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ส่วนท่ี 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 โรงเรียนภัทรวิทยา  รหัส 1163100012  ท่ีต้ังเลขท่ี 274 หมู่ท่ี 1  ตำบลท่าสายลวด  อำเภอแม่สอด  
จังหวัดตาก  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 055-563885  โทรสาร 055-
563885  email : pataravit.school@gmail.com  website : www.pataravitaya.ac.th  ได้รับอนุญาตจัดต้ัง
เมื่อ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2508 เปิดสอนระดับเตรียมปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวนนักเรียน  
1,770  คน  จำนวนบุคลากรโรงเรียน 91  คน 
ตอนที่ 2 การนำเสนอผลการประเมินตนเอง 
ระดับปฐมวัย 

1) มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 

  2.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2561-2563 
 2.2 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  
2.3 ปฏิทินปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา  
2.4 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
2.5 แบบบันทึกภาคสนาม 
2.6 ข้อมูลสารสนเทศ 

3) โรงเรียนมีแผนจะพฒันาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพท่ีดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
3.1  แผนปฏิบัติงานท่ี  1  (ด้านผู้เรียน) 
 3.1.1 เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อให้เด็กมีทักษะกระบวนการทาง 
 คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ คิดวิเคราะห์ได้เหมาะสมกว่าวัย 

3.2  แผนปฏิบัติงานท่ี  2 (ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ)   
3.2.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่าย เพื่อการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา 
3.2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรครูเข้ารับการอบรมตรงตามวิชาท่ีสอน และความถนัด เพื่อ
พัฒนาตนเองด้านความรู้ความสามารถ 
3.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดย
ให้บุคลากรทุกฝ่ายตระหนัก และมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบประกัน
คุณภาพภายใน 
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3.3  แผนปฏิบัติงานท่ี  3   (การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ) 
3.3.1 ส่งเสริมให้ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา เช่น สะเต็มศึกษา /โครงงาน/ EF/Active Learning/  

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 

 4.1 การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
  4.2 กิจกรรมกระปุกออมสิน 
  4.3 กิจกรรมดนตรีรีไซเคิล 
  4.4 วีดีโอนิทาน 
 5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

5.1 เน้นการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ 
5.2 เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพทางภาษาต่างประเทศตามมาตรฐานสากล English 
5.3 เน้นให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปฏิบัติตนตาม 
ค่านิยม มีสุขภาวะท่ีดี มีสุนทรียภาพ 
5.4 หลักสูตรท่ีหลายหลายเพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และเช้ือชาติ 

 6) โรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
6.1 สร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะท่ี
สำคัญด้านต่างๆ เช่นทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะ
การรู้จักและการประเมินตนเอง 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 

2.1 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2.2 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 
2.3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2.4 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา 
2.5 เครื่องมือตามมาตรฐานและประเด็นพิจารณา 
2.6 แบบบันทึกภาคสนามการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

3) โรงเรียนมีแผนจะพฒันาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพท่ีดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
3.1  แผนปฏิบัติงานท่ี  1   ส่งเสริมการใช้เครื่องมือในรูปแบบออนไลน์ แอปพลิเคชัน  
    (Application) ต่าง ๆ เช่น โปรแกรม Zoom/Google Classroom/  
    Google Form/Google Drive/Kahoot 2021/Math 99/Quizlet/ 
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    Socrative & Classtime & Edmodo / GIMKIT / Scratch / 
    แพลตฟอร์มของสสวท. เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ 
    ผู้เรียน 
3.2  แผนปฏิบัติงานท่ี  2   การส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน 
3.3  แผนปฏิบัติงานท่ี  3   พัฒนาบุคลากรครู/ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ 
    แบบ Active Learning เรียนรู้กระบวนการกลุ่ม การแลกเปล่ียน 
    เรียนรู้ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  
3.4  แผนปฏิบัติงานท่ี  4   การส่งเสริม/เสริมสร้างบุคลิกภาพแห่งความสำเร็จให้กับครูและ  

    นักเรียนอย่างเป็นระบบ มีภาวะผู้นำ  ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ 

    ต่อสังคม 

3.5  แผนปฏิบัติงานท่ี 5    ส่งเสริมผู้เรียนด้านจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม  
    อย่างต่อเนื่อง 
3.6  แผนปฏิบติังานท่ี 6    การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างหลากหลายและ 
    เป็นรูปธรรม 

4) นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี 
  4.1 PATARAS MODEL (PATARAS DIRECTOR) ด้านท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ/ 

       ด้านท่ี 4 มาตรฐานการศึกษาคาทอลิก (ระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน) 

  4.2 PATARAS MODEL (PATARAS STUDENT) ด้านท่ี 1 คุณภาพของเด็ก/ด้านท่ี 1 คุณภาพ 

       ของผู้เรียน/ด้านท่ี 4 มาตรฐานการศึกษาคาทอลิก (ระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน) 

4.3 PATARAS MODEL (PATARAS TEACHER) ด้านท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็น- 

4.4 สำคัญ/ด้านท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ/ด้านท่ี 4 

มาตรฐานการศึกษาคาทอลิก (ระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน) 

4.5 แบบอย่างท่ีดีด้านการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และการจัดการศึกษาของคณะภคินี 

      เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 
 4.6 แบบอย่างท่ีดีด้านครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง อุทิศตน เสียสละเพื่อองค์กร 

5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
5.1 ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ระดับจังหวัดตาก 
5.2 สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
5.3 สถานศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยบรรยากาศการศึกษาคาทอลิก 
5.4 สถานศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
5.5 สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในพระราชดำริฯ 
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5.6 สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี      
     ตามมาตรฐาน(สสวท.) 

6) โรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 6.1 ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
  - สถานศึกษาปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ 
    และบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 6.2 เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเรียนวิชาอื่น 
  - ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ 
    การเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

6.2 เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการส่ือสาร 
- ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน เป็น
เครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถ มี
ทักษะในการส่ือสาร และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม สถานศึกษาจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเขียน การอ่าน 
และการส่ือสารได้เป็นอย่างดี  
- ภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม่) สถานศึกษาส่งเสริมให้ร่วมกันอนุรักษ์ โดยการใช้ภาษาพื้นถิ่น
ในการส่ือสารตามโอกาสท่ีเหมาะสม  

6.3 เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติและเปิดโลกทัศน์มุมมอง
ร่วมกันของผู้เรียนและครูด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น 

- สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Active 
Learning เช่น  สะเต็ม (STEM) / สตรีม (STEAM) / การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (Pro-
ject-Based Learning) / การใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) /การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) /ทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based 
Learning) /การเรียนรู้จากการสืบค้น (Inquiry Based Learning) และจัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนครบท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

6.4 สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
-  สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัล    
   เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด-19 ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ DLTV / ZOOM  
   / Project 14 / Google Classroom / Google Meet /Microsoft office 365 

 6.6 จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
       - สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน Coding ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   
           กำหนดในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1- มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในรายวิชาวิทยาการคำนวณ 
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        สาระเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซี่งเป็นทักษะสำคัญและ 
        จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 6.7 พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
  - สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูอบรมพัฒนาตนเองด้านการสอนภาษาอังกฤษ และ 
        ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ 
        ให้กับผู้เรียน   
 6.8 จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ 
        ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 
      - สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูอบรมพัฒนาตนเองและจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  
        เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM)  
 6.9 จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงาน 
        ทำ เช่น ทักษะด้านกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 

      - สถานศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการในรายวิชาการงานอาชีพ ดนตรี ศิลปะที่เช่ือมโยงสู่ 
      อาชีพ โครงการสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  

 
 
 

     ลงนาม....................................................(ผู้อำนวยการโรงเรียน) 
     (เซอร์โซเฟีย ประไพพิศ  รัศมีมารีย์) 
                        วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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ส่วนท่ี 2 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 

1.1. โรงเรียนภัทรวิทยา  รหัสโรงเรียน 1163100012  ท่ีต้ังเลขท่ี 274 หมู่ท่ี 1 ตำบลท่าสายลวด อำเภอ       
แม่สอด จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท์ : 055-563885   
โทรสาร : 055-563885  email : pataravit.school@gmail.com  website : www.pataravitaya.ac.th  
ได้รับอนุญาตจัดต้ังเมื่อ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2508 เปิดสอนระดับช้ันเตรียมปฐมวัย ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  จำนวนนักเรียน  1,770  คน  จำนวนบุคลากรโรงเรียน 91 คน    
ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  
    บุคคลธรรมดา 

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

ประเภทโรงเรียน 
    ประเภทโรงเรียนในระบบ 

   สามัญศึกษา  
         การกุศลของวัด 
          การศึกษาพิเศษ 
          การศึกษาสงเคราะห์ 
           ในพระราชูปถัมภ์ 
         สามัญปกติ 
         อิสลามควบคู่สามัญ  
การจัดการเรียนการสอน 

       ปกติ  (สามัญศึกษา)  
       English  Program   ได้รับอนุญาตเมื่อ 17 มิถุนายน 2548 
 
 
 
 

mailto:pataravit.school@gmail.com
http://www.pataravitaya.ac.th/
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1.2 จำนวนห้องเรียน/ผู้เรียนจำแนกตามระดับที่เปิดสอน 

ระดับที่เปิดสอน 

จำนวนห้องเรียน 
จำนวนผู้เรียน 

ปกติ  

จำนวนผู้เรียนที่มี 

ความต้องการพิเศษ 

รวมจำนวน 

ผู้เรียน 

ห้องเรียน

ปกติ 

ห้องเรียน

EP 
ชาย หญิง ชาย หญิง  

เตรียมปฐมวัย 1 - 13 11 - - 24 

ระดับก่อนประถมศึกษา        

ปฐมวัยปีที่ 1 3 - 42 34 - - 76 

ปฐมวัยปีที่ 2 3 - 49 43 - - 92 

ปฐมวัยปีที่ 3 3 1 46 55 - - 101 

รวม 9 1 150 143 - - 293 

ระดับประถมศึกษา        

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 1 75 82 - - 157 

ประถมศึกษาปีที่ 2 4 1 88 75 - - 163 

ประถมศึกษาปีที่ 3 4 1 82 72 - - 154 

ประถมศึกษาปีที่ 4 4 1 91 71 - - 162 

ประถมศึกษาปีที่ 5 3 1 72 77 - - 149 

ประถมศึกษาปีที่ 6 3 1 76 70 - - 146 

รวม 22 6 484 447 - - 931 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น        

มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 - 42 48 - - 90 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 - 43 43 - - 86 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 - 37 53 - - 90 
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รวม 8 - 122 144 - - 266 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย        

มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 - 51 54 - - 105 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 - 46 54 - - 100 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 - 39 36 - - 75 

รวม 8 - 136 144 - - 280 

รวมทั้งสิ้น 29 7 892 878 - - 1,770 
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  1.3  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุ) 
  1.3.1 สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตำแหน่ง 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

1. ผู้บริหารสถานศึกษา            
- ผู้รับใบอนุญาต/ผู้แทน - - - - - - 1 - - - 1 
- ผู้จัดการ - - - - - - - 

1 
- - 

1 
- ผู้อำนวยการ - - - - - - - - - 
- รอง/ผู้อำนวยการ - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - 1 1 - - 2 
2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย            

- ครูไทย - - - 6 - - - - - - 6 
- ครูชาวต่างประเทศ - - - - - - - - - - - 

3. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน            
ระดับประถมศึกษา            

- ครูไทย - - 6 22 - - - - - - 28 
- ครูชาวต่างประเทศ - - - 3 - - - - - - 0 

ระดับมัธยมศึกษา            
- ครูไทย - - 3 12 - - 1 3 - - 19 
- ครูชาวต่างประเทศ - - - - - - - - - - - 

รวม - - 9 34 - - 1 3 - - 47 
4. บุคลากรทางการศึกษา            

- เจ้าหน้าท่ี - - 2 3 - - 1 - - - 6 
รวม - - 2 3 - - 1 - - - 6 

รวมทั้งสิ้น - - 11 43   3 4   61 
 
สรุปอัตราส่วน 
 ระดับปฐมวัย 

จำนวนผู้เรียนต่อครู    21 : 1 
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  27 : 1 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ระดับประถมศึกษา    ระดับมัธยมศึกษา 

จำนวนผู้เรียนต่อครู    25 : 1     จำนวนผู้เรียนต่อครู    23 : 1 
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  33 : 1     จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  34 : 1 
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  1.3.2  สรุปจำนวนครูผู้สอน จำแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   กรณีที่ 1  ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับที่มีจำนวนชั่วโมงสอนมากท่ีสุด 
   กรณีที่ 2  ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ในระดับประถมศึกษา 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จำนวนครูผู้สอน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ปฐมวัย 12 1 - - - - 
ภาษาไทย - - 1 5 3 - 
คณิตศาสตร ์ - - 1 5 1 2 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 1 3 4 - 
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 3 4 3 1 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - 1 1 2 - 
ศิลปะ - - 1 3 - 1 
การงานอาชีพ - - - 1 2 1 
ภาษาต่างประเทศ - - 6 1 3 1 

รวม - - 14 23 18 6 
   

  1.3.3  สรุปจำนวนครูผูส้อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จำนวนครูผู้สอน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

      กิจกรรมนักเรียน   
- ลูกเสือ 12 10 
- เนตรนารี 11 9 
- ยุวกาชาด - - 
- ผู้บำเพ็ญประโยชน์ - 11 
- รักษาดินแดน (ร.ด.) - 2 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 31 17 
- อื่นๆ...ให้ระบ ุ - - 

     กิจกรรมแนะแนว 37 26 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - 
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   1.3.4   สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
ลูกเสือ/เนตรนารี 

/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
จำนวน

ผู้บังคับบัญชา 

จำนวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดต้ังกองลูกเสือ 

มีวุฒิ ไม่มีวุฒิ จัดต้ัง ไม่จัดต้ัง 

ลูกเสือ เนตรนารี สำรอง 5 5 -   
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  63 63 2   
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 17 17    
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ 8 8 -   
ยุวกาชาด - - -   
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 2 2 - - - 

รวม 93 93 2 - - 
 
 

2. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ปรัชญา ศึกษาดี  วินัยเด่น  เน้นคุณธรรม  นำสู่สังคม 
วิสัยทัศน์ โรงเรียนภัทรวิทยา จัดการศึกษาด้วยบรรยากาศการศึกษาคาทอลิก เป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้ มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ มี
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อยกระดับผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 มุ่งสร้างสรรค์ผู้เรียน
ให้มีคุณธรรม  นำความรู้สู่สากล รักความเป็นไทย ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีทักษะชีวิต ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 1. พัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดการศึกษาด้วยบรรยากาศการศึกษา
คาทอลิกนำความรู้สู่สากล รักความเป็นไทย ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีทักษะชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ท่ีมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากร ให้มีศักยภาพในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อยกระดับผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านวิชาการตามมาตรฐาน
การศึกษา มีคุณธรรมจริยธรมสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
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6. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา 
7. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพ
ทางการศึกษา 
8. พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ให้เอื ้อต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
9. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคี
เครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 

เป้าหมาย 1. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาด้วยบรรยากาศการศึกษาคาทอลิก นำ
ความรู้สู่สากล รักความเป็นไทย  ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีทักษะ
ชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (พ.1) 
2. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลท่ีมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (พ.2) 
3. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
(พ.3) 
4. ครู และบุคลากร มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เพื่อยกระดับผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี21(พ.4) 
5. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา 
มีคุณธรรมจริยธรม สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (พ.5) 
6. ครู และบุคลากร พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา 
(พ.6) 
7. ครู และบุคลากร พัฒนาส่ือ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อ
ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา (พ.7) 
8. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (พ.8) 
9. สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
ชุมชน และภาคีเครือข่าย ในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (พ.9) 

ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ 1. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล (พ.2,3,7,8,9) / 
(ป.2,3,7,8,9) / (ม.2) 
2. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการศึกษา (พ.1,5) / (ป.1,5) / (ม.1,4) 
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3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู บุคลากร พัฒนาศักยภาพเป็นครูมืออาชีพ 
(พ.4,6) / (ป.4,6) / (ม.3) 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา (พ.3) / (ป.3) / (ม.2) 
5. พัฒนาสถานศึกษา ให้มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ มีความปลอดภัย เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ (พ.8) / (ป.
8) / (ม.2) 

เอกลักษณ์ โรงเรียนจัดการศึกษาด้วยบรรยากาศการศึกษาแบบคาทอลิกตามจิตตา
รมณ์ บาทหลวงเอ็ดมอนด์ แวร์ดิแอร์ 

อัตลักษณ์ รัก  รับใช้  ใจเมตตา 
 
 
 

3. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับนโยบาย

และจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ
(อธิบาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ
(อธิบาย) 

ระดับปฐมวัย        
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 1 
1. โครงการ
ส่งเสริมมวล
ประสบการณ ์

87 ดีเลิศ 91.59 ยอด
เย่ียม 

มาตรฐานที่ 3  ยุทธศาสตร์ 
ที ่1 

ตัวชี้วัดที่ 3 , 4 , 6  

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

1.โครงการ
สนอง
พระราชดำริ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

87 ดีเลิศ 88.33 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 1  ยุทธศาสตร์ 
ที ่2 

ตัวชี้วัดที่ 5 , 10 

2. โครงการ
ดูแลช่วยเหลือ
เด็ก 

87 ดีเลิศ 93.13 ยอด
เย่ียม 

มาตรฐานที่ 3  ยุทธศาสตร์ 
ที ่2 

ตัวชี้วัดที่ 5 , 10 

3. โครงการ
พัฒนา
คุณธรรม 
จริยธรรม 
 

87 ดีเลิศ 84.33 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 1  ยุทธศาสตร์ 
ที ่2 

ตัวชี้วัดที่ 5 , 10 
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        
ยุทธศาสตร์ 

ที ่1 
ส่งเสริมระบบ
บริหารจัดการ
ที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
 

79.99 ดี 98.30 ยอด
เย่ียม 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ตัวชี้วัดที่ 2-7 , 9-10 

2.งานพัฒนา
อาคารสถานที่
และ
สิ่งแวดล้อม 

89 ดีเลิศ 98.57 ยอด
เย่ียม 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ตัวชี้วัดที่ 2-7 , 9-10 

3.งาน
เทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรู้ 
 

89 ดีเลิศ 98.57 ยอด
เย่ียม 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ตัวชี้วัดที่ 2-7 , 9-10 

4.งานจัดซื้อ-
จัดจ้างและ
พัสดุ-ครุภัณฑ์ 
 

89 ดีเลิศ 95.71 ยอด
เย่ียม 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ตัวชี้วัดที่ 2-7 , 9-10 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

ส่งเสริม         
อัตลักษณ์ของ

สถานศึกษาและ
สนับสนุนพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐาน

การศึกษา 

1.โครงการ
สนอง
พระราชดำริ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

87 ดีเลิศ 98.64 ยอด
เย่ียม 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ 
ที ่1 

ตัวชี้วัดที่ 2-7 , 9-10 

2. งาน
ส่งเสริมอัต
ลักษณ์
การศึกษา
คาทอลิก 

80 ดีเลิศ 99.18 ยอด
เย่ียม 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ตัวชี้วัดที่ 2-7 , 9-10 

3.งานอภิบาล
และแพร่ธรรม 

80 ดีเลิศ 97.76 ยอด
เย่ียม 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ตัวชี้วัดที่ 2-7 , 9-10 

4. โครงการ
พัฒนา 8 กลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ 

85 ดีเลิศ 94.59 ยอด
เย่ียม 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ 
ที ่1 

ตัวชี้วัดที่ 2-7 , 9-10  

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครู 

1. โครงการ
พัฒนา 8 กลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ 

85 ดีเลิศ 94.59 ยอด
เย่ียม 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ 
ที ่1 

ตัวชี้วัดที่ 2-7 , 9-10  
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บุคลากรพัฒนา
ศักยภาพเป็นครู

มืออาชีพ 
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 4 
ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มี
การประกัน

คุณภาพภายใน
อย่างเป็นระบบ 
มีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐาน

การศึกษา 

1. งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

79.99 ดี 98.30 ยอด
เย่ียม 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ตัวชี้วัดที่ 2-7 , 9-10 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 
พัฒนา

สถานศึกษาให้มี
สภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรู้ มีความ
ปลอดภัยเป็น

องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ที่มี
คุณภาพ 

2. งานพัฒนา
อาคารสถานที่
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

89 ดีเลิศ 98.57 ยอด
เย่ียม 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ตัวชี้วัดที่ 2-7 , 9-10 

3. งาน
เทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรู้ 
 

89 ดีเลิศ 98.57 ยอด
เย่ียม 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ตัวชี้วัดที่ 2-7 , 9-10 

4. งานจัดซื้อ-
จัดจ้างและ
พัสดุ-ครุภัณฑ์ 
 

89 ดีเลิศ 95.71 ยอด
เย่ียม 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ตัวชี้วัดที่ 2-7 , 9-10 

 
***  ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2     การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4      การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7      การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
***  นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏอยู่หน้า 18 ข้อ 7  
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4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
4.1  ระดับปฐมวัย  
  ผลการพัฒนาเด็ก 

ผลพัฒนาการด้าน 
จำนวน

เด็ก
ทั้งหมด 

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. ด้านร่างกาย 281 162 57.65 104 37.01 15 5.34 
2. ด้านอารมณ์-จิตใจ 281 197 70.11 63 22.42 21 7.47 
3. ด้านสังคม 281 148 52.67 113 40.21 20 7.12 
4. ด้านสติปัญญา 281 137 48.75 119 42.35 25 8.90 

 
 
 
 4.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

วิชา 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน 
นักเรียน    
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

คณิตศาสตร ์ 152 137 29.99 46.30 36.26 30.26 -6.00 -16.55 ไม่มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร์ 152 137 38.78 43.99 39.71 38.25 -1.46 -3.68 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 152 137 56.20 59.85 52.52 54.45 1.93 3.67 มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ 152 137 43.55 55.02 48.56 56.02 7.46 15.36 มีพัฒนาการ 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใ้ส่เคร่ืองหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ใหใ้ส่เคร่ืองหมายลบ   
                           (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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 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

วิชา 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน   
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

คณิตศาสตร ์ 91 86 25.46 30.70 27.49 21.44 -6.05 -22.01 ไม่มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร์ 91 87 29.89 36.68 27.65 26.69 -0.96 -3.47 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 91 86 54.29 54.45 52.03 51.16 -0.87 -1.67 ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ 91 87 34.38 30.48 32.71 34.28 1.57 4.80 มีพัฒนาการ 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใ้ส่เคร่ืองหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ใหใ้ส่เคร่ืองหมายลบ   
                           (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 6  

วิชา 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน   
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
 ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

คณิตศาสตร ์ 75 75 26.04 28.38 17.96 18.79 0.83 4.62 มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร์ 75 75 32.68 26.45 24.51 28.42 3.91 15.95 มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 75 75 44.36 42.55 33.25 36.15 2.90 8.72 มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ 75 75 39.94 29.27 26.14 26.57 0.43 1.64 มีพัฒนาการแต่

ไม่ถึงร้อยละ 3 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

75 75 35.98 33.57 31.44 31.52 0.08 0.25 มีพัฒนาการแต่
ไม่ถึงร้อยละ 3 

  ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใ้ส่เคร่ืองหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ใหใ้ส่เคร่ืองหมายลบ   
                           (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” 

   



18 
 

 

 

  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป   
 ระดับประถมศึกษา 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/

รายวิชา 

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

 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนท่ีมี
ผลระดับ 3 
ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนท่ีมี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนท่ีมี
ผลระดับ 3 
ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนท่ีมี
ผลระดับ 3 
ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนท่ีมี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จำนวน
นักเรีย

น 

จำนวน
นักเรียนท่ีมี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 147 139 94.56 151 113 74.83 149 127 85.23 156 111 71.15 145 122 84.14 145 142 97.93 

คณิตศาสตร์ 147 145 98.64 151 122 80.79 149 127 85.23 156 94 60.26 145 75 51.72 145 80 55.17 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

147 142 96.60 151 115 76.16 149 120 80.54 156 125 80.13 145 103 71.03 145 136 93.79 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

147 142 96.60 151 114 75.50 149 134 89.93 156 124 79.49 145 138 95.17 145 135 93.10 

ประวัติศาสตร์ 147 147 100 151 139 92.05 149 131 87.92 156 124 79.49 145 110 75.86 145 109 75.17 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

147 147 100 151 151 100 149 149 100 156 156 100 145 145 100 145 145 100 

ศิลปะ 147 147 100 151 151 100 149 149 100 156 127 81.41 145 125 86.21 145 123 84.83 

การงานอาชีพ 147 147 100 151 151 100 149 147 98.66 156 156 100 145 143 98.62 145 145 100 
ภาษาต่าง 
ประเทศ 

147 143 97.28 151 112 74.17 149 84 56.38 156 71 45.51 145 93 64.14 145 110 75.86 

 

  
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชา 

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

จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียน
ท่ีมีผลระดับ 3 

ขึ้นไป 
ร้อยละ จำนวน

นักเรียน 
จำนวนนักเรียนท่ี
มีผลระดับ 3ขึ้นไป ร้อยละ จำนวน

นักเรียน 
จำนวนนักเรียนท่ี
มีผลระดับ 3ขึ้นไป ร้อยละ 

ภาษาไทย 90 44 48.89 86 51 59.30 90 66 73.33 

คณิตศาสตร ์ 90 76 84.44 86 15 17.44 90 45 50.00 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 90 89 98.89 86 51 59.30 90 65 72.22 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

90 42 46.67 86 70 81.40 90 53 58.89 

สุขศึกษาและพลศึกษา 90 89 98.89 86 84 97.67 90 88 97.78 
ประวัติศาสตร์ 90 32 35.56 86 82 95.35 90 77 85.56 
ศิลปะ 90 65 72.22 86 54 62.79 90 81 90.00 
การงานอาชีพ 90 88 97.78 86 62 72.09 90 87 96.67 
ภาษาต่างประเทศ 90 66 73.33 86 30 34.88 90 44 48.89 
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 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ต่อ) 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชา 

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

จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียน
ท่ีมีผลระดับ 3 

ขึ้นไป 
ร้อยละ จำนวน

นักเรียน 
จำนวนนักเรียนท่ี
มีผลระดับ 3ขึ้นไป ร้อยละ จำนวน

นักเรียน 
จำนวนนักเรียนท่ี
มีผลระดับ 3ขึ้นไป ร้อยละ 

ภาษาไทย 86 55 63.95 84 57 67.86 88 70 79.55 

คณิตศาสตร ์ 86 75 87.21 84 53 63.10 88 57 64.77 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 86 60 69.77 84 64 76.19 88 77 87.50 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

86 63 73.26 84 66 78.57 88 78 88.64 

สุขศึกษาและพลศึกษา 86 86 100.00 84 84 100.00 88 88 100.00 
ประวัติศาสตร์ 86 81 94.19 84 59 70.24 88 82 93.18 
ศิลปะ 86 83 96.51 84 84 100.00 88 88 100.00 
การงานอาชีพ 86 83 96.51 84 76 90.48 88 79 89.77 
ภาษาต่างประเทศ 86 68 79.07 84 73 86.90 88 86 97.73 

 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน (เทอม 1 )  
ม.4 ม.5 ม.6 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียน
ท่ีมีผลระดับ 3 

ขึ้นไป 
ร้อยละ จำนวน

นักเรียน 

จำนวนนักเรียนท่ี
มีผลระดับ 3    

ขึ้นไป 
ร้อยละ จำนวน

นักเรียน 

จำนวนนักเรียนท่ี
มีผลระดับ 3    

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 105 82 78.09 99 88 88.89 75 66 88.00 

คณิตศาสตร ์ 105 77 73.33 99 42 42.42 75 42 56.00 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 105 41 39.05 99 37 37.37 75 45 60.00 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 105 98 93.33 99 81 81.81 75 67 89.33 
สุขศึกษาและพลศึกษา 105 105 100.00 99 85 85.86 75 75 100.00 
ประวัติศาสตร์ 105 79 75.23 99 99 100.00 75 67 89.33 
ศิลปะ 105 100 95.23 99 99 100.00 75 70 93.33 
การงานอาชีพ 105 102 97.14 99 92 92.93 75 75 100.00 
ภาษาต่างประเทศ 105 89 84.76 99 96 96.97 75 68 90.67 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ต่อ) 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน (เทอม 2) 
ม.4 ม.5 ม.6 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียน
ท่ีมีผลระดับ 3 

ขึ้นไป 
ร้อยละ จำนวน

นักเรียน 

จำนวนนักเรียนท่ี
มีผลระดับ 3    

ขึ้นไป 
ร้อยละ จำนวน

นักเรียน 

จำนวนนักเรียนท่ี
มีผลระดับ 3    

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 102 74 72.55 99 89 89.90 75 68 90.67 

คณิตศาสตร ์ 102 70 68.63 99 86 86.87 75 59 78.67 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 102 68 66.67 99 70 70.71 75 63 84.00 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 102 92 90.20 99 93 93.94 75 67 89.33 
สุขศึกษาและพลศึกษา 102 102 100.00 99 99 100.00 75 71 94.67 
ประวัติศาสตร์ 102 93 91.18 99 99 100.00 75 67 89.33 
ศิลปะ 102 102 100.00 99 99 100.00 75 72 96.00 
การงานอาชีพ 102 91 89.22 99 96 96.97 75 71 94.67 
ภาษาต่างประเทศ 102 100 98.04 99 97 97.98 75 73 97.33 

 
 
 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
 เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

สมรรถนะ 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ 
ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
สมรรถนะ *** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

ด้านภาษาไทย
(Thai Language) 

184 149 47.76 61.08 52.55 50.44 -2.11 -4.02 ไม่มีพัฒนาการ 

ด้านคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) 

184 149 40.47 51.46 47.10 39.52 -7.58 -16.09 ไม่มีพัฒนาการ 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใ้ส่เคร่ืองหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ใหใ้ส่เคร่ืองหมายลบ   
                           (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 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย   
ระดับ     

ประเทศ       
ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ      
ด้านการอ่าน 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

อ่านรู้เรื่อง 187 147 71.86 65.54 67.33 62.25 -5.08 -7.54 ไม่มีพัฒนาการ 
อ่านออกเสียง 187 147 74.14 57.27 60.57 70.96 10.39 17.15 มีพัฒนาการ 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใ้ส่เคร่ืองหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ใหใ้ส่เคร่ืองหมายลบ   
                           (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 ) 
  นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่นำมาใช้ในการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาหรือเพื่อการพฒันา 

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

แบบอย่างที ่ดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขึ ้นตอนการปฏิบัติที ่ทำให้สถานศึกษาประสบ
ความสำเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน 
โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั ้นตอน การปฏิบัติตลอดจนความรู ้และประสบการณ์ มีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ 

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 
1. PATARAS MODEL (PATARAS DIRECTOR) ด้านท่ี 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการ 
ด้านท่ี 4 มาตรฐานการศึกษา
คาทอลิก 
 

ปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน 
 

ปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน 

2. PATARAS MODEL (PATARAS STUDENT) ด้านท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
ด้านท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ด้านท่ี 4 มาตรฐานการศึกษา
คาทอลิก 

ปฐมวัย 
ขั้นพื้นฐาน 

ปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน 
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ช่ือ นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 
3. PATARAS MODEL (PATARAS TEACHER) ด้านท่ี 3 การจัดประสบการณ์

ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
ด้านท่ี 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
ด้านท่ี 4 มาตรฐานการศึกษา
คาทอลิก 

ปฐมวัย 
 

ขั้นพื้นฐาน 
 
 

ปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน 

 
 
6.  รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ  

6.1  ปีการศึกษาปัจจุบัน  
ช่ือรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1. การรับรองมาตรฐานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

ระดับทอง      เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กรมอนามัย  

2. โรงเรียนเครือข่ายการรับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง 

  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
     ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง 

 

3. โรงเรียนส่งเสริมการจัด
การศึกษาตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก 

  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
     ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

คณะภคินีเซนต์
ปอล เดอ ชาร์ตร 

 

3. สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย 
ป้องกันโรค COVID-19 

ผ่านมาตรฐาน  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
     ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กรมอนามัย  

4. เป็นโรงเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้จากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2562 

  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
     ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 
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6.2  ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 

ช่ือรางวัล 
ปี พ.ศ..... 

ท่ีได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1.  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน - -  
2.  นักเรียนรางวัลพระราชทาน - -  
3.  โรงเรียนมาตรฐานสู่สากล  (มาตรฐาน สช.) - -  
4.  โรงเรียนคุณธรรม  (ระดับ สช. ระดับกระทรวง) - -  
5. โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง - -  
 

7. การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ  
นโยบายและจุดเน้น มี ไม่มี 

1. จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ  รวมทั้งแนวทางการจัด 
การเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ 

  

2. ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ินและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการ
จำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 

  

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

  

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพ 
อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

  

5. พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์  
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และมีเหตุผลเป็นข้ันตอน 

  

6. ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถ่ินร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษาอย่าง
หลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสาร
และใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

7. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

  

8. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้   
9. เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

  

10. ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ
และสร้างรายได้ 

  

11. สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
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12. พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เพ่ือทำหน้าท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The 
Trainer)  และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Cap-
ital Excellence Center: HCEC) 

  

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

  

 
 
8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 

รอบการประเมิน 
ระดับคุณภาพผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ดีมาก ดีมาก 
รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ดี ดี 
รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) รอผลการประเมิน รอผลการประเมิน 

 
 
9.  หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

  สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

  สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
  สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 
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ส่วนท่ี 3  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 ระดับปฐมวัย 
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จำนวนเด็ก (คน) 
*** 

ผลการประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ ท้ังหมด 

ผ่านเกณฑ์ท่ี
กำหนด 

1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง         
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

 
 

 
 

87.00 281 266 94.66 ยอดเย่ียม 

 1.1 ร้อยละของเด็กมีน้ำหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

    260 92.53  

 1.2 ร้อยละของเด็กเคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ดี 

    272 96.80  

 1.3 ร้อยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

    261 92.88  

 1.4 ร้อยละของเด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลง
เก่ียวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะ 
ที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจาก
บุคคล สิง่แวดล้อม และสถานการณ์ที่เสีย่ง
อันตราย 

    271 96.44  

2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
ได้ 

  87.00 281 260 92.53 ยอดเย่ียม 

 2.1 ร้อยละของเด็กร่าเริงแจ่มใส          
แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสม 

    271 96.44  

 2.2 ร้อยละของเด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ  
อดทนในการรอคอย 

    257 91.46  

 2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและ
ผู้อื่น 

    258 91.81  

 2.4 ร้อยละของเด็กมีจิตสำนึกและค่านิยม      
ที่ดี 

    261 92.88  

 2.5 ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจ กล้าพูด 
กล้าแสดงออก 

    251 89.32  

 2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือแบ่งปัน     261 92.88  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวนเด็ก (คน) 
*** 

ผลการประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม่

ปฏิบัติ 
ท้ังหมด 

ผ่านเกณฑ์ท่ี
กำหนด 

 2.7 ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิ รู้หน้าที่
รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น 

    261 92.88  

 2.8 ร้อยละของเด็กซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามที่สถานศึกษากำหนด 

    259 92.17  

 2.9 ร้อยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะ
ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

    260 92.53  

3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลอื
ตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

  87.00 281 262 93.24 ยอดเย่ียม 

 3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเอง 
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัย 
ในตนเอง 

    257 91.46  

 3.2 ร้อยละของเด็กประหยัดและพอเพียง     251 89.32  
 3.3 ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 
    261 92.88  

 3.4 ร้อยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย และ 
มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ ฯลฯ 

    261 92.88  

 3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด 
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น 

    271 96.44  

 3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแยง้โดยปราศจาก 
การใช้ความรุนแรง 

    271 96.44  

4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร
ได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

  87.00 281 256 91.10 ยอดเย่ียม 

 4.1 ร้อยละของเด็กสนทนาโต้ตอบและ 
เล่าเร่ืองให้ผู้อื่นเข้าใจ 

    256 91.10  

 4.2 ร้อยละของเด็กต้ังคำถามในสิง่ที ่
ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหา
คำตอบ 

    259 92.17  

 4.3 ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและเล่าเร่ือง 
ที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย 

    251 89.32  

 4.4 ร้อยละของเด็กมีความสามารถในการ
คิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิด
แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเร่ือง 
ง่าย ๆ ได้ 

    260 92.53  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวนเด็ก (คน) 
*** 

ผลการประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ ท้ังหมด 

ผ่านเกณฑ์ท่ี
กำหนด 

 4.5 ร้อยละของเด็กสร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ 
การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ ฯลฯ 

    256 91.10  

 4.6 ร้อยละของเด็กใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น 
แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ เป็น
เคร่ืองมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้
ได้ 

    254 90.39  

              สรุปผลการประเมิน    =        ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                               จำนวนประเด็นพิจารณา  

92.88 ยอดเยี่ยม 

 หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จำนวนเด็กผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด  
                                                                    จำนวนเด็กท้ังหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม    

 

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1   

       โรงเรียนภัทรวิทยามีการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านคุณภาพเด็กจากกระบวนการพัฒนา

ด้านร่างกายเด็กให้มีสุขภาพแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดี โดยจัดให้มีกิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมการประเมินพัฒนาการเด็ก 

ซึ่งสามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายเด็กได้อย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมทดสอบพัฒนาด้านร่างกาย เช่น 

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อทดสอบการเคล่ือนไหวร่างกาย การทรงตัว การใช้มือ

และตาประสานสัมพันธ์กันอย่างคล่องแคล่ว พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ จัดให้มีการเรียนพละ เรียน

ว่ายน้ำ เพื่อให้เด็กได้พัฒนาทุกส่วนของร่างกายสมวัย มีการจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ครบ 5 หมู่ 

ตามหลักโภชนาการ มีปริมาณเหมาะสมตามวัย   และให้เด็กได้รับอาหารเสริมนมโรงเรียน/ขนมปังเป็นประจำทุก

วัน โดยมีการบันทึกการแจกนมโรงเรียนและกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าสายลวด เข้ามาดูแลเรื่องสุขภาพของเด็ก ๆ เป็นประจำทุกปี มีระบบการ

ติดตามพัฒนาการทางด้านร่างกาย มีการช่ังน้ำหนักวัดส่วนสูงเดือนละ 1 ครั้ง  ติดตามดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนตน

และฝึกปฏิบัติเป็นนิสัย  สามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย ของอาคารและสถานท่ี โดยมีงาน

อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมคอยดูแล ปรับปรุง สถานท่ีต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอสอนให้เด็กได้รู้จักดูแลตนเองผ่าน

กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะอย่างสม่ำเสมอ 

 กระบวนการพัฒนาด้านอารมณ์-จิตใจ ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพท่ีดีและมีความสุข ช่ืนชมและแสดงออกทาง
ศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักการรอคอยเมื่อ
ตนเองต้องการส่ิงของของผู้อื่น รู้จักมีความเมตากรุณา มีน้ำใจและช่วยเหลือ แบ่งปันต่อผู้อื่น มีความเห็นอกเห็นใจ 
ผ่านการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมตามหลักสูตร ได้แก่ กิจกรรมเคลื ่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมตามมุมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษา เด็กได้
ลงมือปฏิบัติจริงจากกิจกรรมกลุ่มและได้เรียนรู้ร่วมกัน มีความสนใจและกระตือรือร้นในกิจกรรม เกิดความภูมิใจ
ในตนเอง ผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างสร้างสรรค์  และจากกิจกรรมค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม/ลูกเสือจ๋ิว กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม กิจกรรมสนทนาธรรม  
         กระบวนการพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รักษ์ธรรมชาติสิ ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้ปฏิบัติตามกิจวัตร ประจำวันของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม  เช่น  การสวม – ถอดเสื้อผ้า  ทาแป้ง  ใส่ – ถอดถุงเท้า/รองเท้า  การเก็บกระเป๋า เก็บ
ของใช้ส่วนตัว/ของใช้ส่วนรวมต่าง ๆ  และทำงานตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามเวลา  จัดกิจกรรมให้เด็กปฏิบติั
ตามข้อตกลงของห้องเรียน  เช่น การเก็บของเล่นหลังทำกิจกรรมและไม่วิ่งไปมาในห้องเรียน ปฏิบัติตามกฎของ
โรงเรียน เช่น  การมาเข้าแถวเคารพธงชาติเวลา 7.40 นาที เข้าแถวรับบริการก่อนหลัง  การขึ้น ลงบันไดตาม
สัญลักษณ์ มีมารยาทในการรับประทานอาหาร  การฟัง  การพูด  การไหว้  การแสดงความเคารพท่ีสอดคล้องกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมไทยได้  เหมาะสมตามประเพณีทางศาสนาหรือปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
ที่ตนเองนับถือได้ตามวัยโดยผ่าน กิจกรรมปฐมนิเทศเด็กปฐมวัย กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญ และกิจกรรมหนูน้อย
นักพูด 
 กระบวนการพัฒนาด้านสติปัญญาส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษาและการส่ือสาร มีทักษะการคิดพื้นฐาน
และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะพื้นฐานรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง บุคคล สถานที่และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
โดยจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย นำกิจกรรมการทดลองที่เหมาะสมกับวัยมาจัดประสบการณ์ ให้เด็กเกิดการคิดค้น สืบเสาะ
แสวงหาคำตอบและสรุปผลร่วมกันโดยมีครูคอยช้ีแนะ เช่น หน่วย  คณิตศาสตร์  เพื่อให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับ   สี 
ตัวเลข แบบรูป รูปทรง ขนาดรูปร่าง  น้ำหนัก รวมถึงการจัดประสบการณ์ให้เกิดทักษะทางการคิด เช่น ส่ิงต่าง ๆ 
ท่ีอยู่รอบ ๆ ตัว ให้เด็กได้เล่นเกมการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้รู้จักการคิด การใช้ภาษา การสังเกต การจำแนกและการ
เปรียบเทียบ พาเด็กออกไปทัศนศึกษานอกห้องเรียนเพื่อเรียนรู้  ส่ิงต่าง ๆ รอบตัว  เช่น  ต้นไม้  รู้จักส่วนประกอบ
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ของต้นไม้  หน้าที่ของต้นไม้  เด็กมีความสนใจเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมรอบตัว และมีความใฝ่รู้เกิดทักษะการสังเกต 
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา มีความรู้เรื่องมิติสัมพันธ์การกะประมาณ และรู้
จำนวนได้ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็นพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันต่อไปผ่านโดยผ่าน
กิจกรรมทัศนศึกษาสู่แหล่งการเรียนรู้  กิจกรรมนิทรรศการผลงานเด็ก กิจกรรมหนูน้อยวิทยาศาสตร์ ชวนคิด
คณิตศาสตร์ กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
           จากผลการดำเนินงานส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการครบ 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาอย่างสมวัย เช่น เด็กเคลื่อนไหวร่างกายได้เหมาะสมกับวัย รู้จักการดูแลตนเอง การช่วยเหลือตัวเองใน
กิจวัตรประจำวัน ป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ รู้เรื่องราวเกี่ยวกับตนเองและบุคคลรอบตัวเด็ก มีจิตใจดีมีความ
อดทนรู้จักการรอคอยควบคุมตนเองได้ดีมีสุนทรียภาพช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะดนตรีและการเคล่ือนไหวได้
เหมาะสมกับวัยเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามหลักสูตร ปฏิบัติตนอย่างมีวินัย มี
สัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ ยิ้มไหว้ทักทาย มีความรับผิดชอบ มีทักษะการคิดทักษะการแก้ปัญหา มีความรู้เรื่องมิติ
สัมพันธ์การกะประมาณ รู้จำนวนและใช้ภาษาได้เหมาะสมตามวัย 
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     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ผลสำเร็จ (ข้อ) 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

  4 ดีเลิศ 

 1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาทีย่ืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

    

 1.2 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัด
วิชาการ 

    

 1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และ
การลงมือปฏิบัติ (Active learning) 

    

 1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการและ
ความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกบั
วิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

    

 1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเน่ือง 

    

2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   5 ยอดเย่ียม 
 2.1 จัดครูครบชั้นเรียน      
 2.2 จัดครูให้มคีวามเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ์     
 2.3 จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวยัแต่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย     
 2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวยั     
 2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวยัและผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย     
3 ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์   4 ดีเลิศ 
 3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ

วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 
    

 3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก  

    

 3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์สำคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม 
จัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 

    

 3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว     
 3.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
    

4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

  5 ยอดเย่ียม 

 4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย     
 4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่คำนงึถึงความปลอดภัย     
 4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบ

ร่วมมือร่วมใจ 
    

 4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ ที่ปลอดภัย
และเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อ
สำหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ผลสำเร็จ (ข้อ) 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

 4.5 จัดห้องประกอบที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก     

5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ ์

  
4 ดีเลิศ 

 5.1 อำนวยความสะดวกและใหบ้ริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ 
อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ 

    

 5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อในการ
จัดประสบการณ์ 

    

 5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์     

 5.4 มีการนำผลการนิเทศติดตามการใช้สื่อมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนา 

    

 5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อ
การจัดประสบการณ์ 

    

6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

  
4 ดีเลิศ 

 6.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

    

 6.2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา
กำหนดและดำเนินการตามแผน 

    

 6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา     
 6.4  มีการติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผล          

การประเมินตนเองประจำปี และรายงานผลการประเมินตนเอง          
ให้หน่วยงานต้นสังกัด 

  
  

 6.5 นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โดยผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

    

7 เพ่ิมเติมประเด็นพิจารณาได้     
 7.1-7.5     

  สรุปผลการประเมิน       =       ผลรวมผลสำเร็จทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จำนวนประเด็นพิจารณา 

4.33 ดีเลิศ 

  หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
***  ผลสำเร็จ =   จำนวนข้อทีป่ฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา 

 
 
 
 
 

   

 

           แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ  กำลังพัฒนา 

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     กำลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคุณภาพ     ปานกลาง 

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

โรงเรียนภัทรวิทยามีหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษาท่ียืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560มีการออกแบบการจัดประสบการณ์ตามสาระการเรียนรู้ครบ 4 สาระตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กคือพัฒนาการด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา  มีการออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น 
และผ่านการลงมือปฏิบัติ ผ่านหน่วยการเรียนรู้โครงการและกิจกรรม สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการจัดการศึกษามีการกำกับติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่ อสร้าง
ความมั่นใจต่อคุณภาพของสถานศึกษามีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
     จัดครูและบุคลากร ที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจำการที่จบการศึกษา
ปฐมวัย   และมีครูพี่เล้ียงท่ีผ่านการอบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย  มีการจัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่าน
การอบรมการศึกษาปฐมวัยเพื่อให้เข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ส่งครูและบุคลากรเข้าร่วมอบรม
เพื่อให้เข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ให้สามารถวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มี
ทักษะการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กใช้ประสบการณ์สำคัญในการออกแบบและจัดกิจกรรม 
6 กิจกรรมหลัก มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลส่งผลให้ครูทุกคนมีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ 
 สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสตูร
สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อให้เข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ให้สามารถ
วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีการส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก มีการทบทวนการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับ
เด็กและครอบครัว ผ่านการเยี่ยมบ้าน การสนทนากับผู้ปกครอง ผ่านไลน์ส่วนตัว ไลน์กลุ่ม ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการ
จัดประสบการณ์โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยมีการทำ (PLC) ในระดับชั้นปฐมวัย เพื่อ
แก้ปัญหากล้ามเนื้อมัดเล็กไม่แข็งแรง (พัฒนาทักษะการเขียนพยัญชนะไทย)กล้ามเนื้อมือและตาไม่สัมพันธ์กัน 

จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอเหมาะสมตามวัยโดยเลือกใช้สื่อและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ พัฒนาการของเด็ก มีการจัดส่ิงแวดล้อมท้ังภายใน
และภายนอกห้องเรียน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น/โปรแกรมช่วยสอน ห้องศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุด สวน
สมุนไพร  การทัศนศึกษาภายนอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรภายในสถานศึกษาโดยจัด
สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายของเด็กตอบสนองความต้องการและส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้   มี
บรรยากาศท่ีอบอุ่นสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม เพื่อป้องกันพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของเด็ก 

ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ โดยมีการจัดทำ
ข้อมูลสารนิทัศน์อย่างเป็นระบบ ให้เห็นร่องรอยการพัฒนาและการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของเด็ก กำหนดเป้าหมาย 
การนำเสนอข้อมูลท่ีผ่านการไตร่ตรองสะท้อนความสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา มีการจัดทำแฟ้ม
สะสมผลงานเด็ก/ผลงานเด็กรายบุคคลและรายกลุ่ม/ จัดทำจุลสาร/จัดทำป้ายนิเทศให้ความรู้/เว็ปไซด์โรงเรียน
ภัทรวิทยา 
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ระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมโดยสถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในและนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและจัดทำรายงานประจำปี นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดและนำเผยแพร่ลงสู่
เว็บไซต์โรงเรียน 

สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร มีการส่งครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนา
ศักยภาพและนำความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่ลงเว็บไซต์โรงเรียนเพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรได้รับความรู้และนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์โรงเรียนภัทรวิทยามีการกำหนดอัตลักษณ์ผู้เรียนคือ รัก รับใช้ ใจเมตตา และเอกลักษณ์
สถานศึกษา คือเป็นโรงเรียนจัดการศึกษาด้วยบรรยากาศการศึกษาแบบคาทอลิกตามจิตตารมณ์ บาทหลวงเอ็ด
มอนด์ แวร์ดิแอร์ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนคำสอน 30 นาที คริสต์ (คาทอลิก) อิสลาม และจริยศึกษา เข้าร่วม 
วจนพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น  สนทนาธรรมให้เด็กเกิดข้อคิดในการดำรงชีวิต และ
กิจกรรมวันคริสมาสต์ คือกิจกรรมเฉลิมฉลองพระคริสตสมภพของพระเยชูเจ้า เพื่อให้เด็กเกิดความรักและการ
แบ่งปันฯลฯ 

มีการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น โดยมี
โครงการสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมดนตรีรีไซเคิล (ปฐมวัยปีที ่ 1) กิจกรรมกระปุกออมสิน 
(ปฐมวัยปีท่ี2) และกิจกรรมพบน้องสบู ่ (ปฐมวัยปีท่ี 3)  มีโครงการบ้านนักวิทยาศาตร์น้อย กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมหนูน้อยวิทยาศาสตร์/ชวนคิดคณิตศาสตร์  
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     มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวนครู (คน) *** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม่

ปฏิบัติ  บรรจุ 
ผ่านเกณฑ์
ท่ีกำหนด 

1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

  87.00 6 6 100.00 ยอดเย่ียม 
 

 1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล     6 100.00  

 1.2 จัดทำแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์
จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 

    6 100.00 
 

 1.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบ
ทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดย ไม่มุ่งเน้น
การพัฒนาด้านใดด้านหน่ึงเพียงด้านเดียว 

    5 83.33 

 

2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

  87.00 6 6 100.00 ยอดเย่ียม 

 2.1 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิม 

    6 100.00  

 2.2  ให้เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่าง
อิสระ ตามความต้องการความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของ
เด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

    6 100.00 

 

 2.3  เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระทำ และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

    5 83.33  

3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

  87.00 6 6 100.00 ยอดเย่ียม 

 3.1  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรยีนได้สะอาด ปลอดภยั และอากาศถ่ายเท
สะดวก 

    6 100.00 
 

 3.2  จัดให้มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สำหรับ
มุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 

    6 100.00  

 3.3  จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดภาพแวดล้อม
ในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้  
เป็นต้น 

    5 83.33 
 

 3.4  ใชส้ื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกับช่วงอาย ุ
ระยะความสนใจ และวิถีการเรยีนรู้ของเด็ก เช่น 
กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร ์สำหรับการเรยีนรู ้
กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นใหค้ิดและหา
คำตอบ เป็นต้น 

    5 83.33 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวนครู (คน) *** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม่

ปฏิบัติ บรรจุ 
ผ่านเกณฑ์
ท่ีกำหนด 

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

  87.00 6 5 83.33 ดีเลิศ 

 4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและ
กิจวัตรประจำวันด้วยเคร่ืองมือและวิธีการที่
หลากหลาย  

    6 100.00 
 

 4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
โดยผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 

    5 83.33  

 4.3 นำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพ
เด็กอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

    5 83.33  

 4.4 นำผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

    5 83.33  

               สรุปผลการประเมิน    =       ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                จำนวนประเด็นพิจารณา 

95.83 ยอดเยี่ยม 

 หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จำนวนครูผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด  
                                                                    จำนวนครูท้ังหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม  

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3   

โรงเรียนภัทรวิทยาได้จัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยปีพุทธศักราช 2560 นำลงสู่การกำหนดหน่วยการจัดประสบการณ์เพื่อจัดทำแผนการจัดประสบการณท่ี
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง  4 ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพและมีการบันทึกหลังแผนเป็นปัจจุบันอย่าง
สม่ำเสมอและปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ให้สามารถจัดประสบการณ์ได้จริงตอบสนองความต้องการท่ี
หลากหลายและความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยเลือกใช้ส่ือ แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 



36 
 

 

 

เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการความสนใจ ความสามารถ ตอบสนอง
ต่อวิธ ีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู ้ที ่หลากหลาย ให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรงและลงมือปฏิบัติอย่างมีความสุข จัดกิจกรรมให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการคิด ค้นคว้า แก้ปัญหาและ
หาคำตอบได้ด้วยตนเอง เช่น กิจกรรมชวนคิดคณิตศาสตร์ของสสวท. กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ของ
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ให้เด็กจัดทำข้อตกลงในการทำกิจกรรมร่วมกันท้ังภายในห้องเรียนและภายนอก
ห้องเรียนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน   
 สนับสนุนส่งเสริมให้ครูปฐมวัยเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ด้านการจัดประสบการณ์ในรูปแบบการอบรม
ทั ่วไป อบรมออนไลน์รวมถึงการแบ่งปันความรู ้จากครูที ่ได้ร ับการอบรมมา เพื ่อพัฒนาศักยภาพการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัยและจัดให้มีโครงการ/กิจกรรมที่ช่วยในการพัฒนาความพร้อม 4 ด้านของ
เด็กคือ ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
 จัดบรรยากาศท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเช่น แปลงเกษตร สวนสมุนไพร สวนพฤกษาศาสตร์ ให้ความรู้เรื่องพืชยืน
ต้น ไม้ล้มลุก พืชที่เป็นสมุนไพร พืชสวนครัวชนิดต่าง ๆ แมลงและสัตว์เลื้อยคลาน รวมถึงสนามเด็กเล่นของเล่น
ตามมุมประสบการณ์ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์เป็นการเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การรู้จักส่วนประกอบของ
คอมพิวเตอร์และการฝึกทักษะทางสติปัญญา ด้วยโปรแกรมวาดภาพ โปรแกรมมิติสัมพันธ์ การใช้ห้องสมุดและ
ห้องสมุดดิจิทัลท่ีรวบรวมหนังสือมากมาย มีนิทานและหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยได้พัฒนาการทางด้าน
ภาษา เชาว์และสติปัญญา ห้องดนตรีเป็นการเรียนดนตรีเบ้ืองต้น ตัวโน๊ตพิ้นฐาน โด เร มี ฟา ซอล ลา ที สอนการ
กดใช้นิ้ววางบนเครื่องดนตรีได้ถูกต้องตามวัย เด็กสามารถเล่นเป็นเพลงที่มีโน้ตสั้น ๆ ได้ ห้องศูนย์การเรียนรู้เป็น
การเรียนรู้ผ่านการเล่นของเล่นที่เสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญาและ
สนับสนุน ส่ือคณิตศาสตร์ของสสวท. อุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็กคือการเรียนรู้
ผ่านการเล่น ของเล่นตามมุมประสบการณ์เช่น ตัวอักษรร้อยเชือก ชุดแป้งโดว์ บล็อกรูปทรงต่าง ๆ พัฒนาการ
กล้ามเนื้อมัดเล็ก ติดต้ังสัญญาณอินเตอร์ความเร็วสูงใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ระดับปฐมวัยโทรทัศน์เพื่อการศึกษาส่งผลให้เด็กมีสุขภาพจิตดี มีความอดทนรอคอยควบคุมตนเองและสามารถเข้า
ร่วมและทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีความสุขสมวัย 
 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปป รับปร ุงการจัด
ประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก ครูปฐมวัยได้จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยการกำหนดหน่วยการจัด
ประสบการณ์ จุดประสงค์ กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมคือ กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสรี กิจกรรมเกมการศึกษาใหค้รอบคลุมพัฒนาการอย่างสมดุลครบ 
4 ด้านและบันทึกหลังแผนเพื่อนำผลมาทำการวิจัยปรับปรุงให้เด็กเกิดพัฒนาการ ด้านร่างกายเด็กได้เคลื่อนไหว
ร่างกายตามจังหวะเพลงหรือการเคาะ ด้านอารมณ์จิตใจ เด็กกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมมีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น ด้านสังคมเด็กสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้จนสำเร็จ ด้านสติปัญญาเด็กสามารถสนทนาตอบ
คำถามจากการจัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ตามวัย สามารถกำหนดสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยลีง
ในแผนการจัดประสบการณ์ได้อย่างชัดเจนคือครูกำหนดสื่อการจัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรี ยนรู้อย่าง
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เหมาะสมเช่นการใช้ของจริงที่เด็กสามารถสัมผัสได้ เช่น พืช ผัก ผลไม้ บล็อก หนังสือนิทาน การเล่นเครื่องเล่น
สนาม การวิ่งเก็บของใส่ตะกร้า จับคู่ภาพกับเงา จับคู่ภาพท่ีเหมือนกัน จับคู่ภาพมิติสัมพันธ์และสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติรวมถึงอธิบายหลักสำคัญของการเลือกใช้สื ่อได้อย่างเหมาะสมกับการจัดประสบการณ์และเหมาะกับวัย
รวมถึงพัฒนาการของเด็กหลีกเล่ียงการใช้ส่ือประเภทของมีคมหรือส่ือท่ีใช้วัสดุท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็กจัด
กิจกกรมที่แสดงความยินดีต่อความสำเร็จสร้างความกล้าแสดงออก ความภาคภูมิใจเพื่อการศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงขึ้น ส่งผลให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติอย่างมีความสุขและมีสุขภาพจิตท่ีดี 
 

      มาตรฐานที่ 4  การศึกษาคาทอลิก (เพิ่มเติมของสถานศึกษา) 
 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

 

จำนวนผู้เรียน/ครู 

(คน) 
ผลการ

ประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได้ 

 

ปฏิบัติ 

 

ไม่

ปฏิบัติ 

ทั้งหมด 

ผ่าน

เกณฑ์ที่

กำหนด 

1 มาตรฐานการศึกษาคาทอลิค   90 281 261 92.88 ยอดเย่ียม 

 1.1 เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 

✓ -   261 92.88  

 1.2 สถานศึกษามีกระบวนการ

ดำเนินการและจัดกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษา

คาทอลิก 

✓ -   ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม  

 1.3 สถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์

การศึกษาคาทอลิก 

✓ -   ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม  

สรุปผลการประเมิน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่เพิ่มเติม 

โรงเรียนภัทรวิทยา จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลกัษณ์

การศึกษาคาทอลิก ดังนี้เด็กปฐมวัยปฏิบัติตนด้วยความรัก เมตตา เช่น ปฏิบัติศาสนกิจ ปฏิบัติตามหลักธรรมของ

ศาสนาที่ตนนับถือ  ขยัน ตั้งใจเรียน แสวงหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและ รู้จักขอโทษเมื่อทำผิดและให้อภัยผู้อื่น  เด็กปฐมวัยดำเนิน

ชีวิตอย่างเรียบง่าย พอเพียง เช่น ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างรู้คุณค่า อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรหรือพลังงานอย่าง

ประหยัด  อดออมและพอประมาณ สุภาพ อ่อนน้อมไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น พอใจในสิ่งที่ตนเป็นและมี  

ความซื่อสัตย์ เช่น พูดความจริง  ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรงและจริงใจ  

ไม่นำสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ลอกการบ้านไม่ทุจริตในการสอบ  เด็กปฐมวัยมีอิสรภาพในการปฏิบัติความดี 

เช่น ช่วยเหลือครู ผู้อื่น ยกของ เก็บของด้วยความสมัครใจ ช่วยสอนอธิบายการบ้าน/งานแก่เพื่อนด้วยความเต็มใจ  

อาสาสมัครปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ ภายในโรงเรียนด้วยตนเอง ด้วยใจอิสระ บริจาคทรัพย์/ ส่ิงของ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

ในโอกาสต่างๆ ด้วยใจอิสระ ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาจนเป็นนิสัยโดยไม่ถูกบังคับ โดยปลูกฝังผ่าน

โครงการ/กิจกรรมดังนี้ กิจกรรมสนทนาธรรม กิจกรรมจริยธรรมสามศาสนา  กิจกรรมวจนพิธีกรรมและพิธีบูชา

ขอบพระคุณในโอกาสต่างๆ แบบประเมินอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์

การศึกษาคาทอลิก โดยมีการดำเนินงานดังนี้ กิจกรรมสนทนาธรรม เพื่อให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติ

ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและศาสนาที่ตนนับถือ จัดการสอนจริยศึกษา มีฝ่ายจิตตาภิบาลเป็นผู้รับผิดชอบ โดย

กิจกรรมคาทอลิกสำหรับนักเรียนคาทอลิก  จริยศึกษาสำหรับนักเรียนทุกคน ทุกวันๆ ละ 30 นาที 

มีการจัดบรรยากาศของโรงเรียนตามจิตตารมณ์พระวรสาร โดยจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้อบอุ่นเสมือน
บ้านด้วยบรรยากาศแห่งอิสรภาพและความรัก เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณ จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริม 
วันสำคัญท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ส่งเสริมการภาวนา ไตร่ตรองการนั่งสมาธิ 

โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายโรงเรียนคาทอลิก และผู้มีส่วนร่วม
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกให้กับ เด็ก
ปฐมวัยอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เช่น จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายโรงเรียนคาทอลิก (สังฆมณฑล
นครสวรรค์ , อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)  จัดทำค่ายกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กปฐมวัย จัด
กิจกรรมตามวันสำคัญทางศาสนา  จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อช้ีแจงทำความเข้าใจแนวทางการจัดการศึกษา
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ตลอดจนส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเฉพาะด้านอัตลักษณ์   ชุมชน 
เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายโรงเรียนคาทอลิก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความตระหนักในหน้าท่ีของการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อม ท่ีเอื้อและส่งเสริมบรรยากาศการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก  . ผู้นำชุมชนทางศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ด้านการอบรมตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เช่น พิธีบูชาขอบพระคุณและวจนพิธีกรรมในโอกาสต่างๆ 
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    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวนผู้เรียน (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม ่

ปฏิบัติ 
ท้ังหมด 

ผ่านเกณฑ์
ท่ีกำหนด 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        

1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

  87.00 1,640 1,314 80.12 ดีเลิศ 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านในแต่ละ
ระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

    1,220 74.39  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียนในแต่ละ
ระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

    1,251 76.28  

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารในแต่ละ
ระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

    1,586 96.71  

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิดคำนวณใน
แต่ละดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

    1,198 73.05  

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

  85.00 1,640 1,443 87.99 ดีเลิศ 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
จำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

    1,159 70.67  

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปรายแลกเปลีย่น
ความคิดเห็น  

    1,585 96.65  

 2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล     1,585 96.65  
3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   82.00 1,640 1,402 85.49 ดีเลิศ 
 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ

รวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการทำงานเป็นทีม 
 

    1,437 87.62  

 3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองคค์วามรู้
และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน 
ผลผลิต 

    1,367 83.35  

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

  87.00 1,640 1,601 97.62 ยอดเย่ียม 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    1,606 97.93  

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทำงานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

    1,595 97.26  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวนผู้เรียน (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม ่

ปฏิบัติ 
ท้ังหมด 

ผ่านเกณฑ์
ท่ีกำหนด 

5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

  85.00 1,640 1,418 86.46 ดีเลิศ 

 5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

    1,418 86.46  

6 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

  81.00 1,640 1,545 94.21 ยอดเย่ียม 

 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ  

    1,532 93.41  

 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีในการจัดการ การทำงานหรืองานอาชีพ 

    1,558 95.00  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน        

1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

  87.00 1,640 1,523 92.87 ยอดเย่ียม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   

    1,581 96.40  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่
สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

    1,464 89.27  

2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย   85.00 1,640 1,573 95.91 ยอดเย่ียม 
 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น

คุณค่าของความเป็นไทย  
    1,599 97.50  

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

    1,547 94.33  

3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

  92.00 1,640 1,606 97.93 ยอดเย่ียม 

 - ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย  เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

    1,606 97.93  

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   87.00 1,640 1,603 97.74 ยอดเย่ียม 
 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  

    1,616 98.54  

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่าง
มีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

    1,589 96.89  

                สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จำนวนประเด็นพิจารณา 

91.63 ยอดเยี่ยม 

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
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 วิธีคำนวณ 
*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จำนวนผู้เรียนผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด 
                                                                      จำนวนผู้เรียนท้ังหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    

 ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม 

 

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1   

สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2563 โดยกำหนดยุทธศาสตร์ ท่ี 2 คือ 
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและสนับสนุนพฒันาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา  โดยมีหน่วยงาน
หลักคือ งานวัดผลและประเมินผล 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ผู ้เร ียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื ่อสาร และการคิดคำนวณ สถานศึกษามี
กระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ การประเมินการอ่าน 
การเขียนภาษาไทย โดยใช้เครื่องมือคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของสถาบันภาษาไทย 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
การพัฒนาความสามารถในด้านการอ่าน และการเขียน โดยได้จัดทำโครงการ เพื่อพัฒนาทักษะ การอ่าน การ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน เช่น กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรมมุมหนังสือในห้องเรียน และได้มีการส่งเสริมให้
บุคลากรครูจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริม
การส่ือสารภาษาอังกฤษ กิจกรรม Learning by heart ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน เพื่อฝึกทักษะด้าน
การคิดคำนวณ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และจัดทำกิจกรรมพัฒนา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรม
ทัศนศึกษาบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดให้ผู ้เรียนไปทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษาต่าง ๆ ได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (บ้านของพ่อ) 
โรงเรียนภัทรวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 -3 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สวนละออการ์เดน ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง 
และศึกษาค้นคว้าหาความรู้พร้อมท้ังสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพ มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอย่างต่อเนื่อง พัฒนาด้านการส่ือสาร และการคิดคำนวณของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
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โดยจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิด ได้แก่ การอ่านและสรุปเรื่องจากหนังสือนอกเวลา 
บันทึกการอ่าน และส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างผลงานด้วยความภาคภูมิใจ เช่น ผลงานของผู้เรียน
จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้าร่วมโครงการโรงเรยีน
คุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทักษะการเรียนรู้แบบ STEM ใช้ในการแก้ปัญหาซึ่งส่งผลต่อการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน การใช้ในชีว ิตประจำวันและประกอบอาชีพ การส่งเสริมผู้เรียนด้าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้แก่ กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) โดยจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 40 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ส่งเสริมผู้เรียนมี
ความเข้าใจในระบบและวิธีการใช้เทคโนโลยี ในการสืบค้นความรู้และสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต ใช้เทคโนโลยี
ในการประมวลผลข้อมูล ตลอดจนส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้นำเสนอผลงานหรือสร้างผลงานโดยใช้เทคโนโลยี 
นอกจากนี ้ทางโรงเรียนยังได้ดำเนินการพัฒนาผู ้เรียนให้มีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา โดยนอกจากการจัดการทำงาน/กิจกรรม/โครงการ ท่ีส่งเสริมผู้เรียนด้านวิชาการและส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพในการเป็นผู้นำต่าง ๆ เช่น พิธีกรในกิจกรรมและงานวันสำคัญต่าง ๆ ของโรงเรยีน 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ  ทั้งนี้โรงเรียนยังได้ปลูกฝังเจตคติที่ดีเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ
ให้กับผู้เรียน โดยการให้ความรู้และทักษะในการฝึกงานหรือการทำงานผ่านงานแนะแนว ให้คำปรึกษา
รายบุคคล/รายกลุ่ม กิจกรรมวางตัวบุคคล การฝึกทักษะการเรียน ทักษะการทำงานและมีเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 
 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มีคุณลักษณะและค่านิยมที ่ดีตามที ่สถานศึกษากำหนด สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู ้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
จิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษาโรงเรียนได้มุ่งเน้นการพัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งระบุไว้ 8 ประการ ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัต ริย์ 
2) ซื่อสัตย์ สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้  5) อยู่อย่างพอเพียง 6 ) มุ่งมั่นในการทำงาน 7) รักความเป็นไทย 
8) มีจิตสาธารณะ 9) รัก รับใช้ 10) มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย ซึ่งทางโรงเรียนภัทรวิทยาได้กำหนดเพิ่มเติมไว้ 
เพื่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื ่นในสังคมได้อย่างมีความสุข มีกระบวนการพัฒนาดังนี้ จัด
กิจกรรมและการเรียนการสอนท่ีมุ่งส่งเสริมคุณลักษณะ และค่านิยมท่ีดีในรายวิชาหน้าท่ีพลเมืองทุกระดับช้ัน 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันในห้องเรียน และนอกห้องเรียน 
โดยมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และเข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบล   
ท่าสายลวด เรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา สร้างสรรค์ความดี มีทักษะคิด ใช้ชีวิตเป็นประโยชน์ 
กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
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มหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ได้แก่ กิจกรรมเลือกต้ัง
คณะกรรมการบริหารสภานักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ในสถาบันการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก และวิทยากรอาสา 904 เข้าร่ วมกิจกรรม Big Cleaning 
Day น้อมทำดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 ร่วมกับ
เทศบาลตำบลท่าสายลวด สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยในทุก
ระดับชั้น โดยส่งเสริมให้ผู ้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมไทย ได้แก่ ประเพณีลอยกระทง 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่นักเรียนส่วนใหญ่นับถือ ได้แก่ กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมวันมาฆบูชา เพื่อให้ผู ้เรียนแสดงความชื่นชม ความภาคภูมิใจ อนุรักษ์ 
สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและชาติ
ไทยมีการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยในชั้นเรียน และสนับสนุนให้ผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการรำ
ไทยโดยร่วมแสดงกับหน่วยงานภายนอก  สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาให้ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันและทำงานร่วมกับผู้อื่นบนความแตกต่างและหลากหลายโดยไม่คำนึงถึงแตกต่างทางด้านเช้ือชาติและ
ศาสนา  ผู้เรียนเกิดการยอมรับฟังเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน บุคคลรอบ
ข้าง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันท้ังในและนอกห้องเรียน นอกจากนี้ ยังมีโครงการและกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน คือ โครงการวันสำคัญ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – 
เนตรนารี กิจกรรมกีฬาสี สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ด้านสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ โรงเรียนจัดโครงการ และกิจกรรม ต่าง ๆ เช่น โครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมแอโรบิกเพื่อสุขภาพ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนออกกำลังกายเคล่ือนไหวอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นเวลา 30 นาทีทุกวันศุกร์ก่อนเข้าชั้นเรียน เพื่อเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต สร้าง
ความรู้สึกตื่นตัวให้พร้อมต่อการเรียนรู้ในลำดับต่อไป มีการบันทึกน้ำหนักส่วนสูง เป็นการติดตามภาวะการ
เจริญเติบโตของผู้เรียนประจำทุกเดือน หากพบภาวะผิดปกติ เช่น น้ำหนักสูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์จะได้ทำการ
ให้คำปรึกษากับผู้ปกครองเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขร่วมกัน ร่วมรณรงค์ให้ผู้เรียนและผู้ปกครอง โดย
โครงการภัทรสดใส ร่วมใจรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพื่อลด ละ เลิกการใช้โฟม และถุงพลาสติก รณรงค์การปฏิบัติตน
ตามกฎระเบียบ และวินัยเพื่อความปลอดภัยบนอาคารเรียน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษ และให้เห็นความสำคัญและหลีกเลี่ยง ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง รวมทั้งการหลีกเลี่ยง
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ ทำให้ผู้เรียนปลอดภัยจากสภาวะเส่ียงจากยาเสพติด และ
ภัยคุกคามทางเพศ  
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     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ผลสำเร็จ(ข้อ) 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ 

ไม ่
ปฏิบัติ 

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

  
5 ยอดเย่ียม 

 1.1  กำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

    

 1.2 กำหนดวิสัยทศัน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง เชื่อมโยง           
กับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

    

 1.3 กำหนดเป้าหมาย  วิสัยทศัน์  และพันธกิจ ทันต่อ             
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

    

 1.4 นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านความเห็นชอบ        
จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

    

 1.5 นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร่ 
ต่อสาธารณชน 

    

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   5 ยอดเย่ียม 
 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็น

ระบบ  
    

 2.2  มีการนำแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 

    

 2.3  มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศภายใน 

    

 2.4 สถานศึกษามีการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา     
 2.5 สถานศึกษาให้บคุลากรและผู้ทีเก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา 

    

3 ดำเนนิงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้าน
ตามหลักสตูรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  
5 ยอดเย่ียม 

 3.1  บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

    

 3.2  บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 

    

 3.3  บริหารจัดการเก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  

    

 3.4  กำหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียน
การสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

    

 3.5  สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหท้ันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ผลสำเร็จ(ข้อ) 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ 

ไม ่
ปฏิบัติ 

4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   5 ยอดเย่ียม 
 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชีย่วชาญ

ทางวิชาชีพ  
    

 4.2  จัดให้มชีุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ     
 4.3 นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนางาน

และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร 
ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

    

 4.5  ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็น
แบบอย่างที่ดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

    

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  
5 ยอดเย่ียม 

 5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ และคำนึงถึงความปลอดภยั 

    

 5.2  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึงความปลอดภัย 

    

 5.3  จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็น
รายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

    

 5.4  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
และมีความปลอดภัย 

    

 5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อมตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 

    

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน          
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้

  
5 ยอดเย่ียม 

 6.1  ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ                  
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.2  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.4  ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.5  ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

   สรุปผลการประเมิน       =      ผลรวมผลสำเร็จทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จำนวนประเด็นพิจารณา 

5 ยอดเยี่ยม 

 
  หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
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***  ผลสำเร็จ =   จำนวนข้อที่ปฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา 
 

 
 
 
 

 

 

 

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2   

สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2563 โดยกำหนดยุทธศาสตร์ท่ี 1 คือ 
ส่งเสริมระบบบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีหน่วยงานหลักคือ งานบริหารท่ัวไป 

 
  2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศกึษากำหนดชัดเจน 
      สถานศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างชัดเจน มี การประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  กำหนดมาตรฐานการศึกษาโดยวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาจากมาตรฐาน
การศึกษาชาติ  มาตรฐานการศึกษาของสพฐ. และมาตรฐานการศึกษาของสังฆมณฑลนครสวรรค์  จุดมุ่งเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา จัดทำมาตรฐานการศึกษาครอบคลุมการบริหาร
สถานศึกษา คือ ตัวป้อน กระบวนการ และผลผลิต (Input Process Output)  มาตรฐานการศึกษาประกอบด้วย 
มาตรฐานและประเด็นการพิจารณา  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาสพฐ. 
จัดทำคู่มือการใช้มาตรฐานการศึกษาฯ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยมีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา  ค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน และประเด็นพิจารณาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องท้ัง
ภายในและภายนอกรับทราบทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ ประเมินคุณภาพภายในของ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเห็นชอบค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
      จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ  ความจำเป็นของสถานศึกษา 
กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่างๆ มีจุดเน้นท่ีคุณภาพผู้เรียนสะท้อนคุณภาพความสำเร็จท่ีชัดเจน 
เป็นรูปธรรม  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาฯ  จัดทำ SWOT Analysis ที่มีคุณภาพ  ยุทธศาสตรข์อง
ฝ่ายฯ ในการจัดทำแผนฯ  โดยใช้มาตรฐานการศึกษาเป็นเป้าหมาย  จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีมีคุณภาพ 
ในแต่ละยุทธ์ศาสตร์/มาตรการ กำหนดวิธีการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ชัดเจน  ทุกโครงการ/

           แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ  กำลังพัฒนา 

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     กำลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคุณภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคุณภาพ      ดี 
3.50 – 4.49 ระดับคุณภาพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคุณภาพ      ยอดเย่ียม  
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กิจกรรมสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากท้ังภายในและ
ภายนอกท่ีให้การสนับสนุนทางวิชาการ กำหนดแหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอก  การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาฯ  มีผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดกับผู้เรียน  และประเมินการใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น กำหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษาผู้เรียนผู้ปกครององค์กร
หน่วยงานชุมชนและท้องถิ่นและดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ครบถ้วน  กำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าสอดคล้องกับเป้าหมายทุกโครงการ/กิจกรรม จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  กำหนดปฏิทินการนำแผนปฏิบัติการประจำปีไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน นำเสนอ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบ  และ
นำแผนปฏิบัติการประจำปีแต่ละปีสู ่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมกำหนดไว้ 
กำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 โรงเรียนภัทรวิทยาบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้วงจรเดมมิ่ง (PDCA : Deming Cycle) 
โดยจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ  ความจำเป็นของสถานศึกษา กำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่างๆ มีจุดเน้นที่คุณภาพผู้เรียนสะท้อนคุณภาพความสำเร็จที่ชัดเจน เป็น
รูปธรรม  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์และจัดทำ 
SWOT Analysis ท่ีมีคุณภาพ  กลยุทธ์ของฝ่ายฯ ในการจัดทำแผนฯ  ใช้มาตรฐานการศึกษาเป็นเป้าหมาย  จัดทำ
โครงการ/กิจกรรมที่มีคุณภาพ ในแต่ละกลยุทธ์/มาตรการ กำหนดวิธีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ชัดเจน  
ทุกโครงการ/กิจกรรมสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก
ทั้งภายใน และภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ กำหนดแหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอก  การใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ  มีผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดกับผู้เรียน  และ
ประเมินการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น กำหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษาผู้เรียน
ผู้ปกครององค์กรหน่วยงานชุมชนและท้องถิ่นและดำเนินงานตามท่ีกำหนดไว้ครบถ้วน  กำหนดการใช้งบประมาณ
และทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสอดคล้องกับเป้าหมายทุกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีท่ี
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  กำหนดปฏิทินการนำแผนปฏิบัติการประจำปีไปสู่การ
ปฏิบัติท่ีชัดเจน นำเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ให้ความเห็นชอบ  นำแผนปฏิบัติการประจำปีแต่ละปีสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาท่ีโครงการ/กิจกรรมกำหนด
ไว้ กำกับติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
กำหนดผู้รับผิดชอบ  จัดทำระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ถูกต้องครอบคลุมทันสมัยและพร้อมใช้  โดยมี
ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ  คณะกรรมการสารสนเทศประกอบด้วย ผู้แทนจากฝ่าย/หน่วยงานต่าง ๆ กำหนด
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โครงสร้าง/รูปแบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  ปฏิทิน  โดยมีหมวดหมู่สารสนเทศ 5 ส่วน 
ได้แก่ 1. สารสนเทศพื้นฐาน 2. สารสนเทศผู้เรียน 3. สารสนเทศการบริหารวิชาการ 4. สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ 5. สารสนเทศเพื่อการรายงาน   สารสนเทศเพื่อการบริหารเชิงรุกของสถานศึกษา เช่น ข้อมูลผู้ปกครอง 
ท้องถิ่น ความสามารถนักเรียน และประเมินผลระบบสารสนเทศ และนำไปวางแผนพัฒนาต่อในปีการศึกษาต่อไป  
มีการใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวาง
แผนการจัดการศึกษาท่ีครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล 
การบริหารอัตรากำลังให้เพียงพอ และการบริหารทั่วไป  รวมทั้งงานสนับสนุนอื่นๆ โดยเกิดจากความร่วมมือของ
บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย 

 ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการติดตามตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กำหนดผู้รับผิดชอบ ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาทั ้งระดับบุคคลครบทุกคน และระดับสถานศึกษาอย่างเป็นระบบอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
เตรียมการ และให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด ใช้วิธีการ  
เครื่องมือท่ีหลากหลาย และเหมาะสมให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากหน่วยงานต้นสังกัดเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 นำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษา
นำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายใน -ภายนอกสถานศึกษามา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาครอบคลุมภาระงาน
ของสถานศึกษา เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   

 จัดทำรายงานประจำปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา นำเสนอ และรายงาน 
ต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ให้ความเห็นชอบ เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน  หน่วยงานต้นสังกัด และผู้ท่ี
เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยช่องทาง Website โรงเรียน 
 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน้คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

 ในปีการศึกษา 2563 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรโดยใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 
กระทรวงศึกษาธิการ ทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดกระบวนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
ดำเนินการประเมินการใช้หลักสูตรเมื่อสิ้นปีการศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
จัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาประกอบด้วย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ( ผู้บริหาร  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้แทนชุมชน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครู ) โดยหลักสูตรผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  กำหนดโครงสร้าง
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หลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้องหลักสูตรแกนกลางฯ ตอบสนองเป้าหมาย วิสัยทัศน์
หรือจุดเน้นของสถานศึกษา กำหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับระดับช้ัน  รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมท่ีจัดไว้
ในหลักสูตรจัดลำดับเนื้อหาสาระความยากง่ายความซับซ้อน  มีการบูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการของ
ท้องถิ่นสอดแทรกในรายวิชาอย่างเหมาะสม สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ติดตามการใช้หลักสูตร
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสรุปผลทุกภาคเรียน ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา โดยใช้สรุปผลการ
ติดตามการใช้หลักสูตร ผลงานวิจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมให้ผู ้เรียนทุกระดับชั้นตามโครงสร้างและรายวิชาเพิ่มเติมท่ีสถานศึกษา
กำหนด มีเนื้อหา/สาระการเรียนรู้เหมาะสมตามโครงสร้างท่ีจัดให้ผู้เรียน ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของรายวิชาเพิ่มเติม
ตอบสนองจุดเน้นของสถานศึกษา  

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความสามารถ  ความถนัด และความ 
สนใจของผู้เรียน จัดกิจกรรมชุมนุม ได้แก่ การจัดกิจกรรมชุมนุมทุกระดับช้ัน การจัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/
รักษาดินแดน การจัดกิจกรรมแนะแนว การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  มีครูท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้
ความสามารถในการจัดกิจกรรมเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนแต่ละระดับ  มีการประเมินผลกิจกรรมตามหลักสูตร  

สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง การอบรม 
และพัฒนาครูเพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรอิงมาตรฐานและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง จัดการเรียนรู้ตามท่ีได้อบรมและพัฒนาฯ อย่างมีคุณภาพ  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ระบุในแผนการสอน/หน่วยการเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระ สะท้อนว่าผู้เรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐาน และ
ประเด็นพิจารณาได้ คิดเป็นร้อยละ 80.00 ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริงหรือใกล้เคียง
สถานการณ์จริงอย่างน้อย 1 ครั้ง  ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลงานท่ีแสดงการให้ผู้เรียนอธิบายวิธีคิด และการ
สรุปความคิดของตนเองทุกกลุ่มสาระ และมีผลงาน/โครงการท่ีใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 

นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปใช้ แผนการนิเทศท่ีมุ่งส่งเสริมการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน (ระบุประเด็นจุดเน้น  รูปแบบ  ปฏิทินและทีมนิเทศท่ีชัดจน) ดำเนินการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์ ประเมินสรุปผล และรายงานผลการนิเทศทุกภาคเรียน ใช้ผลการนิเทศติดตามตรวจสอบมา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระ 

จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรียนทุกคน  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มีหน่วยงานหลักและร่วมในการดำเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  สำรวจข้อมูล
รายบุคคลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  คัดกรองและจำแนกผู้เรียนเป็นรายกลุ่มตามสภาพ  จัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข 
และพัฒนาผู้เรียนตามสภาพอย่างเหมาะสม  ประเมินผลการจัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไขและพัฒนาผู้เรียน  มีการ
ประสานและส่งต่อการแก้ไข และพัฒนาผู้เรียนแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยมีแผนงาน/โครงงาน

หรือกิจกรรมที่ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากร ดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ประเมิน
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ประสิทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากร มอบหมายงานการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรชัดเจน บุคลากรได้รับมอบหมาย
งานตามความถนัด/วุฒิการศึกษา ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรอย่างเป็นระบบ  รายงานการ
ปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งหน้าที่ ความพึงพอใจในงานที่ได้ทำและปรับปรุง พัฒนางานของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

 นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปใช้ แผนการนิเทศท่ีมุ่งส่งเสริมการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน (ระบุประเด็นจุดเน้น  รูปแบบ  ปฏิทินและทีมนิเทศที่ชัดจน)  ดำเนินการนิเทศติดตามการใช้
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ประเมินสรุปผล และรายงานผลการนิเทศทุกภาคเรียน  ใช้ผลการนิเทศติดตาม
ตรวจสอบมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระ  
 กำหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในและภายนอก 
สถานศึกษาสถานศึกษาผ่านกิจกรรมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในสถานศึกษา และ
ดำเนินการตามแนวทางท่ีกำหนด  ระบุความรู้ท่ีจำเป็น (Knowledge Mapping) กล่ันกรองความรู้ให้กับบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  โดยการนำไปใช้และผลลัพธ์จากการพัฒนาส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียนและ/หรือความสำเร็จ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการเผยแพร่ความรู้ 
และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
โรงเรียนภัทรวิทยาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สถานที่สะอาด 

ปลอดภัย ผ่านมาตรฐานสถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 มีการจัดหาและพัฒนาเทคโนโลยี 
โดยงานจัดซื้อ จัดจ้าง และพัสดุ-ครุภัณฑ์ และงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีขั้นตอนการดำเนินงานสร้าง และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา จัดทำ
แผนพัฒนาและดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กำหนดตามสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ และอื่น ๆ สร้างและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่ให้ความรู้กับผู้เรียน ผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติได้และเกิดทักษะมีการดำเนินการกำกับ ติดตาม ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา โดยมีเครื่องมือการประเมินท่ีมีคุณภาพนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  พร้อมท้ังมี
เอกสารการสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ดำเนินงานในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู ้เรียน 
บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาโดย
ศึกษาอย่างมีขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาฯ ดำเนินการ
ตามขั้นตอนตามที่กำหนด ดำเนินการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน นำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  

 การให้ความร่วมมือ รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมขององค์กร  จัดโครงการภัทรสดใส ร่วมใจรักษ์
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ความร่วมมือและ/หรือช่วยเหลือชุมชน สังคมรอบ
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สถานศึกษา  กำหนดตัวบ่งช้ี ระดับความสำเร็จของเป้าหมาย  ระดับความสำเร็จในแต่ละปีการศึกษาจากข้อมูลการ
ประเมิน โดยมีแนวปฏิบัติและกระบวนการท่ีชัดเจน ดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มีส่วนร่วมในการพัฒนาความ
รับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อมขององค์กร ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษา และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 91.64 

 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 

 โรงเรียนภัทรวิทยามีสื่อเทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนการสอน และมีการพัฒนาเทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา มีระบบอินเทอร์เน็ต
ใช้ทุกอาคารเรียน โรงเรียนมีข้ันตอนการดำเนินงานการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาและดำเนินการตามขั้นตอนตามท่ี
กำหนดตามสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ และอื่น ๆ สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา มีแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่ให้ความรู้กับผู้เรียน ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้และเกิดทักษะมีการดำเนินการกำกับ 
ติดตาม ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยมีเครื่องมือการประเมินท่ีมีคุณภาพนำ
ผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  พร้อมทั้งมีเอกสารการสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ดำเนินงานในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู ้เรียน บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที ่มีส่ วนเกี่ยวข้องเกิด
กระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาโดยศึกษาอย่างมีข้ันตอน วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาฯ ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กำหนด ดำเนินการกำกับ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงาน นำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  กำหนด 
และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ  จัดทำระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ถูกต้องครอบคลุมทันสมัยและพร้อมใช้  โดยมี
ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ  คณะกรรมการสารสนเทศประกอบด้วย ผู้แทนจากฝ่าย/หน่วยงานต่าง ๆ กำหนด
โครงสร้าง/รูปแบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาโดยมีหมวดหมู่สารสนเทศ 5 ส่วน ได้แก่ 1.
สารสนเทศพื้นฐาน 2. สารสนเทศผู้เรียน 3. สารสนเทศการบริหารวิชาการ 4. สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 5. 
สารสนเทศเพื่อการรายงาน   สารสนเทศเพื่อการบริหารเชิงรุกของสถานศึกษา เช่น ข้อมูลผู้ปกครอง ท้องถิ่น 
ความสามารถนักเรียน และประเมินผลระบบสารสนเทศ และนำไปวางแผนพัฒนาต่อในปีการศึกษาต่อไป  มีการใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการ
จัดการศึกษาท่ีครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารท่ัวไป  รวมทั้งงานสนับสนุนอื่นๆโดยเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  มีการให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย 
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     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
        

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จำนวนครู (คน) *** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 
ปฏิบัติ 

 
ไม ่

ปฏิบัติ บรรจุ 
ผ่านเกณฑ์ท่ี

กำหนด 

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

  82.00 47 42 89.36 ดีเลิศ 
 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง 

    47 100.00  

 1.2  มแีผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไป
จัดกิจกรรมได้จริง 

    47 100.00  

 1.3  มีรปูแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
สำหรับผู้ที่มคีวามจำเป็น และต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ  

    23 48.94  

 1.4  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และนำเสนอ
ผลงาน 

    47 100.00  

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

    47 100.00  

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

  88.00 47 46 97.87 ยอดเย่ียม 
 

 2.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ 

    47 100.00  

 2.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การจัดการเรียนรู้ 

    47 100.00  

 2.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

    44 93.62  

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   88.00 47 44 93.62 ยอดเย่ียม 

 3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  

    42 89.36  

 3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 
เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
 

    45 95.74  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวนครู (คน) *** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ ปฏิบัติ 
 

ไม ่
ปฏิบัติ 

บรรจุ ผ่านเกณฑ์ท่ี
กำหนด 

4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

  87.00 47 45 95.74 ยอดเย่ียม 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

    45 95.74  

 4.2 มีขั้นตอนโดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ 

    43 91.49  

 4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องมี
ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 

    45 95.74  

 4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนรู้ 

    45 95.74  

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

  87.00 47 42 89.36 ดีเลิศ 

 5.1 และผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมกันแลกเปลีย่น
ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ 

    43 91.49  

 5.2 นำข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 

    40 85.11  

                     สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                จำนวนประเด็นพิจารณา 

93.19 ยอดเยี่ยม 

 
 หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จำนวนครูผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด  
                                                                    จำนวนครูท้ังหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม  
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จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3   

สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2563 โดยกำหนดยุทธศาสตร์ท่ี 3 คือ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู บุคลากร พัฒนาศักยภาพเป็นครูมืออาชีพ  โดยมีหน่วยงานหลักคือ งานบุคลากร 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตได้ 

  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลกระทบต่อการจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน สถานศึกษามีการแบ่งกลุ่มผู้เรียนเพื่อรองรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ และจัดการ
เรียนการสอนใน 4 รูปแบบ ดังนี้ 1. On-line 2. On-Demand 3. On-Site 4. On-Hand จัดทำใบงานเสริมทักษะ
ความรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น โดยเลือกรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับช้ัน ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้เพื ่อพัฒนาศักยภาพของผู ้เรียน   การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมี
องค์ประกอบต่างๆ ดังนี้  มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  สมรรถนะสำคัญ  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีการกำหนด
ส่ือการสอนหลากหลายเหมาะสมกับกิจกรรมและความแตกต่างระหว่างบุคคล  กำหนดแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
เหมาะสมกับกิจกรรมและความแตกต่างระหว่างบุคคล  จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของผู้เรียน
ตามระดับความสามารถ  และนำผลการประเมินการออกแบบการเรียนรู้จากบันทึกหลังสอนนำมาพัฒนาการ
ออกแบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   

  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีออกแบบไว้ โดยใช้เทคนิคการสอน ส่ือการสอน 
แบบผสมผสานในรูปแบบออนไลน์ แหล่งเรียนรู้และจัดทำบันทึกหลังสอนประเมินการจัดแผนการเรียนรู้ตามท่ี
ออกแบบไว้ พร้อมท้ังแนวทางการพฒันา  ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดยให้ความเคารพศักดิ์ศรีของ
ผู้เรียน พัฒนาพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ให้เกิดกับผู้เรียน  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยคำนึงถึงความ
ต้องการและพัฒนาการของผู้เรียน  ให้ความยุติธรรมเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติกับผู้เรียน และเสริมสร้าง
ความสามัคคีกลมเกลียวในกลุ่มให้กับผู้เรียน   

 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้   โดยใช้เครื่องมือในรูปแบบออนไลน์ 

แอปพลิเคชัน (Application) ต่าง ๆ เช่น โปรแกรม Zoom / Google Classroom / Google Form / Google 
Drive / Kahoot / Math 99 / Socrative & Classtime & Edmodo / แพลตฟอร์มของสสวท. และการนำภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  โดยมีการเลือกใช้ส่ือภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรในท้องถิ่น
อย่างคุ้มค่า มีการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม ส่ือการสอน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  โดยครูจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม
การใช้ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-
6 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (บ้านของพ่อ) โรงเรียนภัทรวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สวนละออการ์เดน ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง และศึกษาค้นคว้าหาความรู้พร้อมท้ังสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพ 
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  3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ 

ของผู้เรียน  โดยใช้ข้อมูลผู้เรียนวางแผนการจัดการเรียนรู้และมีการส่งต่อข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ให้กับครูผู ้สอนในระดับท่ีสูงขึ ้น  ครูผู ้สอนในแต่ละรายวิชาให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ และ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน กำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกันกับผู้เรียน 
เพื่อหาแนวทางพัฒนาชั้นเรียน  การสร้างข้อตกลงในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีทัศนคติเชิงบวกต่อครู ต่อ
ตนเอง ต่อเพื่อนในช้ันเรียน 

 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมให้มีความมั่นใจ กล้าคิด กล้าแสดงออก  จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม  ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ให้ความยุติธรรมเท่าเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติกับผู้เรียน และเสริมสร้างความสามัคคี กลมเกลียวในกลุ่มให้กับผู้เรียน  รับฟังความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน  เช่น การคัดเลือกหัวหน้าห้อง ผู้รับผิดชอบประจำกลุ่มในการทำงาน  ครูกล่าวคำชมเชยเพื่อเป็นการ
สร้างแรงจูงใจหรือยกย่องผู้เรียนเมื่อทำความดี ทำให้มีความสุข สนุกในการเรียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างมีความสุข ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองชอบ การมอบ
เกียรติบัตรหรือได้รับรางวัลต่างๆ เช่น นักเรียนคุณธรรมประจำห้องเรียน ได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ ท้ังในและ
นอกห้องเรียน ในแต่ละห้องมีสื่ออุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยทางเทคโนโลยีพร้อมใช้งาน กระตุ้นให้นักเรยีน
เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้นักเรียนมาโรงเรียนอย่างมีความสุข รักและผูกพันระหว่างครู เพื่อน และ
โรงเรียน 

 
3.4 ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 โดยการใช้เครื่องมือ 
วัดและประเมินผลที ่มีคุณภาพด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสม เช่น ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกหัด 
แบบฝึกหัดออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ แบบบันทึกการเข้าเรียนออนไลน์ ตามหลักการวัดผลและประเมินผลท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมท้ังจัดเก็บเครื่องมืออย่างเป็นระบบ และตัดสินผล
การเรียนรู้  
 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้สร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลสะท้อนกลับระหว่างครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ด้วยกิจกรรม PLC เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและ/หรือความสำเร็จ
ภายในสถานศึกษา และพัฒนาไปสู่การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา เพื่อนำความรู้ไปเผยแพร่
และใช้ประโยชน์ ตลอดจนส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูโรงเรียนภัทรวิทยา 
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      มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานการศึกษาคาทอลิก  (เพิ่มเติมของสถานศึกษา) 
 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวนผู้เรียน/ครู (คน) 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน
คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม่

ปฏิบัติ 
ท้ังหมด 

ผ่านเกณฑ์ท่ี
กำหนด 

1  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 

  91.00 1,640 1,630 99.39 ยอดเย่ียม 

2 สถานศึกษามีกระบวนการดำเนนิการ 
และจ ัดก ิจกรรมพ ัฒนาค ุณภาพ
ด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 

  ดีเลิศ   ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

3 ช ุมชนม ีส ่ วนร ่ วม ในการพ ัฒนา
ค ุณภาพด้านอ ัตล ักษณ์การศึกษา
คาทอลิก 

  ดีเลิศ   ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

สรุปผลการประเมิน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 
จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่เพิ่มเติม 

โรงเรียนมีกระบวนการดำเนินการและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก โดยมี
การดำเน ินงานดังน ี ้  ประชุมเชิงปฏิบัต ิการและจัดทำ SWOT Analysis เพ ื ่อร ่วมกันกำหนด ว ิส ัยทัศน์  
พันธกิจ  เป้าหมาย และคุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคาทอลิก โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
และมีการกำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ  จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีท่ีสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  โครงสร้างการบริหารและโครงสร้างค่าตอบแทน/สวัสดิการที่เหมาะสมและมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาคาทอลิก  จัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการความเช่ือ วัฒนธรรมและชีวิตตาม
คุณค่าพระวรสารใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาคริสตศาสตร์ คริสตศาสนธรรม
และจริยศึกษา โดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย เน้นการไตร่ตรอง และใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยมีการ
ดำเนินงาน โดยการปรับหลักสูตรบูรณาการคุณค่าพระวรสารกับเนื้อหาทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดอบรมให้
ความรู้แก่ครู เรื่องวัฒนธรรม ความเชื่อ และชีวิต และบูรณาการคุณค่าพระวรสารสู่แผนการจัดการเรียนรู้  จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณค่าพระวรสารโดยกระบวนการเรียนรู้แบบคาทอลิกและใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนเป็นผู้ริเริ่ม รับผิดชอบและทำงานร่วมกันอย่างอิสระและ
เป็นมิตร และมีระบบการนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร จัดบรรยากาศของโรงเรียนตามจิตตารมณ์พระวรสาร  
โดยจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้อบอุ่นเสมือนบ้านด้วยบรรยากาศแห่งอิสรภาพและความรัก เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ทางจิตวิญญาณ จัดกิจกรรม โครงการ วันสำคัญท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ส่งเสริมการภาวนา 
ไตร่ตรองการนั่งสมาธิ ผ่านทางโครงการส่งเสริมนักเรียนดีเด่นตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  กิจกรรมบ้าน
คุณธรรม กิจกรรมนำความรักสู่พี่น้อง กิจกรรมรณรงค์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ (ศุกร์ละบาท) กิจกรรมวันพระคัมภีร์ 
กิจกรรมจริยธรรมสามศาสนากิจกรรมวจนพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสต่างๆ  
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โรงเรียนดำเนินการจัดโครงการ/งาน /กิจกรรมท่ีสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตในเรื่องสิทธิมนุษยชน เพศ
ศาสตร์ศึกษา ส่ือศึกษาและส่ิงแวดล้อม จัดโครงการ งาน กิจกรรมท่ีสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตในเรื่องสิทธิ
เด็กและสิทธิมนุษยชน ภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตในเรื่องเพศศึกษา สื่อศึกษา สิ่งแวดล้อม เช่น โครงการต่อต้าน
การค้ามนุษย์  นโยบายปกป้องและคุ้มครองนักเรียน ตลอดจนมีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในเรื่องการ
อบรมดูแลนักเรียนหรือมีเครือข่ายผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  จัดการสอนคริสตศาสนธรรม 
คริสตศาสตร์ และจริยศึกษา มีฝ่ายจิตตาภิบาลเป็นผู้รับผิดชอบ โดย จัดสอนคริสตศาสนธรรม/กิจกรรมคาทอลิก
สำหรับนักเรียนคาทอลิก  จริยศึกษาสำหรับนักเรียนทุกคน ทุกวันๆ ละ  30 นาที พัฒนาบุคลากรฝ่ายจิตตาภิบาล
ให้มีคุณภาพและมีจำนวนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน จัดกิจกรรมคาทอลิกและกิจกรรมทางเลือกด้านคุณธรรม
จริยธรรมอย่างหลากหลาย  

โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรมเสวนาธรรมครู โดยดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ เรื่องอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกการเป็นครูมืออาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี โดยจัดอบรมบุคลากรใน
เรื ่องอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกและทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นครูและบุคลากรของโรงเรียนคาทอลิก 
กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูและพนักงานคาทอลิกเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ครูและพนักงานคาทอลิกซึมซับคุณค่าพระวร
สารอย่างสม่ำเสมอ ครูมีความรับผิดชอบ เสียสละ และทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าท่ี และความร่วมมือกัน ทำงานเคียง
คู่กับพระสงฆ์นักบวชด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกัน   ครูเป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นผู้อภิบาล และสวดภาวนาให้นักเรียน
อย่างสม่ำเสมอ  มีการนิเทศและติดตามการปฏิบัติงานด้านอัตลักษณ์การศึกษาแบบกัลยาณมิตร  กิจกรรม
ทุนการศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนคาทอลิกและผู้รอโอกาส โดยรับนักเรียน
คาทอลิกและนักเรียนต่างความเช่ือทุกคนท่ีมีความประสงค์เข้าเรียนในสถานศึกษา เปิดโอกาสให้กับผู้รอโอกาสเข้า
เรียน  รับนักเรียนเข้าเรียนโดยไม่เรียกเก็บเงินพิเศษ  ตลอดจนให้ทุนการศึกษาหรือสนับสนุนช่วยเหลือค่าใช้จ่าย
แก่นักเรียนคาทอลิกและนักเรียนท่ีขาดแคลนตามความเหมาะสม  

โรงเรียนดำเนินการจัดโครงการแบ่งรักปันน้ำใจ และกิจกรรมนำความรักสู่พี่น้อง เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
ชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายโรงเรียนคาทอลิก และผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลายและ
ต่อเนื่อง เช่น จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายโรงเรียนคาทอลิก  (สังฆมณฑลนครสวรรค์ , อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ)  จัดทำค่ายกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน  จัดกิจกรรมตามวันสำคัญทางศาสนา  
จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเฉพาะด้านอัตลักษณ์   ชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่าย
โรงเรียนคาทอลิก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความตระหนักในหน้าท่ีของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีส่วนร่วมใน
การจัดสภาพแวดล้อม ที่เอื้อและส่งเสริมบรรยากาศการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  ผู้นำชุมชนทาง
ศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ด้านการอบรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก อย่างน้อยภาคเรียนละ 
1 ครั้ง เช่น พิธีบูชาขอบพระคุณและวจนพิธีกรรมในโอกาสต่าง ๆ  กิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจผู้เรียน  อบรมครูและ
บุคลากร  มีศูนย์ประสานความร่วมมือแก่ชุมชน หรือหน่วยงานภาครัฐ /เอกชน ในการพัฒนาด้านอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก เช่น สังฆมณฑลนครสวรรค์  คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
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เครือข่ายโรงเรียนคาทอลิก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  สำนักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาตาก เขต 2 และวัด
นักบุญเทเรซา แม่สอด  มีการสร้างเครือข่ายโรงเรียนคาทอลิก เพื่อแบ่งปัน ช่วยเหลือกันในการพัฒนาโรงเรียน
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา
คุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  
 
3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 
 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 
1 

คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ยอดเย่ียม 
2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเย่ียม 
3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเย่ียม 
4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 

ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 
2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกบับริบทขอท้องถ่ิน ดีเลิศ 
2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเย่ียม 
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเย่ียม 
5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ ์

ดีเลิศ 

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝา่ยมีส่วนร่วม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 

3 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเย่ียม 
2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏบิัติอย่างมีความสุข ยอดเย่ียม 
3. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเย่ียม 
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 
4 

มาตรฐานการศึกษาคาทอลิก ยอดเยี่ยม 
1.เด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ยอดเย่ียม 
2.สถานศึกษามีกระบวนการดำเนินการ และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้านอัต
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 

ยอดเย่ียม 

3.ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ยอดเย่ียม 

สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม 
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การคิดระดับคุณภาพของสรุปผลการประเมินคุณภาพ 
1. การแปลผลระดับคุณภาพของประเด็นพิจารณาและมาตรฐานการศึกษา 

ระดับคุณภาพ  คะแนน 
  ยอดเยี่ยม  =   5 
  ดีเลิศ   =   4 
  ดี   =   3 
  ปานกลาง  =   2 
  กำลังพัฒนา  =   1 

2. หาระดับคุณภาพของแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 
2.1 หาคะแนนเฉล่ียของแต่ละมาตรฐานโดยใช้สูตร 
คะแนนเฉล่ียแต่ละมาตรฐาน = ผลรวมคะแนนทุกประเด็นพิจารณาของแต่ละมาตรฐาน 

               จำนวนประเด็นการพิจารณา 
2.2 แปลผลคะแนนเฉล่ียแต่ละมาตรฐานเป็นระดับคุณภาพ  

 

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

หมายเหตุ: ทศนิยมต่ำกว่า .5 ปัดลง ต้ังแต่ .5 ปัดขึ้น 
3. หาระดับคุณภาพของสรุปผลการประเมินคุณภาพ ดังนี้ 

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

                       3                    3 
หมายเหตุ: ทศนิยมต่ำกว่า .5 ปัดลง ต้ังแต่ .5 ปัดขึ้น 
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*** สรุปผลการประเมินคุณภาพคิดแบบเดียวกับระดับปฐมวัย*** 
 
 

       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 

 1 
คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ดีเลิศ 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

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

มาตรฐานที่ 
 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเย่ียม 
2. มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเย่ียม 
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเย่ียม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเย่ียม 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเย่ียม 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 
 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 
2. ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเย่ียม 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเย่ียม 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเย่ียม 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 
4 

มาตรฐานการศึกษาคาทอลิก ยอดเยี่ยม 

1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศกึษาคาทอลิก ยอดเย่ียม 

2.สถานศึกษามีกระบวนการดำเนินการ และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก 

ยอดเย่ียม 

3.ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ยอดเย่ียม 

สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม 
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3. จุดเด่น 
    ระดับปฐมวัย 

คุณภาพของเด็ก 
1.เด็กมีทักษะในการเคล่ือนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์ และทรงตัวได้ 
2.เด็กมีสุขภาพและมีสุขนิสัยท่ีดี ด่ืมน้ำสะอาด ล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร และหลังจากใช้ห้องน้ำด้วย
ตนเอง นอนพักผ่อนและออกกำลังกายเป็นเวลา รู ้จักรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื ่น เล่นและทำ
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอย่างปลอดภัย 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพโดยครูและบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อให้
เข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ให้สามารถวิเคราะห์  และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มี
ทักษะการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก 
2.มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
3.การจัดสิ ่งอำนวยความสะดวก แหล่งการเรียนรู ้ภายในโรงเรียน เช่น แปลงเกษตร สวนสมุนไพร สวน
พฤกษศาสตร์ ให้ความรู้เรื่องพืชยืนต้น ไม้ล้มลุก พืชสมุนไพร พืชสวนครัว ตลอดจนให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
1.ครูนำหลักสูตรลงสู่การกำหนดหน่วยการจัดประสบการณ์เพื่อทำแผนการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการครบท้ัง 4 ด้านอย่างสมดุลเต็มตามศักยภาพ  
2.นำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็กเกิดพัฒนาการครบท้ัง 4 ด้านสมวัย 
3.จัดกิจกรรมให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการคิดค้นคว้า แก้ปัญหา และหาคำตอบได้ด้วยตนเอง เช่น กิจกรรมชวนคิด
คณิตศาสตร์ของ สสวท. กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  

 
 
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คุณภาพของผู้เรียน 
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น บรรลุตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จท่ีโรงเรียนกำหนด 
2. ผู้เรียนมีผลการสอบการประเมินระดับชาติ (O-Net) ได้ 100 คะแนนเต็ม 
3. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น ร้อยละ 100 
4. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ค้นคว้า และนำเสนอผลงาน รวมถึงการสืบค้นความรู้ต่าง ๆ ได้อย่าง 
   มีประสิทธิภาพ 
5. ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  
6. ผู้เรียนมีความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นทำงาน และช่วยเหลือสังคม 
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กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และนโยบายการบริหาร บริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
2. ครูทำงานเป็นทีม และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง 
3. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
    สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
2. ครูปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สอดคล้องกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
3. ครูมุ่งมั่นและพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
4. ครูอุทิศตนและเสียสละเพื่อองค์กร  

 
4.  จุดควรพัฒนา 
  ระดับปฐมวัย 
คุณภาพของเด็ก 
1.ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในการคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจ
ในเรื่องง่ายๆในการจัดกิจกรรมในแผนการจัดประสบการณ์ 
2.ส่งเสริมให้เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องราวให้ผู้อื่นเข้าใจ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ครูปฐมวัยควรศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้เข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อนำมาจัดประสบการณ์ให้เหมาะสม  
   ตามวัยของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ให้มากยิ่งขึ้น 
3. จัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและช่วยส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสมตามวัยของเด็ก 
การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
1.ครูปฐมวัยควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาให้เข้าใจลึกซึ้งเพื่อนำมาจัด 
ประสบการณ์ให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก 
2.จัดบรรยากาศภายในห้องเรียนตามมุมประสบการณ์ควรมีส่ือท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และหลากหลายมากขึ้น 
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
1.เด็กไม่สามารถมาเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณครบทุกคนเนื่องจากมาไม่ทันเวลา 
2.ครูประจำช้ันควรเน้นย้ำให้เด็กมาเข้าร่วมกิจกรรมให้ตรงเวลา 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คุณภาพของผู้เรียน 
1. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมการพัฒนาด้านการสร้างนวัตกรรม 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ผู้บริหารมีทิศทางการดำเนินการจัดการศึกษา แต่ควรส่งเสริมและผลักดันให้ครอบคลุมท้ังระบบอย่างต่อเนื่อง 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึน้ 

2. ครูควรนำความรู้ท่ีได้จากการพัฒนาตนเองไปต่อยอดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้เรียน 

   เกิดองค์ความรู้ และภาคภูมิใจในผลงานตามศักยภาพ 
 
5.  แนวทางการพัฒนา 

1. จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรมของผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็น 
    ระบบ ต่อเนื่องและยั่งยืน 

 2. ผู้บริหารกำหนดเป้าหมาย/นโยบายการบริหารท่ีชัดเจน นำไปสู่การปฏิบัติจริงตามท่ีกำหนดไว้ให้ครอบคลุม 
        ท้ังระบบ 
    3. จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
        กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
    4. นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
    5. ส่งเสริมให้ครูออกแบบ สร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

       มากกว่าการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้โดยตรง เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและลงมือปฏิบัติจริงในการสร้างสรรค์ 

       นวัตกรรม  

 
6. ความต้องการช่วยเหลือ 

ไม่มี 
 

7.  ความโดดเด่นของสถานศึกษา(ถ้ามี) 
 ความโดดเด่น หมายถึง การดำเนินงานของสถานศึกษาท่ีส่งเสริมสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการพัฒนาการจัด
การศึกษาด้านต่างๆ เร่งรัดคุณภาพสถานศึกษาสู่การเป็นสถานศึกษาท่ีมีสมรรถนะสูงและพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับ
สากลในอนาคต  

การพิจารณาความโดดเด่นให้พิจารณาจากสัดส่วน ร้อยละ เมื่อเทียบกับเด็กทั้งหมดของปริมาณผลงานที่เป็นที่
ยอมรับในวงวิชาการระดับท้องถ่ิน ระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างต่อเน่ือง (ทั้งน้ี กรณีที่ได้รับรางวัล
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ให้ระบุข้อค้นพบที่แสดงถึงการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการของสถานศึกษา หน่วยงานที่มอบรางวัล และระบุปีที่ได้รับ
รางวัลโดยต้องไม่เกิน 2 ปี ย้อนหลัง)   

 
กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 

โรงเรียนภัทรวิทยา เป็นโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลนครสวรรค์ จัดการศึกษาบนพื้นฐานทางด้าน

ศาสนา ปรัชญา ในการจัดการเรียนการสอน มุ่งอบรม พัฒนามนุษย์ทั้งครบ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและ

ความสำเร็จในองค์พระคริสตเจ้า โดยการสร้างบรรยากาศทางการเรียนให้เกิดเป็นวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ที่มี

หลักบนพื้นฐานความเชื่อทางศาสนา โดยมีพระคริสตเจ้าเป็นแบบฉบับ  การจัดการศึกษาคาทอลิกจึงเน้น

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศทางการศึกษาให้โรงเรียนเป็นสนามแห่งการเรียนรู้และเป็นฐานแห่งการประกาศ

ข่าวดีอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแปลงบ่มเพาะคุณค่าชีวิตตามแนวทางพระวรสาร   โรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก เช่น ผู้เรียนปฏิบัติตนด้วยความความรัก 

เมตตา ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย พอเพียง มีความซื่อสัตย์ และมีอิสรภาพในการปฏิบัติความดี  โรงเรียนมี

กระบวนการดำเนินการและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก เช่น กำหนดวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ เป้าหมาย โครงสร้างการบริหาร สวัสดิการ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการและระบบ

ประกันคุณภาพที ่สอดคล้องกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  จัดการเรียนการสอนที ่บูรณาการความเช่ือ 

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 
นานาชาติ 

(C 3) 
ชาติ 
(C 2) 

ท้องถ่ิน/ภูมิภาค 
(C 1) 

1. เป็นสถานศึกษาท่ีส่งเสริมการจัดการศึกษาตาม 
   อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ปีการศึกษา 2563 จาก 
   คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 

   

2. เป็นสถานศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์ 
   การศึกษาคาทอลิก ปีการศึกษา 2563 จากสังฆมณฑล 
   นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

   

3. การรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง    

4. สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19    

5. โรงเรียนเครือข่ายการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   แม่ฟ้าหลวง 

   

6. เป็นโรงเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับ 
   ประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จากการทดสอบทาง   
   การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา  
   2562 
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วัฒนธรรมและชีวิตตามคุณค่าพระวรสารใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้น

การไตร่ตรอง และใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  จัดบรรยากาศของโรงเรียนตามจิตตารมณ์พระวรสาร  จัด

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมท่ีสร้างภูมิคุ้มกัน และทักษะชีวิตในเรื่อง สิทธิมนุษยชน เพศศาสตร์ศึกษา ส่ือศึกษา 

และสิ่งแวดล้อม  จัดการสอนคริสตศาสนธรรม คริสตศาสตร์ และจริยศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้

ความเข้าใจ เรื ่องอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก การเป็นครูมืออาชีพ และเป็นแบบอย่าง  ตลอดจนเปิดโอกาส

ทางการศึกษาให้แก่นักเรียนคาทอลิกและผู้รอโอกาส  ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์

การศึกษาคาทอลิก เช่น โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายโรงเรียนคาทอลิก 

และผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการศึกษาตาม      

อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง  มีผู้นำชุมชนทางศาสนาเข้ามีส่วนร่วมใน

การจัดกิจกรรมด้านการอบรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ตลอดจนโรงเรียนมีศูนย์ประสานความร่วมมือแก่

ชุมชน หรือหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายโรงเรียนคาทอลิก เพื่อแบ่งปันช่วยเหลือกันใน

การพัฒนาโรงเรียนตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
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                                         ภาคผนวก 
    
1. ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. รายงานการประชุมหรือการให้ความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
3. คำส่ังแต่งต้ังคณะทำงานจัดทำ SAR 
4. หลักฐานการเผยแพร่ SAR ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสาธารณชนรับทราบ 
5. แผนผังอาคารสถานท่ี 
6. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
7. โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน   
8. เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ท่ีโรงเรียนต้องการแนบประกอบ 
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1. ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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2. รายงานการประชุมหรือการให้ความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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3. คำสั่งแต่งต้ังคณะทำงานจัดทำ SAR 
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4. หลักฐานการเผยแพร่ SAR ให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องหรือสาธารณชนรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 
 

 

 

5. แผนผังอาคารสถานที่ 

 
 



1 
 

 
 

6. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
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7. โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน   

โครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 

ที ่ รหัส วิชา น้ำหนัก 

เวลา
เรียน 

(ชม./ปี) 
วิชาพื้นฐาน 

1 ท11101 ภาษาไทย 5 200 

2 ค11101 คณิตศาสตร ์ 5 200 
3 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 80 
4 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 80 
5 ส11102 ประวัติศาสตร์ 1 40 
6 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 80 
7 ศ11101 ศิลปะ 2 80 
8 ง11101 การงานอาชีพ 1 40 
9 อ11101 ภาษาอังกฤษ 3 120 

วิชาเพิ่มเติม 
10 ส11201 หน้าที่พลเมือง 1 40 
11 อ11201 ภาษาอังกฤษ 2 80 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1  แนะแนว  40 
2  ชุมนุม  40 
3  ลูกเสือ/เพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 
 40 

รวมเวลาเรียน  26 1,160 
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โครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 

ที ่ รหัส วิชา น้ำหนัก 

เวลา
เรียน 

(ชม./ปี) 
วิชาพื้นฐาน 

1 ท12101 ภาษาไทย 5 200 

2 ค12101 คณิตศาสตร ์ 5 200 
3 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 80 
4 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 80 
5 ส12102 ประวัติศาสตร์ 1 40 
6 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 80 
7 ศ12101 ศิลปะ 2 80 
8 ง12101 การงานอาชีพ 1 40 
9 อ12101 ภาษาอังกฤษ 3 120 

วิชาเพิ่มเติม 
10 ส12201 หน้าที่พลเมือง 1 40 
11 อ12201 ภาษาอังกฤษ 2 80 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1  แนะแนว  40 
2  ชุมนุม  40 
3  ลูกเสือ/เพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 
 40 

รวมเวลาเรียน  26 1,160 
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โครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 

ที ่ รหัส วิชา น้ำหนัก 

เวลา
เรียน 

(ชม./ปี) 
วิชาพื้นฐาน 

1 ท13101 ภาษาไทย 5 200 

2 ค13101 คณิตศาสตร ์ 5 200 
3 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 80 
4 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 80 
5 ส13102 ประวัติศาสตร์ 1 40 
6 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 80 
7 ศ13101 ศิลปะ 2 80 
8 ง13101 การงานอาชีพ 1 40 
9 อ13101 ภาษาอังกฤษ 3 120 

วิชาเพิ่มเติม 
10 ส13201 หน้าที่พลเมือง 1 40 
11 อ13201 ภาษาอังกฤษ 2 80 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1  แนะแนว  40 
2  ชุมนุม  40 
3  ลูกเสือ/เพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 
 40 

รวมเวลาเรียน  26 1,160 
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โครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 

ที ่ รหัส วิชา น้ำหนัก 

เวลา
เรียน 

(ชม./ปี) 
วิชาพื้นฐาน 

1 ท14101 ภาษาไทย 4 160 
2 ค14101 คณิตศาสตร ์ 4 160 
3 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 80 
4 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 80 
5 ส14102 ประวัติศาสตร์ 1 40 
6 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 80 
7 ศ14101 ศิลปะ 2 80 
8 ง14101 การงานอาชีพ 2 80 
9 อ14101 ภาษาอังกฤษ 2 80 

วิชาเพิ่มเติม 
10 ค14201 คณิตศาสตร ์ 1 40 
11 ส14201 หน้าที่พลเมือง 1 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1  แนะแนว  40 
2  ชุมนุม  40 
3  ลูกเสือ/เพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 
 40 

รวมเวลาเรียน  23 1,040 
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โครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 

ที ่ รหัส วิชา น้ำหนัก 

เวลา
เรียน 

(ชม./ปี) 
วิชาพื้นฐาน 

1 ท15101 ภาษาไทย 4 160 
2 ค15101 คณิตศาสตร ์ 4 160 
3 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 80 
4 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 80 
5 ส15102 ประวัติศาสตร์ 1 40 
6 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 80 
7 ศ15101 ศิลปะ 2 80 
8 ง15101 การงานอาชีพ 2 80 
9 อ15101 ภาษาอังกฤษ 2 80 

วิชาเพิ่มเติม 
10 ค15201 คณิตศาสตร ์ 1 40 
11 ส15201 หน้าที่พลเมือง 1 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1  แนะแนว  40 
2  ชุมนุม  40 
3  ลูกเสือ/เพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 
 40 

รวมเวลาเรียน  23 1,040 
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โครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 

ที ่ รหัส วิชา น้ำหนัก 

เวลา
เรียน 

(ชม./ปี) 
วิชาพื้นฐาน 

1 ท16101 ภาษาไทย 4 160 
2 ค16101 คณิตศาสตร ์ 4 160 
3 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 80 
4 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 80 
5 ส16102 ประวัติศาสตร์ 1 40 
6 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 80 
7 ศ16101 ศิลปะ 2 80 
8 ง16101 การงานอาชีพ 2 80 
9 อ16101 ภาษาอังกฤษ 2 80 

วิชาเพิ่มเติม 
10 ค16201 คณิตศาสตร ์ 1 40 
11 ส16201 หน้าที่พลเมือง 1 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1  แนะแนว  40 
2  ชุมนุม  40 
3  ลูกเสือ/เพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 
 40 

รวมเวลาเรียน  23 1,040 
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โครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) 

ท่ี รหัส วิชา น้ำหนัก 
เวลาเรียน 
(ชม./ปี) 

วิชาพ้ืนฐาน 
1 ท21101 ภาษาไทย 1.5 60 
2 ค21101 คณิตศาสตร์ 1.5 60 
3 ว21101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.5 60 
4 ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 60 
5 ส21102 ประวัติศาสตร์ 0.5 20 
6 พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 40 
7 ศ21101 ศิลปะ 1 40 
8 ง21101 การงานอาชีพ 1 40 
9 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 

วิชาเพ่ิมเติม 
10 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 20 
11 ว21201 วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 0.5 20 
12 ส21201 คริสตศาสตร์ 0.5 20 
13 ส21203 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 
14 ง21201 คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม 0.5 20 
15 อ21201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 0.5 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1  ลูกเสือ/เนตรนารี  20 
2  ชุมนุม  20 
3  แนะแนว/เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

(10 ชั่วโมง) 
 20 

รวมเวลาเรยีน  14 620 
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โครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2) 

ท่ี รหัส วิชา น้ำหนัก 
เวลาเรียน 
(ชม./ปี) 

วิชาพ้ืนฐาน 
1 ท21102 ภาษาไทย 1.5 60 
2 ค21102 คณิตศาสตร์ 1.5 60 
3 ว21102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.5 60 
4 ส21103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 60 
5 ส21104 ประวัติศาสตร์ 0.5 20 
6 พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 40 
7 ศ21102 ศิลปะ 1 40 
8 ง21102 การงานอาชีพ 1 40 
9 อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 

วิชาเพ่ิมเติม 
10 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 20 
11 ว21202 วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 0.5 20 
12 ส21202 คริสตศาสตร์ 0.5 20 
13 ส21204 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 
14 ง21202 คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม 0.5 20 
15 อ21202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 0.5 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1  ลูกเสือ/เนตรนารี  20 
2  ชุมนุม  20 
3  แนะแนว/เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

(10 ชั่วโมง) 
 20 

รวมเวลาเรยีน  14 620 
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โครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1) 

ท่ี รหัส วิชา น้ำหนัก 
เวลาเรียน 
(ชม./ปี) 

วิชาพ้ืนฐาน 
1 ท22101 ภาษาไทย 1.5 60 
2 ค22101 คณิตศาสตร์ 1.5 60 
3 ว22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.5 60 
4 ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 60 
5 ส22102 ประวัติศาสตร์ 0.5 20 
6 พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 40 
7 ศ22101 ศิลปะ 1 40 
8 ง22101 การงานอาชีพ 1 40 
9 อ22101 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 

วิชาเพ่ิมเติม 
10 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 20 
11 ว22201 วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 0.5 20 
12 ส22201 คริสตศาสตร์ 0.5 20 
13 ส22203 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 
14 ง22201 คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม 0.5 20 
15 อ22201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 0.5 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1  ลูกเสือ/เนตรนารี  20 
2  ชุมนุม  20 
3  แนะแนว/เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

(10 ชั่วโมง) 
 20 

รวมเวลาเรยีน  14 620 
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โครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 

ท่ี รหัส วิชา น้ำหนัก 
เวลาเรียน 
(ชม./ปี) 

วิชาพ้ืนฐาน 
1 ท22102 ภาษาไทย 1.5 60 
2 ค22102 คณิตศาสตร์ 1.5 60 
3 ว22102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.5 60 
4 ส22103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 60 
5 ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 20 
6 พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 40 
7 ศ22102 ศิลปะ 1 40 
8 ง22102 การงานอาชีพ 1 40 
9 อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 

วิชาเพ่ิมเติม 
10 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 20 
11 ว22202 วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 0.5 20 
12 ส22202 คริสตศาสตร์ 0.5 20 
13 ส22204 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 
14 ง22202 คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม 0.5 20 
15 อ22202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 0.5 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1  ลูกเสือ/เนตรนารี  20 
2  ชุมนุม  20 
3  แนะแนว/เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

(10 ชั่วโมง) 
 20 

รวมเวลาเรยีน  14 620 
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โครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1) 

ท่ี รหัส วิชา น้ำหนัก 
เวลาเรียน 
(ชม./ปี) 

วิชาพ้ืนฐาน 
1 ท23101 ภาษาไทย 1.5 60 
2 ค23101 คณิตศาสตร์ 1.5 60 
3 ว23101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.5 60 
4 ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 60 
5 ส23102 ประวัติศาสตร์ 0.5 20 
6 พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 40 
7 ศ23101 ศิลปะ 1 40 
8 ง23101 การงานอาชีพ 1 40 
9 อ23101 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 

วิชาเพ่ิมเติม 
10 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 20 
11 ว23201 วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 0.5 20 
12 ส23201 คริสตศาสตร์ 0.5 20 
13 ส23203 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 
14 ง23201 คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม 0.5 20 
15 อ23201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 0.5 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1  ลูกเสือ/เนตรนารี  20 
2  ชุมนุม  20 
3  แนะแนว/เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

(10 ชั่วโมง) 
 20 

รวมเวลาเรยีน  14 620 

 
 



12 
 

 

 

โครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 2) 

ท่ี รหัส วิชา น้ำหนัก 
เวลาเรียน 
(ชม./ปี) 

วิชาพ้ืนฐาน 
1 ท23102 ภาษาไทย 1.5 60 
2 ค23102 คณิตศาสตร์ 1.5 60 
3 ว23102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.5 60 
4 ส23103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 60 
5 ส23104 ประวัติศาสตร์ 0.5 20 
6 พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 40 
7 ศ23102 ศิลปะ 1 40 
8 ง23102 การงานอาชีพ 1 40 
9 อ23102 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 

วิชาเพ่ิมเติม 
10 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 20 
11 ว23202 วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 0.5 20 
12 ส23202 คริสตศาสตร์ 0.5 20 
13 ส23204 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 
14 ง23202 คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม 0.5 20 
15 อ23202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 0.5 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1  ลูกเสือ/เนตรนารี  20 
2  ชุมนุม  20 
3  แนะแนว/เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

(10 ชั่วโมง) 
 20 

รวมเวลาเรยีน  14 620 
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โครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  (ภาคเรียนที่ 1) 

ที ่ รหัส วิชา น้ำหนัก 

เวลา
เรียน 

(ชม./ปี) 
วิชาพื้นฐาน 

1 ท31101 ภาษาไทย 1 40 
2 ค31101 คณิตศาสตร ์ 1 40 
3 ว31101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 40 
4 ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 40 
5 ส31103 ประวัติศาสตร์ 0.5 20 
6 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
7 ศ31101 ศิลปะ 0.5 20 
8 ง31101 การงานอาชีพ 1 40 
9 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 40 

วิชาเพิ่มเติม 
10 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 
11 ว30221 เคมี 1.5 60 
12 ว30201 ฟิสิกส์ 1.5 60 
13 ว30241 ชีววิทยา 1.5 60 
14 ส31203 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 
15 พ31201 เทเบ้ิลเทนทิส 0.5 20 
16 อ31203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.5 60 
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รวมหน่วยกิต 16 640 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1  รักษาดินแดน/บำเพ็ญประโยชน์ 1 40 
2  ชุมนุม 0.5 20 
3  แนะแนว/เพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ (10 ชั่วโมง) 
0.5 20 

รวมกิจกรรม 2 80 
รวมทั้งสิ้น 18 720 

รวมเวลาเรียน 20 800 
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โครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2) 

ที ่ รหัส วิชา น้ำหนัก 

เวลา
เรียน 

(ชม./ปี) 
วิชาพื้นฐาน 

1 ท31102 ภาษาไทย 1 40 
2 ค31102 คณิตศาสตร ์ 1 40 
3 ว31102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 40 
4 ส31102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 40 
5 ส31104 ประวัติศาสตร์ 0.5 20 
6 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
7 ศ31102 ศิลปะ 0.5 20 
8 ง31102 การงานอาชีพ 1 40 
9 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1 40 

วิชาเพิ่มเติม 
10 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 
11 ว30222 เคมี 1.5 60 
12 ว30202 ฟิสิกส์ 1.5 60 
13 ว30242 ชีววิทยา 1.5 60 
14 ส31204 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 
15 พ31202 แบตมินตัน 0.5 20 
16 อ31204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.5 60 
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รวมหน่วยกิต 16 640 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1  รักษาดินแดน/บำเพ็ญประโยชน์ 1 40 
2  ชุมนุม 0.5 20 
3  แนะแนว/เพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ (10 ชั่วโมง) 
0.5 20 

รวมกิจกรรม 2 80 
รวมทั้งสิ้น 18 720 

รวมเวลาเรียน 20 800 
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โครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1) 

ที ่ รหัส วิชา น้ำหนัก 

เวลา
เรียน 

(ชม./ปี) 
วิชาพื้นฐาน 

1 ท32101 ภาษาไทย 1 40 
2 ค32101 คณิตศาสตร ์ 1 40 
3 ว32101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 40 
4 ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 40 
5 ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 20 
6 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
7 ศ32101 ศิลปะ 0.5 20 
8 ง32101 การงานอาชีพ 1 40 
9 อ32101 ภาษาอังกฤษ 1 40 

วิชาเพิ่มเติม 
10 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 
11 ว30223 เคมี 1.5 60 
12 ว30203 ฟิสิกส์ 1.5 60 
13 ว30243 ชีววิทยา 1.5 60 
14 ส32203 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 
15 พ32203 เซปักตะกร้อ 0.5 20 
16 อ32203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.5 60 
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รวมหน่วยกิต 16 640 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1  รักษาดินแดน/บำเพ็ญประโยชน์ 1 40 
2  ชุมนุม 0.5 20 
3  แนะแนว/เพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ (10 ชั่วโมง) 
0.5 20 

รวมกิจกรรม 2 80 
รวมทั้งสิ้น 18 720 

รวมเวลาเรียน 20 800 
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โครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2) 

ที ่ รหัส วิชา น้ำหนัก 

เวลา
เรียน 

(ชม./ปี) 
วิชาพื้นฐาน 

1 ท32102 ภาษาไทย 1 40 
2 ค32102 คณิตศาสตร ์ 1 40 
3 ว32102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 40 
4 ส32102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 40 
5 ส32104 ประวัติศาสตร์ 0.5 20 
6 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
7 ศ32102 ศิลปะ 0.5 20 
8 ง32102 การงานอาชีพ 1 40 
9 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1 40 

วิชาเพิ่มเติม 
10 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 
11 ว30224 เคมี 1.5 60 
12 ว30204 ฟิสิกส์ 1.5 60 
13 ว30244 ชีววิทยา 1.5 60 
14 ส32204 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 
15 พ32204 ฟุตซอล 0.5 20 
16 อ32204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.5 60 



20 
 

 

 

รวมหน่วยกิต 16 640 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1  รักษาดินแดน/บำเพ็ญประโยชน์ 1 40 
2  ชุมนุม 0.5 20 
3  แนะแนว/เพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ (10 ชั่วโมง) 
0.5 20 

รวมกิจกรรม 2 80 
รวมทั้งสิ้น 18 720 

รวมเวลาเรียน 20 800 
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โครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1) 

ที ่ รหัส วิชา น้ำหนัก 

เวลา
เรียน 

(ชม./ปี) 
วิชาพื้นฐาน 

1 ท33101 ภาษาไทย 1 40 
2 ค33101 คณิตศาสตร ์ 1 40 
3 ว33101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 40 
4 ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 40 
5 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
6 ศ33101 ศิลปะ 0.5 20 
7 ง33101 การงานอาชีพ 1 40 
8 อ33101 ภาษาอังกฤษ 1 40 

วิชาเพิ่มเติม 
10 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 
11 ว30225 เคมี 1.5 60 
12 ว30205 ฟิสิกส์ 1.5 60 
13 ว30245 ชีววิทยา 1.5 60 
14 ส32203 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 
15 พ33205 บาสเกตบอล 0.5 20 
16 อ33203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2 80 

รวมหน่วยกิต 16 640 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1  รักษาดินแดน/บำเพ็ญประโยชน์ 1 40 
2  ชุมนุม 0.5 20 
3  แนะแนว/เพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ (10 ชั่วโมง) 
0.5 20 

รวมกิจกรรม 2 80 
รวมทั้งสิ้น 18 720 

รวมเวลาเรียน 20 800 
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โครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2) 

ที ่ รหัส วิชา น้ำหนัก 

เวลา
เรียน 

(ชม./ปี) 
วิชาพื้นฐาน 

1 ท33102 ภาษาไทย 1 40 
2 ค33102 คณิตศาสตร ์ 1 40 
3 ว33102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 40 
4 ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 40 
5 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
6 ศ33102 ศิลปะ 0.5 20 
7 ง33102 การงานอาชีพ 1 40 
8 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1 40 

วิชาเพิ่มเติม 
10 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 
11 ว30226 เคมี 1.5 60 
12 ว30206 ฟิสิกส์ 1.5 60 
13 ว30246 ชีววิทยา 1.5 60 
14 ส32204 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 
15 พ33206 วอลเล่ย์บอล 0.5 20 
16 อ33204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2 80 

รวมหน่วยกิต 16 640 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1  รักษาดินแดน/บำเพ็ญประโยชน์ 1 40 
2  ชุมนุม 0.5 20 
3  แนะแนว/เพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ (10 ชั่วโมง) 
0.5 20 

รวมกิจกรรม 2 80 
รวมทั้งสิ้น 18 720 

รวมเวลาเรียน 20 800 
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โครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4  
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์  (ภาคเรียนที่ 1) 

ที ่ รหัส วิชา น้ำหนัก 

เวลา
เรียน 

(ชม./ปี) 
วิชาพื้นฐาน 

1 ท31101 ภาษาไทย 1 40 
2 ค31101 คณิตศาสตร ์ 1 40 
3 ว31101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 40 
4 ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 40 
5 ส31103 ประวัติศาสตร์ 0.5 20 
6 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
7 ศ31101 ศิลปะ 0.5 20 
8 ง31101 การงานอาชีพ 1 40 
9 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 40 

วิชาเพิ่มเติม 
10 ท31201 ภาษาไทยเพ่ิมเติม 1 40 
11 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 
12 ส31201 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 60 
13 ส31203 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 
14 ง31201 การงานอาชีพ 1.5 60 
15 พ31201 เทเบ้ิลเทนทิส 0.5 20 
16 อ31201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2 80 
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รวมหน่วยกิต 16 640 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1  รักษาดินแดน/บำเพ็ญประโยชน์ 1 40 
2  ชุมนุม 0.5 20 
3  แนะแนว/เพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ (10 ชั่วโมง) 
0.5 20 

รวมกิจกรรม 2 80 
รวมทั้งสิ้น 18 720 

รวมเวลาเรียน 20 800 
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โครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4  
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2) 

ที ่ รหัส วิชา น้ำหนัก 

เวลา
เรียน 

(ชม./ปี) 
วิชาพื้นฐาน 

1 ท31102 ภาษาไทย 1 40 
2 ค31102 คณิตศาสตร ์ 1 40 
3 ว31102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 40 
4 ส31102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 40 
5 ส31104 ประวัติศาสตร์ 0.5 20 
6 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
7 ศ31102 ศิลปะ 0.5 20 
8 ง31102 การงานอาชีพ 1 40 
9 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1 40 

วิชาเพิ่มเติม 
10 ท31202 ภาษาไทยเพ่ิมเติม 1 40 
11 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 
12 ส31202 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 60 
13 ส31204 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 
14 ง31202 การงานอาชีพ 1.5 60 
15 พ31202 แบตมินตัน 0.5 20 
16 อ31202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2 80 
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รวมหน่วยกิต 16 640 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1  รักษาดินแดน/บำเพ็ญประโยชน์ 1 40 
2  ชุมนุม 0.5 20 
3  แนะแนว/เพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ (10 ชั่วโมง) 
0.5 20 

รวมกิจกรรม 2 80 
รวมทั้งสิ้น 18 720 

รวมเวลาเรียน 20 800 
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โครงสร้างหลักสูตร 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5  

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1) 

ที ่ รหัส วิชา น้ำหนัก 

เวลา
เรียน 

(ชม./ปี) 
วิชาพื้นฐาน 

1 ท32101 ภาษาไทย 1 40 
2 ค32101 คณิตศาสตร ์ 1 40 
3 ว32101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 40 
4 ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 40 
5 ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 20 
6 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
7 ศ32101 ศิลปะ 0.5 20 
8 ง32101 การงานอาชีพ 1 40 
9 อ32101 ภาษาอังกฤษ 1 40 

วิชาเพิ่มเติม 
10 ท32201 ภาษาไทยเพ่ิมเติม 1 40 
11 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 
12 ส32201 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 60 
13 ส32203 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 
14 ง32201 การงานอาชีพ 1.5 60 
15 พ32203 เซปักตะกร้อ 0.5 20 
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16 อ32201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2 80 
รวมหน่วยกิต 16 640 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1  รักษาดินแดน/บำเพ็ญประโยชน์ 1 40 
2  ชุมนุม 0.5 20 
3  แนะแนว/เพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ (10 ชั่วโมง) 
0.5 20 

รวมกิจกรรม 2 80 
รวมทั้งสิ้น 18 720 

รวมเวลาเรียน 20 800 
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โครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2) 

ที ่ รหัส วิชา น้ำหนัก 

เวลา
เรียน 

(ชม./ปี) 
วิชาพื้นฐาน 

1 ท32102 ภาษาไทย 1 40 
2 ค32102 คณิตศาสตร ์ 1 40 
3 ว32102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 40 
4 ส32102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 40 
5 ส32104 ประวัติศาสตร์ 0.5 20 
6 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
7 ศ32102 ศิลปะ 0.5 20 
8 ง32102 การงานอาชีพ 1 40 
9 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1 40 

วิชาเพิ่มเติม 
10 ท32202 ภาษาไทยเพ่ิมเติม 1 40 
11 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 
12 ส32202 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 60 
13 ส32204 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 
14 ง32202 การงานอาชีพ 1.5 60 
15 พ32204 ฟุตซอล 0.5 20 
16 อ32202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2 80 
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รวมหน่วยกิต 16 640 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1  รักษาดินแดน/บำเพ็ญประโยชน์ 1 40 
2  ชุมนุม 0.5 20 
3  แนะแนว/เพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ (10 ชั่วโมง) 
0.5 20 

รวมกิจกรรม 2 80 
รวมทั้งสิ้น 18 720 

รวมเวลาเรียน 20 800 
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โครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6  
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1) 

ที ่ รหัส วิชา น้ำหนัก 

เวลา
เรียน 

(ชม./ปี) 
วิชาพื้นฐาน 

1 ท33101 ภาษาไทย 1 40 
2 ค33101 คณิตศาสตร ์ 1 40 
3 ว33101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 40 
4 ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 40 
5 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
6 ศ33101 ศิลปะ 0.5 20 
7 ง33101 การงานอาชีพ 1 40 
8 อ33101 ภาษาอังกฤษ 1 40 

วิชาเพิ่มเติม 
9 ท33201 ภาษาไทยเพ่ิมเติม 1.5 60 
10 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 
11 ส33201 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 60 
12 ส33203 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 
13 ง33201 การงานอาชีพ 1.5 60 
14 พ33205 บาสเกตบอล 0.5 20 
15 อ33201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2 80 

รวมหน่วยกิต 16 640 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1  รักษาดินแดน/บำเพ็ญประโยชน์ 1 40 
2  ชุมนุม 0.5 20 
3  แนะแนว/เพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ (10 ชั่วโมง) 
0.5 20 

รวมกิจกรรม 2 80 
รวมทั้งสิ้น 18 720 

รวมเวลาเรียน 20 800 
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โครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6  
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2) 

ที ่ รหัส วิชา น้ำหนัก 

เวลา
เรียน 

(ชม./ปี) 
วิชาพื้นฐาน 

1 ท33102 ภาษาไทย 1 40 
2 ค33102 คณิตศาสตร ์ 1 40 
3 ว33102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 40 
4 ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 40 
5 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
6 ศ33102 ศิลปะ 0.5 20 
7 ง33102 การงานอาชีพ 1 40 
8 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1 40 

วิชาเพิ่มเติม 
9 ท33202 ภาษาไทยเพ่ิมเติม 1.5 60 
10 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 
11 ส33202 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 60 
12 ส33204 หน้าที่พลเมือง 0.5 20 
13 ง33202 การงานอาชีพ 1.5 60 
14 พ33206 วอลเล่ย์บอล 0.5 20 
15 อ33202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2 80 

รวมหน่วยกิต 16 640 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1  รักษาดินแดน/บำเพ็ญประโยชน์ 1 40 
2  ชุมนุม 0.5 20 
3  แนะแนว/เพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ (10 ชั่วโมง) 
0.5 20 

รวมกิจกรรม 2 80 
รวมทั้งสิ้น 18 720 

รวมเวลาเรียน 20 800 
 

 
 
 
 
 
 


