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
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  จัดการเรียนการสอนพัฒนานักเรียนให้มีการวางแผนการท างาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะใน
การท างาน     รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  โดยจัดให้มี
แผนการเรียนรู้ที่สอดแทรกการท างานเป็นทีม  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  พัฒนาด้านความคิด  ศึกษาความรู้ด้วย
ตนเอง  มีทักษะการท างานอย่างเป็นขั้นตอน จัดให้ผู้เรียนมีกิจกรรมเข้าร่วมการแสดงออกต่างๆ   ได้ฝึกปฏิบัติ
จริง  นักเรียนได้คิดและได้แสดงออกถึงความสามารถ  มีความคิดสร้างสรรค์ในทักษะการเรียนรู้  ส่งเสริม
นักเรียนท่ีมีความสามารถไปเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ ภายนอกโรงเรียน จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้ชีวิตคนต่าง
ใจ วัยเดียวกัน  ให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รู้จักวางแผนในการท างาน รู้จักความถนัดความสามารถของ
ตนเองและท างานร่วมกับบุคคลรอบข้างได้อย่างมีความสุข  
 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
1) คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

โรงเรียนส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีการบูรณาการ
สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในช่ัวโมงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560) ได้แก่ รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่น
การท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ  รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น  รู้จักการให้และรับอย่างมีเหตุผล  เอาใจใส่
ดูแล ช่วยเหลือภารกิจการงาน  ประพฤติปฏิบัติตนตามค าส่ังสอนท่ีถูกต้องอย่างเหมาะสม  ตอบแทนคุณของผู้
มีพระคุณท้ังท่ีเป็นบุคคลและสถาบัน 

จัดกิจกรรมรูปแบบและวิธีการท่ีหลากลาย เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การ
อบรมหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียน จัดเวรประจ าวัน กิจกรรมสวัสดิการนักเรียน เพื่อฝึกความรับผิดชอบ ประชุม
ห้องเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีความ
เคารพกฎเกณฑ์ของห้องเรียนและโรงเรียน   ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี 
และยุวกาชาด  ติดตาม ตรวจสอบดูแลพฤติกรรมนักเรียน โดยประเมินจากโครงการคุณภาพดีมีระเบียบ  ให้
นักเรียนรู้จักประพฤติตนอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกฎ ระเบียบ กติกา ข้อตกลงของโรงเรียนและสังคม รู้จัก
เคารพสิทธิของผู้อื่น มีเหตุผล และเป็นคนดี  รู้จักความพอเพียงตามโครงการอดออมสู่ฝันวันหน้าด้วยการ
จัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ   จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมไทย และหลักของศีลธรรมอันดีตามศาสนาท่ีตนนับถือ  การเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  แสดงตนเป็นพุทธมามะกะ   ร่วมพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ได้แก่การ
ท าบุญตักบาตร ในวันส าคัญทางศาสนา , เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในโครงการวัน
อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา , จัดให้นักเรียนได้เข้าร่วมสอบธรรมศึกษา ,กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันธรรมสวนะ 
โครงการวันธรรมสวนะ   ส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามมารยาทไทยท่ีถูกต้องตามกาลเทศะ เช่น
การไหว้ การแสดงความเคารพท่ีถูกต้อง โครงการงามมารยาท สืบสานวัฒนธรรม  จัดกิจกรรมโครงการปลูก
ต้นกล้าพัฒนาสังคม ฝึกการเป็นผู้ให้และผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการบริจาคเงินและส่ิงของ ร่วมท า
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เข้าใจ เห็นประโยชน์ ใช้ทรัพยากรและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ   พลังงานส่ิงแวดล้อมให้
คุ้มค่า ยั่งยืน  โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ  เช่นการประดิษฐ์



34 

  

 

 

กระทงในวันลอยกระทง  ร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม บ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมในวันสถาปนา
ลูกเสือ  และจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงใน
กิจวัตรประจ าวัน 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าและความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดโครงการมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย 
อบรมการมีมารยาทท่ีงดงาม มีสัมมาคาราวะ   จัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณี ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม
อนุรักษ์และสืบทอดขนบธรรมธรรมประเพณี ในประเพณีลอยกระทง ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพ ระคุณ 
กิจกรรมวันไหว้ครู  ร่วมปฏิบัติศาสนกิจในวันส าคัญทางศาสนา เวียนเทียนในวันเข้าพรรษา ท าบุญตักบาตรใน
วันอาสาฬบูชา เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้อง ในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันสุนทรภู่ ปลูก
จิตส านึกท่ีดีงาม มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จากกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ มีการน าวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอดความรู้
ให้นักเรียนได้ร่วมเรียนรู้ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถในด้านศิลปะการแสดง ดนตรี
ไทย ให้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถของตนในโอกาสต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ  
 
3) การยอมรับท่ีอยู่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น มีความเข้าใจ เห็น
ใจผู้อื่น มีความรับผิดชอบร่วมกัน ท้ังในรูปแบบของการจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้ท้ังในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจากกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมงานวันวิชาการ    ท่ี
ต้องรู้จักรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง แสดงความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม  กิจกรรมท่ีส่งเสริม
ประชาธิปไตย เช่นการเลือกตั้งประธานนักเรียน  

จัดกิจกรรมให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความแตกต่างของวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย ได้เรียนรู้ภาษา 
และวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน   ตลอดจนมีทักษะในการปฏิบัติต่อผู้อื่นท่ีมีความแตกต่างจากตนเอง 
เกิดการช่วยเหลือผู้อื่น บริจาคทรัพย์ส่ิงของและน าไปมอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาสตามโครงการปลูกต้นกล้าพัฒนา
สังคม  

 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม   
  ด้านสุขภาวะทางร่างกายและสังคม โรงเรียนวีรศิลป์ได้จัดสภาพแวดล้อมและการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีสุขนิสัย ในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ด้วยการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพไร้
พุงหุ่นสวยด้วยใจเรา จัดกิจกรรมนันทนาการและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ เห็นคุณค่าในตนเอง กล้า
แสดงออก     อย่างเหมาะสม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนเป็น
ผู้ปฎิบัติ  เช่น โครงการแข่งขันกีฬาเฟื่องฟ้าเกมส์   โครงการรักระบ า ร าฟ้อน   โครงการส่งเสริมทักษะทาง
วิชาการ  โครงการส่งเสริมทักษะและความสามารถทางด้านดนตรี  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ยุวกาชาด   มี
การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมหลักสูตร ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ได้แก่ โครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการคุณภาพดีมีระเบียบ กิจกรรมประชาคมห้องเรียน
ต่อต้านยาเสพติด  ให้นักเรียนมีความสามารถด้านการคิดท่ีอยู่ในระเบียบของสังคม และปลอดจากส่ิงเสพติดให้
โทษและหลีกเล่ียงต่อสภาวะเส่ียงต่อความรุนแรง ปัญหาทางเพศ  ยาเสพติดและส่ิงมอมเมา   
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     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัต ิ

ไม ่
ปฏิบัต ิ

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

  
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 าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  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 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

  5 ยอดเย่ียม 

 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บคุลากร ให้มคีวาม
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

 
 

   

 4.2  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ  
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัต ิ

ไม ่
ปฏิบัต ิ

 4.3 น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเขา้มาใช้ในการพฒันา
งานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
 

   

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู 
บุคลากร ที่มผีลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
 

   

 4.5  ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็น
แบบอย่างที่ดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
 

   

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  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 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน          
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

  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       =      ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

5.00 
 

ยอดเยี่ยม  

  หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
***  ค่าเป้าหมาย =   จ านวนข้อการปฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา 
 

 
 
 
 
 

           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  



37 

  

 

 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2   

2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
โรงเรียนด าเนินการบริหารการจัดการ โรงเรียนสู่คุณภาพ โดยมีหลักการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐาน (School-Based Management : SBM)  วางแผนการจัดการศึกษา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา บริบทของโรงเรียน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารแต่
ละกลุ่มงาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหาร ตัวแทนผู้ปกครองและชุมชน ตัวแทนครู 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยใช้เทคนิค (SWOT) ก าหนดวิสัยทัศน์ สภาพความคาดหวังของโรงเรียนท่ีปรารถนาจะให้
เกิดขึ้นในอนาคต  ก าหนดพันธกิจ  ภาระงานท่ีต้องด าเนินให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์  ก าหนดเป้าหมาย วิธีการ
ด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม ท่ีสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  แผนแม่บท (Master Plan) ฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี   มาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เพื่อจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 5 ปี แผนปฎิบัติการประจ าปี  จาก
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้า
งาน และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบ และ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนด ก ากับ ติดตาม และจัดท า
รายงานประจ าปีของโรงเรียน (SAR) ทุกปีการศึกษา น าข้อมูลผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา มาปรับ
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียน คุณภาพของโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน  

 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

โรงเรียนยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม (SBM) โดยจัดโครงสร้างการบริหารและการท างานเป็น 5 
กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร 
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป และกลุ่มงานจิตตาภิบาล  โดยแต่ละกลุ่มงานจะมีการประชุมเพื่อวางแผน ร่วมกัน
ปฏิบัติงานตามแผนงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นจากแต่ละกลุ่มงาน  และ
ร่วมกันในการปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ตามวงจรบริหาร
แบบเดมมิ่ง (P-D-C-A) เพื่อการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง    มีการสร้างแรงจูงใจและเสริมแรง
ให้บุคลากรมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อพัฒนามาตรฐานของโรงเรียนใน
ทุกๆ ด้าน โดยใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนา และเพื่อเป็นกลไกลใน
การควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเช่ือมั่นให้กับสังคม 
ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก           
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนด าเนินการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ก าหนดนโยบายและเป้าหมายท่ีชัดเจน เพื่อ
เสริมสร้างความเป็นเลิศของผู้เรียนในทุกด้าน ท้ังในด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านสุนทรียภาพ 
(ดนตรี, กีฬา) และด้านทักษะการด าเนินชีวิต  ด้านวิชาการท่ีเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ และทักษะชีวิตส าหรับ
นักเรียนในศตวรรษที่ 21 ตามกระบวนการของงานวิชาการ ได้แก่ 1.การบริหารหลักสูตร  โดยจัดท าหลักสูตร
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สถานศึกษาโรงเรียนวีรศิลป์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
2560)  จากการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 2.การจัดการเรียนรู้ น าหลักสูตรไปใช้ โดยครูผู้สอนจัด
กระบวนการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีหลักสูตรก าหนด 
มีการส่งเสริมสนับสนุนท้ังด้านงบประมาณ ทรัพยากร บุคลากร ท่ีเหมาะสมในการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน ส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ อาทิ การร่วมมือในการวางแผนการเรียนการสอนตามแนวชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) สู่การปฏิบัติงานของครูในระดับกลุ่มสาระฯ ระดับสายช้ัน    และการประสานงานกับศูนย์
วิชาการสังฆมณฑลราชบุรีและโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนางานวิชาการ
และพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 3.การวัดและประเมินผล มีการติดตามการประเมินผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา รวมถึงการพัฒนางานวิชาการจากข้อมูลและผลคะแนนสอบของนักเรียน น าไปสู่การพัฒนางาน
วิชาการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  

โรงเรียนวีรศิลป์ ได้ด าเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน โดยสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง น าผลประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนา
คุณภาพนักเรียนอย่างรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

 
4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

โรงเรียนมีแผนงาน โครงการ ท่ีส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครู ให้มีทักษะความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ เช่น การฝึกอบรมทักษะวิชาชีพครูในเรื่องเทคนิคและวิธีการสอน ความรู้ในรายวิชาท่ีตนเอง
รับผิดชอบ การสร้างสรรค์และการใช้ส่ือเทคโนโลยี การฝึกปฏิบัติ การศึกษาดูงาน ตลอดจนมีการอบรมครูใน
เรื่องงานวัดและประเมินผลให้สามารถประเมินผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ครูผู้สอนได้รับการนิเทศ
ติดตามการสอนของทุกกลุ่มสาระอย่างสม่ าเสมอ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ให้ความส าคัญกับงานวิจัยในช้ันเรียนของครู เพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
ส่งผลให้ครูจัดการเรียนการสอนบรรลุตามเป้าหมายในการสอน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและคุณภาพการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน โดยใช้หลักการ PLC (Professional Learning Community) หรือ "ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ” เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน ไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้  สร้างบรรยากาศให้
ความร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ น่าดู น่าเรียนและเป็นท่ียอมรับของชุมชน โรงเรียนให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีทันสมัย   มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องสมุด ส่ิงอ านวยความสะดวกอย่างพอเพียงและทันสมัย
ให้บริการแก่ผู้เรียน  จัดให้มีโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนและจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน โดยการส่งเสริมให้ผู้ เรียนรู้จักดูแลสุขภาพ สุข
นิสัยและออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีห้องพยาบาลไว้บริการเบื้องต้นให้นักเรียน มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพด้านต่างๆ อีกท้ังมีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก แหล่งเรียนรู้ภายใน ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องคอมพิวเตอร์  
ห้องดนตรีไทย ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห้องดนตรีสากล  ห้องพยาบาล โปสถ์วัดแม่พระมหาทุกข์  ห้อง
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คริสต์ศาสนา แหล่งเรียนรู้ภายนอกจากโครงการทัศนศึกษา โครงการการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และ
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่  ศูนย์วิทยาศาสตร์กาญจนบุรี  ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ  จ.
ราชบุรี ณ สัทธา อุทยานไทย ราชบุรี  โรงละครจังหวัดสุพรรณบุรี  วัดวังขนายทายิการาม อ.ท่าม่วง จ.
กาญจนบุรี  

 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนวีรศิลป์ได้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้  พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ Wifi ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี จัดหาซอฟแวร์ทางการ
บริหารและฝ่ายต่าง ๆ  เช่น โปรแกรม MAS School ระบบประเมินผลการเรียนรู้  ระบบข้อมูลทางการเงิน  
พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุ อุปกรณ์ 
โสตทัศนศึกษา ส่ือดิจิตอล และซอฟแวร์ท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  ให้เป็นผู้มีความรู้ในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลายในปัจจุบัน  สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การเรียนการสอนให้
เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน เพื่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 อย่างมีคุณภาพ  
 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการค้นคว้า เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ
ครูจากผู้บอกความรู้ (Chalk&Talk) เป็นผู้อ านวยความสะดวกด้านความรู้ (Moderator) สามารถให้ค าแนะน า 
แนะแนวทางในการค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติมให้แก่นักเรียนตามความสนใจ นอกเหนือจากความรู้ในหนังสือ 
แบบเรียน หรือความรู้ในห้องเรียน 
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     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ท้ังหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ท่ี

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 
ปฏิบัต ิ

 
ไม ่

ปฏิบัต ิ

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  

72 91 77 84.18 ดีเลิศ 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดย
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

 
 

 

  78 85.71  

 1.2  มแีผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้จริง 

 
 

 
  78 85.71  

 1.3  มีรปูแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
ส าหรับผู้ที่มคีวามจ าเป็น และต้องการ
ความชว่ยเหลือพิเศษ  

 
 

 

  71 78.02  

 1.4  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอ
ผลงาน 

 
 

 

  75 82.42  

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 
 

 

  81 89.01  

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

  
72 91 79 86.81 ดีเลิศ 

 1.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ 

 
 

 
  77 84.62  

 1.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการเรียนรู้ 

 
 

 
  82 90.11  

 1.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

 
 

 
  78 85.71  

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   72 91 79 86.81 ดีเลิศ 

 3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  

 
 

 
  79 86.81  

 3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 
เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
 

 

  79 86.81  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ท้ังหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ท่ี

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 
ปฏิบัต ิ

 
ไม ่

ปฏิบัต ิ

 
4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่ง

เป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 
  

72 91 81 89.29 ดีเลิศ 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

 
 

      

 4.2 มีขั้นตอนโดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ 

 
 

 
     

 4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 

 
 

      

 4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนรู้ 

 
 

      

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

  
72 91 75 81.87 ดีเลิศ 

 5.1 และผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ 

 
 

      

 5.2 น าข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 

 
 

      

                     สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                จ านวนประเด็นพิจารณา 

85.79 ดีเลิศ 

 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  
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3   

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฎิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 โรงเรียนได้ด าเนินการก าหนดให้ครูผู้สอนทุกรายวิชา ด าเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยผ่านการวิเคราะห์หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และจัดท าหลักสูตรของโรงเรียน, 
ระเบียบวัดประเมินผลการเรียน, ก าหนด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
จัดให้มีรายวิชาท่ีหลากหลาย มีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการสอนท่ีตอบสนองความถนัด และความสามารถ
ของนักเรียน  จัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ได้แก่ความสามารถในการอ่าน การเขียนและการส่ือสาร
ได้ท้ังภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ความสามารถในคิดวิเคราะห์และคิดค านวณ ท้ังยังส่งเสริมให้ครูจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบให้กับผู้เรียน  แบ่งเป็น ด้านความรู้  (Knowledge : 
K)  กระบวนการ (Process : P)  และเจตคติ (Attitude : A)  มีแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย  มี
ประสิทธิภาพ  มีการคิด ไตร่ตรอง และตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม  และตอบสนอง
ความสามารถทางวิชาการ  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา เช่นกิจกรรมการเรียนรู้สู่การท าโครงงาน นักเรียนได้ลงมือสืบค้นข้อมูล 
ท างานเป็นกลุ่ม และเกิดช้ินงาน ส่งเสริมประชาธิปไตยในรูปแบบของคณะกรรมการนักเรียน มีการเลือกต้ัง
ประธานนักเรียน  การเลือกตั้งหัวหน้าช้ัน  และกิจกรรมอื่นๆอย่างหลากหลาย  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ให้
เป็นคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ครูมีการบันทึกหลังสอน มีการส่งและตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
เป็นรายสัปดาห์ เพื่อน ามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน อีกท้ังยังมีโครงการนิเทศการสอนภายใน จาก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และการนิเทศการสอนภายนอกจากศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี  ซึ่งเป็นผู้มี
ประสบการณ์ทางด้านการจัดการเรียนรู้ มาให้การนิเทศการจัดการเรียนการสอน ให้ค าแนะน าและค าปรึกษา 
เพื่อน าผลการนิเทศไปพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ส่งผลกับผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในแต่ละรายวิชาสูงขึ้น  
 

3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการ
น าส่ือมาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย จาก
แหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอก เช่น ห้องสมุดโรงเรียน การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  กิจกรรมการ
เรียนรู้จากโครงการวิทยากรท้องถิ่น โครงการวันวิชาการ  โครงการทัศนศึกษา ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังน าเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT มาพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่นให้นักเรียนดูวีดีโอเพื่อเข้าใจเนื้อหา ส่งเสริมให้นักเรียนได้สามารถน า ICT  มาใช้ในการค้นหาความรู้ 
ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงาน เช่นมอบหมายช้ินงานให้นักเรียนท าจาก program ต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์  โดยมี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีกระตุ้นให้นักเรียนท างาน เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้  มีการใช้ส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีสอดคล้อง และเหมาะสมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน  
 

3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
 ครูจัดบรรยากาศในห้องเรียนโดยการสร้างความสนใจใคร่รู้ให้แก่นักเรียน ห้องเรียนมีบรรยากาศความ
อบอุ่น เห็นอก เห็นใจ และความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อกันและกัน  รักการอยู่ร่วมกันในห้องเรียน ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ความประพฤติท่ีดีงามให้แก่นักเรียน  จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน มีบรรยากาศแจ่มใส สะอาด 
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กว้างขวาง มีมุมวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้  เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงการสร้างระเบียบวินัยใน
ห้องเรียน เพื่อรักษาสภาพบรรยากาศในห้องเรียน ช่วยให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างราบรื่น นักเรียนเกิด
ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้ ครูใช้เวลาท่ีก าหนดไว้ในตารางสอนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย นักเรียนมี
ความสุขในขณะอยู่ในช้ันเรียน  นักเรียนมาโรงเรียนทุกวันอย่างมีความสุข  ครูใช้เทคนิคการเสริมแรงท่ี
เหมาะสม เช่น ใช้วาจา ใช้ท่าทาง ให้รางวัล ตลอดจนกระตุ้นพร้อมท้ังสร้างแรงจูงใจในการเรียน  เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน ครูปกครองนักเรียนด้วยความยุติธรรม 
ยึดหลักประชาธิปไตย เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการสร้างกฎระเบียบร่วมกัน
ระหว่างครูกับนักเรียน โดยการใช้ปฏิญญาห้องเรียน ก าหนดความคาดหวังของครูท่ีมี่ต่อการแสดงพฤติกรรม
ของนักเรียนในด้านการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อน โดยนักเรียนยอมรับและปฏิบัติตาม  
นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบของช้ันเรียนอย่างสม่ าเสมอก็ได้รับการยกย่องชมเชยตามวาระ
โอกาสท่ีเหมาะสม  
   
3.4  ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนานักเรียน  
 โรงเรียนก าหนดให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ มีกระบวนการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
นิเทศการสอนของครูทุกคนในโรงเรียน ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ รู้ธรรมชาติของวิชา เพื่อพัฒนาความรู้
และทักษะและความสามารถด้านต่าง ๆ ของนักเรียน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้ส่ือการสอนและ
แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน มีกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  เช่ นการ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ภายในห้องเรียน  การตรวจใบงาน แบบฝึกหัด ผลงานต่าง ๆ การทดสอบความรู้
ด้วยแบบทดสอบ มีการตรวจสอบการออกข้อสอบกลางภาคและปลายภาคเรียนให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
มาตรฐานการเรียนรู้  และมีรูปแบบท่ีเหมาะสมเพื่อให้ผลการทดสอบสะท้อนความรู้ ความสามารถด้านการคิด 
วิเคราะห์และแก้ปัญหาของนักเรียนได้อย่างแท้จริง สะท้อนผลการทดสอบไปยังนักเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ความรู้ความสามารถให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีแต่ละรายวิชาก าหนด  มีการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อสะท้อนถึง
คุณภาพของข้อสอบ ครูสามารถน าผลการวิเคราะห์ข้อสอบไปพัฒนา ปรับปรุงข้อสอบของตนเองให้มีคุณภาพ
มากขึ้น  
 
3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยผ่านทางกิจกรรมนิเทศการสอน การ
ประชุมกลุ่มสาระฯ  ประชุมกลุ่มงาน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  โดยร่วมประชุมหารือ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีสอนร่วมกัน จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มี
การวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล  จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน    ประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับสภาพ
การเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน  น าผลการประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  
ท าวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ส่ือการเรียนการสอน  เทคนิคการสอน และการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและน าผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนการสอนและการใช้แหล่งเรียนรู้จากท้องถิ่นและ
ชุมชน  จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกโรงเรียน
เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้เรียน ในการคิดเป็นแก้ปัญหาเป็น  และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ซึ่งการจัด
กิจกรรมแต่ละกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ค้นพบตนเอง เพื่อน าไปสู่คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่อย่าง
พอเพียง   



44 

  

 

 

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 การ
จัดการเรียนรู้ การท างานและการด าเนินชีวิตตามจิตตารมณ์พระวรสาร    ในบรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิก 
ตามแผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020  ของสังฆมณฑลราชบุรี ท่ีเน้นเอกลักษณ์ของ
โรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  สร้างเด็กให้เป็นคนดี อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
ท างานแบบมีส่วนร่วม  โดยใช้กระบวนการ P-D-C-A  มีการก าหนดแผนงานอภิบาลเพื่อประกาศข่าวดีท่ีเป็น
รูปธรรมชัดเจน          พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน ท่ีใช้แปลงเพาะบ่มทางการศึกษาของ
โรงเรียนเป็นสนามแห่งคุณธรรม จริยธรรม  ท่ีเสริมสร้างประสบการณ์แห่งความเช่ือ ความศรัทธาในศาสนาท่ี
นักเรียนแต่ละคนนับถือ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันค่านิยมตามประสาโลก ท้ังในด้านวัตถุนิยม บริโภคนิยม หรือสุขนิยม 
ให้ห่างไกลจากนักเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี   
ปรัชญาการศึกษาคาทอลิก  ท่ีอภิบาลดูแลนักเรียน ให้สามารถเลือกกระท าในส่ิงท่ีถูกต้อง อีกท้ังเป็นการพัฒนา
นักเรียนในทุกมิติท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังครบตามแบบอย่าง
พระคริสตเจ้า  จัดให้มีฝ่ายจิตตาภิบาล  งานค าสอน  งานพิธีกรรม งานอภิบาลและแพร่ธรรม  จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ท่ีเน้นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  บูรณาการแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระให้
สอดคล้องกับคุณค่าพระวรสาร 21 ประการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   จัดกิจกรรมความสัมพันธ์
ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน (บวร)  จัดกิจกรรมงานอภิบาลดูแลนักเรียนด้วยความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ในวิถี
ชีวิตของโรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน      
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2.  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 

       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 

 1 
คุณภาพของนักเรียน  ดีเลิศ 
ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน   
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ดี  
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

ดี  

3. มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม ดีเลิศ  
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดีเลิศ  
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี  
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ  
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
1. การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ยอดเย่ียม  
2. ความภูมใิจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ  
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ  
4. สขุภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดี  

มาตรฐานที่ 
 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเย่ียม 
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 ดีเลิศ  
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ  
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ  

มาตรฐานท่ี 
4 

การจัดการศึกษาคาทอลิก  ดีเลิศ 

 มีฝ่ายหรืองานจิตตาภิบาล ดีเลิศ  
 มีการบูรณาการคุณค่าพระวรสาร ดีเลิศ  
 มีแผนพัฒนาฯที่สอดคล้องกับแผนแม่บทของฝา่ยการอบรมศกึษา ดีเลิศ  
 มีการจัดบรรยากาศคาทอลิก ดีเลิศ  

สรุปผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กรณีที่  1 ให้ใช้ฐานนิยม (Mode)  ให้ระดับคุณภาพในภาพรวม 
กรณีที่ 2 หากไม่มีฐานนิยม (Mode)  เช่น ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม ให้ใช้ ค่ากลาง ของระดับคุณภาพ ในที่น้ี คือ ดีเลิศ 

ดีเลิศ 
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3. จุดเด่น 
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คุณภาพของผู้เรียน 

1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และคิดค านวณ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเอยู่ในระดับดี   มีคะแนน
เฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  สูงกว่าระดับประเทศ  และต่อเนื่อง 

2. นักเรียนได้รับการพฒันาทักษะชีวิตสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่น มีเป้าหมายในชีวิตและมีความรับผิดชอบ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีระเบียบวินัย ผู้เรียนมี
พื้นฐานด้านอุปนิสัยท่ีดีสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดีและมีความสุข และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  
นักเรียนรู้จักค่านิยมท่ีถูกต้อง เห็นคุณค่าของความเป็นไทย นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
ท่ีถูกต้องตามกาลเทศะ มีบุคลิกการวางตนได้เหมาะสม 

3. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและปลูกฝังให้เป็นผู้มีคุณธรรม ท้ังด้านพฤติกรรม จิตใจและสติปัญญา 
โดยยึดหลักคุณธรรมตามหลักการของแต่ละศาสนาท่ีตนนับถือ   นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติจริงตามคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา ท้ังด้าน กาย วาจา และใจ ส่งผลให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาให้เป็นคนดี มีศีลธรรม จริยธรรม  โดยปฏิบัติตนและเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ส่งผลให้นักเรียน
มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณรู้จักกระท าความดีต่อตนเองและส่วนรวม  และยังประโยชน์ให้คนอื่น  มี
ความรับผิดชอบช่ัวดี รู้จักความถูกต้องอดทน ควบคุมจิตใจ  และการกระท าในขอบเขตอันเหมาะสมรวม
ไปถึง ตระหนัก รู้คุณค่า ของความเป็นไทย  วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม  

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ผู้บริหาร เป็นผู้มีความรู้ เป็นผู้น าในการด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สนับสนุน และ
ส่งเสริม พัฒนานักเรียนด้านต่าง ๆ  การจัดการเรียนรู้ของครู  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
สร้างและใช้ความรู้ท่ีมีอยู่รอบด้าน  ก าหนดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนและปฏิบัติงานตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA) อย่างต่อเนื่อง น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมี
คุณภาพ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้นักเรียนมีทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยก าหนดกิจกรรมสู่แผนการจัดการเรียนรู้ และน าแผนการ
จัดการเรียนรู้ไปใช้ และสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
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การจัดการศึกษาคาทอลิก 

1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาคาทอลิกมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีผลประจักษ์
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างให้ผู้เรียนด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องและมีความสุข ภายใต้รูปแบบ
การบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑล ผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 

 
4.  จุดควรพัฒนา 
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คุณภาพของผู้เรียน 

1. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะกระบวนการเรียนรู้ ให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้
ผ่านโครงการหรือโครงงานอย่างเหมาะสม เกิดผลต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถตามความสนใจของ
แต่ละบุคคล 

2. พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital) อย่างเหมาะสม มีจรรยาบรรณ และใช้
เป็นเครื่องมือในการสร้างงาน สร้างนวัตกรรมท่ีหลากหลาย อันเป็นทักษะการด าเนินชีวิตได้อย่างราบรื่น
และมีความสุขในศตวรรษที่ 21 

3. พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการในแต่ละกลุ่มสาระและบริบทของรายวิชา ตามความสามารถสูงสุดของ
นักเรียน และศักยภาพของนักเรียน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง 

4. พัฒนาทักษะการส่ือสารให้นักเรียนเป็นผู้มีความสามารถในการพูดในท่ีสาธารณะ จากกระบวน การคิด 
เรียบเรียงเนื้อหา สามารถพูดในช้ันเรียน ส่ือสารได้ตรงประเด็น ใหน้ักเรียนเป็นผู้ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน เกิดประสิทธิผลในการพูดและส่ือสาร ถูกต้องตามจรรยามารยาทและขนบประเพณีของสังคม  

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ส่งเสริมกระบวนการวางแผน พัฒนาศักยภาพครูในการปฏิรูปการเรียนรู้สู่นักเรียนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้บริหาร คณะครู 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นองค์กรการเรียนรู้
ร่วมกัน เป็นองค์กรท่ีเข้มแข็ง ต่อเนื่องพัฒนาท่ียั่งยืน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. พัฒนาคุณภาพครู ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมส าหรับการเรียนรู้ มุ่งเน้นนักเรียนเป็น 
ส าคัญ  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละรายวิชาให้สูงขึ้น  นิเทศ ติดตามก ากับช้ันเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ครูได้มีการพัฒนาตนเอง น าผลมาวิเคราะห์และพัฒนาการใช้เทคนิควิธีการสอน และ
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จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  

2.  ส่งเสริมให้ครูออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่จะท าให้นักเรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี    ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทางการเรียนรู้ เพื่อให้
นักเรียนสามารถปรับตัว และด าเนินชีวิตในโลกยุคดิจิตอลได้อย่างเหมาะสม 

การจัดการศึกษาคาทอลิก 

- 

 
5.  แนวทางการพัฒนา 

5.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้สร้างนวัตกรรม พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ ทักษะกระบวนการเรียนรู้ ให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้ผ่านโครงการหรือ
โครงงานอย่างเหมาะสม เกิดผลต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถตามความสนใจของแต่ละบุคคล 

5.2 ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital) อย่างเหมาะสม มี
จรรยาบรรณ และใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างงาน สร้างนวัตกรรมท่ีหลากหลาย อันเป็นทักษะการด าเนินชีวิต
ได้อย่างราบรื่นและมีความสุขในศตวรรษที่ 21 

5.3 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในแต่ละกลุ่มสาระและบริบทของรายวิชา เพื่อพัฒนานักเรียน
ไปถึงขีดความสามารถสูงสุดของนักเรียน โดยค านึงถึงความหลากหลายทางด้านสติปัญญาและความถนัดของ
นักเรียน จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของนักเรียน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะ
ในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง 

5.4 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาและความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน โดยคัดกรองและจัดกลุ่ม
เพื่อปรับแก้ให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เป็นผู้ท่ีสามารถอ่านภาษาไทยได้คล่อง และติดตามทักษะด้านการ
อ่านของนักเรียนในทุกระดับช้ัน เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีพื้นฐานการอ่านท่ีดี อันเป็นทักษะท่ีช่วยให้สามารถเรียน 
ค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน 

5.5 ส่งเสริมทักษะการส่ือสารให้นักเรียนเป็นผู้มีความสามารถในการพูดในท่ีสาธารณะ เริ่มจากการจัด
กระบวน การคิด เรียบเรียงเนื้อหา สามารถพูดในช้ันเรียน ส่ือสารได้ตรงประเด็น พัฒนานักเรียนเป็นผู้ใช้ภาษา
ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เกิดประสิทธิผลในการพูดและส่ือสาร ถูกต้องตามจรรยามารยาทและขนบประเพณีของ
สังคม ต่อยอดโดยการส่งนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านการพูด เข้าร่วมการประกวดแข่งขันของสถาบันหรือ
หน่วยงานภายนอก อาทิเช่น การประกวดบรรยายธรรม  
 
7. ความต้องการช่วยเหลือ 

- 
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8. ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตามศาสนกิจท่ีตนนับถือ ส่งผลให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกในความเป็นไทย ต่อยอดโดยการส่งนักเรียนให้แสดงความ สามารถ
ในด้านนี้ จนได้รับรางวัลระดับประเทศ ได้แก่ การบรรยายธรรม โครงงานคุณธรรม การเล่านิทานคุณธรรม 
การสวดมนต์หมู่สรภัญญะ การสวดโอ้เอ้วิหารราย 
 

 
กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ส่งเสริมให้ครูพัฒนานักเรียนในด้านทักษะและกระบวนการในการเรียนรู้เพื่อยกระดับความสามารถ
ของสถานศึกษาในการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่าง ๆ สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 

นานาชาติ 
(C 3) 

ชาติ 
(C 2) 

ท้องถ่ิน/ภูมิภาค 
(C 1) 

1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม     
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                                         ภาคผนวก 
    
1. มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
2. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
3. ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
5. ผลการประเมินภายนอกของ สมศ.(รอบ 2 – รอบ 4) 
6. โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
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ประกาศโรงเรียนวีรศิลป ์
เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------------------------------------------- 
 
 โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์
อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมท้ังอัตลักษณ์และจุดเน้นของ
สถานศึกษาโรงเรียนวีรศิลป์จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้
ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน บุคลากร  เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวีรศิลป์มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 
  

  ประกาศ ณ วันท่ี    19  มิถุนายน 2562 
 
 
 
                 (บาทหลวงเสกสิฐ    เล้ากิจเจริญ) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวีรศิลป์ 
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ประกาศโรงเรียนวีรศิลป ์
เร่ือง  การก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
------------------------------------------------------------------- 

  เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนวีรศิลป์ จึงได้
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนและค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2562 ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน ระดับดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

 1) ร้อยละ 62 ของนักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร 
และการคิดค านวณ 

 

 2) ร้อยละ 62 ของนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดและแก้ปัญหา 

  

 3) ร้อยละ 62 ของนักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   
 4) ร้อยละ 62 ของนักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสาร  
 

 5) ร้อยละ 62 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   
 6) ร้อยละ 62 ของนักเรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีงานอาชีพ   

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 1) ร้อยละ 75 ของนักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา

ก าหนด  
 

 2) ร้อยละ 75   ของนักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
 3) ร้อยละ 75   ของนักเรียนมีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

และหลากหลาย 
 

 4) ร้อยละ  62   ของนักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาก าหนดชัดเจน   
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร  
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ  
 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้  

 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดี 
3.1 ครูร้อยละ 72 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฎิบัติจริง และสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 

3.2 ครูร้อยละ 72 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้   

 

3.3 ครูร้อยละ 72 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก   
3.4 ครูร้อยละ 72 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล

มาพัฒนาผู้เรียน   
 

3.5 ครูร้อยละ 72 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

 

มาตรฐานที่ 4   การจัดการศึกษาคาทอลิก ระดับดีเลิศ 
4.1 มีฝ่ายหรืองานจิตตาภิบาล ระดับ ดีเลิศ  
4.2 มีการบูรณาการคุณค่าพระวรสาร ระดับ ดีเลิศ  
4.3 มีแผนพัฒนาฯท่ีสอดคล้องกับแผนแม่บทของฝ่ายการอบรมศึกษา ระดับ ดีเลิศ  
4.4 มีการจัดบรรยากาศคาทอลิก ระดับ ดีเลิศ  

 
 ประกาศ ณ วันท่ี   19  มิถุนายน 2562 
 
 
 
                 (บาทหลวงเสกสิฐ  เล้ากิจเจริญ) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวีรศิลป์  
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ค าสั่งโรงเรียนวีรศิลป์ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
ท่ี  2/2562   

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานตนเองประจ าปีการศึกษา 2562 
------------------------------------------------------ 

 

อาศัยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47  ความว่า “ให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา” และมาตรา 48 ท่ีก าหนดให้ “สถานศึกษาต้องมีการประกันคุณภาพภายในและให้ถือว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษา” ซึ่งขั้นตอนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายใน คือ การจัดท า
รายงานประจ าปี (SAR) เพื่อให้สถานศึกษามีข้อมูลในการน าไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาในปีถัดไป   และน าเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด ต่อสาธารณชน และเตรียมความพร้อมในการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  

ดังนั้น โรงเรียนวีรศิลป์ จึงได้ก าหนดมาตรฐานและด าเนินการตามมาตรฐานการจัดการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการด้านการศึกษาในทุกๆ ด้าน เพื่อให้การ
ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนงาน  และเกิดคุณภาพเป็นท่ีประจักษ์สอดคล้องตามนโยบาย จึง
ขอแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าเอกสารรายงานประจ าปี (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
1.1 บาทหลวงเสกสิฐ  เล้ากิจเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียน  
1.2 นางวรรณี  ดีประชา   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
1.3 นางจอมขวัญ  ศักดิ์สุนทร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล  
1.4 นางศุลิษา  มุกดาแสงสว่าง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
1.5 นางสาวฉวีวรรณ  ต้ันสกุล  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
1.6 นางชรฎ  โสนน้อย   หัวหน้ากลุ่มงานจิตตาภิบาล  
1.7 นายวิสุทธิ์  พงชุบ   หัวหน้างานกิจการนักเรียนมัธยม  
1.8 นางศศิวิมล  ทองมา   หัวหน้างานกิจการนักเรียนประถม 
1.9 นายชาติชาย  ช้ันกาญจนอัมพร หัวหน้างานอาคารสถานท่ี  
1.10  นายพิเชษฐ  ทองนุ่ม  หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
1.11  นางวรางค์  ก าจรกิตติคุณ  หัวหน้างานธุรการ 

 

มีหน้าที่   ให้ค าปรึกษาและเสนอแนะแนวทาง ก ากับ และติดตามเกี่ยวกับการเตรียมข้อมูล หลักฐาน 
เอกสาร เพื่อจัดท ารายงานประเมินตนเอง 
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2.  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
2.1 นางวรรณี  ดีประชา              ประธาน 2.2  นางเมตตา  ถิ่นทุ่งทอง         รองประธาน 
2.3  นางจอมขวัญ  ศักดิ์สุนทร        กรรมการ 2.4  นางสาวฉวีวรรณ  ต้ันสกุล กรรมการ  
2.5 นางศุลิษา  มุกดาแสงสว่าง กรรมการ 2.6  นายวิสุทธิ์  พงชุบ กรรมการ 
2.7  นายพิเชษฐ  ทองนุ่ม กรรมการ 2.8  นางชรฎ  โสนน้อย กรรมการ 
2.9 นางสุรีย์พร  เลิศไชย กรรมการ 2.10 นางชนัญญา  ประสิทธิ์พรพงศ์ กรรมการ 
2.11 นางสาววรานุช  กิจเจริญ กรรมการ 2.12 นางนานา  ไกรปราบ กรรมการ 
 

 มีหน้าที่    
1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี 

2. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
3. จัดเตรียมเครื่องมือในการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีของการประกันคุณภาพภายในฯ  
4. จัดห้องส าหรับการรวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
5. ประสานงานข้อมูลกับครูผู้รับผิดชอบตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีเพื่อรวบรวมเป็นระบบประกนั

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน   
 

3.  คณะกรรมการจัดท ารายงานตนเองตามมาตรฐานของโรงเรียน 
 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   
   นางวรรณ ี ดีประชา นายวิสุทธิ์  พงชุบ นางสาวฉวีวรรณ  ต้ันสกุล 
 นายพิเชษฐ  ทองนุ่ม นายดนัย  บัวสถาพร นางวรางค์  ก าจรกิตติคุณ 
 นางสาววรานุช  กิจเจริญ นางลดารัตน์  วารีศรี นางสาววิยะดา  แสงภิรมย์ 
 นางสาววรินทร์  โฉมกอง นางจันทร์ดี  ภู่สุวรรณ นางรัตนา  จันทร์พันธ ์
 นางสายทิพย์  เช่ียวชาญพัชรกุล นางสมใจ  พงษพัว นายวรนนท์  เจนวิชชุ 
 นางพัชนีย์  ค าแดง นางชบา  แสงพุ่ม นางจุรี  สุทธการี
 นางสาวสุปรียา  สุขสวัสด์ิ นางนันทมน  ล้วนอุดมศิร ิ นางสมพร  อ่วมกรุด  
 นางศศิวิมล  ทองมา นางสาวปิยภรณ์  มังกรทอง  
 นางสาวธนพร  พรหมจันทร์ดา  
 นางสาววรัชญา  เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 
 

 มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 นางจอมขวัญ  ศักดิ์สุนทร นางนานา  ไกรปราบ   นางชนัญญา  ประสิทธิพรพงศ์  
 นางรัตนา  บัวสถาพร นางสาวเยาวลักษณ์  ข านอง นางสาวพิสมัย   ภูยอดผา  
 นางสาวโสรฏา  อัคราพร นางวันเพญ็  ว่องพานิช นางมาเรียม  กิจทวี 
 นางสาวอนุสรา  แซ่อึ้ง นายพรภิรมย์  เอกพร นางสาวไพรจิตต์   พวงเนียม  
 นายสุธน  ดีประชา นายประวีณ  อัคราพร  นายสมเจตน์  ภัทรสิริวรกุล 
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 นายวีระยุทธ์  อ่อนจันทร ์ นายชาติชาย  ช้ันกาญจนอัมพร นายวรวุฒิ  เย็นวารีย ์
 นางสาวอนัญญา  กิตติวิวัฒนก์ุล นางสาวธันย์ชนก  พวงทอง นางสาวพิมพ์ใจ  ใจงาม 
 นางนิชาภา  บุญประสพ นางสาววันวิสาข์  วงศ์หงษ์ทอง นางอุไรรัตน์  แสวงทรัพย์ 
 นางสาวสุธิตา  เจิมจุล นางเมตตา  ถิ่นทุ่งทอง นางสาวปิยะภา  จงเจริญ 
 

มาตรฐานที่ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 นางสุรีย์พร  เลิศไชย นางทิวารัตน์  ขันวิชัย นางภัททิมา  บุณยายน 
 นางนันทา  น้ าใจสุข นางชุลีภรณ์  แหลมสุวรรณกุล นางรุจิรา  เจริญวัย 
 นางสาวกมลชนก  ค าแสง นางสุรพรี  เจริญพร นางสาวบุญญพัช  กลาทอง 
 นางธนิดา  ใจจัน นางสุขวิมล  อนันตสวัสด์ิ นางสาวยุวรี  สุมงคล 

 นางดาราวรรณ  เอกพร นางยุวดี  เปล่ียนศรี นางสาวพัสณี  บัวเผ่ือน 
 นางสาวพรนภา  วรรณสาร นายกิจติพล  คงพยัคฆ์ นางศิริพร  พงษ์ศักดิ์ 
 นางสาวแสงระวี  วีระนนท์ นายกิตติพัฒน์  จีนสกุลณี นางสาวสรนันท์  สุขสวัสด์ิ 
 นางสาวศิริญา  เกล็ดพงษ์ษา นางสาวนิรินทร์ยา  กล่ินประทุม นางกนกอร   ปวุตินันท์ 
 นายณรงค์กร   เป่ียมพร้อม นางรัตนา  ประกิจ 

  
 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาคาทอลิก  

 นางชรฎ  โสนน้อย นางศุลิษา   มุกดาแสงสว่าง นางมีนา  กาญจนานุรักษ์  
 นางสาวอังคณา  กาญจนานุรักษ์ นางสาวสรัลธร  เจนวิชชุ นางสุจิตร  พิไลกุล 
 นางสาววิรัญอร  ระดมกิจ นางสาวเกวลี  เหลืองตระกูล นางสาวปวีณธิดา  ฉายาลักษณ์  
 นางสุกฤตา  ปุญญพัฒกานต์ นางสาวสุภาพร  เจริญธรรม นายกรกฎ  ถาวรวงษ์  
 นางสาวศิริพรรณ  ปั้นรูป นางสาวอิศรา  ประยูรมหิศร 

 

มีหน้าที่  รวบรวมเอกสารแต่ละมาตรฐาน และสรุปเพื่อจัดท ารายงานตนเองประจ าปี  (SAR)  และ
น าเสนอผู้บริหาร / คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อพิจารณาและด าเนินการต่อไป 

  

 ให้บุคลากรท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย โดยมุ่ง
พัฒนา การบริหารจัดการในเชิงระบบ เพื่อส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพส าหรับนักเรียน 
และพัฒนามาตรฐานการจัดการของโรงเรียน 
  

ส่ัง  ณ  วันท่ี 26 มีนาคม 2562 
 
                                                               ลงช่ือ  
 

                                                              (บาทหลวงเสกสิฐ   เล้ากิจเจริญ) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนวรีศิลป์ 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ของโรงเรียนวีรศิลป์ 
............................................................................................................................................. 

ด้วยโรงเรียนวีรศิลป์  ได้ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ระบุให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ท่ีต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน  รวมท้ังเพื่อรองรับการประกันคุณภาพจากต้นสังกัด 

บัดนี้  โรงเรียนวีรศิลป ์ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR)  ประจ าปีการศึกษา 
2562  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงน าเสนอให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนวีรศิลป ์พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็น
ล าดับต่อไป 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
 

ลงช่ือ 
                 (บาทหลวงเสกสิฐ  เล้ากิจเจริญ) 
                                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวีรศิลป ์

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



59 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



64 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 

  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



69 

  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



70 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 

  

 

 

 
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 2562 
 
 

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  ๒๕๖๒ 
 

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   ปีการศึกษา  2561 – 2562 
 

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 ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๖ ๑.๕ ๖๐ 
ส๒๓๑๐๑ ศาสนาและหน้าท่ี

พลเมือง 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 ง๒๓๑๐๓ การงานอาชีพ ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ง๒๓๑๐๒ เทคโนโลยี ๕ ๐.๕ ๒๐ ง๒๓๑๐๔ เทคโนโลยี 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 
ส๒๓๒35 หน้าท่ีพลเมือง ๕ ๐.๕ ๒๐ ส๒๓๒36 หน้าท่ีพลเมือง ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ค๒๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่ม ๕ ๑.๐ ๔๐ ค๒๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่ม ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ง๒๓๒๐3 งานประดิษฐ์  ๑ ๑.๐ ๔๐ ง๒๓๒๐4 งานประดิษฐ์  ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว๒๓๒๐๑ วิทยาศาสตร์เพิ่ม ๕ ๐.๕ ๒๐ ว๒๓๒๐๒ วิทยาศาสตร์เพิ่ม ๖ ๐.๕ ๒๐ 

 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* 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและา

ธารณประโยชน์ 
 

๑๐* 

 รวม  ๖๐๐  รวม  ๖๐๐ 
 รายวิชาเสริม ไม่คิด

หน่วยกิต 
 

60 
 รายวิชาเสริม ไม่คิด

หน่วยกิต 
 

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 
อ๒๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร ๕ 
๐.๕ ๒๐ อ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร ๖ 
๐.๕ ๒๐ 
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