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คำนำ 

   รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ เปนการสรุปผลการดำเนินงานใน
รอบปการศึกษาของโรงเรียน ท่ีสะทอนใหเห็นภาพความสำเร็จท่ีเกิดข้ึนตามบริบทของโรงเรียน ซ่ึงมี
องคประกอบ 2  สวน  ไดแก สวนท่ี 1 บทสรปุของผูบริหาร สวนท่ี 2 รายการผลการประเมินตนเอง  และ
ภาคผนวก  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปท่ีผานมา ซ่ึงเปนขอมูลใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และเปนการเตรียมความพรอมในการประเมินคุณภาพภายนอก
ตอไป 
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สวนท่ี 1 
บทสรุปของผูบริหาร 

ตอนท่ี  1 ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
           โรงเรียนวัชรสหศึกษา รหัส 62100027 ท่ีตั้ง 89 หมู 5 ตำบลปาพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกำแพงเพชร   รหัสไปรษณีย 62130 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  
โทรศัพท 087-7313176  e-mail admin@wssc.ac.th  website http://www.wssc.ac.th  ไดรับ
อนุญาตจัดตั้งเม่ือ 16 พฤษภาคม 2546 เปดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  
จำนวนนักเรียน 1,493 คน จำแนกเปน ระดับอนุบาล จำนวน 23 คน ระดับประถมศึกษา จำนวน 49 คน 
บุคลากรของโรงเรียนจำนวน 1 คน  

ตอนท่ี  2 การนำเสนอผลการประเมินตนเอง 
 2.1 ปจจุบันโรงเรียนดำเนินงานอยูในมาตรฐานการศึกษา ระดับดี 
 2.2 หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตาง ๆ สงผลใหสถานศึกษาจัดการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จตามท่ีตั้งเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวาไดดี 

ท้ังนี้ เพราะมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน อยูในระดับดี มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการ

จัดการ อยูในระดับดี มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ อยูใน

ระดับดี 

  ท้ังนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายท่ีเปนไปตาม

ปญหาและความตองการพัฒนาตามสภาพของผูเรียน สอดคลองกับจุดเนนของสถานศึกษาและสภาพของ

ชุมชนทองถ่ิน จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยูในระดับดี พัฒนาการของคาเฉลี่ยผลการทดสอบ

ระดับชาติสูงข้ึน ผูเรียนมีความสามารถในการอานและเขียน การสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ความสามารถในการคิดคำนวณ การใชเทคโนโยยีสารสนเทศและสื่อสารไดดี และมีความประพฤติดาน

คุณธรรม คานิยมและคุณลักษณะ ตามท่ีสถานศึกษากำหนดปรากฏอยางชัดเจน ดังท่ีปรากฏผลประเมิน

ในมาตรฐานท่ี 1 ในดานกระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐาน

อยูในระดับดี สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมี

สวนรวม ใชผลการประเมินและการดำเนินงานท่ีผานมาเปนฐานในการพัฒนา และสอดคลองกับ

เปาหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดำเนินงานและปรับปรุงแกไขงานใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง สถานศึกษา

ดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอยางเปนขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล โดยสถานศึกษาใหความสำคัญกับผูเกี่ยวของทุกฝายเพื่อเกิดความรวมมือในการวาง

ระบบ และดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนอยางดี และผูมีสวนเก่ียวของมีความ
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ม่ันใจตอระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ี

เนนผูเรียนเปนสำคัญมีผลประเมินอยูในระดับดี วิเคราะห ออกแบบและจัดการเรียนรูเปนไปตามความ

ตองการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู ใชสื่อการเรียนรู ติดตาม

ตรวจสอบและชวยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแกปญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงใน

ทุกข้ันตอน  

      2.3  โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานท่ีดีข้ึนกวาเดิม 1 ระดับ 

  2.3.1  แผนปฏิบัติงานท่ี 1 จัดโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถใน
การนำเสนอ อภิปราย สรุป การจัดเก็บขอมูล จดบันทึก ทักษะการสังเกต เชื่อมโยงความรู พัฒนาการ
แกปญหาโดยผานประสบการณจริง ทดลองปฏิบัติจริง การวางแผนกิจกรรมท่ีเนนการคิดใหกับผูเรียน 
การคิดสรางสรรค 

                2.3.2  แผนปฏิบัติงานท่ี 2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรู  
คณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ กิจกรรมการเรียนรู 10 กลุมสาระ 

  2.3.3  แผนปฏิบั ติ งานท่ี  3 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา จัด
สภาพแวดลอมใหเหมาะกับการพัฒนาท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ นำผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา มา
ปรับปรุงงาน นำเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน เพ่ิมสื่อการเรียนรู พรอมสื่อท่ีเนนนวัตกรรม
และเทคโนโลย ี

                2.3.4  แผนปฏิบัติงานท่ี 4 พัฒนาแหลงเรียนรูภายใน-ภายนอกหองเรียนใหมากข้ึน 

                2.3.4  แผนปฏิบัติงานท่ี 5 พัฒนาและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูของครู การจัดการ
เรียนการสอน แบบวัด แบบทดสอบของครู พัฒนาครูแตละคนอยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยใหครูมี
สวนรวมในการกำหนดมาตรการ วางแผน ติดตามประเมินผล และนำผลการประเมินไปปรับปรุงการการ
จัดการเรียนการสอน 

 
 
                    นายธีรวัติ ขันกสิกรรม 
                      ผูอำนวยการโรงเรียนวัชรสหศึกษา 
                                                                               วันท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2561 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเองโรงเรียนวัชรสหศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2561  6 
 
 

สวนท่ี 2  
รายงานผลการประเมนิตนเอง 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
1. ขอมูลท่ัวไป 
 1.1 ขอมูลสถานศึกษา 
  ชื่อโรงเรียนวัชรสหศึกษา รหัส 62100027 ท่ีตั้ง 89 หมู 5 ตำบลปาพุทรา อำเภอขาณุวร
ลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
ส ง เส ริ ม ก าร ศึ ก ษ า เอ ก ช น  โท ร ศั พ ท 0 87 -7 31 3176  e-mail  admin@wssc.ac.th website 
http://www.wssc.ac.th ไดรับอนุญาตจัดตั้งเม่ือ 16 พฤษภาคม 2546  เปดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ประเภทโรงเรียนสามัญท่ัวไป  
   1.2 ขอมูลผูบริหาร 

  ผูรับใบอนุญาต คือ นายสมศักดิ์ ขันกสิกรรม ผูรับใบอนุญาต 

          ผูจัดการ คือ นายสมศักดิ์ ขันกสิกรรม วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร

ท่ัวไป ดำรงตำแหนงตั้งแตวันท่ี 16 พฤษภาคม 2546 จนถึงปจจุบัน 

          ผูอำนวยการโรงเรียน คือ นายธีรวัติ  ขันกสิกรรม วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 

สาขาวิชาปโตรเคมีและวิทยาศาสตรพอลิเมอร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และประกาศนียบัตร

บัณฑิตการบริหารการศึกษา ดำรงตำแหนงตั้งแตวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2555 จนถึงปจจุบัน 

 1.3 แผนท่ีตั้งโรงเรียน (Google map) 
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2. ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 - ผูบริหาร      จำนวน  2 คน 
 - คร ู       จำนวน  47  คน 
 - บุคลากรทางการศึกษา    จำนวน  2 คน 
 - เจาหนาท่ีอ่ืน ๆ     จำนวน  27 คน 

    รวม     จำนวน  75 คน 
3.  ขอมูลนักเรียน ปการศกึษา 2561 
 จำนวนนักเรียน  ปการศึกษา 2561 รวม 1,493 คน (10 มิถุนายน 2561) 

ระดับชั้นเรียน จำนวนหอง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยตอหอง 
ชาย หญิง 

อนุบาล 1 4 53 50 103 26 

อนุบาล 2 5 83 72 155 31 

อนุบาล 3 6 127 82 209 35 

รวม 15 263 204 467 31 

ประถมศึกษาปท่ี 1 5 84 92 176 36 

ประถมศึกษาปท่ี 2 5 73 77 150 30 

ประถมศึกษาปท่ี 3 5 85 111 196 39 

ประถมศึกษาปท่ี 4 5 88 86 174 36 

ประถมศึกษาปท่ี 5 5 91 80 171 35 

ประถมศึกษาปท่ี 6 5 93 66 159 32 

รวม 30 514 512 1026  

รวมท้ังหมด 45 777 716 1493 33 
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4. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปการศึกษา 2561 

4.1 รอยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พ้ืนฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

 

วิท
ยา

ศา
สต

ร 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

งา
นอ

าช
ีพฯ

 

ประถมศึกษาปท่ี 1 68.13 59.34 51.60 46.15 48.35 28.57 55.49 53.84 50.54 
ประถมศึกษาปท่ี 2 85.71 66.66 70.06 73.46 58.50 42.17 87.07 68.02 71.42 
ประถมศึกษาปท่ี 3 65.64 56.41 48.71 55.89 50.25 55.89 74.35 60.00 60.51 
ประถมศึกษาปท่ี 4 83.61 88.70 77.96 77.40 71.18 65.53 79.09 74.01 71.18 
ประถมศึกษาปท่ี 5 93.60 80.81 41.86 73.25 59.30 52.32 81.39 73.83 92.44 
ประถมศึกษาปท่ี 6 69.37 47.50 38.75 53.12 4.37 49.37 86.87 73.12 85.00 

รอยละ 77.25 66.60 54.59 62.82 49.08 49.17 76.76 54.11 71.24 

 
4.2 รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห  และเขียน  ในระดับดีข้ึนไป 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ข้ึนไป 

รอยละ 
ไมผาน ผาน ด ี ดีเยี่ยม 

ประถมศึกษาปท่ี 1 182 - 2 135 45 180 98.90 
ประถมศึกษาปท่ี 2 147 - 23 112 12 124 84.35 
ประถมศึกษาปท่ี 3 195 - 42 83 70 153 78.46 
ประถมศึกษาปท่ี 4 177 - - 151 26 177 100.00 
ประถมศึกษาปท่ี 5 172 - 1 140 31 171 99.41 
ประถมศึกษาปท่ี 6 160 - 17 108 35 143 89.37 

รวม 1,033 - 85 729 219 948 91.75 
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4.3 รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับดีข้ึนไป ระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  ปการศึกษา  2561 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ข้ึนไป 

รอยละ 
ไมผาน ผาน ด ี ดีเยี่ยม 

ประถมศึกษาปท่ี 1 182 - - 133 49 182 100.00 
ประถมศึกษาปท่ี 2 147 - 26 114 7 121 82.31 
ประถมศึกษาปท่ี 3 195 - 6 134 55 189 96.92 
ประถมศึกษาปท่ี 4 177 - 1 145 31 176 99.43 
ประถมศึกษาปท่ี 5 172 - - 135 37 172 100.00 
ประถมศึกษาปท่ี 6 160 - 1 90 69 159 99.37 

รวม 1,033 -      

 

4.4 รอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา  ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับผานข้ึนไป 

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผาน 

ข้ึนไป 
รอยละ 

ไมผาน ผาน ด ี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถในการสือ่สาร - 27 98 35 160 100.00 

2. ความสามารถในการคิด - 27 98 35 160 100.00 

3. ความสามารถในการแกปญหา - 27 98 35 160 100.00 

4. ความสามารถในการใชทักษะชีวติ - 27 98 35 160 100.00 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี - 27 98 35 160 100.00 

รวม  27 98 35 160 100.00 
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5. ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

5.1 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ปการศึกษา 2561 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดบัประเทศ 

ดานภาษา 55.92 51.31 53.18 

ดานคำนวณ 55.69 48.47 47.19 
ดานเหตุผล 50.20 47.19 48.07 
รวมความสามารถท้ัง 3 ดาน 53.94 48.99 49.48 

5.2 การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) 
ปการศึกษา 2559 - 2561 

ความสามารถ 
ปการศึกษา 

2559 
ปการศึกษา 

2560 
ปการศึกษา 

2561 
ดานภาษา 56.55 54.38 53.18 
ดานคำนวณ 43.61 46.09 47.19 
ดานเหตุผล 59.39 50.00 48.07 

รวมความสามารถท้ัง 3 ดาน 53.18 50.16 49.48 

 
6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
      6.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2561 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดบัโรงเรียน ระดับสังกัด ระดบัประเทศ 
ภาษาไทย 56.89 59.59 55.90 
คณิตศาสตร 36.52 43.10 37.50 
วิทยาศาสตร 44.19 43.24 39.93 
ภาษาอังกฤษ 35.55 49.29 39.24 

6.2  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา
2559 - 2561 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 
ภาษาไทย 53.59 47.83 56.89 
คณิตศาสตร 42.29 36.82 36.52 
วิทยาศาสตร 45.52 42.08 44.19 
ภาษาอังกฤษ 32.13 32.88 35.55 
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ตอนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ด ี
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ ด ี
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ด ี
 2.1 ผลการประเมินเปนรายมาตรฐาน 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน   
  1. ระดับคุณภาพ ดี 
  2. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือมุงเนนและใหความสำคัญในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงจะสงผลให

ผูเรียนเกิดพัฒนาการในการเรียนรู และเปดโอกาสใหกับนักเรียนไดแสวงหาประสบการณ โรงเรียนจึงจัด

ใหมีการแขงขันโลกวิชาการภายในโรงเรียน ท้ังทางดานทักษะทางวิชาการ ดานวิชาชีพ จัดกิจกรรมการ

อาน ซ่ึงจะชวยพัฒนาทักษะการฟง การพูด ความสามารถในการแสดงออก ชวยปลูกฝงและสรางนิสัยรัก

การอานใหกับผูเรียน จัดโครงการสนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาความรูอยางมีรากฐานท่ีดี เพ่ือ

พัฒนาการคิดเชิงวิเคราะหซ่ึงเปนรากฐานสำคัญของการเรียนรู ท้ังในดานการคิดและการใชสติปญญา 

การคิดเชิงวิเคราะห  

 โรงเรียนมีการนำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนมี

ความรูเก่ียวกับการทำงานและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน 

 โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ และทันตสุขภาพ สงเสริมการออกกำลังกาย ใสใจความ

สะอาดภายในโรงเรียน สงเสริมใหนักเรียนรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน ถูกสุขลักษณะเพ่ือใหนักเรียนมี

สุขภาพแข็งแรง สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียน โดยการจัดคายคุณธรรม เนนใหผูเรียนมีวินัย 

ซ่ือสัตย รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ จัดกิจกกรมสงเสริมแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน   

โรงเรียนจึงไดดำเนินโครงการและกิจกรรมดังตอไปนี้ 

1) โครงการรักการอาน 

2) โครงการอานไดเขียนคลอง 

3) โครงการแกปญหานักเรียนอานหนังสือไมออก 

4) โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน 

5) โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูภายนอก 
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6) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

7) โครงการกีฬาภายในโรงเรียน 

8) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในโรงเรยีน 

9) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

10) โครงการพัฒนาปรับปรงุระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในโรงเรียน  

 นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการบริหารจัดการดานทรัพยากรและบริหารเวลาไดอยางคุมคา โดยใช

เทคโนโลยีเขามาชวยเหลือรวมถึงการใชสื่อการเรียนการสอน ซ่ึงมีลักษณะเปนการสนับสนุนหรือเปนการ

ทบทวนเนื้อหาในชั้นเรียนจริงโดยใชรูปแบบของการบันทึกวีดิทัศน โดยการติดตั้งระบบเครื่องฉายภาพ

จากสัญญาณคอมพิวเตอรและวีดิทัศน (LCD Projector) ระบบเครื่องเสียง พรอมเครื่องเลนดีวีดี เพ่ือให

การใชสื่อการเรียนการสอนสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 
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  3. ผลการดำเนินงาน 
   3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
   1) ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำณวน 

แผนภูมิแสดงรอยละของจำนวนนักเรียนชั้นป.1 - 6 ท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการอาน การ

เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 

   
   2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแกปญหา 
 
ตารางรอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ชั้น ป.1 - 6 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ระดับชั้น 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ด ี ผาน ไมผาน 
ป.1 24.57 74.51 0.92 - 
ป.2 8.03 76.73 15.24 - 
ป.3 36.1 42.36 21.54 - 
ป.4 14.8 85.2 0 - 
ป.5 17.79 81.74 0.47 - 
ป.6 21.88 67.55 10.57 - 
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   3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 

     (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 

รอยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 8 กลุมสาระการเรียนรู ชั้น ป.1 -6 จำแนกตามระดับ

คุณภาพ 

ลำดับ สาระการเรียนรู 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 
1 ภาษาไทย 65.73 20.62 12.30 1.35 
2 คณิตศาสตร 53.34 25.26 19.75 1.65 
3 วิทยาศาสตร 38.81 30.30 28.27 2.61 
4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.50 27.98 21.29 2.23 
5 ประวัติศาสตร 35.63 27.11 34.95 2.31 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 66.61 20.23 12.30 0.87 
7 ศิลปะ 53.63 24.98 17.81 3.58 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 60.90 19.27 16.54 3.29 
9 ภาษาตางประเทศ 38.81 24.70 33.39 3.10 

       (2) ผลการประเมินความสามารถดานการอาน (RT) รอยละของนักเรียนท่ีมีผล
การประเมินความสามารถดานการอาน (RT)  ชั้น ป.1 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

      (3) ผลการทดสอบระดับชาติ (NT)  
รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติ (NT)  ชั้น ป.3 จำแนกตามระดับคุณภาพ 
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     (4) ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-NET) ชั้น ป.6 

 
 
   3.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
 

มาตรฐาน/ประเด็น ผลการประเมิน 
1. คุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
   (1) มีวินัย มีความรับผิดชอบ  นักเรียนรอยละ 96.52 มีวินัย มีความรับผิดชอบอยูในระดับดี

ข้ึนไป 
   (2) มีความซ่ือสัตยสุจริต  นักเรียนรอยละ 96.71 มีความซ่ือสัตยสุจริตอยูในระดับดีข้ึนไป 
   (3) มีความกตัญูกตเวที  นักเรียนรอยละ 97.00 มีความกตัญูกตเวทีอยูในระดับดีข้ึนไป 
   (4) มีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟอ 
เผื่อแผ และเสียสละเพ่ือสวนรวม  

นักเรียนรอยละ 97.00 มีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผ และ
เสียสละเพ่ือสวนรวมอยูในระดับดีข้ึนไป 

   (5) มีความประหยัด รูจักใชทรัพย
สิ่งของอยางคุมคา  

นักเรียนรอยละ 97.00 มีความประหยัด รูจักใชทรัพยสิ่งของ
อยางคุมคาอยูในระดับดข้ึีนไป 

2. มีความภูมิใจทองถ่ินและความเปนไทย  นักเรียนรอยละ 97.00 มีความภูมิใจทองถ่ินและความเปนไทยอยู
ในระดับดีข้ึนไป 

3. ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความ
แตกตางและหลากหลาย  

นักเรียนรอยละ 97.00 ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตาง
และหลากหลายอยูในระดับดีข้ึนไป 

4. มีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 
   (1) มีน้ำหนัก สวนสูง ตามเกณฑ
มาตรฐาน   

นักเรียนรอยละ 23.34 มีน้ำหนัก สวนสูง ตามเกณฑมาตรฐาน
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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มาตรฐาน/ประเด็น ผลการประเมิน 
   (2) มีสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ
มาตรฐาน   

นักเรียนรอยละ 40.79 มีสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

   (3) มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 

นักเรียนรอยละ 44.46 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
กำลังกายสม่ำเสมอ 

   (4) มีจิตสังคม  นักเรียนรอยละ 97.00 มีจิตสังคมอยูในระดับดีข้ึนไป 
  
  4. จุดเดน 

  ผูเรียนมีทักษะในการคนควาหาขอมูล รักการอาน ใฝเรียนรู มีการใหวิทยากรทองถ่ินมา
ใหความรูแกผูเรียน จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต สงเสริมการใชเทคโนโลยีทาง
การศึกษาใหแกผูเรียน สงเสริมดานมารยาท การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือใหเด็กรูคุณคาของสิ่งแวดลอมและผลกระทบ 

  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความรับผิดชอบ ความสะอาดและระเบียบวินัยของผูเรียน จัด
สภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน มีสื่อประกอบการเรียนการสอน พัฒนาและ
ปรับปรุงแหลงเรียนรูภายใน-ภายนอกหองเรียนมากข้ึน ใหผูเรียนรับบริการอยางท่ัวถึง จัดหาหนังสือ
ประภทตางๆ เพ่ิมมากข้ึน พัฒนาอาคารสถานท่ีเพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

  มีกิจกรรมท่ีสงเสริม ปลูกฝง และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใหกับผูเรียน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งระเบียบวินัยความรับผิดชอบ เพ่ือฝกฝน และพัฒนาพฤติกรรมของผูเรียนใหสามารถปฏิบัติตาม
กฎเกณฑของโรงเรียน พรอมท้ังมุงเนนใหผูเรียนประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันในทางท่ีดีและถูกตอง 
สามารถอยูในสังคมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข ปลูกฝงจิตสำนึกท่ีดีใหแกนักเรียนในการรักษาความ
สะอาด โดยการท้ิงขยะใหเปนท่ี สรางสุขนิสัยในการรักษาความสะอาด สงเสริมคุณลักษณะนิสัย เรื่องวินัย
ในการรักษาความสะอาด 

  5. จุดควรพัฒนา 

  สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการนำเสนอ อภิปราย สรุป การจัดเก็บขอมูล จด
บันทึก ทักษะการสังเกต เชื่อมโยงความรู พัฒนาการแกปญหาโดยผานประสบการณจริง ทดลองปฏิบัติ
จริง การวางแผนกิจกรรมท่ีเนนการคิดใหกับผูเรียน การคิดสรางสรรค พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ  

  พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะกับการพัฒนา
ท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ นำผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา มาปรับปรุงงาน ควรมีการนำเทคโนโลยี
มาใชในการจัดการเรียนการสอน เพ่ิมสื่อการเรียนรู พรอมสื่อท่ีเนนนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

  การปลูกฝงความมีระเบียบวินัย และการเสริมสรางพัฒนาการดานการอาน และปลูกฝง
พฤติกรรมการรักษาความสะอาดตองดำเนินการอยางตอเนื่อง 
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  6. การปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดี หรือดีเลิศ 

  โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือมุงเนนและใหความสำคัญในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงจะ

สงผลใหผูเรียนเกิดพัฒนาการในการเรียนรู และเปดโอกาสใหกับนักเรียนไดแสวงหาประสบการณ 

โรงเรียนจึงจัดใหมีการแขงขันโลกวิชาการภายในโรงเรียน ท้ังทางดานทักษะทางวิชาการ ดานวิชาชีพ จัด

กิจกรรมการอาน ซ่ึงจะชวยพัฒนาทักษะการฟง การพูด ความสามารถในการแสดงออก ชวยปลูกฝงและ

สรางนิสัยรักการอานใหกับผูเรียน จัดโครงการสนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาความรูอยางมีรากฐานท่ี

ดี เพ่ือพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะหซ่ึงเปนรากฐานสำคัญของการเรียนรู ท้ังในดานการคิดและการใช

สติปญญา การคิดเชิงวิเคราะห  

 โรงเรียนมีการนำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนมี

ความรูเก่ียวกับการทำงานและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน 

  7. แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
  7.1 แผนปฏิบัติงานท่ี 1 โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ และทันตสุขภาพ สงเสริม
การออกกำลังกาย ใสใจความสะอาดภายในโรงเรียน สงเสริมใหนักเรียนรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน 
ถูกสขุลักษณะเพ่ือใหนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียน โดยการจัดคาย
คุณธรรม เนนใหผูเรียนมีวินัย ซ่ือสัตย รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ จัดกิจกรรมสงเสริมแหลงเรียนรูภายใน
โรงเรียนและภายนอกโรงเรียน    
  7.2 แผนปฏิบัติงานท่ี 2 โรงเรียนมีการนำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชในการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนมีความรูเก่ียวกับการทำงานและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจำวัน 
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  มาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  1. ระดับคุณภาพ ดี 
  2. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนไดดำเนินการจัดประชุมครู คณะกรรมการบริหารโรงเรียนบุคลากรและแตงตั้ง

คณะกรรมการ ผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย เพ่ือวิเคราะหนโยบายบริหารการจัดการศึกษาจากหนวยงานตางๆท่ี

เก่ียวของกับการจัดการศึกษา เกณฑและตัวบงชี้ของมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ท้ังในระดับปฐมวัยและ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของโรงเรียน โดยใชกระบวนการ SWOT Analysis ผล

การสรุปประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการของปทีผานมา เพ่ือรวมกันวางแผนการดำเนินการในการจัด

การศึกษาในปการศึกษาปจจุบัน ใหสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจ โดยใชหลักการ

ดำเนินงานแบบการมีสวนรวมของบุคลากร คณะกรรมการบริหาร และผูท่ีมีสวนเก่ียวของ ซ่ึงสะทอนใน

รูปของการดำเนินงานแบบจากบนสูลาง ในรูปของนโยบาย หลักเกณฑวิธีการจากลางสูบน หาแนวทางใน

การจัดโครงการและวางแผนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมี

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและข้ันพ้ืนฐานเปนกรอบในการดำเนินงาน ซ่ึงผลจากการดำเนินงาน

ดังกลาวทำใหโรงเรียนทราบจุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุงและใชเปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน  

 โดยมีแผนปฏิบัติการประจำปเปนแผนการในการกำหนดแนวทางปฏิบัติโดยดำเนินการ

ตามโครงการดังตอไปนี้ 

1) โครงการจัดสรรเงินงบประมาณประจำปการศึกษา 

2) โครงการพัฒนาคุณภาพและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

3) โครงการนิเทศภายใน 

4) โครงการเยี่ยมบานนักเรียน 

  3. ผลการดำเนินงาน 

 โรงเรียนมีแผนจัดสรรงบประมาณประจำปการศึกษา โดยผานความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียน และงบประมาณในการบริหารโครงการท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 

 โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป หลักสูตร

สถานศึกษาท่ีคณะกรรมบริหารโรงเรียนมีสวนรวมในการวางแผน ดำเนินการ เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา

ใหบรรลุวัตถุประสงคของปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีไดตั้งไว  
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  4. จุดเดน 

  ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารสถานศึกษา จัดโครงสรางและระบบการ
บริหารงานอยางมีคุณภาพ ใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารสถานศึกษา ประสานความรวมมือทุกฝาย
เพ่ือพัฒนางานจัดสภาพแวดลอมเอ้ือตอการเรียนรูของเด็ก มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ สวยงาม มี
การสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐานท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 สถานศึกษา มีการจัดโครงการสำรวจภูมิปญญาทองถ่ิน โดยเปดโอกาสใหบุคลากร ผูทรงคุณวุฒิ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน เขารวมการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา นำภูมิปญญาทองถ่ินมาใชอยางเหมาะสม 
สงเสริมความรวมมือระหวางผูปกครอง ชุมชน ครู ในการพัฒนาผูเรียน 

        5. จุดควรพัฒนา 

  พัฒนาแหลงเรียนรูภายใน-ภายนอกหองเรียนใหมากข้ึน 

        6. การปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดี หรือดีเลิศ 

 โรงเรียนมีการวางแผนในการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีการบริหารการ

จัดการและใชหลักการมีสวนรวมของครูและบุคลากรมีการกำหนดรูปแบบวิธีการดำเนินงานรวมกัน มีการ

ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานและการจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา 

 โรงเรียนมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูปกครอง รับฟงสภาพปญหา ใกลชิดกับชุมชน 

ชี้แนะ พูดคุย มีความเปนมิตร แสดงน้ำใจไมตร ี

  7. แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
  7.1 แผนปฏิบัติงานท่ี 1 เปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนไดมีสวนรวมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
  7.2 แผนปฏิบัติงานท่ี 2 พัฒนาแหลงเรียนรูภายใน-ภายนอกหองเรียนใหมากข้ึน 
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มาตรฐานท่ี  3 กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  1. ระดับคุณภาพ ดี 
  2. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนดำเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยโรงเรียนจัด

โครงการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือใหครูไดจัดการเรียนการสอนท่ีตอบสนองความตองการ 

ความสามารถความถนัดและความสนใจของผูเรียน สนับสนุน สงเสริมใหครูวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 

รวมจัดทำแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญใชเครื่องมือในการวัดและประเมินผลผูเรียนอยาง

หลากหลายจัดสิ่งแวดลอมท้ังภายในและภายนอกหองเรียนเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลาโดย

การจัดหาสื่อ อุปกรณท่ีชวยสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหกับครู เพ่ือใหนักเรียนไดเกิด

การเรียนรู จากทักษะการฟง พูด และมีความกลาในการแสดงออกในทางท่ีดี และถูกตองตามกาลเทศะ 

โรงเรียนจัดหาสื่อ อุปกรณท่ีมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทำใหผูเรียนเกิดการพัฒนาการใน

การเรียนรูไดหลากหลายมากข้ึน 

นอกจากนี้ โรงเรียนไดแนะนำใหดำเนินโครงการสืบสานภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน และมี

จิตสำนึกในความเปนชาติไทยเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูและเกิดความซาบซ้ึงรักและหวงแหนความเปนชาติ

ไทย ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 
  3. ผลการดำเนินงาน 

 1) โรงเรียนมีอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชคนควาหาขอมูล 

รวมไปถึงการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกสไดอยางถูกตตอง 

 2) โรงเรียนมีการศึกษาและพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีอยูในเขตพ้ืนท่ี 

ผูเรียนไดใชแหลงเรียนรูในชุมชนประกอบการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมและศึกษาคนควาไดตาม

อัธยาศัย 
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มาตรฐาน/ประเด็น ผลการประเมิน 
3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 
1)  จัดทำแผนจัดการเรยีนรูท่ีสามารถนำไปจดั
กิจกรรมไดจริง  

ครูรอยละ 97.00 มีแผนจัดการเรียนรูท่ีสามารถนำไป
จัดกิจกรรมไดจริง  

2) จัดกิจกรรมการเรียนรู ตามมาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนใหผูเรียนได
เรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง 

ครูรอยละ 98.00 จัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
มาตรฐาน    การเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
สถานศึกษาท่ีเนนกระบวนการคิด และใหผูเรียน
ปฏิบัติจริง 

3) การฝกทักษะใหผูเรียนกลาแสดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองคความรู นำเสนอผลงานและ
สามารถนำไประยุกตใชในชีวิตประจำวันได 

ครูรอยละ 98.59  จัดกิจกรรมฝกผูเรียนใหกลา
แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู 
นำเสนอผลงาน และนำไปประยุกตใชในชีวิต 
ประจำวันได 

3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
    1) ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู 
รวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรยีนรู 
และสรางโอกาสใหผูเรียนแสวงหา ความรูจากสื่อท่ี
หลากหลาย  

1. ครูรอยละ 96.50 จัดการเรียนรู โดยใชสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสรางโอกาสใหผูเรียน
แสวงหาความรูดวยตนเอง จากสื่อท่ีหลากหลาย 
2. ครูรอยละ 97.00 ใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถ่ินมาใชในการจดัการเรียนรู  

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
1) การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เนนการมี
ปฏิสัมพันธใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 
เด็กรักท่ีจะเรียน และสามารถเรียนรูรวมกันอยางมี
ความสุข 

1. ครูรอยละ 98.00 บริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนน
การมีปฏิสัมพันธเชิงบวก   ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก  
2. ครูรอยละ 98.59 มีปฏิสัมพันธเชิงบวกใหเด็กรัก  
ท่ีจะเรียน สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ นำผลมาพัฒนาผูเรียน 
1) การตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการ

จัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีข้ันตอน โดยใช

เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย  

1. ครรูอยละ 97.00 .ตรวจสอบและประเมินผล
คุณภาพ 
การจัด การเรียนรูเปนระบบดวยวธิีการและเครื่องมือ
ท่ีหลากหลาย และนำผลการประเมินไปพัฒนาผูเรยีน 
2. ครูรอยละ 96.00 ประเมินผล เพ่ือตัดสินผลการ
เรียน ดวยวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย 
3. ครูรอยละ 96.00 ใหขอมูลผลการตรวจสอบและ
ประเมินผล คุณภาพยอนกลับแกผูเรียน 

3.5 มีการแลกเปลีย่นเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
1) การแลกเปลี่ยนความรู และใหขอมูลยอนกลับ 1. ครรูอยละ 97.75 แลกเปลี่ยน ความรู
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มาตรฐาน/ประเด็น ผลการประเมิน 
เพ่ือนำไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัด การ

เรียนรู 

ประสบการณ เพ่ือนำไปใชในการปรบัปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู 
2. ครูรอยละ 97.75 ใหขอมูลยอนกลับเพ่ือนำไปใชใน
การปรับปรุงและพัฒนาการจัด การเรียนรู 

 
  4. จุดเดน 

  สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือมุงเนนและใหความสำคัญในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงจะ
สงผลใหผูเรียนเกิดพัฒนาการในการเรียนรู และเปดโอกาสใหกับนักเรียนไดแสวงหาประสบการณ 
สถานศึกษาจัดใหมีการแขงขันโลกวิชาการภายในโรงเรียน ท้ังทางดานทักษะทางวิชาการ ดานวิชาชีพ จัด
กิจกรรมการอาน ซ่ึงจะชวยพัฒนาทักษะการฟง การพูด ความสามารถในการแสดงออก ชวยปลูกฝงและ
สรางนิสัยรักการอานใหกับผูเรียน จัดโครงการสนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาความรูอยางมีรากฐานท่ี
ดี เพ่ือพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะหซ่ึงเปนรากฐานสำคัญของการเรียนรู ท้ังในดานการคิดและการใช
สติปญญา การคิดเชิงวิเคราะหเปนความคิดเชิงลึก เปนทักษะท่ีสำคัญ และเปนทักษะท่ีสามารถพัฒนาได 
เม่ือผูเรียนมีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห ผูเรียนสามารถจำแนกและจัดหมวดหมูหรือประเภทสิ่งตางๆ อยาง
มีหลักเกณฑ สามารถตัดสินใจอยางเหมาะสม และใชความรูประยุกตแกไขปญหาในสถานการณอ่ืน 
ตลอดจนสามารถทำนายผลท่ีตามมาได  จัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนากิจกรรมการคิดวิเคราะหใน
หลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะหการฝกฝนทักษะการคิดเชิงวิเคราะหใหแกผูเรียนนั้น 
เม่ือผูเรียนเรียนสำเร็จการศึกษาแลว ผูเรียนจะมีความสามารถในการนำความรูไปสูการปฏิบัติไดจริง 

  สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให
ผูเรียนมีความรูเก่ียวกับการทำงานและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน ผูเรียน
สามารถใชเทคโนโลยีและสารสนเทศในการคนหาขอมูลในแตละบทเรียนของรายวิชาตางๆ ไดดวยตนเอง
นอกเหนือไปจากท่ีผูเรียนจะไดรับความรูจากครูในชั้นเรยีน ผูเรียนจะพัฒนาตนเองเพ่ือใชงานคอมพิวเตอร
และอินเตอรเน็ตใหคลองแคลว และกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือชวยใหพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของตนเองใหดียิ่งข้ึน 

  สถานศึกษาดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู ปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพทางการเรียนมากข้ึน และจะชวยเสริมทักษะการทำงาน
ของผูเรียนโดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอนเพราะเทคโนโลยีจะชวยให
ผูเรียน เรียนรูไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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  5. จุดควรพัฒนา 
  สถานศึกษาควรนำผลประเมินครูเก่ียวกับการพัฒนาในวิชาท่ีสอนหรอืวิชาครู  แผนการ

จัดการเรียนรูของครู การจัดการเรียนการสอน แบบวัด แบบทดสอบของครูไปพัฒนาครูแตละคนอยาง

เปนระบบและตอเนื่อง โดยใหครูมีสวนรวมในการกำหนดมาตรการ วางแผน ติดตามประเมินผล และนำ

ผลการประเมินไปปรับปรงุการดำเนินงานอยูเสมอ 

  ครูควรจัดเตรียมและใชสื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรม วิเคราะหผลการประเมินและ

นำมาใชในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน ศึกษาคนควา วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

  พัฒนาแหลงเรียนรูภายใน-ภายนอกหองเรียนใหมากข้ึน การปลูกฝงความมีระเบียบวินัย 
และการเสริมสรางพัฒนาการดานการอาน และปลูกฝงพฤติกรรมการรักษาความสะอาดตองดำเนินการ
อยางตอเนื่อง 

  6. การปฏิบตัิท่ีเปนแบบอยางท่ีดี หรือดีเลิศ 

 ครูมีความตั้งใจ มุงม่ันในการพัฒนาการสอน โดยการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูโดย

การคิดและปฏิบัติ มีการใหวิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย ใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อ

เทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ

การเรียนรู ครูมีความรูความเขาใจ สามารถนำบริบทและภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการ

เรียนรู 

 ผลงานวิจัยในชั้นเรียนและโครงการตางๆ ของครูไดรับการตรวจประเมินพรอมท้ังให

คำแนะนำจากคณะกรรมการวิจัยของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  7. แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
  7.1 แผนปฏิบัติงานท่ี 1 พัฒนาแหลงเรียนรูภายใน-ภายนอกหองเรียนใหมากข้ึน 
  7.2 แผนปฏิบตัิงานท่ี 2 พัฒนาและปรับปรงุแผนการจัดการเรียนรูของครู การจัดการ
เรียนการสอน แบบวัด แบบทดสอบของครู พัฒนาครูแตละคนอยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยใหครูมี
สวนรวมในการกำหนดมาตรการ วางแผน ติดตามประเมินผล และนำผลการประเมินไปปรับปรุงการการ
จัดการเรียนการสอน 
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สวนท่ี 3 

สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเปนขอมูลสารสนเทศสำคัญท่ีสถานศึกษาจะตองนำไป
วิเคราะห  สังเคราะห  เพ่ือสรุปนำไปสูการเชื่อมโยงหรือสะทอนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และนำไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น  
จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน จุดควรพัฒนา
ของแตละมาตรฐาน  พรอมท้ังแนวทางการพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน  ดังนี้ 
 
1. จุดเดนและจุดควรพัฒนา 

จุดเดน จดุควรพัฒนา 

คุณภาพของผูเรียน คุณภาพของผูเรียน 

ผูเรียนมีทักษะในการคนควาหาขอมูล รักการอาน 
ใฝเรียนรู มีการใหวิทยากรทองถ่ินมาใหความรูแก
ผูเรียน จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรและ
อินเตอรเน็ต สงเสริมการใชเทคโนโลยีทาง
การศึกษาใหแกผูเรียน สงเสริมดานมารยาท การ
ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือใหเด็กรูคุณคาของสิ่งแวดลอมและ
ผลกระทบ 

พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา จัด
สภาพแวดลอมใหเหมาะกับการพัฒนาท่ีเนนผูเรียน
เปนสำคัญ นำผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
มาปรับปรุงงาน ควรมีการนำเทคโนโลยีมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ิมสื่อการเรียนรู พรอมสื่อท่ี
เนนนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารสถานศึกษา 
จัดโครงสรางและระบบการบริหารงานอยางมี
คุณภาพ ใชแผนเป น เครื่องมือในการบริหาร
สถานศึกษา ประสานความรวมมือทุกฝายเพ่ือ
พัฒนางานจัดสภาพแวดลอมเอ้ือตอการเรียนรูของ
เด็ก มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ สวยงาม มี
การสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐาน
ท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 สถานศึกษา มีการจัดโครงการสำรวจภูมิ
ป ญ ญ าท อ ง ถ่ิ น  โด ย เป ด โอกาส ให บุ ค ล าก ร 
ผูทรงคุณวุฒิ ภูมิปญญาทองถ่ิน เขารวมการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา นำภูมิปญญาทองถ่ินมาใช

พัฒนาแหลงเรียนรูภายใน-ภายนอกหองเรียนให
มากข้ึน 
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กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

อยางเหมาะสม สงเสริมความรวมมือระหวาง
ผูปกครอง ชุมชน ครู ในการพัฒนาผูเรียน 

 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีน
เปนสำคัญ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสำคัญ 

สถาน ศึ กษาจั ด กิ จก รรม เพ่ื อ มุ ง เน น และให
ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงจะสงผล
ใหผู เรียนเกิดพัฒนาการในการเรียนรู และเปด
โอกาสให กับนักเรียนไดแสวงหาประสบการณ  
สถานศึกษาจัดใหมีการแขงขันโลกวิชาการภายใน
โรงเรียน ท้ังทางดานทักษะทางวิชาการ ดาน
วิชาชีพ จัดกิจกรรมการอาน ซ่ึงจะชวยพัฒนา
ทักษะการฟ ง การพูด  ความสามารถในการ
แสดงออก ชวยปลูกฝงและสรางนิสัยรักการอาน
ใหกับผูเรียน จัดโครงการสนับสนุนใหผูเรียนไดรับ
การ พั ฒ น าคว าม รู อ ย า ง มี ราก ฐาน ท่ี ดี  เ พ่ื อ
พัฒนาการคิดเชิงวิเคราะหซ่ึงเปนรากฐานสำคัญ
ของการเรียนรู  ท้ั งในด านการคิดและการใช
สติปญญา การคิดเชิงวิเคราะหเปนความคิดเชิงลึก 
เปนทักษะท่ีสำคัญ และเปนทักษะท่ีสามารถพัฒนา
ได เม่ือผูเรียนมีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห ผูเรียน
สามารถจำแนกและจัดหมวดหมูหรือประเภทสิ่ง
ตางๆ อยางมีหลักเกณฑ สามารถตัดสินใจอยาง
เหมาะสม และใชความรูประยุกตแกไขปญหาใน
สถานการณ อ่ืน ตลอดจนสามารถทำนายผลท่ี
ตามมาได  จัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนากิจกรรม
การคิดวิเคราะหในหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงวิเคราะหการฝกฝนทักษะการคิดเชิง
วิเคราะหใหแกผูเรียนนั้น เม่ือผูเรียนเรียนสำเร็จ
การศึกษาแลว ผูเรียนจะมีความสามารถในการนำ
ความรูไปสูการปฏิบตัิไดจริง 

 สถาน ศึกษามีการนำเทคโน โลยี และ
สารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให  

สถานศึกษาควรนำผลประเมินครูเก่ียวกับการ

พัฒนาในวิชาท่ีสอนหรือวิชาครู  แผนการจัดการ

เรียนรูของครู การจัดการเรียนการสอน แบบวัด 

แบบทดสอบของครูไปพัฒนาครูแตละคนอยางเปน

ระบบและตอเนื่อง โดยใหครูมีสวนรวมในการ

กำหนดมาตรการ วางแผน ติดตามประเมินผล และ

นำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานอยู

เสมอ 

 ครูควรจัดเตรียมและใชสื่อใหเหมาะสมกับ

กิจกรรม วิเคราะหผลการประเมินและนำมาใชใน

การซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน ศึกษาคนควา วิจัย 

เพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

 พัฒ นาแหล งเรียนรูภ ายใน -ภายนอก
หองเรียนใหมากข้ึน การปลูกฝงความมีระเบียบ
วินัย และการเสริมสรางพัฒนาการดานการอาน 
และปลูกฝงพฤติกรรมการรักษาความสะอาดตอง
ดำเนินการอยางตอเนื่อง 
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสำคัญ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสำคัญ 

ผู เรี ย น มี ค ว าม รู เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ท ำ ง าน แ ล ะ
ประสิ ท ธิภ าพของเทคโน โลยี ส ารสน เทศ ใน
ชีวิตประจำวัน ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีและ
สารสนเทศในการคนหาขอมูลในแตละบทเรียนของ
รายวิชาตางๆ ไดดวยตนเองนอกเหนือไปจากท่ี
ผูเรียนจะไดรับความรูจากครูในชั้นเรียน ผูเรียนจะ
พั ฒ น าตน เอ งเพ่ื อ ใช งาน คอม พิ ว เตอ ร แ ล ะ
อิน เตอร เน็ ต ให ค ล อ งแคล ว  แล ะก อ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือชวยใหพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของตนเองใหดียิ่งข้ึน 

 สถาน ศึกษ าด ำ เนิ น โครงก าร พั ฒ น า
เทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู ปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ
ทางการเรียนมากข้ึน และจะชวยเสริมทักษะการ
ทำงานของผูเรียนโดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา
ชวยในการจัดการเรยีนการสอนเพราะเทคโนโลยีจะ
ช วย ให ผู เรี ยน  เรียนรู ได อย างรวด เร็ วและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

 

 
2. แนวทางการพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

              แผนปฏิบัติงานท่ี 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูใน 8 กลุมสาระการเรียนรู ทักษะการพูด 
อาน เขียน พัฒนาทักษะดานอ่ืนๆ นอกเหนือไปจาก 8 กลุมสาระการเรียนรู พัฒนาทักษะศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา ใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมตามความสนใจ ใฝรู ใฝเรียน มีความกระตือรือรน 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 2 มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียน 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 3 บุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมในการใหผูเรียนแสวงหาความรู การสังเกต 
สำรวจ และเชื่อมโยง การสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต หองสมุด และแหลงเรียนรูตางๆ พัฒนาทักษะการ
คิดอยางมีวิจารณญาน การคิดวิเคราะห การคิดนอกกรอบ คิดสรางสรรคและมีจินตนาการ มีคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบและการมีวินัย มีสุขนิสัยท่ีดี รูจักการออม
ทรัพยและการใชทรัพยากรอยางประหยดั ปลูกจิตสำนึกผูเรียนโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รัก
ความเปนไทย มีสัมมาคาราวะ พูดจาไพเราะ มีความสุภาพเรียบรอย มีมารยาท การอยูรวมกับผูอ่ืน มี
ความสามัคคี ชวยเหลือและพ่ึงพาตนเองตนเองได 



รายงานผลการประเมินตนเองโรงเรียนวัชรสหศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2561  27 
 
 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 4 สนับสนุนใหผูเรียนเขาแขงขันดานวิชาการใหมากยิ่งข้ึน  

 
3. ความตองการความชวยเหลือ 

 การสนับสนุนในดานงบประมาณในการพัฒนาครู การจัดสวัสดิการใหกับครูและบุคลากร การ
สนับสนุนสื่อ อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนงบประมาณในการจัดซ้ือหนังสือเขา
หองสมุด 

4. การปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดี หรือดีเลิศ 

 โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมความรับผิดชอบ ความสะอาดและระเบียบวินัยของผูเรียน จัด
สภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน มีสื่อประกอบการเรียนการสอน พัฒนาและ
ปรับปรุงแหลงเรียนรูภายใน-ภายนอกหองเรียนมากข้ึน ใหผูเรียนรับบริการอยางท่ัวถึง จัดหาหนังสือ
ประภทตางๆ เพ่ิมมากข้ึน พัฒนาอาคารสถานท่ีเพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

 มีกิจกรรมท่ีสงเสริม ปลูกฝง และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใหกับผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ระเบียบวินัยความรับผิดชอบ เพ่ือฝกฝน และพัฒนาพฤติกรรมของผูเรียนใหสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ
ของโรงเรียน พรอมท้ังมุงเนนใหผูเรียนประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันในทางท่ีดีและถูกตอง สามารถ
อยูในสังคมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข ปลูกฝงจิตสำนึกท่ีดีใหแกนักเรียนในการรักษาความสะอาด โดย
การท้ิงขยะใหเปนท่ี สรางสุขนิสัยในการรักษาความสะอาด สงเสริมคุณลักษณะนิสัย เรื่องวินัยในการ
รักษาความสะอาด 

5. ประเด็นท่ีตองการใหมีการประเมินผลการติดตามตรวจสอบจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ไมมี 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนวัชรสหศึกษา 

เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสำเร็จของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เม่ือวันท่ี 
๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  

โรงเรียนวัชรสหศึกษาจึงไดกำหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสำเร็จของโรงเรียน ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๒ ไวดังรายละเอียดท่ีแนบทายประกาศ ตอไปนี ้

 

มาตรฐาน คาเปาหมายความสำเร็จ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๓ การบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ระดับดีเลิศ 

 

 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

(ลงชื่อ) 

   (นายสมศักดิ์   ขันกสิกรรม) 

  ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนวัชรสหศึกษา 

 

 



 

รายละเอียดแนบทายประกาศ 

เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสำเร็จของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา คาเปาหมายความสำเร็จ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเรียน  

(๑) มีความสามารถในการอานเขียน และการคำนวณ  
๑) มีทักษะการอานตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนดในแตละ

ระดับชั้น 
๗๕ 

๒) มีทักษะการเขียนตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนดในแตละ
ระดับชั้น 

๘๐ 

๓) มีทักษะการสื่อสารตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนดในแตละ
ระดับชั้น 

๗๐ 

๔) มีความสามารถในการคิดคำนวณ ๘๐ 

(๒) มีความสมารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปญหา 

 

๑) การคิดวิเคราะหตามเกณฑ ที่สถานศึกษากำหนดในแตละ
ระดับชั้น 

๗๕ 

๒) การคิดอยางมีจารณญาณ ตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนด
ในแตละระดับชั้น 

๗๕ 

๓) การอภ ิปรายแลกเปล ี ่ยนความค ิดเห ็นตามเกณฑ  ท่ี
สถานศึกษากำหนดในแตละระดับชั้น 

๗๕ 

๔) การแกปญหาตามเกณฑที ่สถานศึกษากำหนดในแตบะ
ระดับชั้น 

๗๕ 

(๓) ความสามารถในการสรางนวัตกรรม  

๑) การรวบรวมความรู ด วยตนเอง และการทำงานเปนทีม 
เชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาออกแบบชิ้นงานของตนเองและ
ของทีม 

๗๕ 

(๔) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

๑) ผูเรียนเขาใจระบบและวิธีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
เกณฑท่ีสถานศึกษากำหนดในแตละระดับชั้น 

๘๐ 

๒) ผูเรียนสามารถติดตอสื่อสารโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามเกณฑท่ีสถานศึกากำหนดในแตละระดับชั้น 

๘๐ 



 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา คาเปาหมายความสำเร็จ 

๓) ผู เรียนนำเสนอขอมูลหรือสรางผลงานโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนดในแตละระดับชั้น 

๗๕ 

(๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

๑) ผูเรียนบรรลุและมีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตร
สถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในดานความรู ความเขาใจ ทักษะกระบวนการ
ตางๆ  

๑๐๐ 

๒) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย (๘ กลุมสาระการ
เรียนรู) ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนดในแตละระดับชั้น 

๗๐ 

๓) ผูเรียนมรผลการประเมินความสามารถดานการอาน (RT) 
เฉลี่ยตามเกณฑ 

๘๐ 

๔) ผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (NT) เฉลี่ยตามเกณฑ ๕๐ 

๕) ผูเรียนมีผลทดสอบระดับชาติพื้นฐาน (O–NET) เฉลี่ยตาม
เกณฑ 

๕๐ 

(๖) ความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  

๑) ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานในการจัดการและการทำงาน 
หรืองานอาชีพไดตามระดับชั้น 

๘๐ 

๒) ผูเรียนมีเจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงข้ึน
และการทำงานหรืองานอาชีพไดตามระดับชั้น 

๘๐ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  

(๑) มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

๑) ผูเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ ๘๐ 

๒) ผูเรียนมีความซ่ือสัตย สุจริต ๘๐ 

๓) ผูเรียนมีความกตัญูกตเวที ๘๐ 

๔) ผูเรียนมีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผ และเสียสละเพ่ือ
สวนรวม 

๘๐ 

๕) ผูเรียนประหยัด รูจักใชทรัพยสิ่งของอยางคุมคา ๘๐ 

(๒) มีความภูมิใจทองถ่ินและความเปนไทย  

๑) ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ๘๐ 

(๓) ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  

๑) การเห็นคุณคาของบุคคลที่มีความแตกตางดานเพศ วัย เชื้อ
ชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 

๘๐ 

๒) การปรับตัวและรวมกิจกรรมที่มีความแตตางของเพศ วัย 
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 

๘๐ 

(๔) มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม  



 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา คาเปาหมายความสำเร็จ 

๑) ผูเรียนมีน้ำหนัก สวนสูง ตามเกณฑมาตรฐาน ๘๐ 

๒) ผูเรียนมีสรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน ๘๐ 

๓) ผู เร ียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย
สม่ำเสมอ 

๘๐ 

๔) ผูเรียนมีจิตสังคม ๘๐ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  

(๑) เปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจ ชัดเจน สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษาและเปนไปไดในการปฏิบัติ 

ระดับดีเลิศ 

(๒) เปาหมาย วิส ัยทัศนและพันธกิจ สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา นโยบายรัฐบาลและแผนการศึกษาชาต ิ

ระดับดีเลิศ 

(๓) เปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจเปนไปไดในการปฏิบัติ ระดับดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
(๑) การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเปนระบบ ชัดเจน และ

เปนไปได 
ระดับดีเลิศ 

(๒) การวางแผนพัมนาคุณภาพการจัดการศึกษาสอดคลองกับ
วิสัยทัศน เปาหมาย พันธกิจ และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

ระดับดีเลิศ 

(๓) การนำแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับดีเลิศ 
(๔) การติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยาง

ตอเนื่อง โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย 
ระดับดีเลิศ 

(๕) มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษาเหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา 

ระดับดีเลิศ 

(๖) มีระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
และเปนไปได 

ระดับดีเลิศ 

(๗) มีระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 
(๘) มีการนำขอมูลมาใชในการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเนื่องและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
ระดับดีเลิศ 

(๙) บุคลากรและผูเก่ียวของ ทุกฝายมีสวนรวมการวางแผน ปรับปรุง 
พัฒนาและรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา 

ระดับดีเลิศ 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

 



 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา คาเปาหมายความสำเร็จ 

(๑) การวิเคราะหและนำผลการวิเคราะหความตองการจำเปนของ
สถานศึกษาและผูเก่ียวของทุกฝายมาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ระดับดีเลิศ 

(๒) หลักสูตรสถานศึกษามีองคประกอบครบถวน ระดับดีเลิศ 
(๓) หลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรเชื ่อมโยงวิถีชีว ิตจริง และ

ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
ระดับดีเลิศ 

(๔) การประเมินหลักสูตรหลังการใช ระดับดีเลิศ 
(๕) ระบบการวัดและประเมินผลสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
(๑) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพตรงตามความตองการของคร ู
ระดับดีเลิศ 

(๒) พัฒนาครูและบุคลากรในการวิเคราะหหลักสูตร ออกแบบ
หลักสูตรหนวยการเรียนรู 

ระดับดีเลิศ 

(๓) พัฒนาครูและบุคลากรในการออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู 
การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร 

ระดับดีเลิศ 

(๔) จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพมาใชในการพัฒนางานและ
การเรียนรูของผูเรียน 

ระดับดีเลิศ 

๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู  
(๑) สภาพแวดลอมภายใน ภายนอกหองเรียนเอื ้อตอการจัดการ

เรียนรูและมีความปลอดภัย 
ระดับดีเลิศ 

(๒) จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพในโรงเรียนเอื้อตอการจัดการ
เรียนรูและมีความปลอดภัย 

ระดับดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู 

 

(๑) จัดระบบการจัดหา การพัฒนา และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือใชในการบริหารจัดการเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  

ระดับดีเลิศ 

(๒) จัดระบบการจัดหา การพัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือใชในการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผู เรียนเปน
สำคัญ 

ดีเลิศ 

๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกตใชในชีวิตได  

๗๕ 

(๑) การจัดกิจกรรมการเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนใหผูเรียนรูผานกระยวนการคิด และปฏิบัติจริง 

๗๐ 



 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา คาเปาหมายความสำเร็จ 

(๒) แผนจัดการเรียนรูท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริง ๗๐ 
(๓) การฝกทักษะใหผูเรียนกลาแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุป

องค ความร ู   นำเสนอผลงานและสามารถนำไปประย ุกต  ใช  ใน
ชีวิตประจำวันได 

๗๐ 

๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ๘๐ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๗๕ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ นำผลมาพัฒนาผูเรียน ๗๕ 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

๗๕ 

 



 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวัชรสหศึกษำ 
ที่  ๒๔ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้ำที่ พัฒนำ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

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

  โดยที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๒ ส่วนที่ ๑ ได้ก าหนดให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็น
หลักประกันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง และพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในหมวดที่ ๓ 

  เพ่ือให้ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิด
ประสิทธิผลตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ของมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนวัชรสหศึกษาจึงแต่งตั้ง
ครูและบุคคลากรรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ พัฒนา และรายงานผลการด าเนินงานในระบบประกันคุณภาพภายใน ตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  ๑. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ในมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ตามรายละเอียดแนบท้ายค าสั่งนี้ 

  ๒. ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่
รับผิดชอบ 

  ๓. รายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้โดยจัดแฟ้มงานเสนอต่อ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการท่ีรับผิดชอบ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   สั่ง  ณ  วันที่    ๕     เดือน  มิถุนายน    พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
          (ลงชื่อ) 
 

             (นายธีรวัติ    ขันกสิกรรม) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัชรสหศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รำยละเอียดแนบท้ำยค ำสั่งโรงเรียนวัชรสหศึกษำ ที่ ๒๔ / ๒๕๖๑  ลงวันที่ ๕ มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มำตรฐำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ผู้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย 

มำตรฐำนที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัย
ที่ด ี

 
๑. นางสาวนกน้อย    เรืองอยู่ 
๒. นางสาวสยุมพร    เชษฐสิงห์ 

มำตรฐำนที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 

๑. นางสาวพจณา     บัวพันธุ์ 
๒. นางสาวเสาวรีย์    จันทร์ทับทิม 

พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจ 

มำตรฐำนที่ ๓ สุขภาพจิตที่ดี และมีความสุข 

๑. นางอุษา       เตรียมพล 
๒. นางสาวกาญจนศิริ   แก้วศิริ 

มำตรฐำนที่ ๔ ชื่นชม และแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี 
การเคลื่อนไหว 

๑. นางสาวรัตติกาล    พุ่มพวง 
๒. นางสาวสุธัญญา       ทศราช 

มำตรฐำนที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม ๑. นางสาวปิยะนุช     สรรพสุข 
๒. นางสาวรุ่งทิวา     สราค า 

พัฒนำกำรด้ำนสังคม 

มำตรฐำนที่ ๖ ทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
๑. นางสาวภิมลพรรณ     มั่นทรัพย์ 
๒. นางสาวรัตนาภรณ์     ฟักทับ 

มำตรฐำนที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย 

๑. นางสาวน้ าฝน    สุขโข 
๒. นางสาวรัชนู      เถื่อนวรรณา 
๓. นางสาวมาลินี     วงษ์กันหา 

มำตรฐำนที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และ
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๑. นางวรรณพร     จุลมณี 
๒. นางสาวอัชรี     เจนจบ 

 

พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ 

มำตรฐำนที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 

๑. นางสิริมา    แก้วศิริ 
๒. นางนิสรา   วงษ์จีน 

มำตรฐำนที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพ้ืนฐาน
ในการเรียนรู้ 

๑. นางสุรินทร์    แฝงสูงเนิน 
๒. นางสาวจริยา   อ้นพา 

มำตรฐำนที่ ๑๑ มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ๑. นางสาวสมพร    หมวกเหล็ก 
๒. นางสาวมลทา     วงษ์จีน 

มำตรฐำนที่ ๑๒ มีเจตคตทิี่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ได้ 

๑. นางสาววันวิสา    เจริญโพธิ์ 
๒. นางสาวกาญจนา   ชื่นใจ 

 
 

 



 

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ผู้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 

มำตรฐำนที ่๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

 
๑. นายดิเรก   แก้วบัวดี 
๒. นายติณณภพ   จันทร์จ ารูญ 
๓. นางสุมาลี  ชอบธรรม 
๔. นางสาวรัตดาวรรณ์  ศรีสขุ 
๕. นางสาวสมฤทัย  น้ าชุ่ม 
๖. นางประจักษ์   ผาสุข 
๗. นางสาวสุนทรี  กินร ี
๘. นางสาวบูรณา  สารัตน ์
๙. นางสาวเรวดี  นางผดุง 
๑๐.นางสาวอรกาตน์  ทองไพรวรรณ 
๑๑.นางสาวสุภาวรรณ  กุลกัลยา 
 

มำตรฐำนที ่๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ๑. นายทวี  วงษ์จีน 
๒. นายสุรศักดิ์  แฝงสูงเนิน 
๓. นายอัครเดช   โพธิ์หว ี
๔. นางสาวอัญชลี   เอ่ียมสอาด 
๕. นางสาวกมลวรรณ  ศรีสุข 
๖. นางสาวสุนิษสา  โสธนะ 
๗. นางสาวอารีย์    สวนบ่อแร่ 
๘. นางสาวสุพรรณี   เจนจบ 
๙. นางสาวนวลจรีย ์  ดาสาลี 
๑๐.นางสาวภิรดา   แก้วโต 
 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

 

๑. นายธีรวัติ    ขันกสิกรรม 
๒. นางสาวณัฏยา  อ่อนสะอาด 
๓. นายสุบิน  เปลี่ยนศร ี
๔. นายไพฑูรย์  ชอบธรรม 
๕. นางอินทิรา  โพธิ์หวี 
๖. นางสาวนัยน์ปพร  ลาสุธรรม 
๗. นางสาวไพจิตร  แสนสุข 
๘. นางสาวมณฑิรา  คุณชื่น 
๙. นางสาวอุบลวรรณ  ปรางทอง 
๑๐.นางสาวกาญจนา   แก้วศิริ 
 



 

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ผู้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

มำตรฐำนที ่๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

๑. นายพิษณุ  ชมจันทร์ 
๒. นายเอกราช   ปรางทอง 
๓. นายกฤษฎา     ชัยวณิชย์ 
๔. นางสาววาสฎิฐี  สังข์ยก 
๕. นางสาวรัตนาวดี   ป้านพลู 
๖. นางสาวสมจิตร  เขาแก้ว 
๗. นางสาวสุนิตย์ตา   ขวัญอ่อน 
๘. นางสาวพรรณ  แก่นกสิการณ์ 
๙. นางนาตยา   บุญแสง 
๑๐.นางสาวนิรชา   แซ่หลิ่ม 

มำตรฐำนที ่๔ ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มี
ประสิทธิผล 

๑. นายธีรวัติ ขันกสิกรรม 
๒. นายเจษฎา   ศรีก าแหง 
๓. นายคฑายุทธ์    บุญใหญ่ 
๔. นางสาวล าภู  พันคง 
๕. นางสาวสรีพัชญ์   จันทร์สอน 
๖. นางสาวสุนารี   แช่มช้อย 
๗. นางสาวกัญญารัตน์  ทองคงอ่วม 
๘. นางสาวรัตน์ดา  ศรีก าแหง 
๙. นางสาวณิชาโชติ   จังพล 
๑๐.นางสาววาสนา    วินทะไชย 
 

 



 

สรุปผลการประเมินจากหนวยงานภายนอกและขอเสนอแนะ 

 ๑) การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
ท่ีได 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน    
ตัวบงชี้ท่ี ๑   เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๒   เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบงชี้ท่ี ๓   เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๔   เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบงชี้ท่ี ๕   เด็กมีความพรอมศึกษาตอในชั้นตอไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๖   ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนเด็กเปน
สำคัญ 

๓๕.๐๐ ๒๙.๐๐ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๓.๐๐ ดี 
ตัวบงชี้ท่ี ๘   ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๓.๔๕ พอใช 
กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ    
ตัวบงชี้ท่ี ๙   ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ   
                และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปน
เอกลักษณ 
                ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    
ตัวบงชี้ท่ี ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน   
                รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับแนว 
                ทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๘๖.๔๕ ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

• ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ ตั้งแต ๘๐  คะแนนข้ึนไป    ใช     ไมใช 
• มีตัวบงชี้ท่ีไดระดับดีข้ึนไปอยางนอย  ๑๐  ตัวบงชี้  จาก  ๑๒  ตัวบงชี้     ใช      ไมใช 
• ไมมีตัวบงชี้ใดท่ีมีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน     ใช      ไมใช 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
       สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา      ไมสมควรรับรองมารตฐานการศึกษา 

 

 

 



 

 ๒) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ประถมศึกษา 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
(ประถมศึกษา) 

น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
ท่ีได 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน    
ตัวบงชี้ท่ี ๑   ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๘.๔๐ ดี 
ตัวบงชี้ท่ี ๒   ผูเรียนมีคุณธรรม จรยิธรรมและคานยิมท่ีพึงประสงค ๑๐.๐๐ ๙.๑๔ ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๓   ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๐๓ ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๔   ผูเรียนคิดเปน ทำเปน ๑๐.๐๐ ๘.๘๖ ดี 
ตัวบงชี้ท่ี ๕   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ๒๐.๐๐ ๑๐.๔๑ พอใช 
ตัวบงชี้ท่ี ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สำคัญ 

๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๘   การพัฒนาการของของการประกันคุณภาพในโดยสถานศึกษา   

และตนสังกัด 
๕.๐๐ ๓.๔๙ พอใช 

กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ    
ตัวบงชี้ท่ี ๙   ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ   
                และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    
ตัวบงชี้ท่ี ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน   
                รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับ 
                แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๘๑.๓๓ ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับประถมศึกษา 

• ผลคะแนนรวมทุกตัวบงช้ี ตั้งแต ๘๐  คะแนนข้ึนไป    ใช     ไมใช 
• มีตัวบงช้ีท่ีไดระดับดีข้ึนไปอยางนอย  ๑๐  ตัวบงช้ี  จาก  ๑๒  ตัวบงช้ี     ใช      ไมใช 
• ไมมตีัวบงช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน     ใช      ไมใช 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
       สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา      ไมสมควรรับรองมารตฐานการศึกษา 

 

 

 

 

 



 

 ๓) ขอเสนอแนะ 

 จากผลการประเมินภายนอกรอบสามของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคกรมหาชน) สรุปขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไดดังนี้ 

 ๓.๑) ระดับกอนประถมศึกษา 

 ดานผลการจัดการศึกษา 

(๑) เด็กควรไดรับการพัฒนาใหมีความชื่นชอบตอธรรมชาติ โดยครูควรจัดกิจกรรมใหตื่นตาตื่นใจ 

สนใจใครรูธรรมชาติรอบตัวและปรากฏการณทางธรรมชาติ 

(๒) เด็กควรไดรับการพัฒนาใหรักการอาน โดยจัดกิจกรรมกระตุนใหสนใจหรือขออานหนังสือ 

หยิบใชหนังสือ คนควาขอมูลจากหนังสือ สื่สิงพิมพ หรือสื่ออ่ืนๆ  ฝกใหรูจักสังเกตสิ่งรอบตัวเก่ียวกับธรรมชาติ  

บุคคล  สถานท่ี  และตั้งคำถามประเภทอะไร ทำไม  อยางไร  ท่ีไหน  เม่ือไร  ใหอานหนังสือนอกเวลาตามท่ี

มอบหมายเปนประจำ  ใหทำกิจกรรมท่ีมีความสุขโดยเริ่มจจากสิ่งท่ีผูเรียนสนใจไปสูสิ่งท่ีมีความหมายมีสาระ  

เชน ดูการตูน  ตอบล็อก  ระบายสี  วาดภาพ  ปน เปนตน  

 ดานการบริหารจัดการศึกษา 

(๑) สถานศึกษาควรมีการคัดเลือกและพัฒนาครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

หมายถึง การสงเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพของครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กใหเหมาะสมท่ีจะทำงาน

กับเด็ก มีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็ก ผูปกครอง ชุมชน และบุคลากรในสถานศึกษาและมีความมุงม่ันและอุทิศตนใน

การเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก 

(๒) สถานศึกษาควรมีหองสวมท่ีถูกสุขลักษณะ เหมาะสมกับวัย สะอาด ปลอดภัย และการ

ระบายอากาศท่ีดี และไมไกลจากหองเรียนเพ่ือใหครูสามารถดูแลชวยเหลือไดเม่ือเด็กมีปญหา 

(๓) สถานศึกษาควรมีการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมตางๆ ในพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ

รักษามาตรฐาน ท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอยางเปนระบบบริหารคุณภาพ (PDCA)  คือ  การ

วางแผน ปฏิบัติงานตามแผน  ประเมินผลการดำเนินงาน และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาอยูเสมอ 

 ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

(๑) ครูควรจัดกิจกรรมใหเด็กสืบคน สำรวจ และตั้งคำถามเพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับสิ่งตางๆ 

รอบตัว เพ่ือพัฒนาทักษะการสังเกต สำรวจ มิติสัมพันธและการกะประมาณ โดยการฝกใหบอกสภาพภายใน

และภายนอกโรงเรียนเก่ียวกับสิ่งแวดลอม บุคคล และสิ่งของตางๆ บอกตำแหนง ทิศทาง และระยะทางดวย

อุปกรณการเลน สื่อธรรมชาติ และสิ่งตางๆ รอบตัว  เชน ฝกใหรูจักสังเกตสิ่งรอบตัวเก่ียวกับธรรมชาติ  บุคคล  

สถานท่ี และตั้งคำถามประเภทอะไร ทำไม อยางไร ท่ีไหน เม่ือไร เปนตน 

(๒) ครูควรนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กทุกดานไปใชเพ่ือการพัฒนาเด็กและพัฒนาแนว

ทางการจัดประสบการณการเรียนรู โดยมีการแปลผลขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดโดยอิงกรอบพัฒนาการตามวัย



 

และเปาหมายของการจัดประสบการณของสถานศึกษา และนำผลการประเมินไปใชในการพัฒนาเด็กและการ

จัดประสบการณการเรียนรูใหแกเด็ก 

(๓) ครูควรเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมในการวางแผนนำผลประเมินไปพัฒนาเด็ก โดยให

ผูปกครองไดแจงขอมูลของเด็กเก่ียวกับพฤติกรรม พัฒนาการเรียนรู หรือ ขอหวงใยจากผูปกครอง สนทนา

แลกเปลี่ยนขอมูลกับผูปกครองเก่ียวกับการเรียนรูและพัฒนาการของเด็กท้ังท่ีบานและโรงเรียน สื่อสารกับ

ผูปกครองเก่ียวกับความกาวหนาและแนวทางการสงเสริมพัฒนาการเด็กอยางสม่ำเสมอ 

 ดานการประกันคุณภาพภายใน 

  สถานศึกษาควรจัดระบบขอมูลสารสนเทศใหครบถวนตามภารกิจและมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา แยกเปนหมวดหมู ครอบคลุมโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วีดความสำเร็จตามมาตรฐานของ

สถานศึกษาปรับขอมูลเปนปจจุบัน สะดวกตอการเขาถึงและการใชบริการ ควรพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารจัดการ (EMIS) ใหทันสมัย เอ้ือตอการตัดสินใจ มีการเชื่อมโยงเครือขายกับตนสังกัดสามารถนำ

ขอมูลสารสนเทศไปใชประโยชนในการบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอนไดตลอดเวลา 

 ๓.๒) ระดับประถมศึกษา 

 ดานผลการจัดการศึกษา 

  ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร ศิลปะ และภาษาตางประเทศ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนฝกคิด ฝก

ปฏิบัติ ฝกแกปญหา และฝกเรียนรูดวยตนเอง ใชแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณกับชีวิต

จริง มีการประเมินผลใหสอดคลองกับสภาพการเรียนรู และจัดการสอนซอมเสริมอยางจิงจัง 

 ดานการบริหารจัดการศึกษา 

  สถานศึกษาควรมีการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมตางๆ ในพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ

รักษามาตรฐานท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา อยางเปนระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) คือ การ

วางแผน ปฏิบัติงานตามแผน ประเมินผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาอยูเสมอ 

 ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

(๑) สถานศึกษาควรนำผลประเมินครูเก่ียวกับการพัฒนาในวิชาท่ีสอนหรือวิชาครู  แผนการ

จัดการเรียนรูของครู การจัดการเรียนการสอน แบบวัด แบบทดสอบของครูไปพัฒนาครูแตละคนอยางเปน

ระบบและตอเนื่อง โดยใหครูมีสวนรวมในการกำหนดมาตรการ วางแผน ติดตามประเมินผล และนำผลการ

ประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานอยูเสมอ 

(๒) ครูควรจัดเตรียมและใชสื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรม วิเคราะหผลการประเมินและนำมาใชใน

การซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน ศึกษาคนควา วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสำคัญ 



 

 ดานการประกันคุณภาพภายใน 

  สถานศึกษาควรจัดระบบขอมูลสารสนเทศใหครบถวนตามภารกิจและมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา แยกเปนหมวกหมู ครอบคลุมโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จตามมาตรฐานของ

สถานศึกษาปรับขอมูลเปนปจจุบัน สะดวกตอการเขาถึงและการใชบริการ ควรพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารจัดการ (EMIS) ใหทันสมัย เอ้ือตอการตัดสินใจ มีการเชื่อมโยงเครือขายกับตนสังกัดสามารถนำ

ขอมูลสารสนเทศไปใชประโยชนในการบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอนไดตลอดเวลา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวัชรสหศึกษาและกรรมการรวม ๔ ฝาย 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

วันท่ี ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ โรงเรียนวัชรสหศึกษา 

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

ผูมาประชุม 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 

๑ นายสมศักดิ์     ขันกสิกรรม ประธานกรรมการบริหาร  

๒ นายวินัย         ชาติปฐมพร รองประธานกรรมการ  

๓ นางสาวลำภู     พันคง กรรมการ  

๔ นางสุมาลี        ชอบธรรม กรรมการ  

๕ นางสาวสุนทรี   กินร ี กรรมการ  

๖ นายเฉลิม        ขวัญออน กรรมการ  

๗ นายสมนึก       บูราณ กรรมการ  

๘ นายธีรวัติ        ขันกสิกรรม กรรมการและเลขานุการ  

กรรมการรวม ๔ ฝาย 

ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 

๑. นายสุบิน  เปลี่ยนศร ี ผูแทนครู  

๒. นางสาวนัยนปพร  ลาสุธรรม ผูแทนครู  

๓. นายเอกราช   ปรางทอง ผูแทนผูปกครอง  

๔. นางอุษา  เตรียมพล ผูแทนผูปกครอง  

๕. นายคมศร  บุญแสง  ผูแทนชุมชน  

๖. นายธีรพล  จันทรตูม ผูแทนชุมชน  

๗. เด็กหญิงศศินันท  ทรัพยเย็น ผูแทนนักเรียน  

๘. เด็กหญิงศิวกร  ชูแกว ผูแทนนักเรียน  



[๒] 

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นางสาวณัฏยา  ออนสะอาด  ครูโรงเรียนวัชรสหศึกษา 

เริ่มประชุมเวลา ๙.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

๑. การอุดหนุนตามนโยบายการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประธานกรรมการบริหาร ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนไดประกาศ เรื่อง อัตราการ

อุดหนุนเปนเงินอุดหนุนคาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน ตามหนังสือ ท่ี ศธ ๐๒๑๑.๒/๕๕๘๓ ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศอัตราการอุดหนุน

และแนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 โดยไดมีการอางถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกำหนดมาตรการชวยเหลือนักเรียนใน

โรงเรียนเอกชนเปนเงินอุดหนุนคาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเต็มตามศักยภาพ 

เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรับการศึกษา ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

โดยรัฐสนับสนุนคาใชจายในรายการพ้ืนฐานให ไดแก คาจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณการเรียน 

เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานประชุมครั้งท่ีแลว 

ประธานกรรมการบริหาร เชิญคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการรวม ๔ ฝายไดตรวจสอบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการรวม ๔ ฝาย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เพ่ือรับรอง

รายงานการประชุมดังกลาว หากมีการแกไขในสวนใด โปรดแจงใหท่ีประชุมทราบ ถากรรมการทานใดไมมีการ

แกไข ถือวาท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวัชรสหศึกษา ครั้งท่ี ๑/

๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

 



[๓] 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกำหนดมาตรการชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนฯ 

ประธานกรรมการบริหาร ตามท่ีคณะกรรมการส งเสริมการศึกษาเอกชนไดลงมติ เห็นชอบระเบี ยบ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกำหนดมาตรการชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเปนเงินอุดหนุนคา

หนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(รายละเอียดตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกำหนดมาตรการชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน

เอกชนเปนเงินอุดหนุนคาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่ีแกไข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และท่ีแกไข (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔  

 จากการชี้แจงใหคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและกรรมการรวม ๔ ฝายไดรับทราบในการประชุม

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีผานมา โรงเรียนไดแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการรวม ๔ ฝาย และดำเนินการจัดประชุม

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและกรรมการรวม ๔ ฝาย เพ่ือพิจารณา ดำเนินการ กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ

และเง่ือนไขการรับเงินอุดหนุนเปนคาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผูเรียน เปนท่ีเรียบรอยแลวนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนไดมีหนังสือ ท่ี 

ศธ ๐๒๑๑.๒/๕๕๘๓ ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศอัตราการอุดหนุนและแนวทางการดำเนิน

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 

๒๕๖๒ และ ประกาศ  เรื่อง อัตราการอุดหนุนเปนเงินอุดหนุนคาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบ

นักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน (ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๑) และแนวทางการดำเนินงานตาม

นโยบายการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 

๒๕๖๒ เปนท่ีเรียบรอยแลว จึงไดจัดประชุมในครั้งนี้ข้ึน เพ่ือพิจารณาการดำเนินการใหเงินอุดหนุนฯ ตาม

ระเบียบฯ ใหเปนไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  เรื่อง อัตราการอุดหนุน

เปนเงินอุดหนุนคาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

(ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๑) และแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนคาใชจายในการจัด

การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

ท่ีประชุม  รับทราบและเห็นชอบการดำเนินการใหเงินอุดหนุนฯ ตามระเบียบฯ ใหเปนไปตาม

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  เรื่อง อัตราการอุดหนุนเปนเงินอุดหนุนคาหนังสือ

เรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน (ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๑) 

และแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๒ 



[๔] 

 

๒. หลักเกณฑและวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประธานกรรมการบริหาร เพ่ือใหการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เปนไปดวยความ
เรียบรอย โรงเรียนไดรับหลักเกณฑและวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปการศึกษา 
๒๕๖๒ จากคณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน ตามเอกสารในภาคผนวก และไดจัดทำแผนบริหาร
จัดการอาหารเสริม (นม) เพ่ือดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ เปนท่ีเรียบรอย
แลว 

 ท้ังนี้ในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ คณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน ไดแจงการ
จัดสรรสิทธิการจำหนายอาหารเสริม (นม) โรงเรียนให บริษัท พิษณุโลกโกลดมิลค จำกัด เพ่ือจำหนายให
โรงเรียนวัชรสหศึกษา ซ่ึงโรงเรียนจะดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการดำเนินงานดังกลาวขางตน โดยจะ
ดำเนินการจัดซ้ือนมโรงเรียนคละกันระหวางนมพาสเจอไรดและนม ยู เอช ที เนื่องจากเงินอุดหนุนท่ีไดรับ
อัตราคนละ ๗ บาท จำนวน ๑๓๐ วนั ไมเพียงพอสำหรับจัดซ้ือนม ยู เอช ที ท้ังหมด 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

๑. พิจารณาใหความเห็นชอบรายงานประจำป ๒๕๖๑ 

ประธานกรรมการบริหาร ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ กำหนดไวในมาตรา ๔๘ 

วาใหสถานศึกษามีการจัดทำรายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของและเปดเผยตอ

สาธารณชน เพ่ือนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๓ ใหสถานศึกษาแตละแหง ฯ จัดสงรายงานผลการประเมินตนเอง ใหแก

หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป  กำหนดใหสถานศึกษาจัดทำ

รายงานประจำปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

 ท้ังนี้รายงานประจำป ๒๕๖๑ ของโรงเรียนวัชรสหศึกษา มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเสนอผลการพัฒนาการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษาตอคณะกรรมการบริหาร หนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผย

ตอสาธารณชน และเพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และเปนฐานขอมูลสำหรับ

รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซ่ึงรายงานประจำปฉบับนี้จะเปนรายงานการพัฒนาการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนในรอบปท่ีผานมา (ปการศึกษา ๒๕๖๑)  ท่ีเปนผลมาจาการดำเนินงานท้ังหมดของสถานศึกษา ซ่ึง

ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท้ังหมด 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 



[๕] 

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบรายงานประจำป ๒๕๖๑ ของโรงเรียนวัชรสหศึกษา และใหจัดสงรายงานนี้

ไปยังหนวยงานตนสังกัด คือ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดกำแพงเพชร และเปดเผยตอสาธารณชนใหรับทราบผลการดำเนินงาน 

๒. พิจารณาใหความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสำเร็จของสถานศึกษา 

ประธานกรรมการบริหาร ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๓ ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดย

การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภท

การศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด ฯ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใช

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษา

พิเศษ วันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง 

แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 โรงเรียนวัชรสหศึกษาจึงไดกำหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสำเร็จตามบริบทของ

สถาน ศึกษาให เป น ไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน ท่ี

กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช จึงใครขอเสนอใหคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาใหความเห็นชอบ 

มาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสำเร็จของโรงเรียนวัชรสหศึกษา เพ่ือประกาศใชตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติท่ีประชุม เห็นชอบมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสำเร็จของโรงเรียนวัชรสหศึกษา ซ่ึง

เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีกระทรวงศึกษาธกิารประกาศใช 

๓. พิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)  

ประธานกรรมการบริหาร ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ 

๓ ใหสถานศึกษาแตละแหง ฯ จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาและดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ฯ 

 โรงเรียนวัชรสหศึกษาจึงไดจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยพิจารณาจากบริบทของโรงเรียน ความตองการของชุมชน 

ผูปกครอง และนโยบายของหนวยงานตนสังกัด 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 



[๖] 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ของโรงเรียน และให

ดำเนินการตามแผนฯ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

๑. การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและกรรมการรวม ๔ ฝายเพ่ือรายงานความกาวหนา 

ประธานกรรมการบริหาร เพ่ือเปนการติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ และรายงานความกาวหนา เพ่ือ

ชวยเหลือ และสนับสนุนดูแลการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงเรียนจึงใครขอกำหนดวันประชุม

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการรวม ๔ ฝาย ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ในวันท่ี ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. 

๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัชรสหศึกษา 

  จึงเรียนเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

ท่ีประชุม  รับทราบตามท่ีเสนอ 

  ปดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

ลงช่ือ................................................................................ผูบันทึกการประชุม 

           (นางสาวณัฏยา  ออนสะอาด) 

 

ลงช่ือ...............................................................................ผูตรวจรายงานการประชุม 

        (นายสมศักดิ์    ขันกสิกรรม) 

                            ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนวัชรสหศึกษา 

    ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนวัชรสหศึกษา 
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