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ค ำน ำ 
การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลักในการพัฒนา

ก าลังคนให้มีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษ    
ที่ 21 การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจและสังคมส่งผลให้ทุกประเทศก าหนดทิศทางการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้
มีทักษะ และสมรรถนะสูงขึ้น การจัดการศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยน โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้
ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21  

เมื่อผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนเปลี่ยนไป การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มุ่งให้ผู้เรียนได้ทั้ง
ความรู้และและทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในการด ารงชีวิต  และการประกอบอาชีพ ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ในสาระวิชาหลัก 2) ผลการเรียนรู้ด้านคุณลักษณะ 
คุณลักษณะที่ควรเกิดข้ึนกับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และ 3) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ควรมี
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มุ่งเน้นให้เกิดความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์และแก้ปัญหาการสื่อสาร ทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี   
  การประกันคุณภาพการศึกษา จึงเป็นการบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของ
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา              
ทั้งผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษา
ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 1) ระบบ
การประกันคุณภาพภายใน 2) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
 เพ่ือเป็นการรายงานการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคารจึงได้
จัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 เพ่ือรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา โดยน าเสนอเนื้อหาและข้อมูลที่เก่ียวข้อง 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
  ตอนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน 
  ตอนที่ 3 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  ตอนที่ 4 ความโดดเด่นของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
  ภาคผนวก 
  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร ขอขอบคุณคณะครู บุคลากรที่ได้ให้ความร่วมมือ ร่วมใจกันพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจริง อย่างเต็มความสามารถส่งผลท าให้โรงเรียนจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และท าให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสามารถด าเนินการได้ตาม
ก าหนดในกฎกระทรวงทุกประการ  
 การรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 สามารถใช้เป็นฐานในการต่อยอด
และพัฒนาการจัดการศึกษาในปีการศึกษาต่อไปได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ประกอบการรายงานเป็น
ข้อมูลที่เกิดจากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนและเป็นการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐา น
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดเพื่อประกันคุณภาพภายในแบบเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในโรงเรียนเรียนสืบไป 
 

      นายยู่โสบ แขกพงศ์ 
ผู้อ านวนการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 

                                                              30 พฤษภาคม 2564 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหำร   

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน ดังตารางที่ 1 ดังนี้ 
  

โรงเรียนหำดใหญ่วิทยำคำร รหัสโรงเรียน 1190100144 
           ข้อมูลพ้ืนฐาน : ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ 1 ซอยทุ่งควนจีน ซอย 1 ต าบลควนลัง อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัด
สงขลา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 0-7424-0222  โทรสาร 0-7424-
0134 email : info@hwks.ac.th, website : www.hwks.ac.th ขื่อ-สกุลผูรับใบอนุญาต นายวิชิต อุศมา             
ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2546 จัดการเรียนรู้ในระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ชั้นอนุบาล 1 ถึง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)  โดยมีจ านวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น  673  คน ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้สิ้น  
81 คน 
 
ตอนที่ 2 กำรน ำเสนอผลกำรประเมินตนเอง  
 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง โดยแยกออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
 
         2.1 ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ดังนี้ 
 2.1.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพรวมอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 98.85 
ตามตารางท่ี 2  

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ ผลกำรประเมิน หลักฐำนสนับสนุนที่มี 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1 
การมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย แข็งแรง มีสุข
นิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 
(ตัวบ่งชี้ทุกประเด็นมีการ
ปฏิบัติครบถ้วน) 

ยอดเยี่ยม 1) เด็กมีน าหนัก ส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อย
ละ 89.23  
2) เด็กเคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี 
ใช้มือและตาประสาน
สัมพันธ์ได้ดี ร้อยละ 
98.64 
3) เด็กดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตนและ
ปฏิบัติจนเป็นนิสัยร้อยละ 
100  
4)  เ ด็ กปฏิ บั ติ ต นตาม
ข้อตกลงเกี่ยวกับความ
ป ล อ ด ภั ย  ห ลี ก เ ลี่ ย ง
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่ง
เสพติด และระวังภัยจาก
บุคคล สิ่งแวดล้อม และ
ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่ เ สี่ ย ง

1) รายงานผลการ
ประเมินพัฒนาการ
นักเรียนรายบุคคลผ่าน
กิจกรรมกลางแจ้ง 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ 1 

                                                           
1 กิจกรรมท่ีสนบัสนนุ ได้แก่ กิจกรรมสมรรถภาพทางกายและกิจกรรมสง่เสริมสขุภาพและอนามยัเดก็ 

mailto:info@hwks.ac.th
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มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ ผลกำรประเมิน หลักฐำนสนับสนุนที่มี 
อันตรายร้อยละ 100  

ประเด็นพิจารณาท่ี 2  
การมีพัฒนามีพัฒนาการ
ด้ า น อ า ร ม ณ์  จิ ต ใ จ 
ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณ์ได ้

ยอดเยี่ยม 1) เด็กร่าเริงแจ่มใสแสดง
อารมณ์  ความรู้ สึ ก ได้
เหมาะสมร้อยละ 100 
2) เด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ  
อดทนในการรอคอยร้อย
ละ 100 
3) เด็กยอมรับและพอใจ
ในความสามารถ และ
ผลงานของตนเองและ
ผู้อื่นร้อยละ 100 
4)  เด็ กมีจิ ตส านึ กและ
ค่านิยมท่ีดีร้อยละ 100  
5) เด็กมีความมั่นใจ กล้า
พูด กล้าแสดงออกร้อยละ 
98.46 
6) เด็กช่วยเหลือแบ่งปัน
ร้อยละ 100  
7)  เ ด็ ก เ ค า รพสิ ท ธิ  รู้
หน้าที่รับผิดชอบ อดทน
อดกลั้นร้อยละ 100  
8) เด็กซื่อสัตย์สุจริต มี
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม 
ตามที่สถานศึกษาก าหนด
ร้อยละ 100  
9)  เ ด็ ก มี ค ว า ม สุ ข กั บ
ศิลปะดนตรี  และการ
เคลื่อนไหวร้อยละ 100 

สรุปผลสัมฤทธิ์ในการท า
กิจกรรมสร้างสรรค์ และ
กิจกรรมการเคลื่อนไหว
และเข้าจังหวะ 2 

ประเด็นพิจารณาท่ี 3 
พัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเองและเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 
 

ยอดเยี่ยม 1) เด็กช่วยเหลือตนเอง 
ในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน มีวินัย 
ในตนเองร้อยละ 98.46 
2) เด็กประหยัดและ
พอเพียงร้อยละ 98.46 
3) เด็กมีส่วนร่วมดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมในและ

สรุปผลสัมฤทธิ์ในการท า
กิจกรรมเสรีและกิจกรรม
กลางแจ้ง 3 

                                                           
2 กิจกรรมสนบัสนนุ ได้แก่ กิจกรรมสนุทรียะภาพและกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3 กิจกรรมสนบัสนนุ ได้แก่ กิจกรรมอบรมคณุธรรม จริยธรรมและกิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ ผลกำรประเมิน หลักฐำนสนับสนุนที่มี 
นอกห้องเรียนร้อยละ 
100 
4) เด็กมีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย เช่น การ
ไหว้ การยิ้ม ทักทาย และ
มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ 
ฯลฯ ร้อยละ 98.46 
5) เด็กยอมรับหรือเคารพ 
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เช่น ความคิด 
พฤติกรรม พื้นฐาน
ครอบครัว เชื้อชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม เป็น
ต้น ร้อยละ 100 
6) เด็กเล่นและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อ
ขัดแย้งโดยปราศจาก 
การใช้ความรุนแรงร้อย
ละ 100 

ประเด็นพิจารณาท่ี 4  
มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้ มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 

ยอดเยี่ยม 1) เด็กสนทนาโต้ตอบ
และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
ร้อยละ 95.2 
2) เด็กตั้งค าถามในสิ่งที่ 
ตนเองสนใจหรือสงสัย 
และพยายามค้นหา
ค าตอบร้อยละ 95.2 
3) เด็กอ่านนิทานและเล่า
เรื่องท่ีตนเองอ่านได้
เหมาะสมกับวัยร้อยละ 
97.6 
4) เด็กมีความสามารถใน
การคิดรวบยอด การคิด
เชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ การคิด
แก้ปัญหาและสามารถ
ตัดสินใจในเรื่อง 

สรุปผลสัมฤทธิ์ในการท า
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์และเรียนรู้
ผ่านเกมการศึกษา 4 

                                                           
4 กิจกรรมสนบัสนนุได้แก่ กิจกรรมนกัสื่อสารน้อย กิจกรรมนกัวิทยาศาสตร์น้อยและกิจกรรมรักคณิตศาสตร์  
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มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ ผลกำรประเมิน หลักฐำนสนับสนุนที่มี 
ง่าย ๆ ได้ร้อยละ 97.6 
5) เด็กสร้างสรรค์ผลงาน
ตามความคิดและ
จินตนาการ เช่น งาน
ศิลปะ การเคลื่อนไหว
ท่าทาง การเล่นอิสระ 
ฯลฯ ร้อยละ 100 
6) เด็กใช้สื่อเทคโนโลยี 
เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก 
กล้องดิจิตอล ฯลฯ เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้ได้
ร้อยละ 100 

สรุปผลการประเมินภาพรวมอยู่ที่ระดับ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 98.85 โดยผลสัมฤทธิ์ด้านพัฒนาการของ
นักเรียนตามประเด็นดังกล่าวข้างต้น ถือว่าปีการศึกษา 2563 นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีข้ึนกว่าปีการศึกษา 2562 
ในหลายประเด็น (ตามเอกสารอ้างอิงแล้ว) 
 
 2.1.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพรวมอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม   
คิดคะแนนอยู่ในระดับ 4.5 ตามตารางท่ี 3 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ภำพรวมกำรด ำเนินกำร ผลกำรประเมิน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1  
มีหลั กสู ต รครอบคลุ ม
พั ฒ น า ก า ร ทั้ ง สี่ ด้ า น 
สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2  
จัดครูให้เพียงพอกับชั้น
เรียน  
ประเด็นพิจารณาท่ี 3 
ส่ ง เ ส ริ ม ให้ ค รู มี ค ว าม
เชี่ ยวชาญด้ านการจั ด
ประสบการณ ์
ประเด็นพิจารณาท่ี 4  
จัดสภาพแวดล้อมและสื่อ
เ พ่ื อ ก า ร เ รี ย น รู้ อ ย่ า ง
ปลอดภัย 
และเพียงพอ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 5 

ภาพรวมการปฏิบัติตามประเด็นต่างๆ ที่ก าหนด พบว่า 
1)  มีการปฏิบัติทุกขั้นตอน และมีบางประเด็นที่
โรงเรียนยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากเงื่อนเวลา การ
ประเมินผลและตรวจสอบภายใน รวมถึงการเผยแพร่
การพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพ่ือการจัดประสบการณ์ 
โรง เรี ยนต้อง พัฒนาต่อ เนื่ อง ในปีถั ด ไป  2)  การ
ด าเนินการเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและ
ผู้ เกี่ ยวข้องทุกภาพส่ วนในกาออกแบบและการ
ด า เนินการ 3)  โรง เรียนมีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษากับมาตรฐานการศึกษาชาติ 
โดยแผนการปฏิบัติงานประจ าปี ด าเนินการตามที่ได้
ก าหนดผ่านกิจกรรมและโครงการสนับสนุน ได้แก่ 
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และการ
บริการโดยค านึงถึงก าลังความสามารถและความ
เหมาะสมของบริบท ความจ าเป็นก่อนหลัง เน้นการ
จัดการแบบมีส่วนร่วมภายในองค์กร โดยสะท้อนจาก
โครงสร้างและวัฒนธรรมการท างาน โครงการพัฒนา
งานและการเรียนรู้โดยใช้ฐานชุมชนการเรียนรู้ทาง

ภาพร วมของผลกา ร
ประเมินทั้ง 6 ประเด็น
การพิจารณา จากเดิม
ที่ตั้ งค่า เป้าหมายอยู่ที่ 
4.00 ผลประเมิน พบว่า 
มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย อ ยู่ ที่  4.50 
( เกินกว่ า เกณฑ์ที่ ทาง
โรงเรียนตั้งไว้) : ยอด
เยี่ยม 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ ภำพรวมกำรด ำเนินกำร ผลกำรประเมิน 
ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 6 
มีระบบบริหารคุณภาพที่
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

วิชาชีพ และอ่ืนๆ ตามรายละเอียดแนบท้าย 4) มีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จัดท า
หลักสู ตรฯ ที่ ให้น้ าหนักเรื่ องความยืดหยุ่ นและ
สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2561 ที่มี
ความครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และสอดคล้อง
กั บ บ ริ บ ท ข อ ง ท้ อ ง ถิ่ น  5)  จั ด า ท แ ผ น ก า ร จั ด
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์หลักสูตร
ปฐมวัย และความเป็นท้องถิ่น ที่ครอบคลุมการพัฒนา
เด็ก  ทั้ งด้ านร่ า งกาย อารมณ์  จิ ตใจ  สั งคมและ
สติปัญญา 6)  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถในกาวิเคราห์ เพ่ือเน้นการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้ทันทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษ ที่ 21  

 
 2.1.3 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100       
ตามตารางท่ี 4 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ภำพรวมกำรด ำเนินกำร ผลกำรประเมิน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1  
จั ด ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ที่
ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ เ ด็ ก มี
พัฒนาการทุกด้าน อย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

มีการปฏิบัติงานทุก
ประเด็น 

ผลที่ได้จากการด าเนินการจริงร้อยละ 100  

ประเด็นพิจารณาท่ี 2  
สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่น
และปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

มีการปฏิบัติงานทุก
ประเด็น 

ผลที่ได้จากการด าเนินการจริงร้อยละ 100 

ประเด็นพิจารณาท่ี 3 
จัดบรรยากาศที่ เ อ้ือต่อ
การ เรี ยนรู้  ใช้ สื่ อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัย 

มีการปฏิบัติงานทุก
ประเด็น 

ผลที่ได้จากการด าเนินการจริงร้อยละ 100 

ประเด็นพิจารณาท่ี 4 
ประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริงและน าผล
การประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนา
เด็ก 

มีการปฏิบัติงานทุก
ประเด็น 

ผลที่ได้จากการด าเนินการจริงร้อยละ 100 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ ภำพรวมกำรด ำเนินกำร ผลกำรประเมิน 
ภาพรวมทั้ง 4 ประเด็นพิจารณาอยู่ที่ร้อยละ 100 : ยอดเยี่ยม 
  
   ข้อมูลการประเมินแต่ละประเด็นพิจารณา ได้แก่ ผลประเมินจากพัฒนาการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผลประเมินจากกระบวนการจัดกิจกรรมแบบ Active learning การเรียนรู้
ตามกิจกรรมเสริมประสบการณ์ และผลการพัฒนาการเด็กครบทุกด้านและน าผลพัฒนาการเด็กไปสู่การต่อยอด
ผ่านการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมตามกลุ่มตัวอย่าง 

โดยกระบวนการพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ครูมีบทบาทส าคัญ โรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาคาร มีขั้นตอนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย กล่าวคือ มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
และงบประมาณ สนับสนุนการด าเนินงาน คือ กลยุทธที่ 3 การพัฒนาครูและบุคลากรสู่การเป็นมูร็อบบีย์ที่มี
คุณภาพ (กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ) ปฏิบัติตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และ
งบประมาณ ประกอบด้วยโครงการ ต่าง ๆ  ประเมินกระบวนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และปรุงปรุงพัฒนากระบวนกาจากผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่นั้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 
         2.2 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ดังนี้ 
 2.2.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพรวมอยู่ที่ระดับ ดีเลิศ ผลการประเมินร้อยละ 
83.59 แบ่งเป็น 2 ระดับ  
      2.2.1.1 ข้อมูลระดับประถมศึกษา สามารถอธิบายพอสังเขป ดังตารางที่ 5 ดังนี้  
 

ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร 
ของผู้เรียน 

ผลประเมิน ข้อมูลกำรประเมิน 

1. มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

ดีเลิศ  
(ร้อยละ 86.04) 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณา
การวิชาภาษาไทย กิจกรรมการจัดท าสื่อสารสอน 
กิจกรรมหน้าเสาธง English Day เป็นต้น 

2. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

ดีเลิศ  
(ร้อยละ 81.00) 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการ
ค านวณและวิชาวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่สนับสนุน 
ได้แก่ มหกรรมวิชาการ ครั้งที่ 2 กิจกรรมชุมนุม เป็นต้น 

3. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

ดีเลิศ  
(ร้อยละ 81.39) 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการ
ค าน วณ  กิ จกร รมที่ ส นั บสนุ น  ไ ด้ แก่  กิ จ ก ร รม
นักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นต้น 

4. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร 

ดีเลิศ  
(ร้อยละ 78.49) 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการ
ค านวณ กิจกรรมสนับสนุน ได้แก่ กิจกรรม Field Trip 
(SEP) กิจกรรม coding (ชั้นป.4-5) และกิจกรรม Eng-
lish Drama เป็นต้น 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดีเลิศ  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกวิชา โดยที่
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ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร 
ของผู้เรียน 

ผลประเมิน ข้อมูลกำรประเมิน 

ตามหลักสูตรสถานศึกษา (ร้อยละ 79.10) นักเรียนทุกคนสอบผ่านในทุกรายวิชา กิจกรรมที่
สนับสนุน ได้แก่ กิจกรรมประมวลความรู้ กิจกรรม
เตรียมความพร้อมการสอบ  

6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ยอดเยี่ยม  
(ร้อยละ 91.28) 

ประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรม HWK Maket 
 

 โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับประถมศึกษาเป็นกิจกรรมที่
โรงเรียนค านึงถึงความพร้อมด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคลที่ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่สุด โดยตระหนักถึงผล
ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 
  2.2.1.2 ข้อมูลระดับมัธยมศึกษา สามารถอธิบายพอสังเขป ดังตารางที่ 6 ดังนี้ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของ
ผู้เรียน 

ผลประเมิน ข้อมูลกำรประเมิน 

1. มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณ 

ดีเลิศ  
(ร้อยละ 82.72) 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
ม.1-6  และคณิตศาสตร์พ้ืนฐานและคณิตศาสตร์
เพ่ิมเติม ม.1-6 กิจกรรมที่สนับสนุน ได้แก่ กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน กิจกรรมรัก
การอ่าน และกิจกรรมภาษาหน้าเสาธงในทุกสัปดาห์ 

2. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

ดี  
(ร้อยละ 74.07) 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ม.1-6 กิจกรรม
สนับสนุน ได้แก่ กิจกรรม genius sci-math camp 
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ กิจกรรมติวเตรียมสอบเข้า
มหาวิทยาลัย กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้  
กิจกรรมงานมหกรรมวิชาการ ครั้งที่ 3 เป็นต้น 

3. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

ดีเลิศ  
(ร้อยละ 77.77) 

ป ร ะ เ มิ น จ า ก ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น วิ ช า
วิทยาศาสตร์ โครงงาน และสะเต็มศึกษา ม.1-6 
กิจกรรมสนับสนุน ได้แก่ กิจกรรมอบรม STEM ม.
ต้น กิจกรรมสัมมนาโครงการงาน วานวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย  

4. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร 

ดีเลิศ  
(ร้อยละ 74.71) 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการ
ค านวณและวิชาเทคโนโลยี ม.1-4 กิจกรรมสนับสนุน 
ได้แก่ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสเทศและการ
สื่อสารของโรงเรียน อบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ ม.ต้น เป็นต้น 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ดีเลิศ  
(ร้อยละ 80.84) 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกวิชา ม.1-6 ที่
นักเรียนสอบผ่าน โดยที่ไม่ติด 0 ร และ มส. ข้อมูล
สนับสนุน ได้แก่ มาตรการการลดผลการเรียนไม่พึง
ประสงค์ การส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือการ



   
12 

 

ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของ
ผู้เรียน 

ผลประเมิน ข้อมูลกำรประเมิน 

แข่งขันจากหน่วยงานภายนอก  กิจกรรมยกระดับ
เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการสอบระดับชาติ (O-net) 
ค่าย กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ เป็นต้น 

6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ยอดเยี่ยม  
(ร้อยละ 92.43) 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการของกิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมที่สนับสนุน ได้แก่  กิจกรรมแนะแนวสู่
อุดมศึกษาเชิงรุก กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ 
กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน ชั้น ม.
5 กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศและ
ทุนการศึกษา กิจกรรมแนะแนวจากรุ่นพ่ีศิษย์เก่าสู่
น้อง โฮมรูม คลินิกให้ค าปรึกษา เป็นต้น 
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   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของโรงเรียนใช้รูปแบบหรือแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนตระหนักและมุ่งเน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพเพ่ือพัฒนาทักษะแห่งอนาคต
ในศตวรรษที่ 21 ยึดกรอบของระบบสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านการใช้ข้อมูลความจริงจาก
กระบวนการสังเกต ตั้งประเด็นค าถามจากแหล่งเรียนรู้ชุมชนเชื่อมโยงไปสู่สาระการเรียนรู้รายวิชา การบูรณาการ
ความรู้ และความซ้ าซ้อนของเนื้อหาสาระ การสร้างทักษะการสืบค้น รวบรวมความรู้ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เชิงลึกมากกว่าแบบผิวเผิน การสร้างความเชี่ยวชาญตามความถนัดและสนใจให้เกิดกับผู้เรียน การใช้หลักการวัด
ประเมินผลที่มีคุณภาพระดับสูง ระบบการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 (Assessment of 21st Century 
Skills) สร้างความสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ (ความรู้ ความถนัดสาขาอาชีพ ทัศนคติต่อการท างานและ
อาชีพ) น าประโยชน์ของผลสะท้อนจากการปฏิบัติของผู้เรียนมาปรับปรุงการแก้ไขงาน (เครื่องมือวัดผลตามสภาพ
จริงการปฏิบัติ ทัศนคติ และความรู้) ใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับการทดสอบวัดและประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด (คลังข้อสอบระบุตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา ระบุระดับขั้นพฤติกรรม) สร้างและพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงาน 
(Portfolios) และเส้นทางการศึกษาต่อสู่การประกอบอาชีพ (Career Path) ของผู้เรียนให้เป็นมาตรฐานและมี
คุณภาพ ระบบหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21  
 มุ่งเน้นการสอนให้เกิดทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary: 
ความรู้ที่ได้จากหลายสาขาวิชาประกอบกัน) ของวิชาแกนหลัก สร้างโอกาสที่จะประยุกต์ทักษะเชิงบูรณาการข้าม
สาระเนื้อหา และสร้างระบบการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะเป็นฐาน (Competency-based)สร้างนวัตกรรมและ
วิธีการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวเกื้อหนุน การเรียนรู้แบบสืบค้น และวิธีการเรียนจากการใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based) บูรณาการแหล่งเรียนรู้ (Learning Resources) จากชุมชนเข้ามาใช้ใน
โรงเรียนตามกระบวนการเรียนรู้แบบ Project-Based Learning: PBL  
  ระบบการพัฒนาทางวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 (21st Century Professional Development) ฝึกฝน
ทักษะความรู้ความสามารถในเชิงบูรณาการ ใช้มิติของการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนท่หีลากหลาย ฝึกฝนทักษะ
ความรู้ความสามารถในเชิงลึกเกี่ยวกับการแก้ปัญหา การคิดแบบวิจารณญาณ สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนได้ทั้ง
รูปแบบการเรียน สติปัญญา จุดอ่อน จุดแข็ง ในตัวผู้เรียนและสามารถวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งผลต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน พัฒนาความสามารถให้สูงขึ้น น าไปใช้ส าหรับการก าหนดกลยุทธ์และจัดประสบการณ์ทางการเรียนได้
เหมาะสมกับบริบททางการเรียนรู้ ประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างทักษะและเกิดการพัฒนาการเรียนรู้
แบ่งปันความรู้ระหว่างชุมชนทางการเรียนรู้ โดยใช้ช่องทางหลากหลายในการสื่อสารให้เกิดขึ้น 
 ระบบสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในศตวรรที่ 21 (21st Century Learning Environment) 
สร้างสรรค์แนวปฏิบัติทางการเรียน การรับการสนับสนุนจากบุคลากรและสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เกื้อหนุน 
เพ่ือช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุผล สนับสนุนทางวิชาชีพแก่ชุมชนทั้งในด้านการให้การศึกษา การมีส่วนร่วม 
การแบ่งปันสิ่งปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างกันรวมทั้งการบูรณาการหลอมรวมทักษะหลากหลายสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน
สร้างผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่ปฏิบัติจริงตามบริบท โดยเฉพาะการเรียนแบบโครงงาน และสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีเครื่องมือหรือแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

ส าหรับการพัฒนานักเรียนในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่าสถานศึกษาพัฒนาด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียน โดยการก าหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ โดยได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม ได้แก่โครงการส่งเสริมนักเรียนให้เป็นบุคคล ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โครงการส่งเสริมนักเรียนมีอิสลามเป็นวิถีชีวิต ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมรู้รักกตัญญู กิจกรรม  The Hero 
and Inspiration กิจกรรมนักเรียนจิตอาสา กิจกรรมถือศีลอดประจ าเดือน กิจกรรมบริจาคประจ าสัปดาห์ 
กิจกรรมรณรงค์อัคลาก (คุณธรรม จริยธรรม) ตามแบบอย่างของท่านรอซูล (ศาสนทูต) กิจกรรมส่งเสริมทักษะการ
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อ่านอัลกุรอาน เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มี อิสลามเป็นวิถีชีวิต 
มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา  กล่อมเกลาผู้เรียนให้มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
ปลูกฝั่งเรื่องจรรยามารยาทและการเป็นแบบอย่างที่ดี สถานศึกษาจัดท าโครงการส่งเสริมศักยภาพและ
ความสามารถตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โครงการพัฒนาให้นักเรียนเป็นประชาชาติมัชฌิมา (ประชาติสาย
กลาง) โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมกลุ่มศึกษา
อิสลาม  กิจกรรมกียามและอบรมประจ าเดือน กิจกรรมสัมมนาสัมพันธ์กับสภานักเรียนโรงเรียนสามัญและเอกชน
ศาสนาอิสลาม กิจกรรมคา่ยแกนน านักเรียน  กิจกรรมค่ายอาสา ค่ายลูเสือบูรณาการอิสลาม กิจกรรมค่ายล้อมรัก ฯลฯ 
สถานศึกษาได้ด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ฝึกภาวะความเป็นผู้น า เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักตัวเอง เห็น
คุณค่าในนตัวเองพัฒนาความสามารถและศักยภาพในการจัดกิจกรรมได้ เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทยมุสลิม ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 
 2.2.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 กระบวนการบริหารและการจัดการภาพรวมของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม (ปรับปรุง
ในรายละเอียดย่อย) สะท้อนผลตามตารางที่ 7 ดังนี้ 
 

ประเด็นพิจารณา การปฏิบัติในภาพรวม/ผลส าเร็จ (ข้อ) ผลส าเร็จและผลการประเมิน
คุณภาพภาพรวม 

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนด 

จากรายละเอียดประเด็นการพิจารณา ก าหนด
เป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์
ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาล
และต้นสังกัด ก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่
สอดคล้อง เชื่ อมโยง  กับเป้าหมาย แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการศึกษาแห่ งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  ก าหนด
เป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ ทันต่อ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจผ่ านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหาร โรง เรี ยน  น า เป้ าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร่            
ต่อสาธารณชน 

การแปรผลการประเมินคุณภาพ
ที่ ไ ด้  พ บ ว่ า  ภ า พ ร ว ม ไ ด้
ด าเนินการครบทุกรายการ โดย
ระดับคุณภาพรวมของประเด็น
พิจารณาที่ 1 อยู่ที่ระดับ (4.50-
5.00) ยอดเยี่ยม 

2. มีระบบจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

การมี ร ะบบบริ ห า ร จั ดการคุณภาพของ
สถานศึกษา มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการน าแผนไป
ปฏิบัติ  ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหาร
อัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศ
ภายใน สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการ

การแปรผลการประเมินคุณภาพ
ที่ ไ ด้  พ บ ว่ า  ภ า พ ร ว ม ไ ด้
ด าเนินการครบทุกรายการ โดย
ระดับคุณภาพรวมของประเด็น
พิจารณาที่ 2 อยู่ที่ระดับ (4.50-
5.00) ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณา การปฏิบัติในภาพรวม/ผลส าเร็จ (ข้อ) ผลส าเร็จและผลการประเมิน
คุณภาพภาพรวม 

พัฒนาสถานศึกษา สถานศึกษาให้บุคลากรและ
ผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน 
ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุ ณ ภ า พผู้ เ รี ย น ร อบ ด้ า น ต า ม ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษา
มีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

3. การด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

การบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการในด้าน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การบริหาร
จัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรตามความต้องการของผู้ เรียน ที่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชนและ
ท้องถิ่น การบริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  การก าหนดหลักสูตร
สถานศึกษาที่ครอบคลุมการจัดการเรียนการ
สอนทุกกลุ่มเป้าหมาย และสถานศึกษามีการ
ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

การแปรผลการประเมินคุณภาพ
ที่ ไ ด้  พ บ ว่ า  ภ า พ ร ว ม ไ ด้
ด าเนินการครบทุกรายการ โดย
ระดับคุณภาพรวมของประเด็น
พิจารณาที่ 3 อยู่ที่ระดับ (4.50-
5.00) ยอดเยี่ยม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ ส่ งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู 
บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดให้
มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ น าชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้ เรียน มีการตรวจสอบ 
ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผล
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ถอดบทเรียนเพ่ือสร้าง
นวัตกรรมหรือวิธีการที่ เป็นแบบอย่างที่ดีที่
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

การแปรผลการประเมินคุณภาพ
ที่ ไ ด้  พ บ ว่ า  ภ า พ ร ว ม ไ ด้
ด าเนินการครบทุกรายการ โดย
ระดับคุณภาพรวมของประเด็น
พิจารณาที่ 4 อยู่ที่ระดับ (4.50-
5.00) ยอดเยี่ยม 

5. จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอก
ห้องเรียน ที่เ อ้ือต่อการเรียนรู้  และค านึงถึง
ความปลอดภัย จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และเป็น

การแปรผลการประเมินคุณภาพ
ที่ ไ ด้  พ บ ว่ า  ภ า พ ร ว ม ไ ด้
ด าเนินการครบทุกรายการ โดย
ระดับคุณภาพรวมของประเด็น
พิจารณาที่ 5 อยู่ที่ระดับ (4.50-
5.00) ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณา การปฏิบัติในภาพรวม/ผลส าเร็จ (ข้อ) ผลส าเร็จและผลการประเมิน
คุณภาพภาพรวม 

กลุ่ม จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้  และมีความปลอดภัย จัดให้
ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อม
ตามศักยภาพของผู้เรียน 

6. การจัดกระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

การจัดระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเ พ่ือ
สนับสนุน  การบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้  ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ทศ  ที่ เ ห ม า ะส ม กั บ ส ภ า พข อ ง
สถานศึกษา จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึ กษา  พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือใช้ในการบริการจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

การแปรผลการประเมินคุณภาพ
ที่ ไ ด้  พ บ ว่ า  ภ า พ ร ว ม ไ ด้
ด าเนินการครบทุกรายการ โดย
ระดับคุณภาพรวมของประเด็น
พิจารณาที่ 6 อยู่ที่ระดับ (4.50-
5.00) ยอดเยี่ยม 

 
 จากประเด็นการพิจารณาทั้งหกประเด็น พบว่า สถานศึกษาได้ก าหนดทิศทางและแผนการพัฒนาที่
ครอบคลุมทุกประเด็น อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ โดยหลักฐานสนับสนุนจากแบบประเมินตนเองประจ าปี
การศึกษา ตราสารจัดตั้งโรงเรียน แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานประจ าปีที่ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง (ข้อมูล
ตามรายละเอียดแนบท้ายแล้ว) 
 
 2.2.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ (ร้อยละ 84.25) 5 ซึ่งสามารถสะท้อนผลภาพรวมพอสังเขป ตามตารางท่ี 8 ดังนี้ 
 

ประเด็นพิจำรณำและผลภำพรวม 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 

            
            การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  พบว่า 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ การฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้

                                                           
5 หากเปรียบเทียบกบัผลของปีการศกึษา 2562 พบวา่มีคา่เฉล่ียท่ีสงูกวา่ปีทีผา่นมา (ข้อมลูปี 62 อยู่ท่ีร้อยละ 80.75) 
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ประเด็นพิจำรณำและผลภำพรวม 
แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอผลงาน และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ทางโรงเรียนได้น ามาปฏิบัติจริงตามเกณฑ์การประเมิน คุณภาพ
ภาพรวมในประเด็นพิจารณาที่ 1 อยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 88.97 หากเปรียเทียบปีที่ผ่านมาพบว่ามี
แนวโน้มที่ดีข้ึนตามล าดับ (ข้อมูลตามรายละเอียดแนบท้ายแล้ว) 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 
             
             การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ พบว่ามีการ  ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ภาพรวมในประเด็นพิจารณาที่ 2 อยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็น
ร้อยละ 76.89 (ข้อมูลตามรายละเอียดแนบท้ายแล้ว) 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 3 
           
             การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก พบว่า ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ 
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ภาพรวมในประเด็นพิจารณาที่ 3 อยู่ในระดับ ดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 
77.59    (ข้อมูลตามรายละเอียดแนบท้ายแล้ว) 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 
             
               มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน พบว่า มีการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การวัดและประเมินผล ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ คุณภาพภาพรวมอยู่ใน
ระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 72.41 (ข้อมูลตามรายละเอียดแนบท้ายแล้ว) 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 5 
              
               การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ พบว่า ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ น าข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง คุณภาพภาพรวมอยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 89.66 
(ข้อมูลตามรายละเอียดแนบท้ายแล้ว) 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 6 
             
                การพัฒนาครูและบุคลากรสู่การเป็นมูร็อบบีย์มืออาชีพ พบว่า มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดประสบการณ์ ควบคู่กับการดูแลให้มีอัตราก าลังครูได้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้ครูเป็นบุคคลที่มี
จรรยาบรรณ และมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มตามศักยภาพ คุณภาพภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
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ประเด็นพิจำรณำและผลภำพรวม 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ข้อมูลตามรายละเอียดแนบท้ายแล้ว) 
 
 
2.3 แผนพัฒนำตนเองในกำรยกระดับคุณภำพให้มีควำมแตกต่ำงจำกปีกำรศึกษำ 2563 สู่กำรก ำหนดแผนกำร
ด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2564  
 แผนพัฒนาตนเองในการยกระดับคุณภาพให้มีความแตกต่างจากปีการศึกษา 2563 สู่การก าหนด
แผนการด าเนินงานในปีการศึกษา 2564 ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยหลักการส าคัญยังมุ่งเน้นแผนการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 5 ยุทธศาสตร์ส าคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
และการน าองค์กรสู่องค์กรชั้นน าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้และแผนการเรียนรู้ที่เน้น Active and Integrated ยุทธศาสตร์ที่ 3 การมุ่งพัฒนาครูและบุคลากรส฿การ
เป็นมูร็อบบีย์ที่มีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ได้มาตรฐาน และยุทธศาสตร์
ที่ 5 การส่งเสริมคุณสมบัติมุสลิมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี  แยกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
 2.3.1 ระดับปฐมวัย 
  2.3.1.1 แผนปฏิบัติงานระดับปฐมวัย ได้แก่ 
   2.3.1.1.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถณะและ
การบูรณาการอิสลามในการออกแบบกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน 
   2.3.1.1.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 การพัฒนาครูมูร็อบบีย์ต้นแบบด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี มีการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
   2.3.1.1.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 โครงการยกระดับผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สู่มาตรฐาน 
  2.3.1.2 นวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดี ได้แก่ 
   2.3.1.2.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วย Open Approach ด้วยวิธีการเรียนแบบ
เปิด Lesson Study  
   2.3.1.2.2 การออกแบบกิจกรรมที่บูรณาการคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียทั้งในและนอก
ชั้นเรียน 
   2.3.1.2.3 แนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นความสุขของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2.3.1.3 ความโดดเด่นของสถานศึกษา ได้แก่  
   2.3.1.3.1 ความพร้อมของสถานศึกษา โดยเฉพาะในส่วนของครูบุคลากรที่มี
ความสามารถที่หลากหลาย น าระบบไอทีเข้ามาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการ  
   2.3.1.3.2 อาคารเรียนมีความน่าสนใจ สามารถดึงดูสายตาให้เข้ามาติดตามโรงเรียนกัน
มากขึ้นตามล าดับ 
   
  2.3.1.4 โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 
     การด าเนินการภาพรวมของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแนวทางที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดตามนโยบายประจ าปีงบประมาณ 2564 ได้แก่ 1) การปรับระบบการท างานโดยเฉพาะโครงสร้าง การจัด
องค์กร (Organizational Concept) การจัดองค์กรของโรงเรียนเป็นการจัดความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ของ
องค์กรทั้งที่เป็นหน่วยงานส่วนย่อย และที่เป็นระดับบุคคล เน้นความสัมพันธ์เชิงภารกิจ หรือการท างาน ไม่ใช่
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจสั่งการ เน้นกลไกการตัดสินใจ และรวมทั้งกระบวนการก ากับดูแล โดยมีลักษณะเปิดกว้าง 
(Inclusive) เปิดรับทุกคนหรือทุกหน่วยงานที่ยึดถือ “ความมุ่งมั่น (Purpose) และ “หลักการหรือหลักปฏิบัติ 
(Principle)” เดียวกันกับโรงเรียน มีหลายศูนย์และกระจายอ านาจ (Metacentric and distributive) อ านาจไม่
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รวมศูนย์อยู่ที่ใดที่หนึ่ง แต่กระจายอยู่ทั่วไป หน่วยเล็กหรือปลายทางที่สุดเป็นจุดที่มีอ านาจมากที่สุด จัดรูปแบบ
ของตัวเอง และปรับตัวเอง (Self-organizing and self-evolving) องค์กรเติบโตโดยการจัดรูปแบบตนเอง ไม่ใช่
โดยการควบคุมสั่งการ แต่ละส่วนของโรงเรียนมีการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมของโรงเรียน ภาคีหรือ
ผู้มีส่วนร่วม เป็นเจ้าของและเป็นผู้ก ากับดูแล ผู้เป็นภาคีก ากับดูแลกันเอง และก ากับดูแลส่วนของเครือข่ายที่ตน
เกี่ยวข้อง มีความหลากหลาย และปรับตัวอยู่ตลอดเวลา (Diverse and adaptive) มีการเปิดกว้างในการเรียนรู้ 
การสร้างนวัตกรรม มีการร่วมมือกันอย่างกว้างขวาง ขณะเดียวกันยุทธศาสตร์ที่ต่างกันสามารถด าเนินการแข่งขัน
กันได้ แนวความคิดท่ีดีสามารถกระจายออกไปอย่างรวดเร็ว แนวความคิดที่ไม่ดีก็จะถูกท าให้อ่อนก าลังลงก่อนที่จะ
ก่อผลร้ายมากเกินไป มีความเหนียวแน่น พุ่งสู่ภารกิจที่มุ่งมั่น ยึดหลักการหรือหลักปฏิบัติ ภารกิจที่มุ่งมั่น (pur-
pose) และหลักการหรือหลักปฏิบัติ (core principle) คือเครื่องยึดเหนี่ยว หรือโครงสร้างที่เอ้ือให้ภาคีหรือผู้มีส่วน
ร่วมกระท าการต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย 2) ปรับระบบการท างานภายในให้มุ่งเน้นเรื่องการร่วมมือและบูรณาการ
ในการท างาน 3) เน้นส่งเสริมและพัฒนามูร็อบบีย์ (ครูเพ่ือศิษย์) และใช้นวัตกรรมน าการเรียนรู้ รวมถึงเทคโนโลยี
ประยุกตก์ารท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3.2 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  2.3.2.1 แผนปฏิบัติงานระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้แก่ 
   2.3.2.1.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 การพัฒนาครูต้นแบบวิถีอิสลาม (Murobbi Model) 
   2.3.2.1.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและ 
        การพัฒนาการจัดกาเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
   2.3.2.1.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 การบริการวิชาการสู่ชุมชน 
   2.3.2.1.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4 การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
   2.3.2.1.5 แผนปฏิบัติงานที่ 5 การขับเคลื่อนงานประกันภายในฯ 
   2.3.2.1.6 แผนปฏิบัติงานที่ 6 การพัฒนาระบบไอทีที่ทันสมัย 
  2.3.2.2 นวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดี ได้แก่ 

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 
รูปแบบการสอน Open approach คุณภาพของผู้เรียน ป.1 – ป.2 
ระบบการศึกษาอิสลาม (ตัรบียะห์นักเรียน) คุณภาพของผู้เรียน ม.1 - ม.6 
ระบบ I-school คุณภาพของผู้เรียน ป.1 - ม.6 
การสอนแบบบูรณาการอิสลาม คุณภาพของผู้เรียน ป.1 - ม.6 
การพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมทักษะอาชีพยุค 4.0 
ของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 

คุณภาพของผู้เรียน ม.1 - ม.6 

กิจกรรมสัมพันธ์ชาวหอ คุณภาพของผู้เรียน ม.1 - ม.6 
กิจกรรมกีฬาเสริมทักษะ คุณภาพของผู้เรียน ป.1 - ป.5 
กิจกรรม Sport day คุณภาพของผู้เรียน ม.1 - ม.6 
กิจกรรมค่ายภาวะผู้น า คุณภาพของผู้เรียน ม.4-5 
กิจกรรมบานบุรีผลัดใบ คุณภาพของผู้เรียน ม.6 

ระบบการศึกษาอิสลาม (ตัรบียะห์ครู) 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ครูและบุคลากรโรงเรียน 

PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ครูและบุคลากรโรงเรียน 

ระบบ iSchoolPay กระบวนการบริหารและการจัดการ   ครูและนักเรียน 
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ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 
จัดตั้ง smart TV ทุกห้องเรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ   ครูและนักเรียน 

 
 
 
 

     
 

                              ลงนาม..............................................(ผู้อ านวยการโรงเรียน) 
     (นายยู่โสบ แขกพงส์) 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐำน   

 
2.1 ข้อมูลพื้นฐำนโรงเรียนหำดใหญ่วิทยำคำร   
    รหัสโรงเรียน 1190100144 ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ 1 ซอยทุ่งควนจีน ซอย 1 ต าบลควนลัง อ าเภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   โทรศัพท์ 0-7424-0222  โทรสาร 0-
7424-0134 email : info@hwks.ac.th  website : www.hwks.ac.th  ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ พ.ศ 2546   
เปิดปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( ช่วงชั้นที่ 3 – ช่วงชั้นที่ 4 ) (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6) (ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง 
มัธยมศึกษาปีที่ 6)  จ านวนนักเรียน  673  คน จ านวนบุคลากรโรงเรียน  81 คน 
 
2.2 ลักษณะผู้รับใบอนุญำต  

    บุคคลธรรมดา 
    นิติบุคคล 

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

2.3 ประเภทโรงเรียน 
   ประเภทโรงเรียนในระบบ 

   สามัญศึกษา 
    การกุศลของวัด 
    การศึกษาพิเศษ 
    การศึกษาสงเคราะห์ 
    ในพระราชูปถัมภ์ 
    สามัญปกติ 
    อิสลามควบคู่สามัญ  

2.4 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
    ปกติ  (สามัญศึกษา) 
   English Program   ได้รับอนุญาตเมื่อ................................................... 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
22 

 

 
2.5 จ ำนวนห้องเรียน/ผู้เรียนจ ำแนกตำมระดับที่เปิดสอน 

ระดับที่เปิดสอน 
จ ำนวนห้องเรียน 

จ ำนวนผู้เรียน จ ำนวนผู้เรียนที่มี
ควำมต้องกำร

พิเศษ 
รวมจ ำนวน

ผู้เรียน ห้องปกติ EP 

ปกต ิ EP ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 
เตรียมอนุบำล 1 - 3 7 - - - - 10 
ระดับก่อนประถมศึกษำ          
อนุบาลปีที่ 1 1 - 9 13 - - - - 22 
อนุบาลปีที่ 2 1 - 10 12 - - - - 22 
อนุบาลปีที่ 3 1 - 9 12 - - - - 21 

รวม 3 - 28 37 - - - - 65 
ระดับประถมศึกษำ          
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 - 14 9 - - - - 23 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 - 8 12 - - - - 20 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 - 14 3 - - - - 17 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 - 8 8 - - - - 16 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 - 7 3 - - - - 10 
ประถมศึกษาปีที่ 6 - - - - - - - - - 

รวม 5 - 51 35 - - - - 86 
ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น 

         

มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 - 64 33 - - - - 97 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 - 59 28 - - - - 87 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 - 63 42 - - - - 105 

รวม 14 - 186 103 - - - - 289 
ระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำย 

         

มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 - 64 43 - - - - 107 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 - 37 35 - - - - 72 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 - 22 32 - - - - 54 

รวม 10 - 123 110 - - - - 233 
รวมทั้งสิ้น 33 - 391 292 - - - - 683 
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2.6 จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (เฉพำะที่บรรจุ)  
  สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ต าแหน่ง 

ประเภท/ต ำแหน่ง 

จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

รวม 
ต่ ำกว่ำ ป.

ตรี ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 
ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 

1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ            
- ผู้รับใบอนุญาต/

ผู้แทน 
  1        1 

- ผู้จัดการ   1        1 
- ผู้อ านวยการ       1    1 
- รอง/ผู้อ านวยการ       1    1 

รวม            
2. ผู้สอนกำรศึกษำ
ปฐมวัย 

           

- ครูไทย    2  4     6 
- ครูชาวต่างประเทศ            

3. ผู้สอนกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 

           

ระดับประถมศึกษา            
- ครูไทย   1 1 1 3     6 
- ครูชาวต่างประเทศ   1        1 

ระดับมัธยมศึกษา            
- ครูไทย 2  9 5 7 12 3 1   39 
- ครูชาวต่างประเทศ       1    1 

รวม            
4. บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 

           

- เจ้าหน้าที่   1 4       5 
5.อ่ืนๆ (ระบุ)...            

- แม่บ้าน/นักการ/
ภารโรง 

3 3         6 

- เจ้าหน้าที่หน่วย
ธุรกิจ 

 5 1 7       13 

รวม 5 8 15 19 8 19 6 1    
รวมทั้งสิ้น 81 คน 

สรุปอัตรำส่วน 
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 ระดับปฐมวัย 
จ านวนผู้เรียนต่อครู    1 : 10 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  3 : 2 

   ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  ระดับประถมศึกษำ   ระดับมัธยมศึกษำ 

จ านวนผู้เรียนต่อครู    1 : 11    จ านวนผู้เรียนต่อครู    1 : 13 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  1 : 13    จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  1 : 22 
 

    สรุปจ ำนวนครูผู้สอน จ ำแนกตำมระดับและกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
   กรณีท่ี 1  ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับที่มีจ านวนชั่วโมงสอนมากที่สุด 
   กรณีท่ี 2  ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ใน
ระดับประถมศึกษา 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จ านวนครูผู้สอน 
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ตรงเอก ไม่ตรง
เอก 

ตรงเอก  ไม่ตรง
เอก 

ตรงเอก ไม่ตรง
เอก 

ปฐมวัย   - - -  
ภาษาไทย   - 1 3  
คณิตศาสตร์   - 1 4  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   2 - 9  
สังคมศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

  - 1 7  

สุขศึกษาและพลศึกษา   1 - 3  
ศิลปะ   - - 1  
การงานอาชีพ   - - -  
ภาษาต่างประเทศ   1 - 8  

รวม   4 3 35  
   
 สรุปจ ำนวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จ านวนครูผู้สอน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
  กิจกรรมนักเรียน   

- ลูกเสือ  10 
- เนตรนารี  10 
- ยุวกาชาด   
- ผู้บ าเพ็ญประโยชน์   
- รักษาดินแดน (ร.ด.)  1 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม  15 
- อ่ืนๆ...ให้ระบุ   
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จ านวนครูผู้สอน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
   กิจกรรมแนะแนว   
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  20 
 

สรุปจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำดและผู้บ ำเพ็ญประโยชน์  
 

ลูกเสือ/เนตรนารี 
/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

จ านวน
ผู้บังคับบัญช

า 

จ านวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดตั้งกองลูกเสือ 

มีวุฒิ ไม่มีวุฒิ จัดตั้ง ไม่จัดตั้ง 

ลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง      
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ       
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  3 17   
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ      
ยุวกาชาด      
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์      

รวม  3 17   
 
2.7 ข้อมูลพื้นฐำนแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

 
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ปรัชญา " การจัดการศึกษาที่เป็นระบบและมีคุณภาพตามแนวทางการศึกษาอิสลาม(ตัรบี
ยะตุลอิสลามียะฮฺ) ย่อมผลิตคนดี (ศอลิห และมุสลิห) มีปัญญา รอบรู้ และเป็น
ผู้น า "6 

วิสัยทัศน์ โรงเรียนประจ าต้นแบบ มุ่งพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ พร้อมเป็น
ประชาชาติมัชฌิมา ด้วยการจัดการอย่างมืออาชีพ โดยมีภาคีเครือข่ายร่วม
พัฒนา 

พันธกิจ 1. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ น าองค์กรสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ TQM : Total Quality Manage-
ment ให้บรรลุผลลัพธ์และการเป็นที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง 

2. สนับสนุนระบบ ICT ที่สอดคล้องกับอิสลาม จัดบรรยากาศและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ เพื่อรองรับการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3. จัดโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง 
ชมรมศิษย์เก่า โรงเรียนภาคีเครือข่าย ตลอดจนองค์กรทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือร่วมพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา
อย่างเป็นระบบ 

                                                           
6 Falsafah "Pengurusan pendidikan yang bersistem dan bermutu mengikut pendidikan Islam dapat menghasilkan insan yang berbakti ,  berilmu, sempurna  
sebagai pemimpin"  
Philosophy” Toward Systematic and Standard Education through Tarbiyat al-Islamiyah in order to produce Salih and Muslih personality who will be an Intelligent 
and Knowledgeable Leader. “      
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การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4. ยึดมั่นในปรัชญาการจัดการศึกษาอิสลาม (ตัรบียะตุลอิสลามี ยะฮฺ) 

พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้           เพ่ือเป็นโรงเรียนน า
ร่องด้านวิทยาศาสตร์วิถีอิสลาม รวมทั้งมุ่งพัฒนาแผนการเรียนใหม่ที่
หลากหลาย สอดคล้องความสนใจและตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ได้อย่างต่อเนื่อง 

5. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพเป็นมูร็อบบีย์ที่มี
คุณภาพ และมีสวัสดิการที่มั่นคง 

6. มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรและทักษะส าคัญใน
ศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในการเรียนรู้และน าไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้มาตรฐาน 

มุ่งปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณสมบัติมุสลิมที่ดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็น
พลเมืองและพลโลกที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

เป้าหมาย ร้อยละ 85.89  โรงเรียนมีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการน าองค์กร
สู่ประสิทธิผล   
ร้อยละ 83.75 โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และแผนการ
เรียนใหม่ 
ร้อยละ 86 โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรสู่การเป็นมูร็อบบีย์ที่มีคุณภาพ 
ร้อยละ 82.5  โรงเรียนมีการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ได้มาตรฐาน 
ร้อยละ 88.75  โรงเรียนมีการส่งเสริมคุณสมบัติมุสลิมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรน ำองค์กรสู่
ประสิทธิผล 
1.1 สนับสนุนสื่อ เทคโนโลยีที่เหมาะสม จัดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการเล่น

และการปฏิบัติอย่างมีความสุข 
1.2 ดูแลอาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้ ให้น่าอยู่น่าเรียน ดูแลความปลอดภัยใน

สถานศึกษา เครื่องเล่นสนาม และจุดเสี่ยง เพ่ือสร้างความม่ันใจให้เด็กและ
ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง 

1.3 ให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหารในการวางแผนพัฒนา ตลอดจนการ
ด าเนินการต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและผลลัพธ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

1.4 ให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหารในการตรวจสอบ การประกันคุณภาพภายใน
ระดับปฐมวัย ใช้เป็นข้อมูลเพื่อน าไปสู่องค์กรที่ได้มาตรฐาน 

1.5 ให้ความร่วมมือในการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานให้มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทันต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

1.6 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง เครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ก้าวหน้า 
เข้มแข็ง อย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้และแผนกำรเรียน
ใหม่ 
2.1 พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรปฐมวัยให้สอดคล้องการศึกษาชาติ รวมทั้งมีความ
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การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและวิถีอิสลาม 
2.2 พัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน เพ่ือก ากับ ติดตาม ให้มีการจัด
ประสบการณ์อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีข้อมูลย้อนกลับให้ผู้รับการนิเทศน าไปใช้
ประโยชน์สู่การอบรมพัฒนา 
2.3 พัฒนากระบวนการวัดและประเมินพัฒนาการเด็กท่ีเหมาะสม มีรูปแบบที่
หลากหลาย สร้างความม่ันใจให้ผู้เกี่ยวข้องและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับการเรียนเปลี่ยนการจัดประสบการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำครูและบุคลำกรสู่กำรเป็นมูร็อบบีย์ที่มีคุณภำพ 
3.1 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ควบคู่กับการดูแล
ให้มีอัตราก าลังครูได้อย่างเหมาะสม 
3.2 ส่งเสริมให้ครูเป็นบุคคลที่มีจรรยาบรรณ และมีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มตามศักยภาพ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำศักยภำพนักเรียนสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ได้มำตรฐำน 
4.1 ส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย มีทักษะพ้ืนฐาน รู้เรื่องราว
เกี่ยวกับตนเอง บุคคล สถานที่และสิ่งต่างๆ รอบตัว สนใจใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเองสมวัย 
4.2 ส่งเสริมเด็กให้มีทักษะทางภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รู้จักสื่อสารได้สมวัย 
4.3 ส่งเสริมเด็กให้มีทักษะการคิด รู้จักการท างานอย่างเป็นขั้นตอน มีทักษะการ
แก้ปัญหาและมีความรู้เรื่องมิติสัมพันธ์ การกะประมาณและรู้จ านวนได้สมวัย 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  กำรส่งเสริมคุณสมบัติมุสลิมเพื่อคุณภำพชีวิตท่ีดี 
5.1 ส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย มีน้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพ
ทางร่างกายและสมรรถภาพทางกลไก มีสุขนิสัยที่ดีและรู้จักหลีกเลี่ยงการ
บาดเจ็บได้สมวัย 
5.2 ส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจสมวัย รู้จักอดทนรอคอย ชื่น
ชมและสนใจในการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว 
5.3 ส่งเสริมให้เด็กชื่นชม รู้จักดูแล รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สมวัย 
5.4 ส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย มีคุณธรรม และเป็นมุสลิมที่ดี 
สามารถปฏิบัติตนอย่างมีวินัยและความรับผิดชอบ ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
สมวัย 
5.5 ส่งเสริมเด็กให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีจิตอาสา รู้รักษ์วัฒนธรรมและ
ความเป็นไทยได้สมวัย 

เอกลักษณ์ โรงเรียนศาสตร์วิถีอิสลาม 
ตัวบ่งชี้ 
1. โรงเรียนน าหลักการอิสลามมาใช้ในการบริหารจัดการ 
2. โรงเรียนจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้บูรณาการอิสลาม 
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบูรณาการอิสลาม 
4. โรงเรียนจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมบูรณาการอิสลาม 
5. โรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนตามปรัชญาการจัดการศึกษาอิสลาม (ตัรบี
ยะตุลอิสลามียะฮฺ) 
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การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
อัตลักษณ์ มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นประชาชาติมัชฌิมา(ประชาชาติสายกลาง) คือ 

1. นักเรียนมีอิสลามเป็นวิถีชีวิต 
2. นักเรียนมีภาวะผู้น า 
3. นักเรียนมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมได้ 
4. นักเรียนมีทักษะชีวิต 
5. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านอัลกุรอ่าน 
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2.8 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 
 

 
ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ

นโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับปฐมวัย ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธื
บาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
   

ยุทธศาสตร์ 
ที ่1 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหารและ
การน าองค์กรสู่
ประสิทธิผล 

1. โครงการ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

83 ดีเลิศ 87.75 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 นโยบายและจุดเน้น
ข้อที่ 7 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2  การพัฒนา
หลักสูตร 
กระบวนการ
เรียนรู้และ
แผนการเรียน
ใหม่ 

1. โครงการ
พัฒนาหลักสูตร 
และการจัด
ประสบการณ์
ที่นันผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

81 ดีเลิศ 85 ดีเลิศ มาตรฐานที่  3 ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

นโยบายและจุดเน้น
ข้อที่ 3 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 1. โครงการนิเทศ 79 ดี 85 ดีเลิศ มาตรฐานที่  2 ยุทธศาสตร์ที่ 7 นโยบายและจุดเน้น
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ

นโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับปฐมวัย ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธื
บาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
   

การพัฒนาครู
และบุคลากรสู่
การเป็นมูร็อบ
บีย์ที่มีคุณภาพ 

ภายในโรงเรียน ข้อที่ 3 
3. โครงการ
พัฒนาครูมูร็อบ
บีย์ต้นแบบ 

79 ดี 85 ดีเลิศ มาตรฐานที่  2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 นโยบายและจุดเน้น
ข้อที่ 3 

2. โครงการนิเทศ
ภายในโรงเรียน 

79 ดี 85 ดีเลิศ มาตรฐานที่  2 ยุทธศาสตร์ที่ 7 นโยบายและจุดเน้น
ข้อที่ 3 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4  
การพัฒนา
ศักยภาพ
นักเรียนสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่ได้
มาตรฐาน 

1.โครงการหนู
น้อยเจ้าปัญญา 

78 ดี 81 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 นโยบายและจุดเน้น
ข้อที่ 7 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
การส่งเสริม
คุณสมบัติมุสลิม
เพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

1. โครงการ
พัฒนาการด้าน
สังคม 

79 ดี 91.5 ดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 นโยบายและจุดเน้น
ข้อที่ 7 

2. โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

87 ดีเลิศ 89.51 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 นโยบายและจุดเน้น
ข้อที่ 7 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับ

นโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับปฐมวัย ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธื
บาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 
   

3. โครงการ
พัฒนาอารมณ์
และจิตใจ 

82 ดีเลิศ 82 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 นโยบายและจุดเน้น
ข้อที่ 7 

 
 

ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับนโยบายและ

จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปริมา
ณ 

(ร้อย
ละ) 

คุณภาพ(อธื
บาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ
(อธิบาย) 

   

ยุทธศาสตร์ 
ที ่1 การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหารและ

1. กิจกรรมติดตามการตัร
บียะห์ครูและนักเรียน  

86 ดีเลิศ 85 ดีเลิศ มาตรฐานที่  2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 นโยบายและจุดเน้นข้อที่ ข้อ 
7  

2. กิจกรรมการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน  

86 ดีเลิศ 85.15 ดีเลิศ มาตรฐานที่  2 ยุทธศาสตร์ที่ 7 นโยบายและจุดเน้นข้อที่ ข้อ 
12 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับนโยบายและ

จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปริมา
ณ 

(ร้อย
ละ) 

คุณภาพ(อธื
บาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ
(อธิบาย) 

   

การน าองค์กรสู่
ประสิทธิผล 

3. กิจกรรมการพัฒนาการ
สื่อสารและการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองและชุมชน 

86 ดีเลิศ 100 ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่  2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 นโยบายและจุดเน้นข้อที่  
ข้อ 8.  

4. พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 

85 ดีเลิศ 67.3 พอใช้ มาตรฐานที่  3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 นโยบายและจุดเน้นข้อที่  
ข้อ 2.  

โครงการพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าโซล่าเซลล์และ
ตู้ควบคุม (MDB) 

90 ดีเยี่ยม 80 ดีเลิศ มาตรฐานที ่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 นโยบายและจุดเน้นข้อที่  
ข้อ 10 

โครงการบริการวิชาการ
ช่วงเดือนรอมฎอน 
(Romadon class 1442) 

100 ดีเยี่ยม 90 ดีเยี่ยม มาตรฐานที่  3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 นโยบายและจุดเน้นข้อที่  
ข้อ 10 

โครงการพัฒนาระบบแสง
สว่างเพ่ือคุณภาพชีวิต 

100 ดีเยี่ยม 80 ดีเลิศ มาตรฐานที่  2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 นโยบายและจุดเน้นข้อที่  
ข้อ 10 

5. อบรมการท าประกัน 80 ดีเลิศ 83 ดีเลิศ มาตรฐานที่  2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 นโยบายและจุดเน้นข้อที่  
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับนโยบายและ

จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปริมา
ณ 

(ร้อย
ละ) 

คุณภาพ(อธื
บาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ
(อธิบาย) 

   

คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

ข้อ 1.  

ยุทธศาสตร์ 
ที ่1  

โครงการพัฒนาการสื่อสาร
ภายใน (ตู้สาขา) 

80 ดีเลิศ 60 พอใช้ มาตรฐานที่  2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 นโยบายและจุดเน้นข้อที่  
ข้อ 8.  

โครงการพัฒนาห้องเรียน
คุณภาพ 

90 ดีเยี่ยม 80 ดีเลิศ มาตรฐานที่  2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 นโยบายและจุดเน้นข้อที่  
ข้อ 8.  

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2  การพัฒนา
หลักสูตร 
กระบวนการ
เรียนรู้และ
แผนการเรียน
ใหม่ 

1.การนิเทศการสอนเชิง
กัลยาณมิตร 

80 ดีเลิศ 71.41 ดี มาตรฐานที่  2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 นโยบายและจุดเน้นข้อที่  
ข้อ 1.  

2.อบรมเชิงปฏิบัติการการ
น ากลุ่มศึกษาอิสลาม 

84 ดีเลิศ 75 ดี มาตรฐานที่  3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 นโยบายและจุดเน้นข้อที่  
ข้อ 9 

3.กิจกรรมติดตามการตัรบี
ยะห์ครูและนักเรียน 

84 ดีเลิศ 84 ดีเลิศ มาตรฐานที่  3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 นโยบายและจุดเน้นข้อที่  
ข้อ 13.  

4. พัฒนาครูใหม่สู่การ
เป็นมูอัลลิมร็อบบานีย์ 

84 ดีเลิศ 80 ดีเลิศ มาตรฐานที่  3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 นโยบายและจุดเน้นข้อที่  
 ข้อ 12.  

5.โครงการพัฒนา 80 ดีเลิศ 82.43 ดีเลิศ มาตรฐานที่  3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 นโยบายและจุดเน้นข้อที่   
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับนโยบายและ

จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปริมา
ณ 

(ร้อย
ละ) 

คุณภาพ(อธื
บาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ
(อธิบาย) 

   

สมรรถนะครูและบุคลากร
เพ่ือเป็นต้นแบบสู่ศตวรรษ 

ข้อ 12.  

6.อบรมเชิงปฎิบัติการด้าน
จิตวิญญาณครูบุคลากร 

84 ดีเลิศ 70 ดี มาตรฐานที่  3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 นโยบายและจุดเน้นข้อที่   
ข้อ 12.  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 1.กิจกรรมมหกรรม BBR 
Contest 

60 ดี 60 ดี มาตรฐานที่  1 (1.1) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 นโยบายและจุดเน้นข้อที่   
ข้อ 3.  

2 กิจกรรม CoP (ชุมชน
นักปฏิบัติ) Professional 
Learning Community : 
PLC 

80 ดีเลิศ 83.66 ดีเลิศ มาตรฐานที่  1  (1.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 นโยบายและจุดเน้นข้อที่   
ข้อ 4.  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนา
ศักยภาพ
นักเรียนสู่

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
แผนการเรียนพิเศษเพ่ือสู่
ความเป็นเลิศ 

80 ดีเลิศ 81.5 ดีเลิศ มาตรฐานที่  1  (1.1) ยุทธศาสตร์ที่3 
 

นโยบายและจุดเน้น 
ข้อที่ 3 , 6 , 10 

2. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

80 ดีเลิศ 76.85 ดี มาตรฐานที่  1  (1.1) 
 

ยุทธศาสตร์ที่1 
 

นโยบายและจุดเน้น 
ข้อที่ 1 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับนโยบายและ

จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปริมา
ณ 

(ร้อย
ละ) 

คุณภาพ(อธื
บาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ
(อธิบาย) 

   

ผลสัมฤทธิ์ที่ได้
มาตรฐาน 

และทักษะตามหลักสูตร
ของนักเรียนสู่ความเป็น
เลิศ 
3. โครงการพัฒนาทักษะ
และความตระหนักของ
นักเรียนในการท างาน
อย่างมีความสุข และมีเจต
คติท่ีดีต่ออาชีพที่สุจริต 

90 ดีเลิศ 88 ดีเลิศ มาตรฐานที่  1  (1.1) 
 

ยุทธศาสตร์ที่4 
 

นโยบายและจุดเน้น 
ข้อที่ 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   4. โครงการพัฒนานักเรียน
ให้มีทักษะแสวงหาความรู้  
รักการเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา และพัฒนา
ตัวเองอย่างต่อเนื่อง 

90 ดีเยี่ยม 72.73 ดี มาตรฐานที่  3 
 

ยุทธศาสตร์ที่4 
 

นโยบายและจุดเน้น 
ข้อที่ 4 

5. โครงการพัฒนา 85 ดีเลิศ 81.78 ดีเลิศ มาตรฐานที่  3 
 

ยุทธศาสตร์ที่3 
 

นโยบายและจุดเน้น 
ข้อที่ 3 , 6 , 10 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับนโยบายและ

จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปริมา
ณ 

(ร้อย
ละ) 

คุณภาพ(อธื
บาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ
(อธิบาย) 

   

แผนการเรียนพิเศษ 
Smart English Program 

ยุทธศาสตร์ของ
โรงเรียนข้อที่ 5  
การส่งเสริม
คุณสมบัติมุสลิม
เพ่ือคุณภาพเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

1.โครงการส่งเสริมให้
นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและ
สุนทรียภาพ 

86 ดีเลิศ 90 ดีเยี่ยม มาตรฐานที่  1  (1.2) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 

นโยบายและจุดเน้น 
ข้อที่ 4 

2. โครงการส่งเสริม
สุขภาพ 

86 ดีเลิศ 89 ดีเลิศ มาตรฐานที่  1  (1.2) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 นโยบายและจุดเน้น 
ข้อที่ 4 

3. โครงการพัฒนาอารมณ์
และจิตใจ 

80 ดีเลิศ 85 ดีเลิศ มาตรฐานที่  1  (1.2) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 

นโยบายและจุดเน้น 
ข้อที่ 4 

4. โครงการส่งเสริม
นักเรียนมีอิสลามเป็นวิถี
ชีวิต 

90 ดีเยี่ยม 91 ดีเยี่ยม มาตรฐานที่  1  (1.2) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 

นโยบายและจุดเน้น 
ข้อที่ 7 

ยุทธศาสตร์ของ
โรงเรียนข้อที่ 5   

5. โครงการพัฒนาให้
นักเรียนเป็นประชาชาติ
มัชฌิมา(ประชาชาติสาย

90 ดีเยี่ยม 91 ดีเยี่ยม มาตรฐานที่  1  (1.2) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 นโยบายและจุดเน้น 
ข้อที่ 7 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับนโยบายและ

จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปริมา
ณ 

(ร้อย
ละ) 

คุณภาพ(อธื
บาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ
(อธิบาย) 

   

กลาง) 
6. โครงการค่ายพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

88 ดีเลิศ 90 ดีเยี่ยม มาตรฐานที่  1  (1.2) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 นโยบายและจุดเน้น 
ข้อที่ 4 และ7 

7. โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานองค์การบริหาร
กิจการนักเรียน(อบน.) 

88 ดีเลิศ 91 ดีเยี่ยม มาตรฐานที่  1  (1.2) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 นโยบายและจุดเน้นข้อที่ 7 

8. โครงการแนะแนว
การศึกษาต่อและอาชีพ 

88 ดีเลิศ 90 ดีเยี่ยม มาตรฐานที่  1  (1.2) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 นโยบายและจุดเน้นข้อที่ 10 

9. โครงการค่ายพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

85 ดีเลิศ 81.78 ดีเลิศ มาตรฐานที่  3 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 นโยบายและจุดเน้นข้อที่ 4 

10. กิจกรรมชมรมวิชาการ
และกีฬา 

88 ดิเลิศ 89 ดีเลิศ มาตรฐานที่  1  (1.2) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 นโยบายและจุดเน้นข้อที่ 10 

11. กิจกรรมสัมนาสัมพันธ์ 92 ดีเลิศ 91 ดีเลิศ มาตรฐานที่  1  (1.2) ยุทธศาสตร์ที่ 5 นโยบายและจุดเน้นข้อที่ 7 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับนโยบายและ

จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปริมา
ณ 

(ร้อย
ละ) 

คุณภาพ(อธื
บาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ
(อธิบาย) 

   

กับสภานักเรียนสามัญและ
เครือข่าย 

 

 
 
 

   ***  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 
   ***  นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏอยู่หน้า 18 ข้อ 7  
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2.9 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน 

2.9.1 ระดับปฐมวัย ผลการพัฒนาเด็ก 

ผลพัฒนาการด้าน 
จ านวน

เด็ก
ทั้งหมด 

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ด้านร่างกาย 65 61 93.85 2 3.08 2 3.08 
2. ด้านอารมณ์-จิตใจ 65 64 98.46 - - 1 1.54 
3. ด้านสังคม 65 64 98.46 - - 1 1.54 
4. ด้านสติปัญญา 65 64 98.46 - - 1 1.54 
  
 2.9.2 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เปรียบเทียบผล
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

วิชา 
นร.
รวม 

จ านวน 
นักเรียน    
ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ       
ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการ
เทียบกับร้อย

ละ 3 
(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

คณิตศาสตร์          
วิทยาศาสตร์          
ภาษาไทย          
ภาษาอังกฤษ          

 หมำยเหตุ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่มีนักเรียนในระดับชั้นดังกล่าว 
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

วิชา 
นร.
รวม 

จ านวน
นักเรียน   
ที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ       
ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการ
เทียบกับร้อย

ละ 3 
(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

คณิตศาสตร์          
วิทยาศาสตร์          
ภาษาไทย          
ภาษาอังกฤษ          

  
 หมำยเหตุ : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่ได้เข้ารับการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของปี
การศึกษา 2563 
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  2.9.2.1 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

วิชา 

จ านว
น

นักเรีย
น

ทั้งหม
ด 

จ านวน
นักเรียน   
ที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ       
 ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการ
เทียบกับร้อย

ละ 3 
(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

ภาษาไทย 54 54 44.36 43.5
0 

40.2
0 

43.8
4 

3.64 9.06 มีพัฒนาการ 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

54 54 35.93 
32.2
0 

33.8
1 

33.8
9 

0.08 0.24 
มีพัฒนาการ
แต่ไม่ถึงร้อย
ละ 3 

ภาษาอังกฤษ 54 54 29.94 30.2
0 

29.1
8 

28.1
7 

-1.01 -3.46 
ไม่มี
พัฒนาการ 

คณิตศาสตร์ 54 54 26.04 26.7
5 

22.0
0 

23.9
0 

1.29 5.87 มีพัฒนาการ 

วิทยาศาสตร์ 54 54 32.68 28.1
2 

29.2
1 

31.6
4 

2.43 8.32 มีพัฒนาการ 

  
 2.9.2.2 จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป   
 ระดับประถมศึกษา  

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู/้

รายวิชา 

ระดับผลกำรเรียน 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 

 
จ าน
วน
นักเ
รียน 

จ านว
น
นักเรี
ยนที่
มีผล
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

 
ร้อ
ย
ละ 

 
จ าน
วน
นักเ
รียน 

จ านว
น

นักเรีย
นท่ีมี
ผล

ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

 
ร้อย
ละ 

 
จ าน
วน
นักเ
รียน 

จ านว
น
นักเรี
ยนที่
มีผล
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

 
ร้อ
ย
ละ 

 
จ าน
วน
นักเ
รียน 

จ านว
น
นักเรีย
นท่ีมี
ผล
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

 
ร้อ
ย
ละ 

 
จ านว

น
นักเรี
ยน 

จ านวน
นักเรีย
นท่ีมี
ผล

ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

 
ร้อ
ย
ละ 

ภาษาไทย 23 18 78.
26 

20 15 75 18 16 88.
89 

15 13 86.
67 

11 9 81.
82 

คณิตศาสตร ์ 46 38 82.
61 

40 32 80 18 14 77.
78 

15 10 66.
67 

11 5 45.
45 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

46 39 84.
78 

40 25 62.
5 

36 29 80.
56 

30 23 76.
76 

22 17 77.
27 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

92 90 97.
83 

80 76 95 72 70 97.
22 

60 60 10
0 

44 41 93.
18 

ประวัติศาสตร ์ 92 90 97. 80 76 95 72 70 97. 60 60 10 44 41 93.
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กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู/้

รายวิชา 

ระดับผลกำรเรียน 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 

 
จ าน
วน
นักเ
รียน 

จ านว
น
นักเรี
ยนที่
มีผล
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

 
ร้อ
ย
ละ 

 
จ าน
วน
นักเ
รียน 

จ านว
น

นักเรีย
นท่ีมี
ผล

ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

 
ร้อย
ละ 

 
จ าน
วน
นักเ
รียน 

จ านว
น
นักเรี
ยนที่
มีผล
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

 
ร้อ
ย
ละ 

 
จ าน
วน
นักเ
รียน 

จ านว
น
นักเรีย
นท่ีมี
ผล
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

 
ร้อ
ย
ละ 

 
จ านว

น
นักเรี
ยน 

จ านวน
นักเรีย
นท่ีมี
ผล

ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

 
ร้อ
ย
ละ 

83 22 0 18 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

23 23 10
0 

20 20 100 18 18 10
0 

15 15 10
0 

11 10 90.
91 

ศิลปะ 23 23 10
0 

20 20 100 18 17 94.
44 

15 15 10
0 

11 10 90.
91 

การงานอาชีพ 23 23 10
0 

20 20 100 18 18 10
0 

15 15 10
0 

11 10 90.
91 

ภาษาต่างประเท
ศ 

69 62 89.
86 

60 47 78.
33 

36 25 69.
44 

30 22 73.
33 

22 16 72.
73 

รายวิชาเพิ่มเติม
.... 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชา 

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

จ านวน
นักเรีย

น 

จ านวน
นักเรียน
ที่มีผล

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อย
ละ 

จ านว
น

นักเรีย
น 

จ านวน
นักเรียน
ที่มีผล

ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จ านวน
นักเรีย

น 

จ านวน
นักเรียน
ที่มีผล

ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 97 46 47.42 85 54 63.53 104 84 80.77 
คณิตศาสตร์ 194 124 63.92 169 106 62.72 208 130 62.50 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

287 227 79.09 276 190 70.65 334 277 82.93 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

291 265 91.07 258 222 86.05 315 298 94.60 

สุขศึกษาและพลศึกษา 194 194 100 172 172 100 210 210 100 
ประวัติศาสตร์ 97 72 74.23 86 79 91.86 105 103 98.10 
ศิลปะ 97 97 100 86 86 100 105 105 100 
การงานอาชีพ 97 97 100 86 86 100 105 105 100 
ภาษาต่างประเทศ 165 127 76.97 154 126 81.82 187 149 79.68 
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 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ต่อ)   

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชา 

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

จ านวน
นักเรีย

น 

จ านวน
นักเรียน
ที่มีผล

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อย
ละ 

จ านว
น

นักเรีย
น 

จ านวน
นักเรียน
ที่มีผล

ระดบั 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จ านวน
นักเรีย

น 

จ านวน
นักเรียน
ที่มีผล

ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 94 56 59.57 85 49 57.65 105 86 81.90 
คณิตศาสตร์ 188 114 60.64 170 110 64.71 210 140 66.67 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

302 223 73.84 296 171 57.77 354 261 73.73 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

282 252 89.36 255 206 80.78 315 229 72.70 

สุขศึกษาและพลศึกษา 188 188 100 170 170 100 210 210 100 
ประวัติศาสตร์ 94 64 68.09 85 67 78.82 105 90 85.71 
ศิลปะ 94 94 100 85 85 100 105 105 100 
การงานอาชีพ 94 94 100 85 85 100 105 105 100 
ภาษาต่างประเทศ 160 111 69.38 154 88 57.14 190 86 45.26 
รายวิชาอ่ืนเพิ่มเติม....          
 

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชา 

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

จ านวน
นักเรีย

น 

จ านวน
นักเรียน
ที่มีผล

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อย
ละ 

จ านว
น

นักเรีย
น 

จ านวน
นักเรียน
ที่มีผล

ระดับ 3    
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จ านวน
นักเรีย

น 

จ านวน
นักเรียน
ที่มีผล

ระดับ 3    
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 128 96 75.00 98 93 94.90 63 56 88.89 
คณิตศาสตร์ 189 134 70.90 118 72 61.02 99 63 63.64 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

522 356 68.20 256 189 73.83 189 140 74.07 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

321 319 99.38 216 212 98.15 108 102 94.44 

สุขศึกษาและพลศึกษา 214 214 100 144 144 100 108 108 100 
ประวัติศาสตร์ 107 100 93.46 72 63 87.50 54 52 96.30 
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กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชา 

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

จ านวน
นักเรีย

น 

จ านวน
นักเรียน
ที่มีผล

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อย
ละ 

จ านว
น

นักเรีย
น 

จ านวน
นักเรียน
ที่มีผล

ระดับ 3    
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จ านวน
นักเรีย

น 

จ านวน
นักเรียน
ที่มีผล

ระดับ 3    
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ศิลปะ 107 107 100 72 72 100 54 54 100 
การงานอาชีพ 139 135 97.12 72 72 100 54 54 100 
ภาษาต่างประเทศ 232 201 86.64 170 133 78.24 117 94 80.34 
รายวิชาอ่ืนเพิ่มเติม....          

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ต่อ)  

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชา 

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

จ านวน
นักเรีย

น 

จ านวน
นักเรียน
ที่มีผล

ระดับ 3 
ขึน้ไป 

ร้อย
ละ 

จ านว
น

นักเรีย
น 

จ านวน
นักเรียน
ที่มีผล

ระดับ 3    
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จ านวน
นักเรีย

น 

จ านวน
นักเรียน
ที่มีผล

ระดับ 3    
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 126 101 80.16 100 85 85.00 63 44 69.84 
คณิตศาสตร์ 192 121 63.02 122 68 55.74 99 65 65.66 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

591 438 74.11 266 206 77.44 206 173 83.98 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

318 301 94.65 222 212 95.50 54 54 100 

สุขศึกษาและพลศึกษา 212 212 100 148 148 100 108 108 100 
ประวัติศาสตร์ 106 105 99.06 74 70 94.59 54 49 90.74 
ศิลปะ 106 106 100 74 74 100 54 54 100 
การงานอาชีพ 106 106 100 74 74 100 54 54 100 
ภาษาต่างประเทศ 232 129 55.60 174 122 70.11 117 93 79.49 
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 2.9.3 ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)  
 เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

สมรรถนะ นร. 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ 
ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบสมรรถนะ 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการ
เทียบกับร้อย

ละ 3 
(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

ด้านภาษา
(Literacy) 

18 18 40.47 - -     

ด้านค านวณ 
(Numeracy) 

18 18 47.46 - -     

ด้านเหตุผล 
(Reasoning) 

     -    

  
 2.9.4 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
     เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ความสามาร
ถ 

ด้านการ
อ่าน 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย   
ระดับ     

ประเทศ       
ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ      ด้านการ

อ่าน 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการ
เทียบกับร้อย

ละ 3 
(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

อ่านรู้เรื่อง 23 22 74.14 - - 53.36 - -  
อ่านออก
เสียง 

23 22 
71.86 

- - 68.27 - -  

  
 2.9.5 ผลกำรประเมินทำงกำรศึกษำระดับชำติ ด้ำนอิสลำมศึกษำ (I-NET) โรงเรียนเอกชน 
  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนกลาง  

วิชา 

จ านวน
นักเรีย

น
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน   
ที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ       
ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ 
I-NET 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการ
เทียบกับร้อย

ละ 3 
(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

อัลกุรอานฯ 105 86 41.83 36.18 40.76 46.19 5.43 13.33 มีพัฒนาการ 
อัลหะดีษ 105 85 44.11 34.79 41.43 51.24 9.81 23.68 มีพัฒนาการ 

อัลอะกีดะห์ 105 86 50.70 
73.91 63.2 

61.98 1.22 1.93 
มีพัฒนาการ
แต่ไม่ถึงร้อย

ละ 3 
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วิชา 

จ านวน
นักเรีย

น
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน   
ที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ       
ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ 
I-NET 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการ
เทียบกับร้อย

ละ 3 
(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

อัลฟิกฮ 105 86 39.40 40 41.54 38.23 -3.31 -7.97 ไม่มีพัฒนาการ 
อัตตารีค 105 86 37.45 52.44 41.17 46.83 5.66 13.75 มีพัฒนาการ 
อัลอัคลาก 105 86 38.21 66.68 63.12 44.33 -18.79 -29.77 ไม่มีพัฒนาการ 
มลายู 105 86 35.91 33.69 27.15 31.91 4.76 17.54 มีพัฒนาการ 
อาหรับ 105 86 30.04 24.61 31.81 25.67 -6.14 -19.31 ไม่มีพัฒนาการ 

  
  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนปลาย  

วิชา 

จ านวน
นักเรีย

น
ทั้งหม

ด 

จ านวน
นักเรีย
น   ที่
เข้า
สอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ 
I-NET 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการ
เทียบกับร้อย

ละ 3 
(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

อัลกุรอาน
ฯ 

54 50 39.81 
32.89 37.23 

40.00 2.77 7.44 มีพัฒนาการ 

อัลหะดีษ 54 50 42.59 49.34 44.72 46.92 2.20 4.92 มีพัฒนาการ 
อัลอะกี
ดะห์ 

54 50 31.82 
38.31 40.94 

35.68 -5.26 -12.85 ไม่มีพัฒนาการ 

อัลฟิกฮ 54 50 36.18 28.49 30.73 36.36 5.63 18.32 มีพัฒนาการ 
อัตตารีค 54 50 39.26 36.73 42.36 45.29 2.93 6.92 มีพัฒนาการ 
อัลอัคลาก 54 50 48.63 66.68 65.11 49.67 -15.44 -23.72 ไม่มีพัฒนาการ 
มลายู 54 50 25.43 25.93 22.91 19.35 -3.56 -15.54 ไม่มีพัฒนาการ 
อาหรับ 54 50 32.00 22.75 24.49 23.85 -0.64 -2.62 ไม่มีพัฒนาการ 
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 2.9.6 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ (เฉพำะโปรแกรม EP )  
 ค่ำประเมินมำตรฐำนภำษำอังกฤษจำกหน่วยงำนทดสอบภำษำอังกฤษ ที่กระทรวงศึกษำธิกำรรับรอง  

ระดั
บ 
ชั้น 

จ านวน 
นักเรีย

น
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรีย

น 
ที่สอบ 

ระดับผลการทดสอบความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ (Common European Frame-
work of Reference for Languages : CEFR)  

ผ่านการทดสอบอ่ืนๆ 
(TOEIC, IEFL, TOEFL  

เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน) 
Pre-A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2  

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

 
2.10 นวัตกรรม/แบบอย่ำงที่ดี (Innovation/Best Practice)   

  นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่น ามาใช้ในการปฏิบัติ เพ่ือแก้ปัญหาหรือเพ่ือ
การพัฒนา ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร อย่างสิ้นเชิงหรือเห็นได้ชัด เป็น
การพัฒนาต่อยอด เพ่ิมมูลค่า มีเป้าหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือมีความสร้างสรรค์ (C – Crea-
tive), มีความใหม่ในบริบทนั้นๆ (N - New) มีคุณค่ามีประโยชน์ (V – Value-Added) และปรับใช้ได้อย่าง
เหมาะสม (A - Adaptive) 

แบบอย่างที่ดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขึ้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถานศึกษา
ประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มีหลักฐานของ
ความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การปฏิบัติตลอดจนความรู้และ
ประสบการณ์ มีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 
รูปแบบการสอน Open approach คุณภาพของผู้เรียน ป.1 – ป.2 
ระบบการศึกษาอิสลาม (ตัรบียะห์นักเรียน) คุณภาพของผู้เรียน ม.1 - ม.6 
ระบบ I-school คุณภาพของผู้เรียน ป.1 - ม.6 
การสอนแบบบูรณาการอิสลาม คุณภาพของผู้เรียน ป.1 - ม.6 
การพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมทักษะอาชีพยุค 4.0 
ของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 

คุณภาพของผู้เรียน ม.1 - ม.6 

กิจกรรมสัมพันธ์ชาวหอ คุณภาพของผู้เรียน ม.1 - ม.6 
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ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 
กิจกรรมกีฬาเสริมทักษะ คุณภาพของผู้เรียน ป.1 - ป.5 
กิจกรรม Sport day คุณภาพของผู้เรียน ม.1 - ม.6 
กิจกรรมค่ายภาวะผู้น า คุณภาพของผู้เรียน ม.4-5 
กิจกรรมบานบุรีผลัดใบ คุณภาพของผู้เรียน ม.6 

ระบบการศึกษาอิสลาม (ตัรบียะห์ครู) 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ครูและบุคลากรโรงเรียน 

PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ครูและบุคลากรโรงเรียน 

ระบบ i-school pay กระบวนการบริหารและการจัดการ   ครูและนักเรียน 
จัดตั้ง smart TV ทุกห้องเรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ   ครูและนักเรียน 

 
2.11 รำงวัลที่สถำนศึกษำได้รับ  

2.11.1 ปีกำรศึกษำปัจจุบัน   

ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1.รางวัลโรงเรียนดีเด่นที่
นักเรียนมีผลคะแนนใน
ระดับก้าวหน้าสูงสุด 
โครงการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามมาตรฐานสากล  

รางวัลโรงเรียน
ดีเด่น 

จังหวัด 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา และ บริษัท เออาร์ไอ
ที จ ากัด 

26 มกราคม 
2563 

2. “โรงเรียนเครือข่ายการ
รับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” 

เข้าร่วม ภาค/ประเทศ 
 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 19 ตุลาคม 
2563 

3. สถาบันการศึกษาท่ี
สนับสนุนให้เยาวชนท าจิต
อาสา 

สนับสนุนให้
เยาวชนท าจิต
อาสา 

ภาค/ประเทศ 
 

Youth for Next step และ 
Youth Plus Thailand 
ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน 

27 ธันวาคม 
2563 

4. โรงเรียนต้นแบบการ
ด าเนินงานคุณภาพของ
สถานศึกษาตามกฏ
กระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 ภายใต้โครงการ 
Coaching Teams เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
ปีงบประมาณ 2563 

โรงเรียน
ต้นแบบ 

จังหวัด 
 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

23 กันยายน 
2563 

5. โครงการเตรียมความ เข้าร่วม จังหวัด โรงพยาบาลหาดใหญ่ 1 กรกฎาคม 
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

พร้อมของสถานศึกษาเพ่ือ
เฝ้าระวังและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

 2563 

6. Is an Educational In-
stitution that promotes 
the improvement of 
student academic 
achievements as part of 
the 2020 

promotes ภาค/ประเทศ 

 

SEAMEO STEM-ED 25 No-
vember 
2020 

7. Human Research Par-
ticipant Course 

ได้เข้าร่วมและ
ผ่านการอบรม
จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ 

เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

 11 
มิถุนายน 
2564 

8. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ส าหรับ
ผู้บริหารและครูโรงเรียน
เอกชน 

เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการ 

เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

29 มีนาคม 
2564 

9. ปรับระบบประกัน
คุณภาพภายในให้นักเป็นไป
ตามมาตรฐานหน่วยงานต้น
สังกัด 

ได้ผ่านการ
อบรมหลักสูตร 

เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

บริษัทแพลนแทรนนิ่ง แอนด์ 
คอนซัลแทนท์ จ ากัด 

26 มีนาคม 
2564 

10. เป็นวิทยากรการอบรม
หลักสูตรพัฒนาการใช้
หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและอิสลามศึกษา
แบบบูรณาการตามบริบท
พ้ืนทีข่องสถานศึกษาจังหวัด
ชายแดนใต้เพ่ือความมั่นคง 
ประจ าปีงบ 2564 

เป็นวิทยากร
อบรม 

เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

18 มีนาคม 
2564 

11. อบรมหลักสูตร
สร้างสรรค์สื่อการสอน
ส าหรับครูประถมจาก
กระดาษง่ายๆแต่ประยุกต์ได้
หลากหลายวิชา 

ได้รับการอบรม 
online  

เขตพ้ืนที่ 
 

มูลนิธิอุดมพรสมศักดิ์ (เชี่ยง
ใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ 

6 มิถุนายน 
2563 

12. อบรมหลักสูตรการออก
เสียงภาษาอังกฤษส าหรับครู 

อบรมออนไลน์ เขตพ้ืนที่ 
 

มูลนิธิอุดมพรสมศักดิ์ (เชี่ยง
ใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ 

13 มิถุนายน 
2563 
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

13.อบรมหลักสูตรการใช้
ภาษาอังกฤษแบบผิดๆในยุค
สื่อออนไลน์ 

อบรมออนไลน์ เขตพ้ืนที่ 
 

มูลนิธิอุดมพรสมศักดิ์ (เชี่ยง
ใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ 

16 
พฤษภาคม 
2563 

14. ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิด
ชั้นเรียน (Open Class) ใน
การพัฒนาวิชาชีพครูด้วย
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน 
(Lesson Study) และ
วิธีการแบบเปิด (Open 
Approach) 

ได้เข้าร่วม
กิจกรรมเปิดชั้น
เรียน 

จังหวัด โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา 14 มกราคม 
2563 

15. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง วิธีการเรียนการสอน
แบบ Lesson study และ 
Open Approach 

เป็นวิทยากร
อบรม 

เขตพ้ืนที่ 
 

โรงเรียนบ้านป่าแก่ 6 เมษายน 
2563 

16. อบรม สัมมนา หลักสูตร
ผู้ตัดสินกีฬาปันจักสีลัต Re-
freshing Course 

ผ่านการอบรม ประเทศ สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่ง
ประเทศไทย 

 27 มีนาคม 
2564 

17. โครงการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศตามมารตรฐาน
สากล MS Power Point 
2016  

รางวัลชมเชย
และ
ทุนการศึกษา 
500 บาท 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา และ บริษัท เออาร์ไอ
ที จ ากัด 

26 มกราคม 
2563 

18. โครงการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศตามมารตรฐาน
สากล MS Word 2016 

รางวัลชมเชย
และ
ทุนการศึกษา 
500 บาท 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา และ บริษัท เออาร์ไอ
ที จ ากัด 

26 มกราคม 
2563 

19. โครงการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศตามมารตรฐาน
สากล MS Word 2016 

เข้าร่วม
กิจกรรมการ
อบรม และ
ทักษะด้านไอที 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา และ บริษัท เออาร์ไอ
ที จ ากัด 

26 มกราคม 
2563 

20. โครงการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศตามมารตรฐาน
สากล Adobe Photoshop  

เข้าร่วม
กิจกรรมการ
อบรม และ
ทักษะด้านไอที 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา และ บริษัท เออาร์ไอ
ที จ ากัด 

26 มกราคม 
2563 

 
 
ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี)   

ชื่อรางวัล ปี พ.ศ..... หน่วยงาน หมายเหตุ 
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ที่ได้รับรางวัล ที่มอบรางวัล 
1. โรงเรียนรางวัลพระราชทาน - - ไม่ได้เสนอรับ

รางวัล 
2. นักเรียนรางวัลพระราชทาน - - ไม่ได้เสนอรับ

รางวัล 
3. โรงเรียนมาตรฐานสู่สากล  (มาตรฐาน สช.) - - ไม่ได้เสนอรับ

รางวัล 
1. โรงเรียนคุณธรรม  (ระดับ สช. ระดับกระทรวง) - - ไมไ่ด้เสนอรับ

รางวัล 
2. โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง - - ไม่ได้เสนอรับ

รางวัล 
 

  2.12 กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและจุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร  
นโยบำยและจุดเน้น มี ไม่มี 

1. จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ  รวมทั้งแนวทางการจัด 
การเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ 

 
 

2. ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการ
จ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 

 
 

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

 

 

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้าง
อาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

 
 

5. พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์  
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

 
 

6. ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษา
อย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะ
การสื่อสารและใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

7. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

 
 

8. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้   
9. เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

 
 

10. ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็น
อาชีพและสร้างรายได้ 

 
 

11. สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
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นโยบำยและจุดเน้น มี ไม่มี 
12. พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The 
Trainer)  และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human 
Capital Excellence Center: HCEC) 

 
 

13. ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่
ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP) 

 
 

 
   2.13 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. ที่ผ่ำนมำ  

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน: มัธยมศึกษำ 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 
อิงสถำนศึกษำ 

ค่ำเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภำพ 
ค่ำเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภำพ 

คะแนน 
ระดับ

คุณภำพ 
ด้ำนผู้เรียน       
มำตรฐำนที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

3.36 ดี 3 ดี 3.18 ดี 

มำตรฐำนที่ 2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย 
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

3.39 ดี 3 ดี 3.20 ดี 

มำตรฐำนที่ 3 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ
และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา 

3.15 ดี 3 ดี 3.08 ดี 

มำตรฐำนที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิด  วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 

3.10 ดี 3 ดี 3.05 ดี 

มำตรฐำนที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

1.51 พอใช้ 2 พอใช้ 1.76 พอใช้ 

มำตรฐำนที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3.13 ดี 3 ดี 3.07 ดี 

มำตรฐำนที ่7 ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 

3.27 ดี 3 ดี 3.14 ดี 

ด้ำนคร ู       
มำตรฐำนที่ 8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ 3.76 ดีมำก 3 ดี 3.38 ดี 
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กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน: มัธยมศึกษำ 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 
อิงสถำนศึกษำ 

ค่ำเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภำพ 
ค่ำเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภำพ 

คะแนน 
ระดับ

คุณภำพ 
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
และมีครูเพียงพอ 
มำตรฐำนที่ 9 ครูมีความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

3.01 ดี 3 ดี 3.01 ดี 

ด้ำนผู้บริหำร       
มำตรฐำนที่ 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้น า
และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ 

3.89 ดีมาก 3 ดี 3.45 ดี 

มำตรฐำนที่ 11 สถานศึกษามีการจัด
องค์กร/โครงสร้างและการบริหาร
อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุ
เป้าหมายการศึกษา 

2.90 ดี 3 ดี 2.95 ดี 

มำตรฐำนที่ 12 สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมและการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.78 ดีมาก 3 ดี 3.39 ดี 

มำตรฐำนที่ 13 สถานศึกษามี
หลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

4.00 ดีมาก 3 ดี 3.50 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

4.00 ดีมาก 3 ดี 3.50 ดีมาก 

ในภำพรวมสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ  ไม่สมควรรับรอง
มำตรฐำนกำรศึกษำ 
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1.2 กำรประเมินจำก สมศ. ในรอบท่ี 3  เมื่อวันที่ 26 เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2558  มีข้อมูลตำรำงนี้ 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ  

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.53 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.42 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.77 ดี 
ตัวบงชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.27 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 9.27 พอใช้ 
ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด 

5.00 4.77 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์              
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 84.43 ดี 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป             ใช่     ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีข้ึนไป 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้        ใช่       ไม่ใช่ 
ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน    ใช่        ไม่ใช่         
 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
                   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา           ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ข้อเสนอแนะและกำรพัฒนำตำมข้อเสนอแนะของสถำนศึกษำ  
ระดับขั้นพื้นฐำน 

ด้ำน ข้อเสนอแนะจำก สมศ. กำรน ำข้อเสนอแนะไปพัฒนำของสถำนศึกษำ 
ด้ า น ผ ล
ก า ร จั ด
การศึกษา 
 

 
 
 

1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี รู้จักดูแลตนเองให้มีความ
ปลอดภัย ปราศจากปัญหายาเสพติด และสิ่งมอม
เมา มีน้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ ยึดหลักปฏิบัติและการด าเนินชีวิตตาม
ห ลั ก ศ า ส น า อิ ส ล า ม  คิ ด เ ป็ น  ท า เ ป็ น  มี
ความสามารถด้านการคิดอย่างหลากหลาย 
ผู้เรียนได้ฝึกการเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี หมุนเวียน
ผลัดเปลี่ยนกันไป ทุกคนได้ท ากิจกรรมอยู่บนฐาน
ของครอบครั ว  มี ค รู ป ระจ าหอ พักคอย ให้
ค าแนะน าดูแลช่วยเหลือ มีค่ายต้นกล้าแห่งผู้น า มี
การทัศนศึกษาตามโปรแกรมพิเศษของแต่ละ
โปรแกรม สามารถคิด แก้ปัญหา และปรับตัวเข้า
กับสังคมได้ สอดคล้องกับผลการด าเนินงานตาม
ปรั ชญา  ปณิ ธ าน/วิ สั ยทั ศน์  พันธกิ จ  และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ส่งผล
สะท้อนเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียนในด้าน “ผู้เรียน
เป็นประชาชาติมัชฌิมา(ประชาชาติสายกลาง)” 
โดยมีโครงการพัฒนาให้ผู้เรียน เป็นประชาชาติ
มัชฌิมา(ประชาชาติสายกลาง ) และโครงการ
ส่งเสริมนักเรียนมีอิสลามเป็นวิถีชีวิต รองรับใน
การพัฒนา เกิดผลกระทบที่ดี ต่อสถานศึกษาและ
เป็นที่ยอมรับของชุมชนอย่างเด่นชัด และสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาในด้าน “โรงเรียน
ศาสตร์อิสลาม”  
2. สถานศึกษามีการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ตามโครงการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีกิจกรรม
ปลูกพืชสวนครัว และมีกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาผู้เรียนใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ไม่
ประหยัด อดออม และเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีการด าเนินงาน
ตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) สามารถเป็น
แบบอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในการ
แก้ปัญหาของสถานศึ กษาและชุ มชนรอบ
สถานศึกษาอย่างเด่นชัด 

1.การวางแผนเพื่อพัฒนา 
โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนได้วางแผนจัดท า
เพ่ือพัฒนา คือ 
- งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบกิจกรรมตัรบี
ยะฮฺอย่างต่อเนื่อง(ประกาศปรับปรุงคุณภาพ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร) 
- จัดท าแผนปฏิทินกิจกรรมตัรบียะห์ทั้งระบบ 
- โครงการรณรงค์ให้นักเรียนมีอิสลามเป็นวิถี
ชีวิต(ส่งเสริมอัคลาก สุนนะฮฺ  กุดวะฮฺ และ
อามัล) 
- ปรับปรุงกิจกรรมตัรบียะห์เสริมหลักสูตร 
- กิจกรรมเสริมภาวะผู้น าแก่นักเรียนทุกคน 
- พัฒนาคู่มือหลักสูตรระบบพัฒนานักเรียน 
- โครงการค่ายบูรณาการลูกเสือแกนน า
นักเรียนผู้บ าเพ็ญประโยชน์ฯ 
- กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติอามัลนักเรียน
เดือนรอมฎอน 
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพมูร็อบบีย์สู่มืออาชีพ 
- กิจกรรมรณรงค์มารยาทดีงามของท่านศาสดา 
- กิจกรรมบุคคลส าคัญ(ฮีโร่)ในประวัติศาสตร์
อิสลาม 
- กิจกรรมเลือกตั้งองค์การบริหารนักเรียน 
(อบน.) 
- กิจกรรมสังสรรค์อีด(ตรุษอิสลาม) 
- กิจกรรมจิตอาสา 
- ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- รณรงค์ประหยัดพลังงาน 
- กิจกรรมกลุ่มสร้างสรรค์ (จิตอาสา/ภาวะผู้น า) 
- กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสังคม  เช่น เก็บขยะ ณ 
สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ ช่วงเทศกาลฮัจย์ 
- ค่ายต้นกล้าผู้น า 
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- ช่วยงานมัสยิดและงานแต่งงาน 
- คุตบะฮฺสัญจร(แกนน านักเรียน) 
- ส่งแกนน านักเรียนสอนตาดีกาคุรุสัมพันธ์ 
2.วิธีการพัฒนา 
โดยสถานศึกษามีความจริงจังและพยายาม
ผลักดันอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียน 1. 
ปรับปรุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร (พัฒนา
ต่อเนื่อง) 2. หานวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนาสื่อ
การด าเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร(สื่อตัรบียะห์) 
3. อบรมยกระดับแกนน านักเรียน พัฒนาระบบ
ติดตามการปฏิบัติอามัลอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตอนเช้า การ
ฝึกแถว ร้องเพลงชาติ อ่านบทขอพรจากพระ
เจ้า อ่านบทคัมภีร์อัลกุรอาน  การแสดงความ
เคารพด้วยการไหว้เมื่อพบผู้ใหญ่หรือครูต่างศา
สนิก ทักทายด้วยการกล่าว “อัสลามุอาลัยกุม
ฯ” เมื่อพบผู้ใหญ่หรือครูที่เป็นมุสลิม การ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันที่ศาสนาอิสลามส่งเสริม
ให้ปฏิบัติ กิจกรรมนาศีฮัตหลังละหมาด
(ตักเตือนในสิ่งที่เป็นความดี) ฝึกให้นักเรียนมี
ระเบียบวินัยผ่านระบบตัรบียะห์ การให้รางวัล 
การชมเชย การบันทึกความดี เมื่อนักเรียนท า
ความดี เช่น น าขยะไปทิ้งในถัง การจัดเก็บ
สิ่งของเข้าท่ี การช่วยเหลือผู้อื่น 
3.ผลจากการพัฒนา 
นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์ในระดับดีมาก ทั้งในด้านคุณธรรม
จริยธรรมทั่วไปและคุณธรรม จริยธรรมตาม
หลักการศาสนาอิสลาม เป็นผลจากความมุ่งมั่น
และจริงจังของสถานศึกษาที่มีวิสัยทัศน์มั่นคงใน
การสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีและส่งเสริมให้
ผู้อื่นท าความดี 
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ด้านการ
บริหาร
จัด
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษาน าผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสองและผลการประเมินคุณภาพภายใน มา
ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาเ พ่ือมุ่ ง ไปสู่
สถานศึกษาที่มีคุณภาพ โดยสถานศึกษาได้ท า
ข้อตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดและด าเนินงาน
ตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองทั้ง 4 ด้านอย่าง
เด่นชัด 

 
 

1.การวางแผนเพื่อพัฒนาโรงเรียนได้ก าหนด
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
ของนักเรียนตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสอง 
2.วิธีการพัฒนา ด าเนินงานตามระบบบริหาร
คุณภาพ(PDCA) 
3.ผลจากการพัฒนา เนื่องจากต้นสังกัดมี
งบประมาณจ ากัดในการพัฒนาโรงเรียนที่สังกัด 
สช. การจัดการอบรมหรือพัฒนาเป็นไปอย่าง
จ ากัด ทางโรงเรียนได้รวมกลุ่มกันเป็นชมรมเพ่ือ
การพัฒนาไปพร้อมๆ กันระหว่างโรงเรียนที่อยู่
ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเป็นวิธีการที่เป็น
ข้อแนะน าของเขตพ้ืนที่ที่เป็นต้นสังกัด โดย
ชมรมได้มีการรวมกลุ่มจัดอบรมไปพร้อมๆ กัน
ในหลายหัวข้อ เช่น การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
ครู การบริหารจัดการ การพัฒนานักเรียน เป็น
ต้น 

ด้านการ
จัดการ
เรียนการ
สอนที่
เน้น
ผู้เรียน
เป็น
ส าคัญ 
 

สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทุกคนได้เข้ารับการ
อบรมพัฒนาในวิชาที่สอนไม่ต่ ากว่า 20 ชั่วโมงต่อ
ทุกคน มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ มีการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนของครู ทุ กคน  มี กา รประ เมินแบบวั ด 
แบบทดสอบ โดยใช้โปรแกรม Simple ltem 
Analysis มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาครู
อย่างเป็นระบบ มีกระบวนการจัดการเรียนอย่าง
เหมาะสม ครูได้ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิด
ขึ้นกับผู้ เรียนด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ
ความคิดรวบยอดและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ครูมีข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการออกแบบ
การเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความ
แตกต่างระหว่างบุคคล มีการจัดบรรยากาศให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ มีการใช้สื่ออย่างเหมาะสม มีการน า
เทค โน โลยี ม าประยุ กต์ ใ ช้  มี ก า รประ เมิ น
ความก้าวหน้าอย่างหลากหลาย มีการวิเคราะห์

1.การวางแผนเพื่อพัฒนา 
-ก าหนดแผนการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู 
-ก าหนดแผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนของครู 
-ก าหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์รายวิชา กลุ่มสาระ
ฯ ระดับกลุ่มสาระฯและระดับชาติ 
-วางแผนสร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายใน
โรงเรียนเพ่ือนสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
2.วิธีการพัฒนา 
-อบรมพัฒนาครูในช่วงวันหยุดประจ าเดือนทั้ง
ด้านการพัฒนาวิชาชีพ และในช่วงปิดภาคเรียน
ไม่ต ากว่า 20 ชั่วโมงต่อคน 
-ติดตาม นิเทศการสอน 2 รูปแบบ คือ หัวหน้า
กลุ่มสาระฯ ติดตามการสอนในคาบ KM อย่าง
น้อย 2 คาบทุกๆสัปดาห์ และฝ่ายวิชาการ
ร่วมกับผู้บริหารเข้าสังเกตชั้นเรียนอย่างน้อย 2 
ครั้ง/ภาคเรียน 
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ผลการประเมินมาใช้สอนซ่อมเสริมและติวเข้ม  มี
การศึกษา ค้นคว้า ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ มีการด าเนินงานตาม
ระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) 

-วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ 3 ปีการศึกษาก่อนหน้า 
เพ่ือก าหนดเป้าหมายของปีการศึกษา 2559 
-ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
-กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและกลุ่มงาน
โปรแกรมพิเศษ ก าหนดแผนกิจกรรมที่
หลากหลายให้แก่นักเรียนแต่ละแผนการเรียน
ตลอดปีการศึกษา 
3.ผลจากการพัฒนา 
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทุกคนได้เข้ารับการ
อบรมพัฒนาในวิชาที่สอนไม่ต่ ากว่า 20 ชั่วโมง
ทุกคน ครูทุกคนได้รับการประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน ครูได้
ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
ด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการความคิดรวบ
ยอดและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครูมีการ
ออกแบบการ เรี ยนรู้ และจัดการ เรี ยนรู้ ที่
ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล มี
การจัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการใช้
สื่ออย่างเหมาะสม มีการน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ มีการวิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้
สอนซ่อมเสริมและติวเข้ม  มีการใช้โปรแกรม
บริหารโรงเรียน I-School เพ่ือติดตามการสอน
และการประเมินผลของครูผู้สอน มีการศึกษา 
ค้นคว้า ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้  เพ่ือแก้ปัญหานักเรียน มีการ
ด าเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) 

ด้ านการ
ป ร ะ กั น
คุณ ภ า พ
ภายใน 

สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพ
ภายใน จัดท าแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับ
มาตรฐานของศึกษาทั้ง 15 มาตรฐาน วิเคราะห์
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของต้นสังกัด มาก าหนดเป็น
มาตรฐานของสถานศึกษา ที่สะท้อนเอกลักษณ์ 
อัตลักษณ์ มาตรการส่งเสริม วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของสถานศึกษา จัดท าแผนงาน โครงการและ

1 .การวางแผน เ พ่ือ พัฒนามี การก าหนด
มาตรฐานของสถานศึกษา ที่สะท้อนเอกลักษณ์ 
อัตลักษณ์ มาตรการส่งเสริม วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของสถานศึกษา จัดท าแผนงาน โครงการและ
กิ จกร รมครอบคลุ มมาตรฐ านที่ ก า หนด 
มอบหมายผู้ รั บผิ ดช อบด า เนิ น ง านตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
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กิจกรรมครอบคลุมมาตรฐานที่ก าหนด มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่ก าหนด ประเมินผลการด าเนินงาน 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง น าผลการประเมินมาสรุปผล
ตามตัวบ่งชี้และมาตรฐานที่ก าหนด จัดท ารายงาน
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และน าผลการ
ประ เ มิ น ม า ใ ช้ ใ น ก า ร พัฒน าคุณภ าพขอ ง
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2.วิธีการพัฒนาประเมินผลการด าเนินงาน ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง น าผลการประเมินมาสรุปผล
ตามตัวบ่งชี้และมาตรฐานที่ก าหนด จัดท า
รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และน า
ผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3.ผลจากการพัฒนา  
1. โรงเรียนมีการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึ กษา เ พ่ื อยกร ะดั บคุณภ าพการจั ด
การศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 2.ผลการประเมินคุณภาพภายในมีระดับ
คุณภาพดี 
3 .  ผ ล ก า รป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พอ ใ จ ข อ ง
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนใน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดี 

 
  1.14 หน่วยงำนภำยนอกที่โรงเรียนเข้ำร่วมเป็นสมำชิก  
   สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา 

   ชมรมหาดบางรัด 
  สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 
  สมาคมเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพอัสสลาม 
 KRS MUSLEH (ประเทศมาเลเซีย) 
 JSIT Indonesia (ประเทศอินโดนีเซีย) 
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ส่วนที่ 3  
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 
3.1 ผลกำรประเมินรำยมำตรฐำน   
 3.1.1 ระดับปฐมวัย 
    มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก   
 

 
 

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน  
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 
 

จ ำนวนเด็ก (คน) *** 
ผลกำร
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน
คุณภำพ

ที่ได้ 

 
ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ ทั้งหมด 

ผ่ำน
เกณฑ์ที่
ก ำหนด 

1 มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย 
แข็งแรง         มีสุขนิสัยที่
ดี และดูแลควำมปลอดภัย
ของตนเองได้ 

 
 

 
 

84 65 63 96.92 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของเด็กมีน้ าหนัก 
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

/  
 

 58 89.23  

 1.2 ร้อยละของเด็ก
เคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้
มือและตาประสานสัมพันธ์ได้
ดี 

/  

 

 64 98.64  

 1.3 ร้อยละของเด็กดูแล
รักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน
และปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

/  
 

 65 100  

 1.4 ร้อยละของเด็กปฏิบัติตน
ตามข้อตกลงเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะ 
ที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และ
ระวังภัยจากบุคคล 
สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์
ที่เสี่ยงอันตราย 

/  

 

 65 100  

2 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ 
จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทำงอำรมณ์ได้ 

  80 65 65 100 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ร้อยละของเด็กร่าเริง
แจ่มใส          แสดงอารมณ์ 
ความรู้สึกได้เหมาะสม 
 

/  

 

 65 100  

 2.2 ร้อยละของเด็กรู้จัก /    65 100  
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ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน  
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 
 

จ ำนวนเด็ก (คน) *** 
ผลกำร
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน
คุณภำพ

ที่ได้ 

 
ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ ทั้งหมด 

ผ่ำน
เกณฑ์ที่
ก ำหนด 

ยับยั้งชั่งใจ  
อดทนในการรอคอย 

 2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับ
และพอใจในความสามารถ 
และผลงานของตนเองและ
ผู้อื่น 

/  

 

 65 100  

 2.4 ร้อยละของเด็กมี
จิตส านึกและค่านิยม      ที่ดี 

/  
 

 65 100  

 2.5 ร้อยละของเด็กมีความ
มั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก 

/  
 

 64 98.46  

 2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือ
แบ่งปัน 

/  
 

 65 100  

 2.7 ร้อยละของเด็กเคารพ
สิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ 
อดทนอดกลั้น 

/  
 

 65 100  

 2.8 ร้อยละของเด็กซ่ือสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

/  
 

 65 100  

 2.9 ร้อยละของเด็กมี
ความสุขกับศิลปะดนตรี และ
การเคลื่อนไหว 

/  
 

 65 100  

3 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม 
ช่วยเหลือตนเองและเป็น
สมำชิกที่ดีของสังคม 

  80 65 65 100 ยอดเยีย่ม 

 3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือ
ตนเอง 
ในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน มีวินัย 
ในตนเอง 

/  

 

 64 98.46  

 3.2 ร้อยละของเด็กประหยัด
และพอเพียง 

/  
 

 64 98.46  

 3.3 ร้อยละของเด็กมีส่วน
ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมใน
และนอกห้องเรียน 

/  
 

 65 100  

 3.4 ร้อยละของเด็กมี
มารยาทตามวัฒนธรรมไทย 

/  
 

 64 98.46  
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ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน  
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 
 

จ ำนวนเด็ก (คน) *** 
ผลกำร
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน
คุณภำพ

ที่ได้ 

 
ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ ทั้งหมด 

ผ่ำน
เกณฑ์ที่
ก ำหนด 

เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย 
และ 
มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ ฯลฯ 

 3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับ
หรือเคารพ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เช่น ความคิด พฤติกรรม 
พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น 

/  

 

 65 100  

 3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไข
ข้อขัดแย้งโดยปราศจาก 
การใช้ความรุนแรง 

/  

 

 65 100  

4 มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ 
สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิด
พื้นฐำน และแสวงหำ
ควำมรู้ได้ 

  75 65 64 98.75 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ร้อยละของเด็กสนทนา
โต้ตอบและ 
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 

/  
 

 64 98.46  

 4.2 ร้อยละของเด็กตั้งค าถาม
ในสิ่งที่ 
ตนเองสนใจหรือสงสัย และ
พยายามค้นหาค าตอบ 

/  

 

 64 98.46  

 4.3 ร้อยละของเด็กอ่าน
นิทานและเล่าเรื่อง 
ที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับ
วัย 

/  

 

 64 98.46  

 4.4 ร้อยละของเด็กมี
ความสามารถในการคิดรวบ
ยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ การคิด
แก้ปัญหาและสามารถ
ตัดสินใจในเรื่อง 
ง่าย ๆ ได้ 

/  

 

 62 95.38  
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ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน  
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 
 

จ ำนวนเด็ก (คน) *** 
ผลกำร
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน
คุณภำพ

ที่ได้ 

 
ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ ทั้งหมด 

ผ่ำน
เกณฑ์ที่
ก ำหนด 

 4.5 ร้อยละของเด็ก
สร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ 
เช่น งานศิลปะ การ
เคลื่อนไหวท่าทาง การเล่น
อิสระ ฯลฯ 

/  

 

 65 100  

 4.6 ร้อยละของเด็กใช้สื่อ
เทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย 
แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ 
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้ได้ 

/  

 

 65 100  

              สรุปผลกำรประเมิน    =        ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                               จ านวนประเด็นพิจารณา  

98.85 ยอดเยี่ยม 

   
จุดเน้นและกระบวนกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพของมำตรฐำนที่ 1 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน 
ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของเด็ก 
มีด าเนินงานการประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้   

ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของเด็ก ผลประเมิน ข้อมูลกำรประเมิน 
1. มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

ยอดเยี่ยม 
96.92 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์จากกิจกรรมกลางแจ้ง 
และกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

ยอดเยี่ยม 
100 
 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์จากกิจกรรม
สร้างสรรค์ และกิจกรรมการเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

ยอดเยี่ยม 
100 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์จากกิจกรรมเสรี และ
กิจกรรมกลางแจ้ง 

4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะ
การคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

ยอดเยี่ยม 
98.746 

 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์จากกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ และกิจกรรมการเกมการศึกษา 
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กระบวนกำรพัฒนำคุณภำพเด็ก ครูมีบทบำทส ำคัญ  
ขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพเด็ก มีดังนี้  

1. วิเครำะห์บทบำท หน้าที่ ความรับผิดชอบของครูผู้สอน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
2. วิเครำะห์สภำพปัญหำและสำเหตุของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน เช่น การวิเคราะห์ 

เด็กเป็นรายบุคคล  
3.   ก ำหนดทิศทำง ภำรกิจ เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ กิจกรรมการด าเนินงานตัวชี้วัด ความส าเร็จตาม

สภาพปัญหาและสาเหตุของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
4.   จัดท ำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้  
4.1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม  
4.2 สนองกลยุทธ์/สนองมาตรฐาน 
4.3 ตัวบ่งชี้  
4.4 เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
4.5 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
4.6 แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม 
4.7 ระยะเวลา  
4.8 งบประมาณ 
4.9 การประเมินผล 
4.10 ผู้รับผิดชอบ 

ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของเด็ก กิจกรรมที่ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพเด็ก 
1. มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุข
นิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได้ 

- กิจกรรมสมรรถภาพทางกาย 
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็ก 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

- กิจกรรมสุนทรียภาพ 
- กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 

3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

- กิจกรรมอมรมคุณธรรม จริยธรรม 
- กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

- กิจกรรมนักสื่อสารน้อย 
- กิจกรรมวิทยาศาสตร์น้อย 
- กิจกรรมรักคณิตศาสตร์ 
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มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  

ประเด็นพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติงำน 

*** 
ผลส ำเร็จ (ข้อ) 

ผลกำรประเมิน 
คุณภำพที่ได ้ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

/    

 1.2 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความ
พร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ 

/    

 1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้
ผ่านการเล่น และการลงมือปฏิบัติ (Active learn-
ing) 

/    

 1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนอง
ความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

/    

 1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / 
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

/    

2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   5 ยอดเยี่ยม 
 2.1 จัดครูครบชั้นเรียน  /    
 2.2 จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัด

ประสบการณ์ 
/    

 2.3 จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรม
การศึกษาปฐมวัย 

/    

 2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย /    
 2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรม

การศึกษาปฐมวัย 
/    

3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา 

/    

 3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์
และการประเมินพัฒนาการเด็ก  

/    

 3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์ส าคัญในการ
ออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและ
ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 

/    

 3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ครอบครัว 

/    
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ประเด็นพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติงำน 

*** 
ผลส ำเร็จ (ข้อ) 

ผลกำรประเมิน 
คุณภำพที่ได ้ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

 3.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

/    

4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่าง
ปลอดภัย 
และเพียงพอ 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ค านึงถึง
ความปลอดภัย 

/    

 4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึง
ความปลอดภัย 

/    

 4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคลและ
กลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 

/    

 4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการ
เรียนรู้ ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เช่น ของเล่น 
หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุด
ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ 

/    

 4.5 จัดห้องประกอบที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

/    

5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 5.1 อ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการ
เรียนรู้ 

/    

 5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิต
และใช้สื่อในการจัดประสบการณ์ 

/    

 5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัด
ประสบการณ์ 

/    

 5.4 มีการน าผลการนิเทศติดตามการใช้สื่อมาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนา 

/    

 5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ 
และนวัตกรรมเพ่ือการจัดประสบการณ์ 

/    

6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 6.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา 

/    

 6.2 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดรับกับ
มาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตาม

/    



   
66 

 

ประเด็นพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติงำน 

*** 
ผลส ำเร็จ (ข้อ) 

ผลกำรประเมิน 
คุณภำพที่ได ้ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

แผน 
 6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
/    

 6.4  มีการติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท า
รายงานผล          การประเมินตนเองประจ าปี 
และรายงานผลการประเมินตนเอง          ให้
หน่วยงานต้นสังกัด 

/  

  

 6.5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

5  
  

  สรุปผลกำรประเมิน       =       ผลรวมผลส าเร็จทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

5 ยอดเยี่ยม 

  หมำยเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพำะแถบสีขำว 
*** ผลส าเร็จ =   จ านวนข้อทีป่ฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา 

 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
จุดเน้นและกระบวนกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพของมำตรฐำนที่ 2   
ผลสัมฤทธิ์ทำงกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ผลประเมิน ข้อมูลกำรประเมิน 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ังสี่ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

ดีเลิศ ประเมินจากแผนการจัดประสบการณ์และ
กระบวนการสอน 

2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม ประเมินจากจ านวนครูต่อชั้นเรียน 
3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม ประเมินจากนิเทศก์กระบวนการจัดกิจกรรม 

4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ 

ยอดเยี่ยม 
 

ประเมินจากสื่ออุปกรณ์ครบทุกด้าน 

5.ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ดีเลิศ ประเมินจากเด็กเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยี 

           แปลผลกำรประเมินคุณภำพที่ได้ 
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  

           ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินคุณภำพที่ได้ 
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  
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ผลสัมฤทธิ์ทำงกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ผลประเมิน ข้อมูลกำรประเมิน 
6. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ดีเลิศ ประเมินจากการประชุมผู้ปกครอง ทัศนศึกษา  

 
กระบวนกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพของมำตรฐำนที่ 2 
 กระบวมกำรพัฒนำกำรบริหำร และกำรจัดกำร 
 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคารมีระบบบริหารคุณภาพ ดังนี้ 

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ที่
สถานศึกษาก าหนดโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

2. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด คือ กลยุทธ์ที่ 1 
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการน าองค์กรสู่ประสิทธิผล  

3. แผนปฏิบัติงานประจ าปี ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีโครงการสนับสนุน ดังนี้ 
- โครงการการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และการบริการ 
- โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนรวม 
- โครงการพัฒนางาน และการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   

4. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
5. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและสอดล้องกับหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 2561 ครอบคลุม

พัฒนาการ ๔ ด้าน และสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น 
6. จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2561และ

สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น จัดประสบการณ์ตามแผนฯ แต่ละวัน พัฒนาเด็กครอบคลุมพัฒนาการ 4 ด้าน ได้แก่ 
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

7. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
8. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา โดย

ส่งครูเข้ารับการอบรมเรื่องการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 
9. จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ ค านึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็น

รายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 
10.อ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาครู 
11.สรุปผลโครงการ สรุปผลการประเมินกระบวนการบริหาร และการจัดการที่ปฏิบัติงานประจ า ปี

การศึกษาละ 1 ครั้ง 
12. การประเมินกระบวนการบริหาร และการจัดการ 
13. ปรุงปรุง/พัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการ 

 
     มำตรฐำนที่ 3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ   
 



   
68 

 

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน  
ผลส ำเร็จ (ข้อ) 

 

ผลกำรประเมิน
คุณภำพที่ได ้

 
ปฏิบัติ 

 
ไม่ปฏิบัติ 

1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้
เดก็มีพัฒนาการทุกด้าน อย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

  
3 ยอดเยี่ยม 

 1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็ก
เป็นรายบุคคล 

/  
  

 1.2 จัดท าแผนและใช้แผนการ
จัดประสบการณ์จากการ
วิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา 

/  

  

 1.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้ง
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 
โดย ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใด
ด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 

/  

  

2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

  
3 ยอดเยี่ยม 

 2.1 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยง
กับประสบการณ์เดิม 

/  
  

 2.2  ให้เด็กมีโอกาสเลือกท า
กิจกรรมอย่างอิสระ ตามความ
ต้องการความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนองต่อ
วิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็น
รายบุคคล หลากหลายรูปแบบ
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

/  

  

 2.3  เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลง
มือ กระท า และสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 

/  
  

3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

  
4 ยอดเยี่ยม 

 3.1  จัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้

/  
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ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน  
ผลส ำเร็จ (ข้อ) 

 

ผลกำรประเมิน
คุณภำพที่ได ้

 
ปฏิบัติ 

 
ไม่ปฏิบัติ 

สะอาด ปลอดภัย และอากาศ
ถ่ายเทสะดวก 

 3.2  จัดให้มีพ้ืนที่แสดงผลงาน
เด็ก พ้ืนที่ส าหรับมุม
ประสบการณ์และการจัด
กิจกรรม 

/  

  

 3.3  จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการ
จัดภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้  
เป็นต้น 

/  

  

 3.4  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะ
ความสนใจ และวิถีการเรียนรู้
ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล 
คอมพิวเตอร์ ส าหรับการเรียนรู้ 
กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้น
ให้คิดและหาค าตอบ เป็นต้น 

/  

  

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

  

4 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจาก
กิจกรรมและกิจวัตรประจ าวัน
ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย  

/    

 4.2 วิเคราะห์ผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

/    

 4.3 น าผลการประเมินที่ได้ไป
พัฒนาคุณภาพเด็กอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

/    

 4.4 น าผลการประเมิน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 

/    



   
70 

 

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน  
ผลส ำเร็จ (ข้อ) 

 

ผลกำรประเมิน
คุณภำพที่ได ้

 
ปฏิบัติ 

 
ไม่ปฏิบัติ 

สรุปผลการประเมิน  ยอดเยี่ยม 
 
จุดเน้นและกระบวนกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพของมำตรฐำนที่ 3   
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็น

ส ำคัญ   
ผลประเมิน ข้อมูลกำรประเมิน 

1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม 
 

ประเมินจากพัฒนาการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ร่างกาย อารณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น
และปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ยอดเยี่ยม 
 

ประเมินจากกระบวนการจัดกิจกรรมแบบ 
Active learning 

3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

ยอดเยี่ยม 
 

ประเมินจากแหล่งการเรียนรู้ตามกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผล
การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม 
 
 

- ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้านและน า
ผลพัฒนาการเด็ก 
- ประเมินเป็นรายบุคคลตลอดปีการศึกษา 
- สภาพการประเมินมีลักษณะเช่นเดียวกับ
กิจกรรมประจ าวัน 
- ประเมินอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน
เลือกใช้เครื่องมือ และจดบันทึกเป็นหลักฐาน 
- ประเมินตามสภาพจริงตามวิธีการหลาก
หลาเหมาะสมกับเด็ก 

 
กระบวนกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  ครูมีบทบำทส ำคัญ  

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร มีขั้นตอนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยดังนี้ 
1. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และงบประมาณ สนับสนุนการด าเนินงาน คือ กลยุทธที่ 3 การพัฒนา

ครูและบุคลากรสู่การเป็นมูร็อบบีย์ที่มีคุณภาพ (กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ) 
2. ปฏิบัติตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และงบประมาณ ประกอบด้วยโครงการ ต่าง ๆ คือ 

2.1 พัฒนาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตลอดปี โดยการวางแผน ต าเนิน
การ ก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน ปรับปรุป/พัฒนา ได้แก่ 

- โครงการพัฒนาหลักสูตร และการจัดประสบการณ์ที่นันผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- โครงการพัฒนางานและการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
- โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
- โครงการคุณธรรมน าความรู้ส าหรับครูปฐมวัย 

2.2 พัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้นอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
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2.3 พัฒนาคุณภาพการสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
2.4 พัฒนาคุณภาพการการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
2.5 พัฒนาคุณภาพการการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก 
2.6 สรุปผลโครงการ สรุปผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกสิ้นปีการศึกษา 

3. ประเมินกระบวนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. ปรุงปรุงพัฒนากระบวนกาจากผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่นั้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
3.1.2 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

    มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน   
 
 

ประเด็นพิจำรณำ 

กำร
ปฏิบัติงำน 

 
เป้ำหม

ำย 
(ร้อย
ละ) 

 

จ ำนวนผู้เรียน 
(คน) 

*** 
ผลกำร
ประเมิ
น(ร้อย
ละ) 

ผลกำร
ประเมิน
คุณภำพ

ที่ได้ 

 
ปฏิบั
ต ิ

 
ไม่ 

ปฏิบัติ 
ทั้งห
มด 

ผ่ำน
เกณฑ์ที่
ก ำหนด 

ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน        
1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  

การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  82 608 506 83.22 ดีเลิศ 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่านในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

    505 83.06  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการ
เขียนในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

    504 82.89  

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการ
สื่อสารในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

    507 83.39  

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการ
คิดค านวณในแต่ละดับชั้นตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

    508 83.55  

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

  84 608 456 75.45 ดีเลิศ 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ 
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ 

    403 66.32  

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปราย     540 88.89  
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ประเด็นพิจำรณำ 

กำร
ปฏิบัติงำน 

 
เป้ำหม

ำย 
(ร้อย
ละ) 

 

จ ำนวนผู้เรียน 
(คน) 

*** 
ผลกำร
ประเมิ
น(ร้อย
ละ) 

ผลกำร
ประเมิน
คุณภำพ

ที่ได้ 

 
ปฏิบั
ต ิ

 
ไม่ 

ปฏิบัติ 
ทั้งห
มด 

ผ่ำน
เกณฑ์ที่
ก ำหนด 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
 2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหา

อย่างมีเหตุผล 
    426 70.02  

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   86 608 476 78.23 ดีเลิศ 
 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ

ในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและ
การท างานเป็นทีม 

    545 89.57  

 3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
องค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็น
แนวความคิด โครงการ โครงงาน 
ชิ้นงาน ผลผลิต 

    407 66.89  

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

  88 608 457 75.58 ดีเลิศ 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

    451 74.15  

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมใน
ด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร 
การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม 

    464 76.27  

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

  82 608 501 82.81 ดีเลิศ 

 5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

    501 82.37  

6 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ 

  88 608 561 92.76 ยอดเยี่ยม 

 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีในการศึกษาต่อ  

    576 95.25  

 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีในการจัดการ 
การท างานหรืองานอาชีพ 

    546 90.28  
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ประเด็นพิจำรณำ 

กำร
ปฏิบัติงำน 

 
เป้ำหม

ำย 
(ร้อย
ละ) 

 

จ ำนวนผู้เรียน 
(คน) 

*** 
ผลกำร
ประเมิ
น(ร้อย
ละ) 

ผลกำร
ประเมิน
คุณภำพ

ที่ได้ 

 
ปฏิบั
ต ิ

 
ไม่ 

ปฏิบัติ 
ทั้งห
มด 

ผ่ำน
เกณฑ์ที่
ก ำหนด 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน         

1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

  91 608 465 76.48 ดีเลิศ 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็น
ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา   

    580 95.39  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและ
จิตส านึกตามทีส่ถานศึกษาก าหนด โดย
ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 

    530 87.17  

2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

  
91 608 

608 100 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  

    608 100  

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

    570 93.75  

3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

  89 608 462 75.98 ดีเลิศ 

 - ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้านเพศ วัย  เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี 

    462 75.98  

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   92 608 580 95.39 ดีเลิศ 
 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษา

สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และ
สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย  

    462 75.98  

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่
ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจ
ผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

    480 78.94  

                สรุปผลกำรประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

83.59 ดีเลิศ 
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 จุดเน้นและกระบวนกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพของมำตรฐำนที่ 1   
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน 
ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
ระดับชั้นประถมศึกษำ มีด าเนินงานการประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้  

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ผลประเมิน ข้อมูลการประเมิน 
1.มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณ 

ดีเลิศ (86.04) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ 

2.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ดีเลิศ (81.00) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์  

3.มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ (81.39) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาการค านวณ และวิชาวิทยาศาสตร์ 

4.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

ดีเลิศ (78.49) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาการค านวณ  

5.มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ดีเลิศ (79.10) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา 
โดยที่นักเรียนทุกคนสอบผ่านไม่มีติด 0 ร และ 
มส. 

6.มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 

ยอดเยี่ยม 
(91.28) 

ประเมินจากผลการจัดกิจกรรม HWK Market 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำ มีด าเนินงานการประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้  

ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ผลประเมิน ข้อมูลกำรประเมิน 

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

ดีเลิศ (82.72) 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย ม.1-6  และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน
และคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.1-6 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ดี (74.07) 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ม.
1-6  

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ (77.77) 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ โครงงาน และสะเต็มศึกษา ม.1-
6 

4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

ดีเลิศ (74.71) 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาการค านวณและวิชาเทคโนโลยี ม.1-4 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ดีเลิศ (80.84) 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกวิชา 
ม.1-6 ที่นักเรียนสอบผ่าน โดยที่ไม่ติด 0 ร 
และ มส.  

6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ 

ยอดเยี่ยม (92.43) 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการของกิจกรรม
แนะแนว 
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กระบวนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ครูมีบทบำทส ำคัญ ดังนี้  
ขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีดังนี้  

1. วิเครำะห์บทบำท หน้าที่ ความรับผิดชอบของครูผู้สอน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
2. วิเครำะห์สภำพปัญหำและสำเหตุของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน เช่น การ วิเคราะห์

ผู้เรียนเป็นรายบุคคล การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
3. ก ำหนดทิศทำง ภำรกิจ เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ กิจกรรมการด าเนินงานตัวชี้วัด ความส าเร็จ

ตามสภาพปัญหาและสาเหตุของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
4. จัดท ำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้  
4.1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม  
4.2 สนองกลยุทธ์/สนองมาตรฐาน 
4.3 ตัวบ่งชี้  
4.4 เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
4.5 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
4.6 แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม 
4.7 ระยะเวลา  
4.8 งบประมาณ 
4.9 การประเมินผล 
4.10 ผู้รับผิดชอบ 
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โครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
ระดับชั้นประถมศึกษำ    

ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน กิจกรรมที่ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
1.มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณ 

- กิจกรรมการเรียนบูรณาการวิชาภาษาไทย 
- กิจกรรมการจัดท าสื่อการสอน 
- กิจกรรมหน้าเสาธง English Day 

2.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

- มหกรรมวิชาการ ครั้งที่ 2 
- กิจกรรชุมนุม 
 

3.มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม - กิจกรรมนักวิทยาศาตร์น้อย 
4.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

- กิจกรรม Field Trip (SEP) 
- กิจกรรม coding (ชั้น ป.4 – 5) 
- กิจกรรม English Drama 

5.มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

- กิจกรรมประมวลความรู้  
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบ RT และ NT 

6.มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 

- กิจกรรม HWK Market 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำ    
ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน กิจกรรมที่ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
2. กิจกรรมรักการอ่าน (บันทึกการอ่านคิดวิเคราะห์จากเนื้อเรื่องที่
อ่าน) 
3. กิจกรรมภาษาหน้าเสาธง ทุกวันเช้าวันอังคาร 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

1. กิจกรรมgenious sci-math camp (โปรแกรม SMTP ม.1-3) 
2. กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (โปรแกรม MCP ม.1-3) 
3. กิจกรรมติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย (โปรแกรม SMP ม.4-6)  
4. เสริมทักษะการเรียนรู้ Open house (โปรแกรม ILP ม.4-6) 
5. กิจกรรมงานมหกรรมวิชาการ BBR contests ครั้งที่ 3 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
1. กิจกรรมอบรมสะเต็มและโครงงานวิทยาศาสตร์ (ม.ต้น) 
2. กิจกรรมสัมมนาโครงงาน/งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ (ม.ปลาย) 

4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน 
2. อบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (ม.ต้น)  

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

1. กิจกรรมมาตรการลดผลการเรียนไม่พึงประสงค์ 
2. กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามรถเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการทางวิชาการที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 
3. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ 
(O-Net) 



   
77 

 

ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน กิจกรรมที่ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
4. กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม/ค่าย/โครงการทางวิชาการ
ระดับสูง 
5. กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ(ห้องเรียน ห้องประชุม) 

6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 

1.กิจกรรมแนะแนวสู่อุดมศึกษาเชิงรุก เข้มข้นและแบบมีส่วนร่วม
ของไตรภาคี 
2.กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ 
3.กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียนชั้น ม.5 
4.กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศและทุนการศึกษา 
5.กิจกรรมแนะแนวรุ่นน้องโดยรุ่นพี่ศิษย์เก่า 
6.กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียน ม.3 
7.กิจกรรมโฮมรูมสั้น/โฮมรูมยาว 
8.คลินิกให้ค าปรึกษา 

 
ด้ำนคุณลักษณะท่ีอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
สถานศึกษาพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยการก าหนดนโยบายและแนวทางในการ

ปฏิบัติโดยได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ได้แก่โครงการส่งเสริมนักเรียนให้เป็นบุคคล ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงการส่งเสริมนักเรียนมีอิสลามเป็นวิถีชีวิต ซึ่งประกอบด้วย 
กิจกรรมรู้รักกตัญญู กิจกรรม The Hero and Inspiration กิจกรรมนักเรียนจิตอาสา กิจกรรมถือศีลอดประจ าเดือน 
กิจกรรมบริจาคประจ าสัปดาห์ กิจกรรมรณรงค์อัคลาก (คุณธรรม จริยธรรม) ตามแบบอย่างของท่านรอซูล (ศาสน
ทูต) กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านอัลกุรอาน เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน
เป็นคนดี มีอิสลามเป็นวิถีชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา  กล่อมเกลาผู้เรียนให้มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน 
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ปลูกฝั่งเรื่องจรรยามารยาทและการเป็นแบบอย่างที่ดี  
สถานศึกษาจัดท าโครงการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โครงการพัฒนาให้
นักเรียนเป็นประชาชาติมัชฌิมา (ประชาติสายกลาง) โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย 
กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมกลุ่มศึกษาอิสลาม  กิจกรรมกียามและอบรมประจ าเดือน กิจกรรมสัมมนา
สัมพันธ์กับสภานักเรียนโรงเรียนสามัญและเอกชนศาสนาอิสลาม กิจกรรมค่ายแกนน านักเรียน  กิจกรรมค่ายอาสา 
ค่ายลูเสือบูรณาการอิสลาม กิจกรรมค่ายล้อมรัก ฯลฯ สถานศึกษาได้ด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ฝึก
ภาวะความเป็นผู้น า เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักตัวเอง เห็นคุณค่าในนตัวเองพัฒนาความสามารถและศักยภาพในการจัด
กิจกรรมได้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยมุสลิม ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และความหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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     มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   

ประเด็นพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติงำน 

*** 
ผลส ำเร็จ(ข้อ) 

ผลกำรประเมิน 
คุณภำพที่ได ้ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 1.1  ก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

/    

 1.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง 
เชื่อมโยง           กับเป้าหมาย แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

/    

 1.3 ก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ 
ทันต่อ             การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

/    

 1.4 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่าน
ความเห็นชอบ        จากคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 

/    

 1.5 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
โรงเรียนเผยแพร่ ต่อสาธารณชน 

/    

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   5 ยอดเยี่ยม 
 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาอย่างเป็นระบบ  
/    

 2.2  มีการน าแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง 

/    

 2.3  มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการ
ศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
ระบบการนิเทศภายใน 

/    

 2.4 สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

/    

 2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา 
และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

/    

3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

  5 ยอดเยี่ยม 

 3.1  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้าน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

/    
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ประเด็นพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติงำน 

*** 
ผลส ำเร็จ(ข้อ) 

ผลกำรประเมิน 
คุณภำพที่ได ้ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

 3.2  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้าน
การพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของ
ผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ชุมชน และท้องถิ่น 

/    

 3.3  บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยง
วิถีชีวิตจริง  

/    

 3.4  ก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

/    

 3.5  สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนา
หลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

/    

4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

  5 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

/    

 4.2  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ /    
 4.3 น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ใน

การพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
/    

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงาน
ของครู บุคลากร ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

/    

 4.5  ถอดบทเรียนเพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือ
วิธีการที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

/    

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  5 ยอดเยี่ยม 

 5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน
ห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และค านึงถึง
ความปลอดภัย 

/    

 5.2  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอก
ห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และค านึงถึง
ความปลอดภัย 

/    

 5.3  จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

/    

 5.4  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

/    

 5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัด
สภาพแวดล้อมตามศักยภาพของผู้เรียน 

/    
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ประเด็นพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติงำน 

*** 
ผลส ำเร็จ(ข้อ) 

ผลกำรประเมิน 
คุณภำพที่ได ้ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน          
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

  5 ยอดเยี่ยม 

 6.1  ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยี
สารสนเทศ                  ที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา 

/    

 6.2  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

/    

 6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา 

/    

 6.4  ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน
การบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

/    

 6.5  ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 
 

/    

   สรุปผลกำรประเมิน       =      ผลรวมผลส าเร็จทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

  

 
  หมำยเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพำะแถบสีขำว 

*** ผลส าเร็จ =   จ านวนข้อที่ปฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา 
 
 
 
 

 

 

 

จุดเน้นและกระบวนกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพของมำตรฐำนที่ 2   

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................... ........................................................................................ .... 

           แปลผลกำรประเมินคุณภำพที่ได้ 
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  

           ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินคุณภำพที่ได้ 
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  
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     มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
        

 
ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน 
 

เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 
 

จ ำนวนครู (คน) *** 
ผลกำร
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน
คุณภำพ

ที่ได้ 
ปฏิบัติ 

 
ไม่ 

ปฏิบัติ บรรจุ 
ผ่ำน

เกณฑ์ที่
ก ำหนด 

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  
84 29 25.8 88.97 ดีเลิศ 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

    24 82.76  

 1.2  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 

    29 100  

 1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น 
และต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ  

    20 68.97  

 1.4  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้
แสดงออก แสดงความคิดเห็น 
สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอ
ผลงาน 

    29 100  

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

    27 93.10  

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

  
88 29 22.3 76.89 ดีเลิศ 

 2.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 

 
    29 100  

 2.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนรู้ 

    14 48.28  

 2.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
สื่อที่หลากหลาย 

    24 82.76  
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ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน 
 

เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 
 

จ ำนวนครู (คน) *** 
ผลกำร
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน
คุณภำพ

ที่ได้ 
ปฏิบัติ 

 
ไม่ 

ปฏิบัติ บรรจุ 
ผ่ำน

เกณฑ์ที่
ก ำหนด 

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

  
88 29 22.5 77.59 ดีเลิศ 

 3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  

    23 79.31  

 3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก 
และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะ
เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
 

    22 75.86  

4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

  
88 29 21 72.41 ดี 

 4.1 มีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

       

 4.2 มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ 

       

 4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
วัดและประเมินผล 

       

 4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ 

       

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

  
88 29 26 89.66 ดีเลิศ 

 5.1 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนรู้ 

       

 5.2 น าข้อมูลป้อนกลับไปใช้ใน        
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ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน 
 

เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 
 

จ ำนวนครู (คน) *** 
ผลกำร
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน
คุณภำพ

ที่ได้ 
ปฏิบัติ 

 
ไม่ 

ปฏิบัติ บรรจุ 
ผ่ำน

เกณฑ์ที่
ก ำหนด 

การปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของตนเอง 

6 การพัฒนาครูและบุคลากรสู่
การเป็นมูร็อบบีย์ที่มีคุณภาพ 

  88 29 29 100 ดีเยี่ยม 

 6.1 ส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ ควบคู่กับการ
ดูแลให้มีอัตราก าลังครูได้อย่าง
เหมาะสม 

       

 6.2 ส่งเสริมให้ครูเป็นบุคคลที่มี
จรรยาบรรณ และมีขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มตามศักยภาพ 

       

                     สรุปผลกำรประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็น
พิจารณา 

                                                จ านวนประเด็นพิจารณา 
84.25 ดีเยี่ยม 

  
จุดเน้นและกระบวนกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพของมำตรฐำนที่ 3   

กระบวนกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพของมำตรฐำนที่ 3   
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร  ด าเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย

วิธีการที่หลากหลาย  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ปรัชญาและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ส่งผลให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ โดยส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบ Active Learning ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย การเรียนรู้แบบใช้เกม (Game Base 
Learning) การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept Mapping) การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-based 
Learning) การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning) การเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) การเรียนรู้แบบแบ่งปันความคิด  (Think-Pair-Share) การเรียนรู้แบบสืบเสาะ (inquiry-based learn-
ing) การเรียนรู้แบบเปิด (open approach) การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยวิธีนิทรรศการ(Exhibition) การเรียนรู้โดย
ใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติจริง การจัดค่ายวิชาการสู่น้อง 
การลงพ้ืนที่ช่วยเหลือชุมชนเพ่ือเรียนรู้ทักษะชีวิตจริง และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  และ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบตารางเรียนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านชมรมตามความถนัดของผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางวิถีชีวิตประจ าวันโดยความ
ร่วมมือระหว่างรายวิชาสุขศึกษา การงานอาชีพ และหอพักในการด าเนินการส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-
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6 ส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกก าลังกายในชีวิตประจ าวันและการช่วยกันรักษาความสะอาดในหอพัก การออกแบบการ
เรียนรู้ส าหรับรายวิชาสังคมหัวข้อ เศรษฐศาสตร์ด้วยการค้นคว้าด้วยตนเอง ( IS) ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 การ
ร่วมมือกันจัดนิทรรศการดาราศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และระดับการสอนแบบบูรณาการโดยใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้เท่าทันกับยุค
ปัจจุบันและตรงตามความต้องการของผู้เรียน  การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน   
และ การวิจัยในชั้นเรียน   
 ส่งเสริม ให้ครูใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายตามบริบทของนักเรียนและโรงเรียน ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมิ
เดีย  เอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การ
ใช้โปรแกรม Dinned และ Helix ส าหรับการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาปี่ที่ 4-6 ความสามารถใน
การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และจัดกิจกรรมการรู้โดยใช้บริบทของสภาพโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
และบริเวณ อ าเภอ หาดใหญ่  

 ส่งเสริมให้ครูประจ าชั้น ครูหอพัก และครูผู้สอนทุกคน รู้จักนักเรียนเป็นรายคน และ บริหารชั้นเรียนด้วย
การสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง และโรงเรียน โดยการเสริมแรง มอบรางวัล ยก
ย่อง ชมเชย มีการสร้างวินัยในการเรียนเชิงบวกด้วย หมั่นให้ก าลังใจนักเรียน เมื่อนักเรียนท าดี ต้องกล่าวชื่นชม ต้อง
ชมทุกครั้ง โดยพยายามให้การชม เกิดข้ึนบ่อยกว่า การตักเตือน เลือกถ่ายทอดความรัก มากกว่าการใช้ความรุนแรง
ใช้การสื่อสารโดยตรงกับนักเรียน สบตาเด็กและสื่อสารทันทีที่เด็กแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  ครูไม่แสดงอารมณ์
โกรธ หรือควบคุมอารมณ์ให้มีอารมณ์น้อยที่สุด ไม่ต าหนิ เยาะเย้ย ถากถาง ประชดประชัน เปรียบเทียบ ควบคุม
อารมณ์ของตนให้เสมอต้นเสมอปลาย มั่นคง แสดงออกท้ังร่างกายและค าพูด ให้อย่างไม่มีเงื่อนไข สร้างบรรยากาศที่
อบอุ่นมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพ่ือสร้างการจูงใจผู้เรียนให้รักการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยผ่าน
กระบวนการตัรบียะห์ครูในแต่ละสัปดาห์บรรจุลงในตารางสอน เป็นการเสริมสร้างจิตวิญญาณการเป็นครูในแบบ
มุสลิมตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียน และส่งเสริมครูให้มีการเรียนรู้แบบอย่ างที่ดีของการด ารงชีวิตตามแบบฉบับ
มุสลิม และการเรียนรู้กุรอาน และครูทุกคนสามารถเป็นที่ปรึกษาต่อผู้เรียนได้ 
 ครูตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยใช้โปรแกรม I-school ในการจัดเก็บข้อมูลและ
รายงานผลเพื่อจัดสรรข้อมูลให้ง่ายต่อผู้เรียนและผู้ปกครองในการร่วมออกแบบติดตามผลการเรียนของนักเรียน การ
วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ มีการตรวจคุณภาพของข้อสอบ ใช้วิธีการวัดผล
ประเมินผลที่หลากหลาย ด้วยการสังเกต สอบถาม การประเมินผลงาน ชิ้นงาน ประเมินพฤติกรรมการท างานเป็น
ทีม มีการติดตามนักเรียนเป็นรายคน เพ่ือวิเคราะห์และช่วยเหลือด้านการเรียนและด้านอารมณ์ของผู้เรียน และน า
ผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 มีการส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการด าเนินงานของครูผู้สอนทุกคนการมอบรางวัลครูผู้สอนทุกคนผ่านการ
วิเคราะห์จุดเด่นของครูผู้สอนทุกคนในการมอบรางวัล 

 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC การนิเทศชั้นเรียน และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน โดยจัดตาราง PLC ทั้ง ในระดับงาน
วิชาการ และตาราง PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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มำตรฐำนที่ 4  เอกลักษณ์และอัตลักษณ์สถำนศึกษำ 

 
ประเด็นพิจำรณำ 

กำร
ปฏิบัติงำน 

 
เป้ำหม

ำย 
(ร้อย
ละ) 

 

จ ำนวนผู้เรียน 
(คน) ผลกำร

ประเมิ
น(ร้อย
ละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพที่
ได้ 

 
ปฏิ
บัต ิ

 
ไม่
ปฏิ
บัติ 

ทั้งหม
ด 

ผ่ำน
เกณฑ์ที่
ก ำหนด 

4.1 มุ่งพัฒนานักเรียนมีอิสลาม
เป็นวิถีชีวิต 

  91 608 465 76.48 ดีเลิศ 

 4.1.1 จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถน าความรู้
อิสลามเป็นแนวทางไปใช้
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันของ
ตนเอง 

 

   

608 100  

 4.1.2 ออกแบบกิจกรรมที่
เน้นการติดตาม ฝึกฝน
นักเรียนเป็นรายบุคคลผ่าน
กิจกรรมกลุ่มศึกษาอัลกุรอ่าน 

 

   

463 76.15  

 4.1.3 มีกิจกรรมที่พัฒนาจิต
วิญญาณ (อีหม่าน) ที่เข้มแข็ง
ต่อหลักศรัทธาที่ถูกต้อง 

 
   

608 100  

 4.1.4 จัดกิจกรรมส่งเสริม
ผู้เรียนให้ได้ปฏิบัติตาม
องค์ประกอบ (รูกุ่น) อิสลาม
อย่างสมบูรณ์และเพ่ิมพูน
หลักปฏิบัติ (อีบาดะฮ์) ที่เป็น
การปฏิบัติส่งเสริมให้กระท า 
(ซุนนะฮ์) 

 

   

608 100  

 4.1.5 พัฒนา ส่งเสริมให้
นักเรียนปฏิบัติตามมารยาท 
(อัคลาค) ตามแบบฉบับของ
ท่านนบีจนเกิดความเคยชิน
จนเกิดบุคลิกภาพที่ดีทั้งต่อ
ตนเอง ครอบครัว เครือญาติ 
เพ่ือนบ้าน การท าดีต่อพ้ีน้อง
มุสลิมและพ่ีน้องต่างศาสนิก 
รวมถึงมารยาทต่อ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว 

 

   

608 100  
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ประเด็นพิจำรณำ 

กำร
ปฏิบัติงำน 

 
เป้ำหม

ำย 
(ร้อย
ละ) 

 

จ ำนวนผู้เรียน 
(คน) ผลกำร

ประเมิ
น(ร้อย
ละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพที่
ได้ 

 
ปฏิ
บัต ิ

 
ไม่
ปฏิ
บัติ 

ทั้งหม
ด 

ผ่ำน
เกณฑ์ที่
ก ำหนด 

 4.1.6 กระบวนการพัฒนา
นักเรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ
แบบองค์รวม ด้าน สติปัญญา 
จิตวิญญาณ ร่างกาย อารมณ์ 
และสังคมอย่างสมดุล 

 

   

608 100  

 4.1.7 พัฒนาด้านจิตวิญญาณ
และวิทยปัญญาของนักเรียน
เพ่ือชี้น าทางชีวิตตามวิถี
แห่งอัลกุรอ่านและอัซซุนนะฮ์ 

 

   

463 76.15  

 4.1.8 กิจกรรมการพบปะเพ่ือ
เสริมเนื้อหา สาระแก่
ผู้เข้าร่วมด้วยความรู้ และ
ประสบการณ์ที่จ าเป็นในการ
พัฒนาทักษะ และเพ่ิมพูน
ความรู้ 

 

   

463 76.15  

4.2 มุ่งพัฒนานักเรียนมีภาวะผู้น า   85 608 608 100 ยอดเยี่ยม 

 4.2.1 จัดกิจกรรมที่ใช้ในการ
พัฒนาด้านวิชาการ ด้าน
ร่างกายผ่านการจ าลอง
แบบฝึกหัดด้านกายภาพ 
ระเบียบวินัยและการเชื่อฟัง 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมรู้จักการ
เตรียมตัวและสร้างความ
พร้อมสู่การท างานเพื่อสังคม 

 

   

512 84.21  

4.3 มุ่งพัฒนานักเรียนให้มี
ความสามารถในการอ่านอัลกุ
รอาน 

 
 

85 608 608 100 ยอดเยี่ยม 

 4.3.1 นักเรียนอ่านกุรอ่าน
และสามารถถอดบทเรียน
จากอัลกุรอ่านได้ 

 
   

450 74.01  
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ประเด็นพิจำรณำ 

กำร
ปฏิบัติงำน 

 
เป้ำหม

ำย 
(ร้อย
ละ) 

 

จ ำนวนผู้เรียน 
(คน) ผลกำร

ประเมิ
น(ร้อย
ละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพที่
ได้ 

 
ปฏิ
บัต ิ

 
ไม่
ปฏิ
บัติ 

ทั้งหม
ด 

ผ่ำน
เกณฑ์ที่
ก ำหนด 

 4 . 3 . 2  นั ก เ รี ย น มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ท่องจ าอัลกุรอ่านเพ่ือใช้ใน
การประกอบศาสนกิจต่างๆ 

 

   

189 31.08  

สรุปผลกำรประเมิน 92.16 ยอดเยี่ยม 

 
จุดเน้นและกระบวนกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพของมำตรฐำนที่เพิ่มเติม 

สถานศึกษาได้ก าหนดให้มีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติโดยได้ด าเนินงานตามคู่มือระบบดูแลนักเรียน
วิถีอิสลาม ได้แก่โครงการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มุ่ งพัฒนานักเรียนให้มี
บุคลิกภาพที่ดีงาม มีความรู้ ความศรัทธา และมีภาวะผู้น า ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน โครงการ
ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านอัลกุรอาน เป็นต้น โครงการค่าย
พัฒนาศักยภาพนักเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมกลุ่มศึกษาอิสลาม  กิจกรรมกียามและ
อบรมประจ าเดือน กิจกรรมสัมมนาสัมพันธ์กับสภานักเรียนโรงเรียนสามัญและเอกชนศาสนาอิสลาม กิจกรรมค่าย
แกนน านักเรียน  กิจกรรมค่ายอาสา ค่ายลูเสือบูรณาการอิสลาม กิจกรรมค่ายล้อมรัก ฯลฯ สถานศึกษาได้ด าเนินการ
เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ฝึกภาวะความเป็นผู้น า เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักตัวเอง เห็นคุณค่าในนตัวเองพัฒนา
ความสามารถและศักยภาพในการจัดกิจกรรมได้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยมุสลิม 
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
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3.2 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
3.2.1 ระดับปฐมวัย  
 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 
1 

คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

ยอดเยี่ยม 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม 
3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม 
4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 
2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ังสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทขอ
ท้องถิ่น 

ดีเลิศ 

2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม 
5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ 

ดีเลิศ 

 6. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 
มำตรฐำนที่ 

3 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

ยอยเยี่ยม 

3. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัย 

ยอดเยี่ยม 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม 

 
กำรคิดระดับคุณภำพของสรุปผลกำรประเมินคุณภำพ 
1. การแปลผลระดับคุณภาพของประเด็นพิจารณาและมาตรฐานการศึกษา 

ระดับคุณภำพ  คะแนน 
  ยอดเยี่ยม  =   5 
  ดีเลิศ   =   4 
  ดี   =   3 
  ปานกลาง  =   2 
  ก าลังพัฒนา  =   1 
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2. หาระดับคุณภาพของแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 

2.1 หาคะแนนเฉลี่ยของแต่ละมาตรฐานโดยใช้สูตร 
คะแนนเฉลี่ยแต่ละมาตรฐาน = ผลรวมคะแนนทุกประเด็นพิจารณาของแต่ละมาตรฐาน 

               จ านวนประเด็นการพิจารณา 
2.2 แปลผลคะแนนเฉลี่ยแต่ละมาตรฐานเป็นระดับคุณภาพ  

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

            4                 4 
หมายเหตุ: ทศนิยมต่ ากว่า .5 ปัดลง ตั้งแต่ .5 ปัดขึ้น 

3. หาระดับคุณภาพของสรุปผลการประเมินคุณภาพ ดังนี้ 
3.1 หาคะแนนเฉลี่ยของสรุปผลการประเมินคุณภาพโดยใช้สูตร 
คะแนนเฉลี่ยของสรุปผลการประเมินคุณภาพ = ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของแต่ละมาตรฐาน 
                              จ านวนมาตรฐาน 
3.2 แปลผลคะแนนเฉลี่ยสรุปผลการประเมินเป็นระดับคุณภาพ  
เช่น คะแนนเฉลี่ยของสรุปผลการประเมินคุณภาพ    = 4.4+4.33+4.25   =   12.98    = 4.33    = ดีเลิศ 

                       3                    3 
หมายเหตุ: ทศนิยมต่ ากว่า .5 ปัดลง ตั้งแต่ .5 ปัดขึ้น 
 
3.2.2 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
มำตรฐำน 

มำตรฐำนกำรศึกษำ 
ระดับ

คุณภำพ 
มำตรฐำนที่1 คุณภำพของผู้เรียน ดีเลิศ 

ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ดีเลิศ 
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ดีเลิศ 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดีเลิศ 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
7. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
8. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
9. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
10. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ยอดเยี่ยม 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร ยอดเยี่ยม 
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มำตรฐำน 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

ระดับ
คุณภำพ 

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยีย่ม 

7. โรงเรียนเพ่ิมเติมได้...  
มำตรฐำนที่  3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดีเลิศ 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

6. การพัฒนาครูและบุคลากรสู่การเป็นมูร็อบบีย์ที่มีคุณภาพ ดีเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 4 เอกลักษณ์และอัตลักษณ์สถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

1. มุ่งพัฒนานักเรียนมีอิสลามเป็นวิถีชีวิต ดีเลิศ 
2. มุ่งพัฒนานักเรียนมีภาวะผู้น า ยอดเยี่ยม 
3. มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการอ่านอัลกุรอาน ยอดเยี่ยม 

 
*** สรุปผลการประเมินคุณภาพคิดแบบเดียวกับระดับปฐมวัย*** 
 
 3.3 จุดเด่น 
      3.3.1 ระดับปฐมวัย  
คุณภำพของเด็ก 
1. มีความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง 
2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ มีความสุขและสนุกในการเรียนรู้ เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสม 
3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เด็กสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและ
จินตนาการ 

กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1. ครูเพียงพอตามวุฒิปฐมวัยและมีประสบการณ์ด้านปฐมวัย 
2. การส่งเสริมครูผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญด้านปฐมวัย 
3. สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการพัฒนาเด็กสมวัย ใกล้ชิดธรรมชาติ 

กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 



   
91 

 

1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
2. จัดประสบการณ์ให้เด็ก ๆ ได้เล่น ได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ท่ามกลางข้อจ ากัดการแพร่ระบาดของโรค 
Covid-19 
3. บรรยากาศในและนอกอาคาร อากาศถ่ายเทสะดวก 

     
    3.3.2 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
คุณภำพของผู้เรียน 

1. ความกล้าแสดงออก และมีภาวะผู้น า 
2. ผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาฯ 
3. การเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรมตามวิถีอิสลาม 

กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1. เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจ 
2. การน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการการบริหารจัดการศึกษา  
3. มีทรัพยากรที่หลากหลาย องค์กรแม่คอยให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านกายภาพ และองค์

ความรู้หรือแนวคิดสมัยใหม่ เช่น แนวคิดการจัดการในมิติของสถาบันการเงิน เป็นต้น 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

1. จัดการศึกษาบนฐานกรอบความคิดส าคัญ ได้แก่ 1) เชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถเป็นผู้น าได้ 2) เชื่อมั่น
ว่านักเรียนมีความสามารถเฉพาะที่แตกต่างกัน 3) การเปลี่ยนแปลต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนเสมอ 4) ครุต้อง
ปลดปล่อยศักยภาพนักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และ 5) พัฒนาศักยภาพนักเรียนในทุกๆด้าน 

2. จัดการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ เพ่ือต่อยอดความคิดสู่การพัฒนาด้านไอทีแก่นักเรียนให้เป็นเรื่องปกติ 
3. จัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งให้นักเรียนค้นพบตัวเองเพ่ือต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

 
3.4 จุดควรพัฒนำ   
  3.4.1 ระดับปฐมวัย 
คุณภำพของเด็ก 
1. ปรับปรุงโครงการพัฒนา EF ของเด็กปฐมวัย 
2. การดูแลสุขภาพและสุขนิสัยเพื่อสร้างเป็นนิสัย 
3. ความกระตือรือร้นและการตรงต่อเวลา 

กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1. การประชุม ติดตามงานประกันคุณภาพ 
2. การด าเนนิงานตามปฏิทิน 
3. ทบทวนงาน กิจกรรม โครงการที่สอดคล้องและมีประสิทธิภาพโดยตรง 

กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
1. การบันทึกอย่างต่อเนื่อง 
2. ศึกษาการประเมินผลตามสภาพจริง 
3. พัฒนาสื่อการสอนที่หลากหลายยิ่งขึ้น 
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  3.4.2 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
 
คุณภำพของผู้เรียน 

1. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการน าไปใช้จริงในชีวิตประจ าวันของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน 
2. การสอนที่เน้นมาตรฐานและตัวชีวัดให้ครบถ้วนบนพ้ืนฐานของการรู้จักนักเรียนรายบุคคล 
3. การสอนเพ่ือพัฒนาการคิดแบบบูรณาการ 

กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1. การศึกษาองค์ความรู้และเรียนรู้ประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ 
2. กระบวนทัศน์หรือกรอบความคิดเชิงบริหารองค์กร 
3. การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
1. ดึงศักยภาพนักเรียนออกมาให้มากท่ีสุดโดยครูต้องเปิดพ้ืนที่ให้นักเรียนได้เรียนมากยิ่งข้ึน 
2. สร้างพ้ืนที่ให้นักเรียนกล้าที่จะแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในทุกๆ โอกาส 
3. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านระบบออนไลน์ 

 

 3.5 แนวทำงกำรพัฒนำ (ภำพรวม) 

ในการเตรียมการปีการศึกษา 2564 นั้น ทางโรงเรียนจะต้องใส่ใจในขั้นตอนการยกระดับคุณภาพ 
ต่อไปนี้ 

1. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัต
ลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนดโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย 

2. การก าหนดแผนการปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2563 และการติดตามการด าเนินการตามแผนฯ 
3. การวางระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มอบหมายภารกิจ ติดตามอย่าง

ต่อเนื่อง 
4. การส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างน้อย 

1 ด้าน ก าหนดแผนการพัฒนาตนเองตลอดปี 
5. ต้องก าหนดให้ครูทุกชั้นเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว ภายใต้ข้อจ ากัดในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 
6. โรงเรียนมีแนวปฏิบัติที่ดีด้านจัดท าแผนบริหารด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก

ห้องเรียนเพื่อความปลอดภัย และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการ
จัดการศึกษาปฐมวัยบูรณาการอิสลาม 
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3.6 ควำมต้องกำรช่วยเหลือ  

ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
 เนื่องด้วยจ านวนนักเรียนที่เพ่ิมข้ึนตามล าดับส่งผลท าให้ห้องเรียนยังต้องพัฒนาเพ่ือให้เอ้ือต่อการสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนให้เพิ่มขึ้น จ านวนห้องกับนักเรียนภาพรวมถือว่ายังไม่เพียงพอ และยังไม่
สะดวกในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้ำนกำรพัฒนำศักยำภำพบุคลำกร 
 เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาองค์กร จึงจ าเป็นมีการอบรมบุคลากรในทักษะที่ยังขาดอย่างต่อเนื่อง 
งบประมาณในการสนับสนุนควรเพียงพอกับความต้องการ 

 
3.7 ควำมโดดเด่น 
 ภาวะผู้น าของนักเรียน การกล้าแสดงออกเชิงสร้างสรรค์และบูรณาการวิถีอิสลาม โดยผ่านการตัรฺบี
ยะฮ์ที่มีระบบ (ระบบตัรฺบียะฮ์นักเรียน) 
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                                         ภำคผนวก 
   
1. ประกาศโรงเรียน เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียนระดับ
ปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. รายงานการประชุมหรือการให้ความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท า SAR 
4. หลักฐานการเผยแพร่ SAR ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสาธารณชนรับทราบ 
5. แผนผังอาคารสถานที่ 
6. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
7. โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน   
8. เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ ที่โรงเรียนต้องการแนบประกอบ 
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ประกำศโรงเรียนหำดใหญ่วิทยำคำร   

เรื่อง  ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

------------------------------------------------- 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๓  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร  และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จากการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  บุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การประเมินคุณภาพภายในและรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุมครั้งที่ 1/
๒๕๖3  เมื่อวันที่  3 กรกฎาคม  2563   เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาคารมีคุณภาพและมาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

                       ประกาศ ณ วันที่  3 กรกฎาคม  2563    

 

 

                                                                               (นายยู่โสบ    แขกพงศ์) 

                                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 
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กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ   
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

เรื่อง  ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับปฐมวัย 
.................................................................................................. 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ผู้รับผิดชอบ 

มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของเด็ก 80  
ประเด็น ๑.๑ มีกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และ
ดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ 

ร้อยละ 84   

ประเด็นย่อย 1.1.1 ร้อยละ   ของเด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

  

ประเด็นย่อย 1.1.2 ร้อยละ   ของเด็กมีการเคลื่อนไหวร่างการ
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 

  

ประเด็นย่อย 1.1.3 ร้อยละ   ของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตัว
และปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

  

ประเด็นย่อย 1.1.4 ร้อยละ   ของเด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงเก่ียวกับ
ความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัย
จากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 

  

๑.๒ มีกำรพัฒนำด้ำนอำรมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทำง
อำรมณ์ได้ 

ร้อยละ 80  

ประเด็นย่อย 1.2.1 ร้อยละ   ของเด็กร่าเริ่งแจ่มใส แสดงอารมณ์ 
ความรู้สึกได้เหมาะสม 

  

ประเด็นย่อย 1.2.2 ร้อยละ   ของเด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอ
คอย 

  

ประเด็นย่อย 1.2.3 ร้อยละ   ของเด็กยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น 

  

ประเด็นย่อย 1.2.4 ร้อยละ   ของเด็กมีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี   
ประเด็นย่อย 1.2.5 ร้อยละ   ของเด็กมีความมี่นใจ กล้าพูด กล้า
แสดงออก 

  

ประเด็นย่อย 1.2.6 ร้อยละ   ของเด็กช่วยเหลือแบ่งปัน   
ประเด็นย่อย 1.2.7 ร้อยละ   ของเด็กเคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ 
อดทนอดกลั้น 

  

ประเด็นย่อย 1.2.8 ร้อยละ   ของเด็กซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

  

ประเด็นย่อย 1.2.9 ร้อยละ   ของเด็กมีความสุขกับศิลปะดินตรี และ
เคลื่อนไหว 

  

๑.๓ มีกำรพัฒนำกำรด้ำนสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมำชิกที่ ร้อยละ 80  
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มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ผู้รับผิดชอบ 

ดีของสังคม 
ประเด็นย่อย 1.3.1 ร้อยละ   ของเด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง 

  

ประเด็นย่อย 1.3.2 ร้อยละ   ของเด็กประหยัดและพอเพียง   
ประเด็นย่อย 1.3.3 ร้อยละ   ของเด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ในและนอกห้องเรียน 

  

ประเด็นย่อย 1.3.4 ร้อยละ   ของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น
การไหว้ การยิ้ม การทักทาย และมีความสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ ฯลฯ 

  

ประเด็นย่อย 1.3.5 ร้อยละ   ของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น 

  

ประเด็นย่อย 1.3.6 ร้อยละ   ของเด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศากการใช้ความรุนแรง 

  

๑.๔ มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ  สื่อสำรได้  มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน  
และแสวงหำควำมรู้ได้  

ร้อยละ 75  

ประเด็นย่อย 1.4.1 ร้อยละ   ของเด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเร่องให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

  

ประเด็นย่อย 1.4.2 ร้อยละ   ของเด็กตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือ
สงสัย และพยายามค้นหาค าตอบ 

  

ประเด็นย่อย 1.4.3 ร้อยละ   ของเด็กอ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเอง
อ่านได้เหมาะสมกับวัย 

  

ประเด็นย่อย 1.4.4 ร้อยละ   ของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบ
ยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิด
แก้ปัญหาและสามารถตัดสินในเรื่องง่ายๆ ได้ 

  

ประเด็นย่อย 1.4.5 ร้อยละ   ของเด็กสร้างสรรค์ผลงานตามความคิด
และจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ 
ฯลฯ 

  

ประเด็นย่อย 1.4.6 ร้อยละ   ของเด็กใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย 
แม่เหล็ก กล้องติจิตอล ฯลฯ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหา
ความรู้ได ้

  

ประเด็นย่อย 1.4.7 ร้อยละ   ของเด็กที่มีพ้ืนฐานด้านมิติสัมพันธ์และ
การกะประมาณได้เหมาะสมตามวัย 

  

มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร 7 ยอดเยี่ยม  
2.1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง  ๔  ด้ำน  สอดคล้องกับ ยอดเยี่ยม  

                                                           
7 กระบวนการบริหารและการจดัการในมาตรฐานท่ี 2 ใช้การประเมินเชิงคณุภาพโดยพิจารณาจากประเดน็ท่ีได้ปฏิบติัมาพิจารณา 
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มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ผู้รับผิดชอบ 

บริบทของท้องถิ่น 
ประเด็นย่อย 2.1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น และสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

  

ประเด็นย่อย 2.1.2 ออกแบบจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมและ
ไม่เร่งรัดวิชาการ 

  

ประเด็นย่อย 2.1.3 ออกแบบจัดประสบการณ์ท่ีเน้นการเรียนรู้ผ่านการ
เล่น และการลงมือปฏิบัติ (Active learning) 

  

ประเด็นย่อย 2.1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความ
ต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

  

ประเด็นย่อย 2.1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบและปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

  

2.2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม  
ประเด็นย่อย 2.2.1 จัดครูครบชั้นเรียน   
ประเด็นย่อย 2.2.2 จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัด
ประสบการณ์ 

  

ประเดน็ย่อย 2.2.3 จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรม
การศึกษาปฐมวัย 

  

ประเด็นย่อย 2.2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย   
ประเด็นย่อย 2.2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรม
การศึกษาปฐมวัย 

  

2.3. ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์  ยอดเยี่ยม  
ประเด็นย่อย 2.3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 

  

ประเด็นย่อย 2.3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และ
การประเมินพัฒนาการเด็ก 

  

ประเด็นย่อย 2.3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบ
การจัดกจิกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็น
รายบุคคล 

  

ประเด็นย่อย 2.3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว   
ประเด็นย่อย 2.3.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

  

2.4. จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้  อย่ำงปลอดภัย  และ
เพียงพอ 

ยอดเยี่ยม  

ประเด็นย่อย 2.4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ค านึงถึงความ   
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มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ผู้รับผิดชอบ 

ปลอดภัย 
ประเด็นย่อย 2.4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึง
ความปลอดภัย 

  

ประเด็นย่อย 2.4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 

  

ประเด็นย่อย 2.4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ 
ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ 
สื่อส าหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ 

  

ประเด็นย่อย 2.4.5 จัดห้องประกอบที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

  

2.5. ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ 

ยอดเยี่ยม  

ประเด็นย่อย 2.5.1 อ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ 

  

ประเด็นย่อย 2.5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและ
ใช้สื่อในการจัดประสบการณ์ 

  

ประเด็นย่อย 2.5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์   
ประเด็นย่อย 2.5.4 มีการน าผลการนิเทศติดตามการใช้สื่อมาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนา 

  

ประเด็นย่อย 2.5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ และ
นวัตกรรมเพ่ือการจัดประสบการณ์ 

  

2.6. มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วน
ร่วม 

ยอดเยี่ยม  

ประเด็นย่อย 2.6.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

  

ประเด็นย่อย 2.6.2 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่
สถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตามแผน 

  

ประเด็นย่อย 2.6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

  

ประเด็นย่อย 2.6.4  มีการติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงาน
ผล การประเมินตนเองประจ าปี และรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัด 

  

ประเด็นย่อย 2.6.5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
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มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ผู้รับผิดชอบ 

มำตรฐำนที่  ๓  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคญั 8 ยอดเยี่ยม  
3.1. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม  

ประเด็นย่อย 3.1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล   
ประเด็นย่อย 3.1.2 จัดท าแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์จากการ
วิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 

  

ประเด็นย่อย 3.1.3 จดักิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้ง
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดย ไม่
มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 

  

3.2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข  

ยอดเยี่ยม  

ประเด็นย่อย 3.2.1 จัดประสบการณ์ท่ีเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม   
ประเด็นย่อย 3.2.2  ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตาม
ความต้องการความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของ
เด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

  

ประเด็นย่อย 3.2.3  เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระท า และสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง 

  

3.3. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย 

ยอดเยี่ยม  

ประเด็นย่อย 3.3.1  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้
สะอาด ปลอดภัย และอากาศถ่ายเทสะดวก 

  

ประเด็นย่อย 3.3.2  จัดให้มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่ส าหรับมุม
ประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 

  

ประเด็นย่อย 3.3.3  จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น 

  

ประเด็นย่อย 3.3.4  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะ
ความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ 
เป็นต้น 

  

3.4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม  

ประเด็นย่อย 3.4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 

  

ประเด็นย่อย 3.4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดย   

                                                           
8 กระบวนการบริหารและการจดัการในมาตรฐานท่ี 3 ใช้การประเมินเชิงคณุภาพโดยพิจารณาจากประเดน็ท่ีได้ปฏิบติัมาพิจารณา 
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มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
ประเด็นย่อย 3.4.3 น าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

  

ประเด็นย่อย 3.4.4 น าผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

  

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ยอดเยี่ยม  
 

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ   
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2563 

เรื่อง  ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
.................................................................................................. 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ผู้รับผิดชอบ 

   
มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของผู้เรียน 88 นุสเร๊ำะ 
ประเด็น 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ร้อยละ 85 นุสเร๊ำะ 
ประเด็นย่อย 1.1.1 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำร
สื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 

ร้อยละ 82 นุสเร๊ำะ 

ประเด็นสนับสนุน 1.1.1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านใน
แต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

  

ประเด็นสนับสนุน 1.1.1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียนใน
แต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

  

ประเด็นสนับสนุน 1.1.1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร
ในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

  

ประเด็นสนับสนุน 1.1.1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิด
ค านวณในแต่ละดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

  

ประเด็นย่อย 1.1.2 มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ 

ร้อยละ 84 นุสเร๊ำะ 

ประเด็นสนับสนุน 1.1.2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ 

  

ประเด็นสนับสนุน 1.1.2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

  

ประเด็นสนับสนุน 1.1.2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล 
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มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นย่อย 1.1.3 มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม ร้อยละ 86 ซุกรียะห์ 
ประเด็นสนับสนุน 1.1.3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
รวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการท างานเป็นทีม 

  

ประเด็นสนับสนุน 1.1.3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์
ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็น
แนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

  

ประเด็นย่อย 1.1.4 มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ และกำรสื่อสำร 

ร้อยละ 88 ซุกรียะห์ 

ประเด็นสนับสนุน 1.1.4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  

ประเด็นสนับสนุน 1.1.4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม 

  

ประเด็นย่อย 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

ร้อยละ 82 นุสเร๊ำะ 

ประเด็นสนับสนุน 1.1.5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

  

ประเด็นสนับสนุน 1.1.5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม 

  

ประเด็นสนับสนุน 1.1.5.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผล
การทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ 

  

ประเด็นย่อย 1.1.6 มีควำมรู้ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำน
อำชีพ 

ร้อยละ 88 จุธารัตน์ 

ประเด็นสนับสนุน 1.1.6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ 

  

ประเด็นสนับสนุน 1.1.6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติที่ดีในการจัดการ การท างานหรืองานอาชีพ 

  

ประเด็น 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 91 พำฎีละห์ 
ประเด็นย่อย 1.2.1 กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่
สถำนศึกษำก ำหนด 

ร้อยละ 91 พาฎีละห์ 

ประเด็นสนับสนุน 1.2.1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   

  

ประเด็นสนับสนุน 1.2.1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและจิตส านึก
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 

  

ประเด็นย่อย 1.2.2 ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย ร้อยละ 91  พาฎีละห์ 
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มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นสนับสนุน 1.2.2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 

  

ประเด็นสนับสนุน 1.2.2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

  

ประเด็นย่อย 1.2.3 กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำง
และหลำกหลำย 

ร้อยละ 89 พาฎีละห์ 

ประเด็นสนับสนุน 1.2.3.1 ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย  เชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

  

ประเด็นสนับสนุน 1.2.3.2 ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ 

  

ประเด็นย่อย 1.2.4 สุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม ร้อยละ 92 กามารีย๊ะ 
ประเด็นสนับสนุน 1.1.4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย 

  

ประเด็นสนับสนุน 1.1.4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคน
อ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

  

มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร 9   
ประเด็น 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

ยอดเยี่ยม  

ประเด็นย่อย 2.1.1 ก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

  

ประเด็นย่อย 2.1.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง 
เชื่อมโยง กับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

  

ประเด็นย่อย 2.1.3 ก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

  

ประเด็นย่อย 2.1.4 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

  

ประเด็นย่อย 2.1.5 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน
เผยแพร่ ต่อสาธารณชน 

  

ประเด็น 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม  
ประเด็นย่อย 2.2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างเป็นระบบ 

  

ประเด็นย่อย 2.2.2 มีการน าแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบ   
                                                           
9 กระบวนการบริหารและการจดัการในมาตรฐานท่ี 2 ใช้การประเมินเชิงคณุภาพโดยพิจารณาจากประเดน็ท่ีได้ปฏิบติัมาพิจารณา 
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มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ผู้รับผิดชอบ 

ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
ประเด็นย่อย 2.2.3 มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการ
ศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศภายใน 

  

ประเด็นย่อย 2.2.4 สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา 

  

ประเด็นย่อย 2.2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษา 

  

ประเด็น 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม  

ประเด็นย่อย 2.3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

  

ประเด็นย่อย 2.3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการ
พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 

  

ประเด็นย่อย 2.3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 

  

ประเด็นย่อย 2.3.4 ก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  

ประเด็นย่อย 2.3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

  

ประเด็น 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม  
ประเด็นย่อย 2.4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

  

ประเด็นย่อย 2.4.2 จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   
ประเด็นย่อย 2.4.3 น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  

ประเด็นย่อย 2.4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู 
บุคลากร ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  

ประเด็นย่อย 2.4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่
เป็นแบบอย่างที่ดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  

ประเด็น 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม  

ประเด็นย่อย 2.5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 

  

ประเด็นย่อย 2.5.2 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอก
ห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 
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มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นย่อย 2.5.3 จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

  

ประเด็นย่อย 2.5.4 จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

  

ประเด็นย่อย 2.5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัด
สภาพแวดล้อมตามศักยภาพของผู้เรียน 

  

ประเด็น 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม  

ประเด็นย่อย 2.6.1 ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

  

ประเด็นย่อย 2.6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

  

ประเด็นย่อย 2.6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

  

ประเด็นย่อย 2.6.4 ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
บริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

  

ประเด็นย่อย 2.6.5 ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการบริการจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

  

มำตรฐำนที่  ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 

86 ซุกรียะห์ 

ประเด็น 3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง 
และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 84 ซุกรียะห์ 

ประเด็นย่อย 3.1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

  

ประเด็นย่อย 3.1.2 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัด
กิจกรรมได้จริง 

  

ประเด็นย่อย 3.1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มี
ความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 

  

ประเด็นย่อย 3.1.4 ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดงความ
คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอผลงาน 

  

ประเด็นย่อย 3.1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

  

ประเด็น 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อกำรเรียนรู้ 

รอ้ยละ 88 ซุกรียะห์ 

ประเด็นย่อย 3.2.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้   
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มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นย่อย 3.2.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดการเรียนรู้ 

  

ประเด็นย่อย 3.2.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

  

ประเด็น 3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 88 ซุกรียะห์ 
ประเด็นย่อย 3.3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

  

ประเด็นย่อย 3.3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ให้เด็กรักครู 
ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

  

ประเด็น 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และ
น ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 

ร้อยละ 88  

ประเด็นย่อย 3.4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ 
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

  

ประเด็นย่อย 3.4.2 มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ 
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 

  

ประเด็นย่อย 3.4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วน 
ร่วมในการวัดและประเมินผล 

  

ประเด็นย่อย 3.4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้ในการ 
พัฒนาการเรียนรู้ 

  

ประเด็น 3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ร้อยละ 88  

ประเด็นย่อย 3.5.1 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ 

  

ประเด็นย่อย 3.5.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลป้อนกลับ
ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 

  

ประเด็น 3.6 กำรพัฒนำครูและบุคลำกรสู่กำรเป็นมูร็อบบีย์ท่ีมี
คุณภำพ 

ร้อยละ 88  

ประเด็นย่อย 3.6.1 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ควบคู่กับการดูแลให้มีอัตราก าลังครูได้อย่างเหมาะสม 

  

ประเดน็ย่อย 3.6.2 ส่งเสริมให้ครูเป็นบุคคลที่มีจรรยาบรรณ และมี
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 

  

มำตรฐำนที่  4  เอกลักษณ์และอัตลักษณ์สถำนศึกษำ 87  
4.1  มุ่งพัฒนานักเรียนมีอิสลามเป็นวิถีชีวิต ร้อยละ 91  
ประเด็นย่อย 4.1.1 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สามารถน าความรู้
อิสลามเป็นแนวทางไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันของตนเอง 

  

ประเด็นย่อย 4.1.2 ออกแบบกิจกรรมที่เน้นการติดตาม ฝึกฝน   
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มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ผู้รับผิดชอบ 

นักเรียนเป็นรายบุคคลผ่านกิจกรรมกลุ่มศึกษาอัลกุรอ่าน 
ประเด็นย่อย 4.1.3 มีกิจกรรมที่พัฒนาจิตวิญญาณ (อีหม่าน) ที่
เข้มแข็งต่อหลักศรัทธาที่ถูกต้อง 

  

ประเด็นย่อย 4.1.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้ได้ปฏิบัติตาม
องค์ประกอบ (รูกุ่น) อิสลามอย่างสมบูรณ์และเพ่ิมพูนหลักปฏิบัติ (อี
บาดะฮ์) ที่เป็นการปฏิบัติส่งเสริมให้กระท า (ซุนนะฮ์)  

  

ประเด็นย่อย 4.1.5 พัฒนา ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามมารยาท 
(อัคลาค) ตามแบบฉบับของท่านนบีจนเกิดความเคยชินจนเกิด
บุคลิกภาพที่ดีทั้งต่อตนเอง ครอบครัว เครือญาติ เพื่อนบ้าน การท า
ดีต่อพ้ีน้องมุสลิมและพ่ีน้องต่างศาสนิก รวมถึงมารยาทต่อ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว 

  

ประเด็นย่อย 4.1.6 กระบวนการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพแบบองค์รวม ด้าน สติปัญญา จิต
วิญญาณ ร่างกาย อารมณ์ และสังคมอย่างสมดุล 

  

ประเด็นย่อย 4.1.7 พัฒนาด้านจิตวิญญาณและวิทยปัญญาของ
นักเรียนเพื่อชี้น าทางชีวิตตามวิถีแห่งอัลกุรอ่านและอัซซุนนะฮ์ 

  

ประเด็นย่อย 4.1.8 กิจกรรมการพบปะเพ่ือเสริมเนื้อหา สาระแก่
ผู้เข้าร่วมด้วยความรู้ และประสบการณ์ที่จ าเป็นในการพัฒนาทักษะ 
และเพ่ิมพูนความรู้ 

  

4.2  มุ่งพัฒนำนักเรียนมีภำวะผู้น ำ ร้อยละ 85  
ประเด็นย่อย 4.2.1 จัดกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาด้านวิชาการ ด้าน
ร่างกายผ่านการจ าลองแบบฝึกหัดด้ายกายภาพ ระเบียบวินัยและ
การเชื่อฟัง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรู้จักการเตรียมตัวและสร้างความพร้อมสู่
การท างานเพ่ือสังคม 

  

4.3  มุ่งพัฒนำนักเรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอัลกุรอำน ร้อยละ 85  
ประเด็นย่อย 4.3.1 นักเรียนอ่านกุรอ่านและสามารถถอดบทเรียน
จากอัลกุรอ่านได้ 

  

ประเด็นย่อย 4.3.2 นักเรียนมีความสามารถในการท่องจ าอัลกุรอ่าน
เพ่ือใช้ในการประกอบศาสนกิจต่างๆ  

  

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ 88  
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กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 

๑. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ  ยอดเยี่ยม  หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ  ร้อยละ 80 - 100 
ระดับ  ดีเลิศ  หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ  ร้อยละ 70 - 79 
ระดับ  ดี  หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ  ร้อยละ 60 - 69 
ระดับ  ปานกลาง  หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ  ร้อยละ 50 - 59 
ระดับ  ก าลังพัฒนา  
หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ  น้อยกว่าร้อยละ 50 

๓.  การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็นร้อย
ละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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ค ำสั่งสหกรณ์อิสลำมอัศศิดดีก จ ำกัด 

ที่ 17/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนหำดใหญ่วิทยำคำร 

------------------------------------------------- 
เพ่ือให้การบริหารงานและการจัดการศึกษาของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องตามหลักการ ปรัชญาการจัดการศึกษา และเป้าหมายของโรงเรียน ตลอดจน
วัตถุประสงค์ที่ทางโรงเรียนได้ก าหนดไว้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2550 และความในหมวด 4 ข้อ 12      
แห่งตราสารจัดตั้งนิติบุคคลโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรให้มีการแต่งตั้งบุคคลให้เป็น
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นายวิชิต    อุศมา  ผู้รับใบอนุญาต/ประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการ 
ด าเนินการสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จ ากัด 

2. นายอนัส    แสงอารี  ผู้จัดการ /รองประธานกรรมการ 
3. นายมานัส    ด าค า  ผู้แทนคร/ูกรรมการ 
4. นายสมาน    โอราวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ 
5. ผศ.ดร.มูฮามัสสกรี   มันยูนุ  ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ 
6. ดร.เกษม   เปรมประยูร   ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ 
7. นายสามารถ   เส็มหมาด ผู้แทนผู้ปกครอง/กรรมการ 
8. นายยู่โสบ   แขกพงศ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน/กรรมการและเลขานุการ 
9. นายวิทยา  พยายาม  รองผู้อ านวยการโรงเรียน/ผู้เข้าร่วมประชุม 
10. นายอับดุลเลาะ เซ็ง  รองผู้จัดการโรงเรียน/ผู้เข้าร่วมประชุม 

โดยให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน พ.ศ.2550 และ
หมวด 8 ข้อ 31 แห่งตราสารจัดตั้งนิติบุคคลโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร  

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  1 มิถุนายน พ.ศ.2564 
 
 

ลงชื่อ 
(นายวิชิต  อุศมา) 

  ประธานกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จ ากัด 
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ค ำสั่งโรงเรียนหำดใหญ่วิทยำคำร 

ที ่31/2564 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ส ำหรับจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง  

(Self-Assessment Report : SAR) และรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
 
 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้สถานศึกษาต้องมีการประเมินภายในและ
จัดท ารายงานเป็นประจ าทุกปี และเปิดเผยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบ ดังนั้น   โรงเรียนจึง
ต้องจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ซึ่งเป็นการสื่อสารให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  เพ่ือให้การประเมินคุณภาพภายการศึกษา ส าหรับจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  และรองรับการประเมินภายนอก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียน
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 

 
 1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่อ านวยความสะดวก นิเทศ ก ากับ ติดตาม ผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษา การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และการจัดท า
ข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินภายนอก  

 2. คณะกรรมการจัดท าข้อมูลเพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษา
ด้วยตนเองและจัดท าข้อมูลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เก็บรวบรวม ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และเตรียม
เอกสารหลักฐานอ้างอิงเพ่ือแสดงต่อคณะกรรมการประเมินภายนอก  

 
โดยมีรำยช่ือดังต่อไปนี้ 
 

1.นายวิชิต  อุศมา  ต าแหน่ง  ที่ปรึกษา 
2.นายอนัส  แสงอารี  ต าแหน่ง  ที่ปรึกษา 
3.นายยู่โสบ  แขกพงศ์ ต าแหน่ง  ประธานคณะท างาน 
4.นายอับดลเลาะ  เซ็ง  ต าแหน่ง  รองประธานคณะท างาน 
5.นายวิทยา                 พยายาม  ต าแหน่ง  คณะท างาน 
6.นายมูฮัมหมัดคอลีล   บินอะฮ์หมัด ต าแหน่ง  คณะท างาน 
7.นายมูฮัมหมัดฉุครี  หมาดเต๊ะ ต าแหน่ง  คณะท างาน 
8.นางสาวพัตตู    อาแวกาจิ ต าแหน่ง  คณะท างาน 
9.นางสายซุกรียะห์   เด็นมานิ๊  ต าแหน่ง  คณะท างาน 
10.นางสาวอัสมา  หลับด้วง ต าแหน่ง  คณะท างาน 
11.นางสาวอารีร๊ะ  บินล๊ะ  ต าแหน่ง  คณะท างาน 
12.นางสาวอัสหมะ  หล้าหาบ ต าแหน่ง  คณะท างาน 
13.นางสาวพาฎีละห์ หามะ  ต าแหน่ง  คณะท างาน 
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14.นางสาวนุสเร๊าะ บิลเอียด  ต าแหน่ง  คณะท างาน 
15.นางสาววัลญา หมัดหมาน ต าแหน่ง  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
16.นางสาวฮุสนา  เหลาะเหม ต าแหน่ง  คณะท างานและเลขานุการ 

 
 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

 
สั่ง ณ วันที่  20  เดือนเมษายน  พ.ศ.2564 
 

            
 
 

(นายวิชิต  อุศมา)  
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 
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ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

 
กำรให้ควำมเห็นชอบเอกสำร 

รำยงำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ (SAR) ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนหำดใหญ่วิทยำคำร 
 

        ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรียน หาดใหญ่วิทยาคาร  ครั้งที่ 6    เมื่อวันที่  28 มิถุนายน 
2564  ได้พิจารณารายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน
หาดใหญ่วิทยาคาร 
 
 เห็นชอบให้ด าเนินการ ตามรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 

             
 
                                                             ลงชื่อ................... ...................................................                  

                                     
(นายวิชิต  อุศมา) 

            ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
113 

 

 
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนหำดใหญ่วิทยำคำร 

ครั้งที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 
 วันพฤหัสบดี ที่ 1  กรกฎำคม  2564 

 ณ ห้องประชุมอิบนูคอลดูน โรงเรียนหำดใหญ่วิทยำคำร 
 
ผู้มำประชุม 
 1.นายวิชิต    อุศมา  ประธานกรรมการบริหารและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน 

2.นายอนัส   แสงอารี  กรรมการบริหารและผู้จัดการโรงเรียน 
3.นายมานัส    ด าค า  กรรมการผู้แทนครู  
4.นายสมาน  โอราวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.ดร.มูฮามัสสกรี  มันยูนุ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.ดร.เกษม   เปรมประยูร   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
7.นายยู่โสบ    แขกพงศ ์ กรรมการและเลขานุการ     
 

ผู้ไม่มำประชุม 
 - 
ผู้เข้ำร่วมประชุม  

1.นายวิทยา    พยายาม  รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
2.นายอับดุลเลาะ  เซ็ง  รองผู้จัดการโรงเรียน 
3.นางสาววัลญา           หมัดหมาน เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 
เริ่มประชุมเวลำ 09.00 น. 
   เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 
 ระเบียบวำระท่ี 1 ประธำนที่ประชุมแจ้งให้ทรำบ  
 
   1.1 จ านวนนักเรียนและการจัดห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 
        -  จ านวนห้องเรียนปีการศึกษา 2564  ทั้งหมด 34 ห้อง แบ่งเป็น ระดับอนุบาล  จ านวน 3 ห้อง  
ประถมศึกษา จ านวน 7 ห้อง และมัธยม จ านวน 24 ห้อง โดยแผนกมัธยมศึกษา มีการจัดครูที่ปรึกษาห้องละ 2 ท่าน 
ส่วนระดับอนุบาลและประถมศึกษา ห้องละ 1 ท่าน โดยได้มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ประจ า
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามค าสั่งที่ 30/2564 (ดังเอกสารแนบที่ 2)  

 
มติที่ประชุม รับทราบ   
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   1.2 การจัดองค์กร ผู้ด ารงต าแหน่ง ขอบข่ายงาน หน้าที่รับผิดชอบ ปีการศึกษา 2564  
 -  การจัดองค์กร ผู้ด ารงต าแหน่ง ขอบข่ายงาน หน้าที่รับผิดชอบ ปีการศึกษา 2564  ในปีการศึกษา  2564 
(ดังเอกสารแนบที่ 3) ทางโรงเรียนได้แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มภารกิจ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มภารกิจ คือ  
 1. นายมูฮัมหมัดฉุครี หมาดเต๊ะ  ต าแหน่ง รักษาการหัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารวิชาการ 
 2. นายมูฮัมหมัดคอลีล บินอะฮ์หมัด ต าแหน่ง  รักษาการหัวหน้ากลุ่มภารกิจงานคลังและทรัพย์สิน
 3. นายมานัส ด าค า ต าแหน่ง       รักษาการหัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารกิจการนักเรียน 
 4. นางสาวฮุสนา เหลาะเหม   ต าแหน่ง      รักษาการหัวหน้ากลุ่มภารกิจอ านวยการ 
 5. นางสาวอารีร๊ะ บินล๊ะ   ต าแหน่ง      รักษาการหัวหน้ากลุ่มภารกิจปฐมวัย 
 6. นางสาวอัสมา หลับด้วง ต าแหน่ง      รักษาการหัวหน้ากลุ่มภารกิจประถมศึกษา 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
   1.3 ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
     - นายยู่โสบ แขกพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้แจ้งปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
(ดังเอกสารแนบที่ 4)                          
         ในปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนได้ปรับปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน โดยการปรับวันหยุดของโรงเรียนให้ตรงกับ
วันหยุดราชการให้สอดคล้องกับบริบทสังคม  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
    
   1.4 ผลการสอบเข้าระดับอุดมศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 
        - นายยู่โสบ แขกพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้แจ้งผลการสอบเข้าระดับอุดมศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 ปีการศึกษา 2563 (ดังเอกสารแนบที่ 5)  
 - ในปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 54 คน โดยผลการสอบที่ผ่านมา นักเรียนเข้า
เรียนมหาวิทยารัฐบาล จ านวน 31 คน มหาวิทยาลัยเอกชน จ านวน 12 คน วิทยาลัย/สถาบัน จ านวน 5 คน ศึกษา
ต่อปีหน้า จ านวน 4 คน และท างาน จ านวน 2 คน  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
   1.5 จ านวนผู้บริหาร ครู บุคลากรพนักงานและเจ้าหน้าที่โรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
      - นายยู่โสบ แขกพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้แจ้งจ านวนผู้บริหาร ครู บุคลากรพนักงานและเจ้าหน้าที่
โรงเรียน ปีการศึกษา 2564 จ านวนทั้งหมด 93 คน (ดังเอกสารแนบที่ 6)  
 -  ปีการศึกษา 2564 ผู้บริหาร จ านวน 5 ท่าน ครูผู้สอนระดับอนุบาล – มัธยมศึกษา จ านวน 55 คนบุคลากร 
จ านวน 8 คน ครูหอพัก จ านวน 7 คน พนักงานและเจ้าหน้าที่โรงเรียน จ านวน 19 คน  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
   1.6 จ านวนนักเรียนที่ลาออก ปีการศึกษา ๒๕63 
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      - นายยู่โสบ แขกพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้แจ้งจ านวนนักเรียนที่ลาออก ปีการศึกษา ๒๕63          จ านวน   
45 คน  (ดังเอกสารแนบที่ 7)  
  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวำระท่ี ๒ รับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งท่ี 3 ปีกำรศึกษำ ๒๕63  
                      เมื่อวันที่  26 เดือน ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕63   
 
      - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจำกกำรประชุมครั้งที่ 2/2563 เม่ือวันที่  26 เดือนธันวำคม พ.ศ. ๒๕63   
(ครั้งล่ำสุดที่ผ่ำน)  
 
     - ไมม่ีเรื่องสืบเนื่อง 

 
มติที่ประชุม รับทราบ  ไม่มีเรื่องสืบเนื่อง 
 
ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทรำบ 
  4.1 แผนงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2564 
     - นายอับดุลเลาะ เซ็ง รองผู้จัดการโรงเรียน ได้น าเสนอแผนงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2564     (ดัง
เอกสารแนบที่ 9) 
     
มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บัญชีของโรงเรียน จัดท าแผนงบประมาณ ออกเป็น 3 ส่วน คือ แผน
งบประมาณแผนกมัธยมศึกษา แผนงบประมาณอนุบาลประถม และแผนงบประมาณรวมทั้งโรงเรียน              ปี
การศึกษา 2564 
 
4.2 นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 1.3.1 หนังสือเรียน 
 13.2 อุปกรณ์การเรียน 
  13.3 เครื่องแบบนักเรียน 
          13.4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 - ทางโรงเรียนได้จัดท าประกาศ เรื่อง การด าเนินการให้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมติคณะกรรมการบริหารและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย และ
แจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบในวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1                    ปีการศึกษา 2564 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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        - ทางโรงเรียนได้จัดท าค าสั่งที่ 24/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
อย่างมีคุณภาพ และได้จัดประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ไปแล้วเมื่อ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564  
        - ส าหรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนได้แจกจ่ายให้กับนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทาง
โรงเรียนได้จัดท าประกาศแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ปกครองและนักเรียน ในการมารับหนังสือเรียนและเอกสาร
ประกอบทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการป้องกัน COVID – 19 และนักเรียนที่อยู่
ต่างจังหวัดทางโรงเรียนได้ด าเนินการจัดส่งหนังสือให้กับนักเรียนทางไปรษณีย์  
 - ส าหรับอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ทางโรงเรียนได้จัดท าประกาศแจ้งให้ผู้ปกครองน าใบเสร็จ
ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนมาเบิกกับทางโรงเรียนต่อไป 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  
ระเบียบวำระ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ/อนุมัติ 
  5.1 เงินอุดหนุนรายบุคคล 
        5.1.1 จ านวนนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 

- นักเรียนตั้งแต่ ชั้นอนุบาลที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษา 6 
- นักเรียนปกติ จ านวน 759 คน พิการ – คน  

 รวมทั้งหมด 759  คน รายละเอียดดังนี้ 
 

ระดับชั้นอนุบำล ระดับประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำ 
อนุบาลปีที่ 1 จ านวน 28 คน   ประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวน  36 คน มัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 100 คน 
อนุบาลปีที่ 2 จ านวน 22 คน   ประถมศึกษาปีที่ 2  จ านวน  25 คน มัธยมศึกษาปีที่ 2  จ านวน 93   คน 
อนุบาลปีที่ 2 จ านวน 22 คน   ประถมศึกษาปีที่ 3  จ านวน  23 คน มัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน  85  คน 
รวม จ านวน  72 คน ประถมศึกษาปีที่ 4  จ านวน  23 คน มัธยมศึกษาปีที่ 4  จ านวน  103 คน 
 ประถมศึกษาปีที่ 5  จ านวน  17 คน มัธยมศึกษาปีที่ 5  จ านวน  100 คน 

ประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน  12 คน มัธยมศึกษาปีที่ 6  จ านวน  70  คน 
รวม จ านวน 136  คน รวม จ านวน 551  คน 

 
       5.1.2 งบรายได้และค่าใช้จ่าย ของปีการศึกษา 2563 
 - นายอับดุลเลาะ เซ็ง รองผู้จัดการโรงเรียน ได้รายงานงบรายได้และค่าใช้จ่าย ของปีการศึกษา 2563 (ดัง
เอกสารแนบที่ 12) 
 
       5.1.3 งบแสดงฐานะการเงิน ของปีการศึกษา 2563 
        - นายอับดุลเลาะ เซ็ง รองผู้จัดการโรงเรียน ได้รายงานงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) ของปีการศึกษา 2563 
(ดังเอกสารแนบที่ 13) 
  
มติที่ประชุม เห็นชอบจ านวนนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564         งบรายได้
และค่าใช้จ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) ปีการศึกษา 2563 
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  5.2 เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม)  

        - โรงเรียนได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม) จ านวนนักเรียน อนุบาล 70 คน  ประถมศึกษา 
จ านวน 134 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 204 คน จ านวนเงิน 185 ,640บาท ได้จัดซื้อนมกับบริษัทเซาเทิร์นแดรี่ จ ากัด 
จัดเก็บรักษานมโดยโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร และการแจกจ่ายนมให้แก่นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 
รายละเอียดตามแผนบริหารจัดการอาหารเสริม(นม)(ดังเอกสารแนบที่ 14)  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบแผนบริหารจัดการอาหารเสริม (นม) ปีการศึกษา 2564 
 
  5.4 การอนุมัติ SAR ปีการศึกษา 2563 
         - นายยู่โสบ แขกพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนได้น าเสนอ SAR ปีการศึกษา 2563   (ดังเอกสารแนบที่ 15) 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ SAR ปีการศึกษา 2563   
 
วำระท่ี 6 อ่ืน ๆ 
  

 
       

 
   ผู้จดบันทึก   : นางสาววัลญา  หมัดหมาน 
   ผู้พิมพ์     : นางสาววัลญา  หมัดหมาน 
   ผู้ตรวจทาน  : นายวิชิต อุศมา 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนหำดใหญ่วิทยำคำร 
โครงสร้ำงหลักสูตรระดับประถมฯ ชั้นปีโรงเรียนหำดใหญ่วิทยำคำร 

ชั้นประถมศึกษำปีที ่ ๑ แผนกำรเรียน SEP  ชั้นประถมศึกษำปีที ่ ๑  แผนกำรเรียน ISPP 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม./ปี) 

 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(ชม./ปี) 

รำยวิชำพ้ืนฐำน (๘๔๐)  รำยวิชำพ้ืนฐำน (๘๔๐) 

ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๒๐๐  ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๒๐๐ 
ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๒๐๐  ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๒๐๐ 
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ ๘๐  ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ ๘๐ 
ส๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ ๔๐  ส๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ ๔๐ 
ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ ๔๐  ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ ๔๐ 
พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๒๐  พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๒๐ 
ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๒๐  ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๒๐ 
ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๔๐  ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๔๐ 
อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๒๐๐  อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๒๐๐ 

รำยวิชำเพ่ิมเติม (๒๘๐)  รำยวิชำเพ่ิมเติม (๒๐๐) 

ค๑๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑ ๔๐  ว๑๑๒๐๑ วิทยาการค านวณ ๑ ๘๐ 
ว๑๑๒๐๑ วิทยาการค านวณ ๑ ๘๐  ส๑๑๒๐๑ วิถีชีวิต ๑ ๔๐ 
ส๑๑๒๐๑ วิถีชีวิต ๑ ๔๐  ส๑๑๒๐๒ หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๔๐ 
ส๑๑๒๐๒ หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๔๐  ร๑๑๒๐๑ ภาษาอาหรับ ๑* ๔๐ 
อ๑๑๒๐๑ กิจกรรมทักษะภาษา ๑ ๔๐  จ๑๑๒๐๑ ภาษาจีน ๑* ๔๐ 
ร๑๑๒๐๑ ภาษาอาหรับ ๑* ๔๐     
จ๑๑๒๐๑ ภาษาจีน ๑* ๔๐     

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ( ๑๒๐ )  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ( ๑๒๐ ) 

ก๑๑๓๐๑ กิจกรรมแนะแนว ๔๐  ก๑๑๓๐๑ กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
ก๑๑๓๐๒ ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐  ก๑๑๓๐๒ ลูกเสือ/เนตรนาร ี ๔๐ 
ก๑๑๓๐๓ ชุมนุม ๓๐  ก๑๑๓๐๓ ชุมนุม ๓๐ 
ก๑๑๓๐๔ กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ สั ง ค ม แ ล ะ

สาธารณประโยชน์ 
๑๐  ก๑๑๓๐๔ กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 
๑๐ 

รวมเวลำเรียน ๑,๑๐๐  รวมเวลำเรียน ๑,๑๐๐ 

 *นักเรียนมุสลิมจะต้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับเป็น และส าหรับ
นักเรียนต่างศาสนิกให้เรียนวิชาภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนหำดใหญ่วิทยำคำร (ต่อ) 

ชั้นประถมศึกษำปีที ่ ๒ แผนกำรเรียน SEP  ชั้นประถมศึกษำปีที ่ ๒  แผนกำรเรียน ISPP 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม./ปี) 

 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(ชม./ปี) 

รำยวิชำพ้ืนฐำน (๘๔๐)  รำยวิชำพ้ืนฐำน (๘๔๐) 

ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ ๒๐๐  ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๒๐๐ 
ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ ๒๐๐  ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๒๐๐ 
ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ ๘๐  ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ ๘๐ 
ส๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๒ ๔๐  ส๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ ๔๐ 
ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ ๔๐  ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ ๔๐ 
พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๒๐  พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๒๐ 
ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ ๒๐  ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๒๐ 
ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ ๔๐  ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๔๐ 
อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ ๒๐๐  อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๒๐๐ 

รำยวิชำเพ่ิมเติม (๒๘๐)  รำยวิชำเพ่ิมเติม (๒๐๐) 

ค๑๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒ ๔๐  ว๑๒๒๐๑ วิทยาการค านวณ ๒ ๘๐ 
ว๑๒๒๐๑ วิทยาการค านวณ ๒ ๘๐  ส๑๒๒๐๑ วิถีชีวิต ๒ ๔๐ 
ส๑๒๒๐๑ วิถีชีวิต ๒ ๔๐  ส๑๒๒๐๒ หน้าท่ีพลเมือง ๒ ๔๐ 
ส๑๒๒๐๒ หน้าท่ีพลเมือง ๒ ๔๐  ร๑๒๒๐๑ ภาษาอาหรับ ๒* ๔๐ 
อ๑๒๒๐๑ กิจกรรมทักษะภาษา ๒ ๔๐  จ๑๒๒๐๑ ภาษาจีน ๒* ๔๐ 
ร๑๒๒๐๑ ภาษาอาหรับ ๒* ๔๐     
จ๑๒๒๐๑ ภาษาจีน ๒* ๔๐     

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ( ๑๒๐ )  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ( ๑๒๐ ) 

ก๑๒๓๐๑ กิจกรรมแนะแนว ๔๐  ก๑๒๓๐๑ กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
ก๑๒๓๐๒ ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐  ก๑๒๓๐๒ ลูกเสือ/เนตรนาร ี ๔๐ 
ก๑๒๓๐๓ ชุมนุม ๓๐  ก๑๒๓๐๓ ชุมนุม ๓๐ 
ก๑๒๓๐๔ กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ สั ง ค ม แ ล ะ

สาธารณประโยชน์ 
๑๐  ก๑๒๓๐๔ กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 
๑๐ 

รวมเวลำเรียน ๑,๑๐๐  รวมเวลำเรียน ๑,๑๐๐ 

*นักเรียนมุสลิมจะต้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับเป็น และส าหรับ
นักเรียนต่างศาสนิกให้เรียนวิชาภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนหำดใหญ่วิทยำคำร (ต่อ) 

ชั้นประถมศึกษำปีที ่ ๓ แผนกำรเรียน SEP  ชั้นประถมศึกษำปีที ่ ๓  แผนกำรเรียน ISPP 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม./ปี) 

 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(ชม./ปี) 

รำยวิชำพ้ืนฐำน (๘๔๐)  รำยวิชำพ้ืนฐำน (๘๔๐) 

ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๒๐๐  ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๒๐๐ 
ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๒๐๐  ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๒๐๐ 
ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ ๘๐  ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ ๘๐ 
ส๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ ๔๐  ส๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ ๔๐ 
ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ ๔๐  ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ ๔๐ 
พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๒๐  พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๒๐ 
ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ ๒๐  ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ ๒๐ 
ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ ๔๐  ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ ๔๐ 
อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๒๐๐  อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๒๐๐ 

รำยวิชำเพ่ิมเติม (๒๘๐)  รำยวิชำเพ่ิมเติม (๒๐๐) 

ค๑๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓ ๔๐  ว๑๓๒๐๑ วิทยาการค านวณ ๓ ๘๐ 
ว๑๓๒๐๑ วิทยาการค านวณ ๓ ๘๐  ส๑๓๒๐๑ วิถีชีวิต ๓ ๘๐ 
ส๑๓๒๐๑ วิถีชีวิต ๓ ๘๐  ส๑๓๒๐๒ หน้าท่ีพลเมือง ๓ ๔๐ 
ส๑๓๒๐๒ หน้าท่ีพลเมือง ๓ ๔๐  ร๑๓๒๐๑ ภาษาอาหรับ ๓* ๔๐ 
อ๑๓๒๐๑ กิจกรรมทักษะภาษา ๓ ๔๐  จ๑๓๒๐๑ ภาษาจีน ๓* ๔๐ 
ร๑๓๒๐๑ ภาษาอาหรับ ๓* ๔๐     
จ๑๓๒๐๑ ภาษาจีน ๓* ๔๐     

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ( ๑๒๐ )  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ( ๑๒๐ ) 

ก๑๓๓๐๑ กิจกรรมแนะแนว ๔๐  ก๑๓๓๐๑ กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
ก๑๓๓๐๒ ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐  ก๑๓๓๐๒ ลูกเสือ/เนตรนาร ี ๔๐ 
ก๑๓๓๐๓ ชุมนุม ๓๐  ก๑๓๓๐๓ ชุมนุม ๓๐ 
ก๑๓๓๐๔ กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ สั ง ค ม แ ล ะ

สาธารณประโยชน์ 
๑๐  ก๑๓๓๐๔ กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 
๑๐ 

รวมเวลำเรียน ๑,๑๐๐  รวมเวลำเรียน ๑,๑๐๐ 

*นักเรียนมุสลิมจะต้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับเป็น และส าหรับ
นักเรียนต่างศาสนิกให้เรียนวิชาภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนหำดใหญ่วิทยำคำร (ต่อ) 

ชั้นประถมศึกษำปีที ่ ๔ แผนกำรเรียน SEP  ชั้นประถมศึกษำปีที ่ ๔  แผนกำรเรียน ISPP 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม./ปี) 

 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(ชม./ปี) 

รำยวิชำพ้ืนฐำน (๘๔๐)  รำยวิชำพ้ืนฐำน (๘๔๐) 

ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ ๑๖๐  ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ ๑๖๐ 
ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ ๑๖๐  ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร ์๔ ๑๖๐ 
ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ ๘๐  ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ ๘๐ 
ส๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ๔ ๘๐  ส๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ๔ ๘๐ 
ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ ๔๐  ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร ์๔ ๔๐ 
พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๘๐  พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๘๐ 
ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ ๔๐  ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ ๔๐ 
ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ ๔๐  ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ ๔๐ 
อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ ๑๖๐  อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ ๑๖๐ 

รำยวิชำเพ่ิมเติม (๒๘๐)  รำยวิชำเพ่ิมเติม (๒๐๐) 

ค๑๔๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔ ๔๐  ว๑๔๒๐๑ วิทยาการค านวณ ๔ ๘๐ 
ว๑๔๒๐๑ วิทยาการค านวณ ๔ ๘๐  ส๑๔๒๐๑ วิถีชีวิต ๔ ๘๐ 
ส๑๔๒๐๑ วิถีชีวิต ๔ ๘๐  ส๑๔๒๐๒ หน้าท่ีพลเมือง ๔ ๔๐ 
ส๑๔๒๐๒ หน้าท่ีพลเมือง ๔ ๔๐  ร๑๔๒๐๑ ภาษาอาหรับ ๔* ๘๐ 
อ๑๔๒๐๑ กิจกรรมทักษะภาษา ๔ ๘๐  จ๑๔๒๐๑ ภาษาจีน ๔* ๘๐ 
ร๑๔๒๐๑ ภาษาอาหรับ ๔* ๘๐     
จ๑๔๒๐๑ ภาษาจีน ๔* ๘๐     

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ( ๑๒๐ )  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ( ๑๒๐ ) 

ก๑๔๓๐๑ กิจกรรมแนะแนว ๔๐  ก๑๔๓๐๑ กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
ก๑๔๓๐๒ ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐  ก๑๔๓๐๒ ลูกเสือ/เนตรนาร ี ๔๐ 
ก๑๔๓๐๓ ชุมนุม ๓๐  ก๑๔๓๐๓ ชุมนุม ๓๐ 
ก๑๔๓๐๔ กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ สั ง ค ม แ ล ะ

สาธารณประโยชน์ 
๑๐  ก๑๔๓๐๔ กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 
๑๐ 

รวมเวลำเรียน ๑,๑๐๐  รวมเวลำเรียน ๑,๑๐๐ 

*นักเรียนมุสลิมจะต้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับเป็น และส าหรับ
นักเรียนต่างศาสนิกให้เรียนวิชาภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนหำดใหญ่วิทยำคำร (ต่อ) 

ชั้นประถมศึกษำปีที ่ ๕ แผนกำรเรียน SEP  ชั้นประถมศึกษำปีที ่ ๑  แผนกำรเรียน ISPP 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม./ปี) 

 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(ชม./ปี) 

รำยวิชำพ้ืนฐำน (๘๔๐)  รำยวิชำพ้ืนฐำน (๘๔๐) 

ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑๖๐  ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑๖๐ 
ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ ๑๖๐  ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร ์๕ ๑๖๐ 
ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ ๘๐  ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี๕ ๘๐ 
ส๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ ๘๐  ส๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ ๘๐ 
ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ ๔๐  ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร ์๕ ๔๐ 
พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๘๐  พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๘๐ 
ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ ๔๐  ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ ๔๐ 
ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ ๔๐  ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ ๔๐ 
อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๑๖๐  อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๑๖๐ 

รำยวิชำเพ่ิมเติม (๒๘๐)  รำยวิชำเพ่ิมเติม (๒๐๐) 

ค๑๕๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕ ๔๐  ว๑๕๒๐๑ วิทยาการค านวณ ๕ ๘๐ 
ว๑๕๒๐๑ วิทยาการค านวณ ๕ ๘๐  ส๑๕๒๐๑ วิถีชีวิต ๕ ๘๐ 
ส๑๕๒๐๑ วิถีชีวิต ๕ ๘๐  ส๑๕๒๐๒ หน้าท่ีพลเมือง ๕ ๔๐ 
ส๑๕๒๐๒ หน้าท่ีพลเมือง ๕ ๔๐  ร๑๕๒๐๑ ภาษาอาหรับ ๕* ๘๐ 
อ๑๕๒๐๑ กิจกรรมทักษะภาษา ๕ ๘๐  จ๑๕๒๐๑ ภาษาจีน ๕* ๘๐ 
ร๑๕๒๐๑ ภาษาอาหรับ ๕* ๘๐     
จ๑๕๒๐๑ ภาษาจีน ๕* ๘๐     

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ( ๑๒๐ )  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ( ๑๒๐ ) 

ก๑๕๓๐๑ กิจกรรมแนะแนว ๔๐  ก๑๕๓๐๑ กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
ก๑๕๓๐๒ ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐  ก๑๕๓๐๒ ลูกเสือ/เนตรนาร ี ๔๐ 
ก๑๕๓๐๓ ชุมนุม ๓๐  ก๑๕๓๐๓ ชุมนุม ๓๐ 
ก๑๕๓๐๔ กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ สั ง ค ม แ ล ะ

สาธารณประโยชน์ 
๑๐  ก๑๕๓๐๔ กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 
๑๐ 

รวมเวลำเรียน ๑,๑๐๐    

*นักเรียนมุสลิมจะต้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับเป็น และส าหรับ
นักเรียนต่างศาสนิกให้เรียนวิชาภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนหำดใหญ่วิทยำคำร (ต่อ) 

ชั้นประถมศึกษำปีที ่ ๖ แผนกำรเรียน SEP  ชั้นประถมศึกษำปีที ่ ๖  แผนกำรเรียน ISPP 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม./ปี) 

 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(ชม./ปี) 

รำยวิชำพ้ืนฐำน (๘๔๐)  รำยวิชำพ้ืนฐำน (๘๔๐) 

ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ ๑๖๐  ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ ๑๖๐ 
ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ ๑๖๐  ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ ๑๖๐ 
ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ ๘๐  ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ ๘๐ 
ส๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ๖ ๘๐  ส๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ๖ ๘๐ 
ส๑๖๑๐๒ ประวตัิศาสตร์ ๖ ๔๐  ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ ๔๐ 
พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๘๐  พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๘๐ 
ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ ๔๐  ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ ๔๐ 
ง๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖ ๔๐  ง๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖ ๔๐ 
อ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ ๑๖๐  อ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ ๑๖๐ 

รำยวิชำเพ่ิมเติม (๒๘๐)  รำยวิชำเพ่ิมเติม (๒๐๐) 

ค๑๖๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖ ๔๐  ว๑๖๒๐๑ วิทยาการค านวณ ๖ ๘๐ 
ว๑๖๒๐๑ วิทยาการค านวณ ๖ ๘๐  ส๑๖๒๐๑ วิถีชีวิต ๖ ๘๐ 
ส๑๖๒๐๑ วิถีชีวิต ๖ ๘๐  ส๑๖๒๐๒ หน้าท่ีพลเมือง ๖ ๔๐ 
ส๑๖๒๐๒ หน้าท่ีพลเมือง ๖ ๔๐  ร๑๖๒๐๑ ภาษาอาหรับ ๖* ๘๐ 
อ๑๖๒๐๑ กิจกรรมทักษะภาษา ๖ ๘๐  จ๑๖๒๐๑ ภาษาจีน ๖* ๘๐ 
ร๑๖๒๐๑ ภาษาอาหรับ ๖* ๘๐     
จ๑๖๒๐๑ ภาษาจีน ๖* ๘๐     

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ( ๑๒๐ )  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ( ๑๒๐ ) 

ก๑๖๓๐๑ กิจกรรมแนะแนว ๔๐  ก๑๖๓๐๑ กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
ก๑๖๓๐๒ ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐  ก๑๖๓๐๒ ลูกเสือ/เนตรนาร ี ๔๐ 
ก๑๖๓๐๓ ชุมนุม ๓๐  ก๑๖๓๐๓ ชุมนุม ๓๐ 
ก๑๖๓๐๔ กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ สั ง ค ม แ ล ะ

สาธารณประโยชน์ 
๑๐  ก๑๖๓๐๔ กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 
๑๐ 

รวมเวลำเรียน ๑,๑๐๐  รวมเวลำเรียน ๑,๑๐๐ 

*นักเรียนมุสลิมจะต้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับเป็น และส าหรับ
นักเรียนต่างศาสนิกให้เรียนวิชาภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

 
โครงสร้ำงหลักสูตรระดับมัธยมศึกษำ 

โครงสร้ำงหลักสูตร 
โปรแกรม MCP (Mathematics and Computer Program) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 



   
124 

 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 11.5 (460)  รำยวิชำพื้นฐำน 11.5 (460) 
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 (60)  ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 (60) 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 (60)  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 (60) 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 (60)  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 (60) 
ว21103 วิทยาการค านวณ 1.0 (40)  ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี 1.0 (40) 
ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 (60)  ส21102 สังคมศึกษา 2 1.5 (60) 
ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20)  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 (20)  พ21102 สุขศึกษา 2 0.5 (20) 
พ21103 พลศึกษา 1 0.5 (20)  พ21104 พลศึกษา 2 0.5 (20) 
ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 (40)  ศ21102 ศิลปะ 2 1.0 (40) 
ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 (20)  ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 (20) 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 (60)  อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 (60) 
รำยวิชำเพิ่มเติม 8 (340)  รำยวิชำเพิ่มเติม 8 (340) 
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.0 (40)  ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.0 (40) 
ว21211 ภาษาซี 1 1.0 (40)  ว21212 ภาษาซี 2 1.0 (40) 
อ21201 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 1 1.0 (40)  อ21202 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 2 1.0 (40) 
ร21201 ภาษาอาหรับ 1 1.0 (40)  ร21202 ภาษาอาหรับ 2 1.0 (40) 
ม21201 ภาษามลายู 1 1.0 (40)  ม21202 ภาษามลายู 2 1.0 (40) 
ส21201 วิถีอิสลาม 1 1.0 (40)  ส21202 วิถีอิสลาม 2 1.0 (40) 
ส21211 อัลกุรอาน 1 1.5 (60)  ส21212 อัลกุรอาน 2 1.5 (60) 
ส21241 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 (20)  ส21242 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 
ว21231 ประมวลกิจกรรมคอมพิวเตอร์ 1 NC (20)  ว21232 ประมวลกิจกรรมคอมพิวเตอร์ 2 NC (20) 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100) 
ก21301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก21305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 
ก21302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก21306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 
ก21303 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 
เนตรนารี 

0.5 (20)  ก21307 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 
เนตรนารี 

0.5 (20) 

ก 21304 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40)  ก 21308 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40) 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 22 (900)  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 22 (900) 
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โครงสร้ำงหลักสูตร 

โปรแกรม MCP (Mathematics and Computer Program) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 11 (440)  รำยวิชำพื้นฐำน 11 (440) 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 (60)  ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 (60) 
ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 (60)  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 (60) 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 (60)  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 (60) 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 (60)  ส22102 สังคมศึกษา 4 1.5 (60) 
ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 (20)  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20) 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 (20)  พ22102 สุขศึกษา 4 0.5 (20) 
พ22103 พลศึกษา 3 0.5 (20)  พ22104 พลศึกษา 4 0.5 (20) 
ศ22101 ศิลปะ 3 1.0 (40)  ศ22102 ศิลปะ 4 1.0 (40) 
ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 (20)  ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5 (20) 
ว22103 เทคโนโลยี 1 0.5 (20)  ว22104 เทคโนโลยี 2 0.5 (20) 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 (60)  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 (60) 
รำยวิชำเพิ่มเติม 8 (340)  รำยวิชำเพิ่มเติม 8 (340) 
ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.0 (40)  ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.0 (40) 
ว22211 โปรแกรมและการสร้างสรรค์ 1 1.0 (40)  ว22212 โปรแกรมและการสร้างสรรค์ 2 1.0 (40) 
อ22201 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 3 1.0 (40)  อ22202 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 4 1.0 (40) 
ร22201 ภาษาอาหรับ 3 1.0 (40)  ร22202 ภาษาอาหรับ 4 1.0 (40) 
ม22201 ภาษามลายู 3 1.0 (40)  ม22202 ภาษามลายู 4 1.0 (40) 
ส22201 วิถีอิสลาม 3 1.0 (40)  ส22202 วิถีอิสลาม 4 1.0 (40) 
ส22211 อัลกุรอาน 3 1.5 (60)  ส22212 อัลกุรอาน 4 1.5 (60) 
ส22241 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 (20)  ส22242 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 
ว22231 ประมวลกิจกรรมคอมพิวเตอร์ 3 NC (20)  ว22232 ประมวลกิจกรรมคอมพิวเตอร์ 4 NC (20) 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100) 
ก22301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก22305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 
ก22302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก22306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 
ก22303 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 0.5 (20)  ก22307 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 0.5 (20) 
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ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
เนตรนารี เนตรนารี 
ก 22304 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40)  ก 22308 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40) 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 21.5 (880)  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 21.5 (880) 
 

โครงสร้ำงหลักสูตร 
โปรแกรม MCP (Mathematics and Computer Program) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 11 (440)  รำยวิชำพื้นฐำน 11 (440) 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 (60)  ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 (60) 
ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 (60)  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 (60) 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 (60)  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 (60) 
ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 (60)  ส23102 สังคมศึกษา 6 1.5 (60) 
ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 (20)  ส23102 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 (20) 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 (20)  พ23102 สุขศึกษา 6 0.5 (20) 
พ23103 พลศึกษา 5 0.5 (20)  พ23104 พลศึกษา 6 0.5 (20) 
ศ23101 ศิลปะ 5 1.0 (40)  ศ23102 ศิลปะ 6 1.0 (40) 
ง23101 การงานอาชีพ 3 0.5 (20)  ง23102 การงานอาชีพ 4 0.5 (20) 
ว23103 เทคโนโลยี 3 0.5 (20)  ว23104 เทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 (60)  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 (60) 
รำยวิชำเพิ่มเติม 8 (360)  รำยวิชำเพิ่มเติม 8 (360) 
ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.0 (40)  ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.0 (40) 
ว23211  โปรแกรมและการประยุกต์ใช้ 1 1.0 (40)  ว23212  โปรแกรมและการประยุกต์ใช้ 2 1.0 (40) 
อ23201 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 5 1.0 (40)  อ23202 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 6 1.0 (40) 
ร23201 ภาษาอาหรับ 5 1.0 (40)  ร23202 ภาษาอาหรับ 6 1.0 (40) 
ม23201 ภาษามลายู 5 1.0 (40)  ม23202 ภาษามลายู 6 1.0 (40) 
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ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
ส23201 วิถีอิสลาม 5 1.0 (40)  ส23202 วิถีอิสลาม 6 1.0 (40) 
ส23211 อัลกุรอาน 5 1.5 (60)  ส23212 อัลกุรอาน 6 1.5 (60) 
ส23241 หน้าที่พลเมือง 5 0.5 (20)  ส23242 หน้าที่พลเมือง 6 0.5 (20) 
ว23231 ประมวลกิจกรรมคอมพิวเตอร์ 5 NC (20)  ว23232 ประมวลกิจกรรมคอมพิวเตอร์ 6 NC (20) 
ว23281 ประมวลความรู้วิทยาศาสตร์ 1 NC (20)  ว23282 ประมวลความรู้วิทยาศาสตร์ 2 NC (20) 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100) 
ก23301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก23305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 
ก23302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก23306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 
ก23303 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 
เนตรนารี 

0.5 (20)  ก23307 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 
เนตรนารี 

0.5 (20) 

ก 23304 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40)  ก 23308 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40) 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 21.5 (900)  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 21.5 (900) 
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โครงสร้ำงหลักสูตร 
ห้องเรียนโครงกำร SMO  (Science and Mathematics Olympic) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 11.5 (460)  รำยวิชำพื้นฐำน 11.5 (460) 
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 (60)  ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 (60) 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 (60)  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 (60) 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1  1.5 (60)  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 (60) 
ว21103 วิทยาการค านวณ 1.0 (40)  ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี 1.0 (40) 
ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 (60)  ส21102 สังคมศึกษา 2 1.5 (60) 
ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20)  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 (20)  พ21102 สุขศึกษา 2 0.5 (20) 
พ21103 พลศึกษา 1 0.5 (20)  พ21104 พลศึกษา 2 0.5 (20) 
ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 (40)  ศ21102 ศิลปะ 2 1.0 (40) 
ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 (20)  ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 (20) 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 (60)  อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 (60) 
รำยวิชำเพิ่มเติม 11 (420)  รำยวิชำเพิ่มเติม 11 (420) 
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2.0 (80)  ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2.0 (80) 
ว21241 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.0 (40)  ว21242 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.0 (40) 
ว21251 เทคโนโลยีเพ่ือการประยุกต์ 1 1.0 (40)  ว21252 เทคโนโลยีเพ่ือการประยุกต์ 2 1.0 (40) 
อ21201 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 1 1.0 (40)  อ21202 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 2 1.0 (40) 
ร21201 ภาษาอาหรับ 1 1.0 (40)  ร21202 ภาษาอาหรับ 2 1.0 (40) 
ม21201 ภาษามลายู 1 1.0 (40)  ม21202 ภาษามลายู 2 1.0 (40) 
ส21201 วิถีอิสลาม 1 1.0 (40)  ส21202 วิถีอิสลาม 2 1.0 (40) 
ส21211 อัลกุรอาน 1 1.5 (60)  ส21212 อัลกุรอาน 2 1.5 (60) 
ส21241 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 (20)  ส21242 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 
ว21261 ประมวลกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 1 NC (20)  ว21262 ประมวลกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 2 NC (20) 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100) 
ก21301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก21305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 
ก21302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก21306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 
ก21303 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 0.5 (20)  ก21307 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 0.5 (20) 
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ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
เนตรนารี เนตรนารี 
ก 21304 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40)  ก 21308 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40) 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 25 (960)  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 25 (960) 
 

โครงสร้ำงหลักสูตร 
ห้องเรียนโครงกำร SMO  (Science and Mathematics Olympic) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 

 
รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกติ/

ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 11 (440)  รำยวิชำพื้นฐำน 11 (440) 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 (60)  ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 (60) 
ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 (60)  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 (60) 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 (60)  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 (60) 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 (60)  ส22102 สังคมศึกษา 4 1.5 (60) 
ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 (20)  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20) 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 (20)  พ22102 สุขศึกษา 4 0.5 (20) 
พ22103 พลศึกษา 3 0.5 (20)  พ22104 พลศึกษา 4 0.5 (20) 
ศ22101 ศิลปะ 3 1.0 (40)  ศ22102 ศิลปะ 4 1.0 (40) 
ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 (20)  ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5 (20) 
ว22103 เทคโนโลยี 1 0.5 (20)  ว22104 เทคโนโลยี 2 0.5 (20) 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 (60)  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 (60) 
รำยวิชำเพิ่มเติม 10 (420)  รำยวิชำเพิ่มเติม 10 (420) 
ค22201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 2.0 (80)  ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2.0 (80) 
ว22241 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.0 (40)  ว22242 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.0 (40) 
ว22251 คอมพิวเตอร์กราฟิก 1 1.0 (40)  ว22252 คอมพิวเตอร์กราฟิก 2 1.0 (40) 
อ22201 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 3 1.0 (40)  อ22202 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 4 1.0 (40) 
ร22201 ภาษาอาหรับ 3 1.0 (40)  ร22202 ภาษาอาหรับ 4 1.0 (40) 
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ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 

 
รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกติ/

ชม.) 
ม22201 ภาษามลายู 3 1.0 (40)  ม22202 ภาษามลายู 4 1.0 (40) 
ส22201 วิถีอิสลาม 3 1.0 (40)  ส22202 วิถีอิสลาม 4 1.0 (40) 
ส22211 อัลกุรอาน 3 1.5 (60)  ส22212 อัลกุรอาน 4 1.5 (60) 
ส22241 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 (20)  ส22242 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 
ว22261 ประมวลกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 3 NC (20)  ว22262 ประมวลกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 4 NC (20) 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100) 
ก22301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก22305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 
ก22302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก22306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 
ก22303 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 
เนตรนารี 

0.5 (20)  ก22307 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 
เนตรนารี 

0.5 (20) 

ก 22304 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40)  ก 22308 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40) 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 23.5 (960)  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 23.5 (960) 
 
 

โครงสร้ำงหลักสูตร 
ห้องเรียนโครงกำร SMO  (Science and Mathematics Olympic) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 11.0 (440)  รำยวิชำพื้นฐำน 11.0 (440) 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 (60)  ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 (60) 
ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 (60)  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 (60) 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 (60)  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 (60) 
ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 (60)  ส23102 สังคมศึกษา 6 1.5 (60) 
ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 (20)  ส23102 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 (20) 
พ23101 สุขศกึษา 5 0.5 (20)  พ23102 สุขศึกษา 6 0.5 (20) 
พ23103 พลศึกษา 5 0.5 (20)  พ23104 พลศึกษา 6 0.5 (20) 
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ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
ศ23101 ศิลปะ 5 1.0 (40)  ศ23102 ศิลปะ 6 1.0 (40) 
ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5 (20)  ง23102 การงานอาชีพ 6 0.5 (20) 
ว23103 เทคโนโลยี 3 0.5 (20)  ว23104 เทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 (60)  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 (60) 
รำยวิชำเพิ่มเติม 10 (440)  รำยวิชำเพิ่มเติม 10 (440) 
ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 2.0 (80)  ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2.0 (80) 
ว23241 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.0 (40)  ว23242 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.0 (40) 
ว23251 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 1.0 (40)  ว23252 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 1.0 (40) 
อ23201 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 5 1.0 (40)  อ23202 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 6 1.0 (40) 
ร23201 ภาษาอาหรับ 5 1.0 (40)  ร23202 ภาษาอาหรับ 6 1.0 (40) 
ม23201 ภาษามลายู 5 1.0 (40)  ม23202 ภาษามลายู 6 1.0 (40) 
ส23201 วิถีอิสลาม 5 1.0 (40)  ส23202 วิถีอิสลาม 6 1.0 (40) 
ส23211 อัลกุรอาน 5 1.5 (60)  ส23212 อัลกุรอาน 6 1.5 (60) 
ส23241 หน้าที่พลเมือง 5 0.5 (20)  ส23242 หน้าที่พลเมือง 6 0.5 (20) 
ว23261 ประมวลกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 5 NC (20)  ว23262 ประมวลกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 6 NC (20) 
ว23281 ประมวลความรู้วิทยาศาสตร์ 1 NC (20)  ว23282 ประมวลความรู้วิทยาศาสตร์ 2 NC (20) 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100) 
ก23301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก23305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 
ก23302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก23306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 
ก23303 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 
เนตรนารี 

0.5 (20)  ก23307 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 
เนตรนารี 

0.5 (20) 

ก 23304 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40)  ก 23308 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40) 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 23.5 (980)  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 23.5 (980) 
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โครงสร้ำงหลักสูตร 
ห้องเรียนโครงกำร Gifted (IS Square Gifted Program) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 11.5 (460)  รำยวิชำพื้นฐำน 11.5 (460) 
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 (60)  ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 (60) 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 (60)  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 (60) 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1  1.5 (60)  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 (60) 
ว21103 วิทยาการค านวณ 1.0 (40)  ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี 1.0 (40) 
ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 (60)  ส21102 สังคมศึกษา 2 1.5 (60) 
ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20)  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 (20)  พ21102 สุขศึกษา 2 0.5 (20) 
พ21103 พลศึกษา 1 0.5 (20)  พ21104 พลศึกษา 2 0.5 (20) 
ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 (40)  ศ21102 ศิลปะ 2 1.0 (40) 
ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 (20)  ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 (20) 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 (60)  อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 (60) 
รำยวิชำเพิ่มเติม 9 (380)  รำยวิชำเพิ่มเติม 9 (380) 
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.0 (40)  ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.0 (80) 
ว21241 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.0 (40)  ว21242 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.0 (40) 
ว21251 เทคโนโลยีเพ่ือการประยุกต์ 1 1.0 (40)  ว21252 เทคโนโลยีเพ่ือการประยุกต์ 2 1.0 (40) 
อ21201 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 1 1.0 (40)  อ21202 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 2 1.0 (40) 
ร21201 ภาษาอาหรับ 1 1.0 (40)  ร21202 ภาษาอาหรับ 2 1.0 (40) 
ม21201 ภาษามลายู 1 1.0 (40)  ม21202 ภาษามลายู 2 1.0 (40) 
ส21201 วิถีอิสลาม 1 1.0 (40)  ส21202 วิถีอิสลาม 2 1.0 (40) 
ส21211 อัลกุรอาน 1 1.5 (60)  ส21212 อัลกุรอาน 2 1.5 (60) 
ส21241 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 (20)  ส21242 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 
ว21261 ประมวลกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 1 NC (20)  ว21262 ประมวลกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 2 NC (20) 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100) 
ก21301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก21305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 
ก21302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก21306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 
ก21303 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 0.5 (20)  ก21307 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 0.5 (20) 
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ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
เนตรนารี เนตรนารี 
ก 21304 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40)  ก 21308 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40) 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 24 (940)  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 24 (940) 
 

โครงสร้ำงหลักสูตร 
ห้องเรียนโครงกำร Gifted (IS Square Gifted Program) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 

 
รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 11 (440)  รำยวิชำพื้นฐำน 11 (440) 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 (60)  ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 (60) 
ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 (60)  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 (60) 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 (60)  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 (60) 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 (60)  ส22102 สังคมศึกษา 4 1.5 (60) 
ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 (20)  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20) 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 (20)  พ22102 สุขศึกษา 4 0.5 (20) 
พ22103 พลศึกษา 3 0.5 (20)  พ22104 พลศึกษา 4 0.5 (20) 
ศ22101 ศิลปะ 3 1.0 (40)  ศ22102 ศิลปะ 4 1.0 (40) 
ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 (20)  ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5 (20) 
ว22103 เทคโนโลยี 1 0.5 (20)  ว22104 เทคโนโลยี 2 0.5 (20) 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 (60)  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 (60) 
รำยวิชำเพิ่มเติม 9 (380)  รำยวิชำเพิ่มเติม 9 (380) 
ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.0 (40)  ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.0 (40) 
ว22241 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.0 (40)  ว22242 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.0 (40) 
ว22251 คอมพิวเตอร์กราฟิก 1 1.0 (40)  ว22252 คอมพิวเตอร์กราฟิก 2 1.0 (40) 
อ22201 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 3 1.0 (40)  อ22202 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 4 1.0 (40) 
ร22201 ภาษาอาหรับ 3 1.0 (40)  ร22202 ภาษาอาหรับ 4 1.0 (40) 
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ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 

 
รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
ม22201 ภาษามลายู 3 1.0 (40)  ม22202 ภาษามลายู 4 1.0 (40) 
ส22201 วิถีอิสลาม 3 1.0 (40)  ส22202 วิถีอิสลาม 4 1.0 (40) 
ส22211 อัลกุรอาน 3 1.5 (60)  ส22212 อัลกุรอาน 4 1.5 (60) 
ส22241 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 (20)  ส22242 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 
ว22261 ประมวลกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 3 NC (20)  ว22262 ประมวลกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 4 NC (20) 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100) 
ก22301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก22305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 
ก22302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก22306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 
ก22303 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 
เนตรนารี 

0.5 (20)  ก22307 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 
เนตรนารี 

0.5 (20) 

ก 22304 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40)  ก 22308 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40) 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 22.5 (920)  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 22.5 (920) 
 

โครงสร้ำงหลักสูตร 
ห้องเรียนโครงกำร Gifted (IS Square Gifted Program) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 11.0 (440)  รำยวิชำพื้นฐำน 11.0 (440) 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 (60)  ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 (60) 
ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 (60)  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 (60) 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 (60)  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 (60) 
ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 (60)  ส23102 สังคมศึกษา 6 1.5 (60) 
ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 (20)  ส23102 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 (20) 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 (20)  พ23102 สุขศึกษา 6 0.5 (20) 
พ23103 พลศึกษา 5 0.5 (20)  พ23104 พลศึกษา 6 0.5 (20) 
ศ23101 ศิลปะ 5 1.0 (40)  ศ23102 ศิลปะ 6 1.0 (40) 



   
135 

 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5 (20)  ง23102 การงานอาชีพ 6 0.5 (20) 
ว23103 เทคโนโลยี 3 0.5 (20)  ว23104 เทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 (60)  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 (60) 
รำยวิชำเพิ่มเติม 9 (400)  รำยวิชำเพิ่มเติม 9 (400) 
ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.0 (40)  ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.0 (40) 
ว23241 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.0 (40)  ว23242 วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 6 1.0 (40) 
ว23251 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 1.0 (40)  ว23252 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 1.0 (40) 
อ23201 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 5 1.0 (40)  อ23202 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 6 1.0 (40) 
ร23201 ภาษาอาหรับ 5 1.0 (40)  ร23202 ภาษาอาหรับ 6 1.0 (40) 
ม23201 ภาษามลายู 5 1.0 (40)  ม23202 ภาษามลายู 6 1.0 (40) 
ส23201 วิถีอิสลาม 5 1.0 (40)  ส23202 วิถีอิสลาม 6 1.0 (40) 
ส23211 อัลกุรอาน 5 1.5 (60)  ส23212 อัลกุรอาน 6 1.5 (60) 
ส23241 หน้าที่พลเมือง 5 0.5 (20)  ส23242 หน้าที่พลเมือง 6 0.5 (20) 
ว23261 ประมวลกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 5 NC (20)  ว23262 ประมวลกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 6 NC (20) 
ว23281 ประมวลความรู้วิทยาศาสตร์ 1 NC (20)  ว23282 ประมวลความรู้วิทยาศาสตร์ 2 NC (20) 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100) 
ก23301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก23305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 
ก23302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก23306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 
ก23303 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 
เนตรนารี 

0.5 (20)  ก23307 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 
เนตรนารี 

0.5 (20) 

ก 23304 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40)  ก 23308 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40) 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 22.5 (940)  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 22.5 (940) 
 



   
136 

 

โครงสร้ำงหลักสูตร 
โปรแกรม SMTP (Science Mathematics and Technology Program) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 11.5 (460)  รำยวิชำพื้นฐำน 11.5 (460) 
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 (60)  ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 (60) 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 (60)  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 (60) 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1  1.5 (60)  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 (60) 
ว21103 วิทยาการค านวณ 1.0 (40)  ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี 1.0 (40) 
ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 (60)  ส21102 สังคมศึกษา 2 1.5 (60) 
ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20)  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 (20)  พ21102 สุขศึกษา 2 0.5 (20) 
พ21103 พลศึกษา 1 0.5 (20)  พ21104 พลศึกษา 2 0.5 (20) 
ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 (40)  ศ21102 ศิลปะ 2 1.0 (40) 
ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 (20)  ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 (20) 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 (60)  อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 (60) 
รำยวิชำเพิ่มเติม 8.0 (340)  รำยวิชำเพิ่มเติม 8.0 (340) 
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.0 (40)  ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.0 (40) 
ว21201 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 0.5 (20)  ว21202 สะเต็มศึกษา 0.5 (20) 
ว21221 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 0.5 (20)  ว21222 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 0.5 (20) 
อ21201 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 1 1.0 (40)  อ21202 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 2 1.0 (40) 
ร21201 ภาษาอาหรับ 1 1.0 (40)  ร21202 ภาษาอาหรับ 2 1.0 (40) 
ม21201 ภาษามลายู 1 1.0 (40)  ม21202 ภาษามลายู 2 1.0 (40) 
ส21201 วิถีอิสลาม 1 1.0 (40)  ส21202 วิถีอิสลาม 2 1.0 (40) 
ส21211 อัลกุรอาน 1 1.5 (60)  ส21212 อัลกุรอาน 2 1.5 (60) 
ส21241 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 (20)  ส21242 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 
ว21261 ประมวลกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 1 NC (20)  ว21262 ประมวลกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 2 NC (20) 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100) 
ก21301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก21305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 
ก21302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก21306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 
ก21303 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 0.5 (20)  ก21307 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 0.5 (20) 
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ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
เนตรนารี เนตรนารี 
ก 21304 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40)  ก 21308 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40) 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 22 (900)  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 22 (900) 
 

โครงสร้ำงหลักสูตร 
โปรแกรม SMTP (Science, Mathematics and Technology Program) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 

 
รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 11 (440)  รำยวิชำพื้นฐำน 11 (440) 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 (60)  ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 (60) 
ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 (60)  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 (60) 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 (60)  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 (60) 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 (60)  ส22102 สังคมศึกษา 4 1.5 (60) 
ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 (20)  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20) 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 (20)  พ22102 สุขศึกษา 4 0.5 (20) 
พ22103 พลศึกษา 3 0.5 (20)  พ22104 พลศึกษา 4 0.5 (20) 
ศ22101 ศิลปะ 3 1.0 (40)  ศ22102 ศิลปะ 4 1.0 (40) 
ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 (20)  ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5 (20) 
ว22103 เทคโนโลยี 1 0.5 (20)  ว22104 เทคโนโลยี 2 0.5 (20) 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 (60)  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 (60) 
รำยวิชำเพิ่มเติม 8.5 (360)  รำยวิชำเพิ่มเติม 8.5 (360) 
ค22201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 1.0 (40)  ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.0 (40) 
ว22201 วิทยาศาสตร์อิสลาม 1 0.5 (20)  ว22202 วิทยาศาสตร์อิสลาม 2 0.5 (20) 
ว22221 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 0.5 (20)  ว22222 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4 0.5 (20) 
อ22201 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 3 1.0 (40)  อ22202 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 4 1.0 (40) 
ร22201 ภาษาอาหรับ 3 1.0 (40)  ร22202 ภาษาอาหรับ 4 1.0 (40) 
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ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 

 
รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
ม22201 ภาษามลายู 3 1.0 (40)  ม22202 ภาษามลายู 4 1.0 (40) 
ส22201 วิถีอิสลาม 3 1.0 (40)  ส22202 วิถีอิสลาม 4 1.0 (40) 
ส22211 อัลกุรอาน 3 1.5 (60)  ส22212 อัลกุรอาน 4 1.5 (60) 
ส22241 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 (20)  ส22242 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 
ว22261 ประมวลกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 3 NC (20)  ว22262 ประมวลกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 4 NC (20) 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100) 
ก22301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก22305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 
ก22302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก22306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 
ก22303 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 
เนตรนารี 

0.5 (20)  ก22307 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 
เนตรนารี 

0.5 (20) 

ก 22304 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40)  ก 22308 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40) 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 22 (900)  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 22 (900) 
 
 

โครงสร้ำงหลักสูตร 
โปรแกรม SMTP (Science, Mathematics and Technology Program) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 11.0 (440)  รำยวิชำพื้นฐำน 11.0 (440) 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 (60)  ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 (60) 
ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 (60)  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 (60) 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 (60)  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 (60) 
ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 (60)  ส23102 สังคมศึกษา 6 1.5 (60) 
ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 (20)  ส23102 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 (20) 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 (20)  พ23102 สุขศึกษา 6 0.5 (20) 
พ23103 พลศึกษา 5 0.5 (20)  พ23104 พลศึกษา 6 0.5 (20) 
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ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
ศ23101 ศิลปะ 5 1.0 (40)  ศ23102 ศิลปะ 6 1.0 (40) 
ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5 (20)  ง23102 การงานอาชีพ 6 0.5 (20) 
ว23103 เทคโนโลยี 3 0.5 (20)  ว23104 เทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 (60)  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 (60) 
รำยวิชำเพิ่มเติม 8.5 (360)  รำยวิชำเพิ่มเติม 8.5 (360) 
ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.0 (40)  ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.0 (40) 
ว23201 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 0.5 (20)  ว23201 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 0.5 (20) 
ว23221 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 5 0.5 (20)  ว21222 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 6 0.5 (20) 
อ23201 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 5 1.0 (40)  อ23202 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 6 1.0 (40) 
ร23201 ภาษาอาหรับ 5 1.0 (40)  ร23202 ภาษาอาหรับ 6 1.0 (40) 
ม23201 ภาษามลายู 5 1.0 (40)  ม23202 ภาษามลายู 6 1.0 (40) 
ส23201 วิถีอิสลาม 5 1.0 (40)  ส23202 วิถีอิสลาม 6 1.0 (40) 
ส23211 อัลกุรอาน 5 1.5 (60)  ส23212 อัลกุรอาน 6 1.5 (60) 
ส23241 หน้าที่พลเมือง 5 0.5 (20)  ส23242 หน้าที่พลเมือง 6 0.5 (20) 
ว23261 ประมวลกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 5 NC (20)  ว23262 ประมวลกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 6 NC (20) 
ว23281 ประมวลความรู้วิทยาศาสตร์ 1 NC (20)  ว23282 ประมวลความรู้วิทยาศาสตร์ 2 NC (20) 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100) 
ก23301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก23305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 
ก23302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก23306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 
ก23303 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 
เนตรนารี 

0.5 (20)  ก23307 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 
เนตรนารี 

0.5 (20) 

ก 23304 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40)  ก 23308 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40) 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 22 (900)  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 22 (900) 
 

 
โครงสร้ำงหลักสูตร 

โปรแกรม TQSP (Tahfiz Quran and Science Program) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 (ภำคเรยีนที่ 2) 
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รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 11.5 (460)  รำยวิชำพื้นฐำน 11.5 (460) 
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 (60)  ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 (60) 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 (60)  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 (60) 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 (60)  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 (60) 
ว21103 วิทยาการค านวณ 1.0 (40)  ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี 1.0 (40) 
ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 (60)  ส21102 สังคมศึกษา 2 1.5 (60) 
ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20)  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 (20)  พ21102 สุขศึกษา 2 0.5 (20) 
พ21103 พลศึกษา 1 0.5 (20)  พ21104 พลศึกษา 2 0.5 (20) 
ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 (40)  ศ21102 ศิลปะ 2 1.0 (40) 
ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 (20)  ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 (20) 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 (60)  อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 (60) 
รำยวิชำเพิ่มเติม 7.5 (320)  รำยวิชำเพิ่มเติม 7.5 (320) 
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.0 (40)  ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.0 (40) 
ส21201 วิถีอิสลาม 1 1.0 (40)  ส21202 วิถีอิสลาม 2 1.0 (40) 
ส21251 ท่องจ าอัลกุรอาน 1 1.5 (60)  ส21252 ท่องจ าอัลกุรอาน 2 1.5 (60) 
ส21261 หลักการอ่านอัลกุรอาน 1 1.0 (40)  ส21262 หลักการอ่านอัลกุรอาน 2 1.0 (40) 
ส21271 การทบทวนอัลกุรอาน 1 1.5 (60)  ส21272 การทบทวนอัลกุรอาน 2 1.5 (60) 
ร21221 ภาษาอาหรับเพ่ือความเข้าใจอัล
กุรอาน 1 

1.0 (40)  ร21222 ภาษาอาหรับเพ่ือความเข้าใจอัล
กุรอาน 2 

1.0 (40) 

ส21241 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 (20)  ส21242 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 
ส21281 ประมวลกิจกรรมอัลกุรอาน 1 NC (20)  ส21282 ประมวลกิจกรรมอัลกุรอาน 2 NC (20) 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100) 
ก21301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก21305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 
ก21302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก21306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 
ก21303 กิจกรรมในเครื่องแบบ ลูกเสือ 
เนตรนารี 

0.5 (20)  ก21307 กิจกรรมในเครื่องแบบ ลูกเสือ 
เนตรนารี 

0.5 (20) 

ก21304 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

1.0 (40)  ก21308 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

1.0 (40) 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 21.5 (880)  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 21.5 (880) 
โครงสร้ำงหลักสูตร 
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TQSP (Tahfiz Quran and Science Program) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 

 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 11 (440)  รำยวิชำพื้นฐำน 11 (440) 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 (60)  ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 (60) 
ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 (60)  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 (60) 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 (60)  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 (60) 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 (60)  ส22102 สังคมศึกษา 4 1.5 (60) 
ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 (20)  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20) 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 (20)  พ22102 สุขศึกษา 4 0.5 (20) 
พ22103 พลศึกษา 3 0.5 (20)  พ22104 พลศึกษา 4 0.5 (20) 
ศ22101 ศิลปะ 3 1.0 (40)  ศ22102 ศิลปะ 4 1.0 (40) 
ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 (20)  ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5 (20) 
ง22103 เทคโนโลยี 1 0.5 (20)  ง22104 เทคโนโลยี 2 0.5 (20) 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 (60)  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 (60) 
รำยวิชำเพิ่มเติม 7.5 (320)  รำยวิชำเพิ่มเติม 7.5 (320) 
ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.0 (40)  ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.0 (40) 
ส22201 วิถีอิสลาม 3 1.0 (40)  ส22202 วิถีอิสลาม 4 1.0 (40) 
ส22251 ท่องจ าอัลกุรอาน 3 1.5 (60)  ส22252 ท่องจ าอัลกุรอาน 4 1.5 (60) 
ส22261 หลักการอ่านอัลกุรอาน 3 1.0 (40)  ส22262 หลักการอ่านอัลกุรอาน 4 1.0 (40) 
ส22271 การทบทวนอัลกุรอาน 3 1.5 (60)  ส22272 การทบทวนอัลกุรอาน 4 1.5 (60) 
ร22221 ภาษาอาหรับเพ่ือความเข้าใจอัล
กุรอาน 3 

1.0 (40)  ร22222 ภาษาอาหรับเพ่ือความเข้าใจอัล
กุรอาน 4 

1.0 (40) 

ส22241 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 (20)  ส22242 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 
ส22281 ประมวลกิจกรรมอัลกุรอาน 3 NC (20)  ส22282 ประมวลกิจกรรมอัลกุรอาน 4 NC (20) 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100) 
ก22301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก22305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 
ก22302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก22306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 
ก22303 กิจกรรมในเครื่องแบบ ลูกเสือ 
เนตรนารี 

0.5 (20)  ก22307 กิจกรรมในเครื่องแบบ ลูกเสือ 
เนตรนารี 

0.5 (20) 
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ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
ก22304 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

1.0 (40)  ก22308 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

1.0 (40) 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 21 (860)  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 21 (860) 
 
 
 

โครงสร้ำงหลักสูตร 
โปรแกรม TQSP (Tahfiz Quran and Science Program) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 11.0 (440)  รำยวิชำพื้นฐำน 11.0 (440) 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 (60)  ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 (60) 
ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 (60)  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 (60) 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 (60)  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 (60) 
ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 (60)  ส23102 สังคมศึกษา 6 1.5 (60) 
ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 (20)  ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 (20) 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 (20)  พ23102 สุขศึกษา 6 0.5 (20) 
พ23103 พลศึกษา 5 0.5 (20)  พ23104 พลศึกษา 6 0.5 (20) 
ศ23101 ศิลปะ 5 1.0 (40)  ศ23102 ศิลปะ 6 1.0 (40) 
ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5 (20)  ง23102 การงานอาชีพ 6 0.5 (20) 
ง23103 เทคโนโลยี 3 0.5 (20)  ง23104 เทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 (60)  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 (60) 
รำยวิชำเพิ่มเติม 7.5 (340)  รำยวิชำเพิ่มเติม 7.5 (340) 
ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.0 (40)  ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.0 (40) 
ส23201 วิถีอิสลาม 5 1.0 (40)  ส23202 วิถีอิสลาม 6 1.0 (40) 
ส23251 ท่องจ าอัลกุรอาน 5 1.5 (60)  ส23252 ท่องจ าอัลกุรอาน 6 1.5 (60) 
ส23261 หลักการอ่านอัลกุรอาน 5 1.0 (40)  ส23262 หลักการอ่านอัลกุรอาน 6 1.0 (40) 
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ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
ส23271 การทบทวนอัลกุรอาน 5 1.5 (60)  ส23272 การทบทวนอัลกุรอาน 6 1.5 (60) 
ร23221 ภาษาอาหรับเพ่ือความเข้าใจอัล
กุรอาน 5 

1.0 (40)  ร23222 ภาษาอาหรับเพ่ือความเข้าใจอัล
กุรอาน 6 

1.0 (40) 

ส23281 หน้าที่พลเมือง 5 0.5 (20)  ส23282 หน้าที่พลเมือง 6 0.5 (20) 
ส23281 ประมวลกิจกรรมอัลกุรอาน 5 NC (20)  ส23282 ประมวลกิจกรรมอัลกุรอาน 6 NC (20) 
ว23281 ประมวลความรู้วิทยาศาสตร์ 1 NC (20)  ว23282 ประมวลความรู้วิทยาศาสตร์ 2 NC (20) 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100) 
ก22301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก23305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 
ก22302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก23306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 
ก22303 กิจกรรมในเครื่องแบบ ลูกเสือ 
เนตรนารี 

0.5 (20)  ก23307 กิจกรรมในเครื่องแบบ ลูกเสือ 
เนตรนารี 

0.5 (20) 

ก22304 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

1.0 (40)  ก23308 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

1.0 (40) 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 21 (880)  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 21 (880) 
 
 
 

โครงสร้ำงหลักสูตร 
โปรแกรม SMP (Science and Mathematics Program) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 8.5 (340)  รำยวิชำพื้นฐำน 8.5 (340) 
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 ชีววิทยาพ้ืนฐาน* 1.5 (60)  ว31102 เคมีพ้ืนฐาน* 1.5 (60) 
ว31103 วิทยาการค านวณ 1.0 (40)  ว31104 การออกแบบและเทคโนโลยี 1.0 (40) 
ส31101 สังคมศึกษา 1  1.0 (40)  ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 (40) 
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ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20)  ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 (20)  พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 (20) 
ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 (20)  ศ31102 ศิลปะ 2 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) 
รำยวิชำเพิ่มเติม 12.0 (500)  รำยวิชำเพิ่มเติม 12.0 (500) 
ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.5 (60)  ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.5 (60) 
ว31201 ฟิสิกส์ 1 2.0 (80)  ว31202 ฟิสิกส์ 2 2.0 (80) 
ว31221 เคมี 1 1.5 (60)  ว31222 เคมี 2 1.5 (60) 
ว31241 ชีววิทยา 1 1.5 (60)  ว31242 ชีววิทยา 2 1.5 (60) 
ว31261 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 0.5 (20)  ว31262 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 0.5 (20) 
อ31211 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 1 1.5 (60)  อ31212 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 2 1.5 (60) 
ส31201 วิถีอิสลาม 1 1.0 (40)  ส31202 วิถีอิสลาม 2 1.0 (40) 
ส31211 อัลกุรอาน 1 1.5 (60)  ส31212 อัลกุรอาน 2 1.5 (60) 
ส31241 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 (20)  ส31242 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 
พ31201 พลศึกษา 1 0.5 (20)  พ31202 พลศึกษา 2 0.5 (20) 
ว31281 ประมวลกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
1** 

NC (20)  ว31282 ประมวลกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
2** 

NC (20) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100) 
ก31301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก31305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 
ก31302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก31306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 
ก31303 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 
วิสามัญ 

0.5 (20)  ก31307 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 
วิสามัญ 

0.5 (20) 

ก 31304 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40)  ก 31308 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40) 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 23 (940)  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 23 (940) 
 
 

โครงสร้ำงหลักสูตร 
โปรแกรม SMP (Science and Mathematics Program) 
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ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 7.5 (300)  รำยวิชำพื้นฐำน 7.5 (300) 
ท32101 ภาษาไทย  3 1.0 (40)  ท32102 ภาษาไทย  4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 (40)  ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 (40) 
ว31103 ฟิสิกส์พื้นฐาน*  1.5 (60)  ว31104 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ* 1.5 (60) 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 (40)  ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 (40) 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 (20)  ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษา 3 0.5 (20)  พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 (20)  ศ32102 ศิลปะ 4 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) 
รำยวิชำเพิ่มเติม 13.0 (540)  รำยวิชำเพิ่มเติม 13.0 (540) 
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 (60)  ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.5 (60) 
ว32201 ฟิสิกส์ 3 2.0 (80)  ว32202 ฟิสิกส์ 4 2.0 (80) 
ว32221 เคมี 3 1.5 (60)  ว32222 เคมี 4 1.5 (60) 
ว32241 ชีววิทยา 3 1.5 (60)  ว32242 ชีววิทยา 4 1.5 (60) 
ว32261 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 0.5 (20)  ว32262 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4 0.5 (20) 
อ32211 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 3 1.5 (60)  อ32212 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 4 1.5 (60) 
ม32211 ภาษามลายู 1 1.0 (40)  ม32211 ภาษามลายู 2 1.0 (40) 
ส32201 วิถีอิสลาม 3*** 1.0 (40)  ส32202 วิถีอิสลาม 4*** 1.0 (40) 
ส32211 อัลกุรอาน 3 1.5 (60)  ส32212 อัลกุรอาน 4 1.5 (60) 
ส32241 หน้าที่พลเมือง 3*** 0.5 (20)  ส32242 หน้าที่พลเมือง 4*** 0.5 (20) 
พ32201 พลศึกษา 3 0.5 (20)  พ32202 พลศึกษา 4 0.5 (20) 

  ว32281 ประมวลกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
3** 

NC (20)  ว32282 ประมวลกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
4** 

NC (20) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100) 
ก32301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก32305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 
ก32302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก32306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 
ก32303 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 
วิสามัญ 

0.5 (20)  ก32307 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 
วิสามัญ 

0.5 (20) 
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ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
ก 32304 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40)  ก 32308 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40) 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 23 (940)  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 23 (940) 
 

โครงสร้ำงหลักสูตร 
โปรแกรม SMP (Science and Mathematics Program) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 5.5 (220)  รำยวิชำพื้นฐำน 5.5 (220) 
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40)  ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 
ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 (40)  ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 (40) 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 (40)  ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 (40) 
พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 (20)  พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 (20) 
ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 (20)  ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 (20) 
ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 (20)  ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 (20) 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 (40)  อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 (40) 
รำยวิชำเพิ่มเติม 13 (560)  รำยวิชำเพิ่มเติม 12 (520) 
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.5 (60)  ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.5 (60) 
ว33201 ฟิสิกส์ 5 2.0 (80)  ว33202 ฟิสิกส์ 6 2.0 (80) 
ว33221 เคมี 5 1.5 (60)  ว33222 เคมี 6 1.5 (60) 
ว33241 ชีววิทยา 5 1.5 (60)  ว33242 ชีววิทยา 6 1.5 (60) 
ว33261 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 5 0.5 (20)  อ33212 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 6 1.5 (60) 
อ33211 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 5 1.5 (60)  ร33212 ภาษาอาหรับ 2 1.0 (40) 
ร33211 ภาษาอาหรับ 1 0.5 (20)  ส33202 วิถอิีสลาม 6 1.0 (40) 
ส33201 วิถีอิสลาม 5*** 1.0 (40)  ส33212 อัลกุรอาน 6*** 1.5 (60) 
ส33211 อัลกุรอาน 5 1.5 (60)  พ33202 พลศึกษา 6 0.5 (20) 
ส33251 ประวัติศาสตร์อิสลาม 0.5 (20)  ว33272 ประมวลความรู้วิทยาศาสตร์ NC (20) 
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ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
พ33201 พลศึกษา 5 0.5 (20)  ว33282 ประมวลกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

6** 
NC (20) 

ว33271 ประมวลความรู้วิทยาศาสตร์ NC (20)    
ว33281 ประมวลกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
5** 

NC (20)    

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100) 
ก33301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก33305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 
ก33302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก33306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 
ก33303 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 
วิสามัญ 

0.5 (20)  ก33307 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 
วิสามัญ 

0.5 (20) 

ก 33304 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40)  ก 33308 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40) 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 21 (880)  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 20 (840) 
 

โครงสร้ำงหลักสูตร 
ห้องเรียนโครงกำร Gifted (IS Square Gifted Program) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 8.5 (340)  รำยวิชำพื้นฐำน 8.5 (340) 
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 ชีววิทยาพ้ืนฐาน* 1.5 (60)  ว31102 เคมีพ้ืนฐาน* 1.5 (60) 
ว31103 วิทยาการค านวณ 1.0 (40)  ว31104 การออกแบบและเทคโนโลยี 1.0 (40) 
ส31101 สังคมศึกษา 1  1.0 (40)  ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 (40) 
ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20)  ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 (20)  พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 (20) 
ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 (20)  ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 (20) 
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ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 (20)  ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 (20) 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 (40)  อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 (40) 
รำยวิชำเพิ่มเติม 12.5 (520)  รำยวิชำเพิ่มเติม 12.5 (520) 
ค31221 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2.0 (80)  ค31222 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2.0 (80) 
ว31201 ฟิสิกส์ 1 2.0 (80)  ว31202 ฟิสิกส์ 2 2.0 (80) 
ว31221 เคมี 1 1.5 (60)  ว31222 เคมี 2 1.5 (60) 
ว31241 ชีววิทยา 1 1.5 (60)  ว31242 ชีววิทยา 2 1.5 (60) 
ว31251 ตารางและการประยุกต์ใช้ 1 0.5 (20)  ว31252 ตารางและการประยุกต์ใช้ 2 0.5 (20) 
อ31211 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 1 1.5 (60)  อ31212 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 2 1.5 (60) 
ส31201 วิถีอิสลาม 1*** 1.0 (40)  ส31202 วิถีอิสลาม 2*** 1.0 (40) 
ส31211 อัลกุรอาน 1 1.5 (60)  ส31212 อัลกุรอาน 2 1.5 (60) 
ส31241 หน้าที่พลเมือง 1*** 0.5 (20)  ส31242 หน้าที่พลเมือง 2*** 0.5 (20) 
พ31201 พลศึกษา 1 0.5 (20)  พ31202 พลศึกษา 2 0.5 (20) 
ว31281 ประมวลกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
1** 

NC (20)  ว31282 ประมวลกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
2** 

NC (20) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100) 
ก31301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก31305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 
ก31302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก31306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 
ก31303 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 
วิสามัญ 

0.5 (20)  ก31307 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 
วิสามัญ 

0.5 (20) 

ก 31304 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40)  ก 31308 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40) 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 23.5 (960)  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 23.5 (960) 
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โครงสร้ำงหลักสูตร 
ห้องเรียนโครงกำร Gifted (IS Square Gifted Program) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 7.5 (300)  รำยวิชำพื้นฐำน 7.5 (300) 
ท32101 ภาษาไทย  3 1.0 (40)  ท32102 ภาษาไทย  4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 (40)  ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 (40) 
ว31103 ฟิสิกส์พื้นฐาน*  1.5 (60)  ว31104 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1.5 (60) 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 (40)  ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 (40) 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 (20)  ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษา 3 0.5 (20)  พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 (20)  ศ32102 ศิลปะ 4 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) 
รำยวิชำเพิ่มเติม 13.0 (540)  รำยวิชำเพิ่มเติม 13.0 (540) 
ค32221 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 2.0 (80)  ค32222 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2.0 (80) 
ว32201 ฟิสิกส์ 3 2.0 (80)  ว32202 ฟิสิกส์ 4 2.0 (80) 
ว32221 เคมี 3 1.5 (60)  ว32222 เคมี 4 1.5 (60) 
ว32241 ชีววิทยา 3 1.5 (60)  ว32242 ชีววิทยา 4 1.5 (60) 
ว32251 คอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค์ 1 0.5 (20)  ว32252 คอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค์ 1 0.5 (20) 
อ32211 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 3 1.5 (60)  อ32212 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 4 1.5 (60) 
ม32211 ภาษามลายู 1 1.0 (40)  ม32211 ภาษามลายู 2 1.0 (40) 
ส32201 วิถีอิสลาม 3*** 1.0 (40)  ส32202 วิถีอิสลาม 4*** 1.0 (40) 
ส32211 อัลกุรอาน 3 1.5 (60)  ส32212 อัลกุรอาน 4 1.5 (60) 
ส32241 หน้าที่พลเมือง 3*** 0.5 (20)  ส32242 หน้าที่พลเมือง 4*** 0.5 (20) 
พ32201 พลศึกษา 3 0.5 (20)  พ32202 พลศึกษา 4 0.5 (20) 

  ว32281 ประมวลกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
3** 

NC (20)  ว32282 ประมวลกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
4** 

NC (20) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100) 
ก32301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก32305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 
ก32302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก32306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 
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ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
ก32303 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 
วิสามัญ 

0.5 (20)  ก32307 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 
วิสามัญ 

0.5 (20) 

ก 32304 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40)  ก 32308 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40) 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 23.0 (940)  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 23.0 (940) 
 

โครงสร้ำงหลักสูตร 
ห้องเรียนโครงกำร Gifted (IS Square Gifted Program) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 5.5 (220)  รำยวิชำพื้นฐำน 5.5 (220) 
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40)  ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 
ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 (40)  ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 (40) 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 (40)  ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 (40) 
พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 (20)  พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 (20) 
ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 (20)  ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 (20) 
ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 (20)  ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 (20) 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 (40)  อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 (40) 
รำยวิชำเพิ่มเติม 12.5 (540)  รำยวิชำเพิ่มเติม 12 (520) 
ค33221 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 2.0 (80)  ค33222 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2.0 (80) 
ว33201 ฟิสิกส์ 5 2.0 (80)  ว33202 ฟิสิกส์ 6 2.0 (80) 
ว33221 เคมี 5 1.5 (60)  ว33222 เคมี 6 1.5 (60) 
ว33241 ชีววิทยา 5 1.5 (60)  ว33242 ชีววิทยา 6 1.5 (60) 
ว33251 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 0.5 (20)  ว33252 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 0.5 (20) 
อ33211 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 5 1.5 (60)  อ33212 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 6 1.5 (60) 
ส33201 วิถีอิสลาม 5*** 1.0 (40)  ส33202 วิถีอิสลาม 6*** 1.0 (40) 
ส33211 อัลกุรอาน 5 1.5 (60)  ส33212 อัลกุรอาน 6 1.5 (60) 
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ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
ส33241 ประวัติศาสตร์อิสลาม 0.5 (20)  พ33202 พลศึกษา 6 0.5 (20) 
พ33201 พลศึกษา 5 0.5 (20)  ว33272 ประมวลความรู้วิทยาศาสตร์ NC (20) 
ว33271 ประมวลความรู้วิทยาศาสตร์ NC (20)  ว33282 ประมวลกิจกรรมวิทยาศาสตร์** NC (20) 
ว33281 ประมวลกิจกรรมวิทยาศาสตร์** NC (20)    
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100) 
ก33301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก33305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 
ก33302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก33306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 
ก33303 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 
วิสามัญ 

0.5 (20)  ก33307 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 
วิสามัญ 

0.5 (20) 

ก 33304 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40)  ก 33308 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40) 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 20.5 (860)  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 20 (840) 
 

โครงสร้ำงหลักสูตร 
โปรแกรม ILP (Intensive Language Program)                                                    

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 8 (320)  รำยวิชำพื้นฐำน 8 (320) 
ท31101 ภาษาไทย  1 1.0 (40)  ท31102 ภาษาไทย  2 1.0 (40) 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 (40)  ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 (40) 
ว31121 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1.0 (40)  ว31122 วิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ  1.0 (40) 
ว31103 วิทยาการค านวณ 1.0 (40)  ว31104 การออกแบบและเทคโนโลยี 1.0 (40) 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 (40)  ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 (40) 
ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20)  ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 (20)  พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 (20) 
ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 (20)  ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 (20) 
ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 (20)  ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 (20) 
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ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 (40)  อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 (40) 
รำยวิชำเพิ่มเติม 10.0 (420)  รำยวิชำเพิ่มเติม 10.0 (420) 
ท31201 ภาษาไทยเพ่ิมเติม 1(หลักภาษา) 1.0 (40)  ท31202 ภาษาไทยเพ่ิมเติม 2 (การอ่าน) 1.0 (40) 
อ31221 กิจกรรมเสริมทักษะภาษา 1 1.0 (40)  อ31222 กิจกรรมเสริมทักษะภาษา 2 1.0 (40) 
อ31211 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 1 1.5 (60)  อ31212 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 2 1.5 (60) 
ร31221 ภาษาอาหรับ 1 1.0 (40)  ร31222 ภาษาอาหรับ 2 1.0 (40) 
ม31221 ภาษามลายู  1 1.0 (40)  ม31222 ภาษามลายู  2 1.0 (40) 
จ31221 สัมผัสภาษาจีน 1 1.0 (40)  จ31222 สัมผัสภาษาจีน 2 1.0 (40) 
ส31201 วิถีอิสลาม 1*** 1.0 (40)  ส31202 วิถีอิสลาม 2*** 1.0 (40) 
ส31211 อัลกุรอาน 1 1.5 (60)  ส31212 อัลกุรอาน 2 1.5 (60) 
ส31241 หน้าที่พลเมือง 1*** 0.5 (20)  ส31242 หน้าที่พลเมือง 2*** 0.5 (20) 
พ31201 พลศึกษา 1 0.5 (20)  พ31202 พลศึกษา 2 0.5 (20) 
อ31231 ประมวลกิจกรรมภาษา 1** NC (40)  อ31232 ประมวลกิจกรรมภาษา 2** NC (40) 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100) 
ก31301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก31305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 
ก31302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก31306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 
ก31303 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 
วิสามัญ 

0.5 (20)  ก31307 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 
วิสามัญ 

0.5 (20) 

ก 31304 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40)  ก 31308 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40) 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 20.5 (840)  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 20.5 (840) 
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โครงสร้ำงหลักสูตร 
โปรแกรม ILP (Intensive Language Program)                                                    

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 7.0 (280)  รำยวิชำพื้นฐำน 7.0 (280) 
ท32101 ภาษาไทย  3 1.0 (40)  ท32102 ภาษาไทย  4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 (40)  ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 (40) 
ว32122 วิทยาศาสตร์กายภาพ เคมี 1.0 (40)  ว32122 วิทยาศาสตร์กายภาพ ฟิสิกส์ 1.0 (40) 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 (40)  ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 (40) 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 (20)  ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษา 3 0.5 (20)  พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 (20)  ศ32102 ศิลปะ 4 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) 
รำยวิชำเพิ่มเติม 10.5 (440)  รำยวิชำเพิ่มเติม 10.5 (440) 
ท32201 ภาษาไทยเพ่ิมเติม 3 (การพูด 1) 1.0 (40)  ท32202 ภาษาไทยเพ่ิมเติม 4 (การพูด 2) 1.0 (40) 
อ32221 กิจกรรมเสริมทักษะภาษา 3 1.0 (40)  อ32222 กิจกรรมเสริมทักษะภาษา 4 1.0 (40) 
อ32211 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 3 1.5 (60)  อ32212 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 4 1.5 (60) 
ร32221 ภาษาอาหรับ 3 1.0 (40)  ร32222 ภาษาอาหรับ 4 1.0 (40) 
ม32221 ภาษามลายู  3 1.0 (40)  ม32222 ภาษามลายู  4 1.0 (40) 
จ32221 สัมผัสภาษาจีน 3 1.0 (40)  จ32222 สัมผัสภาษาจีน 2 1.0 (40) 
ส32201 วิถีอิสลาม 3*** 1.0 (40)  ส32202 วิถีอิสลาม 4*** 1.0 (40) 
ส32211 อัลกุรอาน 3 1.5 (60)  ส32212 อัลกุรอาน 4 1.5 (60) 
ส32241 หน้าที่พลเมือง 3*** 0.5 (20)  ส32242 หน้าที่พลเมือง 4*** 0.5 (20) 
พ32201 พลศึกษา 3 0.5 (20)  พ32202 พลศึกษา 4 0.5 (20) 
อ32231 ประมวลกิจกรรมภาษา 3** NC (40)  อ32232 ประมวลกิจกรรมภาษา 4** NC (40) 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100) 
ก32301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก32305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 
ก32302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก32306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 
ก32303 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 
วิสามัญ 

0.5 (20)  ก32307 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 
วิสามัญ 

0.5 (20) 
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ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
ก 32304 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40)  ก 32308 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40) 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 20 (820)  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 20 (820) 
 

โครงสร้ำงหลักสูตร 
โปรแกรม ILP (Intensive Language Program)                                                    

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/
ชม.) 

รำยวิชำพื้นฐำน 6.5 (260)  รำยวิชำพื้นฐำน 5.5 (220) 
ท33101 ภาษาไทย  5 1.0 (40)  ท33102 ภาษาไทย  6 1.0 (40) 
ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 (40)  ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 (40) 
ว33121 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 (40)  ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 (40) 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 (40)  พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 (20) 
พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 (20)  ศ33102  ศิลปะ 6 0.5 (20) 
ศ33101  ศิลปะ 5 0.5 (20)  ง33102  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 0.5 (20) 
ง33101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 0.5 (20)  อ33102  ภาษาอังกฤษ 6 1.0 (40) 
อ33101  ภาษาอังกฤษ 5 1.0 (40)    
รำยวิชำเพิ่มเติม 10 (440)  รำยวิชำเพิ่มเติม 9.5 (420) 
ท33201  ภาษาไทยเพ่ิมเติม 5 (การเขียน 
1) 

1.0 (40)  ท33202  ภาษาไทยเพ่ิมเติม 6  (การ
เขียน 2) 

1.0 (40) 

อ33221 กิจกรรมเสริมทักษะภาษา 5 1.0 (40)  อ33222 กิจกรรมเสริมทักษะภาษา 6 1.0 (40) 
อ33211 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 3 1.5 (60)  อ33212 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 6 1.5 (60) 
ร33221 ภาษาอาหรับ 5 1.0 (40)  ร33222 ภาษาอาหรับ 6 1.0 (40) 
ม33221 ภาษามลายู  5 1.0 (40)  ม33222 ภาษามลายู  6 1.0 (40) 
จ33221 สัมผัสภาษาจีน 5 1.0 (40)  จ33222 สัมผัสภาษาจีน 6 1.0 (40) 
ส33201 วิถีอิสลาม 5*** 1.0 (40)  ส33202 วิถีอิสลาม 6*** 1.0 (40) 
ส33211 อัลกุรอาน 5 1.5 (60)  ส33212 อัลกุรอาน 6 1.5 (60) 



   
155 

 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 (ภำคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
 รำยวิชำ / กิจกรรม 

เวลำเรียน 
(หน่วยกิต/
ชม.) 

ส33241 ประวัติศาสตร์อิสลาม 0.5 (20)  ส33242 สันติศึกษา  0.5 (20) 
พ33201 พลศึกษา 5 0.5 (20)  พ33202 พลศึกษา 6 0.5 (20) 
อ33231 ประมวลกิจกรรมภาษา 5** NC (40)  อ33232 ประมวลกิจกรรมภาษา 6** NC (40) 
ว33271 ประมวลความรู้วิทยาศาสตร์ 0.5 (20)  ว33272 ประมวลความรู้วิทยาศาสตร์ 0.5 (20) 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2.5 (100) 
ก33301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก33305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 
ก33302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก33306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 
ก33303 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 
วิสามัญ 

0.5 (20)  ก33307 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ 
วิสามัญ 

0.5 (20) 

ก 33304 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40)  ก 33308 กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ 

1.0 (40) 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 19 (800)  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 17.5 (740) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
156 

 

แผนผังอำคำรสถำนที่  
 


