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ค าน า 
ด้วยกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไป

ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด โดยให้

สถานศึกษาด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ให้มีการติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่

สถานศึกษาก าหนดไว้ และให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่

ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ฉบับนี้ เป็นการสรุป 

ผลการด าเนินการในรอบปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ที่จัดรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพ่ือ

สะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบท และการบริหารจัดการของสถานศึกษา ซึ่งรายงานผล          

การประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี

องค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร (ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ตอนที่ 2     

การน าเสนอผลการประเมินตนเอง) ส่วนที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐาน ส่วนที่ 3 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และ

ภาคผนวก 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน    

การวางแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  
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ส่วนที ่1 

บทสรปุของผูบ้รหิาร 

 

ตอนที ่1 ข้อมลูพื้นฐาน 

 โรงเรียน    เซนต์โยเซฟ บางนา    รหัส     1111100044     ที่ตั้งเลขท่ี  75  หมู่ 9  ถนนสุขุมวิท 107 

แขวง/ต าบล    ส าโรงเหนือ     เขต/อ าเภอ      เมืองสมุทรปราการ      จังหวัด    สมุทรปราการ   

สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   โทรศัพท์ 02 361 3719-20   โทรสาร 02 7497505 

email stjo@sjb.ac.th website  http://www.sjb.ac.th    ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ วันที่ 21  พฤษภาคม  2511 

เปิดสอนระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวนนักเรียน  2,891  คน จ านวนบุคลากร

โรงเรียน  160  คน 

ตอนที ่2 การน าเสนอผลการประเมนิตนเอง 
 

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 

 2.1 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปี 2562-2564  

 2.2 แผนปฏิบัติการประจ าปี  

 2.3 สรุปแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 2.4 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) 

  2.5 แบบสรุปผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 2.6 สรุปการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของบุคลากร   

 2.7 แบบสรุปผลการนิเทศ 

 2.8 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 

 2.9 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีข้ึนกว่าเดิม 1 ระดับ 

3.1 แผนปฏิบัติงานที่  1   การพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน ด้านภาษา 

3.2 แผนปฏิบัติงานที่  2   การพัฒนาความสามารถในด้านการคิดค านวณ 

3.3 แผนปฏิบัติงานที่  3   การพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

3.4 แผนปฏิบัติงานที่  4   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ 

4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 

4.1 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ส่งเสริมผู้เรียน เรียนรู้สู่ “งานอาชีพ” ใน

รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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4.2 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ส่งเสริมผู้เรียน เรียนรู้สู่ “งานอาชีพ” ใน

รายวิชาเอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

5.1 ความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

6) โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

6.1 การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี  

     ยุวกาชาด 

6.2 การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมีงานท า 

6.3 การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning 

6.4 การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 

  6.5 การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการสื่อสาร และเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 

 

  

 

 

 

     ลงนาม....................................................(ผู้อ านวยการโรงเรยีน) 

     (นางสาวมุกดา   มุ่งหมาย) 

                      วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ส่วนที ่2 

ขอ้มูลพืน้ฐาน 

 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 

1.1  โรงเรยีน   เซนต์โยเซฟ บางนา    รหัสโรงเรยีน 1111100044  ที่ตั้งเลขที่  75  หมู่ 9  ถนนสุขุมวิท 107     

แขวง/ต าบล    ส าโรงเหนือ     เขต/อ าเภอ      เมืองสมุทรปราการ      จังหวัด    สมุทรปราการ     

สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท์ 02 361 3719-20  โทรสาร 02 

7497505  email  stjo@sjb.ac.th   website  http://www.sjb.ac.th  ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ วันที่ 

21 พฤษภาคม 2511   เปิดสอนระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวนนักเรียน  

2,891 คน จ านวนบุคลากรโรงเรียน  160  คน 
 

ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  

    บุคคลธรรมดา 

          √ นิติบุคคล 

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท 

 มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 

 มูลนิธิในคริสต์ศาสนา 

 มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 

 อ่ืน ๆ  (ระบุ).................................     

ประเภทโรงเรยีน 

        ประเภทโรงเรียนในระบบ 

   √   สามัญศึกษา 

   การกุศลของวัด 

   การศึกษาพิเศษ 

   การศึกษาสงเคราะห์ 

   ในพระราชูปถัมภ์ 

   สามัญปกติ 

   อิสลามควบคู่สามัญ  

การจดัการเรียนการสอน 

 √   ปกติ  (สามัญศึกษา) 

   √   English  Program   ได้รับอนุญาตเมื่อ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 
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1.2 จ านวนห้องเรยีน/ผูเ้รียนจ าแนกตามระดบัที่เปดิสอน 
 

ระดบัทีเ่ปดิสอน 
จ านวน

หอ้งเรยีนปกต ิ

จ านวนผูเ้รยีน

ปกต ิ

จ านวน

หอ้งเรยีน EP 

จ านวนผูเ้รยีน

ปกต ิ

จ านวนผูเ้รยีนทีม่ี

ความตอ้งการพเิศษ 

รวมจ านวน

ผูเ้รยีน 

ระดบัประถมศกึษา       

ประถมศึกษาปีท่ี 1 5 187 3 66 - 253 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 5 189 3 78 - 267 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 5 189 4 85 - 274 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 6 246 3 66 - 312 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 5 178 3 64 - 242 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 5 219 3 75 - 294 

รวม 31 1208 19 434 - 1,642 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้      

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 4 153 2 50 - 203 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 4 175 2 45 - 220 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 5 204 2 56 - 259 

รวม 13 532 6 151 - 683 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย      

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 4 153 2 37 - 190 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 4 145 2 33 - 178 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 4 162 2 36 - 198 

รวม 12 460 6 106 - 566 

รวมทัง้สิน้ 56 2,200 31 691 - 2,891 
      

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

 

 

 1.3 จ านวนครูและบคุลากรทางการศึกษา   

  1.3.1 สรปุจ านวนครแูละบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกวฒุกิารศึกษาและประเภท/ต าแหนง่ 

1. ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ประเภท/ต าแหนง่ 
จ านวนครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

รวม 
ต่ ากวา่ ป.ตร ี ป.ตร ี ป.บณัฑติ ป.โท ป.เอก 

- ผู้อ านวยการ - - - 1 - 1 

- รอง/ผู้อ านวยการ - - - - - - 

รวม - -  1 - 1 
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2. ผูส้อนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

  

3. บคุลากรทางการศกึษา 

 

4.อืน่ๆ (ระบ)ุ... 

 

สรปุอตัราสว่น 

 ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

  ระดบัประถมศกึษา 

จ านวนผู้เรียนต่อครู ...23... : …1… 

จ านวนผู้เรียนต่อห้อง ...33... : …1… 

  ระดบัมธัยมศกึษา 

จ านวนผู้เรียนต่อครู ...18... : …1… 

จ านวนผู้เรียนต่อห้อง ...34... : …1… 

   

 

 

ประเภท/ต าแหนง่ 
จ านวนครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

รวม ต่ ากวา่ ป.ตร ี ป.ตร ี ป.บณัฑติ ป.โท ป.เอก 

 ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

ระดับประถมศึกษา            

- ครูบรรจ ุ - - 2 19 - 9 1 17 - - 48 

- ครูต่างชาต ิ - - 9 12 - - 1 - - - 22 

ระดับมัธยมศึกษา            

- ครูบรรจ ุ - - 6 23 1 2 3 17 - - 52 

- ครูต่างชาติ  - - 5 7 - - 3 - 1 - 16 

ประเภท/ต าแหนง่ 
จ านวนครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

รวม ต่ ากวา่ ป.ตร ี ป.ตร ี ป.บณัฑติ ป.โท ป.เอก 

 ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

- บุคลากรทางการศึกษา - 3 - 4 2 - 1 - - - 10 

ประเภท/ต าแหนง่ 
จ านวนครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

รวม ต่ ากวา่ ป.ตร ี ป.ตร ี ป.บณัฑติ ป.โท ป.เอก 

 ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

- บคุลากรอื่น ๆ - - - 7 - 2 - 3 - - 12 
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  1.3.2  สรปุจ านวนครผููส้อน จ าแนกตามระดบั และกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 

  กรณีท่ี 1  ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับที่มีจ านวนชั่วโมงสอนมากที่สุด 

 กรณีท่ี 2  ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชาในระดับ 

             ประถมศึกษา 
 

ระดบั/กลุม่สาระการเรยีนรู ้

จ านวนครผููส้อน 

ปฐมวยั ประถมศกึษา มธัยมศกึษา 

ตรงเอก ไมต่รงเอก ตรงเอก  ไมต่รงเอก ตรงเอก ไมต่รงเอก 

ภาษาไทย - - 9 2 8 - 

คณิตศาสตร ์ - - 10 2 11 - 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 9 1 19 - 

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 10 1 10 - 

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 6 - 3 - 

ศิลปะ - - 7 - 7 - 

การงานอาชีพ - - 3 1 2 - 

ภาษาต่างประเทศ - - 6 - 6 - 

แนะแนว - - - 4 2 - 

รวม - - 60 11 68 - 

          * หมายเหต ุ: ครูไทยและครูต่างประเทศ 

 

  1.3.3  สรปุจ านวนครผููส้อนกจิกรรมพฒันาผู้เรยีน 
 

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
จ านวนครผููส้อน 

ประถมศกึษา มธัยมศกึษา 

  กิจกรรมนักเรยีน   

- ลูกเสือ - - 

- เนตรนาร ี 49 19 

- ยุวกาชาด - - 

- ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ - - 

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - - 

- กิจกรรมชุมนมุ ชมรม 43 19 

- อื่นๆ...ให้ระบ ุ - - 

   กิจกรรมแนะแนว 6 4 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 50 37 
 

      * หมายเหต ุในการจัดการเรยีนการสอนเนตรนารีมีครูต่างระดบัเข้ามาช่วยสอน  
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   1.3.4   สรปุจ านวนครแูละบคุลากรทางการลูกเสือ เนตรนาร ียวุกาชาดและผู้บ าเพญ็ประโยชน์ 
 

ลกูเสอื/เนตรนาร/ี 

ยวุกาชาด/ผูบ้ าเพญ็ประโยชน์ 

จ านวน

ผูบ้งัคบับญัชา 

จ านวนวฒุทิางลกูเสอื การจดัตัง้กองลกูเสอื 

มวีฒุ ิ ไมม่วีฒุ ิ จดัตัง้ ไมจ่ดัตัง้ 

ลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง 33 31 2 √ - 

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 28 26 2 √ - 

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 35 34 1 √ - 

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามญั - - - - - 

ยุวกาชาด - - - - - 

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ - - - - - 

รวม 96 91 5 - - 

    
2. ข้อมลูพื้นฐานแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศึกษา 
 

การพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 

ปรชัญา มนุษย์ท่ีมีคุณภาพ คือ มนุษย์ท่ีคณุธรรมและความรู ้

วสิยัทศัน ์ โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ บางนา มุ่งสร้างคนดี  รักษ์สิ่งแวดล้อม  เป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู้  สู่ความเป็นสากล 

พนัธกจิ 1. สร้างเสริมศักยภาพผู้เรยีนให้มีทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการคดิค านวณและกระบวนการคิด  

ตลอดจน การสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าด้านผลสมัฤทธ์ิ และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

2. ปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีอัตลักษณ์ เอกลกัษณ์ และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ที่สถานศึกษาก าหนด 

3. พัฒนาระบบบริหารจดัการของสถานศึกษา และระบบประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ 

และเกดิประสิทธิผล 

4. พัฒนาหลักสตูรและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความถนัดของผู้เรียนและเป็นไปตามแนวทาง 

การจัดการศึกษาชาต ิ

5. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีความรูค้วามสามารถในการจัดการเรยีนการสอนตามมาตรฐานวชิาชีพ

และจรรยาบรรณ  

6. จัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) และน ามาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนการสอน 

เปา้หมาย 1. ผู้เรียนมีทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการคิดค านวณและกระบวนการคิดตลอดจนการสนับสนุนให้มี

ความก้าวหน้าด้านผลสัมฤทธ์ิ และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

2. ผู้เรยีนมีอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทีส่ถานศึกษาก าหนด 

3. สถานศึกษามีระบบบรหิารจดัการ และระบบประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล  

4. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคลอ้งกับความถนัดของผู้เรียน  

และเป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษาชาติ  

5. สถานศึกษามีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนตาม

มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ   

6. สถานศึกษาจัดใหม้ีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และน ามาใช้ในการพัฒนางานและการเรียน    

การสอน  
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การพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 

ยทุธศาสตร ์

หรอืกลยทุธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมศักยภาพผู้เรยีนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนเพื่อการเป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมประสิทธิภาพการบริหารสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาหลักสูตรและศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นมืออาชีพ 

เอกลกัษณ ์ จิตใจงาม  ความรูด้ี (Noble minded and Knowledgeable) 

อตัลกัษณ ์ ซื่อตรง  เรียบง่าย  การงาน  รักเมตตา  กตัญญูรู้คณุ 

 

3. ผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตัิการประจ าปขีองสถานศกึษา 
 

ยทุธศาสตร ์

ตามแผนพฒันา

คณุภาพการศกึษา 

ของโรงเรยีน 

โครงการ 

เปา้หมาย ผลส าเรจ็ 
มาตรฐาน

การศกึษาของ

สถานศกึษา 

*** 

สอดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตร ์สช. 

 

*** 

สอดคลอ้งกบัตวัชี้วดั

ประเดน็การตดิตาม

ประเมนิผลของ

กระทรวงศกึษาธกิาร 

ปร
มิา

ณ
 

(จ
 าน

วน
) 

คณุ
ภา

พ 

ปร
มิา

ณ
 

(ร
อ้ย

ละ
) 

คณุ
ภา

พ 
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน        

ยทุธศาสตรท์ี ่1 

เสรมิศกัยภาพผูเ้รยีน

สูค่วามเปน็เลศิดา้น

วิชาการ 

 

กลยทุธ ์1.1   

สง่เสรมิศกัยภาพ

ผูเ้รยีนใหม้คีวามรู้

และทกัษะทีจ่ าเปน็

ตามหลกัสตูรเพือ่

ยกระดบัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีนและ 

ผลการทดสอบ

ระดบัชาต ิ

1. โครงการรักษ์ภาษา  89.00 ดีเลิศ 95.46 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที ่1 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 

ตัวช้ีวัดที่ 7 

ตัวช้ีวัดที่ 8 

ตัวช้ีวัดที่ 9 

2. โครงการส่งเสรมิ   

และพัฒนาศักยภาพ  

ทางคณิตศาสตร์  

89.00 ดีเลิศ 93.43 ยอดเยี่ยม 

3. โครงการพัฒนา

ศักยภาพทาง

วิทยาศาสตร ์

81.00 ดีเลิศ 92.91 ยอดเยี่ยม 

4. โครงการส่งเสรมิ 

ความเป็นเลิศทางวิชา

สังคมศึกษา 

83.00 ดีเลิศ 85.69 ยอดเยี่ยม 

5. โครงการส่งเสริม    

และพัฒนาการใช้

ภาษาต่างประเทศเพื่อ 

การสื่อสาร 

86.00 ดีเลิศ 91.81 ยอดเยี่ยม 

6. กิจกรรมยกระดับผล

การทดสอบระดับชาติ  

(O-NET)  

(โครงการพัฒนาหลักสูตร

และการจัดการเรียนรู้) 

72.00 ด ี 77.37 ดีเลิศ 

รวม 84.00 ดเีลศิ 91.86 ยอดเยีย่ม  
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ยทุธศาสตร ์

ตามแผนพฒันา

คณุภาพการศกึษา 

ของโรงเรยีน 

โครงการ 

เปา้หมาย ผลส าเรจ็ 
มาตรฐาน

การศกึษาของ

สถานศกึษา 

*** 

สอดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตร ์สช. 

 

*** 

สอดคลอ้งกบัตวัชี้วดั

ประเดน็การตดิตาม

ประเมนิผลของ

กระทรวงศกึษาธกิาร 

ปร
มิา

ณ
 

(จ
 าน

วน
) 

คณุ
ภา

พ 

ปร
มิา

ณ
 

(ร
อ้ย

ละ
) 

คณุ
ภา

พ 

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน        

กลยทุธ ์1.2  

สง่เสรมิศักยภาพ 

ดา้นภาษาไทยและ

ภาษาตา่งประเทศ  

ใหผู้เ้รยีนมทีกัษะ 

ดา้นการอา่น  

การเขยีน การสือ่สาร 

อย่างถกูต้อง 

1. โครงการรักษ์ภาษา  89.00 ดีเลิศ 95.46 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 

ตัวช้ีวัดที่ 7 

ตัวช้ีวัดที่ 8 

ตัวช้ีวัดที่ 9 

2. โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาการใช้

ภาษาต่างประเทศ      

เพื่อการสื่อสาร   

86.00 ดีเลิศ 91.81 ยอดเยี่ยม 

3. โครงการห้องสมดุ

ส่งเสริมการอ่าน  

93.00 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม 

รวม 89.00 ดเีลศิ 95.76 ยอดเยีย่ม  

กลยทุธ ์1.3 

สง่เสรมิศักยภาพ

ผูเ้รยีนในดา้น 

การคดิค านวณและ

ทักษะทาง

คณติศาสตร ์

ที่หลากหลาย 

สอดคลอ้งตาม

หลกัสตูรและน าไปใช้

เพื่อการศกึษาต่อ 

ตลอดจน 

การด ารงชวีติได ้

อย่างเหมาะสม 

1. โครงการส่งเสรมิ 

และพัฒนาศักยภาพ  

ทางคณิตศาสตร ์

89.00 ดีเลิศ 93.43 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 

ตัวช้ีวัดที่ 7 

ตัวช้ีวัดที่ 8 

ตัวช้ีวัดที่ 9 2. กิจกรรมแข่งขัน 

ตอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร ์

77.00 ดีเลิศ 94.35 ยอดเยี่ยม 

รวม 84.00 ดเีลศิ 93.89 ยอดเยีย่ม  

กลยทุธ ์1.4 

พัฒนาศกัยภาพ 

ใหผู้เ้รยีนมทีกัษะ 

ดา้นการวเิคราะห์  

คดิอยา่งมี

วจิารณญาณ  

1. โครงการส่งเสรมิ 

และพัฒนาศักยภาพ  

ทางคณิตศาสตร์    

89.00 ดีเลิศ 93.43 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 

ตัวช้ีวัดที่ 7 

ตัวช้ีวัดที่ 8 

ตัวช้ีวัดที่ 9 2. โครงการพัฒนา

ศักยภาพทาง

วิทยาศาสตร์    

81.00 ดีเลิศ 92.91 ยอดเยี่ยม 
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ยทุธศาสตร ์

ตามแผนพฒันา

คณุภาพการศกึษา 

ของโรงเรยีน 

โครงการ 

เปา้หมาย ผลส าเรจ็ 
มาตรฐาน

การศกึษาของ

สถานศกึษา 

*** 

สอดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตร ์สช. 

 

*** 

สอดคลอ้งกบัตวัชี้วดั

ประเดน็การตดิตาม

ประเมนิผลของ

กระทรวงศกึษาธกิาร 

ปร
มิา

ณ
 

(จ
 าน

วน
) 

คณุ
ภา

พ 

ปร
มิา

ณ
 

(ร
อ้ย

ละ
) 

คณุ
ภา

พ 

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน        

อภิปรายแลกเปลีย่น

ความคดิเห็นและ

แกป้ญัหาไดอ้ย่าง

เหมาะสม 

3. โครงการส่งเสรมิ 

ความเป็นเลิศทางวิชา 

สังคมศึกษา 

83.00 ดีเลิศ 85.69 ดีเลิศ 

4. โครงการพัฒนา

ศักยภาพด้านเทคโนโลย ี

82.00 ดีเลิศ - - 

รวม 84.00 ดเีลศิ 90.68 ยอดเยีย่ม  

กลยทุธ ์1.5 

สง่เสรมิผูเ้รยีน 

ใหม้ทีกัษะใน 

การใชเ้ทคโนโลย ี

เพื่อการเรยีนรูแ้ละ 

การสรา้งนวตักรรม  

เสรมิทักษะ 

การท างานตลอดจน

ทักษะทีจ่ าเป็นใน

ศตวรรษที ่21 

1. กิจกรรมประกวด

โครงงานวิทยาศาสตร ์

84.00 ดีเลิศ 94.39 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 

ตัวช้ีวัดที่ 7 

ตัวช้ีวัดที่ 8 

ตัวช้ีวัดที่ 9 

2. โครงการพัฒนา

ศักยภาพด้านเทคโนโลยี    

82.00 ดีเลิศ - - 

3. กิจกรรมสืบค้นข้อมูล

ผ่าน Internet 

88.00 ดีเลิศ 100 ยอดเยี่ยม 

4. โครงการ 

สภานักเรียนร่วมใจ 

94.00 ยอดเยี่ยม - - 

5. กิจกรรมชุมนุม 89.00 ดีเลิศ 94.60 ยอดเยี่ยม 

6. กิจกรรมแนะแนว

การศึกษาต่อและ 

อาชีพ 

88.00 ดีเลิศ 91.00 ยอดเยี่ยม 

รวม 88.00 ดเีลศิ 95.00 ยอดเยีย่ม  

ยทุธศาสตรท์ี ่1 กลยทุธท์ี ่1  

เฉลีย่คดิเปน็รอ้ยละ 
86.00 ดเีลศิ 93.44 ยอดเยีย่ม  
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ยทุธศาสตร ์

ตามแผนพฒันา

คณุภาพการศกึษา 

ของโรงเรยีน 

โครงการ 

เปา้หมาย ผลส าเรจ็ 
มาตรฐาน

การศกึษาของ

สถานศกึษา 

*** 

สอดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตร ์สช. 

 

*** 

สอดคลอ้งกบัตวัชี้วดั

ประเดน็การตดิตาม

ประเมนิผลของ

กระทรวงศกึษาธกิาร 

ปร
มิา

ณ
 

(จ
 าน

วน
) 

คณุ
ภา

พ 

ปร
มิา

ณ
 

(ร
อ้ย

ละ
) 

คณุ
ภา

พ 

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน        

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

พฒันาคณุภาพชวีติ

ผูเ้รยีนเพือ่การเปน็

มนษุยท์ีส่มบรูณ ์

    

กลยทุธ ์2.1  

ปลกูฝงัและสง่เสรมิให้

ผูเ้รยีนมอีตัลกัษณ ์    

“ซือ่ตรง เรยีบงา่ย             

การงาน รกัเมตตา 

กตญัญรููค้ณุ”      

บรรลเุจตนารมณข์อง

สถานศกึษา 

1. โครงการส่งเสรมิ  

และพัฒนาคณุธรรม 

จริยธรรม 

89.00 ดีเลิศ - - มาตรฐานที่ 1 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3            ตัวช้ีวัดที่ 1 

 

2. โครงการส่งเสรมิ

ผู้เรยีนปฏิบัตติาม

วัฒนธรรมประเพณี  

90.00 ยอดเยี่ยม - - 

3. โครงการส่งเสรมิ

เอกลักษณโ์รงเรยีน 

เซนต์โยเซฟ บางนา 

97.00 ยอดเยี่ยม - - 

4. โครงการบ้าน

คุณธรรมส่งเสรมิอัต

ลักษณผ์ู้เรยีน 

เซนต์โยเซฟ บางนา 

83.00 ดีเลิศ - - 

รวม 89.00 ดเีลศิ - -  

กลยทุธ ์2.2 

ปลกูฝังและส่งเสรมิ 

ใหผู้เ้รยีนม ีเอกลกัษณ์

ตามสถานศกึษาก าหนด

ในดา้นจติใจงาม  

ความรูด้ ี

1. โครงการรักษ์ภาษา  89.00 ดีเลิศ 95.46 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ตัวช้ีวัดที่ 1 

 2. โครงการส่งเสรมิ  

และพัฒนาศักยภาพ 

ทางคณิตศาสตร์  

89.00 ดีเลิศ 93.43 ยอดเยี่ยม 

3. โครงการพัฒนา

ศักยภาพทาง

วิทยาศาสตร ์

81.00 ดีเลิศ 92.91 ยอดเยี่ยม 

4. โครงการส่งเสรมิ

ความเป็นเลิศทางวิชา 

สังคมศึกษา 

83.00 ดีเลิศ 85.69 ดีเลิศ 

5. โครงการส่งเสรมิ  

และพัฒนาการใช้

ภาษาต่างประเทศ    

เพื่อการสื่อสาร 

86.00 ดีเลิศ 91.81 ยอดเยี่ยม 

6. โครงการห้องสมดุ

ส่งเสริมการอ่าน 

93.00 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม 
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ยทุธศาสตร ์

ตามแผนพฒันา

คณุภาพการศกึษา 

ของโรงเรยีน 

โครงการ 

เปา้หมาย ผลส าเรจ็ 
มาตรฐาน

การศกึษาของ

สถานศกึษา 

*** 

สอดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตร ์สช. 

 

*** 

สอดคลอ้งกบัตวัชี้วดั

ประเดน็การตดิตาม

ประเมนิผลของ

กระทรวงศกึษาธกิาร 

ปร
มิา

ณ
 

(จ
 าน

วน
) 

คณุ
ภา

พ 

ปร
มิา

ณ
 

(ร
อ้ย

ละ
) 

คณุ
ภา

พ 

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน        

7. โครงการส่งเสรมิ   

และพัฒนาคณุธรรม 

จริยธรรม 

89.00 ดีเลิศ - - 

8. โครงการส่งเสรมิ

ผู้เรยีนปฏิบัตติาม

วัฒนธรรมประเพณ ี

90.00 ยอดเยี่ยม - - 

9.โครงการส่งเสริม

เอกลักษณโ์รงเรยีน 

เซนต์โยเซฟ บางนา 

97.00 ยอดเยี่ยม - - 

10. โครงการบ้าน

คุณธรรมส่งเสรมิอัต

ลักษณผ์ู้เรยีน 

เซนต์โยเซฟ บางนา  

83.00 ดีเลิศ - - 

11. โครงการปลูกฝัง

ความรักชาติ  

ศาสน์ กษัตรยิ์  

93.00 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม 

12. กิจกรรมเข้าเงียบ

ฟื้นฟูจิตใจ 

นักเรียนคาทอลิก 

93.00 ยอดเยี่ยม - - 

13. กิจกรรมพิธีบูชา

ขอบพระคุณและ  

วจนพิธีกรรมโอกาส

สาคัญต่างๆ (โครงการ

อภิบาลและแพร่ธรรม) 

96.00 ยอดเยี่ยม - - 

รวม 93.00 ยอดเยีย่ม 94.18 ยอดเยีย่ม  

2.3 ส่งเสรมิและพัฒนา

ผูเ้รยีนใหม้ ีภาวะผูน้ า 

กลา้คดิ กลา้แสดงออก

อย่างเหมาะสม 

1. กิจกรรมแข่งขันเต้น   

แอโรบิคเพื่อสุขภาพ  

94.00 ยอดเยี่ยม - - มาตรฐานที่ 1  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ตัวช้ีวัดที่ 1 

 

2. โครงการสุนทรีย

ศิลป์  

98.00 ยอดเยี่ยม 90.00 ยอดเยี่ยม 

3. โครงการสภา

นักเรียนร่วมใจ 

94.00 ยอดเยี่ยม - - 
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ยทุธศาสตร ์

ตามแผนพฒันา

คณุภาพการศกึษา 

ของโรงเรยีน 

โครงการ 

เปา้หมาย ผลส าเรจ็ 
มาตรฐาน

การศกึษาของ

สถานศกึษา 

*** 

สอดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตร ์สช. 

 

*** 

สอดคลอ้งกบัตวัชี้วดั

ประเดน็การตดิตาม

ประเมนิผลของ

กระทรวงศกึษาธกิาร 

ปร
มิา

ณ
 

(จ
 าน

วน
) 

คณุ
ภา

พ 

ปร
มิา

ณ
 

(ร
อ้ย

ละ
) 

คณุ
ภา

พ 

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน        

4. กิจกรรมค่ายปัจฉิม

นิเทศนักเรียน  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

86.00 ดีเลิศ - - 

5. กิจกรรมค่ายสัมพันธ์

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 3 

86.00 ดีเลิศ - - 

6. กิจกรรมค่าย 

เนตรนารี  

89.00 ดีเลิศ - - 

7. กิจกรรมก้าวท่ีกล้า

ประชาธิปไตย 

94.00 ยอดเยี่ยม - - 

รวม 91.00 ยอดเยีย่ม 90.00 ยอดเยีย่ม  

กลยทุธ ์2.4  

สง่เสรมิผูเ้รยีนใหรู้จ้กัใช้

ทรพัยากรและ

สาธารณปูโภคใหเ้กดิ

ประโยชนอ์ยา่งคุม้คา่

รวมทัง้ตระหนกัในการ

เปน็แนวรว่มเพือ่ดแูล

รกัษา อนรุกัษธ์รรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มอยา่ง

ยัง่ยนื 

1 กิจกรรมสร้าง

มูลค่าเพิม่จากเศษวัสดุ  

90.00 ยอดเยี่ยม - - มาตรฐานที่ 1 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ตัวช้ีวัดที่ 1 

 

2. กิจกรรมวัฒนธรรม

สายน้ างามประเพณี   

ลอยกระทง   

91.00 ยอดเยี่ยม - - 

3. โครงการอนุรักษ์ 

และพัฒนาสิ่งแวดล้อม      

89.00 ดีเลิศ - - 

รวม 90.00 ยอดเยีย่ม - -  

กลยทุธ ์2.5 

ปลกูฝังและส่งเสรมิ 

ใหผู้เ้รยีนรกัความ    

เป็นไทย เข้าใจ    

ศาสตรพ์ระราชา 

มจีติอาสาเหน็คณุค่า  

ในวัฒนธรรม และ 

ภมูปิญัญาท้องถิน่ 

1. กิจกรรมวันสุนทรภู่   89.00 ดีเลิศ 97.70 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ตัวช้ีวัดที่ 1 

 2. กิจกรรมวัน

ภาษาไทย   

91.00 ยอดเยี่ยม 94.51 ยอดเยี่ยม 

3. โครงการอนุรักษ์ภมูิ

ปัญญาไทย 

91.00 ยอดเยี่ยม - - 

4. กิจกรรมดรุิยางคไ์ทย   98.00 ยอดเยี่ยม 90.00 ยอดเยี่ยม 

5. กิจกรรมนาฏศิลป์

สัมพันธ์ 

98.00 ยอดเยี่ยม 90.00 ยอดเยี่ยม 
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ยทุธศาสตร ์

ตามแผนพฒันา

คณุภาพการศกึษา 

ของโรงเรยีน 

โครงการ 

เปา้หมาย ผลส าเรจ็ 
มาตรฐาน

การศกึษาของ

สถานศกึษา 

*** 

สอดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตร ์สช. 

 

*** 

สอดคลอ้งกบัตวัชี้วดั

ประเดน็การตดิตาม

ประเมนิผลของ

กระทรวงศกึษาธกิาร 

ปร
มิา

ณ
 

(จ
 าน

วน
) 

คณุ
ภา

พ 

ปร
มิา

ณ
 

(ร
อ้ย

ละ
) 

คณุ
ภา

พ 

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน        

6. โครงการเนตรนารี

เซนต์โยเซฟ บางนา 

89.00 ดีเลิศ 100.00 ยอดเยี่ยม 

7. กิจกรรมทัศนศึกษา

ประจ าปี  

82.00 ดีเลิศ - - 

8. โครงการส่งเสรมิ

ผู้เรยีนปฏิบัตติาม 

วัฒนธรรมประเพณี  

90.00 ดีเลิศ - - 

9. โครงการอนุรักษ์   

และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

89.00 ดีเลิศ - - 

รวม 94.00 ยอดเยีย่ม 94.44 ยอดเยีย่ม  

กลยทุธ ์2.6 

สง่เสรมิผูเ้รยีนดา้น

สขุภาพและ 

สขุอนามยั และ         

มคีวามรูเ้รือ่งพิษภยั 

ของยาเสพตดิสามารถ

ป้องกนัตนเองให้

หา่งไกลยาเสพตดิได้

อย่างเหมาะสม 

1. โครงการบริการ    

ด้านสุขภาพ  

85.00 ดีเลิศ 100.00 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่1 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ตัวช้ีวัดที่ 1 

 

2. โครงการสุขกาย  

สบายจติ  

94.00 ยอดเยี่ยม - - 

3. โครงการโรงเรียน     

สีขาว  

96.00 ยอดเยี่ยม - - 

รวม 94.00 ยอดเยีย่ม 100.00 ยอดเยีย่ม  

กลยทุธ ์2.7 

จดัโอกาสใหผู้เ้รยีน 

แสดงศักยภาพดา้น

ศลิปะ ดนตร ีกีฬา  

ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 

อย่างตอ่เนื่อง 

1. โครงการอนุรักษ์

ภูมิปัญญาไทย  

91.00 ยอดเยี่ยม - - มาตรฐานที่ 1 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ตัวช้ีวัดที่ 1 

 

2. กิจกรรมแข่งขัน

กีฬานอกสถานท่ี  

94.00 ยอดเยี่ยม - - 

3. โครงการสุนทรีย

ศิลป ์

98.00 ยอดเยี่ยม 90.00 ยอดเยี่ยม 

4. โครงการประดู่เกม  94.00 ยอดเยี่ยม - - 

รวม 98.00 ยอดเยีย่ม 90.00 ยอดเยีย่ม  

ยทุธศาสตรท์ี ่2 กลยทุธท์ี ่2  

เฉลีย่คดิเปน็รอ้ยละ 
93.00 ยอดเยีย่ม 93.72 ยอดเยีย่ม  
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ยทุธศาสตร ์

ตามแผนพฒันา

คณุภาพการศกึษาของ

โรงเรยีน 

โครงการ 

เปา้หมาย ผลส าเรจ็ 
มาตรฐาน

การศกึษาของ

สถานศกึษา 

*** 

สอดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตร ์สช. 

 

*** 

สอดคลอ้งกบัตวัชี้วดั

ประเดน็การตดิตาม

ประเมนิผลของ

กระทรวงศกึษาธกิาร 

ปร
มิา

ณ
 

(จ
 าน

วน
) 

คณุ
ภา

พ 

ปร
มิา

ณ
 

(ร
อ้ย

ละ
) 

คณุ
ภา

พ 

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน        

ยทุธศาสตรท์ี ่3 

เสรมิประสทิธภิาพ การ

บรหิารสูอ่งคก์รแหง่การ

เรยีนรู ้

 

กลยทุธ ์3.1 

บรหิารจดัการให้

สอดคลอ้งตาม 

พระราชบญัญตโิรงเรยีน

เอกชนจดัโอกาสให้

ผูเ้กีย่วขอ้งมสีว่นรว่มใน

การวางแผนก าหนดทศิ

ทางการพฒันาตลอดจน

สง่เสรมิใหบ้คุลากรเขา้ใจ

บทบาทหนา้ทีภ่าระงาน

ตามโครงสรา้ง การ

บรหิาร ก ากบัตดิตาม 

ดแูลใหโ้ครงการและ

กจิกรรมตา่งๆด าเนนิการ

ไดต้ามแผน สูก่าร

บรรลผุลตามวสิยัทศัน ์

พนัธกจิและนโยบายที่

ก าหนดไวอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 

1. กิจกรรมบรหิาร

เชิงกลยุทธ์ 

 (โครงการเสริม

ประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการ) 

98.00 ยอดเยี่ยม 98.57 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7    

รวม 98.00 ยอดเยีย่ม 98.57 ยอดเยีย่ม  

กลยทุธ ์3.2 

พฒันาระบบการประกนั

คณุภาพภายในระดบั

การศกึษาขัน้พืน้ฐานใหม้ี

ประสทิธภิาพ สนนัสนนุ 

ใหค้รแูละบคุลากร มี

ความรู ้มสีว่นรว่มในการ

1. โครงการการ

ประกันคณุภาพ

ภายใน 

89.00 ดีเลิศ 92.77 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7    
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ยทุธศาสตร ์

ตามแผนพฒันา

คณุภาพการศกึษาของ

โรงเรยีน 

โครงการ 

เปา้หมาย ผลส าเรจ็ 
มาตรฐาน

การศกึษาของ

สถานศกึษา 

*** 

สอดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตร ์สช. 

 

*** 

สอดคลอ้งกบัตวัชี้วดั

ประเดน็การตดิตาม

ประเมนิผลของ

กระทรวงศกึษาธกิาร 

ปร
มิา

ณ
 

(จ
 าน

วน
) 

คณุ
ภา

พ 

ปร
มิา

ณ
 

(ร
อ้ย

ละ
) 

คณุ
ภา

พ 

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน        

ประกนัคณุภาพเพือ่

น าไปสูอ่งคก์รทีม่ ี

คณุภาพมาตรฐานสากล 

รวม 89.00 ดเีลศิ 92.77 ยอดเยีย่ม  

กลยทุธ ์3.3 

พฒันาระบบขอ้มลู

สารสนเทศใหเ้ปน็

หมวดหมูม่รีะบบการ

จดัการใหม้คีวามถกูตอ้ง 

ครบถว้นเปน็ปจัจบุนังา่ย

ตอ่การเรยีกใช้งานในการ

ปฏบิตังิาน 

1. กิจกรรมบรหิาร

เชิงกลยุทธ์  

(โครงการเสรมิ

ประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการ) 

98.00 ยอดเยี่ยม 98.57 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7    

รวม 98.00 ยอดเยีย่ม 98.57 ยอดเยีย่ม  

กลยทุธ ์3.4 

สง่เสรมิบทบาท

คณะกรรมการสถานศึกษา

อยา่งต่อเนื่องควบคูก่ับ 

การสร้างโอกาสให้

ผูป้กครอง ชุมชน หรือ

หนว่ยงานทีเ่กี่ยวขอ้งมี

สว่นรว่มในการสร้าง

ความก้าวหนา้และความ

เขม้แข็งใหก้ับสถานศึกษา 

1. กิจกรรมบรหิาร

เชิงกลยุทธ์  

(โครงการเสรมิ

ประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการ) 

98.00 ยอดเยี่ยม 98.57 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7   

รวม 98.00 ยอดเยีย่ม 98.57 ยอดเยีย่ม  

กลยทุธ ์3.5 

พฒันาระบบ การจดัเกบ็

อปุกรณแ์ละการบ ารงุ 

รกัษาพสัดอุปุกรณท์ีเ่ปน็

ปจัจบุนัรองรบัการ

ปฏบิตังิาน 

1. กิจกรรม

ตรวจเช็ค ซ่อมบ ารุง 

พัสดุ ครภุัณฑ์

ประจ าปี (โครงการ

บริหารพสัดุครุภณัฑ์

และปรับภูมิทัศน์)  

86.00 ดีเลิศ 98.22 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7   

รวม 82.00 ดเีลศิ 98.22 ยอดเยีย่ม  
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ยทุธศาสตร ์

ตามแผนพฒันา

คณุภาพการศกึษาของ

โรงเรยีน 

โครงการ 

เปา้หมาย ผลส าเรจ็ 
มาตรฐาน

การศกึษาของ

สถานศกึษา 

*** 

สอดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตร ์สช. 

 

*** 

สอดคลอ้งกบัตวัชี้วดั

ประเดน็การตดิตาม

ประเมนิผลของ

กระทรวงศกึษาธกิาร 

ปร
มิา

ณ
 

(จ
 าน

วน
) 

คณุ
ภา

พ 

ปร
มิา

ณ
 

(ร
อ้ย

ละ
) 

คณุ
ภา

พ 

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน        

กลยทุธ ์3.6 

ส ารวจ สนบัสนนุ จดัซือ้

วสัด ุอปุกรณ ์สือ่

เทคโนโลยหีรอืสิง่อืน่ๆที่

สง่ผลดตีอ่การบรหิารและ

การจดัการเรยีนการสอน

ใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ 

1. กิจกรรม

ตรวจเช็ค ซ่อมบ ารุง 

พัสดุ ครภุัณฑ์

ประจ าปี  (โครงการ

บริหารพสัดุครุภณัฑ์

และปรับภูมิทัศน์)  

86.00 ดีเลิศ 98.22 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7   

รวม 82.00 ดเีลศิ 98.22 ยอดเยีย่ม  

กลยทุธ ์3.7 

พฒันาระบบดแูล

ช่วยเหลอืนกัเรยีน 

มุง่วเิคราะหแ์ละใหก้าร

ช่วยเหลอืสนบัสนนุ

ผูเ้รยีนตามความตอ้งการ

ความจ าเปน็อยา่ง

เหมาะสม 

1. โครงการสาน

สัมพันธ์ผู้ปกครองกับ

โรงเรียน 

87.00 ดีเลิศ 100.00 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7   

2. โครงการสภา

นักเรียนร่วมใจ 

94.00 ยอดเยี่ยม - - 

3. โครงการเสริมสรา้ง

และพัฒนาทักษะชีวิต  

85.00 ดีเลิศ - - 

4. โครงการส่งเสรมิ

การแนะแนวใน

โรงเรียน 

85.00 ดีเลิศ - - 

รวม 88.00 ดเีลศิ 100.00 ยอดเยีย่ม  

กลยทุธ ์3.8 

พัฒนาระบบบรหิาร

หอ้งสมดุ จดัหาหนังสอืที่

จ าเปน็หรือมคีวามนา่สนใจ

อยา่งหลากหลายเพือ่รองรบั

การค้นควา้ของผูเ้รยีน 

รวมทั้งสง่เสรมิการใชบ้รกิาร

หอ้งสมดุอยา่งต่อเนือ่ง 

1. โครงการห้องสมดุ

ส่งเสริมการอ่าน  

93.00 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  

 

รวม 93.00 ยอดเยีย่ม 100.00 ยอดเยีย่ม  
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ยทุธศาสตร ์

ตามแผนพฒันา

คณุภาพการศกึษาของ

โรงเรยีน 

โครงการ 

เปา้หมาย ผลส าเรจ็ 
มาตรฐาน

การศกึษาของ

สถานศกึษา 

*** 

สอดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตร ์สช. 

 

*** 

สอดคลอ้งกบัตวัชี้วดั

ประเดน็การตดิตาม

ประเมนิผลของ

กระทรวงศกึษาธกิาร 

ปร
มิา

ณ
 

(จ
 าน

วน
) 

คณุ
ภา

พ 

ปร
มิา

ณ
 

(ร
อ้ย

ละ
) 

คณุ
ภา

พ 

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน        

กลยทุธ ์3.9 

บ ารงุรกัษา ดแูลและ

ปรบัปรงุอาคาร หอ้ง

ประกอบการเรยีนรู ้  

แหลง่เรยีนรู ้ตลอดจน

สภาพแวดลอ้มภายใน

สถานศกึษาใหส้วยงาม 

แขง็แรงมัน่คง ปลอดภยั   

เอือ้ตอ่บรรยากาศการ

เรยีนรู ้

1. กิจกรรมตรวจเช็ค 

ซ่อมบ ารุง ปรับภมูิ

ทัศน์ ประจ าปี 

(โครงการบรหิารพสัดุ 

ครุภณัฑ์และปรับภูมิ

ทัศน์)  

90.00 ยอดเยี่ยม 97.96 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  

 

รวม 90.00 ยอดเยีย่ม 97.96 ยอดเยีย่ม  

กลยทุธ ์3.10 

สรา้งมาตรการดแูลความ

ปลอดภยัในสวสัดภิาพ

ของผูเ้รยีนและ

ผูเ้กีย่วขอ้งภายใน

สถานศกึษาเพื่อลดความ

เสีย่งจากการบาดเจบ็ 

ตลอดจนลดโอกาสของ

การเกดิอบุตัเิหต ุ

อบุตัภิยัในสถานศกึษา

ดว้ยวธิกีารทีเ่ปน็ระบบ 

1. โครงการบริการ 

ด้านสุขภาพ  

85.00 ดีเลิศ 100.00 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  

 

2. โครงการป้องกัน

อัคคีภัยและภัยพิบตั ิ

ทางธรรมชาต ิ

85.00 ดีเลิศ - - 

3. โครงการบริการด้าน

ความปลอดภัย 

และการจราจร 

85.00 ดีเลิศ 100.00 ยอดเยี่ยม 

4. โครงการบริการ 

ด้านรถรับ – ส่ง

นักเรียน 

87.00 ดีเลิศ 100.00 ยอดเยี่ยม 

รวม 90.00 ดเีลศิ 100.00 ยอดเยีย่ม  

กลยทุธ ์3.11 

รว่มมอืกบัหนว่ยงานที่

เกีย่วขอ้งสนนัสนนุใหเ้กดิ

1. โครงการสาน

สัมพันธ์ผู้ปกครองกับ

โรงเรียน 

87.00 ดีเลิศ 100.00 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ยทุธศาสตร ์

ตามแผนพฒันา

คณุภาพการศกึษาของ

โรงเรยีน 

โครงการ 

เปา้หมาย ผลส าเรจ็ 
มาตรฐาน

การศกึษาของ

สถานศกึษา 

*** 

สอดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตร ์สช. 

 

*** 

สอดคลอ้งกบัตวัชี้วดั

ประเดน็การตดิตาม

ประเมนิผลของ

กระทรวงศกึษาธกิาร 

ปร
มิา

ณ
 

(จ
 าน

วน
) 

คณุ
ภา

พ 

ปร
มิา

ณ
 

(ร
อ้ย

ละ
) 

คณุ
ภา

พ 

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน        

ความสมัพนัธอ์นัดกีบั

ชมุชนตลอดจนการสง่เสรมิ

ใหม้โีครงการหรอืกจิกรรม

เพือ่ชว่ยเหลอืหรอืบรกิาร

ใหก้บัชมุชนอยา่งตอ่เนือ่ง 

2. โครงการเครือข่าย

ผู้ปกครองในรูปแบบ

ผู้ปกครองอาสา 

95.00 ยอดเยี่ยม - - 

รวม 90.00 ดเีลศิ 100.00 ยอดเยีย่ม  

กลยทุธ ์3.12 

จดัท าฐานขอ้มลูผูป้กครอง

ที่ช าระคา่ธรรมเนยีมลา่ชา้ 

วางแผนในการแจง้เตอืน

และพฒันารปูแบบการ

ตดิตาม โดยค านงึถงึหลกั

จติวทิยาลกูคา้สมัพนัธ ์

1. กิจกรรมวิเคราะห์  

ติดตามการช าระค่าบ ารุง

การศึกษาประจ าปี  

(โครงการเสริม

ประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการ) 

90.00 ยอดเยี่ยม - - มาตรฐานที่ 2  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  

 

รวม 90.00 ยอดเยีย่ม - -  

กลยทุธ ์3.13 

พฒันาเวบ็ไซต ์สือ่โซเชยีล

มเีดยีใหเ้ทา่ทนัตอ่

เหตกุารณ ์วางแผนในการ

เผยแพรต่อ่สาธารณะดว้ย

ขอ้มลู ขา่วสาร ทีเ่หมาะสม 

เพือ่ใหเ้กดิการรบัรูแ้ละเปน็

สือ่กลางในการ

ประชาสมัพนัธข์อง

สถานศกึษาทีม่ี

ประสทิธภิาพ 

1. กิจกรรม

ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อ

โซเซียลมีเดีย  

(โครงการเสรมิ

ประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการ) 

90.00 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  

 

รวม 90.00 ยอดเยีย่ม 100.00 ยอดเยีย่ม  

ยทุธศาสตรท์ี ่3 กลยทุธท์ี ่3 

เฉลีย่คดิเปน็รอ้ยละ 
91.00 ยอดเยีย่ม 98.57 ยอดเยีย่ม  
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ยทุธศาสตร ์

ตามแผนพฒันา

คณุภาพการศกึษาของ

โรงเรยีน 

โครงการ 

เปา้หมาย ผลส าเรจ็ 
มาตรฐาน

การศกึษาของ

สถานศกึษา 

*** 

สอดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตร ์สช. 

 

*** 

สอดคลอ้งกบัตวัชี้วดั

ประเดน็การตดิตาม

ประเมนิผลของ

กระทรวงศกึษาธกิาร 

ปร
มิา

ณ
 

(จ
 าน

วน
) 

คณุ
ภา

พ 

ปร
มิา

ณ
 

(ร
อ้ย

ละ
) 

คณุ
ภา

พ 

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน        

ยทุธศาสตรท์ี ่4 

พฒันาหลกัสตูรและ

ศกัยภาพบคุลากร   

สูก่ารเปน็มอือาชพี 

 

กลยทุธ ์4.1    

พฒันาหลกัสตูร

สถานศกึษาใหส้อดคลอ้ง

แนวทางการจดัการศกึษา

ของชาต ิ

1. กิจกรรมพัฒนา

หลักสตูรสถานศึกษา  

(โครงการพัฒนา

หลักสตูรและการ

จัดการเรียนรู้)  

90.00 ยอดเยี่ยม 91.86 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 3  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ตัวช้ีวัดที่ 3 

ตัวช้ีวัดที่ 5 

ตัวช้ีวัดที่ 6 (6.1 ,6.2) 

ตัวช้ีวัดที่ 10 

 

2. กิจกรรมเสรมิ

ศักยภาพครู บุคลากร  

(โครงการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล) 

86.00 ดีเลิศ 98.57 ยอดเยี่ยม 

รวม 83.00 ดเีลศิ 95.22 ยอดเยีย่ม  

กลยทุธ ์4.2   

สง่เสรมิใหม้กีารผลติ  

การใชส้ือ่การเรยีนรู ้

ตลอดจนการน า

เทคโนโลยทีีท่นัสมยั 

สนบัสนนุการจดั

การศกึษาในยคุ 

ดจิทิลั 

1. กิจกรรมพัฒนาสื่อ  

การวิจัย และ

นวัตกรรมการเรียนรู้   

(โครงการพัฒนา

หลักสตูรและการ

จัดการเรียนรู้)  

81.00 ดีเลิศ 100 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 3  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ตัวช้ีวัดที่ 3 

ตัวช้ีวัดที่ 5 

ตัวช้ีวัดที่ 6 (6.1 ,6.2) 

ตัวช้ีวัดที่ 10 

 

2. กิจกรรมเสรมิ

ศักยภาพครู บุคลากร   

(โครงการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล) 

86.00 ดีเลิศ 98.57 ยอดเยี่ยม 

รวม 81.00 ดเีลศิ 99.29 ยอดเยีย่ม  

กลยทุธ ์4.3   

ควบคมุ ดแูล พฒันา

กระบวนการวดัและ

ประเมนิผลใหม้คีณุภาพ 

1. กิจกรรมการวดั

และประเมินผล   

(โครงการพัฒนา

หลักสตูรและการ

จัดการเรียนรู้)  

86.00 ดีเลิศ 90.18 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 3  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ตัวช้ีวัดที่ 3 

ตัวช้ีวัดที่ 5 

ตัวช้ีวัดที่ 6 (6.1 ,6.2) 

ตัวช้ีวัดที่ 10 
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ยทุธศาสตร ์

ตามแผนพฒันา

คณุภาพการศกึษาของ

โรงเรยีน 

โครงการ 

เปา้หมาย ผลส าเรจ็ 
มาตรฐาน

การศกึษาของ

สถานศกึษา 

*** 

สอดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตร ์สช. 

 

*** 

สอดคลอ้งกบัตวัชี้วดั

ประเดน็การตดิตาม

ประเมนิผลของ

กระทรวงศกึษาธกิาร 

ปร
มิา

ณ
 

(จ
 าน

วน
) 

คณุ
ภา

พ 

ปร
มิา

ณ
 

(ร
อ้ย

ละ
) 

คณุ
ภา

พ 

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน        

มผีลการทดสอบทีต่รง

ตามสภาพจรงิ 

2. กิจกรรมเสรมิ

ศักยภาพครู บุคลากร   

(โครงการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล) 

86.00 ดีเลิศ 98.57 ยอดเยี่ยม 

รวม 82.00 ดเีลศิ 94.38 ยอดเยีย่ม  

กลยทุธ ์4.4  

จดัระบบการนเิทศการ

สอนใหเ้ปน็ระบบ เนน้

การสง่เสรมิใหผู้ร้บัการ

นเิทศมขีอ้มลูเพือ่น าไป

ปรบัปรงุการจดัการเรยีน

การสอนอยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

1. กิจกรรมนิเทศการ

สอน  

(โครงการพัฒนา 

หลักสตูรและการ

จัดการเรียนรู้) 

81.00 ดีเลิศ 96.90 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 3  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ตัวช้ีวัดที่ 3 

ตัวช้ีวัดที่ 5 

ตัวช้ีวัดที่ 6 (6.1 ,6.2) 

ตัวช้ีวัดที่ 10 

 

รวม 79.00 ดเีลศิ 96.90 ยอดเยีย่ม  

กลยทุธ ์4.5  

เสรมิศกัยภาพคร ู 

ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจใน

ดา้นการวจิยัในชัน้เรยีน 

และใชผ้ลการวจิยัเพือ่

ยกระดบัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีน 

1. กิจกรรมพัฒนาสื่อ 

การวิจัย และ

นวัตกรรมการเรียนรู้   

(โครงการพัฒนา

หลักสตูรและการ

จัดการเรียนรู้)  

81.00 ดีเลิศ 100 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 3  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ตัวช้ีวัดที่ 3 

ตัวช้ีวัดที่ 5 

ตัวช้ีวัดที่ 6 (6.1 ,6.2) 

ตัวช้ีวัดที่ 10 

 

2. กิจกรรมเสรมิ

ศักยภาพครู บุคลากร   

(โครงการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล) 

86.00 ดีเลิศ 98.57 ยอดเยี่ยม 

รวม 81.00 ดเีลศิ 99.29 ยอดเยีย่ม  

กลยทุธ ์4.6   

สนนัสนนุครแูละ 

บคุลากรใหไ้ดร้บั  

การพฒันาตนเองให ้

1.กิจกรรมเสรมิ

ศักยภาพครู บุคลากร 

(โครงการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล) 

86.00 ดีเลิศ 98.57 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 3  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ตัวช้ีวัดที่ 3 

ตัวช้ีวัดที่ 5 

ตัวช้ีวัดที่ 6 (6.1 ,6.2) 

ตัวช้ีวัดที่ 10 



22 
 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ยทุธศาสตร ์

ตามแผนพฒันา

คณุภาพการศกึษาของ

โรงเรยีน 

โครงการ 

เปา้หมาย ผลส าเรจ็ 
มาตรฐาน

การศกึษาของ

สถานศกึษา 

*** 

สอดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตร ์สช. 

 

*** 

สอดคลอ้งกบัตวัชี้วดั

ประเดน็การตดิตาม

ประเมนิผลของ

กระทรวงศกึษาธกิาร 

ปร
มิา

ณ
 

(จ
 าน

วน
) 

คณุ
ภา

พ 

ปร
มิา

ณ
 

(ร
อ้ย

ละ
) 

คณุ
ภา

พ 

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน        

มคีวามรูแ้ละทกัษะ  

ทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน   

ทีร่บัผดิชอบอยา่ง

ตอ่เนือ่ง สามารถน า

ความรูแ้ละประสบการณ์

ทีไ่ดไ้ปปฏบิตังิานอยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

2. กิจกรรมเสรมิ

ประสบการณ์ครู 

บุคลากร 

(โครงการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล) 

86.00 ดีเลิศ - -  

รวม 82.00 ดเีลศิ 98.57 ยอดเยีย่ม  

กลยทุธ ์4.7         

สง่เสรมิใหค้รแูละ

บคุลากรมจีรรยาบรรณ 

ประพฤตตินเปน็

แบบอยา่งทีด่ใีหก้บั

ผูเ้รยีน 

1. กิจกรรมเข้าเงียบ

ฟื้นฟูจิตใจครู

คาทอลิก  (โครงการ

อภิบาลและแพร่

ธรรม)  

93.00 ยอดเยี่ยม - - มาตรฐานที่ 3  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ตัวช้ีวัดที่ 3 

ตัวช้ีวัดที่ 5 

ตัวช้ีวัดที่ 6 (6.1 ,6.2) 

ตัวช้ีวัดที่ 10 

 

รวม 89.00 ดเีลศิ - -  

กลยทุธ ์4.8  

จดัระบบสวสัดกิาร เพือ่

สรา้งขวญั กำลงัใจน าไป 

สูก่ารปฏบิตังิานเตม็ตาม

ศกัยภาพ 

1. กิจกรรมสร้าง

ขวัญ ก าลังใจครู 

บุคลากร  

(โครงการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล)  

86.00 ดีเลิศ 98.93 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 3  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ตัวช้ีวัดที่ 3 

ตัวช้ีวัดที่ 5 

ตัวช้ีวัดที่ 6 (6.1 ,6.2) 

ตัวช้ีวัดที่ 10 

 

รวม 82.00 ดเีลศิ 98.93 ยอดเยีย่ม  

กลยทุธ ์4.9 

สรา้งโอกาสชมุชนแห่ง

การเรยีนรูท้างวชิาชพี 

(PLC) โดยสง่เสรมิใหค้รู

และบคุลากร ตลอดจน

เครอืขา่ยวชิาการ 

เครอืขา่ยกลุม่โรงเรยีนใน

สงักดัเพือ่แลกเปลีย่น

เรยีนรูแ้ละน าผลลพัธ์    

ทีไ่ดไ้ปสูก่ารใชป้ระโยชน์

1. กิจกรรมเสรมิ

ประสบการณ์ครู 

บุคลากร (โครงการ

บริหารทรัพยากร

บุคคล) 

86.00 ดีเลิศ 90.22 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 3  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ตัวช้ีวัดที่ 3 

ตัวช้ีวัดที่ 5 

ตัวช้ีวัดที่ 6 (6.1 ,6.2) 

ตัวช้ีวัดที่ 10 
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ยทุธศาสตร ์

ตามแผนพฒันา

คณุภาพการศกึษาของ

โรงเรยีน 

โครงการ 

เปา้หมาย ผลส าเรจ็ 
มาตรฐาน

การศกึษาของ

สถานศกึษา 

*** 

สอดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตร ์สช. 

 

*** 

สอดคลอ้งกบัตวัชี้วดั

ประเดน็การตดิตาม

ประเมนิผลของ

กระทรวงศกึษาธกิาร 

ปร
มิา

ณ
 

(จ
 าน

วน
) 

คณุ
ภา

พ 

ปร
มิา

ณ
 

(ร
อ้ย

ละ
) 

คณุ
ภา

พ 

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน        

ในการพฒันางานและ

การเรยีนการสอนอยา่ง

ตอ่เนือ่ง 

รวม 82.00 ดเีลศิ 90.22 ยอดเยีย่ม  

ยทุธศาสตรท์ี ่4 กลยทุธท์ี ่4  

เฉลีย่คดิเปน็รอ้ยละ 
82.00 ดเีลศิ 96.60 ยอดเยีย่ม  

 

***  ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การปฏิรูประบบทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเอกชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

***  ตัวชี้วัดประเด็นการติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏอยู่หน้า 34 ข้อ 7  
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4.  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รยีน  

 4.1  ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) 

  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที ่6 

วิชา 

จ านวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน 

นักเรียน    

ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่

ระดับ 

ประเทศ       

ปี 2564 

คะแนนเฉลีย่ผลการ

ทดสอบ (O-NET) 
*** 

ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 

ร้อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ

ร้อยละ 3 

(6) 

2562 

(1) 

2563 

(2) 

2564 

(3) 

คณิตศาสตร ์ 294 224 36.83 43.36 40.72 44.07 3.35 8.23 มีพัฒนาการ 

วิทยาศาสตร ์ 294 224 34.31 45.83 48.25 38.90 -9.35 -19.38 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 294 224 50.38 64.59 74.18 64.31 -9.87 -13.31 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 294 224 39.22 69.99 80.18 72.05 -8.13 -10.14 ไม่มีพัฒนาการ 

  

 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  

 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   

                           (2) 

      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 

          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มพีัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 

     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 

 
 

   เปรียบเทียบผลการทดสอบระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 

วิชา 

จ านวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน

นักเรียน   

ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่

ระดับ 

ประเทศ       

ปี 2564 

คะแนนเฉลีย่ผลการ

ทดสอบ (O-NET) 
*** 

ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 

ร้อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ

ร้อยละ 3 

(6) 

2562 

(1) 

2563 

(2) 

2564 

(3) 

คณิตศาสตร ์ 259 77 24.47 41.34 38.96 37.52 -1.44 -3.70 ไม่มีพัฒนาการ 

วิทยาศาสตร ์ 259 77 31.45 32.56 36.68 39.10 2.42 6.60 มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 259 77 51.19 71.03 70.43 70.48 0.05 0.07 มีพัฒนาการแต่

ไม่ถึงร้อยละ 3 

ภาษาอังกฤษ 259 77 31.11 56.94 61.63 59.78 -1.85 -3.00 ไม่มีพัฒนาการ 
  

 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  

 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   

                           (2) 

      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 

          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มพีัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 

     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
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 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่6  

วิชา 

จ านวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน

นักเรียน   

ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่

ระดับ 

ประเทศ       

 ปี 2564 

คะแนนเฉลีย่ผลการ

ทดสอบ (O-NET) 
*** 

ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 

ร้อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ

ร้อยละ 3 

(6) 

2562 

(1) 

2563 

(2) 

2564 

(3) 

คณิตศาสตร ์ 198 20 21.28 33.06 32.58 41.12 8.54 26.21 มีพัฒนาการ 

วิทยาศาสตร ์ 198 13 28.65 34.09 39.58 39.48 -0.10 -0.25 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 198 13 46.40 53.11 54.72 67.30 12.58 22.99 มีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 198 21 25.56 48.20 49.03 45.86 -3.17 -6.47 ไม่มีพัฒนาการ 

สังคมศึกษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

198 21 36.87 40.54 40.23 47.45 7.22 17.95 มีพัฒนาการ 

  

 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  

 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   

                           (2) 

      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 

          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มพีัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 

     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
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 จ านวนและรอ้ยละของนกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนระดบั 3 ขึน้ไป   

 ระดบัประถมศกึษา 
 

 

กลุม่สาระ 

การเรยีนรู/้

รายวชิา 

ระดบัผลการเรยีน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
 

จ านวน

นักเรียน 

จ านวน

นักเรีย

นที่มีผล

ระดับ 

3 ข้ึน

ไป 

 

ร้อยละ 

 

จ านวน

นักเรียน 

จ านวน

นักเรียน

ที่มีผล

ระดับ 3 

ข้ึนไป 

 

ร้อยละ 

 

จ านวน

นักเรียน 

จ านวน

นักเรีย

นที่มีผล

ระดับ 

3 ข้ึน

ไป 

 

ร้อยละ 

 

จ านวน

นักเรียน 

จ านวน

นักเรียน

ที่มีผล

ระดับ 3 

ข้ึนไป 

 

ร้อยละ 

 

จ านวน

นักเรียน 

จ านวน

นักเรียนที่

มีผล

ระดับ 3 

ข้ึนไป 

 

ร้อยละ 

 

จ านว

น

นักเรี

ยน 

จ านวน

นักเรียนที่

มีผล

ระดับ 3 

ข้ึนไป 

 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 253 252 99.60 267 265 99.25 274 258 94.16 312 278 89.10 242 211 87.19 294 218 74.15 

คณิตศาสตร ์ 253 252 99.60 267 254 95.13 274 261 95.26 312 271 86.86 242 234 96.69 294 207 70.41 

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

253 253 100.0 267 261 97.75 274 263 95.99 312 284 91.03 242 204 84.30 294 215 73.13 

สังคมศึกษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

253 

 

253 100.0 267 266 99.63 274 269 98.18 312 310 99.36 242 221 91.32 294 263 89.46 

ประวัติศาสตร ์ 253 253 100.0 267 267 100.0 274 273 99.64 312 295 94.55 242 221 91.32 294 194 65.99 

สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

253 253 100.0 267 267 100.0 274 274 100.0 312 309 99.04 242 242 100.0 294 293 99.66 

ศิลปะ 253 253 100.0 267 267 100.0 274 274 100.0 312 312 100.0 242 225 92.98 294 267 90.82 

การงานอาชีพ 253 251 99.21 267 265 99.25 274 271 98.91 312 297 95.19 242 240 99.17 294 243 82.65 

ภาษาต่างประเทศ 253 251 99.21 267 261 97.75 274 263 95.99 312 267 85.58 242 223 92.15 294 150 51.02 

อังกฤษอ่าน-เขียน 253 250 98.81 267 265 99.25 274 273 99.64 312 267 85.58 242 201 83.06 294 227 77.21 

ภาษาจีน 253 253 100.0 267 266 99.63 274 258 94.16 312 244 78.21 242 206 85.12 294 241 81.97 
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 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
 

กลุม่สาระ 

การเรยีนรู/้รายวชิา 

ระดบัผลการเรยีน  (ภาคเรยีนที ่1) 

ม.1 ม.2 ม.3 

จ านวน

นักเรียน 

จ านวน

นักเรียนที่มี

ผลระดับ 3 

ข้ึนไป 

ร้อยละ 
จ านวน

นักเรียน 

จ านวน

นักเรียนที่มผีล

ระดับ 3ข้ึนไป 
ร้อยละ 

จ านวน

นักเรียน 

จ านวน

นักเรียนที่มผีล

ระดับ 3ข้ึนไป 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 204 164 80.39 223 192 86.10 260 246 94.62 

คณิตศาสตร ์ 204 166 81.37 223 188 84.30 260 225 86.54 

วิทยาศาสตร ์ 204 142 69.61 223 153 68.61 260 173 66.54 

วิทยาการค านวณ 204 90 44.12 223 213 95.52 260 107 41.15 

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

204 125 61.27 223 202 90.58 260 237 91.15 

ประวัติศาสตร ์ 204 136 66.67 223 207 92.83 260 130 50.00 

สุขศึกษาและพลศึกษา 204 145 71.08 223 217 97.31 260 240 92.31 

ศิลปะ 204 172 84.31 223 157 70.40 260 218 83.85 

การงานอาชีพ 204 175 85.78 223 216 96.86 260 208 80.00 

ภาษาต่างประเทศ 204 100 49.02 223 152 68.16 260 196 75.38 

ภาษาจีน 204 153 75.00 223 205 91.93 260 230 88.46 

อังกฤษอ่าน-เขียน 204 198 97.06 223 217 97.31 260 249 95.77 

ทักษะกระบวนการวิทย ์ 204 176 86.27 - - - - - - 

โครงงานวิทยาศาสตร ์ - - - 223 204 91.48 - - - 

วิทยาศาสตร์น่ารู ้ - - - - - - 260 239 91.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

กลุม่สาระ 

การเรยีนรู/้รายวชิา 

ระดบัผลการเรยีน  (ภาคเรยีนที ่2) 

ม.1 ม.2 ม.3 

จ านวน

นักเรียน 

จ านวน

นักเรียนที่มี

ผลระดับ 3 

ข้ึนไป 

ร้อยละ 
จ านวน

นักเรียน 

จ านวน

นักเรียนที่มผีล

ระดับ 3ข้ึนไป 
ร้อยละ 

จ านวน

นักเรียน 

จ านวน

นักเรียนที่มผีล

ระดับ 3ข้ึนไป 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 203 129 63.55 220 177 80.45 259 232 89.58 

คณิตศาสตร ์ 203 137 67.49 220 160 72.73 259 179 69.11 

วิทยาศาสตร ์ 203 121 59.61 220 160 72.73 259 213 82.24 

วิทยาการค านวณ 203 134 66.01 220 157 71.36 259 166 64.09 

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

203 184 90.64 220 183 83.18 259 227 87.64 

ประวัติศาสตร ์ 203 96 47.29 220 174 79.09 259 229 88.42 

สุขศึกษาและพลศึกษา 203 155 76.35 220 202 91.82 259 225 86.87 

ศิลปะ 203 180 88.67 220 216 98.18 259 253 97.68 

การงานอาชีพ 203 164 80.79 220 201 91.36 259 224 86.49 

ภาษาต่างประเทศ 203 143 70.44 220 211 95.91 259 198 76.45 

ภาษาจีน 203 145 71.43 220 186 84.55 259 232 89.58 

อังกฤษอ่าน-เขียน 203 146 71.92 220 186 84.55 259 203 78.38 

ทักษะกระบวนการวิทย ์ 203 192 94.58 - - - - - - 

โครงงานวิทยาศาสตร ์ - - - 220 205 93.18 - - - 

วิทยาศาสตร์น่ารู ้ - - - - - - 259 246 94.98 
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 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

 

กลุม่สาระ 

การเรยีนรู/้รายวชิา 

ระดบัผลการเรยีน  (ภาคเรยีนที ่1) 

ม.4 ม.5 ม.6 

จ านวน

นักเรียน 

จ านวน

นักเรียนที่มี

ผลระดับ 3 

ข้ึนไป 

ร้อยละ 
จ านวน

นักเรียน 

จ านวน

นักเรียนที่มผีล

ระดับ 3     

ข้ึนไป 

ร้อยละ 
จ านวน

นักเรียน 

จ านวน

นักเรียนที่มผีล

ระดับ 3    

 ข้ึนไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 192 160 83.33 179 145 81.01 199 192 96.48 

คณิตศาสตร ์ 192 138 71.88 179 133 74.30 199 171 85.93 

วิทยาศาสตร ์ 192 181 94.27 179 166 92.74 199 186 93.47 

การออกแบบและเทคโนโลยี 

(ม.4-5) / วิทยาการการ

ค านวณ (ม.6) 

192 143 74.48 179 138 77.09 199 170 85.43 

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

192 172 89.58 179 164 91.62 199 199 100.00 

ประวัติศาสตร ์ - - - 179 157 87.71 199 199 100.00 

สุขศึกษาและพลศึกษา 192 183 95.31 179 175 97.77 199 199 100.00 

ศิลปะ 192 176 91.67 179 179 100.00 - - - 

การงานอาชีพ 192 185 96.35 179 179 100.00 - - - 

ภาษาต่างประเทศ 192 168 87.50 179 134 74.86 199 189 94.97 
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กลุม่สาระ 

การเรยีนรู/้รายวชิา 

ระดบัผลการเรยีน  (ภาคเรยีนที ่2) 

ม.4 ม.5 ม.6 

จ านวน

นักเรียน 

จ านวน

นักเรียนที่มี

ผลระดับ 3 

ข้ึนไป 

ร้อยละ 
จ านวน

นักเรียน 

จ านวน

นักเรียนที่มผีล

ระดับ 3     

ข้ึนไป 

ร้อยละ 
จ านวน

นักเรียน 

จ านวน

นักเรียนที่มผีล

ระดับ 3    

 ข้ึนไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 191 143 74.87 178 138 77.53 198 124 62.63 

คณิตศาสตร ์ 191 180 94.24 178 174 97.75 198 117 59.09 

วิทยาศาสตร ์ 191 175 91.62 178 144 80.90 198 158 79.80 

การออกแบบและเทคโนโลยี 

(ม.4-5) / วิทยาการการ

ค านวณ (ม.6) 

191 172 90.05 178 149 83.71 198 181 91.41 

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

191 148 77.49 178 175 98.31 198 198 100.00 

ประวัติศาสตร ์ - - - 178 171 96.07 198 198 100.00 

สุขศึกษาและพลศึกษา 191 178 93.19 178 166 93.26 198 197 99.49 

ศิลปะ 191 189 98.95 178 178 100.00 - - - 

การงานอาชีพ 191 169 88.48 178 171 96.07 - - - 

ภาษาต่างประเทศ 191 160 83.77 178 111 62.36 198 130 65.66 
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 ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

 ค่าประเมินมาตรฐานภาษาองักฤษจากหนว่ยงานทดสอบภาษาองักฤษ ที่กระทรวงศกึษาธกิารรบัรอง  

ระดับ 

ช้ัน 

จ านวน 

นักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน

นักเรียน

ที่สอบ 

ระดับผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

(Common European Framework of Reference 

for Languages : CEFR) 

ผ่านการทดสอบอื่นๆ 

(TOEIC, IEFL, TOEFL เปรียบเทยีบ

ตารางมาตรฐาน) 
A1 A2 B1 B2 C1 C2 

ป.1 - - - - - - - - - 

ป.2 - - - - - - - - - 

ป.3 - - - - - - - - - 

ป.4 - - - - - - - - - 

ป.5 - - - - - - - - - 

ป.6 118 118 24 94 - - - - - 

ม.1 - - - - - - - - - 

ม.2 - - - - - - - - - 

ม.3 33 33 1 16 8 5 3 - - 

ม.4 - - - - - - - - - 

ม.5 - - - - - - - - - 

ม.6 179 179 18 41 55 37 28 - - 

 

5. นวตักรรม/แบบอย่างที่ด ี(Innovation /Best Practice ) 

  นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่น ามาใช้ในการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาหรือเพื่อการพัฒนา        

ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร อย่างสิ้นเชิงหรือเห็นได้ชัด เป็นการพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลคา่ 

มีเป้าหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือมีความสร้างสรรค์ (C – Creative), มีความใหม่ในบริบทนั้นๆ (N - New)      

มีคุณค่ามีประโยชน์ (V – Value-Added) และปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม (A - Adaptive) 

แบบอย่างที่ดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถานศึกษาประสบ

ความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน 

โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ์ มีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ 

เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยา่งที่ด ี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 

1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ส่งเสริมผู้เรยีน 

เรียนรูสู้่ “งานอาชีพ” ในรายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น 

กระบวนการบริหารและการ

จัดการ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1-

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

2. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ส่งเสริมผู้เรยีน 

เรียนรูสู้่ “งานอาชีพ” ในรายวิชาเอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กระบวนการบริหารและการ

จัดการ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4-

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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6.  รางวลัทีส่ถานศึกษาไดร้บั  

6.1  ปีการศกึษาปจัจุบนั 

ชื่อรางวลั ประเภทรางวลั ระดบั หนว่ยงาน 

ที่มอบรางวลั 

หมายเหต ุ

1. การประกวดสุนทรพจน์

ภาษาจีนระดับโลกครั้งท่ี 4 รุ่น

จูเนี่ยร์ (11-15 ปี) 

รางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ 2  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

มหาวิทยาลยัครูกว่างซี

และสมาคมครูจีน 

 

2. การแข่งขันรายการฮอกกี้

น้ าแข็งชิงแชมป์เยาวชนแห่ง

ประเทศไทย ประจ าปี 2564 

รางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ 1  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ าแข็ง

แห่งประเทศไทย 

 

3. การประกวดออกแบบงาน

กาชาดออนไลน์ในจิตนาการ 

Red Cross Fair Idea 

Challenge 2021 ด้วย

โปรแกรม Minecraft 

Education Edition 

รางวัลชมเชย  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

การประกวดออกแบบงาน

กาชาดออนไลน ์

 

4. การประกวด “อ่านได้ เลา่

สนุก ปลุกไอเดีย” จาก

โครงการ ๑ อ่าน ล้านตื่น 

รางวัลชนะเลิศ  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

สมาคมผู้จดัพิมพ์และผู้

จ าหน่ายหนังสือแห่ง

ประเทศไทย 

 

 

 

6.2  ปีการศกึษาทีผ่่านมา (ย้อนหลงัไม่เกนิ 3 ป)ี 

ชื่อรางวลั 
ป ีพ.ศ..... 

ทีไ่ดร้บัรางวลั 

หนว่ยงาน 

ทีม่อบรางวลั 
หมายเหต ุ

1. โรงเรียนรางวัลพระราชทาน - - - 

2.  นักเรียนรางวัลพระราชทาน - - - 

3.  โรงเรียนมาตรฐานสู่สากล  (มาตรฐาน สช.) 2561 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน 

รอบ 2 

4. โรงเรียนคณุธรรม  (ระดับ สช. ระดับกระทรวง) - - - 

5. โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง - - - 
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7. ด าเนนิงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรบัตามนโยบายแตล่ะปี) 
 

ประเดน็ตวัชีว้ดั ม ี ไมม่ ี

1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด √  

2. การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า √  

3. การจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมการคดิวิเคราะหด์้วยวิธีการ Active Learning √  

4. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกึทักษะการคิดแบบมีเหตผุลและเป็นข้ันตอน (Coding) √  

5. การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์(Coding) √  

6. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 

6.1 สถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 

6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรยีนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

√  

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะส าหรบัใช้ในการประกอบอาชีพ √  

8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) √  

9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรยีนรู้ภาษาอื่น √  

10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอรม์เพื่อการเรยีนรู้หรือสรา้งอาชีพ √  

 

8. ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกของ สมศ. ทีผ่า่นมา 

รอบการประเมิน 
ระดับคณุภาพผลการประเมิน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รอบที่ 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ดมีาก 

รอบที่ 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ดมีาก 

รอบที่ 4  (พ.ศ. 2563 – 2567) ด้านที่ 1               ดีเยีย่ม 

ด้านที่ 2               ดีเยีย่ม 

ด้านที่ 3               ดีเยีย่ม 

 

9.  หนว่ยงานภายนอกทีโ่รงเรยีนเขา้รว่มเปน็สมาชกิ 

       √ สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 

 สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

 สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

 สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

       √ สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 

สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 
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ส่วนที ่3  

ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 

 

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 

 ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

    มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผูเ้รยีน 

 

ประเดน็พจิารณา 

การปฏบิตังิาน  

เปา้หมาย 

(รอ้ยละ) 

 

จ านวนผูเ้รยีน (คน) *** 

ผลการ

ประเมนิ

(รอ้ยละ) 

ผลการ

ประเมนิ

คุณภาพทีไ่ด ้

 

ปฏบิตั ิ
ไม ่

ปฏบิตั ิ
ทั้งหมด 

ผา่นเกณฑ์

ทีก่ าหนด 

ผลสมัฤทธิท์างวิชาการของผูเ้รยีน        

1 มีความสามารถในการอ่าน การเขยีน  

การสื่อสาร และการคดิค านวณ 
  90 2,891 2,758 95.37 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านใน

แต่ละระดบัช้ันตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษา

ก าหนด 

√    2,684 92.83  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียนใน

แต่ละระดบัช้ันตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษา

ก าหนด 

√    2,738 94.71  

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร

ในแต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

√    2,891 100.00  

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิด

ค านวณในแตล่ะดับช้ันตามเกณฑท์ี่

สถานศึกษาก าหนด 

√    2,716 93.95  

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง

มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแก้ปัญหา 

  90 2,891 2,770 95.81 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ

คิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง

อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการ

ตัดสินใจ 

√    2,770 95.81  

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปราย

แลกเปลีย่นความคดิเห็น  
√    2,770 95.81  

 2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปญัหาอย่างมี

เหตุผล 
√    2,770 95.81  
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ประเดน็พจิารณา 

การปฏบิตังิาน  

เปา้หมาย 

(รอ้ยละ) 

 

จ านวนผูเ้รยีน (คน) *** 

ผลการ

ประเมนิ

(รอ้ยละ) 

ผลการ

ประเมนิ

คุณภาพทีไ่ด ้

 

ปฏบิตั ิ
ไม ่

ปฏบิตั ิ
ทั้งหมด 

ผา่นเกณฑ์

ทีก่ าหนด 

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   90 2,891 2,682 92.75 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ

รวบรวมความรูไ้ด้ทั้งตัวเองและการท างาน

เป็นทีม 

√    2,666 92.20  

 3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์

ความรู้และประสบการณม์าใช้ในการ

สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด 

โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลติ 

√    2,697 93.29    

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร 
  92 2,891 2,891 100.00 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
√    2,891 100.00  

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ

น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

พัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ 

การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และ

มีคุณธรรม 

√    2,891 100.00  

5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 
  90 2,891 2,666 92.20 ยอดเยี่ยม 

 5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรยีนรู้ตาม

หลักสตูรสถานศึกษา 
√    2,666 92.20  

6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน

อาชีพ 
  91 2,891 2,761 95.50 ยอดเยี่ยม 

 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ

พื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ  
√    2,631 90.99  

 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน

และเจตคติทีด่ีในการจัดการ การท างานหรือ

งานอาชีพ 

√    2,891 100.00  

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน        

1 การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษาก าหนด 
  94 2,891 2,839 98.20 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี

คุณธรรม จรยิธรรม เคารพในกฎกติกา   
√    2,834 98.01  
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ประเดน็พจิารณา 

การปฏบิตังิาน  

เปา้หมาย 

(รอ้ยละ) 

 

จ านวนผูเ้รยีน (คน) *** 

ผลการ

ประเมนิ

(รอ้ยละ) 

ผลการ

ประเมนิ

คุณภาพทีไ่ด ้

 

ปฏบิตั ิ
ไม ่

ปฏบิตั ิ
ทั้งหมด 

ผา่นเกณฑ์

ทีก่ าหนด 

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านยิมและจิตส านึก

ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขดักับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสงัคม 

√    2,845 98.39  

2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย   94 2,891 2,857 98.80 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 

เห็นคุณคา่ของความเป็นไทย  
√    2,878 99.52  

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมสี่วนร่วมในการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง

ภูมิปัญญาไทย 

√    2,836 98.08  

3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

และหลากหลาย 
  94 2,891 2,763 95.57 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกัน

บนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย  

เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณ ี

√    2,763 95.57  

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   94 2,891 2,798 96.77 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพ

กาย สุขภาพจติ อารมณ์และสังคม และ

แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  

√    2,743 94.85  

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยูร่่วมกับคน

อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไมม่ีความ

ขัดแย้งกับผู้อื่น 

√    2,854 98.69  

                สรปุผลการประเมนิ    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                         จ านวนประเด็นพิจารณา 
96.10 ยอดเยีย่ม 

 

วิธีค านวณ 

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

                                                                      จ านวนผู้เรียนทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 

ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   

ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    

ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ด ี    

ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    

 ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม 

* หมายเหตุ   กรอกข้อมลูเฉพาะแถบสีขาว 
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กระบวนการพฒันาทีส่ง่ผลตอ่ระดบัคณุภาพของมาตรฐานที ่1   

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนของหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ

ปรับปรุง 2560) ซึ่งก าหนดให้มีการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ และคุณธรรมในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ พันธกิจข้อที่ 1 ว่าด้วยการสร้าง

เสริมศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการคิดค านวณ และกระบวนการคิดตลอดจนการสนับสนุน

ให้มีความก้าวหน้าด้านผลสัมฤทธิ์และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  และยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้ เรียนเพ่ือการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ พันธกิจข้อที่  2 ว่าด้วยปลูกฝังให้ผู้ เรียนมีอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สถานศึกษาก าหนด สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติตาม

แผนการจัดการเรียนรู้และโครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร 

โดยแบ่งประเด็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนและ 2) 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ประเด็นดังนี้ 1  ) ความสามารถในการอ่าน     

การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

ความสามารถในด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัส Covid-19 ที่ระบาดอย่างรุนแรงในประเทศไทย ท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ และ

แบบไฮบริด ด้วยเหตุนี้การด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมจึงจัดท าในรูปแบบของการด าเนินการผ่านระบบ

ออนไลน์ โดยจัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาไทย ได้แก่  โครงการรักษ์ภาษา 

ประกอบด้วยกิจกรรมรักการอ่านส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่านหนังสือและค้นคว้าหาความรู้ สรุปเป็นใจความส าคัญบันทึก

ลงในสมุดบันทึกรักการอ่าน  

 กิจกรรมวันภาษาไทยนักเรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันภาษาไทย และตอบค าถาม

โดยผ่านโปรแกรม Google form  กิจกรรมวันสุนทรภู่  นักเรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความส าคัญของสุนทรภู่ ดู

วีดิทัศน์แนะน าชีวิตของสุนทรภู่ มีเกมปริศนาทายค า เกมเปิดแผ่นป้าย และตอบค าถามเก่ียวกับวันสุนทรภู่โดยผ่าน

โปรแกรม Google form กิจกรรมเขียนสื่อสารเพ่ือสร้างสรรค์ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ

เขียนของผู้เรียน โดยก าหนดให้ผู้เรียนเขียนเรียงความตามหัวข้อที่ก าหนดให้ กิจกรรมอ่านออกเสียงส าเนียงไพเราะ 

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงของผู้เรียนของแต่ละระดับชั้น  โดยอัดเป็นคลิป

เสียงและส่งผ่านระบบออนไลน์ อีกท้ังทุกกลุ่มสาระได้มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านการเขียน โดยบูรณา

การเข้ากับการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใ ช้

ภาษาต่างประเทศเพ่ือ  การสื่อสาร ประกอบด้วยกิจกรรม Story Telling  คือ กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถใน

การออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยผ่านการเล่าเรื่อง โดยอัดเป็นวีดิโอและส่งผ่านระบบออนไลน์กิจกรรม Speech 

Contest  คือ กิจกรรมที่ส่งเสริมการกล่าวสุนทรพจน์ด้วยภาษาอังกฤษของผู้เรียน โดยอัดเป็นวีดิโอและส่งผ่าน
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ระบบออนไลน์ กิจกรรม Creative Writing คือ กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถในด้านการเขียนภาษาอังกฤษ

ของผู้เรียนตามหัวข้อที่ก าหนดให้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้เพ่ิมมากขึ้น จัดให้ผู้เรียนได้

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง ส าหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแบบ

เข้มข้น  สถานศึกษาไดจ้ัดการเรียนการสอนในหลักสูตร English Program ขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้ปกครอง และผู้เรียน จัดให้มีการวัดและประเมินทักษะภาษาอังกฤษ  ตามกรอบวัดมาตรฐานสากล CEFR ใน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยก าหนดให้ผู้เรียนในระดับประถมศึกษาปี

ที่ 6 ต้องมีผลการทดสอบระดับ A1 ขึ้นไป ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต้องมีผลการทดสอบระดับ A2 ขึ้นไป ระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการทดสอบระดับ B1 ขึ้นไป ผลการประเมินมีดังต่อไปนี้ 

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการทดสอบตั้งแต่ระดับ A1 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100   

- ระดับมัธยมศึกษาปีที่  3 ผ่านการทดสอบตั้งแต่ระดับ A2 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 96.97    

- ระดับมัธยมศึกษาปีที่  6 ผ่านการทดสอบตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 67.04 

สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดค านวณผ่านการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในทุก

ระดับชั้น  โดยจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย กิจกรรมวันคณิตศาสตร์  

กิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์  กิจกรรมคณิตศาสตร์ใสๆในธรรมชาติ  และกิจกรรมโมเดลหรรษา 

เป็นต้น อีกทั้งสถานศึกษาจัดให้มีการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษและการคิดค านวณโดยใช้แบบทดสอบที่สถานศึกษาเป็นผู้สร้างขึ้น เพ่ือพัฒนาความสามารถของ

ผู้เรียนให้เพ่ิมมากขึ้น จากผลการด าเนินการดังกล่าวส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ

สื่อสาร และการคิดค านวณ คิดเป็นร้อยละ 95.37 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 

- ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด คิดเป็นร้อยละ 92.83 

-  ผู้เรียนมีทักษะในการเขียนในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด คิดเป็นร้อยละ 94.71 

-  ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100.0 

-  ผู้เรียนมีทักษะในการคิดค านวณในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด คิดเป็นร้อยละ 93.95 

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

สถานศึกษาส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และการแก้ปัญหาจากการจัดการ

เรียนรู้ในทุกรายวิชา ครูผู้สอนใช้การสอนแบบไตร่ตรองสู่การสอนแบบไตร่ตรองปฏิบัติเข้าไปใช้ในการจัดการเรียน

การสอนของตน บูรณาการการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM ในวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกัน มีการอภิปราย

แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ร่วมกันแก้ปัญหา ท าให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ และสามารถน าไปใช้ในกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ การด าเนินการดังกล่าวส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา    

คิดเป็นร้อยละ 95.81 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  3) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวตักรรม สถานศึกษา
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ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ต่อยอดจากกระบวนการคิด สู่กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และทักษะการปฏิบัติ

จริง สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนโครงงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ท าให้ผู้เรียนสามารถก าหนด ออกแบบ สร้าง

นวัตกรรม โดยอาศัยองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาด้วยทักษะกระบวนการคิดท่ีหลากหลายตามความสนใจของตนเอง 

และประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์ได้การด าเนินการดังกล่าวส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

คิดเป็นร้อยละ 92.75 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ และเลือกใช้ข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่

น่าเชื่อถือ สามารถน าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ได้อย่างถูกต้อง ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีน าเสนองานหรือกิจกรรมที่

ได้รับมอบหมายตามศักยภาพของตนในแต่ละระดับชั้นอย่างเหมาะสม นอกจากนี้มีการจัดโครงการและกิจกรรม

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดังต่อไปนี้ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย 

กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานด้านคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศทางทักษะคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้มี

บริการคอมพิวเตอร์ และ IPAD เพ่ือการค้นคว้าในห้องสมุด การด าเนินการดังกล่าวส่งเสริมให้ผู้ เรียน มี

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 5) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน และโครงการกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริม

สนับสนุน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นในแต่ละปี นอกจากนี้ก าหนดให้ครูผู้สอนจัดท า

วิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน จัดท าวิเคราะห์ข้อสอบและจัดท าคลังข้อสอบ เพ่ือ

ทราบถึงคุณภาพของข้อสอบระดับสถานศึกษา ส าหรับการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ของผู้เรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สถานศึกษาจัดให้มีการวิเคราะห์

ข้อสอบระดับชาติ (O-Net) ของปีที่ผ่านมา เพ่ือให้ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของการท าข้อสอบของผู้เรียนในแต่

ละปีเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในปีต่อไป นอกจากนี้สถานศึกษาได้สรรหาผู้เชี่ยวชาญจาก

ภายนอกเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับ  ที่สูงขึ้นใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่งผลให้สถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) 

เฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ มีนักเรียนที่ได้คะแนน 100 คะแนน ในรายวิชา

ภาษาอังกฤษ จ านวน 5  คน วิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 1 คน การด าเนินการดังกล่าวส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตามหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 92.20 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 6) ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน

และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน การวางแผน  การท างานอย่างเป็น

ระบบ ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรู้จักวิธีการแก้ปัญหา

การท างานร่วมกับผู้อ่ืน จนบรรลุวัตถุประสงค์ได้ผลงานตามที่ก าหนด และมีการประเมินผลการท างาน อีกทั้ง
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สถานศึกษาได้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาเลือกเสรีส าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนได้มี

แนวทางและเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ต้องการในอนาคต และในปีการศึกษา 2564 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีทางเลือกที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น และเพ่ือตอบสนองต่อความสนใจและความ

ต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครอง อีกทั้งเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนในการศึกษาต่อระดับ

มหาวิทยาลัย โดยเปิดเป็นหลักสูตรตามรายวิชาเอก สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่อ

การประกอบอาชีพสุจริตที่ตนเองสนใจ โดยจัดโครงการส่งเสริมการแนะแนวในโรงเรียน  ประกอบด้วย กิจกรรม

แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพร่วมกับหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนให้แก่ผู้เรียนอย่าง

สม่ าเสมอ การด าเนินการดังกล่าวส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ คิดเป็นร้อยละ 

95.50 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี้ 1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ

ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด สถานศึกษาพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดีตามอัตลักษณ์ที่

ก าหนด  ได้แก่ มีความซื่อตรง เรียบง่าย การงาน รักเมตตา กตัญญูรู้คุณ และให้เป็นผู้มีเอกลักษณ์ตามที่

สถานศึกษาก าหนด คือ จิตใจงาม ความรู้ดี ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรมีภาวะผู้น า 

โดยผ่านโครงการบ้านคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียนเซนต์โยเซฟ บางนา โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์โรงเรียน

เซนต์โยเซฟ บางนา  และโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมธนาคารความ

ดี กิจกรรมยุวชนดีเด่นเซนต์โยเซฟ บางนา  กิจกรรมคุณธรรมน้อมน าจิตใจจากการด าเนินโครงการและกิจกรรม

ต่างๆ ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี รู้จักเสียสละแบ่งปัน มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  เช่น   

การบริจาคทุนทรัพย์เพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนในโอกาสต่างๆ ผู้เรียนมีจิตอาสาและมีใจรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยร่วมบริจาค

ขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วให้แก่วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือน าไปผลิตเป็นจีวรพระ ร่วมบริจาคกล่องนม 

กล่องน้ าผลไม้ เพ่ือเข้าร่วมโครงการหลังคาเขียว ของมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง(ภาฯ)ยามยาก เนื่องจากในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงเป็นเหตุให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบ

เหมือนในสถานการณ์ปกติ ในขณะการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะพัฒนาให้ผู้เรียนให้เกิดความมั่นใจใน

ตนเอง มีความกล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสมเหตุสมผล และยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน การด าเนินการ

ดังกล่าวส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด คิดเป็นร้อยละ 98.20 อยู่ในระดับ

คุณภาพ ยอดเยี่ยม 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า 

ชื่นชม และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบทอด เผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โดยผ่านทาง โครงการส่งเสริมผู้เรียนปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณี ประกอบด้วย โครงการรักษ์ภาษาประกอบด้วย 

กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันภาษาไทย สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย วิชานาฏศิลป์  การ



41 
 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ด าเนินกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย การด าเนินการดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 98.80 อยู่ในระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม  3) การยอมรบัทีจ่ะอยูร่ว่มกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกัน

อย่างมีความสุขบนความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นที่แตกต่า งได้อย่างเหมาะสม  

รู้จักสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและรู้จักการปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนยอมรับและปฏิบัติตนตามข้อตกลงของกลุ่ม เป็นผู้น าและ

ผู้ตามที่ดี  โดยผ่านทางโครงการสภานักเรียนร่วมใจ  โครงการเนตรนารีเซนต์โยเซฟ บางนา  เนื่องจากสถานศึกษา

เป็นสถานศึกษาในเครือคาทอลิกสังกัด คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร จึงมุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ยอมรับ

และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างศาสนาอย่างเหมาะสม โดยเปิดสอนวิชาคริสต์ศาสนาให้กับนักเรียนทุก

ระดับชั้น จัดโครงการกิจกรรมอภิบาลและแพร่ธรรม ได้แก่ กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณ และวจนพิธีกรรมโอกาส

ส าคัญต่างๆ เป็นต้น ส่งผลให้ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

ยอบรับความคิดเห็นผู้อ่ืน เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การด าเนินการดังกล่าวส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่

ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 95.57 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  4) สุขภาวะทาง

ร่างกายและลกัษณะจติสงัคม สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี  ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  รู้จักการรักษา

สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม  แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  อยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนอย่างมี

ความสุข และไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน ผ่านทางโครงการสุขกายสบายจิต ประกอบด้วย กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด  

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน และกิจกรรมฟันสวยยิ้มใส กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ด าเนินการผ่านสื่อออนไลน์ เช่น 

การจัดกิจกรรมประกวด การเผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนในเรื่องการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยที่ดี จากการจัด

โครงการและกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียน   มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสุขนิ สัย

ในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ออกก าลังกายสม่ าเสมอ รู้จักการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ โรคภัย 

อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ สถานศึกษาจัดห้องแนะแนว มีนักจิตวิทยาให้ค าปรึกษาด้านจิตสังคม มีการติดตาม

ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง การด าเนินการดังกล่าวส่งเสริม

ให้ผู้เรียน มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม คิดเป็นร้อยละ 96.77 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  จาก

การด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของผู้เรียนส่งผลให้มาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 96.10 อยู่ในระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 
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     มาตรฐานที ่2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ประเดน็พจิารณา 
การปฏบิตังิาน 

*** 

ผลส าเรจ็(ขอ้) 

ผลการประเมนิ 

คณุภาพทีไ่ด ้ปฏบิตั ิ
ไม ่

ปฏบิตั ิ

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด

ชัดเจน 
  5 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ก าหนดเป้าหมายทีส่อดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของ

รัฐบาลและต้นสังกัด 

√    

 1.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง 

เชื่อมโยงกับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ

ศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

√    

 1.3 ก าหนดเป้าหมาย  วสิัยทัศน์  และพันธกิจ ทันต่อ             

การเปลีย่นแปลงของสังคม 
√    

 1.4 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
√    

 1.5 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจของโรงเรียน

เผยแพร่ ต่อสาธารณชน 
√    

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   5 ยอดเยี่ยม 

 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

อย่างเป็นระบบ  
√    

 2.2  มีการน าแผนไปปฏิบัติ ตดิตามตรวจสอบ

ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
√    

 2.3  มีการบริหารอตัราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา

จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการนเิทศ

ภายใน 

√    

 2.4 สถานศึกษามีการน าข้อมลูมาใช้ในการพัฒนา

สถานศึกษา 
√    

 2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผูท้ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี

ส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วม

รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

√    

3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคณุภาพผู้เรยีนรอบ

ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  5 ยอดเยี่ยม 

 3.1  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวชิาการ ในด้านการ

พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
√    
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ประเดน็พจิารณา 
การปฏบิตังิาน 

*** 

ผลส าเรจ็(ขอ้) 

ผลการประเมนิ 

คณุภาพทีไ่ด ้ปฏบิตั ิ
ไม ่

ปฏบิตั ิ

 3.2  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวชิาการ ในด้านการ

พัฒนาหลักสตูรตามความต้องการของผู้เรียน ท่ี

สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และ

ท้องถิ่น 

√  

  

 3.3  บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่

เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง  
√  

  

 3.4  ก าหนดหลักสตูรสถานศึกษาครอบคลมุการ

จัดการเรียนการสอนทุกกลุม่เป้าหมาย  
√  

  

 3.5  สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
√  

  

4 พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   5 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มคีวาม

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
√  

  

 4.2  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ √    

 4.3 น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการ

พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรยีน 
√  

  

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู 

บุคลากร ท่ีมผีลต่อการเรียนรู้ของผู้เรยีน 
√  

  

 4.5  ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็น

แบบอย่างท่ีดีที่ส่งผลต่อการเรียนรูข้องผู้เรียน 
√  

  

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 
  5 ยอดเยี่ยม 

 5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ท่ี

เอื้อต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 
√    

 5.2  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน 

ที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 
√    

 5.3  จัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรยีนเกิดการ

เรียนรูเ้ป็นรายบุคคล และเป็นกลุม่ 
√    

 5.4  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู้ และมคีวามปลอดภัย 
√    

 5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัด

สภาพแวดล้อมตามศักยภาพของผูเ้รียน 
√    

6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุน          

การบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู ้
  5 ยอดเยี่ยม 
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ประเดน็พจิารณา 
การปฏบิตังิาน 

*** 

ผลส าเรจ็(ขอ้) 

ผลการประเมนิ 

คณุภาพทีไ่ด ้ปฏบิตั ิ
ไม ่

ปฏบิตั ิ

 6.1  ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยสีารสนเทศ                  

ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
√ 

   

 6.2  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ

และการจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา 

√ 

   

 6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหาร

จัดการและการจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา 

√ 

   

 6.4  ให้บริการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใช้ในการ

บริการจดัการและการจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับ

สภาพของสถานศึกษา 

√ 

   

 6.5  ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการจดัการ

และการจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา 

√ 

   

   สรปุผลการประเมนิ       =      ผลรวมผลส าเร็จทุกประเด็นพิจารณา 

                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 
5 ยอดเยีย่ม 

 

* หมายเหต ุ  กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 

 

***  ผลส าเร็จ =   จ านวนข้อที่ปฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

           คา่เฉลีย่ผลการประเมนิคณุภาพทีไ่ด ้

1.00 – 1.49 ระดับคณุภาพ     ก าลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคณุภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคณุภาพ      ดี 

3.50 – 4.49 ระดับคณุภาพ      ดีเลิศ 

4.50 – 5.00 ระดับคณุภาพ      ยอดเยี่ยม  

           แปลผลการประเมนิคณุภาพทีไ่ด้ 

ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ด ี

ปฏิบัติ 4 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
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กระบวนการพฒันาทีส่ง่ผลตอ่ระดบัคณุภาพของมาตรฐานที ่2   

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา มีการด าเนินการในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยก าหนดวิสัยทัศน์    

พันธกิจ และเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และความต้องการของชุมชน รวมทั้งนโยบายของ

ภาครัฐลงในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้การพัฒนาสถานศึกษามีทิศทางอย่างชัดเจน และครอบคลุม   

ทุกด้านโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และน ามาเป็นแนวทางการด า เนินงานของ

สถานศึกษาต่อไป 1) เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สถานศึกษามีการก าหนด

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกรอบพันธกิจ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  และสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาชาติ รัฐบาล ต้นสังกัด และความต้องการของ

ชุมชนในท้องถิ่น มีกระบวนการพัฒนา และจัดการศึกษาให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย และหลักการของการก่อตั้ง

โรงเรียนของมูลนิธิส่งเสริมการศึกษา คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย ผลการประเมินตาม

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายระดับคุณภาพ คือ ยอดเยี่ยม 2) ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

สถานศึกษาใช้หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจ  โดยกระบวนการ P-D-C-A  และแบ่งการ

บริหารงานออกเป็น 7 ฝ่าย มีโครงสร้างการบริหารงาน และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจนครอบคลุมทุกฝ่าย    

มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ และพร้อมใช้ มีระบบเครือข่าย Intranet เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสาร

ภายในสถานศึกษา มีระบบ Internet เพ่ือเชื่อมต่อ และเข้าถึงแหล่งข้อมูลภายนอกสถานศึกษา เป็นประโยชน์ต่อ

การจัดการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ และ Facebook ของ

สถานศึกษา จัดให้มีการประชุมหัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าระดับในทุกสัปดาห์ เพ่ือก ากับ 

ติดตามความก้าวหน้า ตรวจสอบ ประเมินผลโครงการกิจกรรม และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ก าหนดและประกาศค่าเป้าหมายให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบมีการประเมินผลการด าเนินงาน

ตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษา มีระบบการนิเทศภายในของแต่ละฝ่ายอย่างเป็นระบบโดยคณะกรรมการ

ตรวจประเมินภาคเรียนละ 1 ครั้ง คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วมบริหารโรงเรียนด าเนิน 

การจัดประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหาต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นฐานในการบริหารการจัดการศึกษาให้มี

คุณภาพบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การดูแลด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา สถานศึกษาจัดให้มีเครื่องตัด

ไฟ ถังดับเพลิงที่เหมาะสมและเพียงพอพร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีบริการเครื่องกรองน้ าที่สะอาดได้มาตรฐานห่างไกล

ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก มีจ านวนจุดบริการที่เพียงพอกับความต้องการ มีการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่

ประกอบอาหาร มีระบบจัดเก็บและการท าลายขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการประเมินตามตัวชี้วัดความส าเร็จ

ตามเป้าหมายระดับคุณภาพ คือ ยอดเยี่ยม 3) ด าเนินงานพัฒนางานที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน สถานศึกษา

ด าเนินการวางแผนการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านในทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่าง

เป็นรูปธรรม โดยด าเนินการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 และฉบับประบปรุง พ.ศ.

2560 ฝ่ายวิชาการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและจัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือ

วางแผนในการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2560 – 2579 เพ่ือใช้เป็น
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แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและให้ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับการสอบถาม

ความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครอง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านควบคู่ไปกับการพัฒนา

ความสามารถพิเศษตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มศักยภาพ สถานศึกษามี

การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ซึ่งประกอบด้วย รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม และ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ในปีการศึกษา 2563 สถานศึกษาได้เปิด

สอนรายวิชาเลือกเสรีขึ้น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้

ค้นพบตนเอง และหาแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตของตนเองได้และในปีการศึกษา 2564 สถานศึกษา

ได้มีการพัฒนาหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครองที่

มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 

สถานศึกษาเปิดหลักสูตรวิชาเอกในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ วิชาเอกสุขภาพและการแพทย์ วิชาเอก

วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิชาเอกการบริหารและธุรกิจการบัญชี วิชาเอกสถาปัตยกรรมและการ

ออกแบบ วิชาเอกภาษาจีน วิชาเอกภาษาเกาหลี วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกการแสดงและ

ศิลปะ วิชาเอกอาหารและการโรงแรม ผลการประเมินตามตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายระดับคุณภาพ คือ 

ยอดเยี่ยม 4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สถานศึกษาก าหนดแนวทางในการพัฒนาครู

และบุคลากร มุ่งเน้นพัฒนาครูให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็น “ครูมืออาชีพ” ด้วยการส่งเสริม 

สนับสนุน ครูและบุคลากร เข้ารับการอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา พัฒนาศักยภาพของครูให้มีความรู้ 

ความสามารถ ทันกับสังคมและการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน สถานศึกษาจัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอน  

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง น าผลที่ได้รับจากการนิเทศมาให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรต่างๆในด้านการเรียนการสอน ส่งเสริมการท าวิจัยในชั้น

เรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครูให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความรู้ด้านการใช้

ภาษาอังกฤษ โดยจัดให้เรียนกับครูต่างชาติ เพ่ือน าภาษาอังกฤษมาใช้ในการเรียนการสอน และใช้ในชีวิตประจ าวัน 

สถานศึกษาจัดสวัสดิการต่างๆ เช่น สวัสดิการอาหารกลางวัน สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการเครื่องอุปโภค

บริโภค เป็นต้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูและบุคลากร ผลการประเมินตามตัวชี้วัด

ความส าเร็จตามเป้าหมายระดับคุณภาพ คือ ยอดเยี่ยม 5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ

จัดการเรียนรู้ สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาในการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดที่มีสื่อเพียงพอ

เหมาะสม ทันสมัย เหมาะแก่การค้นคว้าที่หลากหลาย อาคารเรียนมั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ

สะดวกเพียงพอ อยู่ ในสภาพใช้การได้ดี จัดสภาพภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม  ให้ร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบ 

สภาพแวดล้อมสะอาดถูกสุขลักษณะ เน้นความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ  มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่

สะท้อนบรรยากาศในโรงเรียนคาทอลิก เช่น ห้องอภิบาลที่รวบรวมประวัติ   ความเป็นมา และค าสอนของศาสนา

คริสต์ รูปปั้นแม่พระ รูปปั้นนักบุญโยเซฟ ค าสอนตามป้ายนิเทศ สนามเด็กเล่น สนามกีฬาในร่ม เป็นต้น โดยมีครู 

บุคลากรและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการดูแล และรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ ผู้เรียนใช้ประโยชน์จากแหล่ง

เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผลการประเมินตามตัวชี้วัดความส าเร็จ
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ตามเป้าหมายระดับคุณภาพ คือ ยอดเยี่ยม 6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนบัสนนุการบรหิารจัดการ

และการเรียนรู้  สถานศึกษา มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการเรียนรู้

อย่างเพียงพอ มีการพัฒนาและปรับปรุงสื่อเทคโนโลยี อุปกรณ์ที่อ านวยความสะดวกให้แก่ครู และผู้เรียนในการ

จัดการเรียนการสอน และในการน าเสนอผลงาน สถานศึกษาเผยแพร่ข้อมูล และสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมใน

สถานศึกษาผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองครู ผู้เรียน เพ่ือสื่อสารและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา และวารสาร SJB ข้อมูลที่เผยแพร่  มีความทันสมัยและเป็น

ปัจจุบัน ผลการประเมินตามตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายระดับคุณภาพ คือ ยอดเยี่ยม 

ในปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ส่งผลให้การบริหารงานและ

การจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ของสถานศึกษาด าเนินการผ่านระบบออนไลน์  โดยใชโปรแกรม Microsoft 

Team เป็นหลัก จากการด าเนินการที่ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการส่งผลให้มาตรฐานคุณภาพของ

กระบวนการบริหารและการจัดการในภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
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     มาตรฐานที ่3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 
        

 

 

ประเดน็พจิารณา 

การปฏบิตังิาน  

เปา้หมาย 

(รอ้ยละ) 

 

จ านวนคร ู(คน) *** 

ผลการประเมนิ

(รอ้ยละ) 

ผลการ

ประเมนิ

คุณภาพทีไ่ด ้
ปฏบิตั ิ

ไม ่

ปฏบิตั ิ บรรจ ุ
ผา่นเกณฑท์ี่

ก าหนด 

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตได ้

  

92 138 132 94.99 ยอดเยี่ยม 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามมาตรฐาน

การเรยีนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตร

สถานศึกษาท่ีเน้นให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ โดย

ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิ 

√  

  130 94.22  

 1.2  มีแผนการจัดการเรยีนรู้ทีส่ามารถ

น าไปจัดกิจกรรมได้จริง 

√  
  127 91.73  

 1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ฉพาะ

ส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการ

ความช่วยเหลือพิเศษ  

√  

  138 100.00  

 1.4  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก 

แสดงความคดิเห็น สรุปองค์ความรู้ และ

น าเสนอผลงาน 

√  

  129 93.39  

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้

ผู้เรยีนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได ้

√  

  132 95.60  

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่ง

เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู ้

  
94 138 136 98.17 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดการเรียนรู ้

√  
  137 99.17  

 1.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปญัญา

ท้องถิ่นในการจัดการเรยีนรู ้

√  
  138 100.00  

 1.3 สร้างโอกาสใหผู้้เรยีนได้แสวงหา

ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย 

  
  131 95.34  

3 มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก   94 138 137 98.77 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 

โดยเน้นการมีปฏิสมัพันธ์เชิงบวก  

√  
  136 98.35  
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ประเดน็พจิารณา 

การปฏบิตังิาน  

เปา้หมาย 

(รอ้ยละ) 

 

จ านวนคร ู(คน) *** 

ผลการประเมนิ

(รอ้ยละ) 

ผลการ

ประเมนิ

คุณภาพทีไ่ด ้
ปฏบิตั ิ

ไม ่

ปฏบิตั ิ บรรจ ุ
ผา่นเกณฑท์ี่

ก าหนด 

 3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 

ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 

เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรูร้่วมกัน

อย่างมีความสุข 

 

√  

  137 99.18  

4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็น

ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

  
92 138 127 91.69 ยอดเยี่ยม 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

การจัดการเรยีนรู้อย่างเป็นระบบ 

√  
  126 90.91  

 4.2 มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการ

วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ

เป้าหมายในการจัดการเรียนรู ้

√  

  126 90.91  

 4.3 เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนและผู้มสีว่น

เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ

ประเมินผล 

√  

  126 90.91  

 4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผูเ้รียนเพื่อ

น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู ้

√  
  131 94.02  

5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูล

สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู ้

  

92 138 133 95.73 ยอดเยี่ยม 

 5.1 และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน

แลกเปลีย่นความรู้และประสบการณ์ใน

การจัดการเรยีนรู ้

√  

  136 97.44  

 5.2 น าข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการ

ปรับปรุงและพัฒนาการจดัการเรียนรู้ของ

ตนเอง 

√  

  131 94.02  

                     สรปุผลการประเมนิ    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                จ านวนประเด็นพิจารณา 
95.87 ยอดเยีย่ม 

* หมายเหต ุ  กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
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วิธีค านวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จ านวนครูผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  

                                                                    จ านวนครูทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 

ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   

ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    

ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ด ี    

ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    

ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม  

 
กระบวนการพฒันาทีส่ง่ผลตอ่ระดบัคณุภาพของมาตรฐานที ่3   

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา มีการด าเนินการในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ โดยก าหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาหลักสูตรและศักยภาพ

บุคลากรสู่การเป็นมืออาชีพ พันธกิจข้อที่ 5 ว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถใน

การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ และพันธกิจข้อที่ 6 ว่าด้วยการจัดให้มีชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และน ามาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนการสอน 1) จัดการเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนา

ครูผู้สอนโดยจัดให้มีความรู้ด้านการจัดท าหลักสูตร และน าหลักสูตรลงสู่ห้องเรียนโดยผ่านทางการจัดท าแผนการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านการคิดและได้ลงมือปฏิบัติจริงสอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน มีการ

ก าหนดและติดตามแผนการเรียนรู้ที่มีกระบวนการเรียนรู้และใช้เครื่องมือในการวัดประเมินผลที่หลากหลาย

เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านทาง

กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ลงมือปฏิบัติจริง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึง

ความสามารถของตนเอง แสดงความคิดเห็น อภิปราย ร่วมกันแก้ปัญหา สรุปองค์ความรู้ น าความรู้ไปประยุกต์ใช้

ในสถานการณ์ต่างๆ จากการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงดังกล่าวท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการ

เรียนรู้ที่จะน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน และปรับตัวให้เข้ากับการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21  จากผลการ

ด าเนินการดังกล่าวพบว่าครูผู้สอนร้อยละ 94.99 มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  2) ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรยีนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ทั้งสื่อสร้างเอง/       

สื่อส าเร็จรูป เช่น Powerpoint  Microsoft Word/Excel Kahoot  Quizizz  Google classroom  Microsoft 
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teams  Zoom  Google meet   Google form   Canva และสื่ออ่ืนๆ ผ่านทางคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือ 

IPAD  น าภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ

ครบทุกระดับชั้น สร้างโอกาสและแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ ด้วยวิธีการที่

หลากหลาย  นอกจากนี้สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จากผลการด าเนินการดังกล่าวพบว่า

ครูผู้สอนร้อยละ 98.17 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  3) มีการบริหาร

จัดการชั้นเรียนเชิงบวก สถานศึกษามีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติตนในห้องเรียนระหว่างผู้เรียนกับครู  ผู้เรียน

กับเพ่ือนในห้องเรียนโดยครูมีการสร้างข้อตกลงในการท ากิจกรรมร่วมกับผู้เรียนในชั้นเรียน สร้างบรรยากาศให้

อบอุ่น มีความเป็นกันเอง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนตามแนว Active learning ที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้

ร่วมกัน ครูบริหารจัดการชั้นเรียน   โดยค านึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ครูผู้สอน

ใช้ค าพูดเสริมแรงสร้างความภาคภูมิใจ และความมั่นใจแก่ผู้เรียน สร้างวินัยในชั้นเรียนด้วยความเป็นกั ลยาณมิตร  

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามแสดงความคิดเห็น น าเสนอผลงาน ครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยการอุทิศตน ปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือนครูในการดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคลท าให้บรรยากาศในการเรียนในแต่ละชั่วโมง

สะท้อนภาพของการเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนตามความถนัด ผู้เรียนและครูดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน ครูสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการให้ผู้เรียนไว้วางใจ ให้ก าลังใจผู้เรียน และกล่าวชื่นชมเมื่อผู้เรียนท าสิ่งที่ดี

ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จากผลการด าเนินการดังกล่าวพบว่าครูผู้สอนร้อยละ 98.77 

มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปี

อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ครูผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ ของผู้เรียน

อย่างเป็นระบบตามหลักสูตร มีการประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน เพ่ือให้รู้พื้นฐานความรู้ของผู้เรียนและน าผลมา

พัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ครูมีการท าวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 

เพ่ือใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ระหว่างการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะมีการประเมินใบงาน/

ชิ้นงาน/การปฏิบัติจริงของผู้เรียน ด้วยคะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) ที่ครูสร้างขึ้น นอกจากนี้ครูผู้สอนเปิด

โอกาสให้ผู้เรียน เพ่ือน และผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลด้วย ทั้งเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับรู้ถึงจุดเด่น 

จุดที่ควรพัฒนาและศักยภาพในการเรียนรู้ของตนเอง จากผลการด าเนินการดังกล่าวพบว่าครูผู้สอนร้อยละ  91.69 

มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้

ข้อมูลป้อนกลบัเพื่อปรบัปรงุและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและ

ผู้เกี่ยวข้องผ่านกระบวนการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 

PLC) มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จะมีการประชุมเพ่ือปรึกษาแลกเปลี่ยน



52 
 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน วิธีการวัดผลประเมินผล และปัญหาของผู้เรียนที่พบ ร่วมกัน

หาข้อสรุปและน าข้อสรุปที่ได้ไปปฏิบัติ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน จัดให้มีการนิเทศการสอนแบบ

กัลยาณมิตร ภาคเรียนละ 1 ครั้ง น าผลการนิเทศที่ได้รับมานั้นเป็นข้อมูลย้อนกลับน ามาปรึกษาร่วมกันเพ่ือเป็น

แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป สถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารภายใน

สถานศึกษา ประชุมครูหัวหน้าฝ่าย/ระดับ ประชุมครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และประชุมครูทั้งสถานศึกษา จาก

ผลการด าเนินการดังกล่าวพบว่าครูผู้สอนร้อยละ 95.73 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ จากการด าเนินการต่างๆ ที่ส่งเสริมทางด้านกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในภาพรวม คิดเป็น

ร้อยละ 95.87 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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2. สรปุผลการประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

มาตรฐาน มาตรฐานการศกึษา ระดบัคณุภาพ 

มาตรฐานที ่

 1 

คณุภาพของผูเ้รยีน  

ผลสมัฤทธิท์างวิชาการของผูเ้รยีน  

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ยอดเยี่ยม 

2. มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแก้ปญัหา 
ยอดเยี่ยม 

3. มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม ยอดเยี่ยม 

4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน  

1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 

3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 

4. สุขภาวะทางร่างกายและจติสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่

 2 

กระบวนการบรหิารและการจดัการ  

1. มีเป้าหมายวสิัยทัศน์และพันธกจิที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 

2. มีระบบบรหิารจดัการคณุภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลักสตูรสถานศึกษา

และทุกกลุม่เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่

 3 

กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั  

1. จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได ้

ยอดเยี่ยม 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน ยอดเยี่ยม 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู ้

ยอดเยี่ยม 

สรปุผลการประเมนิคณุภาพระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ยอดเยีย่ม 
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3. จดุเดน่ 

    ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 
คณุภาพของผูเ้รยีน 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

2. สถานศึกษาส่งเสริมใหผู้้เรยีนมคีุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านยิมที่ดีงามตามที่สถานศึกษาก าหนด  

3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด มีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

1. สถานศึกษามีเป้าหมายวสิัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

2. สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษา

มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเปิดวิชาเลือกเสรีเรียนรู้สู่ “งานอาชีพ” ขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนใน

ระดับมัธยมศึกษา 

3. สถานศึกษามีระบบควบคุมดูแลความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมีจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ             

การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน  มีการจัดห้องสมุดที่เหมาะกับ       

การใช้งาน มีพื้นที่ที่พอเพียงต่อจ านวนผู้ใช้บริการ มีระบบสืบค้นข้อมูลทันสมัยด้วยคอมพิวเตอร์และ IPAD มีสภาพแวดล้อม       

ที่ร่มรื่นและปลอดภัย 

กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 

1. ครูผู้สอนจดัการเรียนรู้ผ่านการใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

2. ครูผู้สอนมีการบริหารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก 

 

4.  จดุควรพัฒนา 

  ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

คณุภาพของผูเ้รยีน 

1. ด้านความสามารถในการอ่าน การเขียนการสื่อสาร และการคดิค านวณ 

2. ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

1. การน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาไม่ค่อยเปน็ปัจจุบัน 

กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 

1. ส่งเสรมิให้ครูมีการวัดผลประเมนิผลที่หลากหลายและน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับเพือ่พัฒนาผลสมัฤทธ์ิของ

ผู้เรยีนให้ดีมากขึ้น 
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5.  แนวทางการพฒันา 

1. ฝ่ายวิชาการร่วมประชุมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและคณิตศาสตร์ 

วางแผนวิเคราะห์จัดกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

และการคิดค านวณให้ดีขึ้น 

2. ฝ่ายวิชาการร่วมประชุมกับครูผู้สอนเพ่ือร่วมกันพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาในทุกรายวิชาให้สูงขึ้น 

3. ฝ่ายบริหารจัดการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการเก็บข้อมูลงานสารสนเทศของสถานศึกษาให้ครบถ้วนและ

เป็นปัจจุบันเพ่ือให้สามารถมีฐานข้อมูลในการบริหารและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  

4. ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ควรร่วมกันส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกคนได้รับการ

ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และสนับสนุนให้ครูให้ข้อมูลย้อนกลับ      

แก่ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ผู้เรียนน าไปแก้ไขพัฒนางานของตนเอง 

 

6. ความต้องการช่วยเหลือ 

1. การเพ่ิมสวัสดิการของครูเอกชนให้เทียบเท่ากับครูในส่วนของรัฐบาล 

2. การเพ่ิมเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือต้นสังกัด จัดให้มีการอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงานที่เก่ียวกับแนวทางใน  

การปฏิบัติ และการสร้างเครื่องมือส าหรับวัดและประเมินผลที่สะท้อนความสามารถ และทักษะในการคิด 

วิเคราะห์ ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

 

7. ความโดดเด่นของสถานศึกษา(ถ้ามี) 

 ความโดดเด่น หมายถึง การด าเนินงานของสถานศึกษาที่ส่งเสริมสถานศึกษาเป็นต้นแบบใน     

การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่างๆ เร่งรัดคุณภาพสถานศึกษาสู่การเป็นสถานศึกษาที่มีสมรรถนะสูงและ

พร้อมส าหรับการแข่งขันระดับสากลในอนาคต  

การพิจารณาความโดดเด่นให้พิจารณาจากสัดส่วน ร้อยละ เมื่อเทียบกับเด็กทั้งหมดของปริมาณ

ผลงานที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่าง

ต่อเนื่อง (ทั้งนี้กรณีที่ได้รับรางวัลให้ระบุข้อค้นพบที่แสดงถึงการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการของสถานศึกษา 

หน่วยงานที่มอบรางวัล และระบุปีที่ได้รับรางวัลโดยต้องไม่เกิน 2 ปี ย้อนหลัง)   

 

ความโดดเดน่ของสถานศกึษา 

ไดร้บัการยอมรบัเปน็ตน้แบบระดบั 

นานาชาต ิ

(C 3) 

ชาต ิ

(C 2) 

ท้องถิน่/ภมูภิาค 

(C 1) 

1. ความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ √ √ √ 
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กระบวนการพฒันาความโดดเดน่ของสถานศึกษา 

สถานศึกษามีการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศของผู้เรียน โดยจัดโครงการส่งเสริม

และพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร ประกอบด้วยกิจกรรม Story Telling กิจกรรม Skit Contest 

กิจกรรม Creative Writing และกิจกรรม Speech Contest เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้

เพ่ิมมากขึ้น จัดให้ผู้เรียนได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง นอกจากนี้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน

โดยใช้หลักสูตร English Program ส าหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น  และ

จัดให้มีการวัดและประเมินทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบวัดมาตรฐานสากล CEFR   

นอกจากพัฒนาความสามารถของผู้เรียนภายในสถานศึกษา ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมการแข่งขัน

กับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ทั้งในระดับจังหวัด เขตพ้ืนที่ และระดับประเทศ ท าให้ได้รับรางวัลมากมาย   

จากผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ สถานศึกษาขอเสนอความโดดเด่นดังกล่าวข้างต้น 
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                                         ภาคผนวก 

    

1. ประกาศโรงเรียน เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. รายงานการประชุมหรือการให้ความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท า SAR 

4. หลักฐานการเผยแพร่ SAR ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสาธารณชนรับทราบ 

5. แผนผังอาคารสถานที่ 

6. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

7. โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน 

8. ประวัติโรงเรียน 
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ก าหนดคา่เป้าหมายรายมาตรฐานและประเดน็พจิารณา 

ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน: ระดับการศกึษาประถมศกึษามธัยมศกึษา ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

     1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

 

 

90 

     2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 90 

     3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 90 

     4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 92 

     5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 90 

     6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 91 

1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รยีน 

     1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 

94 

     2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 94 

     3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 94 

     4. มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 94 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ      

     1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 

94 

     2. ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 94 

3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 94 

     4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 94 

     5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 94 
     6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 94 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั 

     1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

 

92 

     2. ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 94 

     3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 94 

     4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 92 

     5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 92 
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61 
 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

หลักฐานการเผยแพร ่SAR ใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งหรือสาธารณชนรบัทราบ 

1. สถานศึกษาน าผลการตรวจประกันคุณภาพภายในและรายงานผลการประเมินตนเองประชุมชี้แจงให้คณะกรรมการ

บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการร่วมบริหารสถาศึกษาและบุคลากรในโรงเรียนรับทราบ 

2. จัดท ารายงานประจ าปีรายงานผลการประเมินตนเองให้ผู้ปกครองรับทราบในรูปแบบ E-BOOK 
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63 
 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

 



64 
 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

โครงสรา้งเวลาเรยีนของโรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศึกษา 2564 

ระดบัชัน้ประถมศกึษา      

กลุ่มสาระการเรียนรู/้กิจกรรม เวลาเรียน  

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

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

คณิตศาสตร ์ 160 160 160 160 160 160 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 120 120 120 120 120 120 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       

- ประวัติศาสตร ์ 40 40 40 40 40 40 

-.ศาสนาฯ/หน้าท่ีพลเมือง/

เศรษฐศาสตร/์ภมูิศาสตร ์

80 80 80 80 80 80 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 40 40 40 

ศิลปะ 40 40 40 40 40 40 

การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 

ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 160 160 160 

รวมเวลาเรยีนพืน้ฐาน 840 840 840 840 840 840 

2.รายวิชาเพิม่เตมิ       

- ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 80 80 80 80 80 80 

- ภาษาจีน 80 80 80 80 80 80 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 160 160 160 160 160 160 

3.กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน       

-กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 

-กิจกรรมเนตรนาร ี 30 30 30 30 30 30 

-กิจกรรมชุมนุม 40 40 40 40 40 40 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 

10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาเรยีนกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 120 120 120 120 120 120 

4.กจิกรรมตามจดุเนน้       

- คริสต์ศาสนา 40 40 40 40 40 40 

- คิดวิเคราะห ์ 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลากจิกรรมตามจดุเนน้ 80 80 80 80 80 80 

รวมเวลาเรยีนทัง้หมด 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

 
 



65 
 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 

`กลุ่มสาระการเรียนรู/้

กิจกรรม 

ม.1 

 

ม.2 

 

ม.3  รวม

จ านวน 

สาระพืน้ฐาน หน่วยกิต ช่ัวโมง หน่วยกิต ช่ัวโมง หน่วยกิต ช่ัวโมง หน่วยกิต 

ภาษาไทย 3.0 120 3.0 120 3.0 120 9.0 

คณิตศาสตร ์ 4.0 160 4.0 160 4.0 160 12.0 

วิทยาศาตร ์ 3.0 120 3.0 120 3.0 120 

12.0 วิทยาการค านวณ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 

การออกแบบและเทคโนโลย ี 0.5 20 0.5 20 0.5 20 

สังคมฯ/ศาสนา/หน้าท่ี

พลเมือง/เศรษฐศาสตร/์

ภูมิศาสตร ์

2.0 80 2.0 80 2.0 80 6.0 

ประวัติศาสตร ์ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 3.0 

สุขศึกษาและพลศึกษา 2.0 80 2.0 80 2.0 80 6.0 

ศิลปะ/ดนตรีนาฎศลิป ์ 2.0 80 2.0 80 2.0 80 6.0 

การงานอาชีพ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 3.0 

ภาษาอังกฤษ 3.0 120 3.0 120 3.0 120 9.0 

รวมสาระพืน้ฐาน 22.0 880 22.0 880 22.0 880 66.0 

สาระเพิม่เตมิ        

คณิตศาสตร์เสริมทักษะ     1.0 40  

วิทยาศาสตร ์ 2.0 80 2.0 80    

ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 2.0 80 2.0 80 2.0 80  

ภาษาจีน 2.0 80 2.0 80 2.0 80  

เลือกเสร ี 1.0 40 1.0 40 2.0 80  

รวมสาระเพิม่เตมิ 7.0 280 7.0 280 7.0 280 21.0 

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน        

-กิจกรรมแนะแนว - 30 - 30 - 30  

-กิจกรรมเนตรนาร ี - 40 - 40 - 40  

-กิจกรรมชุมนุม - 35 - 35 - 35  

-กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 15 - 15 - 15  

รวมกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  120  120  120  

กจิกรรมตามจดุเนน้        

-คริสตส์าสนา - 40 - 40 - 40  

-คิดวิเคราะห ์ - 40 - 40 - 40  

--Mad  Science - 40 - 40 - 40  

รวมทัง้หมด 29.0 1400 29.0 1400 29.0 1400 87.0 



66 
 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  แผนการเรยีนคณิต-อังกฤษ  ปกีารศึกษา 2563 - 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้กิจกรรม ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

หน่วยกิต รายวชิาพื้นฐาน หน่วยกิต ช่ัวโมง หน่วยกิต ช่ัวโมง หน่วยกิต ช่ัวโมง 

ภาษาไทย 2.0 80 2.0 80 2.0 80 6.0 

คณิตศาสตร ์ 2.0 80 2.0 80 2.0 80 6.0 

วิทยาศาสตร ์ 2.0 80 2.0 80 2.0 80 6.0 

วิทยาการค านวณ 0.5 20 0.5 20 1.0 40 2.0 

วิทยาการออกแบบและเทคโนโลย ี 0.5 20 0.5 20 - - 1.0 

สังคมศึกษา/หน้าท่ีพลเมือง/

ภูมิศาสตร/์เศรษฐศาสตร ์

2.0 80 2.0 80 1.0 40 5.0 

ประวัติศาสตร ์ -  1.0 40 1.0 40 2.0 

สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 40 1.0 40 1.0 40 3.0 

ศิลปะ 1.0 40 1.0 40 - - 2.0 

การงานอาชีพ 1.0 40 1.0 40 - - 2.0 

ภาษาอังกฤษ 2.0 80 2.0 80 2.0 80 6.0 

รวมรายวชิาพืน้ฐาน 14.0 560 15.0 600 12.0 480 41.0 

รายวชิาเพิม่เตมิ        

ภาษาไทย 2.0 80 2.0 80 2.0 80 6.0 

คณิตศาสตร ์ 5.0 200 5.0 200 4.0 160 14.0 

พลศึกษา 1.0 40 1.0 40 1.0 40 3.0 

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3.0 120 2.0 80 2.0 80 7.0 

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0 40 1.0 40 1.0 40 3.0 

เลอืกเสร ี 1.0 40 1.0 40 1.0 40 3.0 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 13.0 520 12.0 480 11.0 440 36.0 

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน        

กิจกรรมแนะแนว - 30 - 30 - 30  

กิจกรรมชุมนมุ - 30 - 30 - 30  

เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ - 20 - 20 - 20  

กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม - 40 - 40 - 40  

รวมกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  120  120  120  

กจิกรรมตามจดุเนน้        

คริสต์ศาสนา - 40 - 40 - 40  

GAT/PAT/O-NET - 160 - 160 - 320  

รวมทัง้หมด 27.0 1400 27.0 1400 23.0 1400 77.0 
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  แผนการเรยีนคณิต-วทิย ์ ปีการศกึษา 2563 - 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้กิจกรรม ม.4 ม.5 ม.6 
รวม 

หน่วยกิต 
รายวชิาพื้นฐาน หน่วยกิต ช่ัวโมง หน่วยกิต ช่ัวโมง หน่วยกิต ช่ัวโมง 

ภาษาไทย 2.0 80 2.0 80 2.0 80 6.0 

คณิตศาสตร ์ 2.0 80 2.0 80 2.0 80 6.0 

วิทยาศาสตร ์ 2.0 80 2.0 80 2.0 80 6.0 

วิทยาการค านวณ 0.5 20 0.5 20 1.0 40 2.0 

วิทยาการออกแบบและเทคโนโลย ี 0.5 20 0.5 20 - - 1.0 

สังคมศึกษา/หน้าท่ีพลเมือง/

ภูมิศาสตร/์เศรษฐศาสตร ์

2.0 80 2.0 80 1.0 40 5.0 

ประวัติศาสตร ์ - - 1.0 40 1.0 40 2.0 

สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 40 1.0 40 1.0 40 3.0 

ศิลปะ 1.0 40 1.0 40 - - 2.0 

การงานอาชีพ 1.0 40 1.0 40 - - 2.0 

ภาษาอังกฤษ 2.0 80 2.0 80 2.0 80 6.0 

รวมรายวชิาพืน้ฐาน 14.0 560 15.0 600 12.0 480 41.0 

รายวชิาเพิม่เตมิ        

คณิตศาสตร ์ 5.0 200 5.0 200 4.0 160 14.0 

ฟิสิกส ์ 3.0 120 2.0 80 3.0 120 8.0 

เคม ี 3.0 120 3.0 120 2.0 80 8.0 

ชีววิทยา 3.0 120 3.0 120 2.0 80 8.0 

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0 40 1.0 40 1.0 40 3.0 

เลอืกเสร ี 1.0 40 1.0 40 1.0 40 3.0 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 16.0 640 15.0 600 13.0 520 44.0 

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน        

กิจกรรมแนะแนว - 30 - 30 - 30  

กิจกรรมชุมนมุ - 30 - 30 - 30  

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน ์

- 20 - 20 - 20  

กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม - 40 - 40 - 40  

รวมกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  120  120  120  

กจิกรรมตามจดุเนน้        

ครสิตศ์าสนา - 40 - 40 - 40  

GAT/PAT/O-NET - 40 - 40 - 240  

รวมทัง้หมด 30.0 1400 30.0 1400 25.0 1400 85.0 
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  แผนการเรยีน องักฤษ-ฝรัง่เศส  ปีการศกึษา 2563 - 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้กิจกรรม ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

หน่วยกิต รายวชิาพื้นฐาน หน่วยกิต ช่ัวโมง หน่วยกิต ช่ัวโมง หน่วยกิต ช่ัวโมง 

ภาษาไทย 2.0 80 2.0 80 2.0 80 6.0 

คณิตศาสตร ์ 2.0 80 2.0 80 2.0 80 6.0 

วิทยาศาสตร ์ 2.0 80 2.0 80 2.0 80 6.0 

วิทยาการค านวณ 0.5 20 0.5 20 1.0 40 2.0 

วิทยาการออกแบบและเทคโนโลย ี 0.5 20 0.5 20 - - 1.0 

สังคมศึกษา/หน้าท่ีพลเมือง/

ภูมิศาสตร/์เศรษฐศาสตร ์

2.0 80 2.0 80 1.0 40 5.0 

ประวัติศาสตร ์ - - 1.0 40 1.0 40 2.0 

สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 40 1.0 40 1.0 40 3.0 

ศิลปะ 1.0 40 1.0 40 - - 2.0 

การงานอาชีพ 1.0 40 1.0 40 - - 2.0 

ภาษาอังกฤษ 2.0 80 2.0 80 2.0 80 6.0 

รวมรายวชิาพืน้ฐาน 14.0 560 15.0 600 12.0 480 41.0 

รายวชิาเพิม่เตมิ        

ภาษาไทย 2.0 80 2.0 80 2.0 80 6.0 

ภาษาฝรั่งเศส 6.0 240 6.0 240 5.0 200 17.0 

พลศึกษา 1.0 40 1.0 40 1.0 40 3.0 

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3.0 120 2.0 80 2.0 80 7.0 

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0 40 1.0 40 1.0 40 3.0 

เลอืกเสร ี 1.0 40 1.0 40 1.0 40 3.0 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 14.0 560 13.0 520 12.0 480 39.0 

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน        

กิจกรรมแนะแนว - 30 - 30 - 30  

กิจกรรมชุมนมุ - 30 - 30 - 30  

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน ์

- 20 - 20 - 20  

กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม - 40 - 40 - 40  

รวมกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  120  120  120  

กจิกรรมตามจดุเนน้        

คริสต์ศาสนา - 40 - 40 - 40  

GAT/PAT/O-NET - 120 - 120 - 280  

รวมทัง้หมด 28.0 1400 28.0 1400 24.0 1400 80.0 
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  แผนการเรยีน  องักฤษ-จนี  ปีการศกึษา 2563 - 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้กิจกรรม ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

หน่วยกิต รายวชิาพื้นฐาน หน่วยกิต ช่ัวโมง หน่วยกิต ช่ัวโมง หน่วยกิต ช่ัวโมง 

ภาษาไทย 2.0 80 2.0 80 2.0 80 6.0 

คณิตศาสตร ์ 2.0 80 2.0 80 2.0 80 6.0 

วิทยาศาสตร ์ 2.0 80 2.0 80 2.0 80 6.0 

วิทยาการค านวณ 0.5 20 0.5 20 1.0 40 2.0 

วิทยาการออกแบบและเทคโนโลย ี 0.5 20 0.5 20 - - 1.0 

สังคมศึกษา/หน้าท่ีพลเมือง/

ภูมิศาสตร/์เศรษฐศาสตร ์

2.0 80 2.0 80 1.0 40 5.0 

ประวัติศาสตร ์ - - 1.0 40 1.0 40 2.0 

สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 40 1.0 40 1.0 40 3.0 

ศิลปะ 1.0 40 1.0 40 - - 2.0 

การงานอาชีพ 1.0 40 1.0 40 - - 2.0 

ภาษาอังกฤษ 2.0 80 2.0 80 2.0 80 6.0 

รวมรายวชิาพืน้ฐาน 14.0 560 15.0 600 12.0 480 41.0 

รายวชิาเพิม่เตมิ        

ภาษาไทย 2.0 80 2.0 80 2.0 80 6.0 

ภาษาจีน 6.0 240 6.0 240 5.0 200 17.0 

พลศึกษา 1.0 40 1.0 40 1.0 40 3.0 

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3.0 120 2.0 80 2.0 80 7.0 

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0 40 1.0 40 1.0 40 3.0 

เลอืกเสร ี 1.0 40 1.0 40 1.0 40 3.0 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 14.0 560 13.0 480 12.0 480 39.0 

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน        

กิจกรรมแนะแนว - 30 - 30 - 30  

กิจกรรมชุมนมุ - 30 - 30 - 30  

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน ์

- 20 - 20 - 20  

กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม - 40 - 40 - 40  

รวมกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  120  120  120  

กจิกรรมตามจดุเนน้        

คริสต์ศาสนา - 40 - 40 - 40  

GAT/PAT/O-NET - 120 - 120 - 280  

รวมทัง้หมด 28.0 1400 28.0 1400 24.0 1400 80.0 
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  แผนการเรยีน วทิยาศาสตรส์ุขภาพและการแพทย์  ปกีารศึกษา 2564-2566 

 

ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่4   

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง  รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง 

รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 40  ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 40 

ว31101   วิทยาศาสตร์ 1 1.0 40  ว31103 วิทยาศาสตร์ 2 1.0 40 

ว31102   วิทยาการค านวณ 1 0.5 20  ว31104 การออกแบบและ

เทคโนโลยี1  

0.5 20 

ส31101   สังคมศึกษา 1 1.0 40  ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0 40 

พ31101   สุขศึกษา 1 0.5 20  พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 20 

ศ31101   ทัศนศิลป์ 1 0.5 20  ศ31102 ดนตรีนาฎศิลป์ 1 0.5 20 

ง31101   การงานอาชีพ 1 0.5 20  ง31102   การงานอาชีพ 2 0.5 20 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40  อ31102 ภาษาอังกฤษ  2 1.0 40 

รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.0 280  รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.0 280 

รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

ค31201 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 1 2.5 100  ค31202 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 2 2.5 100 

ว31247 เซลล์วิทยาพ้ืนฐาน 1.5 60  ว31248 จุลชีววิทยาเบื้องต้น 1.5 60 

ว31201 ฟิสิกส์ 1 1.5 60  ว31202 ฟิสิกส์ 2 1.5 60 

ว31221 เคมี 1 1.5 60  ว31222 เคมี 2 1.5 60 

ว31241 ชีววิทยา 1 1.5 60  ว31242 ชีววิทยา 2 1.5 60 

อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 0.5 20  อ31204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 0.5 20 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 9.0 360  รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 9.0 360 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

 กิจกรรมแนะแนว - 15   กิจกรรมแนะแนว - 15 

 กิจกรรมชุมนมุ - 15   กิจกรรมชุมนมุ - 15 

 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20   กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10 

รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60  รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60 

กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา    กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา   

รวมเวลาตามจุดเน้น    รวมเวลาตามจุดเน้น   

รวมเวลาทัง้หมด 16.0 700  รวมเวลาทัง้หมด 16.0 700 
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

 

ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่5   

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง  รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง 

รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40  ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 40  ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 40 

ว32101   วิทยาศาสตร์ 3 1.0 40  ว32103 วิทยาศาสตร์ 4 1.0 40 

ว32102   วิทยาการค านวณ 2 0.5 20  ว32104 การออกแบบและ

เทคโนโลยี 2  

0.5 20 

ส32101   สังคมศึกษา 3 1.0 40  ส32103 สังคมศึกษา 4 1.0 40 

ส32102   ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20  ส32104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 

พ32101   สุขศึกษา 3 0.5 20  พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 20 

ศ32101   ทัศนศิลป์ 2 0.5 20  ศ32102 ดนตรีนาฎศิลป์ 2 0.5 20 

ง32101   การงานอาชีพ 3 0.5 20  ง32102   การงานอาชีพ 4 0.5 20 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40  อ32102 ภาษาอังกฤษ  4 1.0 40 

รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.5 300  รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.5 300 

รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

ค32201 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 1 2.5 100  ค32202 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 2 2.5 100 

ว32227 พื้นฐานเคมีทั่วไป 1.5 60  ว32228 ชีวเคมีและสารอินทรีย ์ 1.5 60 

ว32203 ฟิสิกส์ 3 1.5 60  ว32204 ฟิสิกส์ 4 1.5 60 

ว32223 เคมี 3 1.5 60  ว32224 เคมี 4 1.5 60 

ว32243 ชีววิทยา 3 1.5 60  ว32244 ชีววิทยา 4 1.5 60 

อ32202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 0.5 20  อ32204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 0.5 20 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 9.0 360  รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 9.0 360 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

 กิจกรรมแนะแนว - 15   กิจกรรมแนะแนว - 15 

 กิจกรรมชุมนมุ - 15   กิจกรรมชุมนมุ - 15 

 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20   กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10 

รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60  รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60 

กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา    กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา   

 คริสต์ศาสนา - 20   คริสต์ศาสนา - 20 

 GAT/PAT/O-NET - 20   GAT/PAT/O-NET - 20 

รวมเวลาตามจดุเนน้  40  รวมเวลาตามจดุเนน้  40 

รวมเวลาทัง้หมด 15.0 700  รวมเวลาทัง้หมด 15.0 700 
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่6   

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง  รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง 

รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40  ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 

ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 40  ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 40 

ว33101   วิทยาศาสตร์ 5 1.0 40  ว33103 วิทยาศาสตร์ 6 1.0 40 

ว33102   วิทยาการค านวณ 3 0.5 20  ว33104 วิทยาการการค านวณ 4  0.5 20 

ส33101   สังคมศึกษา 5 0.5 20  ส33103 สังคมศึกษา 6 0.5 20 

ส33102   ประวัติศาสตร์ 5 0.5 20  ส33104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 20 

พ33101   สุขศึกษา 5 0.5 20  พ33102 สุขศึกษา  6 0.5 20 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40  อ33102 ภาษาอังกฤษ  6 1.0 40 

รวมรายวชิาพืน้ฐาน 6.0 240  รวมรายวชิาพืน้ฐาน 6.0 240 

รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

ค33201 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 5 2.0 80  ค33202 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 6 2.0 80 

ว33249 กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น 1.5 60  ว33250 พยาธิวิทยาท่ัวไป 1.5 60 

ว33205 ฟิสิกส์ 5 1.0 40  ว33206 ฟิสิกส์ 6 1.0 40 

ว33225 เคมี 5 1.0 40  ว33226 เคมี 6 1.0 40 

ว33245 ชีววิทยา 5 1.0 40  ว33246 ชีววิทยา 6 1.0 40 

อ33202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 0.5 20  อ33204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 0.5 20 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 7.0 280  รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 7.0 280 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

 กิจกรรมแนะแนว - 15   กิจกรรมแนะแนว - 15 

 กิจกรรมชุมนมุ - 15   กิจกรรมชุมนมุ - 15 

 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20   กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10 

รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60  รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60 

กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา    กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา   

 คริสต์ศาสนา - 20   คริสต์ศาสนา - 20 

 GAT/PAT/O-NET - 100   GAT/PAT/O-NET - 100 

         

รวมเวลาตามจดุเนน้  120  รวมเวลาตามจดุเนน้  120 

รวมเวลาทัง้หมด 13.0 700  รวมเวลาทัง้หมด 13.0 700 
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  แผนการเรยีน วิศวกรรมและวทิยาศาสตรป์ระยุกต์  ปกีารศึกษา 2564-2566 

 

ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่4 

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง  รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง 

รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 40  ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 40 

ว31101   วิทยาศาสตร์ 1 1.0 40  ว31103 วิทยาศาสตร์ 2 1.0 40 

ว31102   วิทยาการค านวณ 1 0.5 20  ว31104 การออกแบบและ

เทคโนโลยี1  

0.5 20 

ส31101   สังคมศึกษา 1 1.0 40  ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0 40 

พ31101   สุขศึกษา 1 0.5 20  พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 20 

ศ31101   ทัศนศิลป์ 1 0.5 20  ศ31102 ดนตรีนาฎศิลป์ 1 0.5 20 

ง31101   การงานอาชีพ 1 0.5 20  ง31102   การงานอาชีพ 2 0.5 20 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40  อ31102 ภาษาอังกฤษ  2 1.0 40 

รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.0 280  รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.0 280 

รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

ค31201 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 1 2.5 100  ค31202 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 2 2.5 100 

ว31207 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 1.5 60  ว31208 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 1.5 60 

ว31201 ฟิสิกส์ 1 1.5 60  ว31202 ฟิสิกส์ 2 1.5 60 

ว31221 เคมี 1 1.5 60  ว31222 เคมี 2 1.5 60 

ว31241 ชีววิทยา 1 1.5 60  ว31242 ชีววิทยา 2 1.5 60 

อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 0.5 20  อ31204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 0.5 20 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 9.0 360  รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 9.0 360 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

 กิจกรรมแนะแนว - 15   กิจกรรมแนะแนว - 15 

 กิจกรรมชุมนมุ - 15   กิจกรรมชุมนมุ - 15 

 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20   กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10 

รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60  รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60 

กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา    กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา   

รวมเวลาตามจดุเนน้    รวมเวลาตามจดุเนน้   

รวมเวลาทัง้หมด 16.0 700  รวมเวลาทัง้หมด 16.0 700 
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่5 

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง  รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง 

รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40  ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 40  ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 40 

ว32101   วิทยาศาสตร์ 3 1.0 40  ว32103 วิทยาศาสตร์ 4 1.0 40 

ว32102   วิทยาการค านวณ 2 0.5 20  ว32104 การออกแบบและ

เทคโนโลยี 2  

0.5 20 

ส32101   สังคมศึกษา 3 1.0 40  ส32103 สังคมศึกษา 4 1.0 40 

ส32102   ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20  ส32104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 

พ32101   สุขศึกษา 3 0.5 20  พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 20 

ศ32101   ทัศนศิลป์ 2 0.5 20  ศ32102 ดนตรีนาฎศิลป์ 2 0.5 20 

ง32101   การงานอาชีพ 3 0.5 20  ง32102   การงานอาชีพ 4 0.5 20 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40  อ32102 ภาษาอังกฤษ  4 1.0 40 

รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.5 300  รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.5 300 

รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

ค32201 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 1 2.5 100  ค32202 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 2 2.5 100 

ว32229 เคมีวิศวกรรม 1.5 60  ว32209 คณิตวิศวกรรม 1.5 60 

ว32203 ฟิสิกส์ 3 1.5 60  ว32204 ฟิสิกส์ 4 1.5 60 

ว32223 เคมี 3 1.5 60  ว32224 เคมี 4 1.5 60 

ว32243 ชีววิทยา 3 1.5 60  ว32244 ชีววิทยา 4 1.5 60 

อ32202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 0.5 20  อ32204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 0.5 20 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 9.0 360  รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 9.0 360 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

 กิจกรรมแนะแนว - 15   กิจกรรมแนะแนว - 15 

 กิจกรรมชุมนมุ - 15   กิจกรรมชุมนมุ - 15 

 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20   กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10 

รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60  รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60 

กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา    กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา   

 คริสต์ศาสนา - 20   คริสต์ศาสนา - 20 

 GAT/PAT/O-NET - 20   GAT/PAT/O-NET - 20 

รวมเวลาตามจดุเนน้  40  รวมเวลาตามจดุเนน้  40 

รวมเวลาทัง้หมด 15.0 700  รวมเวลาทัง้หมด 15.0 700 
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่6 

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง  รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง 

รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40  ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 

ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 40  ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 40 

ว33101   วิทยาศาสตร์ 5 1.0 40  ว33103 วิทยาศาสตร์ 6 1.0 40 

ว33102   วิทยาการค านวณ 3 0.5 20  ว33104 วิทยาการการค านวณ 4  0.5 20 

ส33101   สังคมศึกษา 5 0.5 20  ส33103 สังคมศึกษา 6 0.5 20 

ส33102   ประวัติศาสตร์ 5 0.5 20  ส33104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 20 

พ33101   สุขศึกษา 5 0.5 20  พ33102 สุขศึกษา  6 0.5 20 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40  อ33102 ภาษาอังกฤษ  6 1.0 40 

รวมรายวชิาพืน้ฐาน 6.0 240  รวมรายวชิาพืน้ฐาน 6.0 240 

รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

ค33201 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 5 2.0 80  ค33202 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 6 2.0 80 

ว33210 การออกแบบเชิงวิศวกรรม 1 1.5 60  ว33211 การออกแบบเชิงวิศวกรรม 2 1.5 60 

ว33205 ฟิสิกส์ 5 1.0 40  ว33206 ฟิสิกส์ 6 1.0 40 

ว33225 เคมี 5 1.0 40  ว33226 เคมี 6 1.0 40 

ว33245 ชีววิทยา 5 1.0 40  ว33246 ชีววิทยา 6 1.0 40 

อ33202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 0.5 20  อ33204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 0.5 20 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 7.0 280  รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 7.0 280 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

 กิจกรรมแนะแนว - 15   กิจกรรมแนะแนว - 15 

 กิจกรรมชุมนมุ - 15   กิจกรรมชุมนมุ - 15 

 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20   กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10 

รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60  รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60 

กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา    กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา   

 คริสต์ศาสนา - 20   คริสต์ศาสนา - 20 

 GAT/PAT/O-NET - 100   GAT/PAT/O-NET - 100 

         

รวมเวลาตามจดุเนน้  120  รวมเวลาตามจดุเนน้  120 

รวมเวลาทัง้หมด 13.0 700  รวมเวลาทัง้หมด 13.0 700 
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  แผนการเรยีน สถาปตัยกรรมและการออกแบบ  ปกีารศึกษา 2564-2566 

 

ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่4 

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง  รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง 

รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 40  ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 40 

ว31101   วิทยาศาสตร์ 1 1.0 40  ว31103 วิทยาศาสตร์ 2 1.0 40 

ว31102   วิทยาการค านวณ 1 0.5 20  ว31104 การออกแบบและเทคโนโลยี 1  0.5 20 

ส31101   สังคมศึกษา 1 1.0 40  ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0 40 

พ31101   สุขศึกษา 1 0.5 20  พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 20 

ศ31101   ทัศนศิลป์ 1 0.5 20  ศ31102 ดนตรีนาฎศิลป์ 1 0.5 20 

ง31101   การงานอาชีพ 1 0.5 20  ง31102   การงานอาชีพ 2 0.5 20 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40  อ31102 ภาษาอังกฤษ  2 1.0 40 

รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.0 280  รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.0 280 

รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

ศ31203 ความรู้ทางสุนทรยีศิลป์ 1 1.5 60  ศ31206 ความรู้ทางสุนทรยีศิลป์ 2 1.5 60 

ศ31204 วาดเส้น 1 1.0 40  ศ31207 วาดเส้น 2 1.0 40 

ศ31205 การออกแบบ 1 1.0 40  ศ31208 การออกแบบ 2 1.0 40 

ค31201 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 1 2.5 100  ค31202 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 2 2.5 100 

ว31201 ฟิสิกส์ 1 1.5 60  ว31202 ฟิสิกส์ 2 1.5 60 

อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 0.5 20  อ31204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 0.5 20 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 8.0 320  รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 8.0 320 

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

 กิจกรรมแนะแนว - 15   กิจกรรมแนะแนว - 15 

 กิจกรรมชุมนมุ - 15   กิจกรรมชุมนมุ - 15 

 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20   กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10 

รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60  รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60 

กจิกรรมตามจดุเนน้ของสถานศกึษา  กจิกรรมตามจดุเนน้ของสถานศกึษา 

 คริสต์ศาสนา - 20   คริสต์ศาสนา - 20 

 GAT/PAT/O-NET - 20   GAT/PAT/O-NET - 20 

รวมเวลาตามจดุเนน้  40  รวมเวลาตามจดุเนน้  40 

รวมเวลาทัง้หมด 15.0 700  รวมเวลาทัง้หมด 15.0 700 
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่5 

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง  รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง 

รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40  ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 40  ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 40 

ว32101   วิทยาศาสตร์ 3 1.0 40  ว32103 วิทยาศาสตร์ 4 1.0 40 

ว32102   วิทยาการค านวณ 2 0.5 20  ว32104 การออกแบบและเทคโนโลยี 2  0.5 20 

ส32101   สังคมศึกษา 3 1.0 40  ส32103 สังคมศึกษา 4 1.0 40 

ส32102   ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20  ส32104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 

พ32101   สุขศึกษา 3 0.5 20  พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 20 

ศ32101   ทัศนศิลป์ 2 0.5 20  ศ32102 ดนตรีนาฎศิลป์ 2 0.5 20 

ง32101   การงานอาชีพ 3 0.5 20  ง32102   การงานอาชีพ 4 0.5 20 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40  อ32102 ภาษาอังกฤษ  4 1.0 40 

รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.5 300  รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.5 300 

รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

ศ32203 องค์ประกอบศิลป์ 1 1.5 60  ศ32206 องค์ประกอบศิลป์ 2 1.5 60 

ศ32204 การออกแบบสื่อสาร 1.0 40  ศ32207 การออกแบบผลติภณัฑ ์ 1.0 40 

ศ32205 ประวัติศาสตร์ศิลป ์ 1.0 40  ศ32208 ศิลปะร่วมสมัยและเทคโนโลย ี 1.0 40 

ค32201 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 3 2.5 100  ค32202 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 4 2.5 100 

ว32203 ฟิสิกส์ 3 1.5 60  ว32204 ฟิสิกส์ 4 1.5 60 

อ32202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 0.5 20  อ32204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 0.5 20 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 8.0 320  รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 8.0 320 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

 กิจกรรมแนะแนว - 15   กิจกรรมแนะแนว - 15 

 กิจกรรมชุมนมุ - 15   กิจกรรมชุมนมุ - 15 

 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20   กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10 

รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60  รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60 

กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา    กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา   

 คริสต์ศาสนา - 20   คริสต์ศาสนา - 20 

         

รวมเวลาตามจดุเนน้  20  รวมเวลาตามจดุเนน้  20 

รวมเวลาทัง้หมด 15.5 700  รวมเวลาทัง้หมด 15.5 700 
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่6 

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง  รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง 

รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40  ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 

ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 40  ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 40 

ว33101   วิทยาศาสตร์ 5 1.0 40  ว33103 วิทยาศาสตร์ 6 1.0 40 

ว33102   วิทยาการค านวณ 3 0.5 20  ว33104 วิทยาการค านวณ 4 0.5 20 

ส33101   สังคมศึกษา 5 0.5 20  ส33103 สังคมศึกษา 6 0.5 20 

ส33102   ประวัติศาสตร์ 5 0.5 20  ส33104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 20 

พ33101   สุขศึกษา 5 0.5 20  พ33102 สุขศึกษา  6 0.5 20 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40  อ33102 ภาษาอังกฤษ  6 1.0 40 

รวมรายวชิาพืน้ฐาน 6.0 240  รวมรายวชิาพืน้ฐาน 6.0 240 

รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

ศ33203 เขียนแบบ 1 1.5 60  ศ33206 เขียนแบบ 2 1.5 60 

ศ33204 คอมพิวเตอร์อารต์ 1 1.0 40  ศ33207 คอมพิวเตอร์อารต์ 2 1.0 40 

ศ33205 ศิลปะคอมพิวเตอร์และ

มัลตมิีเดยี 1 

1.0 40  ศ33208 ศิลปะคอมพิวเตอร์และ

มัลตมิีเดยี 2 

1.0 40 

ค33201 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 5 2.0 80  ค33202 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 6 2.0 80 

ว33205 ฟิสิกส์ 5 1.0 40  ว33206 ฟิสิกส์ 6 1.0 40 

ค33202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 0.5 20  ค33204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 0.5 20 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 6.0 240  รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 6.0 240 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

 กิจกรรมแนะแนว - 15   กิจกรรมแนะแนว - 15 

 กิจกรรมชุมนมุ - 15   กิจกรรมชุมนมุ - 15 

 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20   กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10 

รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60  รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60 

กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา    กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา   

 คริสต์ศาสนา - 20   คริสต์ศาสนา - 20 

 GAT/PAT/O-NET - 140   GAT/PAT/O-NET - 140 

         

รวมเวลาตามจดุเนน้  160  รวมเวลาตามจดุเนน้  160 

รวมเวลาทัง้หมด 12.0 700  รวมเวลาทัง้หมด 12.0 700 
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  แผนการเรยีน คณิตบรหิารและการบญัชี  ปกีารศึกษา 2564-2566 

 

ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่4 

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง  รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง 

รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 40  ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 40 

ว31101   วิทยาศาสตร์ 1 1.0 40  ว31103 วิทยาศาสตร์ 2 1.0 40 

ว31102   วิทยาการค านวณ 1 0.5 20  ว31104 การออกแบบและเทคโนโลยี1  0.5 20 

ส31101   สังคมศึกษา 1 1.0 40  ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0 40 

พ31101   สุขศึกษา 1 0.5 20  พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 20 

ศ31101   ทัศนศิลป์ 1 0.5 20  ศ31102 ดนตรีนาฎศิลป์ 1 0.5 20 

ง31101   การงานอาชีพ 1 0.5 20  ง31102   การงานอาชีพ 2 0.5 20 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40  อ31102 ภาษาอังกฤษ  2 1.0 40 

รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.0 280  รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.0 280 

รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

ท31203 ลิขิตภาษาพัฒนาชีวิต1 1.0 40  ท31204 ลิขิตภาษาพัฒนาชีวิต2 1.0 40 

ค31221 หลักการบญัชีเบื้องต้น 1.5 60  ค31222 การบัญชีเบื้องต้น 1.5 60 

ค31201 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 1 2.5 100  ค31202 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 2 2.5 100 

ค31203 โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 1 1.5 60  ค31204 โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 2 1.5 60 

ส31209 ถอดรหัสกฎหมายไทย 1 1.0 20  ส31210 ถอดรหัสกฎหมายไทย 2 1.0 20 

อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 0.5 20  อ31204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 0.5 20 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 8.0 300  รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 8.0 300 

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

 กิจกรรมแนะแนว - 15   กิจกรรมแนะแนว - 15 

 กิจกรรมชุมนมุ - 15   กิจกรรมชุมนมุ - 15 

 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20   กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10 

รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60  รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60 

กจิกรรมตามจดุเนน้ของสถานศกึษา  กจิกรรมตามจดุเนน้ของสถานศกึษา 

 คริสต์ศาสนา - 20   คริสต์ศาสนา - 20 

 GAT/PAT/O-NET - 40   GAT/PAT/O-NET - 40 

รวมเวลาตามจดุเนน้  60  รวมเวลาตามจดุเนน้  60 

รวมเวลาทัง้หมด 15.0 700  รวมเวลาทัง้หมด 15.0 700 
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่5 

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง  รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง 

รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40  ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 40  ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 40 

ว32101   วิทยาศาสตร์ 3 1.0 40  ว32103 วิทยาศาสตร์ 4 1.0 40 

ว32102   วิทยาการค านวณ 2 0.5 20  ว32104 การออกแบบและเทคโนโลยี 2  0.5 20 

ส32101   สังคมศึกษา 3 1.0 40  ส32103 สังคมศึกษา 4 1.0 40 

ส32102   ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20  ส32104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 

พ32101   สุขศึกษา 3 0.5 20  พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 20 

ศ32101   ทัศนศิลป์ 2 0.5 20  ศ32102 ดนตรีนาฎศิลป์ 2 0.5 20 

ง32101   การงานอาชีพ 3 0.5 20  ง32102   การงานอาชีพ 4 0.5 20 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40  อ32102 ภาษาอังกฤษ  4 1.0 40 

รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.5 300  รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.5 300 

รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

ท32203 ลีลาวาทีมีวาทศลิป์ 1 1.0 40  ท32204 ลีลาวาทีมีวาทศลิป์ 1 1.0 40 

ค32223 การส่งออกและการน าเข้า 1.5 60  ค32224 เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 1.5 60 

ค32201 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 3 2.5 100  ค32202 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 4 2.5 100 

ค32203 คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษาต่อ 1 1.5 60  ค32204 คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษาต่อ 2 1.5 60 

ส32207 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1 1.0 40  ส32208 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2 1.0 40 

อ32202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 0.5 20  อ32204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 0.5 20 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 8.0 320  รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 8.0 320 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

 กิจกรรมแนะแนว - 15   กิจกรรมแนะแนว - 15 

 กิจกรรมชุมนมุ - 15   กิจกรรมชุมนมุ - 15 

 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20   กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10 

รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60  รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60 

กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา    กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา   

 คริสต์ศาสนา - 20   คริสต์ศาสนา - 20 

         

รวมเวลาตามจดุเนน้  20  รวมเวลาตามจดุเนน้  20 

รวมเวลาทัง้หมด 15.5 700  รวมเวลาทัง้หมด 15.5 700 
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่6 

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง  รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง 

รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40  ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 

ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 40  ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 40 

ว33101   วิทยาศาสตร์ 5 1.0 40  ว33103 วิทยาศาสตร์ 6 1.0 40 

ว33102   วิทยาการค านวณ 3 0.5 20  ว33104 วิทยาการค านวณ 4 0.5 20 

ส33101   สังคมศึกษา 5 0.5 20  ส33103 สังคมศึกษา 6 0.5 20 

ส33102   ประวัติศาสตร์ 5 0.5 20  ส33104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 20 

พ33101   สุขศึกษา 5 0.5 20  พ33102 สุขศึกษา  6 0.5 20 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40  อ33102 ภาษาอังกฤษ  6 1.0 40 

รวมรายวชิาพืน้ฐาน 6.0 240  รวมรายวชิาพืน้ฐาน 6.0 240 

รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

ท33203 อ่านคิดพินิจสาร 1 0.5 20  ท33204 อ่านคิดพินิจสาร 2 0.5 20 

ค33225 การบริหารการตลาดและ

ผลิตภณัฑ ์

1.0 40  ค33226 การบริหารทรัพยากรบุคคล 1.0 40 

ค33201 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 5 2.0 80  ค33202 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 6 2.0 80 

ค33203 ความถนัดทางคณติศาสตร์ 1 1.0 40  ค33204 ความถนัดทางคณติศาสตร์ 2 1.0 40 

ส33201 เหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน 1 1.0 40  ส33203 เหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน 1 1.0 40 

ค33202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 0.5 20  ค33204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 0.5 20 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 6.0 240  รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 6.0 240 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

 กิจกรรมแนะแนว - 15   กิจกรรมแนะแนว - 15 

 กิจกรรมชุมนมุ - 15   กิจกรรมชุมนมุ - 15 

 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20   กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10 

รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60  รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60 

กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา    กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา   

 คริสต์ศาสนา - 20   คริสต์ศาสนา - 20 

 GAT/PAT/O-NET - 140   GAT/PAT/O-NET - 140 

         

รวมเวลาตามจดุเนน้  160  รวมเวลาตามจดุเนน้  160 

รวมเวลาทัง้หมด 12.0 700  รวมเวลาทัง้หมด 12.0 700 
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  แผนการเรยีน ภาษาต่างประเทศ เน้นภาษาเกาหล ี ปกีารศึกษา 2564-2566 

 

ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่4 

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง  รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง 

รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 

 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 40  ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 40 

ว31101   วิทยาศาสตร์ 1 1.0 40  ว31103 วิทยาศาสตร์ 2 1.0 40 

ว31102   วิทยาการค านวณ 1 0.5 20  ว31104 การออกแบบและเทคโนโลยี1  0.5 20 

ส31101   สังคมศึกษา 1 1.0 40  ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0 40 

พ31101   สุขศึกษา 1 0.5 20  พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 20 

ศ31101   ทัศนศิลป์ 1 0.5 20  ศ31102 ดนตรีนาฎศิลป์ 1 0.5 20 

ง31101   การงานอาชีพ 1 0.5 20  ง31102   การงานอาชีพ 2 0.5 20 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40  อ31102 ภาษาอังกฤษ  2 1.0 40 

รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.0 280  รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.0 280 

รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

ก31201 ภาษาเกาหลี 1 3.0 120  ก31202 ภาษาเกาหลี 2 3.0 120 

ก31203 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1 1.5 60  ก31204 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2 1.5 60 

ท31203 ลิขิตภาษาพัฒนาชีวิต1 1.0 40  ท31204 ลิขิตภาษาพัฒนาชีวิต2 1.0 40 

ส31209 ถอดรหัสกฎหมายไทย 1 1.0 40  ส31210 ถอดรหัสกฎหมายไทย 2 1.0 40 

อ31201 อังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 40  อ31203 อังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 40 

อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 0.5 20  อ31204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 0.5 20 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 8.0 320  รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 8.0 320 

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

 กิจกรรมแนะแนว - 15   กิจกรรมแนะแนว - 15 

 กิจกรรมชุมนมุ - 15   กิจกรรมชุมนมุ - 15 

 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20   กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10 

รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60  รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60 

กจิกรรมตามจดุเนน้ของสถานศกึษา  กจิกรรมตามจดุเนน้ของสถานศกึษา 

 คริสต์ศาสนา - 20   คริสต์ศาสนา - 20 

 GAT/PAT/O-NET - 120   GAT/PAT/O-NET - 120 

รวมเวลาตามจดุเนน้  140  รวมเวลาตามจดุเนน้  140 

รวมเวลาทัง้หมด 15.0 700  รวมเวลาทัง้หมด 15.0 700 
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่5 

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง  รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง 

รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40  ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 40  ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 40 

ว32101   วิทยาศาสตร์ 3 1.0 40  ว32103 วิทยาศาสตร์ 4 1.0 40 

ว32102   วิทยาการค านวณ 2 0.5 20  ว32104 การออกแบบและเทคโนโลยี 2  0.5 20 

ส32101   สังคมศึกษา 3 1.0 40  ส32103 สังคมศึกษา 4 1.0 40 

ส32102   ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20  ส32104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 

พ32101   สุขศึกษา 3 0.5 20  พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 20 

ศ32101   ทัศนศิลป์ 2 0.5 20  ศ32102 ดนตรีนาฎศิลป์ 2 0.5 20 

ง32101   การงานอาชีพ 3 0.5 20  ง32102   การงานอาชีพ 4 0.5 20 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40  อ32102 ภาษาอังกฤษ  4 1.0 40 

รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.5 300  รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.5 300 

รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

ก32201 ภาษาเกาหลี 3 3.0 120  ก32202 ภาษาเกาหลี 4 3.0 120 

ก32203 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3 1.5 60  ก32204 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 4 1.5 60 

ท32203 ลีลาวาทีมีวาทศลิป์ 1 1.0 40  ท32204 ลีลาวาทีมีวาทศลิป์ 1 1.0 40 

ส32207 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1 1.0 40  ส32208 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2 1.0 40 

อ32201 อังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.0 40  อ32203 อังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.0 40 

อ32202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 0.5 20  อ32204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 0.5 20 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 8.0 320  รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 8.0 320 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

 กิจกรรมแนะแนว - 15   กิจกรรมแนะแนว - 15 

 กิจกรรมชุมนมุ - 15   กิจกรรมชุมนมุ - 15 

 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20   กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10 

รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60  รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60 

กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา    กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา   

 คริสต์ศาสนา - 20   คริสต์ศาสนา - 20 

         

รวมเวลาตามจดุเนน้  20  รวมเวลาตามจดุเนน้  20 

รวมเวลาทัง้หมด 15.5 700  รวมเวลาทัง้หมด 15.5 700 
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่6 

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง  รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง 

รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40  ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 

ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 40  ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 40 

ว33101   วิทยาศาสตร์ 5 1.0 40  ว33103 วิทยาศาสตร์ 6 1.0 40 

ว33102   วิทยาการค านวณ 3 0.5 20  ว33104 วิทยาการค านวณ 4 0.5 20 

ส33101   สังคมศึกษา 5 0.5 20  ส33103 สังคมศึกษา 6 0.5 20 

ส33102   ประวัติศาสตร์ 5 0.5 20  ส33104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 20 

พ33101   สุขศึกษา 5 0.5 20  พ33102 สุขศึกษา  6 0.5 20 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40  อ33102 ภาษาอังกฤษ  6 1.0 40 

รวมรายวชิาพืน้ฐาน 6.0 240  รวมรายวชิาพืน้ฐาน 6.0 240 

รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

ก33201 ภาษาเกาหลี 5 2.5 100  ก33202 ภาษาเกาหลี 6 2.5 100 

ก33203 ภาษาเกาหลีเพื่ออาชีพ 1 1.0 40  ก33204 ภาษาเกาหลีเพื่ออาชีพ 2 1.0 40 

ท33203 อ่านคิดพินิจสาร 1 0.5 20  ท33204 อ่านคิดพินิจสาร 2 0.5 20 

ส33201 เหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน 1 0.5 20  ส33203 เหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน 2 0.5 20 

อ33201 อังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.0 40  อ32203 อังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.0 40 

อ33202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 0.5 20  อ33204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 0.5 20 

     รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 6.0 240  รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 6.0 240 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

 กิจกรรมแนะแนว - 15   กิจกรรมแนะแนว - 15 

 กิจกรรมชุมนมุ - 15   กิจกรรมชุมนมุ - 15 

 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20   กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10 

รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60  รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60 

กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา    กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา   

 คริสต์ศาสนา - 20   คริสต์ศาสนา - 20 

 GAT/PAT/O-NET - 140   GAT/PAT/O-NET - 140 

         

รวมเวลาตามจดุเนน้  160  รวมเวลาตามจดุเนน้  160 

รวมเวลาทัง้หมด 12.0 700  รวมเวลาทัง้หมด 12.0 700 
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  แผนการเรยีน ภาษาต่างประเทศ เน้นภาษาจนี  ปกีารศึกษา 2564-2566 

 

ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่4 

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง  รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง 

รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 

 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 40  ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 40 

ว31101   วิทยาศาสตร์ 1 1.0 40  ว31103 วิทยาศาสตร์ 2 1.0 40 

ว31102   วิทยาการค านวณ 1 0.5 20  ว31104 การออกแบบและเทคโนโลยี1  0.5 20 

ส31101   สังคมศึกษา 1 1.0 40  ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0 40 

พ31101   สุขศึกษา 1 0.5 20  พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 20 

ศ31101   ทัศนศิลป์ 1 0.5 20  ศ31102 ดนตรีนาฎศิลป์ 1 0.5 20 

ง31101   การงานอาชีพ 1 0.5 20  ง31102   การงานอาชีพ 2 0.5 20 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40  อ31102 ภาษาอังกฤษ  2 1.0 40 

รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.0 280  รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.0 280 

รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

จ31201 ภาษาจีน 1 3.0 120  จ31202 ภาษาจีน 2 3.0 120 

จ31203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1.5 60  จ31204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 1.5 60 

ท31203 ลิขิตภาษาพัฒนาชีวิต1 1.0 40  ท31204 ลิขิตภาษาพัฒนาชีวิต2 1.0 40 

ส31209 ถอดรหัสกฎหมายไทย 1 1.0 40  ส31210 ถอดรหัสกฎหมายไทย 2 1.0 40 

อ31201 อังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 40  อ31203 อังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 40 

อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 0.5 20  อ31204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 0.5 20 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 8.0 320  รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 8.0 320 

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

 กิจกรรมแนะแนว - 15   กิจกรรมแนะแนว - 15 

 กิจกรรมชุมนมุ - 15   กิจกรรมชุมนมุ - 15 

 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20   กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10 

รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60  รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60 

กจิกรรมตามจดุเนน้ของสถานศกึษา  กจิกรรมตามจดุเนน้ของสถานศกึษา 

 คริสต์ศาสนา - 20   คริสต์ศาสนา - 20 

 GAT/PAT/O-NET - 120   GAT/PAT/O-NET - 120 

รวมเวลาตามจดุเนน้  140  รวมเวลาตามจดุเนน้  140 

รวมเวลาทัง้หมด 15.0 700  รวมเวลาทัง้หมด 15.0 700 
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่5 

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง  รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง 

รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40  ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 40  ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 40 

ว32101   วิทยาศาสตร์ 3 1.0 40  ว32103 วิทยาศาสตร์ 4 1.0 40 

ว32102   วิทยาการค านวณ 2 0.5 20  ว32104 การออกแบบและเทคโนโลยี 2  0.5 20 

ส32101   สังคมศึกษา 3 1.0 40  ส32103 สังคมศึกษา 4 1.0 40 

ส32102   ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20  ส32104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 

พ32101   สุขศึกษา 3 0.5 20  พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 20 

ศ32101   ทัศนศิลป์ 2 0.5 20  ศ32102 ดนตรีนาฎศิลป์ 2 0.5 20 

ง32101   การงานอาชีพ 3 0.5 20  ง32102   การงานอาชีพ 4 0.5 20 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40  อ32102 ภาษาอังกฤษ  4 1.0 40 

รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.5 300  รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.5 300 

รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

จ32201 ภาษาจีน 3 3.0 120  จ32202 ภาษาจีน 4 3.0 120 

จ32203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 1.5 60  จ32204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 1.5 60 

ท32203 ลีลาวาทีมีวาทศลิป์ 1 1.0 40  ท32204 ลีลาวาทีมีวาทศลิป์ 1 1.0 40 

ส32207 ธุรกิจและการเป็น

ผู้ประกอบการ 1 

1.0 40  ส32208 ธุรกิจและการเป็น

ผู้ประกอบการ 2 

1.0 40 

อ32201 อังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.0 40  อ32203 อังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.0 40 

อ32202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 0.5 20  อ32204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 0.5 20 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 8.0 320  รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 8.0 320 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

 กิจกรรมแนะแนว - 15   กิจกรรมแนะแนว - 15 

 กิจกรรมชุมนมุ - 15   กิจกรรมชุมนมุ - 15 

 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20   กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10 

รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60  รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60 

กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา    กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา   

 คริสต์ศาสนา - 20   คริสต์ศาสนา - 20 

         

รวมเวลาตามจดุเนน้  20  รวมเวลาตามจดุเนน้  20 

รวมเวลาทัง้หมด 15.5 700  รวมเวลาทัง้หมด 15.5 700 
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่6 

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง  รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง 

รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40  ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 

ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 40  ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 40 

ว33101   วิทยาศาสตร์ 5 1.0 40  ว33103 วิทยาศาสตร์ 6 1.0 40 

ว33102   วิทยาการค านวณ 3 0.5 20  ว33104 วิทยาการค านวณ 4 0.5 20 

ส33101   สังคมศึกษา 5 0.5 20  ส33103 สังคมศึกษา 6 0.5 20 

ส33102   ประวัติศาสตร์ 5 0.5 20  ส33104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 20 

พ33101   สุขศึกษา 5 0.5 20  พ33102 สุขศึกษา  6 0.5 20 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40  อ33102 ภาษาอังกฤษ  6 1.0 40 

รวมรายวชิาพืน้ฐาน 6.0 240  รวมรายวชิาพืน้ฐาน 6.0 240 

รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

จ33201 ภาษาจีน 5 2.5 100  จ33202 ภาษาจีน 6 2.5 100 

จ33203 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 1 1.0 40  จ33204 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 2 1.0 40 

ท33203 อ่านคิดพินิจสาร 1 0.5 20  ท33204 อ่านคิดพินิจสาร 2 0.5 20 

ส33201 เหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน 1 0.5 20  ส33203 เหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน 2 0.5 20 

อ33201 อังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.0 40  อ32203 อังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.0 40 

อ33202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 0.5 20  อ33204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 0.5 20 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 6.0 240  รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 6.0 260 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

 กิจกรรมแนะแนว - 15   กิจกรรมแนะแนว - 15 

 กิจกรรมชุมนมุ - 15   กิจกรรมชุมนมุ - 15 

 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20   กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10 

รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60  รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60 

กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา    กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา   

 คริสต์ศาสนา - 20   คริสต์ศาสนา - 20 

 GAT/PAT/O-NET - 140   GAT/PAT/O-NET - 140 

         

รวมเวลาตามจดุเนน้  160  รวมเวลาตามจดุเนน้  160 

รวมเวลาทัง้หมด 12.5 700  รวมเวลาทัง้หมด 12.5 700 
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  แผนการเรยีน ภาษาต่างประเทศ เน้นภาษาญีปุ่น่  ปีการศกึษา 2564-2566 

 

ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่4 

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง  รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง 

รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 

 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 40  ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 40 

ว31101   วิทยาศาสตร์ 1 1.0 40  ว31103 วิทยาศาสตร์ 2 1.0 40 

ว31102   วิทยาการค านวณ 1 0.5 20  ว31104 การออกแบบและเทคโนโลยี1  0.5 20 

ส31101   สังคมศึกษา 1 1.0 40  ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0 40 

พ31101   สุขศึกษา 1 0.5 20  พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 20 

ศ31101   ทัศนศิลป์ 1 0.5 20  ศ31102 ดนตรีนาฎศิลป์ 1 0.5 20 

ง31101   การงานอาชีพ 1 0.5 20  ง31102   การงานอาชีพ 2 0.5 20 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40  อ31102 ภาษาอังกฤษ  2 1.0 40 

รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.0 280  รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.0 280 

รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น 1 3.0 120  ญ31202 ภาษาญี่ปุ่น 2 3.0 120 

ญ31203 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 1.5 60  ญ31204 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2 1.5 60 

ท31203 ลิขิตภาษาพัฒนาชีวิต1 1.0 40  ท31204 ลิขิตภาษาพัฒนาชีวิต2 1.0 40 

ส31209 ถอดรหัสกฎหมายไทย 1 1.0 40  ส31210 ถอดรหัสกฎหมายไทย 2 1.0 40 

อ31201 อังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 40  อ31203 อังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 40 

อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 0.5 20  อ31204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 0.5 20 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 8.0 320  รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 8.0 320 

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

 กิจกรรมแนะแนว - 15   กิจกรรมแนะแนว - 15 

 กิจกรรมชุมนมุ - 15   กิจกรรมชุมนมุ - 15 

 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20   กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10 

รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60  รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60 

กจิกรรมตามจดุเนน้ของสถานศกึษา  กจิกรรมตามจดุเนน้ของสถานศกึษา 

 คริสต์ศาสนา - 20   คริสต์ศาสนา - 20 

 GAT/PAT/O-NET - 120   GAT/PAT/O-NET - 120 

รวมเวลาตามจดุเนน้  140  รวมเวลาตามจดุเนน้  140 

รวมเวลาทัง้หมด 15.0 700  รวมเวลาทัง้หมด 15.0 700 
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่5 

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง  รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง 

รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40  ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 40  ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 40 

ว32101   วิทยาศาสตร์ 3 1.0 40  ว32103 วิทยาศาสตร์ 4 1.0 40 

ว32102   วิทยาการค านวณ 2 0.5 20  ว32104 การออกแบบและเทคโนโลยี 2  0.5 20 

ส32101   สังคมศึกษา 3 1.0 40  ส32103 สังคมศึกษา 4 1.0 40 

ส32102   ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20  ส32104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 

พ32101   สุขศึกษา 3 0.5 20  พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 20 

ศ32101   ทัศนศิลป์ 2 0.5 20  ศ32102 ดนตรีนาฎศิลป์ 2 0.5 20 

ง32101   การงานอาชีพ 3 0.5 20  ง32102   การงานอาชีพ 4 0.5 20 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40  อ32102 ภาษาอังกฤษ  4 1.0 40 

รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.5 300  รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.5 300 

รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

ญ32201 ภาษาญี่ปุ่น 3 3.0 120  ญ32202 ภาษาญี่ปุ่น 4 3.0 120 

ญ32203 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3 1.5 60  ญ32204 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 4 1.5 60 

ท32203 ลีลาวาทีมีวาทศลิป์ 1 1.0 40  ท32204 ลีลาวาทีมีวาทศลิป์ 1 1.0 40 

ส32207 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1 1.0 40  ส32208 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2 1.0 40 

อ32201 อังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.0 40  อ32203 อังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.0 40 

อ32202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 0.5 20  อ32204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 0.5 20 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 8.0 320  รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 8.0 320 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

 กิจกรรมแนะแนว - 15   กิจกรรมแนะแนว - 15 

 กิจกรรมชุมนมุ - 15   กิจกรรมชุมนมุ - 15 

 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20   กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10 

รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60  รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60 

กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา    กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา   

 คริสต์ศาสนา - 20   คริสต์ศาสนา - 20 

         

รวมเวลาตามจดุเนน้  20  รวมเวลาตามจดุเนน้  20 

รวมเวลาทัง้หมด 15.5 700  รวมเวลาทัง้หมด 15.5 700 
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่6 

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง  รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง 

รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40  ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 

ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 40  ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 40 

ว33101   วิทยาศาสตร์ 5 1.0 40  ว33103 วิทยาศาสตร์ 6 1.0 40 

ว33102   วิทยาการค านวณ 3 0.5 20  ว33104 วิทยาการค านวณ 4 0.5 20 

ส33101   สังคมศึกษา 5 0.5 20  ส33103 สังคมศึกษา 6 0.5 20 

ส33102   ประวัติศาสตร์ 5 0.5 20  ส33104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 20 

พ33101   สุขศึกษา 5 0.5 20  พ33102 สุขศึกษา  6 0.5 20 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40  อ33102 ภาษาอังกฤษ  6 1.0 40 

รวมรายวชิาพืน้ฐาน 6.0 240  รวมรายวชิาพืน้ฐาน 6.0 240 

รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

ญ33201 ภาษาญี่ปุ่น 5 2.5 100  ญ33202 ภาษาญี่ปุ่น 6 2.5 100 

ญ33203 ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพ 1 1.0 40  ญ33204 ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพ 2 1.0 40 

ท33203 อ่านคิดพินิจสาร 1 0.5 20  ท33204 อ่านคิดพินิจสาร 2 0.5 20 

ส33201 เหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน 1 0.5 20  ส33203 เหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน 2 0.5 20 

อ33201 อังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.0 40  อ32203 อังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.0 40 

อ33202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 0.5 20  อ33204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 0.5 20 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 6.0 240  รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 6.0 240 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

 กิจกรรมแนะแนว - 15   กิจกรรมแนะแนว - 15 

 กิจกรรมชุมนมุ - 15   กิจกรรมชุมนมุ - 15 

 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20   กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10 

รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60  รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60 

กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา    กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา   

 คริสต์ศาสนา - 20   คริสต์ศาสนา - 20 

 GAT/PAT/O-NET - 140   GAT/PAT/O-NET - 140 

         

รวมเวลาตามจดุเนน้  160  รวมเวลาตามจดุเนน้  160 

รวมเวลาทัง้หมด 12.0 700  รวมเวลาทัง้หมด 12.0 700 
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  แผนการเรยีน ภาษาต่างประเทศ เน้นภาษาอังกฤษ  ปกีารศึกษา 2564-2566 

 

ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่4 

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง  รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง 

รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 

 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 40  ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 40 

ว31101   วิทยาศาสตร์ 1 1.0 40  ว31103 วิทยาศาสตร์ 2 1.0 40 

ว31102   วิทยาการค านวณ 1 0.5 20  ว31104 การออกแบบและเทคโนโลยี1  0.5 20 

ส31101   สังคมศึกษา 1 1.0 40  ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0 40 

พ31101   สุขศึกษา 1 0.5 20  พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 20 

ศ31101   ทัศนศิลป์ 1 0.5 20  ศ31102 ดนตรีนาฎศิลป์ 1 0.5 20 

ง31101   การงานอาชีพ 1 0.5 20  ง31102   การงานอาชีพ 2 0.5 20 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40  อ31102 ภาษาอังกฤษ  2 1.0 40 

รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.0 280  รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.0 280 

รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

อ31205 ภาษาอังกฤษเข้มข้น 1 3.0 120  อ31207 ภาษาอังกฤษเข้มข้น 2 3.0 120 

อ31206 ไวยากรณ์ประยุกต์ 1 1.5 60  อ31208 ไวยากรณ์ประยุกต์ 2 1.5 60 

ท31203 ลิขิตภาษาพัฒนาชีวิต1 1.0 40  ท31204 ลิขิตภาษาพัฒนาชีวิต2 1.0 40 

ส31209 ถอดรหัสกฎหมายไทย 1 1.0 40  ส31210 ถอดรหัสกฎหมายไทย 2 1.0 40 

อ31201 อังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 40  อ31203 อังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 40 

อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 0.5 20  อ31204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 0.5 20 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 8.0 320  รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 8.0 320 

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

 กิจกรรมแนะแนว - 15   กิจกรรมแนะแนว - 15 

 กิจกรรมชุมนมุ - 15   กิจกรรมชุมนมุ - 15 

 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20   กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10 

รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60  รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60 

กจิกรรมตามจดุเนน้ของสถานศกึษา  กจิกรรมตามจดุเนน้ของสถานศกึษา 

 คริสต์ศาสนา - 20   คริสต์ศาสนา - 20 

 GAT/PAT/O-NET - 120   GAT/PAT/O-NET - 120 

รวมเวลาตามจดุเนน้  140  รวมเวลาตามจดุเนน้  140 

รวมเวลาทัง้หมด 15.0 700  รวมเวลาทัง้หมด 15.0 700 
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่5 

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง  รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง 

รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40  ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 40  ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 40 

ว32101   วิทยาศาสตร์ 3 1.0 40  ว32103 วิทยาศาสตร์ 4 1.0 40 

ว32102   วิทยาการค านวณ 2 0.5 20  ว32104 การออกแบบและเทคโนโลยี 2  0.5 20 

ส32101   สังคมศึกษา 3 1.0 40  ส32103 สังคมศึกษา 4 1.0 40 

ส32102   ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20  ส32104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 

พ32101   สุขศึกษา 3 0.5 20  พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 20 

ศ32101   ทัศนศิลป์ 2 0.5 20  ศ32102 ดนตรีนาฎศิลป์ 2 0.5 20 

ง32101   การงานอาชีพ 3 0.5 20  ง32102   การงานอาชีพ 4 0.5 20 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40  อ32102 ภาษาอังกฤษ  4 1.0 40 

รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.5 300  รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.5 300 

รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

อ32205 ภาษาอังกฤษเข้มข้น 3 3.0 120  อ32207 ภาษาอังกฤษเข้มข้น 4 3.0 120 

อ32206 การพูดในท่ีชุมชน 1.5 60  อ32208 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1.5 60 

ท32203 ลีลาวาทีมีวาทศลิป์ 1 1.0 40  ท32204 ลีลาวาทีมีวาทศลิป์ 1 1.0 40 

ส32207 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1 1.0 40  ส32208 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2 1.0 40 

อ32201 อังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.0 40  อ32203 อังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.0 40 

อ32202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 0.5 20  อ32204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 0.5 20 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 8.0 320  รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 8.0 320 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

 กิจกรรมแนะแนว - 15   กิจกรรมแนะแนว - 15 

 กิจกรรมชุมนมุ - 15   กิจกรรมชุมนมุ - 15 

 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20   กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10 

รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60  รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60 

กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา    กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา   

 คริสต์ศาสนา - 20   คริสต์ศาสนา - 20 

         

รวมเวลาตามจดุเนน้  20  รวมเวลาตามจดุเนน้  20 

รวมเวลาทัง้หมด 15.5 700  รวมเวลาทัง้หมด 15.5 700 
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่6 

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง  รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง 

รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40  ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 

ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 40  ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 40 

ว33101   วิทยาศาสตร์ 5 1.0 40  ว33103 วิทยาศาสตร์ 6 1.0 40 

ว33102   วิทยาการค านวณ 3 0.5 20  ว33104 วิทยาการค านวณ 4 0.5 20 

ส33101   สังคมศึกษา 5 0.5 20  ส33103 สังคมศึกษา 6 0.5 20 

ส33102   ประวัติศาสตร์ 5 0.5 20  ส33104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 20 

พ33101   สุขศึกษา 5 0.5 20  พ33102 สุขศึกษา  6 0.5 20 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40  อ33102 ภาษาอังกฤษ  6 1.0 40 

รวมรายวชิาพืน้ฐาน 6.0 240  รวมรายวชิาพืน้ฐาน 6.0 240 

รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

อ33205 ภาษาอังกฤษเข้มข้น 5 2.5 100  อ33207 ภาษาอังกฤษเข้มข้น 6 2.5 100 

อ33206 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 1 1.0 40  อ33208 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 2 1.0 40 

ท33203 อ่านคิดพินิจสาร 1 0.5 20  ท33204 อ่านคิดพินิจสาร 2 0.5 20 

ส33201 เหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน 1 0.5 20  ส33203 เหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน 2 0.5 20 

อ33201 อังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.0 40  อ32203 อังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.0 40 

อ33202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 0.5 20  อ33204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 0.5 20 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 6.0 240  รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 6.0 240 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

 กิจกรรมแนะแนว - 15   กิจกรรมแนะแนว - 15 

 กิจกรรมชุมนมุ - 15   กิจกรรมชุมนมุ - 15 

 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20   กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10 

รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60  รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60 

กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา    กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา   

 คริสต์ศาสนา - 20   คริสต์ศาสนา - 20 

 GAT/PAT/O-NET - 140   GAT/PAT/O-NET - 140 

         

รวมเวลาตามจดุเนน้  160  รวมเวลาตามจดุเนน้  160 

รวมเวลาทัง้หมด 12.0 700  รวมเวลาทัง้หมด 12.0 700 
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  แผนการเรยีน อาหารและการโรงแรม  ปกีารศึกษา 2564-2566 

 

ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่4   

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง  รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง 

รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 40  ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 40 

ว31101   วิทยาศาสตร์ 1 1.0 40  ว31103 วิทยาศาสตร์ 2 1.0 40 

ว31102   วิทยาการค านวณ 1 0.5 20  ว31104 การออกแบบและเทคโนโลยี 1  0.5 20 

ส31101   สังคมศึกษา 1 1.0 40  ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0 40 

พ31101   สุขศึกษา 1 0.5 20  พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 20 

ศ31101   ทัศนศิลป์ 1 0.5 20  ศ31102 ดนตรีนาฎศิลป์ 1 0.5 20 

ง31101   การงานอาชีพ 1 0.5 20  ง31102   การงานอาชีพ 2 0.5 20 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40  อ31102 ภาษาอังกฤษ  2 1.0 40 

รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.0 280  รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.0 280 

รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

ง31201 หลักการประกอบอาหารเบื้องต้น 1.5 60  ง31204 อาหารจานเดียว 1.5 60 

ง31202 ขนมไทย 1.5 60  ง31205 อาหารว่าง 1.5 60 

ง31203 ศิลปะงานใบตอง 1.5 60  ง31206 ศิลปะการแกะสลักผักและผลไม ้ 1.5 60 

ท31203 ลิขิตภาษาพัฒนาชีวิต1 1.0 40  ท31204 ลิขิตภาษาพัฒนาชีวิต2 1.0 40 

ส31209 ถอดรหัสกฎหมายไทย 1 1.0 40  ส31210 ถอดรหัสกฎหมายไทย 2 1.0 40 

อ31201 อังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 40  อ31203 อังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 40 

อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 0.5 20  อ31204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 0.5 20 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 8.0 320  รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 8.0 320 

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

 กิจกรรมแนะแนว - 15   กิจกรรมแนะแนว - 15 

 กิจกรรมชุมนมุ - 15   กิจกรรมชุมนมุ - 15 

 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20   กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10 

รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60  รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60 

กจิกรรมตามจดุเนน้ของสถานศกึษา  กจิกรรมตามจดุเนน้ของสถานศกึษา 

 คริสต์ศาสนา - 20   คริสต์ศาสนา - 20 

 GAT/PAT/O-NET - 120   GAT/PAT/O-NET - 120 

รวมเวลาตามจดุเนน้  140  รวมเวลาตามจดุเนน้  140 

รวมเวลาทัง้หมด 15.0 700  รวมเวลาทัง้หมด 15.0 700 
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่5 

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง  รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง 

รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40  ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 40  ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 40 

ว32101   วิทยาศาสตร์ 3 1.0 40  ว32103 วิทยาศาสตร์ 4 1.0 40 

ว32102   วิทยาการค านวณ 2 0.5 20  ว32104 การออกแบบและเทคโนโลยี 2  0.5 20 

ส32101   สังคมศึกษา 3 1.0 40  ส32103 สังคมศึกษา 4 1.0 40 

ส32102   ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20  ส32104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 

พ32101   สุขศึกษา 3 0.5 20  พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 20 

ศ32101   ทัศนศิลป์ 2 0.5 20  ศ32102 ดนตรีนาฎศิลป์ 2 0.5 20 

ง32101   การงานอาชีพ 3 0.5 20  ง32102   การงานอาชีพ 4 0.5 20 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40  อ32102 ภาษาอังกฤษ  4 1.0 40 

รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.5 300  รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.5 300 

รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

ง32201 การจัดดอกไมส้ด 1.5 60  ง32204 ภาษาเพื่อการท่องเที่ยวและการ

บริการ 

1.5 60 

ง32202 อาหารไทย 1.5 60  ง32205 เบเกอรีพื้นฐาน 1.5 60 

ง32203 บาร์และเครื่องดืม่ 1.5 60  ง32206 ศิลปะการตกแต่งโต๊ะอาหาร 1.5 60 

ท32203 ลีลาวาทีมีวาทศลิป์ 1 1.0 40  ท32204 ลีลาวาทีมีวาทศลิป์ 2 1.0 40 

ส32207 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1 1.0 40  ส32208 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2 1.0 40 

อ32201 อังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.0 40  อ32203 อังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.0 40 

อ32202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 0.5 20  อ32204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 0.5 20 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 8.0 320  รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 8.0 320 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

 กิจกรรมแนะแนว - 15   กิจกรรมแนะแนว - 15 

 กิจกรรมชุมนมุ - 15   กิจกรรมชุมนมุ - 15 

 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20   กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  60  รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  60 

กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา    กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา   

 คริสต์ศาสนา - 20   คริสต์ศาสนา - 20 

รวมเวลาตามจดุเนน้  20  รวมเวลาตามจดุเนน้  20 

รวมเวลาทัง้หมด 15.5 700  รวมเวลาทัง้หมด 15.5 700 
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่6 

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง  รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง 

รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40  ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 

ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 40  ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 40 

ว33101   วิทยาศาสตร์ 5 1.0 40  ว33103 วิทยาศาสตร์ 6 1.0 40 

ว33102   วิทยาการค านวณ 3 0.5 20  ว33104 วิทยาการค านวณ 4 0.5 20 

ส33101   สังคมศึกษา 5 0.5 20  ส33103 สังคมศึกษา 6 0.5 20 

ส33102   ประวัติศาสตร์ 5 0.5 20  ส33104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 20 

พ33101   สุขศึกษา 5 0.5 20  พ33102 สุขศึกษา  6 0.5 20 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40  อ33102 ภาษาอังกฤษ  6 1.0 40 

รวมรายวชิาพืน้ฐาน 6.0 240  รวมรายวชิาพืน้ฐาน 6.0 240 

รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

ง33201 
หลักการโรงแรม 1.5 

60  ง33204 การถนอมอาหารและการ

แปรรูปอาหาร 
1.5 

60 

ง33202 อาหารนานาชาต ิ 1.0 40  ง33205 การจัดอาหารจ านวนมาก 1.0 40 

ง33203 เบเกอรี่เพื่อการค้า 1.0 40  ง33206 การจัดเลื้ยง 1.0 40 

ท33203 อ่านคิดพินิจสาร 1 0.5 20  ท33204 อ่านคิดพินิจสาร 2 0.5 20 

ส33201 เหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน 1 0.5 20  ส33203 เหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน 2 0.5 20 

อ33201 อังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.0 40  อ32203 อังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.0 40 

อ33202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 0.5 20  อ33204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 0.5 20 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 6.0 240  รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 6.0 240 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

 กิจกรรมแนะแนว - 15   กิจกรรมแนะแนว - 15 

 กิจกรรมชุมนมุ - 15   กิจกรรมชุมนมุ - 15 

 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20   กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10 

รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60  รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60 

กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา    กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา   

 คริสต์ศาสนา - 20   คริสต์ศาสนา - 20 

 GAT/PAT/O-NET - 140   GAT/PAT/O-NET - 140 

รวมเวลาตามจุดเน้น  160  รวมเวลาตามจุดเน้น  160 

รวมเวลาทั้งหมด 12.0 700  รวมเวลาทั้งหมด 12.0 700 
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  แผนการเรยีน การแสดง  ปีการศกึษา 2564-2566 

 

ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่4 

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง  รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง 

รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 40  ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 40 

ว31101   วิทยาศาสตร์ 1 1.0 40  ว31103 วิทยาศาสตร์ 2 1.0 40 

ว31102   วิทยาการค านวณ 1 0.5 20  ว31104 การออกแบบและเทคโนโลยี1  0.5 20 

ส31101   สังคมศึกษา 1 1.0 40  ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0 40 

พ31101   สุขศึกษา 1 0.5 20  พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 20 

ศ31101   ทัศนศิลป์ 1 0.5 20  ศ31102 ดนตรีนาฎศิลป์ 1 0.5 20 

ง31101   การงานอาชีพ 1 0.5 20  ง31102   การงานอาชีพ 2 0.5 20 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40  อ31102 ภาษาอังกฤษ  2 1.0 40 

รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.0 280  รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.0 280 

รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

ศ31209 ทฤษฎีศิลปะการแสดง 1 1.5 60  ศ31212 ทฤษฎีศิลปะการแสดง 2 1.5 60 

ศ31210 ทักษะการแสดง 1 1.5 60  ศ31213 ทักษะการแสดง 2 1.5 60 

ศ31211 หลักการสร้างงาน 1 1.5 60  ศ31214 หลักการสร้างงาน 2 1.5 60 

ท31203 ลิขิตภาษาพัฒนาชีวิต1 1.0 40  ท31204 ลิขิตภาษาพัฒนาชีวิต2 1.0 40 

ส31209 ถอดรหัสกฎหมายไทย 1 1.0 40  ส31210 ถอดรหัสกฎหมายไทย 2 1.0 40 

อ31201 อังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 40  อ31203 อังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 40 

อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 0.5 20  อ31204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 0.5 20 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 8.0 320  รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 8.0 320 

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

 กิจกรรมแนะแนว - 15   กิจกรรมแนะแนว - 15 

 กิจกรรมชุมนมุ - 15   กิจกรรมชุมนมุ - 15 

 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20   กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10 

รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60  รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60 

กจิกรรมตามจดุเนน้ของสถานศกึษา  กจิกรรมตามจดุเนน้ของสถานศกึษา 

 คริสต์ศาสนา - 20   คริสต์ศาสนา - 20 

 GAT/PAT/O-NET - 120   GAT/PAT/O-NET - 120 

รวมเวลาตามจดุเนน้  140  รวมเวลาตามจดุเนน้  140 

รวมเวลาทัง้หมด 15.0 700  รวมเวลาทัง้หมด 15.0 700 
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รายงานการประเมนิตนเองระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ปกีารศกึษา 2564 
 

 

ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่5 

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง  รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง 

รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40  ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 40  ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 40 

ว32101   วิทยาศาสตร์ 3 1.0 40  ว32103 วิทยาศาสตร์ 4 1.0 40 

ว32102   วิทยาการค านวณ 2 0.5 20  ว32104 การออกแบบและเทคโนโลยี 2  0.5 20 

ส32101   สังคมศึกษา 3 1.0 40  ส32103 สังคมศึกษา 4 1.0 40 

ส32102   ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20  ส32104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 

พ32101   สุขศึกษา 3 0.5 20  พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 20 

ศ32101   ทัศนศิลป์ 2 0.5 20  ศ32102 ดนตรีนาฎศิลป์ 2 0.5 20 

ง32101   การงานอาชีพ 3 0.5 20  ง32102   การงานอาชีพ 4 0.5 20 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40  อ32102 ภาษาอังกฤษ  4 1.0 40 

รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.5 300  รวมรายวชิาพืน้ฐาน 7.5 300 

รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

ศ32209 ทฤษฎีศิลปะการแสดง 3 1.5 60  ศ32212 ทฤษฎีศิลปะการแสดง 4 1.5 60 

ศ32210 ทักษะการแสดง 3 1.5 60  ศ32213 ทักษะการแสดง 4 1.5 60 

ศ32211 หลักการสร้างงาน 3 1.5 60  ศ32214 หลักการสร้างงาน 4 1.5 60 

ท32203 ลีลาวาทีมีวาทศลิป์ 1 1.0 40  ท32204 ลีลาวาทีมีวาทศลิป์ 1 1.0 40 

ส32207 ธุรกิจและการเป็น

ผู้ประกอบการ 1 
1.0 

40  ส32208 ธุรกิจและการเป็น

ผู้ประกอบการ 2 
1.0 

40 

อ32201 อังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.0 40  อ32203 อังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.0 40 

อ32202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 0.5 20  อ32204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 0.5 20 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 8.0 320  รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 8.0 320 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

 กิจกรรมแนะแนว - 15   กิจกรรมแนะแนว - 15 

 กิจกรรมชุมนมุ - 15   กิจกรรมชุมนมุ - 15 

 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20   กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10 

รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60  รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60 

กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา    กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา   

 คริสต์ศาสนา - 20   คริสต์ศาสนา - 20 

รวมเวลาตามจดุเนน้  20  รวมเวลาตามจดุเนน้  20 

รวมเวลาทัง้หมด 15.5 700  รวมเวลาทัง้หมด 15.5 700 
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ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่6 

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง  รหัสวิชา ช่ือวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง 

รายวิชาพื้นฐาน    รายวิชาพื้นฐาน   

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40  ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 

ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 40  ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 40 

ว33101   วิทยาศาสตร์ 5 1.0 40  ว33103 วิทยาศาสตร์ 6 1.0 40 

ว33102   วิทยาการค านวณ 3 0.5 20  ว33104 วิทยาการค านวณ 4 0.5 20 

ส33101   สังคมศึกษา 5 0.5 20  ส33103 สังคมศึกษา 6 0.5 20 

ส33102   ประวัติศาสตร์ 5 0.5 20  ส33104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 20 

พ33101   สุขศึกษา 5 0.5 20  พ33102 สุขศึกษา  6 0.5 20 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40  อ33102 ภาษาอังกฤษ  6 1.0 40 

รวมรายวชิาพืน้ฐาน 6.0 240  รวมรายวชิาพืน้ฐาน 6.0 240 

รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

ศ33209 ทฤษฎีศิลปะการแสดง 5 1.5 60  ศ33212 ทฤษฎีศิลปะการแสดง 6 1.5 60 

ศ33210 ทักษะการแสดง 5 1.0 40  ศ33213 ทักษะการแสดง 6 1.0 40 

ศ33211 หลักการสร้างงาน 5 1.0 40  ศ33214 หลักการสร้างงาน 6 1.0 40 

ท33203 อ่านคิดพินิจสาร 1 0.5 20  ท33204 อ่านคิดพินิจสาร 2 0.5 20 

ส33201 เหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน 1 0.5 20  ส33203 เหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน 2 0.5 20 

อ33201 อังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.0 40  อ32203 อังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.0 40 

อ33202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 0.5 20  อ33204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 0.5 20 

รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 6.0 240  รวมรายวชิาเพิม่เตมิ 6.0 240 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

 กิจกรรมแนะแนว - 15   กิจกรรมแนะแนว - 15 

 กิจกรรมชุมนมุ - 15   กิจกรรมชุมนมุ - 15 

 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20   กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม - 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - 10 

รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60  รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  60 

กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา    กิจกรรมตามจดุเน้นของสถานศึกษา   

 คริสต์ศาสนา - 20   คริสต์ศาสนา - 20 

 GAT/PAT/O-NET - 140   GAT/PAT/O-NET - 140 

         

รวมเวลาตามจดุเนน้  160  รวมเวลาตามจดุเนน้  160 

รวมเวลาทัง้หมด 12.0 700  รวมเวลาทัง้หมด 12.0 700 

 

 




