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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2564

สวนท่ี 1 : บทสรุปของผูบริหาร

         โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ตั้งอยูที่ 762 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา กอตั้งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.

2494 โดยนายหะยีฮารน  สุหลง เดิมเปนโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) สอนวิชาศาสนาเพียงอยางเดียว

          ป พ.ศ. 2508 โรงเรียนไดเปดสอนวิชาศาสนาควบคูวิชาสามัญเปนปแรก โดยเปดสอนชั้น ประถมศึกษาปที่ 5

จนถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3

          ป พ.ศ. 2525 โรงเรียนไดขยายหลักสูตรการเรียนการสอน โดยเปดชั้นเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 เปนปแรก ปจจุบัน

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เปดสอนต้ังแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จนถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 และวิชาศาสนาตั้งแต

ระดับชั้นอิสลามศึกษาปท่ี 1 จนถึงระดับช้ันอิสลามศึกษาปท่ี 10  เปนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคูสามัญ

สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอเมืองยะลา กระทรวงศึกษาธิการ

          ทิศทางการบริหารของโรงเรียน ตั้งแตเริ่มกอตั้ง นายหะยีฮารน สุหลง ผูกอตั้งไดมีปณิธานใหเยาวชนไดมีการ

ศึกษาท้ังทางโลก และทางธรรม เพื่ออยูในโลกนี้และโลกหนาไดอยางสันติสุข ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาทางผูบริหาร

โรงเรียนไดตอยอดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนใหมีความกาวหนาในดานวิชาการอยูเสมอบนพ้ืนฐานหลักการของศาสนา

อิสลามท่ีถูกตอง และมีปรัชญาของโรงเรียน คือ “ดี เกง บําเพ็ญประโยชน”

          สถานศึกษาไดกําหนดใหมีกระบวนการวิเคราะหสภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา ( SWOT ) เพื่อ

กําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของชาติ และตนสังกัด มีการกําหนดยุทธศาสตร

ของสถานศึกษา โดยขับเคลื่อนงานของแตละฝาย ซึ่งการบริหารเปนแบบกระจายอํานาจเพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมในการ

พัฒนาการศึกษา โดยระบุไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2562-2565  โดยการใชบริหารเชิงระบบวงจร เดมมิ่ง

PDCA  และไดนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2562-2565 เปนแนวทางในการกําหนดโครงการ/กิจกรรมลงในแผน

ปฏิบัติงานประจําการศึกษา 2564 แลวนําผลมาใชในการพิจารณา ยื่นเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนใหตรงตามความตองการ เพ่ือดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2564 และเผย

แพรผานชองเว็บไซตโรงเรียนตอสาธารณชน  เชน โครงการติวเขมเสริมความรูขั้นพ้ืนฐาน ไดตั้งคาเปาหมายของโครงการ

รอยละ 82 ของผูเรียนที่เขารวม  เปนโครงการที่มุงเนนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 ดวยการทบทวนเน้ือหา

ใหสอดคลองกับหลักสูตรออนไลน  เพ่ือเตรียมความพรอมในการสอบวัดผลระดับชาติ (O-net) โดยรอยละ 88 ของ

นักเรียนที่เขารวมมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามหลักสูตรท่ีโรงเรียนกําหนด

         ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับครูผูสอน ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดมีบทบาท

สําคัญตอการศึกษา การเรียนการสอนออนไลนมีความจําเปนตองใชอุปกรณท่ีชวยในการจัดการเรียนสอนได  เชน Note

book คอมพิวเตอร ไอแพด และอุปกรณที่เก่ียวของ ซึ่งบุคลากรบางสวนยังคงขาดแคลนอุปกรณที่ตองจําเปนตอการสอน
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ออนไลน ทางโรงเรียนโดยจัด “โครงการ Note book สูภัยโควิด 19” ใหกับบุคลากรท่ีมีความตองการอุปกรณเพื่อใชใน

การสอนออนไลน ซึ่งรูปแบบการดําเนินโครงการปการศึกษา 2564 มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใหบุคลากรไดเลือกและ

จัดซื้ออุปกรณดังกลาวตามความตองการ และเหมาะสมตอการใชงานของบุคลากร เพื่อสามารถนํามาใชในชวงการสอน

ออนไลน งบที่อนุมัติใหแกบุคลากรครูไมเกิน 20,000 บาท สามารถแบงชําระเปน 15 งวด

       นอกจากนี้สถานศึกษาไดมีการกําหนดแผนงานเพ่ือพัฒนาครู และบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โดยจัด

โครงการ/กิจกรรม  สัมมนา ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาครู  บุคลากร ตามบริบท และความตองการของแตละกลุมสาระการ

เรียนรู  โดยฝายบุคลากรไดมีการสงเสริมใหมีการอบรมครูอยางนอย ปละ 2 ครั้ง และมีการมอบหมายใหกลุมสาระฯ

ดําเนินการจัดอบรมตามความถนัด ปละ 1 ครั้ง  แตดวยสถานการณในชวงสถานการณการแพรระบาดติดเชื้อไวรัสโควิด

19 ไมสามารถดําเนินกิจกรรมได และการเขารวมกิจกรรมอบรมจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมแบบปกติเปนการอบรม

แบบออนไลนผานโปรแกรมท่ีเหมาะกับกิจกรรมและผูเขาอบรม

         ซ่ึงปการศึกษา 2564 ทางเทศบาลนครยะลาไดจัดกิจกรรมอบรมออนไลนผานโปรแกรม  Zoom  เปนระยะเวลา

2 วัน โดยสงเสริมใหครูไดรับเรียนรูในสิ่งใหมท่ีตองนํามาปรับใช และนําความรูท่ีไดมาถายทอดใหกับผูเรียนในชวงการสอน

ออนไลนมากขึ้น อันจะสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดดีในชวงการเรียนออนไลน ทั้งนี้ในชวงสถานการณปกติ

         ดานงานหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหตรงตามความตองการของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และทอง

ถิ่น โดยไดกําหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหผูเรียนอยางหลากหลาย ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมปจจุบัน มีการ

จัดการนิเทศภายในผานหัวหนาฝาย หัวหนากลุมสาระ เพื่อติดตาม สรุปผลการดําเนินงาน รวมถึงการนําผลการนิเทศ  มา

ใช และปรับเพ่ือพัฒนาตอไป

         สถานศึกษาไดจัดใหมีสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน โดยการกําหนดนโยบาย ใหมีการตรวจ

สอบสภาพแวดลอมทั้งใน และนอกหองเรียนใหอยูในสภาพท่ีพรอม สะอาด ปลอดภัย (เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการ

เรียนระบบ On site) ตอการจัดการเรียนการสอน อีกท้ังมีกิจกรรมสงเสริมเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางครูกับผูเรียน

ดวยการปลูกฝงเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมในชวงจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลนเชนเดียวกับการเรียนที่โรงเรียน

        สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปนประโยชนในการบริหารจัดการ ดวยการติดตั้ง

ระบบ WiFi พรอมพัฒนาระบบ อยางตอเนื่อง และทั่วถึง เพื่อรองรับการใชระบบสแกนบัตรนักเรียน การมาเรียน การเช็ค

ช่ือเขาหองเรียน อีกท้ังจัดใหมีโปรแกรมการจัดการระบบงานแสดงผลการเรียน และจัดใหมีอุปกรณเพื่ออํานวยความ

สะดวกในการจัดการเรียนรูในหองเรียนบางสวน   มีบริการเทคโนโลยีสารสนเทศใหบุคลากรทุกคนไดใชอินเทอรเน็ต ผาน

ระบบ WiFi  ท่ีมีความเร็วสูง ในการใชเคร่ืองมือส่ือสาร แตละคาบเรียนผานระบบฐานขอมูลของโรงเรียน และมีการติดตั้ง

สมารตบอรด สมารตทีวี สําหรับหองเรียนพิเศษ เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน 

       สถานศึกษามีการติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา โดยผานกรรมการ ที่มีครูผู

สอนเปนกรรมการระดับชั้น ซึ่งอยูภายใตการดูแลของฝายวิชาการ เพื่อนําผลการประเมินติดตาม สงตอใหงาน IT ไดรับ

ทราบ และประมวลผลสรุป รายงานตอฝายบริหาร

          สถานศึกษามีการกําหนดแผนงานเพื่อพัฒนาครู และบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โดยจัดโครงการ/

กิจกรรม  สัมมนา ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาครู  บุคลากร ตามบริบท และความตองการของแตละกลุมสาระการเรียนรู  โดย

ฝายบุคลากรไดมีการสงเสริมใหมีการอบรมครูอยางนอย ปละ 2 ครั้ง และมีการมอบหมายใหกลุมสาระฯ ดําเนินการจัด
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อบรมตามความถนัด ปละ 1 คร้ัง  แตดวยสถานการณในชวงสถานการณการแพรระบาดไวรัสโควิด 19 ไมสามารถดําเนิน

กิจกรรมได และการเขารวมกิจกรรมอบรมจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมแบบปกติเปนการอบรมแบบออนไลนผาน

โปรแกรมท่ีเหมาะกับกิจกรรมและผูเขาอบรม

         ซ่ึงปการศึกษา 2564 ทางเทศบาลนครยะลาไดจัดกิจกรรมอบรมออนไลนผานโปรแกรมซูม  เปนระยะเวลา 2 วัน

โดยสงเสริมใหครูไดรับเรียนรูในสิ่งใหมท่ีตองนํามาปรับใช และนําความรูท่ีไดมาถายทอดใหกับผูเรียนในชวงการสอน

ออนไลนมากขึ้น อันจะสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดดีในชวงการเรียนออนไลน ทั้งนี้ในชวงสถานการณปกติ

         ท้ังน้ีสถานศึกษาไดจัดการเรียนรูทางวิชาชีพ ดวยการทํา MOU กับสถาบันการศึกษาอาชีวะ ใหผูเรียนที่สนใจได

เรียนรู และกําหนดใหมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผานกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดของผูเรียนดานวิชาชีพ รวมถึงสงเสริมให

ครูไดรับการเรียนรูในส่ิงใหม นําความรูมาถายทอดใหผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนที่มีความสนใจ มีความสามารถเฉพาะ

ดาน ไดพัฒนาศักยภาพนําไปสูการสรางนวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยางท่ีดีตอผูเรียนรายอื่นๆ เชน การสรางนวัตกรรม

ดวยการคิดคนสารที่อยูในใบโปรงฟา มาสกัดเปนสเปรยสําหรับการเลิกบุหรี่  การนําใบฝร่ังมาสกัดเปนแผนสับเหงื่อ

เปนตน

         สถานศึกษาจัดใหมีการนําเสนอผลงานท่ีเกิดจากการเรียนรูของผูเรียน ผานโครงการ/กิจกรรม ดวยการเชิญผู

เช่ียวชาญจากภายนอกมาเปนผูใหความรูแกผูเรียน เชน โครงการมหกรรมวิชาการซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 2 ป

       นอกจากนี้ สถานศึกษาไดสงเสริมใหผูเรียนไดไปแขงขัน ประกวด ในระดับภาค ระดับประเทศ โดยในปการศึกษานี้

นักเรียนไดรับรางวัลระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ จํานวนหลายรางวัล เชน

1. ไดรับเกียรติบัตร เขารวมการฝกอบรมสรางส่ือคุณธรรมและรวมโครงการเสวนาในหัวขอ “สื่อ

คุณธรรม สรางสังคม มีนวัตกรรม ครั้งท่ี 3” มอบโดยคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม

จริยธรรม และวัฒนธรรม วุฒิสภา

2. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ ลําดับที่ 1 และรางวัลชมเชย โครงการ Halal Science Competition &

Health Care Innovation Camp 2021 ภายใตโครงการ การสงเสริมผูประกอบการสตารทอัพ

รองรับการพัฒนาศูนยกลางการแพทยฮาลาลของไทย (Halal Startup for Health Care) มอบโดย

ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาลจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

3. ไดรับรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ โครงการนวัตกรรมไฟฟาแหงอนาคต ภายใตโครงการ

พัฒนาหลักสูตร ออนไลน “นวัตกรรมไฟฟาแหงอนาคต” และสรางเครือขาย clean Energy

school มอบโดยมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา รวมกับ บริษัทแอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ จํากัด และ กองทุน

พัฒนาไฟฟาสําหนักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

4. ผานเขารอบคัดเลือก 13 ทีม จาก 144 ทีม และไดรับทุนสนับสนุนจากทางโครงการ 50,000 บาท

(อยูในชวงดําเนินการ) โครงการ “KPI NEW GEN สรางสรรคนวัตกรรมทองถิ่น มอบโดยวิทยาลัย

พัฒนาการปกครองทองถิ่น สถาบันพระปกเกลา
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5. ไดรับเกียรติบัตรผานการคัดเลือกเขารวมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สําหรับเด็กและเยาวชน JSTP ไดรับทุนสนับสนุนจาก สสวท 10,000 มอบโดยสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

6. ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมในการอนุรักษทรัพยากร

น้ํา Thailand Junior Water Prize 2022 ไดรับทุนสนับสนุนจาก สสวท 20,000 มอบโดยสถาบัน

สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)

7. ไดรับเชิญเปนตัวแทนเยาวชน YES Thailand Alumni เขารวมพูดคุยเเละนําเสนอวัฒนธรรมไทยใน

งาน Virtual International Education Week 2021 จัดขึ้นโดย YES Alumni Philippines เเละ

Indonesia

8. รางวัล SPRESENSE AWARD โครงการ RPD Challenge หรือ Rapid Prototype Development

Challenge คือโครงการประกวดการแขงขันพัฒนาโปรแกรมประยุกตใช Application เพื่อแจง

เตือนและบริหารจัดการเพื่อรับมือภัยพิบัติลวงหนาดวยดาวเทียมความแมนยําสูง มอบโดย Rapid

Prototype Development Challenge ประเทศ ญี่ปุน

9. รางวัล “Special Prize” จากเวที 2021 Online Global Leaders Conference (International

Competition) นักเรียนไดผานการคัดเลือกไดรับทุนการศึกษา ศึกษาตอประเทศแคนาดา ปจจุบัน

กําลังเขาศึกษาตอจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร สาขามัธยมศึกษา เอกวิชา ภาษาอังกฤษ

มอบโดย international youth fellowship, univ leader

10. รางวัลเหรียญทองแดง โครงการ international Science Project Competition คือโครงการ

ประกวดการแขงขันการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของสารไพเพอรีนจากดีปลีและพริกไทยดํา เพื่อเปน

แนวทางการผลิตยาที่มีผลตอการบรรเทาโรคภูมิแพทางเดินหายใจ มอบโดย INTOC Global

Science Course and Project Competition ประเทศตุรกี

11. การประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม Thailand New Gen Inventor's Award : I-New Gen

Award 2021 ระดับมัธยมศึกษาในงานวันนักประดิษฐ ไดรับรางวัล 4 รางวัล คือ เหรียญทอง 2

รางวัล เหรียญเงิน 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบ

เทค บางนา กรุงเทพ

     จากผลงานการประกวดและแขงขันของผูเรียน ทําใหหลายหนวยงานเล็งเห็นความสําคัญโดยเฉพาะเทศบาลนครยะลา

ท่ีพรอมใหความรวมมือพัฒนาผูเรียนใหสามารถคนพบตัวเอง ผานโครงการแนะแนวท่ีเทศบาลรวมกับสมาคมแนะแนวฯ

มาทดสอบเด็กนักเรียน ม. 2 ทุกโรงเรียนทุกป ใหผูเรียนไดคนพบความถนัด ความสนใจของตนเองวาควรเรียนตอสาขาใด

เพ่ือกลับมารวมพัฒนาเมืองยะลาในอนาคตตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง นวัตกรรมที่ผูเรียนประดิษฐสงเขาประกวดและไดรับ

รางวัล นํามาปรับใชเพื่อใหเกิดประโยชนในวงกวางตอไป
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ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน

โรงเรียน (School Name) : ธรรมวิทยามูลนิธิ

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (อิสลามควบคูสามัญ)

รหัสโรงเรียน : 1195100012

ที่อยู (Address) : 762 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : - ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : สิโรรส

ตําบล/แขวง (Sub-district) : สะเตง เขต/อําเภอ (District) : เมืองยะลา

จังหวัด (Province) : ยะลา รหัสไปรษณีย (Post Code) : 95000

โทรศัพท (Tel.) : 073222825-6 โทรสาร (Fax.) : 073222825

อีเมล (E-mail) : thamvitya@gmail.com

เว็บไซต (Website) : www.tvm.ac.th

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

ยะลา

ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย
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ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
ระดับ

คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแกปญหา
ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุมเปาหมาย
ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานการศึกษา
ระดับ

คุณภาพ

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดีเลิศ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต

ได
ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ดี

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ดีเลิศ

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

ดานผูเรียน

     1.แบบสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

     2.เกียรติบัตรและโลรางวัลจากการแขงขันในกิจกรรมตางๆ

     3.ส่ือและนวัตกรรม

     4.รูปภาพกิจกรรม

     5.ผลงานนักเรียน

     6.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ประจําปการศึกษา 2564

     7.รายงานผลแบบสํารวจขอมูลรายมาตรฐาน ม.1-6 ประจําปการศึกษา 2564

 

ดานกระบวนการบริหารและจัดการ

     1.แผนปฏิบัติงานโรงเรียนปการศึกษา 2564

     2.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562-2565
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     3.หลักสูตรสถานศึกษา

     4.รายงานผลประเมินตนเองประจําป

     5.ผูบริหารใชการบริหารแบบระบบ PDCA

 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

     1.รายงานผลการนิเทศ

     2.แหลงเรียนรูภายในบริเวณโรงเรียน

     3.แผนการจัดการเรียนรู

     4.แบบบันทึกหลังสอน

     5.ปพ.5 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6

     6.ส่ือ/วิจัยในชั้นเรียน

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

แผนปฏิบัติงานที ่ 1   จัดใหมีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู และยก

ระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ม.3และม.6 ใหสูงขึ้น

แผนปฏิบัติงานที ่ 2   มีการวางแผนการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และการจัดการขอมูลสารสนเทศ

อยางเปนระบบ เพื่อครอบคลุมเช่ือมโยงงานทุกฝาย

แผนปฏิบัติงานที ่3    สงเสริมใหครูไดใชแหลงเรียนรูตลอดจนนําภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูมาใชในการ

จัดการเรียนการสอน

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : นวัตกรรม ช่ือผลงาน : เกาอี้อัฉจริยะลดอาการออฟฟศซินโดรม

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : นวัตกรรม ช่ือผลงาน : การสกัดสารจากใบโปรงฟา เพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑลดความ

ยากบุหร่ี โดยภายใตแบรนด "GUSS"

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : นวัตกรรม ช่ือผลงาน : ครีมพอกหนาสูตรกลางคืนจากพรอพอลิสและน้ําผึ้งชันโรง

(Sleeping mask from propolis and stingless bee honey)

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : นวัตกรรม ช่ือผลงาน : นวัตกรรมเครื่องชวยเหลือผูปวยติดเตียง เพื่อปองกันอาการ
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แผลกดทับ

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : นวัตกรรม ช่ือผลงาน : นวัตกรรมเกาอี้ปกนิกจากขวดพลาสติก

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : นวัตกรรม ช่ือผลงาน : การเรียนรูฟสิกสอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : นวัตกรรม ช่ือผลงาน : ถังคัดแยกอัจฉริยะ (Intelligent Garbage Sorting Bin)

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : นวัตกรรม ช่ือผลงาน : Eco waste Incinerator

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : นวัตกรรม ช่ือผลงาน : สเปรยสารสกัดจากเปลือกลูกหยีเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของ

แบคทีเรีย Staphylococcus aureus

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : นวัตกรรม ช่ือผลงาน : Future Smart Nano Solar cell

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : นวัตกรรม ช่ือผลงาน : การผลิตพลังงานไฟฟาจากถานกัมัมนตโดยใชหลักเทอรโมอิเล็ก

ทริค

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : นวัตกรรม ช่ือผลงาน : KPI New GEN สรางสรรคนวัตกรรมทองถิ่น

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : นวัตกรรม ช่ือผลงาน : นวัตกรรมเครื่องกรองนํ้าจากวัสดุธรรมชาติแบบแยกชิ้นสวน

เพ่ือความสะดวกในการเปลี่ยนและตนทุนถูก

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : นวัตกรรม ช่ือผลงาน : การพัฒนานวัตกรรมควบคุมการเปดปดนํ้าและอัตราการไหล

ของน้ําอัตโนมัติเพื่อสงเสริมการใชทรัพยากรนํ้าอยางคุมคาในชุมชนดารุสสาลามจังหวัดยะลา

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : โรงเรียนจัดการสิ่งแวดลอม

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ, มาตรฐาน
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ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : ศูนยสะเต็มศึกษา สช.107 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ, มาตรฐาน

ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : ศูนยดาราศาสตรอิสลาม Islamic Astronomy Center (IAC) โรงเรียนธรรมวิทยา

มูลนิธิ

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ, มาตรฐาน

ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- การจัดการส่ิงแวดลอม

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและ

การวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา

หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย

จัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ

ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมาก

ข้ึน

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใช

เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ

รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อ

วางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอด

การเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่ง
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แวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยาย

ผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ

(Excellence Individual Development Plan :EIDP)

(........ นายรอซี เบ็ญสุหลง........)

ตําแหนง ผูอํานวยการ

ลงช่ือ........................................
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สวนท่ี 2 : ขอมูลพื้นฐาน

1. โรงเรียน (School Name) : ธรรมวิทยามูลนิธิ (-)

รหัสโรงเรียน : 1195100012

ที่อยู (Address) : 762 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : - ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : สิโรรส

ตําบล/แขวง (Sub-district) : สะเตง เขต/อําเภอ (District) : เมืองยะลา

จังหวัด (Province) : ยะลา รหัสไปรษณีย (Post Code) : 95000

โทรศัพท (Tel.) : 073222825-6 โทรสาร (Fax.) : 073222825

อีเมล (E-mail) : thamvitya@gmail.com

เว็บไซต (Website) : www.tvm.ac.th

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

ยะลา

2. ระดับท่ีเปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา): : มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย
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3. ขอมูลพ้ืนฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ปรัชญา

ดี  เกง   บําเพ็ญประโยชน

FAITH  KNOWLEDGE  AND CONDUCT

วิสัยทัศน

ยึดมั่นศาสนา  เลิศลํ้าวิชาการ  กาวทันเทคโนโลยี

มีพลานามัยสมบูรณ  รูคุณสิ่งแวดลอม  พรอมสูสากล

พันธกิจ

1. ปลูกฝงและสงเสริมใหผูเรียนมีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามยึดมั่นในหลักการและ

แนวทางของศาสนาอิสลาม

2. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีการเรียนรู สูความเปนเลิศทางวิชาการ

3. จัดบริการส่ือเทคโนโลยีใหกับผูเรียนไดมีทักษะและมีความสามารถในการสืบคนขอมูลทางดาน

การศึกษา

4. จัดบริการสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอนามัยสวนบุคคลและสวนรวม

5. สงเสริมใหผูเรียนไดฝกฝนเพ่ือใหเกิดความรัก และมีทักษะในการกีฬา

6. ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถิ่น

7. จัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีทักษะและความรอบรูในภาษาสากล

8. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรไดปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ

9. สงเสริมกระบวนการเรียนรูสูชุมชน อุทิศตนและบําเพ็ญประโยชนเพื่อความสันติสุขสูสังคม

เปาหมาย

1. ผูเรียนยึดมั่น ศรัทธาในแนวทางและหลักการของศาสนาอิสลาม

2. ผูเรียนมีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม

3. ผูเรียนใฝรู ใฝเรียน รูจักคิดวิเคราะห สังเคราะห และแกปญหาอยางมีเหตุมีผล

4. ผูเรียนสามารถส่ือสารหลายภาษาอยางกวางขวาง รูจักใชสื่อเทคโนโลยี รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง

5. ผูเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ
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6. ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอมและภูมิปญญาทองถิ่น

7. ผูเรียนไดเรียนรูและมีทักษะในการใชภาษาและการสื่อสาร

8. บุคลากรมีการพัฒนาและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

9. สามารถเผยแพรความรูสูชุมชุน อุทิศตนและบําเพ็ญประโยชนสูสังคม

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

1. จัดระบบการบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

2. ยกระดับครูและบุคลากรสูศตวรรษที่ 21

3. ยกระดับผูเรียนใหมีทักษะในการเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. สงเสริมคุณธรรมนําความรูปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีมีจิตสาธารณะ

5. ปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม

6. สรางเครือขายในการบริการและจัดการศึกษารวมกับชุมชน  

เอกลักษณ

โรงเรียนจัดการส่ิงแวดลอม

อัตลักษณ

ใฝศาสนา  นําพาวัฒนธรรมทองถิ่น
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน
การจัดการเรียน

การสอน

จํานวน

หองเรียน

จํานวนผูเรียน

ปกติ

จํานวนผู

เรียนที่มี

ความ

ตองการ

พิเศษ

รวมจํานวนผู

เรียน

ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 24 448 733 - - 1,181

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 24 457 700 - - 1,157

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 24 433 677 - - 1,110

หองเรียน EP - - - - - -

รวม
หองเรียนปกติ 72 หองเรียน

EP -
1,338 2,110 - - 3,448

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 20 346 669 - - 1,015

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 19 303 607 - - 910

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 19 236 615 - - 851

หองเรียน EP - - - - - -
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ระดับที่เปดสอน
การจัดการเรียน

การสอน

จํานวน

หองเรียน

จํานวนผูเรียน

ปกติ

จํานวนผู

เรียนที่มี

ความ

ตองการ

พิเศษ

รวมจํานวนผู

เรียน

ชาย หญิง ชาย หญิง

รวม
หองเรียนปกติ 58 หองเรียน

EP -
885 1,891 - - 2,776

รวมทั้งส้ิน
หองเรียนปกติ 130

หองเรียน EP -
2,223 4,001 - - 6,224
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- นาย รอซี เบ็ญสุหลง

ตําแหนง : ผูรับใบอนุญาต (ผูรับใบอนุญาต), ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาย อับดุลรอหมาน ตูปะ

ตําแหนง : ผูจัดการ (Thai School Manager)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

- นาย สอลาหุดด้ี เหมและ

ตําแหนง : รองผูอํานวยการโรงเรียน (Deputy Thai Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)

5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวม
ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก

ผูสอนการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน

ระดับมัธยมศึกษา

1. ครูไทย 18 292 2 7 0 319

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

รวม 18 292 2 7 0 319

บุคลากรทางการ

ศึกษา

- เจาหนาทึี่ 4 6 0 0 0 10
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ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวม
ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก

- กิจกรรมพัฒนาผู

เรียน
2 16 0 0 0 18

บุคลากรอ่ืนๆ - - - - - -

รวม 6 22 0 0 0 28

รวมทั้งส้ิน 24 314 2 7 0 347

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน
จํานวน

หอง

จํานวน

นักเรียน

จํานวน

ครู

จํานวนผูเรียนตอ

ครู

จํานวนผูเรียนตอ

หอง

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน

ระดับมัธยมศึกษา 130 6,224 319 20:1 48:1
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5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมมัธยมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย 0 0 0

ภาษาไทย 15 0 15

คณิตศาสตร 11 4 15

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 34 2 36

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 15 3 18

สุขศึกษาและพลศึกษา 16 1 17

ศิลปะ 6 0 6

การงานอาชีพ 4 6 10

ภาษาตางประเทศ 20 3 23

รวม 121 19 140

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูท่ีสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
มัธยมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ 0 0

- เนตรนารี 0 0

- ยุวกาชาด 0 0

- ผูบําเพ็ญประโยชน 5 5

Page 20 of 84



กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
มัธยมศึกษา

- รักษาดินแดน (ร.ด.) 0 0

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 0 0

กิจกรรมแนะแนว 19 19

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน - -

รวม 24 24
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญ

ประโยชน

จํานวนผูบังคับ

บัญชา

จํานวนวุฒิทาง

ลูกเสือ สถานะการจัดตั้งกอง

ลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง - - - -

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ - - - -

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ - - - -

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -

ยุวกาชาด - - - -

ผูบําเพ็ญประโยชน - - - -

รวม - - -

5.2.5 สรุปจํานวนครูท่ีทําหนาที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษ

เรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของ

กระทรวงศึกษาธิการ

ครูที่มีวุฒิทางการ

ศึกษาพิเศษ
ทั้งหมด

ขึ้น

ทะเบียน

ไมขึ้น

ทะเบียน

- - - - -

5.2.6 สรุปจํานวนครูท่ีเขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม จํานวนครูที่เขารับ การอบรม ปที่อบรม

- - -
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สวนท่ี 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1

จัดระบบการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ

โครงการ

1. โครงการติดต้ังประตูเหล็ก อาคาร 12

คาเปาหมาย

80.00 : เด็กนักเรียนไดรับความปลอดภัย สําหรับนักเรียนที่ใชอาคารเรียน 12 และทําใหบุคลากรครูไดรับ

ความสะดวกในการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมตางๆ มากยิ่งขึ้น ทําใหโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ มี

สภาพแวดลอมที่มากขึ้น

ผลสําเร็จ

83.00 : เด็กนักเรียนไดรับความปลอดภัย สําหรับนักเรียนที่ใชอาคารเรียน 12 และทําใหบุคลากรครูไดรับ

ความสะดวกในการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมตางๆ มากยิ่งขึ้น ทําใหโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ มี

สภาพแวดลอมที่มากขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและ

พฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

2. โครงการทําแผงก้ันระเบียง อาคาร 12

คาเปาหมาย

80.00 : มีการสรางแผงกั้นระเบียง ณ อาคาร 12 เปนการปองกันน้ําฝน และแสงแดด ครูและนักเรียนได

ใชประโยชนในพ้ืนที่ระเบียงดานหนาอาคารเรียนไดเต็มที่
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ผลสําเร็จ

82.00 : มีการสรางแผงกั้นระเบียง ณ อาคาร 12 เปนการปองกันน้ําฝน และแสงแดด ครูและนักเรียนได

ใชประโยชนในพ้ืนที่ระเบียงดานหนาอาคารเรียนไดเต็มที่

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและ

พฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

3. โครงการสรางขวัญเสริมกําลังใจ กิจกรรมตอนรับเดือนรอมฎอน

คาเปาหมาย

82.00 : บุคลากรไดรับการสรางขวัญเสริมกําลังใจ

ผลสําเร็จ

85.00 : บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัตงาน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษา

เอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

4. โครงการ Note book เพ่ือครูสูภัยโควิด 19

คาเปาหมาย

85.00 : บุคลากรที่ขาดแคลนมี Note book หรือTablet ใชในการสอนระบบ ออนไลนและนําเทคโนโลยี

มาใชในการสอนระบบออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

ผลสําเร็จ
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100.00 : บุคลากรมี Note book หรือTablet ใชในการสอนระบบ ออนไลนและนําเทคโนโลยีมาใชใน

การสอนระบบออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ี

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และ

ภาษาอังกฤษ รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและ

มีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

5. โครงการประชาสัมพันธรับสมัครนักเรียนใหมปการศึกษา 2565

คาเปาหมาย

80.00 : ผูปกครอง นักเรียน ประชาชน ชุมชนรับรูขาวสารที่ถูกตองครบถวนเกี่ยวกับการรับสมัคร

นักเรียนใหมสงผลใหเกิดความไววางใจ มั่นใจ ในการสงลูกหลานมาเรียนตอที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

ผลสําเร็จ

94.63 : ผูปกครอง นักเรียน ประชาชน ชุมชนรับรูขาวสารที่ถูกตองครบถวนเกี่ยวกับการรับสมัคร

นักเรียนใหมสงผลใหเกิดความไววางใจ มั่นใจ ในการสงลูกหลานมาเรียนตอที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษา

เอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการ

เรียนรู

6. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาจราจรโรงเรียน กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณจราจรและปรับปรุงสัญลักษณจราจร

คาเปาหมาย

82.00 : มีการจัดการจราจรอยางเปนระบบ

ผลสําเร็จ
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82.28 : ไดจัดการจราจรอยางเปนระบบ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสราง

อาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

7. โครงการหอกระจายขาวหนาเสาธง

คาเปาหมาย

79.00 : โรงเรียนมีหอกระจายขาวไวใชประกาศขอมูลขาวสารใหบุคลากรและนักเรียนไดรับขอมูลขาวสาร

ไดครอบคลุมในวงกวางมากที่สุด

ผลสําเร็จ

81.00 : บุคลากรและนักเรียนไดรับขอมูลขาวสาร

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

8. โครงการตอเติมหองนํ้าเพ่ิม ขางๆ โรงอาหารโรงเรียน

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนมีความสะดวกในการใชหองน้ํา และมีหองนํ้าหองสวมที่ถูกสุขลักษณะ ไดมาตรฐานแล

เพียงพอตอจํานวนนักเรียน

ผลสําเร็จ

81.00 : โรงเรียนมีหองนํ้าสะอาด บรรยากาศนาใช สภาพดีตามสุขอนามัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ
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ยุทธศาสตรที่ 2

ยกระดับครูและบุคลากรสูศตวรรษท่ี 21

โครงการ

1. โครงการสรางขวัญเสริมกําลังใจ กิจกรรมตอนรับเดือนรอมฎอน

คาเปาหมาย

82.00 : บุคลากรไดรับการสรางขวัญเสริมกําลังใจ

ผลสําเร็จ

85.00 : บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัตงาน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษา

เอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

2. โครงการ Note book เพ่ือครูสูภัยโควิด 19

คาเปาหมาย

85.00 : บุคลากรที่ขาดแคลนมี Note book หรือTablet ใชในการสอนระบบ ออนไลนและนําเทคโนโลยี

มาใชในการสอนระบบออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

ผลสําเร็จ

100.00 : บุคลากรมี Note book หรือTablet ใชในการสอนระบบ ออนไลนและนําเทคโนโลยีมาใชใน

การสอนระบบออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
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สอดคลองกับตัวช้ี

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และ

ภาษาอังกฤษ รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและ

มีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

ยุทธศาสตรที่ 3

ยกระดับผูเรียนใหมีทักษะในการเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ

1. โครงการติวเขมเสริมความรูขั้นพื้นฐาน

คาเปาหมาย

82.00 : ผูเรียนเขารวมโครงการ/กิจกรรม

ผลสําเร็จ

88.00 : ผูเรียนไดรับการพัฒนาให ไดรับความรู และประสบการณ เต็มตามศักยภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ี

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการ

เรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหง

ชาติ

2. โครงการเสริมสรางภาวะความเปนผูนําและเยาวชนที่ดี

คาเปา

หมาย

82.00 : ผูเรียนเขารวมโครงการ/กิจกรรม

ผลสําเร็จ

92.00 : ผูเรียนมีการพัฒนาดานบุคลิกภาพตามคุณลักษณะอันพึงประสงค รูจักตนเอง สามารถดํารงตน

อยูในสังคมปจจุบันไดอยางมีความสุข

มาตรฐาน - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
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การศึกษา - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ

ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ

ผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

3. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนภาควิชาศาสนา กิจกรรมคายประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่น

คาเปาหมาย

85.00 : 1.นักเรียนมีความรูความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญของประวัติศาสตรและประวัติศาสตรทอง

ถิ่น 2.นักเรียนไดเรียนรูศึกษาจากแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูนอก 3.นักเรียนมีความภาคภูมิใจในทอง

ถิ่นของตนเอง ยอมรับที่จะอยรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

ผลสําเร็จ

96.11 : 1.นักเรียนมีความรูความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญของประวัติศาสตรและประวัติศาสตรทอง

ถิ่น 2.นักเรียนไดเรียนรูศึกษาจากแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูนอก 3.นักเรียนมีความภาคภูมิใจในทอง

ถิ่นของตนเอง ยอมรับที่จะอยรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความ

ตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่

พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
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4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ( กิยามุลลัยล )

คาเปาหมาย

80.00 : ผูเรียนมีการตระหนักในคานิยมดานคุณธรรมจริยธรรม สามารถนําไปประพฤติปฏิบัติในชีวิต

ประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีการสงเสริมและพัฒนาชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข

ผลสําเร็จ

85.51 : ผูเรียนไดตระหนักในคานิยมดานคุณธรรมจริยธรรม สามารถนําไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจํา

วันไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีการสงเสริมและพัฒนาชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความ

ตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

5. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาจราจรโรงเรียน กิจกรรมฝก-อบรม

คาเปาหมาย

82.00 : นักเรียนในชมรมเขารวมโครงการ

ผลสําเร็จ

92.74 : นักเรียนที่เขารวมไดความรูการจราจรและการจัดการอยางเปนระบบ สามารถนําไปปฏิบัติในงาน

ที่ตนเองรับผิดชอบ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสราง

อาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

6. โครงการ Basic of multimedia camp by MSJ
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คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนที่เขารวม สามารถถายภาพน่ิง ภาพวีดิโอ ตัดตอ และมีความรูเรื่องมัลติมีเดียหรือการ ใช

ส่ือเบื้องตนและยังสามารถนําไปตอยอดเพื่อสรางประโยชนแกโรงเรียนและสังคม

ผลสําเร็จ

96.86 : นักเรียนที่เขารวม สามารถถายภาพน่ิง ภาพวีดิโอ ตัดตอ และไดรับความรูเรื่องมัลติมีเดียหรือการ

ใชส่ือเบื้องตนและยังนําไปตอยอดเพ่ือสรางประโยชนแกโรงเรียนและสังคม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการ

จําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสราง

อาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

7. โครงการ Science genius " ติววิทย พิชิตโอลิมปก"

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนที่เขารวมมีการคนพบตัวเองและสามารถนําความรูที่ไดมาพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ

ผลสําเร็จ

82.60 : นักเรียนที่เขารวมไดคนพบตัวเองและสามารถนําความรูที่ไดมาพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ี

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการ

เรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหง

ชาติ
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ยุทธศาสตรที่ 4

สงเสริมคุณธรรมนําความรูปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีมีจิตสาธารณะ

โครงการ

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ( กิยามุลลัยล )

คาเปาหมาย

80.00 : ผูเรียนมีการตระหนักในคานิยมดานคุณธรรมจริยธรรม สามารถนําไปประพฤติปฏิบัติในชีวิต

ประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีการสงเสริมและพัฒนาชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข

ผลสําเร็จ

85.51 : ผูเรียนไดตระหนักถึงคานิยมดานคุณธรรมจริยธรรม สามารถนําไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจํา

วันไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีการสงเสริมและพัฒนาชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความ

ตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนภาควิชาศาสนา กิจกรรมคายประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่น

คาเปาหมาย

85.00 : 1. นักเรียนมีความรูความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญของประวัติศาสตรและประวัติศาสตร

ทองถิ่น 2. นักเรียนไดเรียนรูศึกษาจากแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูนอก 3. นักเรียนมีความภาคภูมิใจ

ในทองถิ่นของตนเอง ยอมรับที่จะอยรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

ผลสําเร็จ

96.11 : 1. นักเรียนมีความรูความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญของประวัติศาสตรและประวัติศาสตร

ทองถิ่น 2. นักเรียนมีการเรียนรูศึกษาจากแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูนอก 3. นักเรียนมีความภาค

ภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง ยอมรับที่จะอยรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
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สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความ

ตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่

พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

3. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาจราจรโรงเรียน กิจกรรมฝก-อบรม

คาเปาหมาย

82.00 : นักเรียนในชมรมเขารวมโครงการ

ผลสําเร็จ

92.74 : นักเรียนไดความรูการจราจรและการจัดการอยางเปนระบบ สามารถนําไปปฏิบัติในงานที่ตนเอง

รับผิดชอบ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสราง

อาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 5

ปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม

โครงการ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนภาควิชาศาสนา กิจกรรมคายประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่น

คาเปาหมาย

85.00 : 1. นักเรียนมีความรูความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญของประวัติศาสตรและประวัติศาสตร

ทองถิ่น 2. นักเรียนไดเรียนรูศึกษาจากแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูนอก

ผลสําเร็จ

96.11 : 1. นักเรียนมีความรูความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญของประวัติศาสตรและประวัติศาสตร
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ทองถิ่น 2. นักเรียนมีการเรียนรูศึกษาจากแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูนอก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความ

ตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่

พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

2. โครงการตอเติมหองนํ้าเพ่ิม ขางๆ โรงอาหารโรงเรียน

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนมีความสะดวกในการใชหองน้ํา และมีหองนํ้าหองสวมที่ถูกกสุขลักษณะ ไดมาตรฐานแล

เพียงพอตอจํานวนนักเรียน

ผลสําเร็จ

81.00 : โรงเรียนมีหองนํ้าสะอาด บรรยากาศ นาใชสภาพที่ดีตามหลักสุขอนามัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรที่ 6

สรางเครือขายในการบริการและจัดการศึกษารวมกับชุมชน

โครงการ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนภาควิชาศาสนา กิจกรรมคายประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่น

คาเปาหมาย

85.00 : 1. นักเรียนมีความรูความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญของประวัติศาสตรและประวัติศาสตร

ทองถิ่น 2. นักเรียนไดเรียนรูศึกษาจากแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูนอก 3.นักเรียนมีความภาคภูมิใจใน

ทองถิ่นของตนเอง ยอมรับที่จะอยรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
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ผลสําเร็จ

96.11 : 1. นักเรียนมีความรูความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญของประวัติศาสตรและประวัติศาสตร

ทองถิ่น 2. นักเรียนมีการเรียนรูศึกษาจากแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูนอกสถานที่ 3.นักเรียนมีความ

ภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง ยอมรับที่จะอยรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความ

ตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่

พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

2. โครงการประชาสัมพันธรับสมัครนักเรียนใหมปการศึกษา 2565

คาเปาหมาย

80.00 : ผูปกครอง นักเรียน ประชาชน ชุมชนรับรูขาวสารที่ถูกตองครบถวนเกี่ยวกับการรับสมัคร

นักเรียนใหมสงผลใหเกิดความไววางใจ มั่นใจ ในการสงลูกหลานมาเรียนตอที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

ผลสําเร็จ

94.63 : ผูปกครอง นักเรียน ประชาชน ชุมชนรับรูขาวสารที่ถูกตองครบถวนเกี่ยวกับการรับสมัคร

นักเรียนใหมสงผลใหเกิดความไววางใจ มั่นใจ ในการสงลูกหลานมาเรียนตอที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษา

เอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการ

เรียนรู
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

2.1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 1,110

วิชา

จํานวน

นักเรียน

ที่เขา

สอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับ

ประเทศป

2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET

ผลตาง

คะแนน

เฉล่ีย ป

64 เทียบป

63

รอยละของ

คะแนน

เฉล่ีย ป 64

เทียบป 63

แปล

ผลพัฒนา

การเทียบ

กับรอยละ

32562 2563 2564

คณิตศาสตร 1,011 24.47 20.73 21.93 21.68 -0.25 -1.14
ไมมี

พัฒนาการ

วิทยาศาสตร 1,009 31.45 26.72 29.75 28.06 -1.69 -5.68
ไมมี

พัฒนาการ

ภาษาไทย 1,009 51.19 34.50 37.99 46.37 +8.38 22.06
มี

พัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
1,007 31.11 25.56 25.99 29.34 +3.35 12.89

มี

พัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 851

วิชา จํานวน

นักเรียน

ที่เขา

สอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับ

ประเทศป

2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET

ผลตาง

คะแนน

เฉล่ีย ป

รอยละของ

คะแนน

เฉล่ีย ป 64

เทียบป 63

แปล

ผลพัฒนา

การเทียบ
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64 เทียบป

63

กับรอยละ

3
2562 2563 2564

วิชา จํานวน

นักเรียน

ที่เขา

สอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับ

ประเทศป

2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET

ผลตาง

คะแนน

เฉล่ีย ป

64 เทียบป

63

รอยละของ

คะแนน

เฉล่ีย ป 64

เทียบป 63

แปล

ผลพัฒนา

การเทียบ

กับรอยละ

3
2562 2563 2564

คณิตศาสตร 275 21.28 20.73 21.93 18.30 -3.63 -16.55
ไมมี

พัฒนาการ

วิทยาศาสตร 220 28.65 26.72 29.75 26.41 -3.34 -11.23
ไมมี

พัฒนาการ

ภาษาไทย 217 46.40 34.50 37.99 41.26 +3.27 8.61
มี

พัฒนาการ

ภาษาอังกฤษ 252 25.56 25.54 25.99 24.20 -1.79 -6.89
ไมมี

พัฒนาการ

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

269 36.87 32.69 33.34 34.46 +1.12 3.36
มี

พัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.1.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เทอม 1

กลุมสาระการ

เรียนรู/รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 1,183 631 53.34 1,172 641 54.69 1,112 734 66.01

คณิตศาสตร 1,183 658 55.62 1,172 492 41.98 1,112 532 47.84

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
1,183 622 52.58 1,172 669 57.08 1,112 689 61.96

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

1,183 834 70.50 1,172 672 57.34 1,112 780 70.14

ประวัติศาสตร 1,183 615 51.99 1,172 613 52.30 1,112 730 65.65

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
1,183 1,055 89.18 1,172 815 69.54 1,112 741 66.64

ศิลปะ 1,183 737 62.30 1,172 613 52.30 1,112 658 59.17

การงานอาชีพ 1,183 622 52.58 1,172 674 57.51 1,112 668 60.07

ภาษาตาง

ประเทศ
1,183 530 44.80 1,172 556 47.44 1,112 598 53.78
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เทอม 2

กลุมสาระการ

เรียนรู/รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 1,178 503 42.70 1,168 562 48.12 1,110 631 56.85

คณิตศาสตร 1,178 540 45.84 1,168 512 43.84 1,110 461 41.53

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
1,178 546 46.35 1,168 648 55.48 1,110 645 58.11

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

1,178 498 42.28 1,168 556 47.60 1,110 642 57.84

ประวัติศาสตร 1,178 652 55.35 1,168 361 30.91 1,110 564 50.81

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
1,178 653 55.43 1,168 600 51.37 1,110 631 56.85

ศิลปะ 1,178 670 56.88 1,168 611 52.31 1,110 646 58.20

การงานอาชีพ 1,178 560 47.54 1,168 674 57.71 1,110 641 57.75

ภาษาตาง

ประเทศ
1,178 546 46.35 1,168 524 44.86 1,110 567 51.08
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เทอม 1

กลุมสาระการ

เรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 1,020 696 68.24 906 643 70.97 853 747 87.57

คณิตศาสตร 1,020 707 69.31 906 600 66.23 853 717 84.06

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
1,020 671 65.78 906 586 64.68 853 725 84.99

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

1,020 621 60.88 906 637 70.31 853 750 87.92

ประวัติศาสตร 1,020 731 71.67 906 816 90.07 0 0 -

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
1,020 773 75.78 906 822 90.73 853 808 94.72

ศิลปะ 1,020 741 72.65 906 599 66.11 853 732 85.81

การงานอาชีพ 1,020 1,020 100.00 906 888 98.01 853 809 94.84

ภาษาตาง

ประเทศ
1,020 756 74.12 906 603 66.56 853 663 77.73
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เทอม 2

กลุมสาระการ

เรียนรู/รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 1,013 695 68.61 905 566 62.54 851 675 79.32

คณิตศาสตร 1,013 701 69.20 905 652 72.04 851 663 77.91

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
1,013 554 54.69 905 440 48.62 851 712 83.67

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

1,013 637 62.88 905 527 58.23 851 398 46.77

ประวัติศาสตร 1,013 715 70.58 905 785 86.74 0 0 -

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
1,013 608 60.02 905 730 80.66 851 783 92.01

ศิลปะ 1,013 851 84.01 905 664 73.37 851 721 84.72

การงานอาชีพ 1,013 365 36.03 905 887 98.01 851 769 90.36

ภาษาตาง

ประเทศ
1,013 787 77.69 905 544 60.11 851 553 64.98
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2.1.3 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนกลาง

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 1,110

วิชา

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

คะแนน

เฉล่ียระดับ

ประเทศป

2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ

ผลตาง

คะแนน

เฉล่ีย (ป

64 -

63)

รอยละของ

คะแนน

เฉล่ีย ป 64

เทียบป 63

แปล

ผลพัฒนา

การเทียบ

กับรอยละ

32562 2563 2564

อัลกุ

รอานฯ
1,110.00 537 37.61 38.13 45.29 41.56 -3.73 -8.24

ไมมี

พัฒนาการ

อัลหะ

ดีษ
1,110.00 537 35.42 46.40 50.34 42.48 -7.86 -15.61

ไมมี

พัฒนาการ

อัลอะ

กีดะห
1,110.00 517 50.87 57.45 57.59 57.41 -0.18 -0.31

ไมมี

พัฒนาการ

อัลฟก

ฮ
1,110.00 517 36.17 46.63 49.59 42.01 -7.58 -15.29

ไมมี

พัฒนาการ

อัตตา

รีค
1,110.00 543 42.56 40.41 43.19 47.09 +3.90 9.03

มี

พัฒนาการ

อัลอัค

ลาก
1,110.00 543 42.09 54.34 43.35 48.21 +4.86 11.21

มี

พัฒนาการ

มลายู 1,110.00 511 40.92 53.11 50.51 68.36 +17.85 35.34
มี

พัฒนาการ

อาหรับ 1,110.00 511 27.92 52.72 35.09 33.10 -1.99 -5.67
ไมมี

พัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนปลาย

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 851

วิชา

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศ

ป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ

ผลตาง

คะแนน

เฉล่ีย (ป

64 - 63)

รอยละของ

คะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป

63

แปล

ผลพัฒนา

การเทียบกับ

รอยละ 32562 2563 2564

อัลกุ

รอานฯ
231 35.34 41.97 48.52 44.29 -4.23 -8.72

ไมมี

พัฒนาการ

อัลหะ

ดีษ
231 33.98 45.94 48.16 38.64 -9.52 -19.77

ไมมี

พัฒนาการ

อัลอะ

กีดะห
237 35.93 42.04 36.10 44.13 +8.03 22.24 มีพัฒนาการ

อัลฟก

ฮ
237 37.89 43.75 43.72 47.39 +3.67 8.39 มีพัฒนาการ

อัตตา

รีค
222 31.27 38.22 45.13 36.22 -8.91 -19.74

ไมมี

พัฒนาการ

อัลอัค

ลาก
222 49.29 63.52 56.81 64.63 +7.82 13.77 มีพัฒนาการ

มลายู 222 37.04 49.49 39.03 56.62 +17.59 45.07 มีพัฒนาการ

อาหรับ 222 21.97 28.53 48.01 28.46 -19.55 -40.72
ไมมี

พัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

Page 43 of 84



2.1.4 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษา

อังกฤษ (Common European Framework

of Reference for Languages : CEFR)

ผานการทดสอบอื่น ๆ

(TOEIC, IEFL, TOEFL

เปรียบเทียบตาราง

มาตรฐาน)Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ม.1 1,181 - - - - - - - - -

ม.2 1,157 - - - - - - - - -

ม.3 1,110 - - - - - - - - -

ม.4 1,015 - - - - - - - - -

ม.5 910 - - - - - - - - -

ม.6 851 - - - - - - - - -
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3. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice )

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

นวัตกรรม ช่ือผลงาน : เกาอ้ีอัฉจริยะลด

อาการออฟฟศซินโดรม
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ

ของผูเรียน

นวัตกรรม ช่ือผลงาน : การสกัดสารจาก

ใบโปรงฟา เพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑลด

ความยากบุหร่ี โดยภายใตแบรนด "GUSS"

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ

ของผูเรียน

นวัตกรรม ช่ือผลงาน : ครีมพอกหนาสูตร

กลางคืนจากพรอพอลิสและน้ําผึ้งชันโรง

(Sleeping mask from propolis and

stingless bee honey)

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ

ของผูเรียน

นวัตกรรม ช่ือผลงาน : นวัตกรรมเคร่ือง

ชวยเหลือผูปวยติดเตียง เพื่อปองกัน

อาการแผลกดทับ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ

ของผูเรียน

นวัตกรรม ชื่อผลงาน : นวัตกรรมเกาอ้ี

ปกนิกจากขวดพลาสติก
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ

ของผูเรียน

นวัตกรรม ช่ือผลงาน : การเรียนรูฟสิกส

อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ

ของผูเรียน

นวัตกรรม ช่ือผลงาน : ถังคัดแยกอัจฉริยะ

(Intelligent Garbage Sorting Bin)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ

ของผูเรียน

นวัตกรรม ชื่อผลงาน : Eco waste

Incinerator
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ

ของผูเรียน

นวัตกรรม ชื่อผลงาน : สเปรยสารสกัด

จากเปลือกลูกหยีเพ่ือยับยั้งการเจริญ

เติบโตของแบคทีเรีย Staphylococcus

aureus

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ

ของผูเรียน
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ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

นวัตกรรม ชื่อผลงาน : Future Smart

Nano Solar cell
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ

ของผูเรียน

นวัตกรรม ช่ือผลงาน : การผลิตพลังงาน

ไฟฟาจากถานกัมัมนตโดยใชหลักเทอรโมอิ

เล็กทริค

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ

ของผูเรียน

นวัตกรรม ชื่อผลงาน : KPI New GEN

สรางสรรคนวัตกรรมทองถิ่น
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ

ของผูเรียน

นวัตกรรม ช่ือผลงาน : นวัตกรรมเคร่ือง

กรองน้ําจากวัสดุธรรมชาติแบบแยกชิ้น

สวนเพ่ือความสะดวกในการเปล่ียนและ

ตนทุนถูก

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ

ของผูเรียน

นวัตกรรม ชื่อผลงาน : การพัฒนา

นวัตกรรมควบคุมการเปดปดน้ําและอัตรา

การไหลของนํ้าอัตโนมัติเพื่อสงเสริมการใช

ทรัพยากรน้ําอยางคุมคาในชุมชนดารุสสา

ลามจังหวัดยะลา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ

ของผูเรียน

โรงเรียนจัดการสิ่งแวดลอม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ

ของผูเรียน, มาตรฐานที่

2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการ,

มาตรฐานที่ 3

กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่เนนผู

เรียนเปนสําคัญ
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ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

ศูนยสะเต็มศึกษา สช.107 โรงเรียนธรรม

วิทยามูลนิธิ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ

ของผูเรียน, มาตรฐานที่

2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการ,

มาตรฐานที่ 3

กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่เนนผู

เรียนเปนสําคัญ

ศูนยดาราศาสตรอิสลาม Islamic

Astronomy Center (IAC) โรงเรียนธรรม

วิทยามูลนิธิ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ

ของผูเรียน, มาตรฐานที่

2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการ,

มาตรฐานที่ 3

กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่เนนผู

เรียนเปนสําคัญ

4. รางวัลท่ีสถานศึกษาไดรับ

ช่ือรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่มอบ

รางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศลําดับที่1 โครงการ Halal

Science Competition & Health Care

Innovation Camp 2021 ภายใตโครงการ การสง

เสริมผูประกอบการสตารทอัพ รองรับการพัฒนา

ศูนยกลางการแพทยฮาลาลของไทย (Halal

Startup for Health Care)

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

ศูนยวิทยาศาสตร

ฮาลาลจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

2564
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ช่ือรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่มอบ

รางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางวัลชมเชย โครงการ Halal Science

Competition & Health Care Innovation

Camp 2021 ภายใตโครงการ การสงเสริมผู

ประกอบการสตารทอัพ รองรับการพัฒนาศูนยกลาง

การแพทยฮาลาลของไทย (Halal Startup for

Health Care)

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

ศูนยวิทยาศาสตร

ฮาลาลจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

2564

รางวัลเหรียญทองแดง โครงการนวัตกรรมไฟฟาแหง

อนาคต ภายใตโครงการพัฒนาหลักสูตร ออนไลน

“นวัตกรรมไฟฟาแหงอนาคต” และสรางเครือขาย

clean Energy school

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

มหาวิทยาลัย

สวนสุนันทา รวม

กับ บริษัทแอ็ดดู

เคชั่น สตูดิโอ จํากัด

และ กองทุนพัฒนา

ไฟฟาสําหนักงาน

คณะกรรมการ

กํากับกิจการ

พลังงาน

2564

ผานการเขารวมอบรมในโครงการ Hacka

THAILAND
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

HACKaTHAILAND:

Digital Thailand

Big Bang

2564

ผานการพิจารณาสนับสนุนโครงการประจําป 2564

โครงการยกระดับโรงเรียนการเรียนรูดาน coding ,

stem ,Iot and Ai (dapa school champion

coding , stem ,Iot and Ai)

สถาน

ศึกษา

ภาค/

ประเทศ

สํานักงานสงเสริม

เศรษฐกิจ

ดิจิทัล(dapa)

2564

ไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการ การประกวดผลงาน

วิจัยวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม GLOBE Student

Research Competition 2021 (GLOBE SRC

2021)

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

(สสวท.)

2564

Page 48 of 84



ช่ือรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่มอบ

รางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขงขันโครงการ

Leader conference 2021
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

international

youth

fellowship, univ

leader

2564

ไดเปนตัวแทนของประเทศไทยในการเขารวมแขงขัน

ในระดับนานาชาติ โครงการ Leader conference

2021

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

international

youth

fellowship, univ

leader

2564

ผานเขารอบคัดเลือก 13 ทีม จาก 144 ทีมและได

รับทุนสนับสนุนจากทางโครงการ 50,000 บาท ใน

โครงการ “KPI NEW GEN สรางสรรคนวัตกรรม

ทองถิ่น

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

วิทยาลัยพัฒนาการ

ปกครองทองถิ่น

สถาบันพระ

ปกเกลา

2564

ผานการคัดเลือกเขารวมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับเด็กและ

เยาวชน JSTP ไดรับทุนสนับสนุนจาก สสวท

10,000

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ

2564

ผานการคัดเลือกเขาสัมภาษณ โครงการพัฒนาอัจฉ

ริยภาพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับเด็ก

และเยาวชน JSTP

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ

2564

การแขงขันประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมใน

การอนุรักษทรัพยากรน้ํา Thailand Junior Water

Prize 2021

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

(สสวท.)

2564
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ช่ือรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่มอบ

รางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดสิ่ง

ประดิษฐและนวัตกรรมในการอนุรักษทรัพยากรน้ํา

Thailand Junior Water Prize 2022 ไดรับทุน

สนับสนุนจาก สสวท 20,000

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สถาบันสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

(สสวท.)

2564

ผานการคัดเลือกเปนตัวแทนนักเรียนไปแลกเปลี่ยน

โครงการเยาวชน AFS เพ่ือการศึกษาและเเลก

เปล่ียนวัฒนธรรม ระยะ 1 ป รุนที่ 62 (พ.ศ.2566-

2567) ประเภททุนเต็มจํานวน

นักเรียน นานาชาติ

จากรัฐบาล

สหรัฐอเมริกา

“Kennedy-Lugar

Youth Enchange

and Study -

KLYES)

2564

ไดรับเชิญเปนตัวแทนเยาวชนYES Thailand

Alumni เขารวมพูดคุยเเละนําเสนอวัฒนธรรมไทย

ในงาน Virtual International Education Week

2021

นักเรียน นานาชาติ

จัดขึ้นโดย YES

Alumni

Philippines เเละ

Indonesia

2564

รางวัล SPRESENSE AWARD โครงการ RPD

Challenge หรือ Rapid Prototype

Development Challenge คือโครงการประกวด

การแขงขันพัฒนาโปรแกรมประยุกตใช

Application เพ่ือแจงเตือนและบริหารจัดการเพื่อ

รับมือภัยพิบัติลวงหนาดวยดาวเทียมความแมนยําสูง

นักเรียน นานาชาติ

Rapid Prototype

Development

Challenge

ประเทศ ญี่ปุน

2564

รางวัล “Special Prize” จากเวที 2021 Online

Global Leaders Conference (International

Competition) นักเรียนไดผานการคัดเลือกไดรับ

ทุนการศึกษา ศึกษาตอประเทศแคนาดา ปจจุบัน

กําลังเขาศึกษาตอจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะ

ครุศาสตร สาขามัธยมศึกษา เอกวิชา ภาษาอังกฤษ

นักเรียน นานาชาติ

international

youth

fellowship, univ

leader

2564
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ช่ือรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่มอบ

รางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางวัลเหรียญทองแดง ในการเขารวมโครงการ

international Science Project Competition

คือโครงการประกวดการแขงขันการเปรียบเทียบผล

สัมฤทธ์ิของสารไพเพอรีนจากดีปลีและพริกไทยดํา

เพ่ือเปนแนวทางการผลิตยาที่มีผลตอการบรรเทา

โรคภูมิแพทางเดินหายใจ

นักเรียน นานาชาติ

INTOC Global

Science Course

and Project

Competition

ประเทศตุรกี

2564

รางวัลเหรียญเงิน ผลงาน เกาอ้ีอัฉจริยะลดอาการ

ออฟฟศซินโดรม การประกวดสิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรม Thailand New Gen Inventor's

Award : I-New Gen Award 2021 ระดับ

มัธยมศึกษา ในงานวันนักประดิษฐ

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

ศูนยนิทรรศการ

และการประชุมไบ

เทค บางนา

กรุงเทพมหานคร

2564

รางวัลเหรียญทอง ผลงาน การสกัดสารจากใบโปรง

ฟา เพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑลดความยากบุหรี่ โดย

ภายใตแบรนด "GUSS" การประกวดส่ิงประดิษฐ

และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventor's

Award : I-New Gen Award 2021 ระดับ

มัธยมศึกษา ในงานวันนักประดิษฐ

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

ศูนยนิทรรศการ

และการประชุมไบ

เทค บางนา

กรุงเทพมหานคร

2564

รางวัลเหรียญทอง ผลงาน ครีมพอกหนาสูตรกลาง

คืนจากพรอพอลิสและน้ําผ้ึงชันโรง (Sleeping

mask from propolis and stingless bee

honey) ทั้งนี้ยังไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ไดรับโลพรอมเงินรางวัล จํานวน 20000 บาท

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

ศูนยนิทรรศการ

และการประชุมไบ

เทค บางนา

กรุงเทพมหานคร

2564
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ช่ือรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่มอบ

รางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

เขารวมการฝกอบรมสรางสื่อคุณธรรมและรวม

โครงการเสวนาในหัวขอ “ ส่ือคุณธรรม สรางสังคม

มีนวัตกรรม คร้ังที่ 3”

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

คณะกรรมาธิการ

การศาสนา

คุณธรรม จริยธรรม

และวัฒนธรรม

วุฒิสภา

2564

ผานเขารอบ 32 ทีมสุดทายที่ผานเขารอบการ

แขงขัน Hackathon การนําเสนอนวัตกรรมภายใต

หัวขอ SDGs X Innovation

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

คณะ

วิศวกรรมศาสตร

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

2564

การแขงขันโครงการ เยาวชนจิตอาสาดีเดนแหงชาติ

ระดัมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

Youth for next

step และ youth

plus Thailand

รวมกับกรมกิจการ

เด็กและเยาวชน

และ Green

power gangster

thaidand

2564

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันโครงงานสิ่ง

ประดิษฐทางดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

คณะ

วิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

2564

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภาค การ

ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตรรุนเยาว ครั้งท่ี

24 (The Twenty-Fourth Young Scientist

Competition:YSC 2022) ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ

(สวทช.)

2564
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ช่ือรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่มอบ

รางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ โครงการ Food System Heroes

2021 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

Digital4Peace

ดิจิทัลเพื่อสันติภาพ

และ UNDP

Thailand

2564

รางวัลเพชรยอดเยี่ยม การประกวดนวัตกรรม

ภูมิปญญาทองถิ่นดานส่ิงแวดลอม ในโครงการ

พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและส่ิงแวดลอม

นักเรียน
เขตพื้นที่/

จังหวัด

ศูนยวิทยาศาสตร

เพื่อการศึกษายะลา

จ.ยะลา

2564

รางวัลชนะเลิศ การประกวดเรียงความ หัวขอ ความ

สําคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอม ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย

นักเรียน
เขตพื้นที่/

จังหวัด

ศูนยวิทยาศาสตร

เพื่อการศึกษายะลา

จ.ยะลา

2564

รางวัลชมเชย การแขงขันแฟนพันธแทนัก

วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักเรียน

เขตพื้นที่/

จังหวัด

ศูนยวิทยาศาสตร

เพื่อการศึกษายะลา

จ.ยะลา

2564

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแขงขัน Robot

Challenge Kid’s Camp สนาม1/2565 ระดับ

มัธยม รุน senior ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียน
เขตพื้นที่/

จังหวัด

ศูนยวิทยาศาสตร

เพื่อการศึกษา

นราธิวาส

จ.นราธิวาส

2564

รางวัล ชมเชย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรสิ่ง

แวดลอมคายเยาวชนวิทยาศาสตร ส่ิงแวดลอม “เพา

เวอรกรีน”

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

คณะสิ่งแวดลอม

และทรัพยากร

ศาสตร

มหาวิทยาลัย

มหิดล รวมกับ

บริษัทบางปู จํากัด

2564
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ช่ือรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่มอบ

รางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดนวัตกรรม

หุนยนตเพื่อการประยุกตใชงาน ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

มหาวิทยาลัยพะเยา

รวมมือกับกระทรวง

การอุดมศึกษา วิจัย

และนวัตกรรม

2564

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน SITI PSU

Hackathon Hight School level awards
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

คณะสหวิทยาการ

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม

มหาวิทยาลัย

ศรีปทุม

2564

รางวัลชนะเลิศ การแขงขัน เขียนโปรแกรม ควบคุม

บานอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

คณะวิศวกรรม

คอมพิวเตอร คณะ

วิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราช

นครินทร

2564

รางวัลชนะเลิศ การแขงขันตอบคําถามความรูเกี่ยว

กับโลก ดาราศาสตร และ อวกาศ ในกิจกรรม

สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

คณะวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราช

นครินทร

2564

รางวัลชมเชย กิจกรรมการแขงขันกระบวนการแก

ปญหาทางวิทยาศาสตร ม.ปลาย(ฟสิกส) ในกิจกรรม

สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร
2564
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ช่ือรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่มอบ

รางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางวัลชมเชย การแขงขันโครงการ Coding in your

area จุดประกายโคดดิ้งใหเปนเร่ืองใกลตัว ระดับ

มัธยมศึกษา

นักเรียน
เขตพื้นที่/

จังหวัด

มหาวิทยาลัย

ราชภัฎยะลารวม

กับสํานักงานสง

เสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล(depa

Thailand)

2564

รางวัลชมเชย การแขงขันโครงการ Gen Z GenBiz

INNOVATION CAMP ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักเรียน

เขตพื้นที่/

จังหวัด

มหาวิทยาลัย

ราชภัฎยะลา รวม

กับ NIA

2564

รางวัลชนะเลิศ การแขงขัน สื่อการสอน

อิเล็กทรอนิกส (ฟสิกส) ในกิจกรรมสัปดาห

วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียน
เขตพื้นที่/

จังหวัด

คณะวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและ

การเกษตร

มหาวิทยาลัย

ราชภัฎยะลา

2564

รางวัลชนะเลิศ การแสดงกลวิทยาศาสตร (Science

show ) ในกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียน
เขตพื้นที่/

จังหวัด

คณะวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและ

การเกษตร

มหาวิทยาลัย

ราชภัฎยะลา

2564

รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ

แสดงกลวิทยาศาสตร (Science show ) ใน

กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอน

ตน

นักเรียน
เขตพื้นที่/

จังหวัด

คณะวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและ

การเกษตร

มหาวิทยาลัย

ราชภัฎยะลา

2564
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ช่ือรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่มอบ

รางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ2 การแขงขันนวัตกรรมส่ิงประดิษฐจากขยะ

มูลฝอยสูโรงเรียนสีเขียว ในกิจกรรมสัปดาห

วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

นักเรียน
เขตพื้นที่/

จังหวัด

คณะวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและ

การเกษตร

มหาวิทยาลัย

ราชภัฎยะลา

2564

รางวัลชมเชย การแขงขันประกวด Idea สุดเจง

นวัตกรรมดานสุขภาพ ในกิจกรรมสัปดาห

วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียน
เขตพื้นที่/

จังหวัด

คณะวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและ

การเกษตร

มหาวิทยาลัย

ราชภัฎยะลา

2564

รางวัลชมเชย การแขงขันทักษะการพูดเรื่อง

นวัตกรรมกับการเกษตร ในกิจกรรมสัปดาห

วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียน
เขตพื้นที่/

จังหวัด

คณะวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและ

การเกษตร

มหาวิทยาลัย

ราชภัฎยะลา

2564

รางวัลชมเชย การประกวดอัดคลิปวีดีโอหัวขอ

แหลงทองเที่ยวดานเกษตรในชุมชนของฉัน ใน

กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย

นักเรียน
เขตพื้นที่/

จังหวัด

คณะวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและ

การเกษตร

มหาวิทยาลัย

ราชภัฎยะลา

2564

ไดรับการคัดเลือกเปน Inspising Teachers คุณครู

ผูสรางสรรคผลงานอันเปนแรงบันดาลใจเพื่อสงเสริม

การเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 โครงการพัฒนาทักษะ

แหงศตวรรษที่ 21 เพ่ือครู (dapa teacher boost

camp)

ครู
ภาค/

ประเทศ

สํานักงานสงเสริม

เศรษฐกิจ

ดิจิทัล(dapa)

2564
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ช่ือรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่มอบ

รางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

การแขงขันดาราศาสตรโอลิมปกระดับชาติ ครั้งท่ี

18 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

ศูนย สอวน.

มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร วิทยาเขต

ปตตานี

2564

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง พรอมโลประกาศ

เกียรติคุณ ผลงาน สเปรยสารสกัดจากเปลือกลูกหยี

เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

Staphylococcus aureus

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

คณะ

วิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

2564

รางวัลชนะเลิศการแขงขันเสนอแนวคิดสรางสรรค

เปนภาษาอาหรับระหวางประเทศ ในหัวขอ

เทคโนโลยีและอนาคต

นักเรียน นานาชาติ

องคกรการ

ศึกษาวิทยาศาสตร

และวัฒนธรรมแหง

โลกอิสลาม (Iceso)

ของประเทศโมรอค

โค

2564

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวชี้วัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด

ประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมาย

และแตกตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียน

รูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการ

เรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากข้ึน

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ
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- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้ง

การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวาง

รากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียน

รูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการ

พัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence

Individual Development Plan :EIDP)
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ท่ีผานมา

การประเมินรอบที่ 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย - -

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดี ไมรับรอง

การประเมินรอบที่ 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย - - - - -

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - - - - -

7. หนวยงานภายนอกที่โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมสหพันธโรงเรียนเอกชนแหงประเทศไทย
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สวนท่ี 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กท้ังหมด : 6,224

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวน

เด็กที่

ผาน

เกณฑท่ี

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิด

คํานวณ
79.00 5,873 94.36

ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานใน

แตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด

√ - 5,885

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียน

ในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด

√ - 5,784

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสาร

ในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด

√ - 5,832
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวน

เด็กที่

ผาน

เกณฑท่ี

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิด

คํานวณในแตละดับช้ันตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด

√ - 5,991

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา
79.00 5,941 95.45

ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถใน

การคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ

ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผล

ประกอบการตัดสินใจ

√ - 5,940

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลก

เปล่ียนความคิดเห็น
√ - 5,938

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยาง

มีเหตุผล
√ - 5,946

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 79.00 5,908 94.92
ยอด

เยี่ยม

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถใน

การรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการ

ทํางานเปนทีม

√ - 5,902
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวน

เด็กที่

ผาน

เกณฑท่ี

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเช่ือมโยงองค

ความรูและประสบการณมาใชในการ

สรางสรรคส่ิงใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด

โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต

√ - 5,913

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 84.00 5,909 94.94
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถใน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
√ - 5,941

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถใน

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียน

รู การส่ือสาร การทํางานอยางสรางสรรค

และมีคุณธรรม

√ - 5,877

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 74.00 5,041 80.99 ดีเลิศ

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตาม

หลักสูตรสถานศึกษา
√ - 5,041

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 79.00 5,932 95.31
ยอด

เยี่ยม

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้น

ฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ
√ - 5,937
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวน

เด็กที่

ผาน

เกณฑท่ี

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้น

ฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ

ทํางานหรืองานอาชีพ

√ - 5,926

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 79.00 5,921 95.13
ยอด

เยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มี

คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา
√ - 5,921

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและ

จิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไม

ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ

สังคม

√ - 5,921

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 79.00 5,906 94.89
ยอด

เยี่ยม

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทอง

ถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย
√ - 5,906

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการ

อนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง

ภูมิปญญาไทย

√ - 5,906
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวน

เด็กที่

ผาน

เกณฑท่ี

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 79.00 5,907 94.91
ยอด

เยี่ยม

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวม

กันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดาน

เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม

ประเพณี

√ - 5,907

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 79.00 5,898 94.76
ยอด

เยี่ยม

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพ

กาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม และ

แสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย

√ - 5,899

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับ

คนอ่ืนอยางมีความสุข เขาใจผูอ่ืน ไมมีความ

ขัดแยงกับผูอ่ืน

√ - 5,896

สรุปผลการประเมิน 93.57
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

     โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิมีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสมโดยมีการจัดทําพัฒนา

แผนหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

โรงเรียนไดมีการจัดรายวิชาเพิ่มเติม  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน และชุมชน มีการ
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กําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค ดานผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนมุงเนนใหนักเรียนมีความสามารถดานการอาน  เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ มีความสามารถในการ

คิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา มีความสามารถในการสราง

นวัตกรรม มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถาน

ศึกษา มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค มุงเนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะ

และคานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด มีความภาคภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบน

ความแตกตาง และหลากหลาย และมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม

     โรงเรียนไดดําเนินการเพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีโรงเรียนกําหนด อีกทั้งเพื่อยกระดับผล

สัมฤทธ์ิใหเปนไปตามเปาหมาย รวมถึงพัฒนาใหนักเรียนไดมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามหลักสูจึงจัดใหมีโครงการดังนี้

          1.โครงการติวเขมเสริมความรูขั้นพ้ืนฐาน  เปนโครงการท่ีมุงเนนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 ดวย

การทบทวนเนื้อหาใหสอดคลองกับหลักสูตรออนไลน  เพื่อเตรียมความพรอมในการสอบวัดผลระดับชาติ ( O-net )

กิจกรรมดังกลาวไดจัดขึ้นท่ีโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทําใหตองปรับเปล่ียนในการจัดกิจกรรม ทางผูจัดกิจกรรมจึงไดแบงผูเขารวมออกเปน 2 กลุมหลัก

           -นักเรียนท่ีอยูในพื้นท่ีรอบขางหรือใกลเคียง สามารถเขารวมกิจกรรมไดตามสถานที่ท่ีโรงเรียนจัดไว

           -นักเรียนท่ีอยูพื้นท่ีหางไกลหรือไมสะดวกจะเดินทางเขารวมกิจกรรมก็สามารถเขารวมกิจกรรมติวเขมผานระบบ

ออนไลนได

         2.โครงการคายประวัติศาสตร เปนกิจกรรมที่ใหผูเขารวมไดตระหนักถึงความสําคัญของประวัติศาสตรทองถิ่นรวม

ถึงมีความภาคภูมิใจ และยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางที่หลากหลาย อันเนื่องดวยสถานการณระบาดติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019  จําเปนตองปรับรูปแบบการดําเนินกิจกรรมใหเหมาะสมกับสถานการณ ซึ่งการจัดกิจกรรมมีความ

จําเปนตองเลือกเฉพาะกลุมท่ีมีความสนใจ และไมเปนกลุมเสี่ยงหรือกลุมท่ีคงตองเฝาระวัง ทําใหจําเปนตองลดปริมาณผู

เขารวมใหเหมาะสม เพ่ือไปทัศนศึกษาตามแหลงรูทางประวัติศาสตรนอกสถานที่ ดังนี้

           1.พิพิธภัณฑคติชนวิทยา-สถาบันทักษิณคดีศึกษา-เกาะยอ-สงขลา

           2.ปอมปราการหัวเขาแดงสงขลา–เมืองเกาสุลตานสุไลมาน 3.สุสานทานเช็คอับดุลซอมัด  อัลฟาลิมบานี-บาน

ตราด  อ.จะนะ จ.สงขลา  

       3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมกิยามุลลัยล ไดมีการ

ประชุม วางแผน แบงกลุมนักเรียนเปนกลุม ยอยใหเขารวมกิจกรรมทุกๆ คืนของวันพฤหัสบดี เปนระยะเวลา 6 เดือน ได

แบงกลุมบุคลากร โรงเรียนเปนกลุมยอยใหเปนครูพี่เลี้ยง ผูดูแล โดยกําหนดใหนักเรียนชั้นมัธยมปที่ 1,2,4,5 เขา รวม

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติศาสนากิจ ณ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิไดมีการ ประเมินผล โดยมีอุปกรณแบบ

สรุปตางๆ หลังจากการเสร็จสิ้นชวงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2565 การดําเนินการขางตนเปนรูปแบบการจัดกิจกรรมใน

สถานการณปกติ แตเนื่องสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

การจัดกิจกรรมจากเดิม คือการเขารวมกิจกรรมกลางคืนก็ปรับเปนเขารวมกิจกรรมในชวงกลางวันเพ่ือเปนการลดระยะ

เวลาดําเนินกิจกรรม  
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       นอกจากโครงการขางตน ยังมีโครงการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ใหเปนไปตามเปาหมาย “โครงการ Science genius

" ติววิทย พิชิตโอลิมปก” “โครงการ Basic of multimedia camp by MSJ” และ “กิจกรรมฝก-อบรม ภายใตโครงการ

พัฒนาศักยภาพอาสาจราจรโรงเรียน” อีกดวย

       ทั้งน้ีการจัดโครงการ/กิจกรรมทั้งภายใน และภายนอก ในปการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนไดตระหนักถึงสถานการณ

การแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงตองเฝาระวัง โรงเรียนไดเนนยํ้าใหผูที่เก่ียวของในการดําเนินกิจกรรม

ตางๆ ตองปฏิบัติตามขอบังคับของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดยะลาอยางเครงครัด  
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 5.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา

ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของแผนการศึกษา

ชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด

√ -

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยงกับเปา

หมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของ

รัฐบาลและตนสังกัด

√ -

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการ

เปล่ียนแปลงของสังคม
√ -

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
√ -

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพรตอ

สาธารณชน
√ -

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปน

ระบบ
√ -

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ

ปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเน่ือง
√ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศภายใน
√ -

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา √ -

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมใน

การวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวมรับผิดชอบตอผลการ

จัดการศึกษา

√ -

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุมเปาหมาย
5.00

ยอด

เยี่ยม

3.1 บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา
√ -

3.2 บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนา

หลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่สอดคลองกับบริบทของ

สถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น

√ -

3.3 บริหารจัดการเก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผู

เรียนรอบดานเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง
√ -

3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการ

สอนทุกกลุมเปาหมาย
√ -

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการ

เปล่ียนแปลงของสังคม
√ -

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 5.00
ยอด

เยี่ยม

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ
√ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ √ -

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและ

การเรียนรูของผูเรียน
√ -

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ท่ีมี

ผลตอการเรียนรูของผูเรียน
√ -

4.5 ถอดบทเรียนเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือวิธีการที่เปนแบบอยางท่ี

ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน
√ -

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 5.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการ

เรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย
√ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียนที่เอื้อตอ

การเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย
√ -

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนราย

บุคคล และเปนกลุม
√ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู และ

มีความปลอดภัย
√ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตาม

ศักยภาพของผูเรียน
√ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียน

รู
5.00

ยอด

เยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับ

สภาพของสถานศึกษา
√ -

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการ

และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

สถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่

เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน     

      สถานศึกษาไดกําหนดใหมีกระบวนการวิเคราะหสภาพภายใน และภายนอกของสถานศึกษา (SWOT) เพื่อกําหนด

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของชาติ และตนสังกัด และกําหนดเปนยุทธศาสตรของ

สถานศึกษา โดยระบุไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2562-2565  และไดนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2562-

2565 เปนแนวทางในการกําหนดโครงการ/กิจกรรมลงในแผนปฏิบัติงานประจําการศึกษา 2564 แลวนําผลมาใชในการ

พิจารณา

      สถานศึกษานําแผนปฏิบัติงานประจําป 2564 นําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใน

การประชุมใหตรงตามความตองการ ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2562-2565 และดําเนินการโครงการ/

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2564 และเผยแพรผานชองเว็บไซตโรงเรียนตอสาธารณชน
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2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา     

      สถานศึกษาไดใชรูปแบบการบริหารเชิงระบบตามวงจร เดมมิ่ง PDCA โดยขับเคลื่อนผานการดําเนินงานของแตละ

ฝาย และการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําป 2564  โดยกําหนดระบบการบริหารแบบกระจาย

อํานาจ เพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา ดวยการกระจายอํานาจใหฝาย กลุมสาระฯ ทั้งภาคศาสนา 

และสามัญกําหนดภาระงานท่ีชัดเจน

       สถานศึกษาไดมีการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนผานชั้นเรียนภาคศาสนา เพื่อกระจายใหการดูแลนักเรียนได

อยางครอบคลุม  รวมท้ังจัดระบบการนิเทศภายในผานหัวหนาฝาย หัวหนากลุมสาระ เพื่อติดตาม สรุปผลการดําเนินงาน

และนําผลการนิเทศ  มาปรับเพ่ือพัฒนาตอไป

2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพนักเรียนทุกกลุมเปาหมายอยางรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา

      สถานศึกษาไดมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดวยการขับเคลื่อนผานงานหลักสูตร และกลุมสาระการเรียนรู ให

ตรงตามความตองการของชุมชน และทองถิ่น โดยไดกําหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหผูเรียนที่หลากหลาย กําหนดใหมี

การทบทวนการใชหลักสูตร และเปดโปรแกรมพิเศษ รวมถึงจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่หลากหลาย ผานกิจกรรมชุมนุมให

ผูเรียนเลือกตามความถนัด และความสนใจ

       อีกท้ังมีการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา ในบางสาขาของกลุมสาระการเรียนรู  โดยเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน ให

เช่ือมโยงตามวิถีชีวิตจริง เพื่อปรับปรุง รวมถึงไดมีการประเมิน และทบทวนหลักสูตร โดยกลุมงานหลักสูตร และกลุม

สาระการเรียนรู เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหตรงตามความตองการของนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่น

ใหทันตอการเปล่ียนแปลงในสังคมปจจุบัน

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ

       สถานศึกษามีการกําหนดแผนงานเพ่ือพัฒนาครู และบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โดยจัดโครงการ/

กิจกรรม  สัมมนา ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาครู  บุคลากร ตามบริบท และความตองการของแตละกลุมสาระการเรียนรู  โดย

ฝายบุคลากรสงเสริมใหมีการอบรมครู อยางนอย ปละ 2 ครั้ง มีการมอบหมายใหกลุมสาระฯ ดําเนินการจัดอบรมตาม

ความถนัด ปละ 1 ครั้ง

      ท้ังน้ีสถานศึกษาไดจัดการเรียนรูทางวิชาชีพ ดวยการทํา MOU กับสถาบันการศึกษาอาชีวะ ใหผูเรียนที่สนใจไดเรียน

รู และกําหนดใหมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผานกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดของผูเรียนดานวิชาชีพ รวมถึงสงเสริมใหครูได

รับการเรียนรูในส่ิงใหม นําความรูมาถายทอดใหผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนที่มีความสนใจ มีความสามารถเฉพาะดาน

ไดพัฒนาศักยภาพนําไปสูการสรางนวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยางที่ดีตอผูเรียนรายอื่นๆ เชน การสรางนวัตกรรมดวย

การคิดคนสารท่ีอยูในใบโปรงฟา มาสกัดเปนสเปรยสําหรับการเลิกบุหรี่  การนําใบฝร่ังมาสกัดเปนแผนสับเหงื่อ เปนตน

     สถานศึกษาจัดใหมีการนําเสนอผลงานท่ีเกิดจากการเรียนรูของผูเรียน ผานโครงการ/กิจกรรม ดวยการเชิญผู

เช่ียวชาญจากภายนอกมาเปนผูใหความรูแกผูเรียน เชน โครงการมหกรรมวิชาการซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 2 ป 

2.5 จัดสภาพ แวดลอมทางกายภาพและสังคมที่ปลอดภัย และเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

      สถานศึกษาไดจัดใหมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน โดยการกําหนดนโยบาย ใหมีการตรวจสอบ

สภาพแวดลอมท้ังใน และนอกหองเรียนใหอยูในสภาพท่ีพรอม สะอาด ปลอดภัย (เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการเรียน
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ระบบ On site) ตอการจัดการเรียนการสอน อีกท้ังมีกิจกรรมสงเสริมเพื่อสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางครูกับผูเรียน ดวย

การปลูกฝงเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมในชวงจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลนเชนเดียวกับการเรียนที่โรงเรียน

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

      สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปนประโยชนในการบริหารจัดการ ดวยการติดตั้ง

ระบบ WiFi พรอมพัฒนาระบบ อยางตอเนื่อง และทั่วถึง เพื่อรองรับการใชระบบสแกนบัตรนักเรียน การมาเรียน การเช็ค

ช่ือเขาหองเรียน อีกท้ังจัดใหมีโปรแกรมการจัดการระบบงานแสดงผลการเรียน และจัดใหมีอุปกรณเพื่ออํานวยความ

สะดวกในการจัดการเรียนรูในหองเรียนบางสวน   มีบริการเทคโนโลยีสารสนเทศใหบุคลากรทุกคนไดใชอินเทอรเน็ต ผาน

ระบบ WiFi  ท่ีมีความเร็วสูง ในการใชเคร่ืองมือส่ือสาร แตละคาบเรียนผานระบบฐานขอมูลของโรงเรียน และมีการติดตั้ง

สมารตบอรด สมารตทีวี สําหรับหองเรียนพิเศษ เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน  

      สถานศึกษามีการติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา โดยผานกรรมการ ที่มีครูผู

สอนเปนกรรมการระดับชั้น ซึ่งอยูภายใตการดูแลของฝายวิชาการ เพื่อนําผลการประเมินติดตาม สงตอใหงาน IT ไดรับ

ทราบ และประมวลผลสรุป รายงานตอฝายบริหาร
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 319

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวน

ครูที่ผาน

เกณฑท่ี

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ

สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได
79.00 291 91.22

ยอด

เยี่ยม

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐาน

การเรียนรู ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถาน

ศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผาน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

√ - 290

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนํา

ไปจัดกิจกรรมไดจริง
√ - 290

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะ

สําหรับผูที่มีความจําเปน และตองการ

ความชวยเหลือพิเศษ

√ - 280

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดง

ความคิดเห็น สรุปองคความรู และนําเสนอ

ผลงาน

√ - 301

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผู

เรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต

ประจําวันได

√ - 295

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการ

เรียนรู
79.00 213 66.77 ดี

Page 73 of 84



ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวน

ครูที่ผาน

เกณฑท่ี

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

2.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดการเรียนรู
√ - 319

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น

ในการจัดการเรียนรู
- √ -

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรู

ดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
√ - 319

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 79.00 277 86.83 ดีเลิศ

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดย

เนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก
√ - 273

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ให

เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรัก

ที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมี

ความสุข

√ - 280

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมา

พัฒนาผูเรียน
79.00 303 94.98

ยอด

เยี่ยม

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

การจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ
√ - 295

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเคร่ืองมือและวิธีการวัด

และประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายใน

การจัดการเรียนรู

√ - 305
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวน

ครูที่ผาน

เกณฑท่ี

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวน

เก่ียวของมีสวนรวมในการวัดและประเมิน

ผล

√ - 315

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไป

ใชในการพัฒนาการเรียนรู
√ - 295

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนา

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู
79.00 287 89.97 ดีเลิศ

5.1 และผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลก

เปล่ียนความรูและประสบการณในการ

จัดการเรียนรู

√ - 288

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุง

และพัฒนาการจัดการเรียนรูของตนเอง
√ - 285

สรุปผลการประเมิน 85.96 ดีเลิศ

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ไดมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และมีผลการ

ดําเนินงาน  ดังนี้

          ดวยสถานการณการแพรระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019และเพื่อลดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 ทําใหการจัดกระบวนการเรียนการสอนตองปรับเปลี่ยนเพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณ ซึ่งการจัดการเรียนการสอน

ตลอดปการศึกษา 2564  โรงเรียนกําหนดใหบุคลากรครูจัดการเรียนการสอนแบบระบบออนไลนผานโปรแกรม Google

classroom  โดยครู และผูเรียนตองมีความพรอมในเร่ืองของอุปกรณที่ใชในการเรียน หลักสูตรสถานศึกษาเปนไปตาม
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หลักสูตรชวงโควิด 19 ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ซึ่งมีความยืดหยุนและเอื้อประโยชนตอผูเรียน ทั้งน้ีครูผูสอนใชสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลาย เปดโอกาสใหผูเรียนสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูทางอินเทอรเน็ตซึ่งเปนแหลงเรียนรู

ท่ีนักเรียนทุกคนสามารถสืบคนขอมูลไดอยางสะดวก มีการติดตามนักเรียนใหนักเรียนไดเกิดกระบวนการคิด และปฏิบัติ

จริง  สงเสริมใหนักเรียนไดรับการฝกทักษะการแสดงออกโดยการนําเสนอผลงานตลอดจนการแสดงความคิดเห็นผาน

กิจกรรมในช้ันเรียน ขอดีของการเรียนออนไลน คือ ผูปกครองมีสวนรวมในการเรียนการสอน สามารถการติดตามผูเรียน

ได รวมถึงการประเมินรวมกับครูผูสอน ซึ่งการประเมินขึ้นอยูกับบริบทของแตละรายวิชา ปจจัยท่ีเปนอุปสรรคสามารถ

แบงออกเปน 2 สวนดังนี้

    1.สิ่งแวดลอมทางกายภาพ เชน สัญณาณอินเทอรเน็ต  สภาพแวดลอม (สถานที่) ท่ีไมเอื้อตอการเรียน

    2.ผูเรียน

       2.1 ผูเรียนขาดทุนทรัพยไมสามารถจัดหาอุปกรณในการเรียนเชน มือถือ คอมพิวเตอร ไอแพด เปนตน

       2.2 ปญหาสุขภาพชวงสถานการณแพรระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019

       2.3 ผูปกครองมีความเขาใจคลาดเคลื่อนในเรื่องใชอุปกรณเทคโนโลยี (มือถือ) ในการเรียนการสอน ซึ่งจากความ

เขาใจคลาดของผูปกครองมีความกังวลวาเมื่อผูเรียนใชมือถือเวลานานจะเกิดปญหาเรื่องสุขภาพสุมเสี่ยงตอพฤติกรรมการ

ใชชีวิต เชนการติดเกม ขาดปฏิสัมพันธกับครอบครัว และบุคคลรอบขาง

          จากอุปสรรคดังกลาวปญหาท่ีเกิดจากการขาดแคลนทุนทรัพยที่จะจัดหาอุปกรณการเรียน ทางโรงเรียนไดจัดหา

โทรศัพทเคล่ือนท่ีใหผูเรียนไดยืมเรียน สวนปญหาเรื่องสุขภาพโรงเรียนก็มีการประเมินแบบและการสงชิ้นงานใหมีความ

ยืดหยุนเหมาะสภาพบริบทของผูเรียนตามกรณี รวมถึงมีการปรับอัตราสวนคะแนนเพื่อเสริมแรงกระตุนใหผูเรียนมีกําลังใจ

ในการเรียน

          ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับนักเรียน  ใหความรัก 

ความอบอุน  ดูแลเอาใจใสอยางดี โดยทักทาย  ยิ้ม  สนทนาพูดคุยแบบเปนกันเองกับผูเรียนและผูปกครอง เปดโอกาสให

ผูปกครองมีสวนรวมในการเรียนการสอน สงเสริมใหรักการเรียนรู  โดยใชวิธีช้ีแนะ  แนะนํา  ใหคําปรึกษาเรื่องการเรียน

และเร่ืองสวนตัว ซ่ึงผูเรียนสามารถปรึกษาผูสอนได ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน  สรางวินัยใหนักเรียนในการเรียน

รู   สรางบรรยากาศใหเอ้ือตอการเรียนการสอน  หลีกเลี่ยง การใชคําพูดท่ีกระทบความรูสึกของนักเรียน เพื่อใหผูเรียน

สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข

          การตรวจสอบ และประเมินผลอยางมีขั้นตอน โดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับผูเรียน

แตละกลุม เชน การตรวจงาน  การบาน   แบบฝกหัด  ชิ้นงาน รวมถึงแบบทดสอบเพื่อประเมินผูเรียน และเปดโอกาสให

ผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัด/ประเมินผล การตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยาง

เปนระบบ โดยผูเรียนสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดจากระบบเทคโนโลยีสารเทศของโรงเรียนได ทั้งนี้การวัดผล

และประเมินผลสําหรับผูเรียนบางกลุมอาจจะไมเปนไปตามสภาพจริง เนื่องจากขอกําจัดของการเรียนออนไลน คือตองมี

ความยืดหยุนตามบริบทของผูเรียน  
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานการศึกษา
ระดับ

คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแกปญหา
ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุมเปาหมาย
ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานการศึกษา
ระดับ

คุณภาพ

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดีเลิศ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต

ได
ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ดี

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ดีเลิศ

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม
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3. จุดเดน

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. ผูเรียนมีความกลาแสดงออก ในการแลกเปลี่ยนความรูความคิดและประสบการณ 2. ผูเรียนอานออก อานคลอง รวม

ท้ังสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารไดเปนสวนใหญตลอดจนสามารถใชเทคโนโลยีแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 3. ผูเรียนไดมี

โอกาสแสดงผลงานทางดานวิชาการใหแกบุคคลภายใน และภายนอกไดรับรูถึงความสามารถ 4. ผูเรียนมีจิตสาธารณะ มี

ภาวะความเปนผูนํา เมื่อตองทํางานรวมกับบุคคลและสังคมภายนอก 5. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวดจากหนวย

งานภายในและภายนอก

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. ผูบริหารมีการวางแผน กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่ชัดเจน ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 2. ผูบริหารมีหลักการบริหารอยางมุงมั่นตั้งใจ และมีวิสัยทัศนที่ดีในการบริหารงานตลอดจนการบริหารแบบ

กระจายอํานาจเพ่ือใหทุกฝายไดมีสวนรวมในการพัฒนา 3. ผูบริหารมีการวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน

คุณภาพของนักเรียนรอบดานทุกกลุมเปาหมาย และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหนักเรียน

อยางมีคุณภาพ 4. ผูบริหารมีการวางแผน และจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. มีการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง 2. มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมี

ปฏิสัมพันธเชิงบวกกับผูเรียน 3. มีการลดภาระงานของผูเรียนใหเหมาะสมกับสถานการณการแพรระบาดโรคไวรัสโคโรนา

2019 เพื่อเสริมใหผูเรียนไดมีกําลังใจตอการเรียน และลดความตึงเครียด 4. มีการเปดโอกาสใหผูปกครองและผูที่เกี่ยวมี

สวนรวมในการประเมินผลการเรียนจากสภาพจริงตามบริบทของผูเรียน 5. สรางเครื่องมือวิธีการวัดประเมินผลที่เหมาะ

สมกับผูเรียน เพ่ือนําผลไปใชพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่อง

4. จุดควรพัฒนา

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. ผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมเปนไปตามเกณฑควรมีการพัฒนาเพื่อยกระดับสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละกลุม

สาระการเรียนรู รวมท้ังยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net ม.3 และ ม.6 ใหสูงขึ้น 2. ควรจัดใหมีการแกปญหาสําหรับนักเรียนผูมี

ปญหาดานการอาน เขียน อยางตอเนื่อง

กระบวนการบริหารและการจัดการ
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1. ควรสรางเครือขายความรวมมือกับผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็งยั่งยืนตลอดจนมี

สวนรวมกันผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 2. ผูบริหารควรมีการวางแผนการ

บริหารจัดการขอมูลสารเทศอยางตอเนื่องเปนระบบ และครอบคลุมเชื่อมโยงงานทุกฝายใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. ควรจัดใหมีการแกปญหาสําหรับครูท่ียังขาดทักษะในการใชเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลผู

เรียน 2. ครูควรใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นท่ีมีอยูมาใชการจัดการเรียนรู

5. แนวทางการพัฒนา

ดานคุณภาพผูเรียน

1.  จัดกิจกรรมสงเสริมความรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการของผูเรียน ตลอดยกระดับผลสัมฤทธ์ิ O-

net  ม.3 และ ม.6 ใหสูงขึ้น โดยการจัดกิจกรรมติวเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

2. จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เขียนใหกับผูเรียน โดยเนนการจัดกิจกรรมเปนรายบุคคลเพื่อเปนการ

เขาถึงกลุมเปาหมาย(นักเรียนที่มีปญหาดานการอาน เขียน) และแกปญหาใหตรงตามบริบทของผู

เรียน

ดานการบริหารและจัดการ

1. มีการประกาศใหผูมีสวนเก่ียวในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ไดรับทราบ จัดใหมีการประชุมเพื่อหา

แนวทางใหการแกปญหา และพัฒนาตอเพื่อเพื่อใหการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาใหตอ

เน่ืองและยั่งยืน

2. มีการติดตามการใชขอมูลสารสนเทศของทุกฝาย ตลอดจนอํานวยความสะดวก และนําผลสรุปการใช

ขอมูลสารสนเทศมาปรับปรุงแกไข ตลอดจนพัฒนาใหการใชขอมูลสารสนเทศเปนไปอยางตอเนื่อง

และมีประสิทธิภาพ

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. มีการจัดกิจกรรมอบรมสําหรับครูที่ยังขาดทักษะในการใชเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอนและ

การประเมินผลผูเรียน โดยจัดตามระดับความรูของผูเขาอบรม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

2. จัดใหมีแหลงเรียนภายในโรงเรียนใหมากขึ้น และเชิญวิทยากรทองถิ่นที่มีความชํานาญเฉพาะทางมา

ใหความรู ตลอดจนจัดใหมีการทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น

6. ความตองการชวยเหลือ
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1. ตองการใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานทางการศึกษาจัดอบรมในพื้นที่ เชิญวิทยากรที่มีความ

เช่ียวชาญระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ

2. ตองการใหหนวยงานตนสังกัด และหนวยภายนอก มีการสนับสนุนสงเสริมผูเรียนที่มีความสามารถ

ใหไดรับโอกาสมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะทางดานนทรัพยากรบุคคลทีส่ามารถเสนอแนะแนวทางการ

พัฒนาตนเองและผลงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)

- การจัดการส่ิงแวดลอม

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

เนนการพัฒนาท่ีตอยอดและยั่งยืน
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

นายรอซี เบ็ญสุหลง   ผูอํานวยการ

นางสาวฟาตีฮาห สาแล   เจาหนาท่ี
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จ

ของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน )



 

 
ประกาศโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 

เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้กฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่  

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลให้การด าเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนใน

โรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียน ในการประชุม คร้ังที่ ๓ / ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ  มีคุณภาพและมาตรฐาน  

จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับ ดีเลิศ 

 

 

    ประกาศ ณ วันที่  ๒ เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

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

          (นายรอชี เบ็ญสุหลง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 



เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ๔ ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ ๗๙ ๔ ดีเลิศ 

๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

๗๙ ๔ ดีเลิศ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๗๙ ๔ ดีเลิศ 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๘๔ ๔ ดีเลิศ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๗๙ ๔ ดีเลิศ 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ๗๙ ๔ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ๗๙ ๔ ดีเลิศ 
๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ๗๙ ๔ ดีเลิศ 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๗๙ ๔ ดีเลิศ 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๗๙ ๔ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ๔ ดีเลิศ 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ๘๑ ๔ ดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๘๑ ๔ ดีเลิศ 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๘๒ ๔ ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๘๐ ๔ ดีเลิศ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

๘๓ ๔ ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

๘๔ ๔ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ๔ ดีเลิศ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

๗๙ ๔ ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๗๙ ๔ ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๗๙ ๔ ดีเลิศ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ๗๙ ๔ ดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

๗๙ ๔ ดีเลิศ 

 



 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 

๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 

๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐานควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับ 

 การประเมิน ดังนี้ 

  ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม  

  ระดับ ๔ ดีเลิศ   

  ระดับ ๓ ดี   

  ระดับ ๒ ปานกลาง  

  ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา  

๓. การก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณา ให้ก าหนดเป็นระดับคุณภาพหรือร้อยละ ตามความ

เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

๔. เกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพของสถานศึกษา  

  คะแนนร้อยละ ๙๐ - ๑๐๐ หมายถึง    มีระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

    คะแนนร้อยละ ๗๕ - ๘๙.๙๙ หมายถึง    มีระดับ ๔ ดีเลิศ 

   คะแนนร้อยละ ๖๕ - ๗๔.๙๙ หมายถึง    มีระดับ ๓ ดี 

    คะแนนร้อยละ ๕๐ - ๖๔.๙๙ หมายถึง    มีระดับ ๒ ปานกลาง 

คะแนนร้อยละ ๐๐ - ๔๙.๙๙ หมายถึง    มีระดับ ๑ ก าลังพัฒนา 

 

 

  



 

 

 

 

 

หนังสือการให้ความเห็นชอบ เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ วันที่ ๒๑ เดือน 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ให้ความเห็นชอบการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ มีคุณภาพและมาตรฐาน  จึงได้

ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้  

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับ ดีเลิศ 

 

 

 

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

(นายรอชี  เบ็ญสุหลง) 

      ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 

          วันที่ ๒  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 



รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1-65 )
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
วัน อาทิตย ์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชุม ๑ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 
------------------------------------------------ 

รายช่ือกรรมการผู้เข้าประชุม (กรรมการบริหารโรงเรียน) 
 ๑. นายรอซี   เบ็ญสุหลง  ผู้รับใบอนุญาต/ประธานกรรมการบริหาร 
 ๒. นายอับดุลรอห์มาน  ตูปะ  ผู้จัดการ/รองประธานฯ 
 ๓. ดร.อับดุลรอเซะ  หะมิแย  ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ 
 ๔. นายวิเชียร   รัตนญาติ ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ 
 ๕. นายนิมิง   นิมูดอ  ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ 
 ๖. ดร.อับดุลอายี   สาแม็ง  ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ 
 ๗. นายอัลฮูดา   ลาเต๊ะ  ตัวแทนผู้ปกครอง/กรรมการ 
 ๘. นางดีณา   กาแบ  ตัวแทนครู/กรรมการและเลขานุการ 
รายช่ือกรรมการผู้ไม่ได้เข้าประชุม (กรรมการบริหารโรงเรียน) 
 ไม่มี 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายฮัมมาดี   เหมและ  หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 เมื่อกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดประชุมโดยให้ทุกคนอ่านอัลฟาตีฮะห์คนละจบและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ นายรอซี  เบ็ญสุหลง ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อ านวยการ ประธานการประชุม แจ้งขอบคุณคณะกรรมการทุก
ท่านที่ได้มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  
 ๑.๒ นายรอซี  เบ็ญสุหลง ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อ านวยการ ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 0n-site ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม 
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๒๕๖๕ โดยเข้าสู่สัปดาห์ที่ ๓ แล้ว และให้บุคลากรและนักเรียนยังต้องสวมแมสล้างมือบ่อยๆ เพ่ือให้เป็นไปตามาตร
การณ์ป้องกันโควิด ๑๙ ประธานการประชุมได้กล่าวย ้าเน้นว่าการจัดการเรียนการสอนแบบ Online ตลอดเกือบสองปี
ที่ผ่านมา ประสบปัญหามากมาย เช่น นักเรียนมีปัญหาเรื่องผลการเรียน นักเรียนที่หลุดออกจาระบบการศึกษา  ซึ่ง
เรี่องนี้ทางโรงเรียนได้พยายามติดตามแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่ อง อย่างไรก็ตาม มีนักเรียนอีกจ านวนไม่น้อยที่ประสบ
ความส าเร็จด้วยการหาโอกาศจากการเรียน Online ด้วยเช่นกัน 
 ๑.๓ นายรอซี  เบ็ญสุหลง ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อ านวยการ ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันที่ 
๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทางส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอเมืองยะลาจะมาท าการตรวจนับจ านวนนักเรียนเพ่ือ
ขอรับการอุดหนุนเป็นรายบุคคลโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอเมืองยะลา 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เลขาฯได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ให้กรรมการได้พิจารณาแก้ไขหากมี
ข้อบกพร่องหรือผิดพลาด 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อ
วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ นายรอซี  เบ็ญสุหลง ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อ านวยการ ประธานการประชุม ได้แจ้งรายงานการประกัน
คุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID ๑๙ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีการ
ประเมิน ๓ ด้าน ดังนี้ 

ด้านที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี  
ด้านที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 
ด้านที่ ๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกอยู่ในระดับ ดี 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
  

๔.๒ นายรอซี  เบ็ญสุหลง ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อ านวยการ ประธานการประชุ มได้แจ้งว่าวันอังคาร ที่ ๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนได้ลงนาม MOU กับ Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (UIN) 
ประเทศอินโดนีเซีย โดยทาง UIN จะมอบทุนการศึกษา จ านวน ๔ ทุนต่อปี ทุนนี้จะมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนธรรม
วิทยามูลนิธิ จ านวน ๒ ทุน และนักเรียนโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ จ านวน ๒ ทุน โดยทุนดังกล่าวจะคลอบคลุม
ค่าเทอม ค่าอาหาร และค่าที่พัก ส าหรับปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิไม่มีนักเรียนประสงค์ท่ีจะรับ
ทุน จึงมอบให้กับโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิทั้งหมด 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
  
 ๔.๓ นายรอซี  เบ็ญสุหลง ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อ านวยการ ประธานการประชุมได้แจ้งว่าในวันศุกร์ ที่ ๑๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้เดินทางไปเข้าพบทูตอินโดนีเซีย ประจ าจังหวัดสงขลา และได้ข้อมูลว่าทางประเทศอินโดนีเซียมี
ทุนการศึกษาที่จะมอบให้กับประเทศไทยจ านวนมากกว่า ๑๐๐ ทุน ในการนี้ทางสถานฑูตจึงมีความประสงค์จะมาแนะ
แนวให้กับนักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
  
 ๔.๔ นายรอซี  เบ็ญสุหลง ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อ านวยการ ประธานการประชุมได้รายงานผลการสอบ I Net 
ของปีการศึกษา ๒๕๖๔ ว่ามีนักเรียนได้คะแนนเต็มร้อยในวิชาภาษามลายู จ านวน ๑ คน และวิชาอัลอัคลาค จ านวน 
๒๒ คน 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
  
 ๔.๕ นายรอซี  เบ็ญสุหลง ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อ านวยการ ประธานการประชุมได้ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
ขณะนี้ทางโรงเรียนก าลังด าเนินการในส่วนของนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพตามนโยบายของกระทรวงฯ 
และได้ย ้าเน้นให้ปฏิบัติตามระเบียบในทุกข้อและทุกด้าน 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
  
 ๔.๖ นายรอซี  เบ็ญสุหลง ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อ านวยการ ประธานการประชุมได้รายงานผลงานของนักเรียนใน
รอบปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังรายละเอียด 
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 - นางสาวฮุสนา  หมัดเจริญ นักเรียนศาสนา ชั้น ๓ ซานาวี สามัญ ชั้น ม.๖/๗ (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเสนอแนวคิดสร้างสรรค์เป็นภาษาอาหรับระหว่างประเทศ ในหัวข้อ เทคโนโลยีและ
อนาคตภายใต้องค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งโลกอิสลาม (Iceso) ของประเทศโมรอคโค โดยด้รับ
รางวัลเป็นเงิน ๑๕๐๐ ดอลลาร์ 
 - นางสาวอัฟนาน  วาเยะ นายฮิดายัต  บูหา โดยมีครูที่ปรึกษา นางสาวฮาร์ตีนี  มะเซ็ง ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า Thailand Junior Water Prize 
๒๐๒๒  ในหัวข้อ การพัฒนานวัตกรรมควบคุมการเปิดปิดน ้าอัตโนมัติเพ่ือส่งเสริมการใช้ทรัพยากรดารุสสาลาม 
จังหวัดยะลา ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ 
บาท 
 - ได้รับรางวัลเยาวยนจิตอาสาดีเด่นประจ าปี ๒๕๖๔ Youth Volunteer Award 2021 
 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และรางวัลชมเชย โครงการ Halal Science Competition and 
Health Care  Innovation Camp 2021 ภายใต้โครงการการส่งเสริมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ รองรับการพัฒนา
ศูนย์กลางการแพท์ฮาลาลของไทย (Halal Startup for Health Care) มอบโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 และยังมีรางวัลอีกมากท่ียังไม่ได้กล่าวถึง 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ 
 ๕.๑ เงินอุดหนุนรายบุคคล 
 ๕.๑.๑ ขอความเห็นชอบจ านวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ขอรับการอุดหนุนหนังสือ
เรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  มี
รายละเอียดดังนี้ 

จ านวนนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้ 
 

ระดับชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง จ านวนห้องเรียน รวม 

ม.๑ ๙๕๙ ๖๐๘ ๒๐ ๙๕๙ 

ม.๒ ๓๘๑ ๖๖๔ ๒๕ ๑,๐๔๕ 
ม.๓ ๔๐๗ ๖๘๓ ๒๓ ๑,๐๙๐ 

รวม ม.ต้น ๑,๑๓๙ ๑,๙๕๕ ๖๘ ๓,๐๙๔ 
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ระดับชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง จ านวนห้องเรียน รวม 

ม.๔ ๒๙๔ ๖๓๐ ๒๒ ๙๒๔ 

ม.๕ ๓๐๓ ๖๔๓ ๒๐ ๙๔๖ 
ม.๖ ๒๖๖ ๕๘๐ ๒๐ ๘๔๖ 

รวม ม.ปลาย ๘๖๓ ๑,๘๕๓ ๖๒ ๒,๗๑๖ 
รวมนักเรียนทั้งสิ้น ๒,๐๐๒ ๓,๘๐๘ ๑๓๐ ๕,๘๑๐ 

 
 ๕.๑.๒ บัญชีรายได ้– ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 นายรอซี  เบ็ญสุหลง ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อ านวยการ ประธานการประชุมได้ชี้แจงบัญชีรายได้ – ค่าใช้จ่าย
ของโรงเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ดังเอกสารแนบที่ ๑) 

 ๕.๑.๓ งบแสดงฐานะการเงินของโรงเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
นายรอซี  เบ็ญสุหลง ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อ านวยการ ประธานการประชุมได้ชี้แจงงบแสดงฐานะการเงิน

ของโรงเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ดังเอกสารแนบที่ ๒) 
มติที่ประชุม  เห็นชอบและอนุมัติจ านวนนักเรียนที่ขอรับการอุดหนุนหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 

เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ บัญชีรายได้ – ค่าใช้จ่ายของ
โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ และฐานะการเงินของโรงเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
  

๕.๒ การพิจารณาจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบานเรียนฟรี ๑๕ ปี (พ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 นายรอซี  เบ็ญสุหลง ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อ านวยการ ประธานการประชุมได้น าเสนอรายการหนังสือและ
จ านวนที่ได้จัดซื้อเพ่ิมเติม (ดังเอสารแนบที่ ๓) เพ่ือที่นักเรียนทุกคนจะได้รับหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี 
อย่างมีคุณภาพ และในการจัดซื้อครั้งที่ ๑ ที่ผ่านมาเป็นการจัดซื้อตามประมาณการจ านวนนักเรียน ตามที่ได้ขออนุมัติ
เมื่อการประชุมครั้งที่ ๓ /๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เท่านั้น  

 มติที่ประชุม เห็นชอบและอนุมัติการจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบานเรียนฟรี ๑๕ ปี (พ่ิมเติม) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
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 ๕.๓ การพิจารณารับรองรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 นายรอซี  เบ็ญสุหลง ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อ านวยการ ประธานการประชุมได้น าเสนอรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมอ่าน (ดังเอกสารแนบที่ ๔) 

มติที่ประชุม เห็นชอบและอนุมัตริายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 ประธานได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม และได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็น
ประโยชน์ยิ่งต่อโรงเรียน 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
   ลงชื่อ.....................................................กรรมการและเลขานุการ/ผู้จดบันทึก 
    (นางดีณา  กาแบ) 
 
   ลงชื่อ....................................................ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจและทาน 
    (นายรอซี  เบ็ญสุหลง) 
 
 
 

 
 
 



คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานจัดทํา SAR)



 
 
 

ค าสั่ง โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 
 ที่  004/2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 หมวด 6 
ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 และ 48 ก าหนดให้ สถานศึกษาจัดระบบการประกัน
คุณภาพภายใน เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีการประเมิน  คุณภาพภายใน ถือว่าเป็นกระบวนการ
บริหารต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนเป็นประจ าทุกปี สถานศึกษาจึง
แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้  

คณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพภายใน 

1. นายรอซี  เบ็ญสุหลง    ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธาน  
2. นายสอล่าหุดดี้ เหมและ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธาน  
3. นายวิเชียร    รัตนญาติ                    ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
4. นายฮัมดาน  อ่อนหวาน    นักวิชาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
5. นายอัลฮูดา  ลาเตะ   ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ  
6. นางดีณา  กาแบ   หัวหน้าฝ่ายบุคลากร   กรรมการ  
7. นางแวรอเมะ  เจะดาแม  หัวหน้าฝ่ายวิชาการสามัญ  กรรมการ   
8. นายอัซลัม  เบ็ญสุหลง   รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ   กรรมการ  
9. นายสามะแอ   หอแว   หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา  กรรมการ  
10. นางวันสารีนา  แวดอเลาะ  หัวหน้าฝ่ายงานประกัน            กรรมการ  
11.นางสาวโรสนา  มูฮ าหมัดอายุบ  รองหัวหน้าฝ่ายประกัน  กรรมการ 

 12.นางสาวฟาตีฮาห์   สาแล  รองหัวหน้าฝ่ายประกัน  กรรมการ/เลขานุการ 
ขอบข่ายหน้าที่  

1. ด าเนินการประชุมชี้แจงครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจแนวทางของการประกันคุณภาพภายใน  
2. ด าเนินการก าหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัด พัฒนาเครื่องมือ ก าหนดปฏิทินการประกันคุณภาพภายใน  
3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ทั้งด้านเทคนิค วิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูล การแปลผล 

วัสดุและงบประมาณ เพ่ือให้การประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  
4. ก ากับดูแลติดตามให้ค าปรึกษา พิจารณารับรองผลประเมิน และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก ข้อเสนอแนะ 

เสนอต่อฝ่ายบริหาร เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 



รายช่ือคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
มาตรูฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  

1. นางสาวซารีนา  ตาเยะ 
2. นายรุสลาน  จาร ู

1.12 มีความสามารถในการวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา  

1. นางสาวซารีนา  ตาเยะ 
2. นายรุสลาน  จาร ู

1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
1. นางฮาร์ตีนี  มะเซ็ง 
2. นางสาวนูรมา  สะบือลา 
3. นางสาวกูยาวาเฮร์  แซแร 

1.1.4 มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
1. นายนิรสลัน  จิใจ 

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
1. นางโรฮานี   สรัสสมิต 
2.นายอัซลัม  เบ็ญสุหลง 

1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
1. นายหาเล็ม   สาเฮาะ 
2.นายมูฮ าหมัดเจฟรี    มามะ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  

1. นายกูบารง   แซแร 
1.2.2 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  

1. นางสาวมูนีเราะห์    ติ้งดิง 
2. นายพิษณุ  อากาศภา 

1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
1. นายอับดุลรอนี  จารง 
2. นายเซาว์กี   มะแซ 

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
   1. นายมูฮ าหมัด  มะดีเยาะ 

2. นางเจ๊ะรอซีย๊ะ   สมาน 



 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
1. นายรอซี  เบ็ญสุหลง 
2. นางดีณา  กาแบ 
3. นายอัลฮูดา   ลาเต๊ะ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
2.2.1 การจัดองค์กรโครงสร้างและระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  

1.นายรอซี  เบ็ญสุหลง  
2. นายซัลมาน  บาซอ 

  2.2.2 การจัดระบบประกันคุณภาพเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง  
1.นางวันสารีนา  แวดอเลาะ 
2.นางอาลีญา  แวสอเฮาะ 

2.2.3 การจัดระบบควบคุม ดูแลความปลอดภัยภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
1. นายสอล่าหุดดี้   เหมและ 

2.2.4 การสร้างโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพ  
1. นายอัซลัม   เบ็ญสุหลง 
2. นางดีณา  กาแบ 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   1. นางแวรอเมาะ   เจะดาแม 

2. นายอัซลัม  เบ็ญสุหลง 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

1. นายรอซี   เบ็ญสุหลง 
2. นางดีณา  กาแบ 
3. นายอัลฮูดา   ลาเต๊ะ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
1. นายแวสือแม   มะมิง 
2. นายหาเล็ม  สาเฮาะ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้  
1. นายรอซี   เบ็ญสุหลง  
2. นายอัซลัม  เบ็ญสุหลง 
3. นายอัลฮูดา  ลาเต๊ะ 
 
 



 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
1. นางแวรอเมาะ  เจะดาแม 
2. นายอัซลัม   เบ็ญสุหลง 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
1. นายอัซลัม   เบ็ญสุหลง 
2. นางสาววิสนี   ดอนิ 
3. นางสาวโซเฟียณี   ดาละซู 

3.3 มีการบริหารจัดการจัดเรียนเชิงบวก  
1. นางโรฮานี   สรัสสมิต 
2. นางรัตติยา  ปูเตะ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
1. นางสาวสายนะ   สะมะแอ 
2. นางโรฮานี   สรัสสมิต 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
1. นายอัซลัม   เบ็ญสุหลง 
2. นางวิสนี  ดอนิ 

 
ตั้งแต่วันที่   9    เดือน   กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2565  

 
ลงชื่อ  
        ( นายรอซี  เบ็ญสุหลง ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 

 
 
 
 



แผนผังอาคารสถานที่
 

(แผนผังอาคารสถานที่)



 

09101 09102 09103 09104 09105 09106 09107 09108 06101 06102 06103 06104 06105 06106
ห้อง ศ.7/15 ศ.7/16 ศ.7/17 ศ.6/6 ศ.6/7 ศ.6/8 ศ.6/9 ศ.6/10 ศ.2/11 ศ.2/10 ศ.2/9 ศ.2/8 ศ.2/7 ศ.2/6
น า้ ม.4/13 ม.4/14 ม.4/15 ม.4/16 ม.4/17 ม.4/18 ม.4/19 ม.4/20 ม.4/22 ม.2/21 ม.2/22 ม.2/23 ม.2/24 ม.2/25

09109
ศ.6/11
ม.4/21 ป้อม

05201 05301 02101
ปกครอง

08201 10101
คณติ ศ.4/22 ศ.3/15 ศ.6/12 ศ.3/11
ศาสตร์ม.2/10 ม.1/13 ม.3/21 ศ.1/4 ม.3/24 16103 16102 16101
05202 05302 02102 08202 08302 08402 10109 10108 10107 10106 10105 10104 10103 10102 ศ.1/3 ม.3/23 ศ.5/19 ศ.3/13 ศ.3/14 อุสตา
ศ.3/1 ศ.5/22 อุสตา ศ.9/7 ศ.7/13 ศ.4/12 ศ.4/11 ศ.4/10 ศ.4/9 ศ.6/16 ศ.6/15 ศ.6/14 ศ.6/13 ม.3/22 ม.2/20 ม.1/11 ม.1/12 ซะห์
ม.1/1 ม.3/10 ซะห์ ม.4/9 ม.6/11 ม.3/13 ม.3/14 ม.3/15 ม.3/16 ม.3/17 ม.3/18 ม.3/19 ม.3/20 16203 16202 16201
05203 05303 01103 02103 08203 08303 08403 ศ.5/20

▲ ศ.3/2 ศ.3/8 ศ.3/10 ศ.10/5 ศ.9/6 ศ.7/12 ศ.3/23 ม.2/19
ม.1/2 ม.3/1 ม.1/4 ม.2/11 ม.4/10 ม.6/12 ศ.3/22 ม.2/18
05204 05304 01104 02104 08204 08304 08404 ศ.3/21 ม.2/17
ศ.3/3 ศ.3/7 ศ.2/2 ศ.10/4 ศ.9/5 ศ.7/11 ศ.3/20 ม.2/16
ม.1/3 ม.6/1 ม.1/5 ม.2/12 ม.4/11 ม.6/13 ศ.3/19 ม.2/15
05205 05305 02105 08205 08305 08405 11108 11107 11106 11105 11104 11103 11102 11101 ศ.3/18 ม.2/14
ศ.3/9 ศ.3/6 ศ.10/3 ศ.9/4 ศ.7/10 ศ.4/15 ศ.4/16 ศ.4/17 ศ.4/18 ศ.4/19 ศ.3/12 ศ.3/16 ศ.3/17 ม.2/13
ม.2/1 ม.5/6 ม.5/20 ม.4/12 ม.6/14 ม.5/13 ม.5/14 ม.5/15 ม.5/16 ม.5/17 ม.5/18 ม.5/7 ม.5/19

05306
คหกรรม

02106 08206 08306 08406 11109
ศ.6/18
คหกรรม

ศ.10/1 ศ.9/3 ศ.7/9 ศ.4/14
ม.4/1 ม.6/8 ม.6/9 ม.6/15 ม.5/12
05307 02107 08207 08307 08407 11110 .
ศ.3/4 ครู ศ.7/14 ศ.7/8 ศ.4/13
ม.4/2 ศาสน. ม.6/10ม.6/16 ม.1/14
05308 02108 08208
ศ.3/5 คอม 14101 14102 14103 14104 14105 14106 14107 14108 14109 14110 14111 14112 14113 14114 14115 14116
ม.4/3 ศ.2/1 ศ.1/2 ศ.1/1 ศ.5/7 ศ.5/8 ศ.5/9 ศ.5/10 ศ.5/11 ศ.5/12 ศ.5/13 ศ.5/14 AKI ศ.5/15 ศ.5/16 ศ.5/17 ศ.5/18ม.การงานฯ

ม.1/6 ม.1/7 ม.1/8 ม.1/9 ม.1/15 ม.1/16 ม.1/17 ม.1/18 ม.1/19 ม.1/20 ม.1/21 DAH ม.1/22 ม.1/23 ม.1/24 ม.1/25

04105 04103 04101
อาคาร ศ.3/22 หมวด 1 ศ.4/3 ศ.2/3 ศ.2/4 ศ.2/5
สถานที่ ม.1/10 องักฤษ ม.2/6 ม.2/7 ม.2/8 ม.2/9
04207 04206 04205 04204 04203 04202 04201 12207 12206 12205 12204 12203 ดูแล 12202 12201
ภาษา ศ.5/4 ศ.5/3 ศ.5/2 ศ.5/1 ศ.4/1 ศ.4/2 2 ห้อง ศ.4/4 ศ.4/5 ศ.4/6 ศ.4/7 LAB
ไทย ม.3/3 ม.3/2 ม.4/7 ม.4/6 ม.4/5 ม.4/4 LAB ม.2/5 ม.2/4 ม.2/3 ม.2/2 Astro

04307 04306 04305 04304 04303 04302 04301 12307 12306 12305 12304 12303 12302 12301
LAB ศ.6/4 ศ.6/3 ศ.6/2 ศ.6/1 ศ.5/6 ศ.5/5 3 ตาริค ศ.4/8 ศ.8/3 ศ.8/2 ศ.8/1 ศ.9/2 ศ.9/1
SMP ม.4/8 ม.5/5 ม.5/4 ม.5/3 ม.5/2 ม.5/1 มลายู ม.3/9 ม.3/8 ม.3/7 ม.3/6 ม.3/5 ม.3/4
04407 04406 04405 04404 04403 04402 04401 12407 12406 12405 12404 12403 12402 12401
LAB ศ.6/5 ศ.7/5 ศ.7/4 ศ.7/3 ศ.7/2 ศ.7/1 4 ศ.8/11 ศ.8/12 ศ.8/13 ศ.8/14 ศ.7/6 ศ.7/7 ห้อง
SMP ม.6/7 ม.6/6 ม.6/5 ม.6/4 ม.6/3 ม.6/2 ม.3/11 ม.3/12 ม.6/20 ม.6/19 ม.6/18 ม.6/17 LAB

12507 12506 12505 12504 12503 12502 12501
5 ศ.8/10 ศ.8/9 ศ.8/8 ศ.8/7 ศ.8/6 ศ.8/5 ศ.8/4

ม.5/11 ม.5/10 ม.5/9 ม.5/8 ม.6/23 ม.6/22 ม.6/21

ห้อง
น า้

ผังแสดงห้องเรียนและอาคารเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

0410204104
ห้อง

สัมมนา 1
ห้อง

สัมมนา 2

12105 12104 12103 12102

มูซอลลา
ช่ัวคราว

ประจ าปีการศึกษา 2564 



โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน)



 

โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อิสลามวิทยามูลนิธ ิ

 

ผู้รับใบอนุญาต 

ผู้จัดการ 

 

ผู้อ านวยการ 

 

คณะกก.สภาบริหารโรงเรียน 

 

ฝ่ายวิชาการศาสนา 

ฝ่ายวิชาการสามัญ 

ฝ่ายบุคลากร 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 

ฝ่ายการเงิน 

ฝ่ายธุรการ 

ฝ่ายอาคารสถานที่ 

ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน 

นักเรียน 

รองผู้อ านวยการ 

 

คณะกก.บริหารสถานศึกษา 



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน)



รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต

ท 21101 ภาษาไทย 1 1.5 ท 21102 ภาษาไทย 2 1.5 ท 22101 ภาษาไทย 3 1.5 ท 22102 ภาษาไทย 4 1.5 ท 23101 ภาษาไทย 5 1.5 ท 23102 ภาษาไทย 6 1.5

ค 21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 ค 21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 ค 22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 ค 22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 ค 23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 ค 23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5
ว 21101 วทิยาศาสตร์ 1 1.5 ว 21102 วทิยาศาสตร์ 2 1.5 ว 22101 วทิยาศาสตร์ 3 1.5 ว 22102 วทิยาศาสตร์ 4 1.5 ว 23101 วทิยาศาสตร์ 5 1.5 ว 23102 วทิยาศาสตร์ 6 1.5
ว 21103 วทิยาการค านวณ 1 0.5 ว 21104 การออกแบบเทคโนโลย ี1 0.5 ว 22103 วทิยาการค านวณ 2 0.5 ว 22104 การออกแบบเทคโนโลย ี2 0.5 ว 23103 วทิยาการค านวณ 3 0.5 ว 23104 การออกแบบเทคโนโลย ี3 0.5
ส 21101 สังคมศึกษาฯ 1 1.5 ส 21103 สังคมศึกษาฯ 2 1.5 ส 22101 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 ส 22103 สังคมศึกษาฯ 4 1.5 ส 23101 สังคมศึกษาฯ 5 1.5 ส 23103 สังคมศึกษาฯ 6 1.5
ส 21102 ประวติัศาสตร์ 1 0.5 ส 21104 ประวติัศาสตร์ 2 0.5 ส 22102 ประวติัศาสตร์ 3 0.5 ส 22104 ประวติัศาสตร์ 4 0.5 ส 23102 ประวติัศาสตร์ 5 0.5 ส 23104 ประวติัศาสตร์ 6 0.5
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 พ21103 สุขศึกษา 2 0.5 พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 พ22103 สุขศึกษา 4 0.5 พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 พ23103 สุขศึกษา 6 0.5
พ21102 พลศึกษา 1 0.5 พ21104 พลศึกษา 2 0.5 พ22102 พลศึกษา 3 0.5 พ22104 พลศึกษา 4 0.5 พ23102 พลศึกษา 5 0.5 พ23104 พลศึกษา 6 0.5
ศ 21101 ศิลปะ 1 1 ศ 21102 ศิลปะ 2 1 ศ 22101 ศิลปะ 3 1 ศ 22102 ศิลปะ 4 1 ศ 23101 ศิลปะ 5 1 ศ 23102 ศิลปะ 6 1
ง 21103 การงานอาชพี 1 0.5 ง 21104 การงานอาชพี 2 0.5 ง 22103 การงานฯ 3 0.5 ง 22104 การงานฯ 4 0.5 ง 23103 การงานฯ 5 0.5 ง 23104 การงานฯ 6 0.5
อ 21101 ภาษาองักฤษ 1 1.5 อ 21102 ภาษาองักฤษ 2 1.5 อ 22101 ภาษาองักฤษ 3 1.5 อ 22102 ภาษาองักฤษ 4 1.5 อ 23101 ภาษาองักฤษ 5 1.5 อ 23102 ภาษาองักฤษ 6 1.5

11 11 11 11 11 11

ท 21201 ภาษาไทยอา่น-เขยีน 1 0.5 ท 21202 ภาษาไทยอา่น-เขยีน 2 0.5 ท 22201 ภาษาไทยอา่น-เขยีน 3 0.5 ท 22202 ภาษาไทยอา่น-เขยีน 4 0.5 ท 23201 หลักภาษาไทย 1 0.5 ท 23202 หลักภาษาไทย 2 0.5

ค 21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.5 ค 21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.5 ค 22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 ค 22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.5 ค 23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.5 ค 23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.5
ว 21203 อสิลามกบัส่ิงแวดล้อม 0.5 ว 21204 ส่ิงแวดล้อมศึกษา 0.5 ว 22203 ของเล่นเชงิวทิยาศาสตร์ 0.5 ว 22204 โครงงานวทิยาศาสตร์ 0.5 ว 23203 พลังงานทดแทน 0.5 ว 23204 วทิยาศาสตร์กบัความงาม 0.5
ส 21231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ส 21232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 ส 22233 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 ส 22234 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 ส 23235 หน้าที่พลเมือง 5 0.5 ส 23236 หน้าที่พลเมือง 6 0.5
อ 21201

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
 1

0.5 อ 21202
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
 2

0.5 อ 22201
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
 3

0.5 อ 22202
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
 4

0.5 อ 23201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 5 0.5 อ 23202 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 6 0.5
ส 21203 อสิลามศึกษา 1 0.5 ส 21204 อสิลามศึกษา 2 0.5 ส 22203 อสิลามศึกษา 3 0.5 ส 22204 อสิลามศึกษา 4 0.5 ส 23203 อสิลามศึกษา 5 0.5 ส 23204 อสิลามศึกษา 6 0.5

4 4 4 4 4 4
กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20
กจิกรรมชมุนุม 10 กจิกรรมชมุนุม 10 กจิกรรมชมุนุม 10 กจิกรรมชมุนุม 10 กจิกรรมชมุนุม 10 กจิกรรมชมุนุม 10
กจิกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 20 กจิกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 20 กจิกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 20 กจิกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 20 กจิกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 20 กจิกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 20
กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 10 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 10 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 10 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 10 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 10 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 10

15 15 15 15 15 15

รายวชิาพ้ืนฐาน

รายวชิาเพ่ิมเตมิ รายวชิาเพ่ิมเตมิ รายวชิาเพ่ิมเตมิ รายวชิาเพ่ิมเตมิ

รายวชิาพ้ืนฐาน รายวชิาพ้ืนฐาน รายวชิาพ้ืนฐาน

โครงสรา้งหลักสูตรโรงเรยีนธรรมวทิยามูลนิธิ พุทธศักราช 2563 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551
 ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้ ประเภทหอ้งเรยีนทัว่ไป

รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน

ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่3
ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2 ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2 ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2

ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่1 ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่2

รายวชิาพ้ืนฐาน รายวชิาพ้ืนฐาน

รายวชิาเพ่ิมเตมิ
รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน

รายวชิาเพ่ิมเตมิ

รวมหน่วยกิต

รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม

รวมหน่วยกิต รวมหน่วยกิต รวมหน่วยกิต รวมหน่วยกิต รวมหน่วยกิต



รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต

ท 31101 ภาษาไทย 1 1 ท 31102 ภาษาไทย 2 1 ท 32101 ภาษาไทย 3 1 ท 32102 ภาษาไทย 4 1 ท 33101 ภาษาไทย 5 1 ท 33102 ภาษาไทย 6 1

ค 31101 คณิตศาสตร์ 1 1 ค 31102 คณิตศาสตร์ 2 1 ค 32101 คณิตศาสตร์ 3 1 ค 32102 คณิตศาสตร์ 4 1 ค 33101 คณิตศาสตร์ 5 1 ค 33102 คณิตศาสตร์ 6 1

ว 31107 วทิยาศาสตร์ 1 0.5 ว 31108 วทิยาศาสตร์ 2 0.5 ว 32107 วทิยาศาสตร์ 3 0.5 ว 32108 วทิยาศาสตร์ 4 0.5 ว 33109 วทิยาศาสตร์ 5 1 ว 33110 วทิยาศาสตร์ 6 1

ว 31111 การออกแบบเทคโนโลยี 1 0.5 ว 31112 วทิยาการค านวณ 1 0.5 ว 32111 การออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 ว 32112 วทิยาการค านวณ 2 0.5 ส 33101 สังคมศึกษาฯ 5 1 ส 33102 สังคมศึกษาฯ 6 1

ส 31101 สังคมศึกษาฯ 1 1 ส 31103 สังคมศึกษาฯ 2 1 ส 32101 สังคมศึกษาฯ 3 1 ส 32103 สังคมศึกษาฯ 4 1 พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 พ 33104 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5

ส 31102 ประวติัศาสตร์ 1 0.5 ส 31104 ประวติัศาสตร์ 2 0.5 ส 32102 ประวติัศาสตร์ 3 0.5 ส 32104 ประวติัศาสตร์ 4 0.5 ศ 33101 ศิลปะ 5 0.5 ศ 33102 ศิลปะ 6 0.5

พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 ง 33101 การงานฯ 5 0.5 ง 33102 การงานฯ 6 0.5

ศ 31101 ศิลปะ 1 0.5 ศ 31102 ศิลปะ 2 0.5 ศ 32101 ศิลปะ 3 0.5 ศ 32102 ศิลปะ 4 0.5 อ 33101 ภาษาองักฤษ 5 1 อ 33102 ภาษาองักฤษ 6 1

ง 31101 การงานฯ 1 0.5 ง 31102 การงานฯ 2 0.5 ง 32101 การงานฯ 3 0.5 ง 32102 การงานฯ 4 0.5

อ 31101 ภาษาองักฤษ 1 1 อ 31102 ภาษาองักฤษ 2 1 อ 32101 ภาษาองักฤษ 3 1 อ 32102 ภาษาองักฤษ 4 1

7 7 7 7 6.5 6.5

พ 31201 พลศึกษา 1 0.5 พ 31202 พลศึกษา 2 0.5 ส 32231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ส 32232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 ส 33233 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 ส 33234 หน้าที่พลเมือง 4 0.5

ศ 31251 การวาดเส้น 2 ศ 31252 จติรกรรม 2 พ 32201 พลศึกษา 3 0.5 พ 32202 พลศึกษา 4 0.5 พ 33201 พลศึกษา 5 0.5 พ 33202 พลศึกษา 6 0.5

ศ 31253 ทัศนธาตุ 1.5 ศ 31254 ภาพพมิพพ์ื้นฐาน 1.5 ศ 32251 ประติมากรรม 2 ศ 32252 แฟชั่นดีไซน์ 2 ศ 33251 โครงงานศิลปะ 2 ศ 33252 ศิลปะบ าบัด 2

ศ 31255 ทฤษฎีสี 1.5 ศ 31256 เทคนิคการย้อมสี 1.5 ศ 32253 บาติก 2 ศ 32254 ซิลค์สกรีน 2 ศ 33253 มัณฑนศิลป์ 1.5 ศ 33254 แพค็เกจดีไซน์ 1.5

อ 31209 ภาษาองักฤษส าหรับการส่ือสาร 1 1 อ 31210
ภาษาองักฤษส าหรับการส่ือสาร
 2

1 ศ 32255 คอมพวิเตอร์ช่วยออกแบบ1 1.5 ศ 32256 คอมพวิเตอร์ช่วยออกแบบ2 1.5 ศ 33255 งานหัตถกรรม 2 ศ 33256 การออกแบบส่ือพมิพ์ 2

ท 31201 การเขียน 1 ท 31202 การพดู 1 อ 32209
ภาษาองักฤษส าหรับการ
ส่ือสาร 3

1 อ 32210 ภาษาองักฤษส าหรับการส่ือสาร 4 1 อ 33211 ภาษาองักฤษเพื่อธรุกจิ 1 1 อ 33212 ภาษาองักฤษเพื่อธรุกจิ 2 1

ส 31203 อสิลามศึกษา 1 1 ส 31204 อสิลามศึกษา 2 1 ท 32201 วรรณคดีสโมสร 1 ท 32202 วรรณกรรมปัจจบุัน 1 ท 33201 หลักภาษาไทย1 1 ท 33202 หลักภาษาไทย2 1

ส 32203 อสิลามศึกษา 3 1 ส 32204 อสิลามศึกษา 4 1 ส 33203 อสิลามศึกษา 5 1 ส 33204 อสิลามศึกษา 6 1

8.5 8.5 9.5 9.5 9.5 9.5
กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20
กจิกรรมชมุนุม 20 กจิกรรมชมุนุม 20 กจิกรรมชมุนุม 20 กจิกรรมชมุนุม 20 กจิกรรมชมุนุม 20 กจิกรรมชมุนุม 20
กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 20 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 20 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 20 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 20 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 20 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 20

15.5 15.5 16.5 16.5 16 16

โครงสรา้งหลักสูตรโรงเรยีนธรรมวทิยามูลนิธิ พุทธศักราช 2563 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551
 ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทหอ้งเรยีน Smart-Art

ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่4 ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่5 ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่6
ภาคเรยีนที ่2

รายวชิาพ้ืนฐาน รายวชิาพ้ืนฐาน รายวชิาพ้ืนฐาน รายวชิาพ้ืนฐาน รายวชิาพ้ืนฐาน รายวชิาพ้ืนฐาน

ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2 ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2 ภาคเรยีนที ่1

รายวชิาเพ่ิมเตมิ
รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน

รายวชิาเพ่ิมเตมิ รายวชิาเพ่ิมเตมิ รายวชิาเพ่ิมเตมิ รายวชิาเพ่ิมเตมิ รายวชิาเพ่ิมเตมิ

รวมหน่วยกิต

รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม

รวมหน่วยกิต รวมหน่วยกิต รวมหน่วยกิต รวมหน่วยกิต รวมหน่วยกิต



รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

ท 31101 ภาษาไทย 1 1 ท 31102 ภาษาไทย 2 1 ท 32101 ภาษาไทย 3 1 ท 32102 ภาษาไทย 4 1 ท 33101 ภาษาไทย 5 1 ท 33102 ภาษาไทย 6 1

ค 31101 คณิตศาสตร์ 1 1 ค 31102 คณิตศาสตร์ 2 1 ค 32101 คณิตศาสตร์ 3 1 ค 32102 คณิตศาสตร์ 4 1 ค 33101 คณิตศาสตร์ 5 1 ค 33102 คณิตศาสตร์ 6 1

ว 31107 วทิยาศาสตร์ 1 0.5 ว 31108 วทิยาศาสตร์ 2 0.5 ว 32107 วทิยาศาสตร์ 3 0.5 ว 32108 วทิยาศาสตร์ 4 0.5 ว 33109 วทิยาศาสตร์ 5 1 ว 33110 วทิยาศาสตร์ 6 1

ว 31111 การออกแบบเทคโนโลยี 1 0.5 ว 31112 วทิยาการค านวณ 1 0.5 ว 32111 การออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 ว 32112 วทิยาการค านวณ 2 0.5 ส 33101 สังคมศึกษาฯ 5 1 ส 33102 สังคมศึกษาฯ 6 1

ส 31101 สังคมศึกษาฯ 1 1 ส 31103 สังคมศึกษาฯ 2 1 ส 32101 สังคมศึกษาฯ 3 1 ส 32103 สังคมศึกษาฯ 4 1 พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 พ 33104 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5

ส 31102 ประวติัศาสตร์ 1 0.5 ส 31104 ประวติัศาสตร์ 2 0.5 ส 32102 ประวติัศาสตร์ 3 0.5 ส 32104 ประวติัศาสตร์ 4 0.5 ศ 33101 ศิลปะ 5 0.5 ศ 33102 ศิลปะ 6 0.5

พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 ง 33101 การงานฯ 5 0.5 ง 33102 การงานฯ 6 0.5

ศ 31101 ศิลปะ 1 0.5 ศ 31102 ศิลปะ 2 0.5 ศ 32101 ศิลปะ 3 0.5 ศ 32102 ศิลปะ 4 0.5 อ 33101 ภาษาอังกฤษ 5 1 อ 33102 ภาษาอังกฤษ 6 1

ง 31101 การงานฯ 1 0.5 ง 31102 การงานฯ 2 0.5 ง 32101 การงานฯ 3 0.5 ง 32102 การงานฯ 4 0.5

อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1 1 อ 31102 ภาษาอังกฤษ 2 1 อ 32101 ภาษาอังกฤษ 3 1 อ 32102 ภาษาอังกฤษ 4 1

7 7 7 7 6.5 6.5

พ 31201 พลศึกษา 1 0.5 พ 31202 พลศึกษา 2 0.5 ส 32231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ส 32232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 ส 33233 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 ส 33234 หน้าที่พลเมือง 4 0.5

อ 31251 English Phonetics 2 อ 31255 English Linguistics 2 พ 32201 พลศึกษา 3 0.5 พ 32202 พลศึกษา 4 0.5 พ 33201 พลศึกษา 5 0.5 พ 33202 พลศึกษา 6 0.5

อ 31252
English Reading and 
Writing 1

2 อ 31256
English Reading and 
Writing 2

2 อ 32251 Conversation 1 2 อ 32255 Conversation 2 2 อ 33251 Public Speaking 2 อ 33255 English Debate 2

อ 31253 English Studies 1 อ 31257 English Experience 1 อ 32252 Paragraph Writing 2 อ 32256 English Translation 2 อ 33252 English Composition 2 อ 33256 Media Literacy 2

อ 31254 English Grammar 1 1 อ 31258 English Grammar 2 1 อ 32253 English Movies 1 1 อ 3257 English Movies 2 1 อ 33253 English Performance 1 1 อ 33257 English Performance 2 1

จ 31201 ภาษาจนี 1 1 จ 31202 ภาษาจนี 2 1 อ 32254 English Grammar 3 1 อ 32258 English Grammar 4 1 อ 33254 English for Univ. Prep. 1 1 อ 33258 English for Univ. Prep. 2 1
ท 31201 การเขียน 1 ท 31202 การพูด 1 ท 32201 วรรณคดีสโมสร 1 ท 32202 วรรณกรรมปจัจบุนั 1 ท 33201 หลักภาษาไทย 1 1 ท 33202 หลักภาษาไทย 2 1

ส 31203 อิสลามศึกษา 1 1 ส 31204 อิสลามศึกษา 2 1 จ 32201 ภาษาจนี 3 1 จ 32202 ภาษาจนี 4 1 จ 33201 ภาษาจนี 5 1 จ 33202 ภาษาจนี 6 1

ส 32203 อิสลามศึกษา 3 1 ส 32204 อิสลามศึกษา 4 1 ส 33203 อิสลามศึกษา 5 1 ส 33204 อิสลามศึกษา 6 1

9.5 9.5 10 10 10 10
กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20
กจิกรรมชุมนุม 20 กจิกรรมชุมนุม 20 กจิกรรมชุมนุม 20 กจิกรรมชุมนุม 20 กจิกรรมชุมนุม 20 กจิกรรมชุมนุม 20
กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 20 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 20 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 20 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 20 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 20 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 20

16.5 16.5 17 17 16.5 16.5

โครงสรา้งหลักสูตรโรงเรยีนธรรมวิทยามูลนิธิ พุทธศักราช 2563 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทห้องเรยีน Smart-English

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรยีนที่ 2

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน

ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 ภาคเรยีนที่ 1

รายวิชาเพ่ิมเติม
รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

รวมหน่วยกิต

รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม

รวมหน่วยกิต รวมหน่วยกิต รวมหน่วยกิต รวมหน่วยกิต รวมหน่วยกิต



รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

ท 31101 ภาษาไทย 1 1 ท 31102 ภาษาไทย 2 1 ท 32101 ภาษาไทย 3 1 ท 32102 ภาษาไทย 4 1 ท 33101 ภาษาไทย 5 1 ท 33102 ภาษาไทย 6 1

ค 31101 คณิตศาสตร์ 1 1 ค 31102 คณิตศาสตร์ 2 1 ค 32101 คณิตศาสตร์ 3 1 ค 32102 คณิตศาสตร์ 4 1 ค 33101 คณิตศาสตร์ 5 1 ค 33102 คณิตศาสตร์ 6 1

ว 31107 วทิยาศาสตร์ 1 0.5 ว 31108 วทิยาศาสตร์ 2 0.5 ว 32107 วทิยาศาสตร์ 3 0.5 ว 32108 วทิยาศาสตร์ 4 0.5 ว 33109 วทิยาศาสตร์ 5 1 ว 33110 วทิยาศาสตร์ 6 1

ว 31111 การออกแบบเทคโนโลยี 1 0.5 ว 31112 วทิยาการค านวณ 1 0.5 ว 32111 การออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 ว 32112 วทิยาการค านวณ 2 0.5 ส 33101 สังคมศึกษาฯ 5 1 ส 33102 สังคมศึกษาฯ 6 1

ส 31101 สังคมศึกษาฯ 1 1 ส 31103 สังคมศึกษาฯ 2 1 ส 32101 สังคมศึกษาฯ 3 1 ส 32103 สังคมศึกษาฯ 4 1 พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 พ 33104 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5

ส 31102 ประวติัศาสตร์ 1 0.5 ส 31104 ประวติัศาสตร์ 2 0.5 ส 32102 ประวติัศาสตร์ 3 0.5 ส 32104 ประวติัศาสตร์ 4 0.5 ศ 33101 ศิลปะ 5 0.5 ศ 33102 ศิลปะ 6 0.5

พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 ง 33101 การงานฯ 5 0.5 ง 33102 การงานฯ 6 0.5

ศ 31101 ศิลปะ 1 0.5 ศ 31102 ศิลปะ 2 0.5 ศ 32101 ศิลปะ 3 0.5 ศ 32102 ศิลปะ 4 0.5 อ 33101 ภาษาอังกฤษ 5 1 อ 33102 ภาษาอังกฤษ 6 1

ง 31101 การงานฯ 1 0.5 ง 31102 การงานฯ 2 0.5 ง 32101 การงานฯ 3 0.5 ง 32102 การงานฯ 4 0.5

อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1 1 อ 31102 ภาษาอังกฤษ 2 1 อ 32101 ภาษาอังกฤษ 3 1 อ 32102 ภาษาอังกฤษ 4 1

7 7 7 7 6.5 6.5

ค 31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.5 ค 31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.5 ค 32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 ค 32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.5 ค 33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.5 ค 33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.5

ว 31201 ฟิสิกส์ 1 2 ว 31202 ฟิสิกส์ 2 2 ว 32203 ฟิสิกส์ 3 2 ว 32204 ฟิสิกส์ 4 2 ว 33205 ฟิสิกส์ 5 2 ว 33206 ฟิสิกส์ 6 2

ว 31211 การสืบค้นข้อมูลเอกสารงานวจิยั 0.5 ว 31212 การสัมมนางานวชิาการเบือ้งต้น 0.5 ว 32223 เคมี 3 1.5 ว 32224 เคมี 4 1.5 ว 33225 เคมี 5 1.5 ว 33226 เคมี 6 1.5

ว 31221 เคมี 1 1.5 ว 31222 เคมี 2 1.5 ว 32243 ชีววทิยา 3 1.5 ว 32244 ชีววทิยา 4 1.5 ว 33245 ชีววทิยา 5 1.5 ว 33246 ชีววทิยา 6 1.5

ว 31241 ชีววทิยา 1 1.5 ว 31242 ชีววทิยา 2 1.5 ว 32281 ระเบยีบวธิวีจิยัเบือ้งต้น 1 ว 32282
โครงงานวทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์

1 ส 33233 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 ส 33234 หน้าที่พลเมือง 4 0.5
อ 31209

ภาษาอังกฤษส าหรับการส่ือสาร
 1

1 อ 31210 ภาษาอังกฤษส าหรับการส่ือสาร 2 1 ส 32231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ส 32232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 อ 33205 ภาษาอังกฤษเชิงวเิคราะห์ 1 อ 33206
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วทิยาศาสตร์

1
พ 31201 พลศึกษา 1 0.5 ว 31202 พลศึกษา 2 0.5 อ 32209 ภาษาอังกฤษส าหรับการส่ือสาร 3 1 อ 32210 ภาษาอังกฤษส าหรับการส่ือสาร 4 1 พ 33201 พลศึกษา 5 0.5 พ 33202 พลศึกษา 6 0.5
ส 31203 อิสลามศึกษา 1 1 ส 31204 อิสลามศึกษา 2 1 พ 32201 พลศึกษา 3 0.5 พ 32202 พลศึกษา 4 0.5 ส 33203 อิสลามศึกษา 5 1 ส 33204 อิสลามศึกษา 6 1

ส 32203 อิสลามศึกษา 3 1 ส 32204 อิสลามศึกษา 4 1

9.5 9.5 10.5 10.5 9.5 9.5
กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20
กจิกรรมชุมนุม 20 กจิกรรมชุมนุม 20 กจิกรรมชุมนุม 20 กจิกรรมชุมนุม 20 กจิกรรมชุมนุม 20 กจิกรรมชุมนุม 20
กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 20 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 20 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 20 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 20 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 20 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 20

16.5 16.5 17.5 17.5 16 16

100 นก.

รวมหน่วยกิต

รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม

รวมหน่วยกิต รวมหน่วยกิต รวมหน่วยกิต รวมหน่วยกิต รวมหน่วยกิต

รายวิชาเพ่ิมเติม
รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ภาคเรยีนที่ 2

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน

ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 ภาคเรยีนที่ 1

โครงสรา้งหลักสูตรโรงเรยีนธรรมวิทยามูลนิธิ พุทธศักราช 2563 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทห้องเรยีน SMP / BESTARI

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6



รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

ท 31101 ภาษาไทย 1 1 ท 31102 ภาษาไทย 2 1 ท 32101 ภาษาไทย 3 1 ท 32102 ภาษาไทย 4 1 ท 33101 ภาษาไทย 5 1 ท 33102 ภาษาไทย 6 1

ค 31101 คณิตศาสตร์ 1 1 ค 31102 คณิตศาสตร์ 2 1 ค 32101 คณิตศาสตร์ 3 1 ค 32102 คณิตศาสตร์ 4 1 ค 33101 คณิตศาสตร์ 5 1 ค 33102 คณิตศาสตร์ 6 1

ว 31107 วทิยาศาสตร์ 1 0.5 ว 31108 วทิยาศาสตร์ 2 0.5 ว 32107 วทิยาศาสตร์ 3 0.5 ว 32108 วทิยาศาสตร์ 4 0.5 ว 33109 วทิยาศาสตร์ 5 1 ว 33110 วทิยาศาสตร์ 6 1

ว 31111 การออกแบบเทคโนโลยี 1 0.5 ว 31112 วทิยาการค านวณ 1 0.5 ว 32111 การออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 ว 32112 วทิยาการค านวณ 2 0.5 ส 33101 สังคมศึกษาฯ 5 1 ส 33102 สังคมศึกษาฯ 6 1

ส 31101 สังคมศึกษาฯ 1 1 ส 31103 สังคมศึกษาฯ 2 1 ส 32101 สังคมศึกษาฯ 3 1 ส 32103 สังคมศึกษาฯ 4 1 พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 พ 33104 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5

ส 31102 ประวติัศาสตร์ 1 0.5 ส 31104 ประวติัศาสตร์ 2 0.5 ส 32102 ประวติัศาสตร์ 3 0.5 ส 32104 ประวติัศาสตร์ 4 0.5 ศ 33101 ศิลปะ 5 0.5 ศ 33102 ศิลปะ 6 0.5

พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 พ 31102
สุขศึกษาและพลศึกษา
 2

0.5 พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 ง 33101 การงานฯ 5 0.5 ง 33102 การงานฯ 6 0.5

ศ 31101 ศิลปะ 1 0.5 ศ 31102 ศิลปะ 2 0.5 ศ 32101 ศิลปะ 3 0.5 ศ 32102 ศิลปะ 4 0.5 อ 33101 ภาษาอังกฤษ 5 1 อ 33102 ภาษาอังกฤษ 6 1

ง 31101 การงานฯ 1 0.5 ง 31102 การงานฯ 2 0.5 ง 32101 การงานฯ 3 0.5 ง 32102 การงานฯ 4 0.5

อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1 1 อ 31102 ภาษาอังกฤษ 2 1 อ 32101 ภาษาอังกฤษ 3 1 อ 32102 ภาษาอังกฤษ 4 1

7 7 7 7 6.5 6.5

ท 31201 การเขียน 1 ท 31201 การพูด 1 ท 32201 วรรณคดีสโมสร 1 ท 32202 วรรณกรรมปจัจบุนั 1 ท 33201 หลักภาษาไทย 1 1 ท 33202 หลักภาษาไทย 2 1

ส 31201 ประวติัฯในยุคประชาธปิไตย 1 ส 31202 ทวปีของเรา 1 ส 32201 ภมูิศาสตร์เศรษฐกิจ 1 ส 32202 เศรษฐกิจพอเพียง 1 ส 33201 กฏหมายน่ารู้ 1 ส 33202 เหตุการณ์ปจัจบุนั 1

พ 31201 พลศึกษา 1 0.5 พ 31202 พลศึกษา 2 0.5 ส 32231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ส 32232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 ส 33233 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 ส 33234 หน้าที่พลเมือง 4 0.5

ว 31281 คอมพิวเตอร์ 1 1 ว 31282 คอมพิวเตอร์ 2 1 พ 32201 พลศึกษา 3 0.5 พ 32202 พลศึกษา 4 0.5 พ 33201 พลศึกษา 5 0.5 พ 33202 พลศึกษา 6 0.5

ง 31201 บาติก 1 1 ง 31202 บาติก 2 1 ว 32283 คอมพิวเตอร์ 3 1.5 ว 32284 คอมพิวเตอร์ 4 1.5 ง 33201 งานอาชีพ 1 2 ง 33202 งานอาชีพ 2 2

อ 31203 อังกฤษฟัง-พูด 1 1 อ 31204 อังกฤษฟัง-พูด 2 1 อ 32203 อังกฤษฟัง-พูด 3 1 อ 32204 อังกฤษฟัง-พูด 4 1 อ 33203 อังกฤษฟัง-พูด 5 1 อ 33204 อังกฤษฟัง-พูด 6 1

อ 31207 อังกฤษอ่าน-เขียน  1 1 อ 31208 อังกฤษอ่าน-เขียน  2 1 อ32207 อังกฤษอ่าน-เขียน 3 1 อ 32208 อังกฤษอ่าน-เขียน 4 1 อ 33209 อังกฤษอ่าน-เขียน 5 1 อ 33210 อังกฤษอ่าน-เขียน 6 1

จ 31201 ภาษาจนี 1 1 จ 31202 ภาษาจนี 2 1 จ 32201 ภาษาจนี 3 1 จ 32202 ภาษาจนี 4 1 จ 33201 ภาษาจนี 5 1 จ 33202 ภาษาจนี 6 1

ส 31203 อิสลามศึกษา 1 1 ส 31204 อิสลามศึกษา 2 1 ส 32203 อิสลามศึกษา 3 1 ส 32204 อิสลามศึกษา 4 1 ส 33203 อิสลามศึกษา 5 1 ส 33204 อิสลามศึกษา 6 1

8.5 8.5 8.5 8.5 9 9
กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20
กจิกรรมชุมนุม 20 กจิกรรมชุมนุม 20 กจิกรรมชุมนุม 20 กจิกรรมชุมนุม 20 กจิกรรมชุมนุม 20 กจิกรรมชุมนุม 20

กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 20 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 20 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 20 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 20 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 20 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 20

15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5

93นก.

รวมหน่วยกิต

รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม

รวมหน่วยกิต รวมหน่วยกิต รวมหน่วยกิต รวมหน่วยกิต รวมหน่วยกิต

รายวิชาเพ่ิมเติม
รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ภาคเรยีนที่ 2

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน

ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 ภาคเรยีนที่ 1

โครงสรา้งหลักสูตรโรงเรยีนธรรมวิทยามูลนิธิ พุทธศักราช 2563 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทห้องเรยีนภาษา-สังคม-การงานอาชีพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6



รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

ท 31101 ภาษาไทย 1 1 ท 31102 ภาษาไทย 2 1 ท 32101 ภาษาไทย 3 1 ท 32102 ภาษาไทย 4 1 ท 33101 ภาษาไทย 5 1 ท 33102 ภาษาไทย 6 1

ค 31101 คณิตศาสตร์ 1 1 ค 31102 คณิตศาสตร์ 2 1 ค 32101 คณิตศาสตร์ 3 1 ค 32102 คณิตศาสตร์ 4 1 ค 33101 คณิตศาสตร์ 5 1 ค 33102 คณิตศาสตร์ 6 1

ว 31107 วทิยาศาสตร์ 1 0.5 ว 31108 วทิยาศาสตร์ 2 0.5 ว 32107 วทิยาศาสตร์ 3 0.5 ว 32108 วทิยาศาสตร์ 4 0.5 ว 33109 วทิยาศาสตร์ 5 1 ว 33110 วทิยาศาสตร์ 6 1

ว 31111 การออกแบบเทคโนโลยี 1 0.5 ว 31112 วทิยาการค านวณ 1 0.5 ว 32111 การออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 ว 32112 วทิยาการค านวณ 2 0.5 ส 33101 สังคมศึกษาฯ 5 1 ส 33102 สังคมศึกษาฯ 6 1

ส 31101 สังคมศึกษาฯ 1 1 ส 31103 สังคมศึกษาฯ 2 1 ส 32101 สังคมศึกษาฯ 3 1 ส 32103 สังคมศึกษาฯ 4 1 พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 พ 33104 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5

ส 31102 ประวติัศาสตร์ 1 0.5 ส 31104 ประวติัศาสตร์ 2 0.5 ส 32102 ประวติัศาสตร์ 3 0.5 ส 32104 ประวติัศาสตร์ 4 0.5 ศ 33101 ศิลปะ 5 0.5 ศ 33102 ศิลปะ 6 0.5

พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 ง 33101 การงานฯ 5 0.5 ง 33102 การงานฯ 6 0.5

ศ 31101 ศิลปะ 1 0.5 ศ 31102 ศิลปะ 2 0.5 ศ 32101 ศิลปะ 3 0.5 ศ 32102 ศิลปะ 4 0.5 อ 33101 ภาษาอังกฤษ 5 1 อ 33102 ภาษาอังกฤษ 6 1

ง 31101 การงานฯ 1 0.5 ง 31102 การงานฯ 2 0.5 ง 32101 การงานฯ 3 0.5 ง 32102 การงานฯ 4 0.5

อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1 1 อ 31102 ภาษาอังกฤษ 2 1 อ 32101 ภาษาอังกฤษ 3 1 อ 32102 ภาษาอังกฤษ 4 1

7 7 7 7 6.5 6.5

ค 31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.5 ค 31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.5 ค 32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 ค 32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.5 ค 33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.5 ค 33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.5

ว 31201 ฟิสิกส์ 1 2 ว 31202 ฟิสิกส์ 2 2 ว 32203 ฟิสิกส์ 3 2 ว 32204 ฟิสิกส์ 4 2 ว 33205 ฟิสิกส์ 5 2 ว 33206 ฟิสิกส์ 6 2

ว 31221 เคมี 1 1.5 ว 31222 เคมี 2 1.5 ว 32223 เคมี 3 1.5 ว 32224 เคมี 4 1.5 ว 33225 เคมี 5 1.5 ว 33226 เคมี 6 1.5

ว 31241 ชีววทิยา 1 1.5 ว 31242 ชีววทิยา 2 1.5 ว 32243 ชีววทิยา 3 1.5 ว 32244 ชีววทิยา 4 1.5 ว 33245 ชีววทิยา 5 1.5 ว 33246 ชีววทิยา 6 1.5

อ 31205 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 0.5 ว 31206
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
 2

0.5 ส 32231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ส 32232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 ส 33233 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 ส 33234 หน้าที่พลเมือง 4 0.5

พ 31201 พลศึกษา 1 0.5 พ 31202 พลศึกษา 2 0.5 อ 32205
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
 3

0.5 อ 32206 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 4 0.5 อ 33207
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
 5

0.5 อ 33208 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 6 0.5

ส 31203 อิสลามศึกษา 1 1 ส 31204 อิสลามศึกษา 2 1 พ 32201 พลศึกษา 3 0.5 พ 32202 พลศึกษา 4 0.5 พ 33201 พลศึกษา 5 0.5 พ 33202 พลศึกษา 6 0.5

ส 32203 อิสลามศึกษา 3 1 ส 32204 อิสลามศึกษา 4 1 ส 33203 อิสลามศึกษา 5 1 ส 33204 อิสลามศึกษา 6 1

8.5 8.5 9 9 9 9
กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20
กจิกรรมชุมนุม 20 กจิกรรมชุมนุม 20 กจิกรรมชุมนุม 20 กจิกรรมชุมนุม 20 กจิกรรมชุมนุม 20 กจิกรรมชุมนุม 20
กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 20 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 20 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 20 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 20 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 20 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 20

15.5 15.5 16 16 15.5 15.5

94 นก.

รวมหน่วยกิต

รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม

รวมหน่วยกิต รวมหน่วยกิต รวมหน่วยกิต รวมหน่วยกิต รวมหน่วยกิต

รายวิชาเพ่ิมเติม
รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ภาคเรยีนที่ 2

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน

ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 ภาคเรยีนที่ 1

โครงสรา้งหลักสูตรโรงเรยีนธรรมวิทยามูลนิธิ พุทธศักราช 2563 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทห้องเรยีน วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6



รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต

ท 21101 ภาษาไทย 1 1.5 ท 21102 ภาษาไทย 2 1.5 ท 22101 ภาษาไทย 3 1.5 ท 22102 ภาษาไทย 4 1.5 ท 23101 ภาษาไทย 5 1.5 ท 23102 ภาษาไทย 6 1.5

ค 21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 ค 21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 ค 22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 ค 22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 ค 23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 ค 23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5
ว 21101 วทิยาศาสตร์ 1 1.5 ว 21102 วทิยาศาสตร์ 2 1.5 ว 22101 วทิยาศาสตร์ 3 1.5 ว 22102 วทิยาศาสตร์ 4 1.5 ว 23101 วทิยาศาสตร์ 5 1.5 ว 23102 วทิยาศาสตร์ 6 1.5
ว 21103 วทิยาการค านวณ 1 0.5 ว 21104 การออกแบบเทคโนโลย ี1 0.5 ว 22103 วทิยาการค านวณ 2 0.5 ว 22104 การออกแบบเทคโนโลย ี2 0.5 ว 23103 วทิยาการค านวณ 3 0.5 ว 23104 การออกแบบเทคโนโลย ี3 0.5
ส 21101 สังคมศึกษาฯ 1 1.5 ส 21103 สังคมศึกษาฯ 2 1.5 ส 22101 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 ส 22103 สังคมศึกษาฯ 4 1.5 ส 23101 สังคมศึกษาฯ 5 1.5 ส 23103 สังคมศึกษาฯ 6 1.5
ส 21102 ประวติัศาสตร์ 1 0.5 ส 21104 ประวติัศาสตร์ 2 0.5 ส 22102 ประวติัศาสตร์ 3 0.5 ส 22104 ประวติัศาสตร์ 4 0.5 ส 23102 ประวติัศาสตร์ 5 0.5 ส 23104 ประวติัศาสตร์ 6 0.5
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 พ21103 สุขศึกษา 2 0.5 พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 พ22103 สุขศึกษา 4 0.5 พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 พ23103 สุขศึกษา 6 0.5
พ21102 พลศึกษา 1 0.5 พ21104 พลศึกษา 2 0.5 พ22102 พลศึกษา 3 0.5 พ22104 พลศึกษา 4 0.5 พ23102 พลศึกษา 5 0.5 พ23104 พลศึกษา 6 0.5
ศ 21101 ศิลปะ 1 1 ศ 21102 ศิลปะ 2 1 ศ 22101 ศิลปะ 3 1 ศ 22102 ศิลปะ 4 1 ศ 23101 ศิลปะ 5 1 ศ 23102 ศิลปะ 6 1
ง 21103 การงานอาชพี 1 0.5 ง 21104 การงานอาชพี 2 0.5 ง 22103 การงานฯ 3 0.5 ง 22104 การงานฯ 4 0.5 ง 23103 การงานฯ 5 0.5 ง 23104 การงานฯ 6 0.5
อ 21101 ภาษาองักฤษ 1 1.5 อ 21102 ภาษาองักฤษ 2 1.5 อ 22101 ภาษาองักฤษ 3 1.5 อ 22102 ภาษาองักฤษ 4 1.5 อ 23101 ภาษาองักฤษ 5 1.5 อ 23102 ภาษาองักฤษ 6 1.5

11 11 11 11 11 11

ค 21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.5 ค 21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.5 ค 22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 ค 22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.5 ค 23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.5 ค 23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.5
ว 21203 อสิลามกบัส่ิงแวดล้อม 0.5 ว 21204 ส่ิงแวดล้อมศึกษา 0.5 ว 22203 ของเล่นเชงิวทิยาศาสตร์ 0.5 ว 22204 โครงงานวทิยาศาสตร์ 0.5 ว 23203 พลังงานทดแทน 0.5 ว 23204 วทิยาศาสตร์กบัความงาม 0.5
อ 21221 ภาษาองักฤษฟงั-พดู 1 1 อ 21222 ภาษาองักฤษฟงั-พดู 2 1 อ 22223 ภาษาองักฤษฟงั-พดู 3 1 อ 22224 ภาษาองักฤษฟงั-พดู 4 1 อ 23225 ภาษาองักฤษฟงั-พดู 5 1 อ 23226 ภาษาองักฤษฟงั-พดู 6 1
อ 21231 ภาษาองักฤษอา่น-เขยีน 1 1 อ 21232 ภาษาองักฤษอา่น-เขยีน 2 1 อ 22233 ภาษาองักฤษอา่น-เขยีน 3 1 อ 22234 ภาษาองักฤษอา่น-เขยีน 4 1 อ 23235 ภาษาองักฤษอา่น-เขยีน 5 1 อ 23236 ภาษาองักฤษอา่น-เขยีน 6 1
ส 21231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ส 21232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 ส 22233 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 ส 22234 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 ส 23235 หน้าที่พลเมือง 5 0.5 ส 23236 หน้าที่พลเมือง 6 0.5
ส 21203 อสิลามศึกษา 1 0.5 ส 21204 อสิลามศึกษา 2 0.5 ส 22203 อสิลามศึกษา 3 0.5 ส 22204 อสิลามศึกษา 4 0.5 ส 23203 อสิลามศึกษา 5 0.5 ส 23204 อสิลามศึกษา 6 0.5

5 5 5 5 5 5
กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20
กจิกรรมชมุนุม 10 กจิกรรมชมุนุม 10 กจิกรรมชมุนุม 10 กจิกรรมชมุนุม 10 กจิกรรมชมุนุม 10 กจิกรรมชมุนุม 10
กจิกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 20 กจิกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 20 กจิกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 20 กจิกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 20 กจิกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 20 กจิกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 20
กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 10 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 10 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 10 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 10 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 10 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 10

16 16 16 16 16 16รวมหน่วยกิต

รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม

รวมหน่วยกิต รวมหน่วยกิต รวมหน่วยกิต รวมหน่วยกิต รวมหน่วยกิต

รายวชิาเพ่ิมเตมิ
รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน

รายวชิาเพ่ิมเตมิ รายวชิาเพ่ิมเตมิ รายวชิาเพ่ิมเตมิ รายวชิาเพ่ิมเตมิ รายวชิาเพ่ิมเตมิ

ภาคเรยีนที ่2

รายวชิาพ้ืนฐาน รายวชิาพ้ืนฐาน รายวชิาพ้ืนฐาน รายวชิาพ้ืนฐาน รายวชิาพ้ืนฐาน รายวชิาพ้ืนฐาน

ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2 ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2 ภาคเรยีนที ่1

โครงสรา้งหลักสูตรโรงเรยีนธรรมวทิยามูลนิธิ พุทธศักราช 2563 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551
 ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้ ประเภทหอ้งเรยีน SME

ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่1 ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่2 ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่3



รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต

ท 21101 ภาษาไทย 1 1.5 ท 21102 ภาษาไทย 2 1.5 ท 22101 ภาษาไทย 3 1.5 ท 22102 ภาษาไทย 4 1.5 ท 23101 ภาษาไทย 5 1.5 ท 23102 ภาษาไทย 6 1.5

ค 21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 ค 21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 ค 22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 ค 22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 ค 23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 ค 23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5
ว 21101 วทิยาศาสตร์ 1 1.5 ว 21102 วทิยาศาสตร์ 2 1.5 ว 22101 วทิยาศาสตร์ 3 1.5 ว 22102 วทิยาศาสตร์ 4 1.5 ว 23101 วทิยาศาสตร์ 5 1.5 ว 23102 วทิยาศาสตร์ 6 1.5
ว 21103 วทิยาการค านวณ 1 0.5 ว 21104 การออกแบบเทคโนโลย ี1 0.5 ว 22103 วทิยาการค านวณ 2 0.5 ว 22104 การออกแบบเทคโนโลย ี2 0.5 ว 23103 วทิยาการค านวณ 3 0.5 ว 23104 การออกแบบเทคโนโลย ี3 0.5
ส 21101 สังคมศึกษาฯ 1 1.5 ส 21103 สังคมศึกษาฯ 2 1.5 ส 22101 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 ส 22103 สังคมศึกษาฯ 4 1.5 ส 23101 สังคมศึกษาฯ 5 1.5 ส 23103 สังคมศึกษาฯ 6 1.5
ส 21102 ประวติัศาสตร์ 1 0.5 ส 21104 ประวติัศาสตร์ 2 0.5 ส 22102 ประวติัศาสตร์ 3 0.5 ส 22104 ประวติัศาสตร์ 4 0.5 ส 23102 ประวติัศาสตร์ 5 0.5 ส 23104 ประวติัศาสตร์ 6 0.5
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 พ21103 สุขศึกษา 2 0.5 พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 พ22103 สุขศึกษา 4 0.5 พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 พ23103 สุขศึกษา 6 0.5
พ21102 พลศึกษา 1 0.5 พ21104 พลศึกษา 2 0.5 พ22102 พลศึกษา 3 0.5 พ22104 พลศึกษา 4 0.5 พ23102 พลศึกษา 5 0.5 พ23104 พลศึกษา 6 0.5
ศ 21101 ศิลปะ 1 1 ศ 21102 ศิลปะ 2 1 ศ 22101 ศิลปะ 3 1 ศ 22102 ศิลปะ 4 1 ศ 23101 ศิลปะ 5 1 ศ 23102 ศิลปะ 6 1
ง 21103 การงานอาชพี 1 0.5 ง 21104 การงานอาชพี 2 0.5 ง 22103 การงานฯ 3 0.5 ง 22104 การงานฯ 4 0.5 ง 23103 การงานฯ 5 0.5 ง 23104 การงานฯ 6 0.5
อ 21101 ภาษาองักฤษ 1 1.5 อ 21102 ภาษาองักฤษ 2 1.5 อ 22101 ภาษาองักฤษ 3 1.5 อ 22102 ภาษาองักฤษ 4 1.5 อ 23101 ภาษาองักฤษ 5 1.5 อ 23102 ภาษาองักฤษ 6 1.5

11 11 11 11 11 11

ค 21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.5 ค 21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.5 ค 22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 ค 22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.5 ค 23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.5 ค 23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.5

ว 21251 คอมพวิเตอร์เบื้องต้น 1.5 ว 21253 กราฟกิเบื้องต้น 1.5 ว 22251 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ 0.5 ว 22254 การตัดต่อวดีีโอ 0.5 ว 23251 อะนิเมชัน่ 1.5 ว 23254 การสร้างภาพ 3 มิติ 1.5
ว 21252 อนิเตอร์เน็ตและการใชง้าน 1.5 ว 21254

การสร้างหนังสือ
อเิล็กทรอนิกส์

1.5 ว 22252 การเขียนโปรแกรม 1 1.5 ว 22255 การเขียนโปรแกรม 2 1.5 ว 23252 การพฒันาเวบ็ไซต์ 1.5 ว 23255 การสร้างหุ่นยนต์บังคับ 1.5
ส 21231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ส 21232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 ว 22253 หุ่นยนต์ 1 1.5 ว 22256 หุ่นยนต์ 2 1.5 ว 23253 โครงงานคอมพวิเตอร์ 1 0.5 ว 23256 โครงงานคอมพวิเตอร์ 2 0.5
ส 21203 อสิลามศึกษา 1 0.5 ส 21204 อสิลามศึกษา 2 0.5 ส 22233 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 ส 22234 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 ส 23235 หน้าที่พลเมือง 5 0.5 ส 23236 หน้าที่พลเมือง 6 0.5

ส 22203 อสิลามศึกษา 3 0.5 ส 22204 อสิลามศึกษา 4 0.5 ส 23203 อสิลามศึกษา 5 0.5 ส 23204 อสิลามศึกษา 6 0.5
5.5 5.5 6 6 6 6

กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20
กจิกรรมชมุนุม 10 กจิกรรมชมุนุม 10 กจิกรรมชมุนุม 10 กจิกรรมชมุนุม 10 กจิกรรมชมุนุม 10 กจิกรรมชมุนุม 10
กจิกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 20 กจิกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 20 กจิกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 20 กจิกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 20 กจิกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 20 กจิกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 20
กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 10 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 10 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 10 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 10 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 10 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 10

16.5 16.5 17 17 17 17รวมหน่วยกิต

รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม

รวมหน่วยกิต รวมหน่วยกิต รวมหน่วยกิต รวมหน่วยกิต รวมหน่วยกิต

รายวชิาเพ่ิมเตมิ
รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน

รายวชิาเพ่ิมเตมิ รายวชิาเพ่ิมเตมิ รายวชิาเพ่ิมเตมิ รายวชิาเพ่ิมเตมิ รายวชิาเพ่ิมเตมิ

ภาคเรยีนที ่2

รายวชิาพ้ืนฐาน รายวชิาพ้ืนฐาน รายวชิาพ้ืนฐาน รายวชิาพ้ืนฐาน รายวชิาพ้ืนฐาน รายวชิาพ้ืนฐาน

ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2 ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2 ภาคเรยีนที ่1

โครงสรา้งหลักสูตรโรงเรยีนธรรมวทิยามูลนิธิ พุทธศักราช 2563 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551
 ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้ ประเภทหอ้งเรยีน SMC

ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่1 ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่2 ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่3



รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต

ท 21101 ภาษาไทย 1 1.5 ท 21102 ภาษาไทย 2 1.5 ท 22101 ภาษาไทย 3 1.5 ท 22102 ภาษาไทย 4 1.5 ท 23101 ภาษาไทย 5 1.5 ท 23102 ภาษาไทย 6 1.5

ค 21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 ค 21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 ค 22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 ค 22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 ค 23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 ค 23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5
ว 21101 วทิยาศาสตร์ 1 1.5 ว 21102 วทิยาศาสตร์ 2 1.5 ว 22101 วทิยาศาสตร์ 3 1.5 ว 22102 วทิยาศาสตร์ 4 1.5 ว 23101 วทิยาศาสตร์ 5 1.5 ว 23102 วทิยาศาสตร์ 6 1.5

ว 21103 วทิยาการค านวณ 1 0.5 ว 21104 การออกแบบเทคโนโลย ี1 0.5 ว 22103 วทิยาการค านวณ 2 0.5 ว 22104 การออกแบบเทคโนโลย ี2 0.5 ว 23103 วทิยาการค านวณ 3 0.5 ว 23104
การออกแบบเทคโนโลยี
 3

0.5

ส 21101 สังคมศึกษาฯ 1 1.5 ส 21103 สังคมศึกษาฯ 2 1.5 ส 22101 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 ส 22103 สังคมศึกษาฯ 4 1.5 ส 23101 สังคมศึกษาฯ 5 1.5 ส 23103 สังคมศึกษาฯ 6 1.5
ส 21102 ประวติัศาสตร์ 1 0.5 ส 21104 ประวติัศาสตร์ 2 0.5 ส 22102 ประวติัศาสตร์ 3 0.5 ส 22104 ประวติัศาสตร์ 4 0.5 ส 23102 ประวติัศาสตร์ 5 0.5 ส 23104 ประวติัศาสตร์ 6 0.5

พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 พ 21103 สุขศึกษา 2 0.5 พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 พ 22103 สุขศึกษา 4 0.5 พ 23101 สุขศึกษา 5 0.5 พ23103 สุขศึกษา 6 0.5

พ21102 พลศึกษา 1 0.5 พ 21104 พลศึกษา 2 0.5 พ22102 พลศึกษา 3 0.5 พ 22104 พลศึกษา 4 0.5 พ 23102 พลศึกษา 5 0.5 พ23104 พลศึกษา 6 0.5

ศ 21101 ศิลปะ 1 1 ศ 21102 ศิลปะ 2 1 ศ 22101 ศิลปะ 3 1 ศ 22102 ศิลปะ 4 1 ศ 23101 ศิลปะ 5 1 ศ 23102 ศิลปะ 6 1
ง 21103 การงานอาชพี 1 0.5 ง 21104 การงานอาชพี 2 0.5 ง 22103 การงานฯ 3 0.5 ง 22104 การงานฯ 4 0.5 ง 23103 การงานฯ 5 0.5 ง 23104 การงานฯ 6 0.5
อ 21101 ภาษาองักฤษ 1 1.5 อ 21102 ภาษาองักฤษ 2 1.5 อ 22101 ภาษาองักฤษ 3 1.5 อ 22102 ภาษาองักฤษ 4 1.5 อ 23101 ภาษาองักฤษ 5 1.5 อ 23102 ภาษาองักฤษ 6 1.5

11 11 11 11 11 11

ค 21203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1 ค 21204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1 ค 22203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1 ค 22204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1 ค 23203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1 ค 23204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1

ค 21205 คณิตศาสตร์เพิ่มพนู 1 1 ค 21206 คณิตศาสตร์เพิ่มพนู 2 1 ค 22205 คณิตศาสตร์เพิ่มพนู 3 1 ค 22206 คณิตศาสตร์เพิ่มพนู 4 1 ค 23205 คณิตศาสตร์เพิ่มพนู 5 1 ค 23206 คณิตศาสตร์เพิ่มพนู 6 1

ว 21205 ชีววทิยา 1 1 ว 21206 ชีววทิยา 2 1 ว 22205 เคมี 1 1 ว 22206 เคมี 2 1 ว 23205 ฟสิิกส์ 1 1 ว 23206 ฟสิิกส์ 2 1

ว 21209 ปฎิบัติการวทิยาศาสตร์ 1 1 ว 21210 ปฎิบัติการวทิยาศาสตร์ 2 1 ว 22207 ปฎิบัติการวทิย์ฯ3 1 ว 22208 ปฎิบัติการวทิย์ฯ4 1 ว 23207 คอมพวิเตอร์ 5 1 ว 23208 คอมพวิเตอร์ 6 1

ว 21201 คอมพวิเตอร์ 1 1 ว 21202 คอมพวิเตอร์ 2 1 ว 22201 คอมพวิเตอร์ 3 1 ว 22202 คอมพวิเตอร์ 4 1 ว 23209 วทิยาศาสตร์อาหารและยา 1 ว 23210 วทิยาศาสตร์พลังงาน 1

ส 21231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 ส 21232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 ส 22233 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 ส 22234 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 ส 23235 หน้าที่พลเมือง 5 0.5 ส 23236 หน้าที่พลเมือง 6 0.5

อ 21203 ภาษาองักฤษเพิ่มเติม 1 1 อ 21204 ภาษาองักฤษเพิ่มเติม 2 1 อ 22203 ภาษาองักฤษเพิ่มเติม 3 1 อ 22204 ภาษาองักฤษเพิ่มเติม 4 1 อ 23203 ภาษาองักฤษเพิ่มเติม 5 1 อ 23204 ภาษาองักฤษเพิ่มเติม 6 1

ส 21203 อสิลามศึกษา 1 0.5 ส 21204 อสิลามศึกษา 2 0.5 ส 22203 อสิลามศึกษา 3 0.5 ส 22204 อสิลามศึกษา 4 0.5 ส 23203 อสิลามศึกษา 5 0.5 ส 23204 อสิลามศึกษา 6 0.5

7 7 7 7 7 7
กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20 กจิกรรมแนะแนว 20
กจิกรรมชมุนุม 10 กจิกรรมชมุนุม 10 กจิกรรมชมุนุม 10 กจิกรรมชมุนุม 10 กจิกรรมชมุนุม 10 กจิกรรมชมุนุม 10
กจิกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 20 กจิกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 20 กจิกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 20 กจิกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 20

กจิกรรมลูกเสือ/เนตร
นารี

20
กจิกรรมลูกเสือ/เนตร
นารี

20
กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 10 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 10 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 10 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 10 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 10 กจิกรรมเพื่อสังคมฯ 10

18 18 18 18 18 18รวมหน่วยกิต

รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม รวมหน่วยกติรายวชิาเพิ่มเติม

รวมหน่วยกิต รวมหน่วยกิต รวมหน่วยกิต รวมหน่วยกิต รวมหน่วยกิต

รายวชิาเพ่ิมเตมิ
รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน รวมหน่วยกติรายวชิาพื้นฐาน

รายวชิาเพ่ิมเตมิ รายวชิาเพ่ิมเตมิ รายวชิาเพ่ิมเตมิ รายวชิาเพ่ิมเตมิ รายวชิาเพ่ิมเตมิ

ภาคเรยีนที ่2

รายวชิาพ้ืนฐาน รายวชิาพ้ืนฐาน รายวชิาพ้ืนฐาน รายวชิาพ้ืนฐาน รายวชิาพ้ืนฐาน รายวชิาพ้ืนฐาน

ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2 ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2 ภาคเรยีนที ่1

โครงสรา้งหลักสูตรโรงเรยีนธรรมวทิยามูลนิธิ พุทธศักราช 2563 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551
 ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้ ประเภทหอ้งเรยีน SMA

ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่1 ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่2 ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่3



undefined
 

(ประวัติความเปนมาของโรงเรียน)



1. ประวัติ/ความเป็นมาของโรงเรียน 
     1.1  ข้อมูลทั่วไป 
 (1)  โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ตั้งอยู่ที่เลขท่ี 762 ถนนสิโรรส ต าบลสะเตง  อ าเภอเมืองยะลา จังหวัด
ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000 โทรศัพท์ 073-222825-6  โทรสาร 073-222825 e-mail : 
thamvitya@gmail.com  website : www.tvm.ac.th 
 (2)  ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2494 
 (3)  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย (ชั้น 1-10) และระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.1 – ม.6) 
 (4)  ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้ 
  ทิศเหนือ   จรดกับ  ซอยโชคด ี
  ทิศใต้  จรดกับ  ซอยสองพ่ีน้อง และโรงเรียนเทศบาล 5 
  ทิศตะวันออก จรดกับ  ถนนเลี่ยงเมืองยะลา – ปัตตานี 
  ทิศตะวันตก จรดกับ  ถนนสิโรรส 
     1.2  ข้อมูลด้านการบริหาร 
 (1)  ครูใหญ่คนแรก นายหะยีมูหมัด  บินอารอชัด ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2494 - 2501 
 (2)  ครูใหญ่คนท่ีสอง นายหะยีฮารน  สุหลง  ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 – 2518 
 (3)  ครูใหญ่คนท่ีสาม นายสะแปอิง  บาซอ  ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 – 2547 
 (4)  ปัจจุบัน 
  ผู้รับใบอนุญาต นายรอซี  เบ็ญสุหลง   
           วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม (การบริหารการศึกษา)  วท.ม (สรีรวิทยา) 
           ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2547 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 18 ปี  
  ผู้จัดการ  นายอับดุลรอห์มาน  ตูปะ 
           วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์บัณฑิต  
           ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ 17 มีนาคม 2549 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 16 ปี  
  ผู้อ านวยการ นายรอซี  เบ็ญสุหลง 
           วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม (การบริหารการศึกษา)  วท.ม (สรีรวิทยา) 
           ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ 28 มีนาคม 2549 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 16 ปี  
  รองผู้อ านวยการ นายส่อล่าหุดดี้  เหมและ 
           วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.บ. (การบริหารการศึกษา) 
           ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 8 ปี  
 
      
 

mailto:thamvitya@gmail.com
http://www.tvm.ac.th/


1.3  ประวัติของโรงเรียน 
 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ มีชื่อเดิมว่า “โรงเรียนธรรมวิทยา” ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2494 
เดิมเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) สอนวิชาศาสนาเพียงอย่างเดียว ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เปิดสอนทั้งวิชาศาสนาและวิชาสามัญ ขณะเริ่มเปิดด าเนินการในระยะแรก 
ปี พ.ศ. 2492 โรงเรียนยังไม่มีที่ดินและอาคารเรียนเป็นของตนเอง ต้องอาศัยโรงยางหลังสุเหร่าบ้านก าปงบารู 
(หลังมัสยิดอิบรอฮีมีย์ ถนนสิโรรส 5 ปัจจุบัน) เป็นสถานที่เรียน    
 ปี พ.ศ. 2494 นายฮายีมูฮ ามัดตอเฮร์ เบ็ญสุหลง ได้อุทิศที่ดิน 7 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา ตั้งอยู่ที่
กิโลเมตรที่ 1 ติดถนนสายยะลา-ปัตตานี (ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน ) ให้แก่โรงเรียน และด้วยความร่วมมือของพ่ี
น้องประชาชนของหมู่บ้านนี้เอง ได้ช่วยกันก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นในที่ดินดังกล่าว การจัดการเรียนการสอนใน
ระยะเริ่มแรกเปิดสอนวิชาศาสนาอย่างเดียว ต่อมาได้มีผู้บริจาคที่ดินให้แก่โรงเรียนเพ่ิมขึ้น รวมเนื้อที่ทั้งหมด
ประมาณ 11 ไร่เศษ และนายหะยีฮารน สุหลง เป็นผู้ด าเนินการจัดสรรระบบการเรียนการสอนภายในโรงเรียน  
ระยะแรกเปิดรับเฉพาะนักเรียนชายเข้าเรียน  
 ปี พ.ศ. 2496 นายหะยีฮารน สุหลง ได้มอบหมายให้นายหะยีมูฮ าหมัด บินอาระชัด เป็นครูใหญ่ 
จนถึงปี 2501 
 ปี พ.ศ. 2501 นายหะยีฮารน  สุหลง ได้เป็นครูใหญ่ 
 ปี พ.ศ. 2506 นายฮายีมูฮ ามัดตอเฮร์ เบ็ญสุหลง ได้มอบหมายให้นายฮารน เตาฟิก นายนิวัฒน์ ชาจิต
ตะ และนายหะยีเฮง ตอฮา ยื่นค าร้องต่อทางราชการเพื่อขอจัดตั้งเป็นมูลนิธิขึ้น เรียกว่า “อิสลามวิทยามูลนิธิ” 
และได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2506 โดยนายหะยีฮารน สุหลง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่และ
ผู้จัดการโรงเรียน ต่อมาได้ยกทรัพย์สินทั้งหมดของโรงเรียนให้อยู่ในการควบคุมดูแล  การบริหารจัดการใน
รูปแบบของคณะกรรมการภายใต้ความรับผิดชอบของมูลนิธิ “อิสลามวิทยามูลนิธิ”  และโรงเรียนธรรมวิทยา
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  
 ปี พ.ศ. 2507 เริ่มจดทะเบียนจัดตั้งโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิขึ้น เพ่ือรับนักเรียนหญิง
โดยเฉพาะ เข้าเรียนเป็นปีแรก ภายใต้การก ากับดูแลของอิสลามวิทยามูลนิธิ 
 ปี พ.ศ. 2508 โรงเรียนได้เปิดสอนวิชาศาสนาควบคู่วิชาสามัญเป็นปีแรกโดยได้รับการสนับสนุน
ช่วยเหลือจากนายแจ้ง สุขเกื้อ ศึกษาธิการจังหวัดยะลาในสมัยนั้น มูลนิธิเอเชีย และกรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดสอนชั้น ป. 5 เป็นปีแรก  
 ปี พ.ศ. 2510 ได้เปิดสอนชั้น ป.7 และได้ขยายชั้นเรียนเรื่อยมาตามความเหมาะสม จนได้เปิดสอนชั้น 
ม.ศ. 1 ถึง ม.ศ. 3 และชั้น ม. 1 ถึง ม.3 ตามล าดับ  
 ปี พ.ศ. 2518 นายหะยีฮารน  สุหลง ได้มอบหมายให้ นายสะแปอิง  บาซอ เป็นครูใหญ่ 
 ปี พ. ศ. 2525 ได้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4 ) เป็นปีแรก การเรียนการสอนวิชา
ศาสนาและวิชาสามัญเป็นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งเป็นระดับชั้นดังนี้:  
      วิชาศาสนา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-10  เวลาเรียน 08.00 – 12.00 น. 
               วิชาสามัญ  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ม. 1 - ม.6  เวลาเรียน 13.00 – 17.00 น.  



 ปี พ.ศ. 2525 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าโครงการด้าน
วิทยาคารสงเคราะห์เพ่ือช่วยเหลือโรงเรียน และโรงเรียนได้รับอนุมัติจากรัฐโดยได้รับเงินช่วยเหลือจาก
โครงการดังกล่าว จ านวน 2,000,000 บาท เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น ที่โรงเรียนสร้างยังไม่แล้วเสร็จ
เพราะขาดงบประมาณอยู่ จนสามารถใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างสมบูรณ์  และปัจจุบันโรงเรียนได้มีหอพัก
นักเรียนมาตรฐาน จ านวน 2 หลัง คือหอพักนักเรียนชายเป็นอาคาร 2 ชั้น จ านวน 1 หลัง และหอพักนักเรียน
หญิงเป็นอาคาร 3 ชั้น จ านวน 1 หลัง บริจาคโดยผู้มีจิตศรัทธา เพ่ือรองรับนักเรียนที่เดินทางมาเรียนจาก
ต่างจังหวัด  
 ปี พ.ศ. 2536  ได้เปลี่ยนแปลงสภาพโรงเรียนตามมาตรา  15(2)  เป็นโรงเรียนตามมาตรา  15(1) 
ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2536  เป็นต้นมา 
 ปี พ.ศ. 2548 นายรอซี  เบ็ญสุหลง ด ารงต าแหน่งครูใหญ่จนถึงปัจจุบัน  
     1.4  ปรัชญา วิสัยทัศน์ และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 ปรัชญาโรงเรียน   “ดี  เก่ง  บ าเพ็ญประโยชน์” 
 วิสัยทัศน์   ยึดมั่นศาสนา เลิศล้ าวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี 
     มีพลานามัยสมบูรณ์ รู้คุณสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่สากล 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ “มีวินัย  ใฝ่ความรู้  คู่คุณธรรม” 
  มีวินัย      ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
        ตรงต่อเวลาละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด 
        อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาตอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
        ใช้วาจาอันสุภาพ มีกิริยามารยาทที่ดี 
  ใฝ่ความรู้    รักการอ่าน ขยันหมั่นเพียร 
  คู่คุณธรรม   ซื่อสัตย์ สุจริต 
              มีเมตตา กรุณา และเสียสละต่อส่วนรวม 
        ปฏิบัติตนตามหลักการศาสนาอิสลามอย่างถูกต้อง 
     1.5  สีประจ าโรงเรียน 
   เขียว – ขาว 

เขียว หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ขาว  หมายถึง  การเป็นคนดี มีจิตใจที่บริสุทธิ์และปฏิบัติตนตามแนวทางและหลักการ 

                   ของศาสนาอิสลาม 

     1.6  ตราสัญญลักษณ์โรงเรียน 

เครื่องหมาย/ตราของโรงเรียนคือ  วงกลม ๒ วงเรียงซ้อนกันแสดงชื่อและสถานที่ตั้งโรงเรียน ภายในมี
รูปโล่ห์ ๖ เหลี่ยมเรียงซ้อนกัน มีชื่อโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ปรากฎอยู่ด้านล่าง และชื่ออิสลามวิทยามูลนิธิ 



ปรากฏอยู่เหนือสุดของพานที่เรียงซ้อนกัน เหนือพานด้านบนมีชื่อโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิเป็นภาษาอาหรับ 
ปรากฏที่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ที่มีแสงรัศมีเปล่งประกาย ซึ่งเป็นธรรมนูญสูงสุดของศาสนาอิสลามที่
โรงเรียนได้ถือปฏิบัติ และมีดวงดาว ๖ ดวง ปรากฏอยู่ด้านข้างทั้งสองของพาน (ดังรูป) 

 
ความหมายของตราโรงเรียน 

ห้าเหลี่ยมด้านบนของโล่ห์ หมายถึง การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ๕   ประการ 

ดวงดาวหกดวง หมายถึง การศรัทธาในหลักการของศาสนาอิสลาม ๖ ประการ 

คัมภีร์อัลกุรอานที่มีแสงรัศมีเปล่งประกาย หมายถึง ธรรมนูญสูงสุดที่ใช้เป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตของมุสลิม 

พานสองช้ัน หมายถึง การมีรากฐานที่มั่นคง ตามหลักการของอัลกุรอาน และอัลฮาดิษ 

เหลี่ยมล่างสุดของโล่ห์ หมายถึง เป้าหมายสูงสุดคือการด ารงตนอยู่ในหลักการของศาสนาอิสลาม
อย่างแน่วแน่  

 

อักษรย่อของโรงเรียน คือ   ธ.ว.ม.  

 



เอกสารประกอบ
 

(ตารางแสดงการจบการศึกษา ปการศึกษา 2564 )



ตารางแสดงการจบการศึกษาปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามระดับชั้น 

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
ปีการศึกษา 2564 

จ านวนนักเรียนที่จบ
การศึกษา ปีการศึกษา 

2564 

ร้อยละนักเรียนที่จบ
การศึกษา ปีการศึกษา 

2564 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 1110 967 81.77 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 851 847 99.53 

 



เอกสารประกอบ
 

(รายงานผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET))



รายงานผลการทดสอบมาตรฐานออสลามศศกษา (I-NET)
ออสลามศศกษาตอนตตน (ออบตตดาอตยะหห)    ปต การศศกษา 2564 
ฉบบบทตท 5 - คคาสถอตอสสาหรบบโรงเรตยนแยกตามสาระการเรตยนรรต

ชชทอโรงเรตยน   ธรรมวอทยามรลนอธอรหบสโรงเรตยน   1195100012

หนนา 1/8

ขนาดโรงเรตยน   ใหญคพอเศษ ทตทตบตงโรงเรตยน    ในเมชอง
จบงหวบด    ยะลา สบงกบด    สสานบกบรอหารงานคณะกรรมการสคงเสรอมการศศกษาเอกชน

วอชา :  อบลกกรอาน-อบตตบฟซตร (11)

จสานวนผรตเขตาสอบ
มบธยฐานคะแนนเฉลตทย คะแนนตสทาสกดคะแนนสรงสกด

ระดบบ
ฐานนอยม
( Mode )( Median )( Mean ) ( Max. ) ( Min. )( S.D. )

มาตรฐาน
สควนเบตทยงเบน

12.89 36.008.00 845 88.0040.34 40.00โรงเรรยน

13.14 36.000.002,420 96.0037.50 36.00ขนาดโรงเรรยน

16.03 32.000.005,883 100.0038.53 36.00จจงหวจด

13.25 32.000.0011,106 96.0035.61 36.00สจงกจด

14.85 32.000.0018,304 100.0037.25 36.00ประเทศ

สาระการเรตยนรรต ประเทศ

คคาสถอตอจสาแนกตามระดบบ

โรงเรตยน
S.D.Mean

คะแนนเตตม จบงหวบด สบงกบด
S.D. S.D. S.D.Mean Mean Mean

ขนาดโรงเรตยน
Mean S.D.

40.34 12.89 16.03 13.25 14.8538.53 35.61 37.2537.50 13.14อจลกกรอาน-อจตตจฟซรร 100.00

วจนทรท 18/07/2022 15:12:33



รายงานผลการทดสอบมาตรฐานออสลามศศกษา (I-NET)
ออสลามศศกษาตอนตตน (ออบตตดาอตยะหห)    ปต การศศกษา 2564 
ฉบบบทตท 5 - คคาสถอตอสสาหรบบโรงเรตยนแยกตามสาระการเรตยนรรต

ชชทอโรงเรตยน   ธรรมวอทยามรลนอธอรหบสโรงเรตยน   1195100012

หนนา 2/8

ขนาดโรงเรตยน   ใหญคพอเศษ ทตทตบตงโรงเรตยน    ในเมชอง
จบงหวบด    ยะลา สบงกบด    สสานบกบรอหารงานคณะกรรมการสคงเสรอมการศศกษาเอกชน

วอชา :  อบลหะดตษ (12)

จสานวนผรตเขตาสอบ
มบธยฐานคะแนนเฉลตทย คะแนนตสทาสกดคะแนนสรงสกด

ระดบบ
ฐานนอยม
( Mode )( Median )( Mean ) ( Max. ) ( Min. )( S.D. )

มาตรฐาน
สควนเบตทยงเบน

13.53 32.004.00 843 84.0039.74 40.00โรงเรรยน

12.90 32.000.002,419 84.0034.43 32.00ขนาดโรงเรรยน

15.96 28.000.005,878 92.0035.67 32.00จจงหวจด

11.86 28.000.0011,101 92.0031.42 32.00สจงกจด

13.47 28.000.0018,298 92.0032.62 32.00ประเทศ

สาระการเรตยนรรต ประเทศ

คคาสถอตอจสาแนกตามระดบบ

โรงเรตยน
S.D.Mean

คะแนนเตตม จบงหวบด สบงกบด
S.D. S.D. S.D.Mean Mean Mean

ขนาดโรงเรตยน
Mean S.D.

39.74 13.53 15.96 11.86 13.4735.67 31.42 32.6234.43 12.90อจลหะดรษ 100.00

วจนทรท 18/07/2022 15:12:33



รายงานผลการทดสอบมาตรฐานออสลามศศกษา (I-NET)
ออสลามศศกษาตอนตตน (ออบตตดาอตยะหห)    ปต การศศกษา 2564 
ฉบบบทตท 5 - คคาสถอตอสสาหรบบโรงเรตยนแยกตามสาระการเรตยนรรต

ชชทอโรงเรตยน   ธรรมวอทยามรลนอธอรหบสโรงเรตยน   1195100012

หนนา 3/8

ขนาดโรงเรตยน   ใหญคพอเศษ ทตทตบตงโรงเรตยน    ในเมชอง
จบงหวบด    ยะลา สบงกบด    สสานบกบรอหารงานคณะกรรมการสคงเสรอมการศศกษาเอกชน

วอชา :  อบลอากตดะฮห (13)

จสานวนผรตเขตาสอบ
มบธยฐานคะแนนเฉลตทย คะแนนตสทาสกดคะแนนสรงสกด

ระดบบ
ฐานนอยม
( Mode )( Median )( Mean ) ( Max. ) ( Min. )( S.D. )

มาตรฐาน
สควนเบตทยงเบน

17.98 32.000.00 843 88.0041.23 40.00โรงเรรยน

16.27 32.000.002,418 92.0035.66 32.00ขนาดโรงเรรยน

18.31 24.000.005,873 92.0037.26 32.00จจงหวจด

15.52 28.000.0011,086 96.0033.64 32.00สจงกจด

16.74 28.000.0018,283 96.0035.26 32.00ประเทศ

สาระการเรตยนรรต ประเทศ

คคาสถอตอจสาแนกตามระดบบ

โรงเรตยน
S.D.Mean

คะแนนเตตม จบงหวบด สบงกบด
S.D. S.D. S.D.Mean Mean Mean

ขนาดโรงเรตยน
Mean S.D.

41.23 17.98 18.31 15.52 16.7437.26 33.64 35.2635.66 16.27อจลอะกรดะฮฮ 100.00

วจนทรท 18/07/2022 15:12:33



รายงานผลการทดสอบมาตรฐานออสลามศศกษา (I-NET)
ออสลามศศกษาตอนตตน (ออบตตดาอตยะหห)    ปต การศศกษา 2564 
ฉบบบทตท 5 - คคาสถอตอสสาหรบบโรงเรตยนแยกตามสาระการเรตยนรรต

ชชทอโรงเรตยน   ธรรมวอทยามรลนอธอรหบสโรงเรตยน   1195100012

หนนา 4/8

ขนาดโรงเรตยน   ใหญคพอเศษ ทตทตบตงโรงเรตยน    ในเมชอง
จบงหวบด    ยะลา สบงกบด    สสานบกบรอหารงานคณะกรรมการสคงเสรอมการศศกษาเอกชน

วอชา :  อบลฟอ กฮห (14)

จสานวนผรตเขตาสอบ
มบธยฐานคะแนนเฉลตทย คะแนนตสทาสกดคะแนนสรงสกด

ระดบบ
ฐานนอยม
( Mode )( Median )( Mean ) ( Max. ) ( Min. )( S.D. )

มาตรฐาน
สควนเบตทยงเบน

16.90 28.000.00 834 92.0041.35 40.00โรงเรรยน

15.91 28.000.002,395 92.0036.74 36.00ขนาดโรงเรรยน

16.87 28.000.005,818 92.0037.71 36.00จจงหวจด

15.05 28.000.0010,989 96.0034.68 32.00สจงกจด

15.78 28.000.0018,178 96.0035.87 32.00ประเทศ

สาระการเรตยนรรต ประเทศ

คคาสถอตอจสาแนกตามระดบบ

โรงเรตยน
S.D.Mean

คะแนนเตตม จบงหวบด สบงกบด
S.D. S.D. S.D.Mean Mean Mean

ขนาดโรงเรตยน
Mean S.D.

41.35 16.90 16.87 15.05 15.7837.71 34.68 35.8736.74 15.91อจลฟฟ กฮฮ 100.00

วจนทรท 18/07/2022 15:12:33



รายงานผลการทดสอบมาตรฐานออสลามศศกษา (I-NET)
ออสลามศศกษาตอนตตน (ออบตตดาอตยะหห)    ปต การศศกษา 2564 
ฉบบบทตท 5 - คคาสถอตอสสาหรบบโรงเรตยนแยกตามสาระการเรตยนรรต

ชชทอโรงเรตยน   ธรรมวอทยามรลนอธอรหบสโรงเรตยน   1195100012

หนนา 5/8

ขนาดโรงเรตยน   ใหญคพอเศษ ทตทตบตงโรงเรตยน    ในเมชอง
จบงหวบด    ยะลา สบงกบด    สสานบกบรอหารงานคณะกรรมการสคงเสรอมการศศกษาเอกชน

วอชา :  อบตตารตค (15)

จสานวนผรตเขตาสอบ
มบธยฐานคะแนนเฉลตทย คะแนนตสทาสกดคะแนนสรงสกด

ระดบบ
ฐานนอยม
( Mode )( Median )( Mean ) ( Max. ) ( Min. )( S.D. )

มาตรฐาน
สควนเบตทยงเบน

16.67 55.0010.00 847 92.5053.22 55.00โรงเรรยน

17.06 40.002.502,425 95.0046.49 45.00ขนาดโรงเรรยน

17.41 35.002.505,916 95.0045.69 42.50จจงหวจด

16.38 30.000.0011,138 97.5043.03 40.00สจงกจด

16.68 35.000.0018,343 97.5043.50 42.50ประเทศ

สาระการเรตยนรรต ประเทศ

คคาสถอตอจสาแนกตามระดบบ

โรงเรตยน
S.D.Mean

คะแนนเตตม จบงหวบด สบงกบด
S.D. S.D. S.D.Mean Mean Mean

ขนาดโรงเรตยน
Mean S.D.

53.22 16.67 17.41 16.38 16.6845.69 43.03 43.5046.49 17.06อจตตารรค 100.00

วจนทรท 18/07/2022 15:12:33



รายงานผลการทดสอบมาตรฐานออสลามศศกษา (I-NET)
ออสลามศศกษาตอนตตน (ออบตตดาอตยะหห)    ปต การศศกษา 2564 
ฉบบบทตท 5 - คคาสถอตอสสาหรบบโรงเรตยนแยกตามสาระการเรตยนรรต

ชชทอโรงเรตยน   ธรรมวอทยามรลนอธอรหบสโรงเรตยน   1195100012

หนนา 6/8

ขนาดโรงเรตยน   ใหญคพอเศษ ทตทตบตงโรงเรตยน    ในเมชอง
จบงหวบด    ยะลา สบงกบด    สสานบกบรอหารงานคณะกรรมการสคงเสรอมการศศกษาเอกชน

วอชา :  อบลอบคลาก (16)

จสานวนผรตเขตาสอบ
มบธยฐานคะแนนเฉลตทย คะแนนตสทาสกดคะแนนสรงสกด

ระดบบ
ฐานนอยม
( Mode )( Median )( Mean ) ( Max. ) ( Min. )( S.D. )

มาตรฐาน
สควนเบตทยงเบน

22.42 90.000.00 847 100.0075.31 85.00โรงเรรยน

27.09 90.000.002,425 100.0064.26 75.00ขนาดโรงเรรยน

25.85 90.000.005,916 100.0059.90 65.00จจงหวจด

26.99 90.000.0011,136 100.0058.98 65.00สจงกจด

26.24 85.000.0018,340 100.0058.68 65.00ประเทศ

สาระการเรตยนรรต ประเทศ

คคาสถอตอจสาแนกตามระดบบ

โรงเรตยน
S.D.Mean

คะแนนเตตม จบงหวบด สบงกบด
S.D. S.D. S.D.Mean Mean Mean

ขนาดโรงเรตยน
Mean S.D.

75.31 22.42 25.85 26.99 26.2459.90 58.98 58.6864.26 27.09อจลอจคลาก 100.00

วจนทรท 18/07/2022 15:12:33



รายงานผลการทดสอบมาตรฐานออสลามศศกษา (I-NET)
ออสลามศศกษาตอนตตน (ออบตตดาอตยะหห)    ปต การศศกษา 2564 
ฉบบบทตท 5 - คคาสถอตอสสาหรบบโรงเรตยนแยกตามสาระการเรตยนรรต

ชชทอโรงเรตยน   ธรรมวอทยามรลนอธอรหบสโรงเรตยน   1195100012

หนนา 7/8

ขนาดโรงเรตยน   ใหญคพอเศษ ทตทตบตงโรงเรตยน    ในเมชอง
จบงหวบด    ยะลา สบงกบด    สสานบกบรอหารงานคณะกรรมการสคงเสรอมการศศกษาเอกชน

วอชา :  ภาษามลายร (17)

จสานวนผรตเขตาสอบ
มบธยฐานคะแนนเฉลตทย คะแนนตสทาสกดคะแนนสรงสกด

ระดบบ
ฐานนอยม
( Mode )( Median )( Mean ) ( Max. ) ( Min. )( S.D. )

มาตรฐาน
สควนเบตทยงเบน

16.54 72.0012.00 838 100.0063.30 68.00โรงเรรยน

21.23 24.000.002,402 100.0047.22 44.00ขนาดโรงเรรยน

21.23 28.000.005,897 100.0047.32 44.00จจงหวจด

18.68 28.000.0011,000 100.0037.66 32.00สจงกจด

19.74 28.000.0018,204 100.0039.74 36.00ประเทศ

สาระการเรตยนรรต ประเทศ

คคาสถอตอจสาแนกตามระดบบ

โรงเรตยน
S.D.Mean

คะแนนเตตม จบงหวบด สบงกบด
S.D. S.D. S.D.Mean Mean Mean

ขนาดโรงเรตยน
Mean S.D.

63.30 16.54 21.23 18.68 19.7447.32 37.66 39.7447.22 21.23ภาษามลายย 100.00

วจนทรท 18/07/2022 15:12:33



รายงานผลการทดสอบมาตรฐานออสลามศศกษา (I-NET)
ออสลามศศกษาตอนตตน (ออบตตดาอตยะหห)    ปต การศศกษา 2564 
ฉบบบทตท 5 - คคาสถอตอสสาหรบบโรงเรตยนแยกตามสาระการเรตยนรรต

ชชทอโรงเรตยน   ธรรมวอทยามรลนอธอรหบสโรงเรตยน   1195100012

หนนา 8/8

ขนาดโรงเรตยน   ใหญคพอเศษ ทตทตบตงโรงเรตยน    ในเมชอง
จบงหวบด    ยะลา สบงกบด    สสานบกบรอหารงานคณะกรรมการสคงเสรอมการศศกษาเอกชน

วอชา :  ภาษาอาหรบบ (18)

จสานวนผรตเขตาสอบ
มบธยฐานคะแนนเฉลตทย คะแนนตสทาสกดคะแนนสรงสกด

ระดบบ
ฐานนอยม
( Mode )( Median )( Mean ) ( Max. ) ( Min. )( S.D. )

มาตรฐาน
สควนเบตทยงเบน

10.65 28.004.00 838 72.0030.20 28.00โรงเรรยน

10.51 28.000.002,413 84.0028.68 28.00ขนาดโรงเรรยน

17.88 28.000.005,897 96.0035.59 32.00จจงหวจด

10.30 28.000.0011,117 88.0027.67 28.00สจงกจด

14.46 24.000.0018,322 96.0030.92 28.00ประเทศ

สาระการเรตยนรรต ประเทศ

คคาสถอตอจสาแนกตามระดบบ

โรงเรตยน
S.D.Mean

คะแนนเตตม จบงหวบด สบงกบด
S.D. S.D. S.D.Mean Mean Mean

ขนาดโรงเรตยน
Mean S.D.

30.20 10.65 17.88 10.30 14.4635.59 27.67 30.9228.68 10.51ภาษาอาหรจบ 100.00

สาระการเรรยนรย นทรทโรงเรรยนควรเรรงพจฒนาเนนทองจากคะแนนเฉลรทยของโรงเรรยนตตทากวราคะแนนเฉลรทยระดจบประเทศ

1) ภาษาอาหรจบ

วจนทรท 18/07/2022 15:12:33



รายงานผลการทดสอบมาตรฐานออสลามศศกษา (I-NET)
ออสลามศศกษาตอนกลาง (มมตตาววตซซเตาะหห)   ปซ การศศกษา 2564 
ฉบวบทซท 5 - คคาสถอตอสสาหรวบโรงเรซยนแยกตามสาระการเรซยนรรร

ชชทอโรงเรซยน   ธรรมวอทยามรลนอธอรหวสโรงเรซยน   1195100012

หนนา 1/8

ขนาดโรงเรซยน   ใหญคพอเศษ ทซทตวตงโรงเรซยน    ในเมชอง
จวงหววด    ยะลา สวงกวด    สสานวกบรอหารงานคณะกรรมการสคงเสรอมการศศกษาเอกชน

วอชา :  อวลกมรอาน-อวตตวฟซซร (21)

จสานวนผรรเขราสอบ
มวธยฐานคะแนนเฉลซทย คะแนนตสทาสมดคะแนนสรงสมด

ระดวบ
ฐานนอยม
( Mode )( Median )( Mean ) ( Max. ) ( Min. )( S.D. )

มาตรฐาน
สควนเบซทยงเบน

12.03 35.0010.00 537 75.0041.56 42.50โรงเรรยน

12.16 35.007.502,805 82.5037.06 35.00ขนาดโรงเรรยน

12.58 35.002.503,367 92.5037.54 35.00จจงหวจด

12.77 32.500.0010,846 95.0037.60 35.00สจงกจด

12.75 32.500.0013,309 95.0037.61 35.00ประเทศ

สาระการเรซยนรรร ประเทศ

คคาสถอตอจสาแนกตามระดวบ

โรงเรซยน
S.D.Mean

คะแนนเตตม จวงหววด สวงกวด
S.D. S.D. S.D.Mean Mean Mean

ขนาดโรงเรซยน
Mean S.D.

41.56 12.03 12.58 12.77 12.7537.54 37.60 37.6137.06 12.16อจลกกรอาน-อจตตจฟซรร 100.00

วจนทรท 18/07/2022 15:12:41



รายงานผลการทดสอบมาตรฐานออสลามศศกษา (I-NET)
ออสลามศศกษาตอนกลาง (มมตตาววตซซเตาะหห)   ปซ การศศกษา 2564 
ฉบวบทซท 5 - คคาสถอตอสสาหรวบโรงเรซยนแยกตามสาระการเรซยนรรร

ชชทอโรงเรซยน   ธรรมวอทยามรลนอธอรหวสโรงเรซยน   1195100012

หนนา 2/8

ขนาดโรงเรซยน   ใหญคพอเศษ ทซทตวตงโรงเรซยน    ในเมชอง
จวงหววด    ยะลา สวงกวด    สสานวกบรอหารงานคณะกรรมการสคงเสรอมการศศกษาเอกชน

วอชา :  อวลหะดซษ (22)

จสานวนผรรเขราสอบ
มวธยฐานคะแนนเฉลซทย คะแนนตสทาสมดคะแนนสรงสมด

ระดวบ
ฐานนอยม
( Mode )( Median )( Mean ) ( Max. ) ( Min. )( S.D. )

มาตรฐาน
สควนเบซทยงเบน

11.95 43.756.25 537 78.1342.48 43.75โรงเรรยน

12.51 31.250.002,798 78.1336.16 34.38ขนาดโรงเรรยน

12.58 31.250.003,359 87.5035.65 34.38จจงหวจด

12.39 31.250.0010,819 87.5035.61 34.38สจงกจด

12.44 31.250.0013,278 87.5035.42 34.38ประเทศ

สาระการเรซยนรรร ประเทศ

คคาสถอตอจสาแนกตามระดวบ

โรงเรซยน
S.D.Mean

คะแนนเตตม จวงหววด สวงกวด
S.D. S.D. S.D.Mean Mean Mean

ขนาดโรงเรซยน
Mean S.D.

42.48 11.95 12.58 12.39 12.4435.65 35.61 35.4236.16 12.51อจลหะดรษ 100.00

วจนทรท 18/07/2022 15:12:41



รายงานผลการทดสอบมาตรฐานออสลามศศกษา (I-NET)
ออสลามศศกษาตอนกลาง (มมตตาววตซซเตาะหห)   ปซ การศศกษา 2564 
ฉบวบทซท 5 - คคาสถอตอสสาหรวบโรงเรซยนแยกตามสาระการเรซยนรรร

ชชทอโรงเรซยน   ธรรมวอทยามรลนอธอรหวสโรงเรซยน   1195100012

หนนา 3/8

ขนาดโรงเรซยน   ใหญคพอเศษ ทซทตวตงโรงเรซยน    ในเมชอง
จวงหววด    ยะลา สวงกวด    สสานวกบรอหารงานคณะกรรมการสคงเสรอมการศศกษาเอกชน

วอชา :  อวลอากซดะฮห (23)

จสานวนผรรเขราสอบ
มวธยฐานคะแนนเฉลซทย คะแนนตสทาสมดคะแนนสรงสมด

ระดวบ
ฐานนอยม
( Mode )( Median )( Mean ) ( Max. ) ( Min. )( S.D. )

มาตรฐาน
สควนเบซทยงเบน

13.60 60.0015.00 517 87.5057.41 60.00โรงเรรยน

16.05 55.007.502,788 95.0050.11 52.50ขนาดโรงเรรยน

15.56 55.0010.003,339 92.5050.38 52.50จจงหวจด

16.29 57.507.5010,828 95.0051.49 52.50สจงกจด

16.30 57.507.5013,292 95.0050.87 52.50ประเทศ

สาระการเรซยนรรร ประเทศ

คคาสถอตอจสาแนกตามระดวบ

โรงเรซยน
S.D.Mean

คะแนนเตตม จวงหววด สวงกวด
S.D. S.D. S.D.Mean Mean Mean

ขนาดโรงเรซยน
Mean S.D.

57.41 13.60 15.56 16.29 16.3050.38 51.49 50.8750.11 16.05อจลอะกรดะฮฮ 100.00

วจนทรท 18/07/2022 15:12:41



รายงานผลการทดสอบมาตรฐานออสลามศศกษา (I-NET)
ออสลามศศกษาตอนกลาง (มมตตาววตซซเตาะหห)   ปซ การศศกษา 2564 
ฉบวบทซท 5 - คคาสถอตอสสาหรวบโรงเรซยนแยกตามสาระการเรซยนรรร

ชชทอโรงเรซยน   ธรรมวอทยามรลนอธอรหวสโรงเรซยน   1195100012

หนนา 4/8

ขนาดโรงเรซยน   ใหญคพอเศษ ทซทตวตงโรงเรซยน    ในเมชอง
จวงหววด    ยะลา สวงกวด    สสานวกบรอหารงานคณะกรรมการสคงเสรอมการศศกษาเอกชน

วอชา :  อวลฟอ กฮห (24)

จสานวนผรรเขราสอบ
มวธยฐานคะแนนเฉลซทย คะแนนตสทาสมดคะแนนสรงสมด

ระดวบ
ฐานนอยม
( Mode )( Median )( Mean ) ( Max. ) ( Min. )( S.D. )

มาตรฐาน
สควนเบซทยงเบน

11.71 47.5010.00 517 80.0042.01 42.50โรงเรรยน

11.58 27.507.502,788 80.0036.45 35.00ขนาดโรงเรรยน

11.51 32.505.003,338 80.0036.48 35.00จจงหวจด

11.69 32.502.5010,824 80.0036.37 35.00สจงกจด

11.66 32.502.5013,287 80.0036.17 35.00ประเทศ

สาระการเรซยนรรร ประเทศ

คคาสถอตอจสาแนกตามระดวบ

โรงเรซยน
S.D.Mean

คะแนนเตตม จวงหววด สวงกวด
S.D. S.D. S.D.Mean Mean Mean

ขนาดโรงเรซยน
Mean S.D.

42.01 11.71 11.51 11.69 11.6636.48 36.37 36.1736.45 11.58อจลฟฟ กฮฮ 100.00

วจนทรท 18/07/2022 15:12:41



รายงานผลการทดสอบมาตรฐานออสลามศศกษา (I-NET)
ออสลามศศกษาตอนกลาง (มมตตาววตซซเตาะหห)   ปซ การศศกษา 2564 
ฉบวบทซท 5 - คคาสถอตอสสาหรวบโรงเรซยนแยกตามสาระการเรซยนรรร

ชชทอโรงเรซยน   ธรรมวอทยามรลนอธอรหวสโรงเรซยน   1195100012

หนนา 5/8

ขนาดโรงเรซยน   ใหญคพอเศษ ทซทตวตงโรงเรซยน    ในเมชอง
จวงหววด    ยะลา สวงกวด    สสานวกบรอหารงานคณะกรรมการสคงเสรอมการศศกษาเอกชน

วอชา :  อวตตารซค (25)

จสานวนผรรเขราสอบ
มวธยฐานคะแนนเฉลซทย คะแนนตสทาสมดคะแนนสรงสมด

ระดวบ
ฐานนอยม
( Mode )( Median )( Mean ) ( Max. ) ( Min. )( S.D. )

มาตรฐาน
สควนเบซทยงเบน

13.45 45.0012.50 543 80.0047.09 47.50โรงเรรยน

13.64 45.005.002,830 85.0042.14 42.50ขนาดโรงเรรยน

13.91 45.002.503,381 82.5042.78 42.50จจงหวจด

13.45 45.002.5010,906 90.0042.55 42.50สจงกจด

13.37 45.002.5013,371 90.0042.56 42.50ประเทศ

สาระการเรซยนรรร ประเทศ

คคาสถอตอจสาแนกตามระดวบ

โรงเรซยน
S.D.Mean

คะแนนเตตม จวงหววด สวงกวด
S.D. S.D. S.D.Mean Mean Mean

ขนาดโรงเรซยน
Mean S.D.

47.09 13.45 13.91 13.45 13.3742.78 42.55 42.5642.14 13.64อจตตารรค 100.00

วจนทรท 18/07/2022 15:12:41



รายงานผลการทดสอบมาตรฐานออสลามศศกษา (I-NET)
ออสลามศศกษาตอนกลาง (มมตตาววตซซเตาะหห)   ปซ การศศกษา 2564 
ฉบวบทซท 5 - คคาสถอตอสสาหรวบโรงเรซยนแยกตามสาระการเรซยนรรร

ชชทอโรงเรซยน   ธรรมวอทยามรลนอธอรหวสโรงเรซยน   1195100012

หนนา 6/8

ขนาดโรงเรซยน   ใหญคพอเศษ ทซทตวตงโรงเรซยน    ในเมชอง
จวงหววด    ยะลา สวงกวด    สสานวกบรอหารงานคณะกรรมการสคงเสรอมการศศกษาเอกชน

วอชา :  อวลอวคลาก (26)

จสานวนผรรเขราสอบ
มวธยฐานคะแนนเฉลซทย คะแนนตสทาสมดคะแนนสรงสมด

ระดวบ
ฐานนอยม
( Mode )( Median )( Mean ) ( Max. ) ( Min. )( S.D. )

มาตรฐาน
สควนเบซทยงเบน

14.35 56.004.00 543 88.0048.21 52.00โรงเรรยน

15.99 56.000.002,830 88.0042.70 44.00ขนาดโรงเรรยน

15.25 48.004.003,380 88.0041.85 44.00จจงหวจด

15.85 52.000.0010,902 88.0042.41 44.00สจงกจด

15.72 52.000.0013,366 88.0042.09 44.00ประเทศ

สาระการเรซยนรรร ประเทศ

คคาสถอตอจสาแนกตามระดวบ

โรงเรซยน
S.D.Mean

คะแนนเตตม จวงหววด สวงกวด
S.D. S.D. S.D.Mean Mean Mean

ขนาดโรงเรซยน
Mean S.D.

48.21 14.35 15.25 15.85 15.7241.85 42.41 42.0942.70 15.99อจลอจคลาก 100.00

วจนทรท 18/07/2022 15:12:41



รายงานผลการทดสอบมาตรฐานออสลามศศกษา (I-NET)
ออสลามศศกษาตอนกลาง (มมตตาววตซซเตาะหห)   ปซ การศศกษา 2564 
ฉบวบทซท 5 - คคาสถอตอสสาหรวบโรงเรซยนแยกตามสาระการเรซยนรรร

ชชทอโรงเรซยน   ธรรมวอทยามรลนอธอรหวสโรงเรซยน   1195100012

หนนา 7/8

ขนาดโรงเรซยน   ใหญคพอเศษ ทซทตวตงโรงเรซยน    ในเมชอง
จวงหววด    ยะลา สวงกวด    สสานวกบรอหารงานคณะกรรมการสคงเสรอมการศศกษาเอกชน

วอชา :  ภาษามลายร (27)

จสานวนผรรเขราสอบ
มวธยฐานคะแนนเฉลซทย คะแนนตสทาสมดคะแนนสรงสมด

ระดวบ
ฐานนอยม
( Mode )( Median )( Mean ) ( Max. ) ( Min. )( S.D. )

มาตรฐาน
สควนเบซทยงเบน

14.97 80.0016.00 511 96.0068.36 72.00โรงเรรยน

21.64 28.004.002,749 96.0046.98 44.00ขนาดโรงเรรยน

21.59 28.000.003,327 96.0049.57 52.00จจงหวจด

20.00 28.000.0010,333 96.0040.49 36.00สจงกจด

20.17 28.000.0012,791 96.0040.92 36.00ประเทศ

สาระการเรซยนรรร ประเทศ

คคาสถอตอจสาแนกตามระดวบ

โรงเรซยน
S.D.Mean

คะแนนเตตม จวงหววด สวงกวด
S.D. S.D. S.D.Mean Mean Mean

ขนาดโรงเรซยน
Mean S.D.

68.36 14.97 21.59 20.00 20.1749.57 40.49 40.9246.98 21.64ภาษามลายย 100.00

วจนทรท 18/07/2022 15:12:41



รายงานผลการทดสอบมาตรฐานออสลามศศกษา (I-NET)
ออสลามศศกษาตอนกลาง (มมตตาววตซซเตาะหห)   ปซ การศศกษา 2564 
ฉบวบทซท 5 - คคาสถอตอสสาหรวบโรงเรซยนแยกตามสาระการเรซยนรรร

ชชทอโรงเรซยน   ธรรมวอทยามรลนอธอรหวสโรงเรซยน   1195100012

หนนา 8/8

ขนาดโรงเรซยน   ใหญคพอเศษ ทซทตวตงโรงเรซยน    ในเมชอง
จวงหววด    ยะลา สวงกวด    สสานวกบรอหารงานคณะกรรมการสคงเสรอมการศศกษาเอกชน

วอชา :  ภาษาอาหรวบ (28)

จสานวนผรรเขราสอบ
มวธยฐานคะแนนเฉลซทย คะแนนตสทาสมดคะแนนสรงสมด

ระดวบ
ฐานนอยม
( Mode )( Median )( Mean ) ( Max. ) ( Min. )( S.D. )

มาตรฐาน
สควนเบซทยงเบน

10.79 32.004.00 511 84.0033.10 32.00โรงเรรยน

10.67 24.004.002,779 84.0028.62 28.00ขนาดโรงเรรยน

12.31 24.000.003,327 88.0029.95 28.00จจงหวจด

10.83 24.000.0010,808 88.0027.70 28.00สจงกจด

11.17 24.000.0013,266 88.0027.92 28.00ประเทศ

สาระการเรซยนรรร ประเทศ

คคาสถอตอจสาแนกตามระดวบ

โรงเรซยน
S.D.Mean

คะแนนเตตม จวงหววด สวงกวด
S.D. S.D. S.D.Mean Mean Mean

ขนาดโรงเรซยน
Mean S.D.

33.10 10.79 12.31 10.83 11.1729.95 27.70 27.9228.62 10.67ภาษาอาหรจบ 100.00

วจนทรท 18/07/2022 15:12:41



รายงานผลการทดสอบมาตรฐานออสลามศศกษา (I-NET)
ออสลามศศกษาตอนปลาย (ซานาววยะหห)   ปว การศศกษา 2564 
ฉบบบทวท 5 - คคาสถอตอสสาหรบบโรงเรวยนแยกตามสาระการเรวยนรรร

ชชทอโรงเรวยน   ธรรมวอทยามรลนอธอรหบสโรงเรวยน   1195100012

หนนา 1/8

ขนาดโรงเรวยน   ใหญคพอเศษ ทวทตบตงโรงเรวยน    ในเมชอง
จบงหวบด    ยะลา สบงกบด    สสานบกบรอหารงานคณะกรรมการสคงเสรอมการศศกษาเอกชน

วอชา :  อบลกกรอาน-อบตตบฟซวร (31)

จสานวนผรรเขราสอบ
มบธยฐานคะแนนเฉลวทย คะแนนตสทาสกดคะแนนสรงสกด

ระดบบ
ฐานนอยม
( Mode )( Median )( Mean ) ( Max. ) ( Min. )( S.D. )

มาตรฐาน
สควนเบวทยงเบน

10.25 42.0016.00 231 74.0044.29 44.00โรงเรรยน

12.39 32.008.001,870 88.0037.14 36.00ขนาดโรงเรรยน

12.20 32.008.001,907 88.0036.46 36.00จจงหวจด

12.33 32.006.006,756 90.0035.66 34.00สจงกจด

12.14 32.006.007,379 90.0035.34 34.00ประเทศ

สาระการเรวยนรรร ประเทศ

คคาสถอตอจสาแนกตามระดบบ

โรงเรวยน
S.D.Mean

คะแนนเตตม จบงหวบด สบงกบด
S.D. S.D. S.D.Mean Mean Mean

ขนาดโรงเรวยน
Mean S.D.

44.29 10.25 12.20 12.33 12.1436.46 35.66 35.3437.14 12.39อจลกกรอาน-อจตตจฟซรร 100.00

วจนทรท 18/07/2022 15:12:46



รายงานผลการทดสอบมาตรฐานออสลามศศกษา (I-NET)
ออสลามศศกษาตอนปลาย (ซานาววยะหห)   ปว การศศกษา 2564 
ฉบบบทวท 5 - คคาสถอตอสสาหรบบโรงเรวยนแยกตามสาระการเรวยนรรร

ชชทอโรงเรวยน   ธรรมวอทยามรลนอธอรหบสโรงเรวยน   1195100012

หนนา 2/8

ขนาดโรงเรวยน   ใหญคพอเศษ ทวทตบตงโรงเรวยน    ในเมชอง
จบงหวบด    ยะลา สบงกบด    สสานบกบรอหารงานคณะกรรมการสคงเสรอมการศศกษาเอกชน

วอชา :  อบลหะดวษ (32)

จสานวนผรรเขราสอบ
มบธยฐานคะแนนเฉลวทย คะแนนตสทาสกดคะแนนสรงสกด

ระดบบ
ฐานนอยม
( Mode )( Median )( Mean ) ( Max. ) ( Min. )( S.D. )

มาตรฐาน
สควนเบวทยงเบน

13.60 45.007.50 231 75.0038.64 37.50โรงเรรยน

13.60 30.000.001,868 85.0034.36 32.50ขนาดโรงเรรยน

13.17 25.005.001,905 85.0033.15 32.50จจงหวจด

13.59 30.000.006,750 85.0034.28 32.50สจงกจด

13.35 30.000.007,373 85.0033.98 32.50ประเทศ

สาระการเรวยนรรร ประเทศ

คคาสถอตอจสาแนกตามระดบบ

โรงเรวยน
S.D.Mean

คะแนนเตตม จบงหวบด สบงกบด
S.D. S.D. S.D.Mean Mean Mean

ขนาดโรงเรวยน
Mean S.D.

38.64 13.60 13.17 13.59 13.3533.15 34.28 33.9834.36 13.60อจลหะดรษ 100.00

วจนทรท 18/07/2022 15:12:46



รายงานผลการทดสอบมาตรฐานออสลามศศกษา (I-NET)
ออสลามศศกษาตอนปลาย (ซานาววยะหห)   ปว การศศกษา 2564 
ฉบบบทวท 5 - คคาสถอตอสสาหรบบโรงเรวยนแยกตามสาระการเรวยนรรร

ชชทอโรงเรวยน   ธรรมวอทยามรลนอธอรหบสโรงเรวยน   1195100012

หนนา 3/8

ขนาดโรงเรวยน   ใหญคพอเศษ ทวทตบตงโรงเรวยน    ในเมชอง
จบงหวบด    ยะลา สบงกบด    สสานบกบรอหารงานคณะกรรมการสคงเสรอมการศศกษาเอกชน

วอชา :  อบลอากวดะฮห (33)

จสานวนผรรเขราสอบ
มบธยฐานคะแนนเฉลวทย คะแนนตสทาสกดคะแนนสรงสกด

ระดบบ
ฐานนอยม
( Mode )( Median )( Mean ) ( Max. ) ( Min. )( S.D. )

มาตรฐาน
สควนเบวทยงเบน

11.16 50.0014.00 237 74.0044.13 44.00โรงเรรยน

12.54 32.004.001,892 82.0037.14 36.00ขนาดโรงเรรยน

*12.27 28.006.001,921 84.0035.68 36.00จจงหวจด

12.48 28.004.006,796 84.0036.20 36.00สจงกจด

12.34 28.004.007,419 84.0035.93 36.00ประเทศ

* : มรคคาฐานนนยมมากกวคา 1 คคา

สาระการเรวยนรรร ประเทศ

คคาสถอตอจสาแนกตามระดบบ

โรงเรวยน
S.D.Mean

คะแนนเตตม จบงหวบด สบงกบด
S.D. S.D. S.D.Mean Mean Mean

ขนาดโรงเรวยน
Mean S.D.

44.13 11.16 12.27 12.48 12.3435.68 36.20 35.9337.14 12.54อจลอะกรดะฮฮ 100.00

วจนทรท 18/07/2022 15:12:46



รายงานผลการทดสอบมาตรฐานออสลามศศกษา (I-NET)
ออสลามศศกษาตอนปลาย (ซานาววยะหห)   ปว การศศกษา 2564 
ฉบบบทวท 5 - คคาสถอตอสสาหรบบโรงเรวยนแยกตามสาระการเรวยนรรร

ชชทอโรงเรวยน   ธรรมวอทยามรลนอธอรหบสโรงเรวยน   1195100012

หนนา 4/8

ขนาดโรงเรวยน   ใหญคพอเศษ ทวทตบตงโรงเรวยน    ในเมชอง
จบงหวบด    ยะลา สบงกบด    สสานบกบรอหารงานคณะกรรมการสคงเสรอมการศศกษาเอกชน

วอชา :  อบลฟอ กฮห (34)

จสานวนผรรเขราสอบ
มบธยฐานคะแนนเฉลวทย คะแนนตสทาสกดคะแนนสรงสกด

ระดบบ
ฐานนอยม
( Mode )( Median )( Mean ) ( Max. ) ( Min. )( S.D. )

มาตรฐาน
สควนเบวทยงเบน

13.12 54.0012.00 237 80.0047.39 48.00โรงเรรยน

14.17 38.008.001,892 88.0039.80 38.00ขนาดโรงเรรยน

13.61 34.008.001,921 84.0038.12 36.00จจงหวจด

13.52 30.006.006,796 88.0038.25 38.00สจงกจด

13.35 30.006.007,419 88.0037.89 38.00ประเทศ

สาระการเรวยนรรร ประเทศ

คคาสถอตอจสาแนกตามระดบบ

โรงเรวยน
S.D.Mean

คะแนนเตตม จบงหวบด สบงกบด
S.D. S.D. S.D.Mean Mean Mean

ขนาดโรงเรวยน
Mean S.D.

47.39 13.12 13.61 13.52 13.3538.12 38.25 37.8939.80 14.17อจลฟน กฮฮ 100.00

วจนทรท 18/07/2022 15:12:46



รายงานผลการทดสอบมาตรฐานออสลามศศกษา (I-NET)
ออสลามศศกษาตอนปลาย (ซานาววยะหห)   ปว การศศกษา 2564 
ฉบบบทวท 5 - คคาสถอตอสสาหรบบโรงเรวยนแยกตามสาระการเรวยนรรร

ชชทอโรงเรวยน   ธรรมวอทยามรลนอธอรหบสโรงเรวยน   1195100012

หนนา 5/8

ขนาดโรงเรวยน   ใหญคพอเศษ ทวทตบตงโรงเรวยน    ในเมชอง
จบงหวบด    ยะลา สบงกบด    สสานบกบรอหารงานคณะกรรมการสคงเสรอมการศศกษาเอกชน

วอชา :  อบตตารวค (35)

จสานวนผรรเขราสอบ
มบธยฐานคะแนนเฉลวทย คะแนนตสทาสกดคะแนนสรงสกด

ระดบบ
ฐานนอยม
( Mode )( Median )( Mean ) ( Max. ) ( Min. )( S.D. )

มาตรฐาน
สควนเบวทยงเบน

9.68 37.5010.00 222 67.5036.22 37.50โรงเรรยน

10.65 30.002.501,858 75.0031.93 31.25ขนาดโรงเรรยน

10.26 32.500.001,902 75.0031.32 30.00จจงหวจด

10.34 27.500.006,751 75.0031.45 30.00สจงกจด

10.22 27.500.007,372 75.0031.27 30.00ประเทศ

สาระการเรวยนรรร ประเทศ

คคาสถอตอจสาแนกตามระดบบ

โรงเรวยน
S.D.Mean

คะแนนเตตม จบงหวบด สบงกบด
S.D. S.D. S.D.Mean Mean Mean

ขนาดโรงเรวยน
Mean S.D.

36.22 9.68 10.26 10.34 10.2231.32 31.45 31.2731.93 10.65อจตตารรค 100.00

วจนทรท 18/07/2022 15:12:46



รายงานผลการทดสอบมาตรฐานออสลามศศกษา (I-NET)
ออสลามศศกษาตอนปลาย (ซานาววยะหห)   ปว การศศกษา 2564 
ฉบบบทวท 5 - คคาสถอตอสสาหรบบโรงเรวยนแยกตามสาระการเรวยนรรร

ชชทอโรงเรวยน   ธรรมวอทยามรลนอธอรหบสโรงเรวยน   1195100012

หนนา 6/8

ขนาดโรงเรวยน   ใหญคพอเศษ ทวทตบตงโรงเรวยน    ในเมชอง
จบงหวบด    ยะลา สบงกบด    สสานบกบรอหารงานคณะกรรมการสคงเสรอมการศศกษาเอกชน

วอชา :  อบลอบคลาก (36)

จสานวนผรรเขราสอบ
มบธยฐานคะแนนเฉลวทย คะแนนตสทาสกดคะแนนสรงสกด

ระดบบ
ฐานนอยม
( Mode )( Median )( Mean ) ( Max. ) ( Min. )( S.D. )

มาตรฐาน
สควนเบวทยงเบน

14.32 76.0012.00 222 92.0064.63 68.00โรงเรรยน

20.65 68.004.001,858 96.0051.32 56.00ขนาดโรงเรรยน

21.04 64.004.001,902 96.0049.68 52.00จจงหวจด

20.53 68.000.006,750 96.0049.74 52.00สจงกจด

20.44 68.000.007,371 96.0049.29 52.00ประเทศ

สาระการเรวยนรรร ประเทศ

คคาสถอตอจสาแนกตามระดบบ

โรงเรวยน
S.D.Mean

คะแนนเตตม จบงหวบด สบงกบด
S.D. S.D. S.D.Mean Mean Mean

ขนาดโรงเรวยน
Mean S.D.

64.63 14.32 21.04 20.53 20.4449.68 49.74 49.2951.32 20.65อจลอจคลาก 100.00

วจนทรท 18/07/2022 15:12:46



รายงานผลการทดสอบมาตรฐานออสลามศศกษา (I-NET)
ออสลามศศกษาตอนปลาย (ซานาววยะหห)   ปว การศศกษา 2564 
ฉบบบทวท 5 - คคาสถอตอสสาหรบบโรงเรวยนแยกตามสาระการเรวยนรรร

ชชทอโรงเรวยน   ธรรมวอทยามรลนอธอรหบสโรงเรวยน   1195100012

หนนา 7/8

ขนาดโรงเรวยน   ใหญคพอเศษ ทวทตบตงโรงเรวยน    ในเมชอง
จบงหวบด    ยะลา สบงกบด    สสานบกบรอหารงานคณะกรรมการสคงเสรอมการศศกษาเอกชน

วอชา :  ภาษามลายร (37)

จสานวนผรรเขราสอบ
มบธยฐานคะแนนเฉลวทย คะแนนตสทาสกดคะแนนสรงสกด

ระดบบ
ฐานนอยม
( Mode )( Median )( Mean ) ( Max. ) ( Min. )( S.D. )

มาตรฐาน
สควนเบวทยงเบน

18.95 71.889.38 222 96.8856.62 59.38โรงเรรยน

20.42 21.883.131,818 96.8841.62 37.50ขนาดโรงเรรยน

19.47 21.883.131,899 96.8842.36 40.63จจงหวจด

18.83 21.883.136,530 96.8836.97 31.25สจงกจด

18.75 21.883.137,150 96.8837.04 34.38ประเทศ

สาระการเรวยนรรร ประเทศ

คคาสถอตอจสาแนกตามระดบบ

โรงเรวยน
S.D.Mean

คะแนนเตตม จบงหวบด สบงกบด
S.D. S.D. S.D.Mean Mean Mean

ขนาดโรงเรวยน
Mean S.D.

56.62 18.95 19.47 18.83 18.7542.36 36.97 37.0441.62 20.42ภาษามลายย 100.00

วจนทรท 18/07/2022 15:12:46



รายงานผลการทดสอบมาตรฐานออสลามศศกษา (I-NET)
ออสลามศศกษาตอนปลาย (ซานาววยะหห)   ปว การศศกษา 2564 
ฉบบบทวท 5 - คคาสถอตอสสาหรบบโรงเรวยนแยกตามสาระการเรวยนรรร

ชชทอโรงเรวยน   ธรรมวอทยามรลนอธอรหบสโรงเรวยน   1195100012

หนนา 8/8

ขนาดโรงเรวยน   ใหญคพอเศษ ทวทตบตงโรงเรวยน    ในเมชอง
จบงหวบด    ยะลา สบงกบด    สสานบกบรอหารงานคณะกรรมการสคงเสรอมการศศกษาเอกชน

วอชา :  ภาษาอาหรบบ (38)

จสานวนผรรเขราสอบ
มบธยฐานคะแนนเฉลวทย คะแนนตสทาสกดคะแนนสรงสกด

ระดบบ
ฐานนอยม
( Mode )( Median )( Mean ) ( Max. ) ( Min. )( S.D. )

มาตรฐาน
สควนเบวทยงเบน

12.65 21.886.25 222 78.1328.46 25.00โรงเรรยน

10.97 21.880.001,856 87.5023.52 21.88ขนาดโรงเรรยน

10.21 21.880.001,899 78.1322.70 21.88จจงหวจด

10.26 21.880.006,742 87.5022.20 21.88สจงกจด

10.05 21.880.007,362 87.5021.97 21.88ประเทศ

สาระการเรวยนรรร ประเทศ

คคาสถอตอจสาแนกตามระดบบ

โรงเรวยน
S.D.Mean

คะแนนเตตม จบงหวบด สบงกบด
S.D. S.D. S.D.Mean Mean Mean

ขนาดโรงเรวยน
Mean S.D.

28.46 12.65 10.21 10.26 10.0522.70 22.20 21.9723.52 10.97ภาษาอาหรจบ 100.00

วจนทรท 18/07/2022 15:12:46



เอกสารประกอบ
 

(ผลการรับรองขอมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา)



ผลการรับรองข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

รายงานนี้ได้ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว  
 ได้ผ่านการตรวจสอบค าผิด การใช้ภาษา  
 ได้ผ่านการตรวจสอบที่มาที่ไปของข้อมูลให้เนื้อหาในรายงานมีความน่าเชื่อถือ 
 ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพ้ืนฐาน แผนพัฒนาของสถานศึกษา ผลการประเมิน ตลอดจน 

ความสอดคล้องของผลประเมิน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษา ในอนาคต 
รวมทั้งข้อมูลประกอบในภาคผนวก มีข้อมูลที่ตรงตามสภาพจริงทุกประการ  

รายนามคณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพภายในพิจารณารับรองผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 

คณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพภายใน  
1. นายรอซี  เบ็ญสุหลง    ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธาน  
2. นายสอล่าหุดดี้  เหมและ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธาน  
3. นายวิเชียร    รัตนญาติ                    ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
4. นายฮัมดาน  อ่อนหวาน    นักวิชาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
5. นายอัลฮูดา  ลาเตะ   ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ  
6. นางดีณา  กาแบ   หัวหน้าฝ่ายบุคลากร   กรรมการ  
7.นางแวรอเมะ  เจะดาแม  หัวหน้าฝ่ายวิชาการสามัญ  กรรมการ 
8.นายอัซลัม  เบ็ญสุหลง   รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการสามัญ  กรรมการ  
9.นายสามะแอ   หอแว   หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา  กรรมการ  
10. นางวันสารีนา  แวดอเลาะ  หัวหน้าฝ่ายงานประกัน            กรรมการ  
11.นางสาวโรสนา  มูฮ าหมัดอายุบ  รองหัวหน้าฝ่ายประกัน  กรรมการ 
12.นางสาวฟาตีฮาห์   สาแล  รองหัวหน้าฝ่ายประกัน  กรรมการ/เลขานุการ 
 
 
                      สมควรรับรองรายงาน              ไม่สมควรรับรองรายงาน  

 
   ลงชื่อ                            ผู้รับรองข้อมูล 

 (นายรอซี    เบ็ญสุหลง) 
ต าแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 

วันที่  30   เดือนกรกฎาคม   พ.ศ.2565 

      



เอกสารประกอบ
 

(รูปภาพโครงการ/กิจกรรม)



 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 



เอกสารประกอบ
 

(แบบสํารวจขอมูลรายมาตรฐาน ดานผูเรียน)



 

 

แบบส ารวจข้อมูลรายมาตรฐานด้าน
ผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
 

 

  



 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 256๔ 
ของโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จ.ยะลา ได้จากการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเป็น
รายบุคคล ซึ่งมีที่มาของคะแนนและผลการประเมินอย่างเป็นระบบ 

 

ลงช่ือ        

  (        ) 

ครูประจ าชั้น 

 

ลงช่ือ        

  (                 ) 

ครูประจ าชั้น 

 

ลงช่ือ        

  (  นางวันสารีนา   แวดอเลาะ ) 

หัวหน้างานประกันคุณภาพสถานศึกษา 

 

ลงช่ือ       

  (  นายรอซี   เบ็ญสุหลง ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 

  



ค าน า 

  

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อประเมินผลการจัด
การศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจ าปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา 
ทั้งนี้ข้อมูลจากการประเมิน จะน าไปสู่การพัฒนานักเรียนในภาคเรียนต่อไป ผู้ประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูล
จากการประเมินนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการสอนขั้นพื้นฐาน 

 

 

        ลงช่ือ         

         (    ) 

            ครูประจ าชั้น 

 

        ลงช่ือ         

         (    ) 

            ครูประจ าชั้น 

 

 



สารบัญ 

            หน้า 
ค าน า             ก 
สารบัญ             ข 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน       

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        2 
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ    
2. มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ     

1.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน       16 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

  



 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 

  



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
เกณฑ์การพิจารณา 

1. นักเรียนอ่านหนังสือ บทความ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง หรือมากกว่า 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
เกณฑ์การพิจารณา 

 ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
    

 
2. นักเรียนยืมหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สิ่งพิมพ์จากห้องสมุด หรือแหล่งเรียนรู้ไปอ่านเพ่ิมเติม 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
เกณฑ์การพิจารณา 

 ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
    

 
3. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการสืบค้นความรู้ที่ตนสนใจหรือต้องการอย่างมีข้ันตอน 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
เกณฑ์การพิจารณา 

 ท าได้ ท าไม่ได้ 
    

 
4. นักเรียนมีผลงานอันเกิดจากการค้นความรู้จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัวมากกว่า 

3 ชิ้นต่อภาคเรียน 
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
เกณฑ์การพิจารณา 

 ท าได้ ท าไม่ได้ 
    

2 



2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

เกณฑ์การพิจารณา 
1. นักเรียนสามารถอ่านหนังสือ บทความหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ อย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 3 บทความ 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
เกณฑ์การพิจารณา 

 ท าได้ ท าไม่ได้ 
    

 
2. นักเรียนสามารถจับประเด็นใจความหลักจากสิ่งที่อ่านได ้อย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 3 บทความ  

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
เกณฑ์การประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

    
 

๓. นักเรียนสามารถสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วสรุปเป็นความรู้ได้ 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
เกณฑ์การพิจารณา 

 ท าได้ ท าไม่ได้ 
    

๔. นักเรียนสามารถพูดคุย ซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเรื่องที่อ่านได้ 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
เกณฑ์การพิจารณา 

 ท าได้ ท าไม่ได้ 
    

 
๕. นักเรียนสามารถเขียนถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึกนึกคิด เรื่องราว ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆไปสู่ผู้อื่นได้ 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
เกณฑ์การพิจารณา 

 ท าได้ ท าไม่ได้ 
    

๖.  นักเรียนสามารถตั้งค าถามจากบทความที่อ่านได้ 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
เกณฑ์การพิจารณา 

 ท าได้ ท าไม่ได้ 
    

3 



๓. ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

เกณฑ์การพิจารณา 
๑. นักเรียนสามารถคิดริเริ่ม รวบรวม ผสมผสาน และแตกความคิดจากเดิมสู่ความคิดแปลกใหม่ที่ไม่

ซ้ าของเดิม เชื่อมโยงหรือผสมผสานประสบการณ์เก่าเข้ากับประสบการณ์ใหม่ สร้างและพัฒนา
ผลงานด้วยตัวเองอย่างมีหลักเกณฑ์ 
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
เกณฑ์การประเมิน 
ท าได้ ท าไม่ได้ 

1    
 

๒. นักเรียนมีชิ้นงานที่แปลกใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น งานเขียน 
งานศิลปะ และงานสร้างสรรค์ 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
เกณฑ์การประเมิน 
ท าได้ ท าไม่ได้ 

1    
 

๓. นักเรียนสามารถอธิบายรายละเอียดของผลงานที่คิดขึ้นได้อย่างชัดเจน 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
เกณฑ์การประเมิน 
ท าได้ ท าไม่ได้ 

1    

๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เกณฑ์การพิจารณา 

๑. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และใช้สื่อเทคโนโลยี ค้นหาข้อมูลได้อย่างน้อย ภาคเรียนละ 3 
ชิ้นงาน 

เลขที่ ชื่อ-สกุล เกณฑ์การพิจารณา 
1.1.2 รู้และเข้าใจ ไม่รู้และไม่เข้าใจ 

1    
 

๒. นักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว 

เลขที่ ชื่อ-สกุล เกณฑ์การพิจารณา 
 ท าได้ ท าไม่ได้ 

    
 



๓. นักเรียนสามารถน าผลงานโดยใช้สื่อเทคโนโลยีกราฟิกออกแบบได้สอดคล้องกับเนื้อหา และ
น่าสนใจเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีรวมทั้งให้ค าแนะน าแก่ผู้อ่ืนได้ 

เลขที่ ชื่อ-สกุล เกณฑ์การพิจารณา 
 ท าได้ ท าไม่ได้ 

    

๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 

เกณฑ์การพิจารณา 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาหรือเขตพ้ืนที่

ก าหนด (2.00) 
 
 

 

 

 

 

 

6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
     เกณฑ์การพิจารณา 

1. นักเรียนสามารถแสดงความรู้สึกที่ดี และสนับสนุนอาชีพสุจริต ได้อย่างกว้างขวางยึดมั่นในแนวทางการ
ประกอบอาชีพสุจริต 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
เกณฑ์การประเมิน 
ท าได้ ท าไม่ได้ 

1    
 

๒. นักเรียนสามารถบอกแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพสุจริตที่หลากหลาย 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
เกณฑ์การประเมิน 

บอกได้ บอกไม่ได้ 
1    

 

๓. นักเรียนสามารถศึกษา ค้นคว้าแสวงหาข้อมูล ความรู้ในอาชีพที่ตนเองสนใจเป็นประจ า 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
เกณฑ์การประเมิน 
ท าได้ ท าไม่ได้ 

1    

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
มีผลสัมฤทธิ์ ๒.๐๐ ขึ้นไป 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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๔. นักเรียนสามารถเชิญชวน แนะน า น าเสนอ ประโยชน์ คุณค่าและความส าคัญของอาชีพที่ตนเองสนใจ
เพ่ือให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าและความส าคัญของอาชีพสุจริตที่ตนเองสนใจ 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
เกณฑ์การประเมิน 
ท าได้ ท าไม่ได้ 

1    
 

๕. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่ตนเองสนใจเมื่อมีโอกาสทุกครั้ง 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
เกณฑ์การประเมิน 

เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 
1    

 
 
 

 



1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

    เกณฑ์การพิจารณา 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชู ความ

เป็นชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือและแสดงความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
    เกณฑ์การพิจารณา 

 
มี ไม่มี 

    
 

๒. นักเรียนปฏิบัติตรงตามความเป็นจริงทั้งกาย วาจา ใจ และยึดหลักความจริง ความถูกต้องในการด าเนินชีวิต มี
ความละอาย และเกรงกลัวต่อการกระท าความผิด 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
    เกณฑ์การพิจารณา 

 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

    
 

๓. นักเรียนปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคมปกติวิสัย ไม่
ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
    เกณฑ์การพิจารณา 

 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

    
 

๔. นักเรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ มีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ และเข้าร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่ และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
    เกณฑ์การพิจารณา 

 
มี ไม่มี 

    



 

๕. นักเรียนด าเนินชีวิตอย่างประมาณตนมีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวังอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบ ไม่
เบียดเบียนผู้อ่ืน เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ มีการวางแผน ป้องกันความเสี่ยง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
    เกณฑ์การพิจารณา 

 
ท าได้ ท าไม่ได้ 

    
 

๖. นักเรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเท
ก าลังกาย ก าลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงตามที่ก าหนดด้วยความรับผิดชอบและมีความ
ภาคภูมิใจ 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
    เกณฑ์การพิจารณา 

 
มี ไม่มี 

    
 

๗. นักเรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด 
เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
    เกณฑ์การพิจารณา 

 
มี ไม่มี 

    
 

๘. นักเรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นผู้ให้และผู้ช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันความสุขส่วนตน เพ่ือท าประโยชน์
ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจ ผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยแรงกาย สติปัญญา 
ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดในชุมชน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
    เกณฑ์การพิจารณา 

 
มี ไม่มี 

    



 




