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คำนำ 

   รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ เปนการสรุปผลการดำเนินงานใน
รอบปการศึกษาของโรงเรียน ท่ีสะทอนใหเห็นภาพความสำเร็จท่ีเกิดข้ึนตามบริบทของโรงเรียน ซ่ึงมี
องคประกอบ 2  สวน  ไดแก สวนท่ี 1 บทสรุปของผูบริหาร 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 
จำนวนเด็ก 1,493 คน จำแนกเปนระดับอนุบาล จำนวน 23 คน ระดับประถมศึกษา จำนวน 49 คน 
บุคลากรของโรงเรียนจำนวน 1 คน 
ตอนท่ี  2 การนำเสนอผลการประเมินตนเอง 
             2.1 ปจจุบันโรงเรียนดำเนินงานอยูในมาตรฐานการศึกษา ระดับ ดีเลิศ 
 2.2 หลกัฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตาง ๆ สงผลใหสถานศึกษาจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จตามท่ีตั้งเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวาไดดี 
ท้ังนี้ เพราะมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก อยูในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการ อยูในระดับดี มาตรฐานท่ี 3 การจดัประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ อยูในระดับดี 
  โรงเรียนจัดการศึกษาปฐมวัยโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเด็กเจริญเติบโตอยางสมบูรณ มี
พัฒนาการสมวัย สมดุลท้ังดานรางกาย ดานอารมณ– จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา ใชกิจกรรม
ดนตรี กิจกรรมเคลื่อนไหวดวยเพลง เปนกิจกรรมท่ีสามารถสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย อารมณ–จิตใจ 
สังคมและสติปญญา สงผลใหเด็กมีสุนทรียภาพและมีลักษณะนิสัยชื่นชอบในดานศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหวรางกายตามจังหวะของเพลงจะชวยใหเด็กมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี สงเสริมการจัดกิจกรรม
สงเสริมดานสุขภาพของรางกายของเด็ก กิจกรรมท่ีสงเสริม ปลูกฝงและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใหกับ
เด็กปฐมวัยทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งระเบียบวินัยความรับผิดชอบ หลักธรรมเบื้องตนทางศาสนา ความ
ซ่ือสัตยสุจริต ความกตัญูกตเวที เมตตากรุณามีน้ำใจ ความเสียสละและการประหยัดอดออม เพ่ือฝกฝน
และพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจของเด็กปฐมวัยใหสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑของโรงเรียน พรอมท้ัง
มุงเนนใหเด็กประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันในทางท่ีดีและถูกตอง สามารถอยูในสังคมรวมกับผูอ่ืน
อยางมีความสุข 
 รวมกันวางแผนการดำเนินการในการจัดการศึกษาในปการศึกษาปจจุบัน ใหสอดคลองกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจ โดยใชหลักการดำเนินงานแบบการมีสวนรวมของบุคลากร คณะกรรมการ
บริหาร และผูท่ีมีสวนเก่ียวของ ซ่ึงสะทอนในรูปของการดำเนินงานแบบจากบนสูลาง ในรูปของนโยบาย 
หลักเกณฑวิธีการจากลางสูบน หาแนวทางในการจัดโครงการและวางแผนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและข้ันพ้ืนฐานเปนกรอบในการ
ดำเนินงาน ซ่ึงผลจากการดำเนินงานดังกลาวทำใหโรงเรียนทราบจุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุงและใชเปน
แนวทางในการพัฒนาโรงเรียน โดยมีแผนปฏิบัตกิารประจำปเปนแผนการในการกำหนดแนวทางปฏิบัติ 
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 ครูสามารถจัดกิจกรรมสรางเสริมประสบการณใหกับเด็กท่ีหลากหลาย สามารถจัดกิจกรรมได
เหมาะสมกับวัยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีปฏิสัมพันธท่ีดีกับพอแม ผูปกครอง สงเสริมการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนาดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาแกเด็ก จัดทำแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนเด็ก
เปนสำคัญสามารถสราง พัฒนา และใชเครื่องมือในการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอยาง
หลากหลาย จัดสิ่งแวดลอมท้ังภายในและภายนอกหองเรียนเพ่ือใหเด็กเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลาสรุป
รายงานผลพัฒนาการของเด็กแกผูปกครองจัดทำขอมูลสารนิเทศและนำไปใชประโยชนในการพัฒนาเด็ก
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนแบบอยางท่ีดีตอเด็ก ผูปกครอง ชุมชน และผูมีสวน
เก่ียวของอุทิศตน ทุมเทแรงกาย แรงใจในการการปฏิบัติงาน และมุงม่ันพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพ 
  
      2.3  โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานท่ีดีข้ึนกวาเดิม 1 ระดับ 

  2.3.1  แผนปฏิบัติงานท่ี 1 สงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีการพัฒนาดานรางกาย โดยให

ผูปกครองมีสวนรวมในการดูแลรักษาสุขภาพของเด็ก สรางมาตรการสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีสุนทรียภาพ

ดานดนตรีและการเคลื่อนไหวเหมาะสมตามวัยโดยจัดกิจกรรมเก่ียวกับดนตรีและศิลปะอยางหลากหลาย

เพ่ิมมากข้ืน 

  2.3.2  แผนปฏิบัติงานท่ี 2 จัดกิจกรรมเพ่ิมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร จัดกิจกรรมการอาน โดยใชนิทานเปนสื่อ และเครื่องมือทำใหผูเรียนมีความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน นิทานยังชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการฟง การพูด ความสามารถในการแสดงออก สงเสริม
และสนับสนุนใหเกิดพัฒนาการท่ีดีตามวัยของผูเรียน ท้ังดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา และภาษา 
โดยเฉพาะพัฒนาการดานสังคม ในเรื่องของความมีคุณธรรม จริยธรรม 

  2.3.3  แผนปฏิบัติงานท่ี 3 การประสาน สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาแบบ

มีสวนรวมระหวางชุมชนเพ่ิมมากข้ึนและใชขอมูลการประเมินผลคุณภาพภายในและภายนอกในการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

   2.3.4  แผนปฏิบัติงานท่ี 4 เผยแพร และประชาสัมพันธผลสำเร็จของการจัดการศึกษาให
มากยิ่งข้ึน เพ่ือเปนการสรางความตระหนัก และสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของชุมชน ผูปกครอง และผูมีสวนเก่ียวของท้ังหมดในการบริหารจัดการศึกษา 

  2.3.5 แผนปฏิบัติงานท่ี 5 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดประสบการณการเรียนรู การ

สรางและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลประสบการณการเรียนรู และเทคโนโยลีสารสนเทศใหกับครู 

อยางนอยคนละ 20 ชั่วโมงตอคนตอปเปนอยางนอย 

                    นายธีรวัติ ขันกสิกรรม 
                      ผูอำนวยการโรงเรียนวัชรสหศึกษา 
                                                                               วันท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2561 
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สวนท่ี 2  
รายงานผลการประเมนิตนเอง 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
1. ขอมูลท่ัวไป 
 1.1 ขอมูลสถานศึกษา 
  ชื่ อ โ ร ง เรี ย น วั ช ร ส ห ศึ ก ษ า  รหั ส  62100027 ท่ี ตั้ ง89 ห มู  1  ต ำบ ล ป า พุ ท ร า               
อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท  087-731-3176 e-mail admin@wssc.ac.th 
website http://www.wssc.ac.th ไดรับอนุญาตจัดตั้ งเม่ือ16 พฤษภาคม 2546  เปดสอนระดับ       
ชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ประเภทโรงเรียนสามัญท่ัวไป 
   1.2 ขอมูลผูบริหาร 

         ผูรับใบอนุญาต คือ นายสมศักดิ์ ขันกสิกรรม ผูรับใบอนุญาต 

          ผูจัดการ คือ นายสมศักดิ์ ขันกสิกรรม วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร

ท่ัวไป ดำรงตำแหนงตั้งแตวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ จนถึงปจจุบัน 

          ผูอำนวยการโรงเรียน คือ นายธีรวัติ  ขันกสิกรรม วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 

สาขาวิชาปโตรเคมีและวิทยาศาสตรพอลิเมอร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และประกาศนียบัตร

บัณฑิตการบริหารการศึกษา ดำรงตำแหนงตั้งแตวันท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ จนถึงปจจุบัน 

 1.3 แผนท่ีตั้งโรงเรียน 
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2. ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 - ผูบริหาร      จำนวน   2  คน 
 - ครู (บรรจุ)     จำนวน  45 คน 
 - บุคลากรทางการศึกษา    จำนวน   1  คน 
 - เจาหนาท่ีอ่ืน ๆ     จำนวน   27 คน 

    รวม     จำนวน   75 คน 
 
3.  ขอมูลนักเรียน ปการศึกษา 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. ขอมูลผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ปการศึกษา 2561 

4.1 รอยละของเด็กมีผลการประเมินพัฒนาการรายดาน ระดับ ดี ข้ึนไป 

ระดับช้ัน 
นักเรียน
ท้ังหมด 

พัฒนาการดาน 

รางกาย อารมณ-จติใจ สติปญญา สังคม 

คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ 

อนุบาล 1 106 102 96.23 106 100 99 93.40 102 96.23 
อนุบาล 2 159 152 95.60 157 98.74 143 89.94 154 96.86 
อนุบาล 3  209 204 97.61 208 99.52 183 87.56 206 98.56 

รวม 474 458 96.62 471 99.36 425 89.66 462 97.46 
 
ตอนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ ดีเลิศ 
  
 2.1 ผลการประเมินเปนรายมาตรฐาน 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก   
  1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  2. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนจัดการศึกษาปฐมวัยซ่ึงเปนรากฐานการศึกษาของเด็ก โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเด็ก

เจริญเติบโตอยางสมบูรณ มีพัฒนาการสมวัย สมดุลท้ังดานรางกาย ดานอารมณ– จิตใจ ดานสังคม และ

ดานสติปญญา โดยใชกิจกรรมดนตรี กิจกรรมเคลื่อนไหวดวยเพลง เปนกิจกรรมท่ีสามารถสงเสริม

พัฒนาการดานรางกาย อารมณ–จิตใจ สังคมและสติปญญา สงผลใหเด็กมีสุนทรียภาพและมีลักษณะนิสัย

ชื่นชอบในดานศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวรางกายตามจังหวะของเพลงจะชวยใหเด็กมีสุขภาพกาย 

สุขภาพจิตท่ีดี จัดการสงเสริมการจัดกิจกรรมสงเสริมดานสุขภาพของรางกายของเด็กโดยดำเนินการตาม

โครงการและกิจกรรมดังตอไปนี้ 

๑. โครงการหนูนอยวัยใสใสใจสุขภาพ 

๒. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

๓. โครงการกีฬาโรงเรียนเอกชนจังหวัดกำแพงเพชร 

๔. โครงการกีฬาสีภายใน 
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๕. โครงการรองเลน เตนตามเพลง 

๖. โครงการโรงเรยีนสีขาว 

 จัดทำแผนการชั่งน้ำหนัก – สวนสูง ตรวจสอบสุขภาพรางกายเบื้องตนของเด็กปฐมวัยจัดปาย

นิเทศในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ สุขนิสัยท่ีดี สุขบัญญัติ ๑๐ ประการ และโทษของสิ่งเสพติดจัดอาหาร

เสริม (นม) ใหเด็กจัดใหมีการลางมือกอนรับประทานอาหาร/และหลังเขาหองน้ำทุกครั้ง 

  3. ผลการดำเนินงาน 
   3.1 พัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา 

มาตรฐาน/ประเด็น ผลการประเมิน  
1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได 
   (1) มีน้ำหนัก สวนสูง ตามเกณฑมาตรฐาน   เด็กรอยละ 95.14 มีน้ำหนัก สวนสูง ตามเกณฑมาตรฐาน

ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

   (2) เคลื่อนไหวรางกายไดคลองแคลว ทรง
ตัวไดดี ใชมือและตาประสานสัมพันธไดดี 

เด็กรอยละ 97.25 เคลื่อนไหวรางกายไดคลองแคลว ทรง
ตัวไดดี ใชมือและตาประสานสัมพันธไดในระดับดีข้ึนไป 

   (3) ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตน และ
ปฏิบัตจินเปนนสิัย 

เด็กรอยละ 97.67 ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตน และ
ปฏิบัติจนเปนนิสัยไดในระดับดข้ึีนไป 

   (4) ปฏิบัติตนตามขอตกลงเก่ียวกับความ
ปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงตอโรค สิ่ง
เสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม 
และสถานการณ   
ท่ีเสี่ยงอันตราย 

เด็กรอยละ 98.52 ปฏิบัติตนตามขอตกลงเก่ียวกับความ
ปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และ
ระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และสถานการณ   
ท่ีเสี่ยงอันตรายไดในระดับดีข้ึนไป 

1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได 
    (1) เด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ
ความรูสึกไดเหมาะสม 

เด็กรอยละ 98.31 ราเริงแจมใส แสดงอารมณความรูสึก
ไดเหมาะสมในระดับดีข้ึนไป 

    (2) รูจักยับยั้งชั่งใจ อดทน รอคอย อดทน
อดกลั้น 

เด็กรอยละ 97.46 รูจักยับยั้งชั่งใจ อดทน รอคอย อดทน
อดกลั้นในระดับดีข้ึนไป 

    (3) ยอมรับและพอใจในความสามารถและ
ผลงานของตนเองและผูอ่ืน 

เด็กรอยละ 99.79 ยอมรับและพอใจในความสามารถและ
ผลงานของตนเองและผูอ่ืนในระดับดีข้ึนไป 

    (4) มีจิตสำนึกและคานิยมท่ีดี เด็กรอยละ 98.31 มีมีจิตสำนึกและคานิยมท่ีดีในระดับดี
ข้ึนไป 

    (5) มีความม่ันใจ กลาพูด  
กลาแสดงออก 

เด็กรอยละ 98.52 มีความม่ันใจ กลาพูด กลาแสดงออก
ในระดับดีข้ึนไป 

    (6) ชวยเหลือแบงปน   เด็กรอยละ 96.62 ชวยเหลือแบงปนในระดับดีข้ึนไป   
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มาตรฐาน/ประเด็น ผลการประเมิน  
    (7) เคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผดิชอบ เด็กรอยละ 98.10 เคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผดิชอบในระดับ

ดีข้ึนไป 
    (8) ซ่ือสตัยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมท่ี
สถานศึกษาท่ีกำหนด 

เด็กรอยละ 98.10 ซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมท่ี
สถานศึกษาท่ีกำหนดในระดับดีข้ึนไป 

    (9) ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี 
และการเคลือ่นไหว 

- รอยละ 98.10 ของเด็กท่ีชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ 
ดนตรี และการเคลื่อนไหวในระดับดีข้ึนไป 

1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 
    (1) เด็กชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวัน 

รอยละ 97.67 ของเด็กท่ีชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวันในระดับดีข้ึนไป 

    (2) มีวินัยในตนเอง รอยละ 97.04 ของเดก็ท่ีมีวินัยในตนเองในระดับดีข้ึนไป 

    (3) ประหยัดและพอเพียง รอยละ 98.10 ของเด็กท่ีประหยัดและพอเพียงในระดับดี
ข้ึนไป 

    (4) มีสวนรวมรักษาสิ่งแวดลอมในและ
นอกหองเรียน 

รอยละ 98.10 ของเด็กท่ีมีสวนรวมรักษาสิ่งแวดลอมใน
และนอกหองเรียนในระดับดีข้ึนไป 

    (5) มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน 
การไหว การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะ
กับผูใหญ เปนตน 

รอยละ 98.52 ของเด็กท่ีมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยใน
ระดับดีข้ึนไป 

    (6) ยอมรับหรือเคารพความแตกตาง
ระหวางบุคคล เชน ความคิด พฤติกรรม  
พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม เปนตน 

รอยละ 98.52 ของเด็กท่ียอมรับหรือเคารพความแตกตาง
ระหวางบุคคลในระดับดีข้ึนไป 

    (7) เลนและทำงานรวมกับผูอ่ืนได รอยละ 98.31 ของเด็กท่ีเลนและทำงานรวมกับผูอ่ืนไดใน
ระดับดีข้ึนไป 

    (8) แกไขขอขัดแยง โดยปราศจากการใช
ความรุนแรง 

รอยละ 98.31 ของเด็กท่ีแกไขขอขัดแยง โดยปราศจาก
การใชความรุนแรงในระดับดีข้ึนไป 

1.4 เด็กมีพัฒนาการดานสตปิญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรูได 
    (1) เด็กสนทนาโตตอบและเลาเรื่องให
ผูอ่ืนเขาใจ 

รอยละ 98.10 ของเด็กท่ีสนทนาโตตอบและเลาเรื่องให
ผูอ่ืนเขาใจในระดับดีข้ึนไป 

    (2) ตั้งคำถามในสิ่งท่ีตนเองสนใจหรือ
สงสัย และพยายามคนหาคำตอบ 

รอยละ 98.10 ของเด็กท่ีตั้งคำถามในสิ่งท่ีตนเองสนใจ
หรือสงสัย และพยายามคนหาคำตอบในระดับดีข้ึนไป 

    (3) อานนิทานและเลาเรื่องท่ีตนอานได
เหมาะสมกับวัย 

รอยละ 96.20 ของเด็กท่ีอานนิทานและเลาเรื่องท่ีตนอาน
ไดเหมาะสมกับวัยในระดับดีข้ึนไป 

    (4) มีความสามารถในการคิดรวบยอด การ รอยละ 97.04 ของเด็กท่ีความสามารถในการคิดรวบยอด 
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มาตรฐาน/ประเด็น ผลการประเมิน  
คิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและ  
วิทยาศาสตรการคิดแกปญหาและสามารถ
ตัดสินใจเรื่องงายๆได 

การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรการคิด
แกปญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องงายๆไดในระดับดีข้ึน
ไป 

    (5) สรางสรรคผลงานตามความคิดและ
จินตนาการ เชน งานศิลปะ การเคลื่อนไหว
ทาทาง การเลนอิสระ เปนตน 

รอยละ 97.46 ของเด็กท่ีสรางสรรคผลงานตามความคิด
และจินตนาการในระดับดีข้ึนไป 

    (6) การใชสื่อและเทคโนโลยี เชน แวน
ขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล   เปนเครื่องมือ
ในการเรียนรูและแสวงหาความรูได 

รอยละ 95.56 ของเด็กท่ีใชสื่อและเทคโนโลยีเปน
เครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูไดในระดับดี
ข้ึนไป 

  
  4. จุดเดน 

 ผูเรียนรักการอาน โดยมีนิทานเปนสื่อ ผูเรียนมี มีทักษะในการทำงาน ทำงานรวมกับผูอ่ืนได 
ผูเรียนมีสุขภาพดี รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว เด็กมีการแสดงความกตัญู กตเวที เปนลูกท่ีดีของ พอ-แม ผูปกครอง มีนิสัยประหยัด อด
ออม ใชของประหยัด รูจักคุณคาสิ่งของ มีมารยาทท่ีดี สามารถปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย และรูคุณคา
ของสิ่งแวดลอม 

  5. จุดควรพัฒนา 
 ประสบการณทางดานภาษาอังกฤษ การสื่อสาร การใชภาษา ทักษะในการใชประสาทสัมผัสท้ัง 
๕ ความเขาใจเก่ียวกับมิติสัมพันธ ความสามารถดานการเชื่อมโยงความรู โดยการจัดกิจกรรมการสำรวจ 
การรวบรวมขอมูล วิเคราะห วิจารณขาวจากหนังสือพิมพ โทรทัศน อยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหผูเรียน
แสดงออกตามความคิดสรางสรรค จินตนาการ คิดวิเคราะห คิดรวบยอด คิดสังเคราะห เพ่ิมทักษะการ
แกปญหาและไหวพริบใหกับผูเรียน ฝกทักษะและปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยการปฏิบัติจริง เพ่ือฝกฝน
ทักษะในการสังเกตและสำรวจ   
  6. การปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดี หรือดีเลิศ 

 โรงเรียนจัดกิจกรรมดนตรี กิจกรรมเคลื่อนไหวดวยเพลงใหกับเด็กปฐมวัยโดยปฏิบัติกิจกรรม 

เคลื่อนไหวประกอบเพลง และเตนตามจังหวะดนตรีในตอนเชากอนเรียน/หลังเลิกเรียนซ่ึงกิจกรรม

ดังกลาวเปนกิจกรรมท่ีสามารถสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย อารมณ–จิตใจ สังคมและสติปญญา สงผล

ใหเด็กมีสุนทรียภาพและมีลักษณะนิสัยชื่นชอบในดานศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวรางกายตามจังหวะ

ของเพลงจะชวยใหเด็กมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดีราเริงแจมใส มีความ่ันใจและกลาแสดงออกโดย

ดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมดังตอไปนี้ 
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  ๑.  โครงการหนนูอยวัยใสใสใจสุขภาพ 

  ๒.  โครงการออมทรัพยวิถีไทย 

  ๓.  โครงการกีฬาภายใน 

  ๕.  โครงการรองเลนเตนตามเพลง 

  ๖.  โครงการประชาคมอาเซียน 

  ๗.  โครงการวันสำคัญกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 

  7. แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
  7.1 แผนปฏิบัติงานท่ี 1  

  สงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีการพัฒนาดานรางกายและคุณภาพอยูในระดับดีข้ึนไป โดยให

ผูปกครองมีสวนรวมในการดูแลรักษาสุขภาพของเด็กมีมาตรการสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีสุนทรียภาพดาน

ดนตรีและการเคลื่อนไหวเหมาะสมตามวัยโดยจัดกิจกรรมเก่ียวกับดนตรีและศิลปะอยางหลากหลายเพ่ิม

มากข้ืน สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีสุนทรียภาพดานดนตรีและการเคลื่อนไหวเหมาะสมตามวัยโดยจัด

กิจกรรมเก่ียวกับดนตรีและศิลปะอยางหลากหลายเพ่ิมมากข้ืน 

  7.2 แผนปฏิบัติงานท่ี 2 

 จัดกิจกรรมเพ่ิมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จัดกิจกรรมการอาน โดยใช

นิทานเปนสื่อ และเครื่องมือทำใหผูเรียนมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน นิทานยังชวยใหผูเรียนไดพัฒนา

ทักษะการฟง การพูด ความสามารถในการแสดงออก ชวยปลูกฝงและสรางนิสัยรักการอานใหกับเด็ก รวม

ไปถึงการเห็นความสำคัญของการอานหนังสือไปพรอมกัน การเลานิทานใหผูเรียนฟงสม่ำเสมอเปนการ

สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดพัฒนาการท่ีดีตามวัยของผูเรียน ท้ังดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา 

และภาษา โดยเฉพาะพัฒนาการดานสังคม ในเรื่องของความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงสามารถปลูกฝงผาน

การเลานิทานจนเกิดความผูกพัน และมีเจตคติท่ีดีในดานตางๆ ติดตัวไปจนเจริญวัย โดยมีแผนงานจัด

โครงการและกิจกรรมดังตอไปนี้ 

๑. โครงการทัศนศึกษา 

๒. โครงการแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 

๓. โครงการหนูนอยรักการอาน 

๔. โครงการโลกวิชาการ 
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  มาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   
  1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
  2. กระบวนการพัฒนา 

  จัดประชุมครู คณะกรรมการบริหารโรงเรียนบุคลากรและแตงตั้งคณะกรรมการ ผูท่ี

เก่ียวของทุกฝาย เพ่ือวิเคราะหนโยบายบริหารการจัดการศึกษาจากหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของกับการจัด

การศึกษา เกณฑและตัวบงชี้ของมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ท้ังในระดับปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของโรงเรียน โดยใชกระบวนการ SWOT Analysis ผลการสรุปประเมินผล

การดำเนินงาน/โครงการของปท่ีผานมา เพ่ือรวมกันวางแผนการดำเนินการในการจัดการศึกษาในป

การศึกษาปจจุบัน ใหสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจ 

  3. ผลการดำเนินงาน 
 โรงเรียนมีการวางแผนในการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีการบริหารการจัดการและ
ใชหลักการมีสวนรวมของครูและบุคลากรมีการกำหนดรูปแบบวิธีการดำเนินงานและงบประมาณในการ
บริหารโครงการท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์มีการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุงพัฒนามาฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการนำผลการ
ประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชในการวางแผนปฏิบัติการ   
 
  4. จุดเดน 

 มีแผนกลยุทธในการพัฒนาสถานศึกษา มีแผนงานและโครงการท่ีสัมพันธกับแผนกลยุทธในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน วางแผน กำกับ
ติดตาม ประเมินผล นิเทศการดำเนินงาน มีระบบตรวจสอบภายใน รายงานผลการดำเนินการตาม
โครงการ และพัฒนาการดานตางๆ ของผูเรียน มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการ
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา มีการจัดโครงการสำรวจภูมิปญญาทองถ่ิน โดยเปดโอกาส
ใหบุคลากร ผูทรงคุณวุฒิ ภูมิปญญาทองถ่ิน เขารวมการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา นำภูมิปญญาทองถ่ิน
มาใชอยางเหมาะสม สงเสริมความรวมมือระหวางผูปกครอง ชุมชน ครู ในการพัฒนาผูเรียน 

  5. จุดควรพัฒนา 

 กำหนดกิจกรรมใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหครูในเรื่องการ
จัดกิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ จัดทำหลักสูตรกิจกรรมท่ีสงเสริมเอกลักษณผูเรียนใหชัดเจน จัดหา
หนังสือท่ีเหมาะกับผูเรียน สงเสริมพัฒนาครูใหมีความรูและมีการนำเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียน
การสอน เพ่ิมสื่อการเรียนรู พรอมสื่อท่ีเนนนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
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  6. การปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดี หรือดีเลิศ 

 โรงเรียนใชหลักการดำเนินงานแบบการมีสวนรวมของบุคลากร คณะกรรมการบริหาร และผูท่ีมี

สวนเก่ียวของ ซ่ึงสะทอนในรูปของการดำเนินงานแบบจากบนสูลาง ในรูปของนโยบาย หลักเกณฑวิธีการ

จากลางสูบน หาแนวทางในการจัดโครงการและวางแผนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา โดยมีมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและข้ันพ้ืนฐานเปนกรอบในการดำเนินงาน ซ่ึงผล

จากการดำเนินงานดังกลาวทำใหโรงเรียนทราบจุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุงและใชเปนแนวทางในการพัฒนา

โรงเรียน โดยมีแผนปฏิบัติการประจำปเปนแผนการในการกำหนดแนวทางปฏิบัติโดยดำเนินการตาม

โครงการและกิจกรรมดังตอไปนี ้

๑. โครงการพัฒนาครูปฐมวัย 

๒. โครงการนิเทศภายใน 

๓. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 

๔. โครงการสานสัมพันธ ครู ผูปกครอง และนักเรียน 

๕. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๖. โครงการดูแลระบบชวยเหลือนักเรียน 

๗. โครงการจัดสรรงบประมาณประจำป 

   10. โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
 7. แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสงูข้ึน 
  7.1 แผนปฏิบัติงานท่ี 1  

 มีการประสาน สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม ระหวางชุมชนเพ่ิมมาก

ข้ึนและใชขอมูลการประเมินผลคุณภาพภายในและภายนอกในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

  7.2 แผนปฏิบัติงานท่ี 2 

 เผยแพร และประชาสัมพันธผลสำเร็จของการจัดการศึกษาใหมากยิ่งข้ึน เพ่ือเปนการสรางความ

ตระหนัก และสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของชุมชน ผูปกครอง และผูมี

สวนเก่ียวของท้ังหมดในการบริหารจัดการศึกษา 
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 มาตรฐานท่ี  3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 
  1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
  2. กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษา มีการจัดโครงการสำรวจภูมิปญญาทองถ่ิน โดยเปดโอกาสใหบุคลากร ผูทรงคุณวุฒิ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน เขารวมการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา นำภูมิปญญาทองถ่ินมาใชอยางเหมาะสม 
สงเสริมความรวมมือระหวางผูปกครอง ชุมชน ครู ในการพัฒนาผูเรียน 

  

  3. ผลการดำเนินงาน 
มาตรฐาน/ประเด็น ผลการประเมิน 

1) จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเดก็มีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ 
    (1) ครูวิเคราะหขอมูลเด็กเปน
รายบุคคล 

ครรูอยละ 98.00 วิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล  

    (2) ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ
จากการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะ  
ท่ีพึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา  
มีกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็ก 
ครบทุกดานท้ังดานรางกาย ดานอารมณ 
จิตใจ ดานสังคมและดานสติปญญา 

ครรูอยละ 98.00 จัดทำแผนการจัดประสบการณสงเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุกดาน 
 
 
 
 

3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบตัิอยางมีความสุข 
    (1) ครูจัดประสบการณท่ีเชื่อมโยง
กับประสบการณเดิม 

ครรูอยละ 98.00 จัดประสบการณท่ีเชื่อมโยงกับประสบการณ
เดมิ 

    (2) ครูจัดกิจกรรมใหเด็กมีโอกาส 
ทำกิจกรรมอยางอิสระตามความตองการ 
ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนอง 
ตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล 

ครรูอยละ 98.00 จัดกิจกรรมใหเด็กมีโอกาสทำกิจกรรมอยาง
อิสระตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
    (1) ครูจัดหองเรยีนสะอาด อากาศ
ถายเท ปลอดภัย มีพ้ืนท่ีแสดงผลงานเด็ก  
มุมประสบการณและจัดกิจกรรมท่ีเด็กมี
สวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมใน
หองเรียน 

ครรูอยละ 99.00 จัดหองเรียนสะอาด อากาศถายเท ปลอดภัย 
มีพ้ืนท่ีแสดงผลงานเด็ก มุมประสบการณและจัดกิจกรรมท่ีเด็กมี
สวนรวมในการจดัสภาพแวดลอมในหองเรียน 

   (2) ครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
กับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถี 
การเรียนรูของเด็ก 

ครรูอยละ 97.00 ท่ีใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
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มาตรฐาน/ประเด็น ผลการประเมิน 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณและพัฒนาเด็ก 
   (1) ครูประเมินพัฒนาเด็กจากกิจกรรม
และกิจวัตรประจำวันดวยเครื่องมือ 
ท่ีหลากหลายไมใชแบบใชแบบทดสอบ 

ครรูอยละ 98.00 ประเมินพัฒนาเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจำวันดวยเครื่องมือท่ีหลากหลาย 

   (2) ครูวิเคราะหผลการประเมิน
พัฒนาการเด็ก โดยผูปกครองและ
ผูเก่ียวของมีสวนรวมและนำผลการ
ประเมินท่ีไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดประสบการณ
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

- ครรูอยละ 98.00 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็ก โดย
ผูปกครองและผูเก่ียวของมีสวนรวม   
- ครรูอยละ 98.00 นำผลการประเมินท่ีไดไปพัฒนาคุณภาพเด็ก 
- ครรูอยละ 98.00 แลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดประสบการณท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

   
  4. จุดเดน 

 มีกิจกรรมท่ีสงเสริม ปลูกฝง และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใหกับเด็กปฐมวัยทุกดาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งระเบียบวินัยความรับผิดชอบ เพ่ือฝกฝน และพัฒนาพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยใหสามารถปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑของโรงเรียน พรอมท้ังมุงเนนใหเด็กประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันในทางท่ีดีและ
ถูกตอง สามารถอยูในสังคมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข ปลูกฝงจิตสำนึกท่ีดีใหแกนักเรียนในการรักษา
ความสะอาด โดยการท้ิงขยะใหเปนท่ี สรางสุขนิสัยในการรักษาความสะอาด สงเสริมคุณลักษณะนิสัย 
เรื่อง วินัยในการรักษาความสะอาด 

  5. จุดควรพัฒนา 

 พัฒนาแหลงเรียนรูภายใน-ภายนอกหองเรียนใหมากข้ึน การปลูกฝงความมีระเบียบวินัย และการ
เสริมสรางพัฒนาการดานการอาน และปลูกฝงพฤติกรรมการรักษาความสะอาดตองดำเนินการอยาง
ตอเนื่อง 

  6. การปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดี หรือดีเลิศ 
 โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยท่ีสามารถนำไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ โดยครสูามารถ
สงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาแกเด็ก สามารถจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญและใชเครื่องมือในการวัดผลและประเมินพัฒนาการของเด็กอยาง
หลากหลาย โรงเรียนจัดสิ่งแวดลอมท้ังภายในและภายนอกหองเรียนใหเด็กเรียนรูไดตลอดเวลา  
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   7. แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
      7.1 แผนปฏิบตัิงานท่ี 1  

 เผยแพร และประชาสัมพันธผลสำเร็จของการจัดการศึกษาใหมากยิ่งข้ึน เพ่ือเปนการสรางความ

ตระหนัก และสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของชุมชน ผูปกครอง และผูมี

สวนเก่ียวของท้ังหมดในการบริหารจัดการศึกษา 

     7.2 แผนปฏิบัติงานท่ี 2 

 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดประสบการณการเรียนรู การสรางและพัฒนาเครื่องมือวัดและ

ประเมินผลประสบการณการเรียนรู และเทคโนโยลีสารสนเทศใหกับครู อยางนอยคนละ ๒๐ ชั่วโมงตอคน

ตอปเปนอยางนอย 
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สวนท่ี 3 

สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

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

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก คุณภาพของเด็ก 

ผูเรียนรักการอาน โดยมีนิทานเปนสื่อ ผูเรียนมี มี
ทักษะในการทำงาน ทำงานรวมกับผูอ่ืนได ผูเรียนมี
สุขภาพดี รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน มี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี 
และการเคลื่อนไหว เด็กมีการแสดงความกตัญู 
กตเวที เปนลูกท่ีดีของ พอ-แม ผูปกครอง มีนิสัย
ประหยัด อดออม ใชของประหยัด รูจักคุณคา
สิ่งของ มีมารยาทท่ีดี สามารถปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมไทย และรูคุณคาของสิ่งแวดลอม 

ประสบการณทางดานภาษาอังกฤษ การสื่อสาร 
การใชภาษา ทักษะในการใชประสาทสัมผัสท้ัง ๕ 
ความเขาใจเก่ียวกับมิติสัมพันธ ความสามารถดาน
การเชื่อมโยงความรู โดยการจัดกิจกรรมการสำรวจ 
การรวบรวมขอมูล วิเคราะห วิจารณขาวจาก
หนังสือพิมพ โทรทัศน อยางสม่ำเสมอ เพ่ือให
ผูเรียนแสดงออกตามความคิดสรางสรรค 
จินตนาการ คิดวิเคราะห คิดรวบยอด คิด
สังเคราะห เพ่ิมทักษะการแกปญหาและไหวพริบ
ใหกับผูเรียน ฝกทักษะและปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 
โดยการปฏิบัติจริง เพ่ือฝกฝนทักษะในการสังเกต
และสำรวจ 

กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มีแผนกลยุทธในการพัฒนาสถานศึกษา มีแผนงาน
และโครงการท่ีสัมพันธกับแผนกลยุทธในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีการนำผลการประเมินมาใชใน
การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน วางแผน กำกับ
ติดตาม ประเมินผล นิเทศการดำเนินงาน มีระบบ
ตรวจสอบภายใน รายงานผลการดำเนินการตาม
โครงการ และพัฒนาการดานตางๆ ของผูเรียน มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการ
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา มี

กำหนด กิจกรรมให เห มาะสม กับบริบทของ
สถานศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหครูในเรื่อง
การจัดกิจกรรมท่ีเนนผู เรียนเปนสำคัญ จัดทำ
หลักสูตรกิจกรรมท่ีสงเสริมเอกลักษณผู เรียนให
ชัดเจน จัดหาหนังสือท่ีเหมาะกับผูเรียน สงเสริม
พัฒนาครูใหมีความรูและมีการนำเทคโนโลยีมาใช
ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ิมสื่อการเรียนรู  
พรอมสื่อท่ีเนนนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
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จุดเดน จุดควรพัฒนา 

การจัดโครงการสำรวจภูมิปญญาทองถ่ิน โดยเปด
โอกาสใหบุคลากร ผูทรงคุณวุฒิ ภูมิปญญาทองถ่ิน 
เขารวมการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา นำ
ภูมิปญญาทองถ่ินมาใชอยางเหมาะสม สงเสริม
ความรวมมือระหวางผูปกครอง ชุมชน ครู ในการ
พัฒนาผูเรียน 

 

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 

มีกิจกรรมท่ีสงเสริม ปลูกฝง และพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ใหกับเด็กปฐมวัยทุกดาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งระเบียบวินัยความรับผิดชอบ เพ่ือฝกฝน 
และพัฒนาพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยใหสามารถ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑของโรงเรียน พรอมท้ังมุงเนน
ใหเด็กประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันในทางท่ี
ดีและถูกตอง สามารถอยูในสังคมรวมกับผูอ่ืนอยาง
มีความสุข ปลูกฝงจิตสำนึกท่ีดีใหแกนักเรียนในการ
รักษาความสะอาด โดยการท้ิงขยะใหเปนท่ี สราง
สุ ขนิ สั ย ในก ารรั กษ าความสะอาด  ส ง เส ริ ม
คุณลักษณะนิสัย เรื่อง วินัยในการรักษาความ
สะอาด 

 

พัฒนาแหลงเรียนรูภายใน-ภายนอกหองเรียนให
มากข้ึน การปลูกฝงความมีระเบียบวินัย และการ
เสริมสรางพัฒนาการดานการอาน และปลูกฝง
พฤติกรรมการรักษาความสะอาดตองดำเนินการ
อยางตอเนื่อง 

 

 
2. แนวทางการพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

  2.1  แผนปฏิบัติงานท่ี 1 สงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีการพัฒนาดานรางกายและคุณภาพอยู

ในระดับดีข้ึนไป โดยใหผูปกครองมีสวนรวมในการดูแลรักษาสุขภาพของเด็กมีมาตรการสงเสริมใหเด็ก

ปฐมวัยมีสุนทรียภาพดานดนตรีและการเคลื่อนไหวเหมาะสมตามวัยโดยจัดกิจกรรมเก่ียวกับดนตรีและ

ศิลปะอยางหลากหลายเพ่ิมมากข้ืน สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีสุนทรียภาพดานดนตรีและการเคลื่อนไหว

เหมาะสมตามวัยโดยจัดกิจกรรมเก่ียวกับดนตรีและศิลปะอยางหลากหลายเพ่ิมมากข้ืน 

  2.2  แผนปฏิบัติงานท่ี 2 จัดกิจกรรมเพ่ิมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร จัดกิจกรรมการอาน โดยใชนิทานเปนสื่อ และเครื่องมือทำใหผูเรียนมีความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน นิทานยังชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการฟง การพูด ความสามารถในการแสดงออก ชวย
ปลูกฝงและสรางนิสัยรักการอานใหกับเด็ก รวมไปถึงการเห็นความสำคัญของการอานหนังสือไปพรอมกัน 
การเลานิทานใหผูเรียนฟงสม่ำเสมอเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดพัฒนาการท่ีดีตามวัยของผูเรียน 



รายงานผลการประเมินตนเองโรงเรียนวัชรสหศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปการศึกษา 2561  20 
 
 
ท้ังดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา และภาษา โดยเฉพาะพัฒนาการดานสังคม ในเรื่องของความมี
คุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงสามารถปลูกฝงผานการเลานิทานจนเกิดความผูกพัน และมีเจตคติท่ีดีในดานตางๆ 
ติดตัวไปจนเจริญวัย 

  2.3  แผนปฏิบัติงานท่ี 3 มีการประสาน สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาแบบมี

สวนรวม ระหวางชุมชนเพ่ิมมากข้ึนและใชขอมูลการประเมินผลคุณภาพภายในและภายนอกในการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

   2.4  แผนปฏิบัติงานท่ี 4 เผยแพร และประชาสัมพันธผลสำเร็จของการจัดการศึกษาให
มากยิ่งข้ึน เพ่ือเปนการสรางความตระหนัก และสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของชุมชน ผูปกครอง และผูมีสวนเก่ียวของท้ังหมดในการบริหารจัดการศึกษา 

  2.5 แผนปฏิบัติงานท่ี 5 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดประสบการณการเรียนรู การสราง

และพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลประสบการณการเรียนรู และเทคโนโยลีสารสนเทศใหกับครู อยาง

นอยคนละ 20 ชั่วโมงตอคนตอปเปนอยางนอย 

4. การปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดี หรือดีเลิศ 
 ครแูสดงความรูสึกท่ีดีตอเด็ก ผูปกครองสอบถามและรับฟง ความคิดเห็น ชี้แนะ พูดคุย มีความ
เปนมิตร แสดงน้ำใจไมตรี ยิ้มแยมแจมใส อยางสม่ำเสมอ 

 โรงเรียนมีกิจกรรมท่ีสงเสริม ปลูกฝง และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใหกับเด็กปฐมวัยทุกดาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งระเบียบวินัยความรับผิดชอบ เพ่ือฝกฝน และพัฒนาพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยให
สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑของโรงเรียน พรอมท้ังมุงเนนใหเด็กประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน
ในทางท่ีดีและถูกตอง สามารถอยูในสังคมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข ปลูกฝงจิตสำนึกท่ีดีใหแกนักเรียน
ในการรักษาความสะอาด โดยการท้ิงขยะใหเปนท่ี สรางสุขนิสัยในการรักษาความสะอาด สงเสริม
คุณลักษณะนิสัย เรื่อง วินัยในการรักษาความสะอาด 

5. ประเด็นท่ีตองการใหมีการประเมินผลการติดตามตรวจสอบจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) คือ 
 ไมมี 
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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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