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คำนำ
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ เปนการสรุปผลการดำเนินงานใน
รอบป การศึกษาของโรงเรีย น ที่ส ะทอนใหเห็น ภาพความสำเร็จ ที่เกิ ดขึ้ นตามบริบ ทของโรงเรียน ซึ่งมี
องคประกอบ 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 บทสรุปของผูบริหาร สวนที่ 2 รายการผลการประเมินตนเอง และ
ภาคผนวก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปที่ผานมา ซึ่งเปนขอมูลใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และเปนการเตรียมความพรอมในการประเมินคุณภาพภายนอก
ตอไป

นายธีรวัติ ขันกสิกรรม
ผูอำนวยการโรงเรียนวัชรสหศึกษา
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- มาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสำเร็จของสถานศึกษา
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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- คำสั่งแตงตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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สวนที่ 1
บทสรุปของผูบริหาร
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
โรงเรียนวัชรสหศึกษา รหัส 62100027 ที่ตั้ง 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
อนุญาตจัดตั้งเมื่อ 16 พฤษภาคม 2546 เปดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จำนวนนักเรียน 1,493 คน จำแนกเปน ระดับอนุบาล จำนวน 23 คน ระดับประถมศึกษา จำนวน 49 คน
บุคลากรของโรงเรียนจำนวน 1 คน
ตอนที่ 2 การนำเสนอผลการประเมินตนเอง
2.1 ปจจุบันโรงเรียนดำเนินงานอยูในมาตรฐานการศึกษา ระดับดี
2.2 หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง
จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตาง ๆ สงผลใหสถานศึกษาจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวาไดดี
ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน อยูในระดับดี มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ อยู ใ นระดั บ ดี มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ อยูใน
ระดับดี
ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายที่เปนไปตาม
ปญหาและความตองการพัฒนาตามสภาพของผูเรียน สอดคลองกับจุดเนนของสถานศึกษาและสภาพของ
ชุมชนทองถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยูในระดับดี พัฒนาการของคาเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดั บ ชาติ สู งขึ้ น ผู เรี ยนมี ความสามารถในการอ านและเขี ยน การสื่ อสารทั้ งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ
ความสามารถในการคิดคำนวณ การใชเทคโนโยยีส ารสนเทศและสื่อสารไดดี และมีความประพฤติดาน
คุณธรรม คานิยมและคุณลักษณะ ตามที่สถานศึกษากำหนดปรากฏอยางชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมิน
ในมาตรฐานที่ 1 ในดานกระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐาน
อยูในระดับดี สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิ จ กรรมและดำเนิ น งานตามแผนที่ เ กิ ด จากการมี
ส ว นร ว ม ใช ผ ลการประเมิ น และการดำเนิน งานที่ ผานมาเป น ฐานในการพั ฒ นา และสอดคลองกั บ
เปาหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดำเนินงานและปรับปรุงแกไขงานใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง สถานศึกษา
ดำเนินงานตามระบบการประกัน คุณ ภาพภายในอยา งเปน ขั้น ตอน จนเกิด คุณ ภาพ ประสิท ธิภ าพ
และประสิท ธิผ ล โดยสถานศึกษาใหความสำคัญกับผูเกี่ยวของทุกฝายเพื่อเกิดความรวมมือในการวาง
ระบบ และดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนอยางดี และผูมีสวนเกี่ยวของมีความ
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มั่นใจตอระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสำคัญมีผลประเมินอยูในระดับดี วิเคราะห ออกแบบและจัดการเรียนรูเปนไปตามความ
ต อ งการของหลั ก สู ต ร และบริ บ ทสถานศึ ก ษา พั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรู ใช สื่ อ การเรี ย นรู ติ ด ตาม
ตรวจสอบและชวยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแกปญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงใน
ทุกขั้นตอน
2.3 โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ
2.3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 จัดโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถใน
การนำเสนอ อภิปราย สรุป การจัดเก็บขอมูล จดบันทึก ทักษะการสังเกต เชื่อมโยงความรู พัฒ นาการ
แกปญหาโดยผานประสบการณจริง ทดลองปฏิบัติจริง การวางแผนกิจกรรมที่เนนการคิดใหกับผูเรียน
การคิดสรางสรรค
2.3.2 แผนปฏิ บั ติ งานที่ 2 พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นในกลุ ม สาระการเรี ย นรู
คณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ กิจกรรมการเรียนรู 10 กลุมสาระ
2.3.3 แผนปฏิ บั ติ งานที่ 3 พั ฒ นาระบบข อ มู ล สารสนเทศของสถานศึ ก ษา จั ด
สภาพแวดลอมใหเหมาะกับการพัฒนาที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ นำผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา มา
ปรับปรุงงาน นำเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มสื่อการเรียนรู พรอมสื่อที่เนนนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
2.3.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4 พัฒนาแหลงเรียนรูภายใน-ภายนอกหองเรียนใหมากขึ้น
2.3.4 แผนปฏิบัติงานที่ 5 พัฒนาและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูของครู การจัดการ
เรียนการสอน แบบวัด แบบทดสอบของครู พัฒนาครูแตละคนอยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยใหครูมี
สวนรวมในการกำหนดมาตรการ วางแผน ติดตามประเมินผล และนำผลการประเมินไปปรับปรุงการการ
จัดการเรียนการสอน

นายธีรวัติ ขันกสิกรรม
ผูอำนวยการโรงเรียนวัชรสหศึกษา
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
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สวนที่ 2
รายงานผลการประเมินตนเอง
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 ขอมูลสถานศึกษา
ชื่อโรงเรียนวัชรสหศึกษา รหัส 62100027 ที่ตั้ง 89 หมู 5 ตำบลปาพุทรา อำเภอขาณุวร
ลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
ส งเส ริ ม ก ารศึ ก ษ าเอ ก ช น โท รศั พ ท 0 8 7 -7 3 1 3 1 7 6 e-mail admin@wssc.ac.th website
http://www.wssc.ac.th ไดรับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ 16 พฤษภาคม 2546 เปดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ประเภทโรงเรียนสามัญทั่วไป
1.2 ขอมูลผูบริหาร
ผูรับใบอนุญาต คือ นายสมศักดิ์ ขันกสิกรรม ผูรับใบอนุญาต
ผูจัดการ คือ นายสมศักดิ์ ขันกสิกรรม วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร
ทั่วไป ดำรงตำแหนงตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2546 จนถึงปจจุบัน
ผู อ ำนวยการโรงเรี ย น คื อ นายธี ร วั ติ ขั น กสิ ก รรม วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาสู ง สุ ด ปริ ญ ญาโท
สาขาวิชาปโตรเคมีและวิทยาศาสตรพอลิเมอร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และประกาศนียบัตร
บัณฑิตการบริหารการศึกษา ดำรงตำแหนงตั้งแตวันที่ 7 กุมภาพันธ 2555 จนถึงปจจุบัน
1.3 แผนที่ตั้งโรงเรียน (Google map)
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2. ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ผูบริหาร
จำนวน
2
- ครู
จำนวน
47
- บุคลากรทางการศึกษา
จำนวน
2
- เจาหนาที่อื่น ๆ
จำนวน
27
รวม
จำนวน
75
3. ขอมูลนักเรียน ปการศึกษา 2561
จำนวนนักเรียน ปการศึกษา 2561 รวม 1,493 คน (10 มิถุนายน 2561)
ระดับชั้นเรียน

จำนวนหอง

อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวม
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6
รวม

4
5
6
15
5
5
5
5
5
5
30

ชาย
53
83
127
263
84
73
85
88
91
93
514

รวมทั้งหมด

45

777

เพศ

คน
คน
คน
คน
คน

หญิง
50
72
82
204
92
77
111
86
80
66
512

รวม

เฉลี่ยตอหอง

103
155
209
467
176
150
196
174
171
159
1026

26
31
35
31
36
30
39
36
35
32

716

1493

33
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วิทยาศาสตร

สังคมศึกษาฯ

ประวัติศาสตร

ภาษาอังกฤษ

สุขศึกษาฯ

ศิลปะ

งานอาชีพฯ

ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6
รอยละ

คณิตศาสตร

ระดับชั้น

ภาษาไทย

4. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปการศึกษา 2561
4.1 รอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
รายวิชา(พื้นฐาน)

68.13
85.71
65.64
83.61
93.60
69.37
77.25

59.34
66.66
56.41
88.70
80.81
47.50
66.60

51.60
70.06
48.71
77.96
41.86
38.75
54.59

46.15
73.46
55.89
77.40
73.25
53.12
62.82

48.35
58.50
50.25
71.18
59.30
4.37
49.08

28.57
42.17
55.89
65.53
52.32
49.37
49.17

55.49
87.07
74.35
79.09
81.39
86.87
76.76

53.84
68.02
60.00
74.01
73.83
73.12
54.11

50.54
71.42
60.51
71.18
92.44
85.00
71.24

4.2 รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ในระดับดีขึ้นไป
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6
รวม

จำนวน
นักเรียน
182
147
195
177
172
160
1,033

ผลการประเมิน
ไมผาน ผาน
ดี ดีเยี่ยม
2
135
45
23
112
12
42
83
70
151
26
1
140
31
17
108
35
85
729 219

ระดับดี
ขึน้ ไป
180
124
153
177
171
143
948

รอยละ
98.90
84.35
78.46
100.00
99.41
89.37
91.75
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4.3 รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับดีขึ้นไป ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6
รวม

จำนวน
นักเรียน
182
147
195
177
172
160
1,033

ผลการประเมิน
ระดับดี
ไมผาน ผาน
ดี ดีเยี่ยม ขึ้นไป
133
49
182
26
114
7
121
6
134
55
189
1
145
31
176
135
37
172
1
90
69
159
-

รอยละ
100.00
82.31
96.92
99.43
100.00
99.37

4.4 รอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับผานขึ้นไป
สมรรถนะสำคัญ
1. ความสามารถในการสือ่ สาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแกปญหา
4. ความสามารถในการใชทักษะชีวติ
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
รวม

ผลการประเมิน
ไมผาน
-

ผาน
27
27
27
27
27
27

ดี

98
98
98
98
98
98

ดีเยี่ยม
35
35
35
35
35
35

ระดับผาน
รอยละ
ขึ้นไป
160
160
160
160
160
160

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
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5. ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
5.1 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ปการศึกษา 2561
คะแนนเฉลี่ยรอยละ
ความสามารถ
ระดับโรงเรียน
ระดับจังหวัด
ระดับประเทศ
ดานภาษา
55.92
51.31
53.18
ดานคำนวณ
55.69
48.47
47.19
ดานเหตุผล
50.20
47.19
48.07
รวมความสามารถทั้ง 3 ดาน
53.94
48.99
49.48
5.2 การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT)
ปการศึกษา 2559 - 2561
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ความสามารถ
2559
2560
2561
ดานภาษา
56.55
54.38
53.18
ดานคำนวณ
43.61
46.09
47.19
ดานเหตุผล
59.39
50.00
48.07
53.18
50.16
49.48
รวมความสามารถทั้ง 3 ดาน
6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
6.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2561
คะแนนเฉลี่ย
รายวิชา
ระดับโรงเรียน
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ
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 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา
2559 - 2561
คะแนนเฉลี่ย
รายวิชา
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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ตอนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
2.1 ผลการประเมินเปนรายมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
1. ระดับคุณภาพ ดี
2. กระบวนการพัฒนา

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดี

โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อมุงเนนและใหความสำคัญในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะสงผลให
ผูเรียนเกิดพัฒนาการในการเรียนรู และเปดโอกาสใหกับนักเรียนไดแสวงหาประสบการณ โรงเรียนจึงจัด
ใหมีการแขงขันโลกวิชาการภายในโรงเรียน ทั้งทางดานทักษะทางวิชาการ ดานวิชาชีพ จัดกิจกรรมการ
อาน ซึ่งจะชวยพัฒนาทักษะการฟง การพูด ความสามารถในการแสดงออก ชวยปลูกฝงและสรางนิสัยรัก
การอ านให กับ ผู เรียน จัดโครงการสนั บ สนุ น ให ผู เรีย นได รับ การพั ฒ นาความรูอย างมีร ากฐานที่ ดี เพื่ อ
พัฒนาการคิดเชิงวิเคราะหซึ่งเปนรากฐานสำคัญของการเรียนรู ทั้งในดานการคิดและการใชสติปญญา
การคิดเชิงวิเคราะห
โรงเรีย นมีการนำเทคโนโลยี และสารสนเทศมาใช ในการจัด การเรี ยนการสอนเพื่ อใหผูเรีย นมี
ความรูเกี่ยวกับการทำงานและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
โรงเรียนจัดกิ จกรรมสงเสริมสุ ขภาพ และทั น ตสุขภาพ สงเสริมการออกกำลังกาย ใสใจความ
สะอาดภายในโรงเรียน สงเสริมใหนักเรียนรับประทานอาหารที่มีประโยชน ถูกสุขลักษณะเพือ่ ใหนักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรง สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียน โดยการจัดคายคุณธรรม เนนใหผูเรียนมีวินัย
ซื่อสัตย รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ จัดกิจกกรมสงเสริมแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน
โรงเรียนจึงไดดำเนินโครงการและกิจกรรมดังตอไปนี้
1) โครงการรักการอาน
2) โครงการอานไดเขียนคลอง
3) โครงการแกปญหานักเรียนอานหนังสือไมออก
4) โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน
5) โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูภายนอก
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6) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
7) โครงการกีฬาภายในโรงเรียน
8) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในโรงเรียน
9) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
10) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในโรงเรียน
นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการบริหารจัดการดานทรัพยากรและบริหารเวลาไดอยางคุมคา โดยใช
เทคโนโลยีเขามาชวยเหลือรวมถึงการใชสื่อการเรียนการสอน ซึ่งมีลักษณะเปนการสนับสนุนหรือเปนการ
ทบทวนเนื้อหาในชั้นเรียนจริงโดยใชรูปแบบของการบันทึกวีดิทัศน โดยการติดตั้งระบบเครื่องฉายภาพ
จากสัญญาณคอมพิวเตอรและวีดิทัศน (LCD Projector) ระบบเครื่องเสียง พรอมเครื่องเลนดีวีดี เพื่อให
การใชสื่อการเรียนการสอนสมบูรณและมีประสิทธิภาพ
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3. ผลการดำเนินงาน
3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
1) ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำณวน
แผนภู มิแสดงรอยละของจำนวนนักเรียนชั้นป.1 - 6 ที่ มีผลการประเมินความสามารถในการอาน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ จำแนกตามระดับคุณภาพ

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแกปญหา
ตารางรอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ชั้น ป.1 - 6 จำแนกตามระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับชั้น
ดีมาก
ดี
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
รอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 8 กลุมสาระการเรียนรู ชั้น ป.1 -6 จำแนกตามระดับ
คุณภาพ
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 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
60.90
19.27
16.54
3.29
9 ภาษาตางประเทศ
38.81
24.70
33.39
3.10
(2) ผลการประเมินความสามารถดานการอาน (RT) รอยละของนักเรียนทีม่ ีผล
การประเมินความสามารถดานการอาน (RT) ชั้น ป.1 จำแนกตามระดับคุณภาพ
ลำดับ

สาระการเรียนรู

(3) ผลการทดสอบระดับชาติ (NT)
รอยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 จำแนกตามระดับคุณภาพ
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(4) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6

3.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
มาตรฐาน/ประเด็น
ผลการประเมิน
1. คุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามทีส่ ถานศึกษากำหนด
(1) มีวินัย มีความรับผิดชอบ
นักเรียนรอยละ 96.52 มีวินัย มีความรับผิดชอบอยูในระดับดี
ขึน้ ไป
(2) มีความซื่อสัตยสุจริต
นักเรียนรอยละ 96.71 มีความซื่อสัตยสุจริตอยูในระดับดีขึ้นไป
(3) มีความกตัญูกตเวที
นักเรียนรอยละ 97.00 มีความกตัญูกตเวทีอยูในระดับดีขึ้นไป
(4) มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟอ
นักเรียนรอยละ 97.00 มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ และ
เผื่อแผ และเสียสละเพื่อสวนรวม
เสียสละเพื่อสวนรวมอยูในระดับดีขึ้นไป
(5) มีความประหยัด รูจักใชทรัพย
นักเรียนรอยละ 97.00 มีความประหยัด รูจักใชทรัพยสิ่งของ
สิ่งของอยางคุม คา
อยางคุมคาอยูในระดับดีขนึ้ ไป
2. มีความภูมิใจทองถิ่นและความเปนไทย นักเรียนรอยละ 97.00 มีความภูมิใจทองถิ่นและความเปนไทยอยู
ในระดับดีขึ้นไป
3. ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความ
นักเรียนรอยละ 97.00 ยอมรับทีจ่ ะอยูรวมกันบนความแตกตาง
แตกตางและหลากหลาย
และหลากหลายอยูในระดับดีขึ้นไป
4. มีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม
(1) มีน้ำหนัก สวนสูง ตามเกณฑ
นักเรียนรอยละ 23.34 มีน้ำหนัก สวนสูง ตามเกณฑมาตรฐาน
มาตรฐาน
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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มาตรฐาน/ประเด็น
ผลการประเมิน
(2) มีสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ นั ก เรี ย นร อ ยละ 40.79 มี ส มรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ
มาตรฐาน
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
(3) มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ นักเรียนรอยละ 44.46 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
กำลังกายสม่ำเสมอ
(4) มีจิตสังคม
นักเรียนรอยละ 97.00 มีจิตสังคมอยูในระดับดีขึ้นไป
4. จุดเดน
ผูเรียนมีทักษะในการคนควาหาขอมูล รักการอาน ใฝเรียนรู มีการใหวิทยากรทองถิ่นมา
ให ความรูแกผูเรียน จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรและอิน เตอรเน็ต สงเสริมการใชเทคโนโลยีทาง
การศึ กษาให แก ผู เรี ย น ส งเสริ ม ด า นมารยาท การปฏิ บั ติ ตนตามวัฒ นธรรมไทย สอดแทรกคุ ณ ธรรม
จริยธรรม เพื่อใหเด็กรูคณ
ุ คาของสิ่งแวดลอมและผลกระทบ
มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความรับผิดชอบ ความสะอาดและระเบียบวินัยของผูเรียน จัด
สภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน มีสื่อประกอบการเรียนการสอน พัฒนาและ
ปรับปรุงแหลงเรียนรูภ ายใน-ภายนอกห องเรียนมากขึ้น ให ผูเรียนรับ บริการอยางทั่วถึง จัดหาหนังสื อ
ประภทตางๆ เพิ่มมากขึ้น พัฒนาอาคารสถานที่เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
มีกิจกรรมที่สงเสริม ปลูกฝง และพัฒ นาคุณธรรม จริยธรรม ใหกับผูเรียน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งระเบียบวินัยความรับผิดชอบ เพื่อฝกฝน และพัฒนาพฤติกรรมของผูเรียนใหสามารถปฏิบัติตาม
กฎเกณฑของโรงเรียน พรอมทั้งมุงเนนใหผูเรียนประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันในทางที่ดีและถูกตอง
สามารถอยู ในสังคมรวมกั บ ผูอื่นอยางมี ความสุข ปลูกฝงจิต สำนึกที่ดีให แก นักเรียนในการรักษาความ
สะอาด โดยการทิ้งขยะใหเปนที่ สรางสุขนิสัยในการรักษาความสะอาด สงเสริมคุณลักษณะนิสัย เรื่องวินัย
ในการรักษาความสะอาด
5. จุดควรพัฒนา
สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการนำเสนอ อภิปราย สรุป การจัดเก็บขอมูล จด
บันทึก ทักษะการสังเกต เชื่อมโยงความรู พัฒนาการแกปญหาโดยผานประสบการณจริง ทดลองปฏิบัติ
จริง การวางแผนกิจกรรมที่เนนการคิดใหกับผูเรียน การคิดสรางสรรค พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะกับการพัฒนา
ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ นำผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา มาปรับปรุงงาน ควรมีการนำเทคโนโลยี
มาใชในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มสื่อการเรียนรู พรอมสื่อที่เนนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การปลูกฝงความมีระเบียบวินัย และการเสริมสรางพัฒนาการดานการอาน และปลูกฝง
พฤติกรรมการรักษาความสะอาดตองดำเนินการอยางตอเนื่อง
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6. การปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี หรือดีเลิศ
โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อมุงเนนและใหความสำคัญในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะ
ส งผลให ผู เรี ย นเกิ ดพั ฒ นาการในการเรีย นรู และเป ด โอกาสให กับ นั ก เรีย นได แสวงหาประสบการณ
โรงเรียนจึงจัดใหมีการแขงขันโลกวิชาการภายในโรงเรียน ทั้งทางดานทักษะทางวิชาการ ดานวิชาชีพ จัด
กิจกรรมการอาน ซึ่งจะชวยพัฒนาทักษะการฟง การพูด ความสามารถในการแสดงออก ชวยปลูกฝงและ
สรางนิสัยรักการอานใหกับผูเรียน จัดโครงการสนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาความรูอยางมีรากฐานที่
ดี เพื่ อ พั ฒ นาการคิ ด เชิ งวิ เคราะห ซึ่ งเป น รากฐานสำคั ญ ของการเรีย นรู ทั้ งในด านการคิ ด และการใช
สติปญญา การคิดเชิงวิเคราะห
โรงเรีย นมีการนำเทคโนโลยี และสารสนเทศมาใช ในการจัด การเรี ยนการสอนเพื่ อใหผูเรีย นมี
ความรูเกี่ยวกับการทำงานและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
7. แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น
7.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ และทันตสุขภาพ สงเสริม
การออกกำลังกาย ใสใจความสะอาดภายในโรงเรียน สงเสริมใหนักเรียนรับประทานอาหารที่มีประโยชน
ถูกสุขลักษณะเพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียน โดยการจัดคาย
คุณธรรม เนนใหผูเรียนมีวินัย ซื่อสัตย รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ จัดกิจกรรมสงเสริมแหลงเรียนรูภายใน
โรงเรียนและภายนอกโรงเรียน
7.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 โรงเรียนมีการนำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับการทำงานและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจำวัน
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. ระดับคุณภาพ ดี
2. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนไดดำเนินการจัดประชุมครู คณะกรรมการบริหารโรงเรียนบุคลากรและแตงตั้ง
คณะกรรมการ ผูที่เกี่ยวของทุกฝาย เพื่อวิเคราะหนโยบายบริหารการจัดการศึกษาจากหนวยงานตางๆที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา เกณฑและตัวบงชี้ของมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับปฐมวัยและ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของโรงเรียน โดยใชกระบวนการ SWOT Analysis ผล
การสรุปประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการของปทีผานมา เพื่อรวมกันวางแผนการดำเนินการในการจัด
การศึ ก ษาในป ก ารศึ ก ษาป จ จุ บั น ให ส อดคล อ งกั บ ปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น และพั น ธกิ จ โดยใช ห ลั ก การ
ดำเนินงานแบบการมีสวนรวมของบุคลากร คณะกรรมการบริหาร และผูที่มีสวนเกี่ยวของ ซึ่งสะทอนใน
รูปของการดำเนินงานแบบจากบนสูลาง ในรูปของนโยบาย หลักเกณฑวิธีการจากลางสูบน หาแนวทางใน
การจั ด โครงการและวางแผนการดำเนิ น การพั ฒ นาคุณ ภาพการจัด การศึ กษาของสถานศึ ก ษา โดยมี
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐานเปนกรอบในการดำเนินงาน ซึ่งผลจากการดำเนินงาน
ดังกลาวทำใหโรงเรียนทราบจุดเดน จุดที่ควรปรับปรุงและใชเปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน
โดยมีแผนปฏิบัติการประจำปเปนแผนการในการกำหนดแนวทางปฏิบัติโดยดำเนินการ
ตามโครงการดังตอไปนี้
1) โครงการจัดสรรเงินงบประมาณประจำปการศึกษา
2) โครงการพัฒนาคุณภาพและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
3) โครงการนิเทศภายใน
4) โครงการเยี่ยมบานนักเรียน
3. ผลการดำเนินงาน
โรงเรียนมีแผนจัดสรรงบประมาณประจำปการศึกษา โดยผานความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน และงบประมาณในการบริหารโครงการที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
โรงเรี ย นมี แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา แผนปฏิ บั ติ การประจำป หลั กสู ต ร
สถานศึกษาที่คณะกรรมบริหารโรงเรียนมีสวนรวมในการวางแผน ดำเนินการ เพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ใหบรรลุวัตถุประสงคของปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจที่ไดตั้งไว
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4. จุดเดน
ผู บ ริ ห ารมี ค วามสามารถในการบริ ห ารสถานศึ ก ษา จั ด โครงสร า งและระบบการ
บริหารงานอยางมีคุณภาพ ใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารสถานศึกษา ประสานความรวมมือทุกฝาย
เพื่อพัฒนางานจัดสภาพแวดลอมเอื้อตอการเรียนรูของเด็ก มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ สวยงาม มี
การสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
สถานศึกษา มีการจัดโครงการสำรวจภูมิปญญาทองถิ่น โดยเปดโอกาสใหบุคลากร ผูทรงคุณวุฒิ
ภู มิป ญ ญาท องถิ่ น เข ารว มการพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึกษา นำภู มิปญ ญาทองถิ่น มาใช อยางเหมาะสม
สงเสริมความรวมมือระหวางผูปกครอง ชุมชน ครู ในการพัฒนาผูเรียน
5. จุดควรพัฒนา
พัฒนาแหลงเรียนรูภายใน-ภายนอกหองเรียนใหมากขึ้น
6. การปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี หรือดีเลิศ
โรงเรียนมีการวางแผนในการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีการบริห ารการ
จัดการและใชหลักการมีสวนรวมของครูและบุคลากรมีการกำหนดรูปแบบวิธีการดำเนินงานรวมกัน มีการ
ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานและการจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูปกครอง รับ ฟงสภาพปญหา ใกลชิดกับชุมชน
ชี้แนะ พูดคุย มีความเปนมิตร แสดงน้ำใจไมตรี
7. แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น
7.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 เปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนไดมีสวนรวมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน
7.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาแหลงเรียนรูภายใน-ภายนอกหองเรียนใหมากขึ้น
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
1. ระดับคุณภาพ ดี
2. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนดำเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยโรงเรียนจัด
โครงการการพัฒ นาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อใหครูไดจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความตองการ
ความสามารถความถนัดและความสนใจของผูเรียน สนับสนุน สงเสริมใหครูวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล
รวมจัดทำแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญใชเครื่องมือในการวัดและประเมินผลผูเรียนอยาง
หลากหลายจัดสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลาโดย
การจัดหาสื่อ อุปกรณที่ชวยสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหกับครู เพื่อใหนักเรียนไดเกิด
การเรียนรู จากทักษะการฟง พูด และมีความกลาในการแสดงออกในทางที่ดี และถูกตองตามกาลเทศะ
โรงเรียนจัดหาสื่อ อุปกรณที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำใหผูเรียนเกิดการพัฒนาการใน
การเรียนรูไดหลากหลายมากขึ้น
นอกจากนี้ โรงเรียนไดแนะนำใหดำเนินโครงการสืบสานภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาทองถิ่น และมี
จิตสำนึกในความเปนชาติไทยเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูและเกิดความซาบซึ้งรักและหวงแหนความเปนชาติ
ไทย ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถิ่น
3. ผลการดำเนินงาน
1) โรงเรียนมีอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหผูเรียนสามารถใชคนควาหาขอมูล
รวมไปถึงการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกสไดอยางถูกตตอง
2) โรงเรียนมีการศึกษาและพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูในเขตพื้นที่
ผูเรียนไดใชแหล งเรียนรูในชุมชนประกอบการเรีย นการสอนการจัด กิจ กรรมและศึ กษาคน ควาไดตาม
อัธยาศัย
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มาตรฐาน/ประเด็น
ผลการประเมิน
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได
1) จัดทำแผนจัดการเรียนรูที่สามารถนำไปจัด
ครูรอยละ 97.00 มีแผนจัดการเรียนรูที่สามารถนำไป
กิจกรรมไดจริง
จัดกิจกรรมไดจริง
2) จัดกิจกรรมการเรียนรู ตามมาตรฐานการเรียนรู ครูรอยละ 98.00 จัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนได มาตรฐาน การเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร
เรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง
สถานศึกษาที่เนนกระบวนการคิด และใหผูเรียน
ปฏิบัติจริง
3) การฝกทักษะใหผูเรียนกลาแสดงออก แสดง
ครูรอยละ 98.59 จัดกิจกรรมฝกผูเรียนใหกลา
ความคิดเห็น สรุปองคความรู นำเสนอผลงานและ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู
สามารถนำไประยุกตใชในชีวิตประจำวันได
นำเสนอผลงาน และนำไปประยุกตใชในชีวิต
ประจำวันได
3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูทเี่ อื้อตอการเรียนรู
1) ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู 1. ครูรอยละ 96.50 จัดการเรียนรู โดยใชสื่อ
รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสรางโอกาสใหผูเรียน
และสรางโอกาสใหผูเรียนแสวงหา ความรูจากสื่อที่ แสวงหาความรูดวยตนเอง จากสื่อทีห่ ลากหลาย
หลากหลาย
2. ครูรอยละ 97.00 ใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรู
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
1) การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เนนการมี 1. ครูรอยละ 98.00 บริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนน
ปฏิสัมพันธใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก การมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก
เด็กรักที่จะเรียน และสามารถเรียนรูรวมกันอยางมี 2. ครูรอยละ 98.59 มีปฏิสัมพันธเชิงบวกใหเด็กรัก
ความสุข
ที่จะเรียน สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ นำผลมาพัฒนาผูเรียน
1) การตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการ
1. ครูรอยละ 97.00 .ตรวจสอบและประเมินผล
คุณภาพ
จัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีขั้นตอน โดยใช
เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย การจัด การเรียนรูเปนระบบดวยวิธีการและเครื่องมือ
ที่หลากหลาย และนำผลการประเมินไปพัฒนาผูเรียน
2. ครูรอยละ 96.00 ประเมินผล เพื่อตัดสินผลการ
เรียน ดวยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย
3. ครูรอยละ 96.00 ใหขอมูลผลการตรวจสอบและ
ประเมินผล คุณภาพยอนกลับแกผูเรียน
3.5 มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู
1) การแลกเปลี่ยนความรู และใหขอมูลยอนกลับ 1. ครูรอยละ 97.75 แลกเปลี่ยน ความรู
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มาตรฐาน/ประเด็น
ผลการประเมิน
เพื่อนำไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัด การ ประสบการณ เพื่อนำไปใชในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู
เรียนรู
2. ครูรอยละ 97.75 ใหขอมูลยอนกลับเพื่อนำไปใชใน
การปรับปรุงและพัฒนาการจัด การเรียนรู
4. จุดเดน
สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อมุงเนนและใหความสำคัญในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะ
ส งผลให ผู เรี ย นเกิ ดพั ฒ นาการในการเรีย นรู และเป ด โอกาสให กับ นั ก เรีย นได แสวงหาประสบการณ
สถานศึกษาจัดใหมีการแขงขันโลกวิชาการภายในโรงเรียน ทั้งทางดานทักษะทางวิชาการ ดานวิชาชีพ จัด
กิจกรรมการอาน ซึ่งจะชวยพัฒนาทักษะการฟง การพูด ความสามารถในการแสดงออก ชวยปลูกฝงและ
สรางนิสัยรักการอานใหกับผูเรียน จัดโครงการสนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาความรูอยางมีรากฐานที่
ดี เพื่ อ พั ฒ นาการคิ ด เชิ งวิ เคราะห ซึ่ งเป น รากฐานสำคั ญ ของการเรีย นรู ทั้ งในด านการคิ ด และการใช
สติปญญา การคิดเชิงวิเคราะหเปนความคิดเชิงลึก เปนทักษะที่สำคัญ และเปนทักษะที่สามารถพัฒนาได
เมื่อผูเรียนมีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห ผูเรียนสามารถจำแนกและจัดหมวดหมูหรือประเภทสิ่งตางๆ อยาง
มี ห ลั กเกณฑ สามารถตัดสิ น ใจอย างเหมาะสม และใชความรูป ระยุกตแกไขปญ หาในสถานการณ อื่ น
ตลอดจนสามารถทำนายผลที่ ต ามมาได จัดกิจ กรรมสงเสริมการพั ฒ นากิจ กรรมการคิดวิเคราะห ใน
หลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะหการฝกฝนทักษะการคิดเชิงวิเคราะหใหแกผูเรียนนั้น
เมื่อผูเรียนเรียนสำเร็จการศึกษาแลว ผูเรียนจะมีความสามารถในการนำความรูไปสูการปฏิบัติไดจริง
สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให
ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับการทำงานและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน ผูเรียน
สามารถใชเทคโนโลยีและสารสนเทศในการคนหาขอมูลในแตละบทเรียนของรายวิชาตางๆ ไดดวยตนเอง
นอกเหนือไปจากที่ผูเรียนจะไดรับความรูจากครูในชั้นเรียน ผูเรียนจะพัฒนาตนเองเพื่อใชงานคอมพิวเตอร
และอินเตอรเน็ตใหคลองแคลว และกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อชวยใหพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของตนเองใหดียิ่งขึ้น
สถานศึกษาดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู ปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพทางการเรียนมากขึ้น และจะชวยเสริมทักษะการทำงาน
ของผูเรียนโดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอนเพราะเทคโนโลยีจะชวยให
ผูเรียน เรียนรูไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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5. จุดควรพัฒนา
สถานศึกษาควรนำผลประเมินครูเกี่ยวกับการพัฒนาในวิชาที่สอนหรือวิชาครู แผนการ
จัดการเรียนรูของครู การจัดการเรียนการสอน แบบวัด แบบทดสอบของครูไปพัฒนาครูแตละคนอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง โดยใหครูมีสวนรวมในการกำหนดมาตรการ วางแผน ติดตามประเมินผล และนำ
ผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานอยูเสมอ
ครู ค วรจั ด เตรี ย มและใช สื่ อ ให เหมาะสมกั บ กิ จ กรรม วิ เคราะห ผ ลการประเมิ น และ
นำมาใชในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน ศึกษาคนควา วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
พัฒนาแหลงเรียนรูภายใน-ภายนอกหองเรียนใหมากขึ้น การปลูกฝงความมีระเบียบวินัย
และการเสริมสรางพัฒนาการดานการอาน และปลูกฝงพฤติกรรมการรักษาความสะอาดตองดำเนินการ
อยางตอเนื่อง
6. การปฏิบตั ิที่เปนแบบอยางที่ดี หรือดีเลิศ
ครูมีความตั้งใจ มุงมั่นในการพัฒนาการสอน โดยการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูโดย
การคิ ด และปฏิ บั ติ มี การให วิธีการและแหลงเรีย นรูที่ ห ลากหลาย ให นักเรีย นแสวงหาความรูจ ากสื่ อ
เทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การเรียนรู ครูมีความรูความเขาใจ สามารถนำบริบทและภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู
ผลงานวิจัยในชั้น เรียนและโครงการตางๆ ของครูไดรับการตรวจประเมินพรอมทั้งให
คำแนะนำจากคณะกรรมการวิจัยของเขตพื้นที่การศึกษา
7. แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น
7.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาแหลงเรียนรูภายใน-ภายนอกหองเรียนใหมากขึ้น
7.2 แผนปฏิบตั ิงานที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูของครู การจัดการ
เรียนการสอน แบบวัด แบบทดสอบของครู พัฒนาครูแตละคนอยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยใหครูมี
สวนรวมในการกำหนดมาตรการ วางแผน ติดตามประเมินผล และนำผลการประเมินไปปรับปรุงการการ
จัดการเรียนการสอน
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สวนที่ 3
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเปนขอมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะตองนำไป
วิเคราะห สังเคราะห เพื่อสรุปนำไปสูการเชื่อมโยงหรือสะทอนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และนำไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น
จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน จุดควรพัฒนา
ของแตละมาตรฐาน พรอมทั้งแนวทางการพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น ดังนี้
1. จุดเดนและจุดควรพัฒนา
จุดเดน
คุณภาพของผูเรียน
ผูเรียนมีทักษะในการคนควาหาขอมูล รักการอาน
ใฝเรียนรู มีการใหวิทยากรทองถิ่นมาใหความรูแก
ผูเรียน จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรและ
อินเตอรเน็ต สงเสริมการใชเทคโนโลยีทาง
การศึกษาใหแกผูเรียน สงเสริมดานมารยาท การ
ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อใหเด็กรูคุณคาของสิ่งแวดลอมและ
ผลกระทบ
กระบวนการบริหารและการจัดการ

จุดควรพัฒนา
คุณภาพของผูเรียน
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา จัด
สภาพแวดลอมใหเหมาะกับการพัฒนาที่เนนผูเรียน
เปนสำคัญ นำผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
มาปรับปรุงงาน ควรมีการนำเทคโนโลยีมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน เพิ่มสื่อการเรียนรู พรอมสื่อที่
เนนนวัตกรรมและเทคโนโลยี

กระบวนการบริหารและการจัดการ
ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารสถานศึกษา พัฒนาแหลงเรียนรูภายใน-ภายนอกหองเรียนให
จั ด โครงสร า งและระบบการบริ ห ารงานอย า งมี มากขึ้น
คุ ณ ภาพ ใช แ ผนเป น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห าร
สถานศึ ก ษา ประสานความร ว มมื อ ทุ ก ฝ า ยเพื่ อ
พัฒนางานจัดสภาพแวดลอมเอื้อตอการเรียนรูของ
เด็ ก มี ความปลอดภัย ถู กสุ ขลักษณะ สวยงาม มี
การสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐาน
ที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
สถานศึกษา มีการจั ดโครงการสำรวจภู มิ
ป ญ ญ าท องถิ่ น โด ยเป ดโอกาส ให บุ ค ล าก ร
ผูทรงคุณวุฒิ ภูมิปญญาทองถิ่น เขารวมการพัฒนา
คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา นำภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น มาใช
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กระบวนการบริหารและการจัดการ

กระบวนการบริหารและการจัดการ

อย า งเหมาะสม ส ง เสริ ม ความร ว มมื อ ระหว า ง
ผูปกครอง ชุมชน ครู ในการพัฒนาผูเรียน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสำคัญ
ส ถาน ศึ กษ าจั ด กิ จ ก รรม เพื่ อมุ งเน น แล ะให
ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะสงผล
ให ผู เรี ย นเกิ ด พั ฒ นาการในการเรี ย นรู และเป ด
โอกาสให กั บ นั ก เรี ย นได แ สวงหาประสบการณ
สถานศึกษาจัดใหมีการแขงขันโลกวิชาการภายใน
โรงเรี ย น ทั้ ง ทางด า นทั ก ษะทางวิ ช าการ ด า น
วิ ช าชี พ จั ด กิ จ กรรมการอ า น ซึ่ ง จะช ว ยพั ฒ นา
ทั ก ษะการฟ ง การพู ด ความสามารถในการ
แสดงออก ช วยปลู กฝ งและสรา งนิสัย รักการอาน
ใหกับผูเรียน จัดโครงการสนับสนุนใหผูเรียนไดรับ
การพั ฒ น าค ว าม รู อ ย างมี ราก ฐาน ที่ ดี เพื่ อ
พั ฒ นาการคิ ด เชิ งวิเคราะห ซึ่ งเป น รากฐานสำคั ญ
ของการเรี ย นรู ทั้ ง ในด า นการคิ ด และการใช
สติปญญา การคิดเชิงวิเคราะหเปนความคิดเชิงลึก
เปนทักษะที่สำคัญ และเปนทักษะที่สามารถพัฒนา
ได เมื่อผูเรียนมีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห ผูเรียน
สามารถจำแนกและจั ด หมวดหมู ห รือประเภทสิ่ ง
ต า งๆ อย า งมี ห ลั ก เกณฑ สามารถตั ด สิน ใจอยา ง
เหมาะสม และใช ความรู ป ระยุ กต แกไขป ญ หาใน
สถานการณ อื่ น ตลอดจนสามารถทำนายผลที่
ตามมาได จัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนากิจกรรม
การคิดวิเคราะหในหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิ ด เชิ ง วิ เคราะห ก ารฝ ก ฝนทั ก ษะการคิ ด เชิ ง
วิเคราะห ให แก ผู เรีย นนั้ น เมื่ อ ผู เรีย นเรี ย นสำเร็จ
การศึกษาแลว ผูเรียนจะมีความสามารถในการนำ
ความรูไปสูการปฏิบตั ิไดจริง
สถานศึ ก ษามี ก ารนำเทคโนโลยี แ ละ
สารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสำคัญ
สถานศึ ก ษาควรนำผลประเมิ น ครู เ กี่ ย วกั บ การ
พั ฒ นาในวิช าที่ส อนหรือวิช าครู แผนการจัด การ
เรีย นรูของครู การจัดการเรีย นการสอน แบบวัด
แบบทดสอบของครูไปพัฒนาครูแตละคนอยางเปน
ระบบและต อ เนื่ อ ง โดยให ค รู มี ส ว นร ว มในการ
กำหนดมาตรการ วางแผน ติดตามประเมินผล และ
นำผลการประเมิ น ไปปรับ ปรุ งการดำเนิ น งานอยู
เสมอ
ครูควรจัดเตรียมและใชสื่อใหเหมาะสมกับ
กิจกรรม วิเคราะหผลการประเมินและนำมาใชใน
การซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน ศึกษาคนควา วิจัย
เพื่ อ พั ฒ นาสื่ อ และกระบวนการจั ด การเรี ย นการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
พั ฒ นาแหล ง เรี ย นรู ภ ายใน-ภายนอก
ห อ งเรี ย นให ม ากขึ้ น การปลู ก ฝ งความมี ร ะเบี ย บ
วินั ย และการเสริม สรางพั ฒ นาการดานการอ าน
และปลูกฝ งพฤติกรรมการรักษาความสะอาดตอง
ดำเนินการอยางตอเนื่อง
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสำคัญ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสำคัญ

ผู เรี ย น มี ค ว า ม รู เกี่ ย ว กั บ ก า ร ท ำ ง า น แ ล ะ
ประสิ ท ธิ ภ าพ ของเท คโน โลยี ส ารส น เท ศใน
ชี วิ ต ประจำวั น ผู เรี ย นสามารถใช เทคโนโลยีแ ละ
สารสนเทศในการคนหาขอมูลในแตละบทเรียนของ
รายวิ ช าต า งๆ ได ด ว ยตนเองนอกเหนื อ ไปจากที่
ผูเรียนจะไดรับความรูจากครูในชั้นเรียน ผูเรียนจะ
พั ฒ น าต น เอ งเพื่ อ ใช งาน ค อ ม พิ วเต อ ร แ ล ะ
อิ น เต อร เ น็ ต ให ค ล อ งแค ล ว แล ะก อให เกิ ด
ประสิ ทธิภ าพสู งสุด เพื่ อช วยให พัฒ นาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของตนเองใหดียิ่งขึ้น
ส ถาน ศึ ก ษ าด ำเนิ น โครงก ารพั ฒ น า
เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู ปรับปรุง
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพของผู เรี ย นให มีป ระสิท ธิภ าพ
ทางการเรีย นมากขึ้น และจะช วยเสริมทั กษะการ
ทำงานของผูเรียนโดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา
ชวยในการจัดการเรียนการสอนเพราะเทคโนโลยีจะ
ช ว ยให ผู เ รี ย น เรี ย นรู ไ ด อ ย า งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. แนวทางการพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูใน 8 กลุมสาระการเรียนรู ทักษะการพูด
อาน เขียน พัฒนาทักษะดานอื่นๆ นอกเหนือไปจาก 8 กลุมสาระการเรียนรู พัฒนาทักษะศิลปะ ดนตรี
และกีฬา ใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมตามความสนใจ ใฝรู ใฝเรียน มีความกระตือรือรน
แผนปฏิบัติงานที่ 2 มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทัง้ ในและนอกหองเรียน
แผนปฏิบัติงานที่ 3 บุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมในการใหผูเรียนแสวงหาความรู การสังเกต
สำรวจ และเชื่อมโยง การสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต หองสมุด และแหลงเรียนรูตางๆ พัฒนาทักษะการ
คิดอยางมีวิจารณญาน การคิดวิเคราะห การคิดนอกกรอบ คิดสรางสรรคและมีจินตนาการ มีคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบและการมีวินัย มีสุขนิสัยที่ดี รูจักการออม
ทรัพยและการใชทรัพยากรอยางประหยัด ปลูกจิตสำนึกผูเรียนโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รัก
ความเปนไทย มีสัมมาคาราวะ พูดจาไพเราะ มีความสุภาพเรียบรอย มีมารยาท การอยูรวมกับผูอื่น มี
ความสามัคคี ชวยเหลือและพึ่งพาตนเองตนเองได
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แผนปฏิบัติงานที่ 4 สนับสนุนใหผูเรียนเขาแขงขันดานวิชาการใหมากยิ่งขึ้น
3. ความตองการความชวยเหลือ
การสนับสนุนในดานงบประมาณในการพัฒนาครู การจัดสวัสดิการใหกับครูและบุคลากร การ
สนั บสนุ นสื่ อ อุ ปกรณ ในการจั ดการเรียนการสอน และสนับ สนุนงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเขา
หองสมุด
4. การปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี หรือดีเลิศ
โรงเรี ย นจั ด กิ จ กรรมส งเสริม ความรับ ผิ ดชอบ ความสะอาดและระเบี ย บวินัย ของผู เรีย น จั ด
สภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน มีสื่อประกอบการเรียนการสอน พัฒนาและ
ปรับปรุงแหลงเรียนรูภ ายใน-ภายนอกห องเรียนมากขึ้น ให ผูเรียนรับ บริการอยางทั่ วถึง จัดหาหนังสื อ
ประภทตางๆ เพิ่มมากขึ้น พัฒนาอาคารสถานที่เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
มีกิจกรรมที่ สงเสริม ปลูกฝง และพั ฒ นาคุณธรรม จริยธรรม ใหกับผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ระเบียบวินัยความรับผิดชอบ เพื่อฝกฝน และพัฒนาพฤติกรรมของผูเรียนใหสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ
ของโรงเรียน พรอมทั้งมุงเนนใหผูเรียนประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันในทางที่ดีและถูกตอง สามารถ
อยูในสังคมรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข ปลูกฝงจิตสำนึกที่ดีใหแกนักเรียนในการรักษาความสะอาด โดย
การทิ้งขยะให เป นที่ สรางสุขนิ สัยในการรักษาความสะอาด สงเสริมคุณ ลักษณะนิ สัย เรื่องวินัยในการ
รักษาความสะอาด
5. ประเด็นที่ตองการใหมีการประเมินผลการติดตามตรวจสอบจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ไมมี

ภาคผนวก

ประกาศโรงเรียนวัชรสหศึกษา
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสำเร็จของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่
๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงเรียนวัชรสหศึกษาจึงไดกำหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสำเร็จของโรงเรียน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๒ ไวดังรายละเอียดที่แนบทายประกาศ ตอไปนี้
มาตรฐาน

คาเปาหมายความสำเร็จ

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน

ระดับดีเลิศ

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

ระดับดีเลิศ

มาตรฐานที่ ๓ การบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ

ระดับดีเลิศ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(ลงชื่อ)
(นายสมศักดิ์ ขันกสิกรรม)
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนวัชรสหศึกษา

รายละเอียดแนบทายประกาศ
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสำเร็จของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
คาเปาหมายความสำเร็จ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเรียน
(๑) มีความสามารถในการอานเขียน และการคำนวณ
๑) มีทักษะการอานตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนดในแตละ
ระดับชั้น
๒) มีทักษะการเขียนตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนดในแตละ
ระดับชั้น
๓) มีทักษะการสื่อสารตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนดในแตละ
ระดับชั้น
๔) มีความสามารถในการคิดคำนวณ
(๒) มีความสมารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปญหา
๑) การคิดวิเคราะหตามเกณฑ ที่สถานศึกษากำหนดในแตละ
ระดับชั้น
๒) การคิดอยางมีจารณญาณ ตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนด
ในแตละระดับชั้น
๓) การอภิ ป รายแลกเปลี ่ ย นความคิ ด เห็ น ตามเกณฑ ที่
สถานศึกษากำหนดในแตละระดับชั้น
๔) การแก ป  ญ หาตามเกณฑ ท ี ่ ส ถานศึ ก ษากำหนดในแต บ ะ
ระดับชั้น
(๓) ความสามารถในการสรางนวัตกรรม
๑) การรวบรวมความรู  ด  ว ยตนเอง และการทำงานเป น ที ม
เชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาออกแบบชิ้นงานของตนเองและ
ของทีม
(๔) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑) ผูเรียนเขาใจระบบและวิธีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
เกณฑที่สถานศึกษากำหนดในแตละระดับชั้น
๒) ผูเรียนสามารถติดตอสื่อสารโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามเกณฑที่สถานศึกากำหนดในแตละระดับชั้น

ดีเลิศ

๗๕
๘๐
๗๐
๘๐
๗๕
๗๕
๗๕
๗๕
๗๕

๘๐
๘๐

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๓) ผู  เ รี ย นนำเสนอข อมู ล หรื อสรางผลงานโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนดในแตละระดับชั้น
(๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๑) ผูเรียนบรรลุและมีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตร
สถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในดานความรู ความเขาใจ ทักษะกระบวนการ
ตางๆ
๒) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย (๘ กลุมสาระการ
เรียนรู) ตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนดในแตละระดับชั้น
๓) ผูเรียนมรผลการประเมินความสามารถดานการอาน (RT)
เฉลี่ยตามเกณฑ
๔) ผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (NT) เฉลี่ยตามเกณฑ
๕) ผูเรียนมีผลทดสอบระดับชาติพื้นฐาน (O–NET) เฉลี่ยตาม
เกณฑ
(๖) ความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
๑) ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานในการจัดการและการทำงาน
หรืองานอาชีพไดตามระดับชั้น
๒) ผูเรียนมีเจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น
และการทำงานหรืองานอาชีพไดตามระดับชั้น
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
(๑) มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
๑) ผูเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ
๒) ผูเรียนมีความซื่อสัตย สุจริต
๓) ผูเรียนมีความกตัญูกตเวที
๔) ผูเรียนมีความเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละเพื่อ
สวนรวม
๕) ผูเรียนประหยัด รูจักใชทรัพยสิ่งของอยางคุมคา
(๒) มีความภูมิใจทองถิ่นและความเปนไทย
๑) ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
(๓) ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
๑) การเห็นคุณคาของบุคคลที่มีความแตกตางดานเพศ วัย เชื้อ
ชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี
๒) การปรับตัวและรวมกิจกรรมที่มีความแตตางของเพศ วัย
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี
(๔) มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม

คาเปาหมายความสำเร็จ
๗๕
๑๐๐
๗๐
๘๐
๕๐
๕๐
๘๐
๘๐

๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑) ผูเรียนมีน้ำหนัก สวนสูง ตามเกณฑมาตรฐาน
๒) ผูเรียนมีสรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
๓) ผู  เ รี ย นมี ส ุ ข นิ ส ั ย ในการดู แ ลสุ ข ภาพและออกกำลั ง กาย
สม่ำเสมอ
๔) ผูเรียนมีจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
(๑) เปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจ ชัดเจน สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษาและเปนไปไดในการปฏิบัติ
(๒) เป า หมาย วิ ส ั ย ทั ศ น แ ละพั น ธกิ จ สอดคล อ งกั บ บริ บ ทของ
สถานศึกษา นโยบายรัฐบาลและแผนการศึกษาชาติ
(๓) เปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจเปนไปไดในการปฏิบัติ
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
(๑) การบริ ห ารจั ดการคุ ณภาพการศึ กษาเปน ระบบ ชัดเจน และ
เปนไปได
(๒) การวางแผนพั ม นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาสอดคล อ งกั บ
วิสัยทัศน เปาหมาย พันธกิจ และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
(๓) การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๔) การติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยาง
ตอเนื่อง โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย
(๕) มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษาเหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา
(๖) มีระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
และเปนไปได
(๗) มีระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
(๘) มีการนำขอมูลมาใชในการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่องและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
(๙) บุคลากรและผูเกี่ยวของ ทุกฝายมีสวนรวมการวางแผน ปรับปรุง
พัฒนาและรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

คาเปาหมายความสำเร็จ
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
ดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(๑) การวิเคราะหและนำผลการวิเคราะหความตองการจำเปน ของ
สถานศึกษาและผูเกี่ยวของทุกฝายมาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
(๒) หลักสูตรสถานศึกษามีองคประกอบครบถวน
(๓) หลั ก สู ต ร กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รเชื ่ อ มโยงวิ ถ ี ช ี ว ิต จริ ง และ
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
(๔) การประเมินหลักสูตรหลังการใช
(๕) ระบบการวัดและประเมินผลสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
(๑) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพตรงตามความตองการของครู
(๒) พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรในการวิ เ คราะห ห ลั ก สู ต ร ออกแบบ
หลักสูตรหนวยการเรียนรู
(๓) พัฒนาครูและบุคลากรในการออกแบบจั ดกิจ กรรมการเรีย นรู
การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร
(๔) จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพมาใชในการพัฒนางานและ
การเรียนรูของผูเรียน
๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
(๑) สภาพแวดล อมภายใน ภายนอกหองเรีย นเอื้อตอการจัดการ
เรียนรูและมีความปลอดภัย
(๒) จัดสภาพแวดล อมทางกายภาพในโรงเรียนเอื้อตอการจัด การ
เรียนรูและมีความปลอดภัย
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู
(๑) จัดระบบการจัดหา การพัฒนา และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใชในการบริหารจัดการเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
(๒) จัดระบบการจัดหา การพัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใชในการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

คาเปาหมายความสำเร็จ
ระดับดีเลิศ

มาตรฐานที ่ ๓ กระบวนการจั ด การเรี ยนการสอนที่เ นน ผูเ รียนเปน
สำคัญ

ดีเลิศ

๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกตใชในชีวิตได
(๑) การจัดกิจ กรรมการเรีย นรู  มาตรฐานการเรีย นรู ตัวชี้วัด ของ
หลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนรูผานกระยวนการคิด และปฏิบัติจริง

๗๕

ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ

ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ

๗๐

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(๒) แผนจัดการเรียนรูที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริง
(๓) การฝกทักษะใหผูเรียนกลาแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุป
องค ค วามรู  นำเสนอผลงานและสามารถนำไปประยุ ก ต ใ ช ใ น
ชีวิตประจำวันได
๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ นำผลมาพัฒนาผูเรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู

คาเปาหมายความสำเร็จ
๗๐
๗๐
๘๐
๗๕
๗๕
๗๕

คำสั่งโรงเรียนวัชรสหศึกษำ
ที่ ๒๔ / ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้ำที่ พัฒนำ และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและขั้นพื้นฐำน ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------โดยที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๒ ส่วนที่ ๑ ได้กาหนดให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็น
หลักประกันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง และพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก
จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในหมวดที่ ๓
เพื่ อ ให้ ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษาบรรลุ ผ ลอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และบั งเกิ ด
ประสิทธิผลตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ของมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัชรสหศึกษาจึงแต่งตั้ง
ครูและบุคคลากรรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ พัฒนา และรายงานผลการดาเนินงานในระบบประกันคุณภาพภายใน ตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ในมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ตามที่ได้รับมอบหมาย
ตามรายละเอียดแนบท้ายคาสั่งนี้
๒. ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่
รับผิดชอบ
๓. รายงานผลความก้าวหน้าในการดาเนินงาน ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้โดยจัดแฟ้มงานเสนอต่อ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการที่รับผิดชอบ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๕

เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)
(นายธีรวัติ ขันกสิกรรม)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัชรสหศึกษา

รำยละเอียดแนบท้ำยคำสั่งโรงเรียนวัชรสหศึกษำ ที่ ๒๔ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๑
มำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์
พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย
มำตรฐำนที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัย
ที่ดี

ผู้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. นางสาวนกน้อย เรืองอยู่
๒. นางสาวสยุมพร เชษฐสิงห์

มำตรฐำนที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน

๑. นางสาวพจณา บัวพันธุ์
๒. นางสาวเสาวรีย์ จันทร์ทับทิม

พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจ

๑. นางอุษา
เตรียมพล
๒. นางสาวกาญจนศิริ แก้วศิริ

มำตรฐำนที่ ๓ สุขภาพจิตที่ดี และมีความสุข
มำตรฐำนที่ ๔ ชื่นชม และแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี
การเคลื่อนไหว

๑. นางสาวรัตติกาล พุ่มพวง
๒. นางสาวสุธัญญา
ทศราช

มำตรฐำนที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม

๑. นางสาวปิยะนุช สรรพสุข
๒. นางสาวรุ่งทิวา สราคา

พัฒนำกำรด้ำนสังคม
มำตรฐำนที่ ๖ ทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
มำตรฐำนที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย
มำตรฐำนที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และ
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ
มำตรฐำนที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

๑. นางสาวภิมลพรรณ มั่นทรัพย์
๒. นางสาวรัตนาภรณ์ ฟักทับ
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.

นางสาวน้าฝน
นางสาวรัชนู
นางสาวมาลินี
นางวรรณพร
นางสาวอัชรี

สุขโข
เถื่อนวรรณา
วงษ์กันหา
จุลมณี
เจนจบ

๑. นางสิริมา แก้วศิริ
๒. นางนิสรา วงษ์จีน

มำตรฐำนที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐาน
ในการเรียนรู้

๑. นางสุรินทร์ แฝงสูงเนิน
๒. นางสาวจริยา อ้นพา

มำตรฐำนที่ ๑๑ มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์

๑.
๒.
๑.
๒.

มำตรฐำนที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ได้

นางสาวสมพร หมวกเหล็ก
นางสาวมลทา วงษ์จีน
นางสาววันวิสา เจริญโพธิ์
นางสาวกาญจนา ชื่นใจ

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ผู้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน
มำตรฐำนที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน

๑. นายดิเรก แก้วบัวดี
๒. นายติณณภพ จันทร์จารูญ
๓. นางสุมาลี ชอบธรรม
๔. นางสาวรัตดาวรรณ์ ศรีสขุ
๕. นางสาวสมฤทัย น้าชุ่ม
๖. นางประจักษ์ ผาสุข
๗. นางสาวสุนทรี กินรี
๘. นางสาวบูรณา สารัตน์
๙. นางสาวเรวดี นางผดุง
๑๐.นางสาวอรกาตน์ ทองไพรวรรณ
๑๑.นางสาวสุภาวรรณ กุลกัลยา

มำตรฐำนที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

๑. นายทวี วงษ์จีน
๒. นายสุรศักดิ์ แฝงสูงเนิน
๓. นายอัครเดช โพธิ์หวี
๔. นางสาวอัญชลี เอี่ยมสอาด
๕. นางสาวกมลวรรณ ศรีสุข
๖. นางสาวสุนิษสา โสธนะ
๗. นางสาวอารีย์ สวนบ่อแร่
๘. นางสาวสุพรรณี เจนจบ
๙. นางสาวนวลจรีย์ ดาสาลี
๑๐.นางสาวภิรดา แก้วโต

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

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

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ผู้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ

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

มำตรฐำนที่ ๔ ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มี
ประสิทธิผล

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

สรุปผลการประเมินจากหนวยงานภายนอกและขอเสนอแนะ
๑) การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย

น้ำหนัก คะแนน ระดับ
คะแนน ที่ได คุณภาพ

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย
๕.๐๐
ตัวบงชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย
๕.๐๐
ตัวบงชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย
๕.๐๐
ตัวบงชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย
๑๐.๐๐
ตัวบงชี้ที่ ๕ เด็กมีความพรอมศึกษาตอในชั้นตอไป
๑๐.๐๐
ตัวบงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปน
๓๕.๐๐
สำคัญ
ตัวบงชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐
ตัวบงชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
๕.๐๐
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
ตัวบงชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ ๒.๕๐
และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
๒.๕๐
เอกลักษณ
ของสถานศึกษา
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ
๒.๕๐
สถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
๒.๕๐
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
รวมคะแนน
๑๐๐
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
• ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ ตั้งแต ๘๐ คะแนนขึ้นไป  ใช  ไมใช
• มีตัวบงชี้ที่ไดระดับดีขึ้นไปอยางนอย ๑๐ ตัวบงชี้ จาก ๑๒ ตัวบงชี้  ใช
• ไมมีตัวบงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน  ใช
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไมสมควรรับรองมารตฐานการศึกษา

๕.๐๐
๔.๐๐
๔.๕๐
๘.๐๐
๑๐.๐๐
๒๙.๐๐

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี

๑๓.๐๐
๓.๔๕

ดี
พอใช

๒.๕๐

ดีมาก

๒.๕๐

ดีมาก

๒.๕๐

ดีมาก

๒.๐๐

ดี

๘๖.๔๕

ดี

 ไมใช
 ไมใช

๒) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ประถมศึกษา)

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบงชี้ที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
ตัวบงชี้ที่ ๓ ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ ๔ ผูเรียนคิดเปน ทำเปน
ตัวบงชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญ
ตัวบงชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๘ การพัฒนาการของของการประกันคุณภาพในโดยสถานศึกษา
และตนสังกัด
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
ตัวบงชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ
และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถานศึกษา
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
รวมคะแนน
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา

น้ำหนัก คะแนน ระดับ
คะแนน ที่ได คุณภาพ
๑๐.๐๐ ๘.๔๐
๑๐.๐๐ ๙.๑๔
๑๐.๐๐ ๙.๐๓
๑๐.๐๐ ๘.๘๖
๒๐.๐๐ ๑๐.๔๑
๑๐.๐๐ ๘.๐๐

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช
ดี

๕.๐๐
๕.๐๐

๕.๐๐
๓.๔๙

ดีมาก
พอใช

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๑๐๐

๘๑.๓๓

ดี

• ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ ตั้งแต ๘๐ คะแนนขึ้นไป  ใช  ไมใช
• มีตัวบงชี้ที่ไดระดับดีขึ้นไปอยางนอย ๑๐ ตัวบงชี้ จาก ๑๒ ตัวบงชี้  ใช  ไมใช
• ไมมตี ัวบงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน  ใช  ไมใช

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไมสมควรรับรองมารตฐานการศึกษา

๓) ขอเสนอแนะ
จากผลการประเมินภายนอกรอบสามของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคกรมหาชน) สรุปขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไดดังนี้
๓.๑) ระดับกอนประถมศึกษา
ดานผลการจัดการศึกษา
(๑) เด็กควรไดรับการพัฒนาใหมีความชื่นชอบตอธรรมชาติ โดยครูควรจัดกิจกรรมใหตื่นตาตื่นใจ
สนใจใครรูธรรมชาติรอบตัวและปรากฏการณทางธรรมชาติ
(๒) เด็กควรไดรับการพัฒนาใหรักการอาน โดยจัดกิจกรรมกระตุนใหสนใจหรือขออานหนังสือ
หยิบใชหนังสือ คนควาขอมูลจากหนังสือ สื่สิงพิมพ หรือสื่ออื่นๆ ฝกใหรูจักสังเกตสิ่งรอบตัวเกี่ยวกับธรรมชาติ
บุคคล สถานที่ และตั้งคำถามประเภทอะไร ทำไม อยางไร ที่ไหน เมื่อไร ใหอานหนังสือนอกเวลาตามที่
มอบหมายเปนประจำ ใหทำกิจกรรมที่มีความสุขโดยเริ่มจจากสิ่งที่ผูเรียนสนใจไปสูสิ่งที่มีความหมายมีสาระ
เชน ดูการตูน ตอบล็อก ระบายสี วาดภาพ ปน เปนตน
ดานการบริหารจัดการศึกษา
(๑) สถานศึกษาควรมีการคัดเลือกและพัฒนาครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
หมายถึง การสงเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพของครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กใหเหมาะสมที่จะทำงาน
กับเด็ก มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก ผูปกครอง ชุมชน และบุคลากรในสถานศึกษาและมีความมุงมั่นและอุทิศตนใน
การเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก
(๒) สถานศึ กษาควรมี ห อ งส ว มที่ ถูกสุข ลักษณะ เหมาะสมกับ วัย สะอาด ปลอดภั ย และการ
ระบายอากาศที่ดี และไมไกลจากหองเรียนเพื่อใหครูสามารถดูแลชวยเหลือไดเมื่อเด็กมีปญหา
(๓) สถานศึกษาควรมีการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมตางๆ ในพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
รักษามาตรฐาน ที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอยางเปนระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) คือ การ
วางแผน ปฏิบัติงานตามแผน ประเมินผลการดำเนินงาน และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาอยูเสมอ
ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
(๑) ครูควรจัดกิจกรรมใหเด็กสืบคน สำรวจ และตั้งคำถามเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งตางๆ
รอบตัว เพื่อพัฒนาทักษะการสังเกต สำรวจ มิติสัมพันธและการกะประมาณ โดยการฝกใหบอกสภาพภายใน
และภายนอกโรงเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม บุคคล และสิ่งของตางๆ บอกตำแหนง ทิศทาง และระยะทางดวย
อุปกรณการเลน สื่อธรรมชาติ และสิ่งตางๆ รอบตัว เชน ฝกใหรูจักสังเกตสิ่งรอบตัวเกี่ยวกับธรรมชาติ บุคคล
สถานที่ และตั้งคำถามประเภทอะไร ทำไม อยางไร ที่ไหน เมื่อไร เปนตน
(๒) ครูควรนำผลการประเมิ น พั ฒ นาการเด็ กทุ กด านไปใช เพื่ อการพั ฒ นาเด็ กและพั ฒ นาแนว
ทางการจัดประสบการณ การเรียนรู โดยมีการแปลผลขอมูลที่เก็บรวบรวมไดโดยอิงกรอบพัฒนาการตามวัย

และเปาหมายของการจัดประสบการณของสถานศึกษา และนำผลการประเมินไปใชในการพัฒนาเด็กและการ
จัดประสบการณการเรียนรูใหแกเด็ก
(๓) ครูควรเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมในการวางแผนนำผลประเมินไปพัฒนาเด็ก โดยให
ผูปกครองไดแจงขอมูลของเด็กเกี่ยวกับพฤติกรรม พัฒนาการเรียนรู หรือ ขอหวงใยจากผูปกครอง สนทนา
แลกเปลี่ยนขอมูลกับผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนรูและพัฒนาการของเด็กทั้งที่บานและโรงเรียน สื่อสารกับ
ผูปกครองเกี่ยวกับความกาวหนาและแนวทางการสงเสริมพัฒนาการเด็กอยางสม่ำเสมอ
ดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาควรจัดระบบขอมูลสารสนเทศใหครบถวนตามภารกิจและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึ กษา แยกเป น หมวดหมู ครอบคลุมโครงการ กิจ กรรม ตัวชี้วีดความสำเร็จ ตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาปรับขอมูลเปนปจจุบัน สะดวกตอการเขาถึงและการใชบริการ ควรพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ (EMIS) ใหทันสมัย เอื้อตอการตัดสินใจ มีการเชื่อมโยงเครือขายกับตนสังกัดสามารถนำ
ขอมูลสารสนเทศไปใชประโยชนในการบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอนไดตลอดเวลา
๓.๒) ระดับประถมศึกษา
ดานผลการจัดการศึกษา
ผูเรีย นควรไดรับ การพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ มสาระการเรีย นรู วิทยาศาสตร
คณิ ตศาสตร ศิลปะ และภาษาตางประเทศ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนฝกคิด ฝก
ปฏิบัติ ฝกแกปญหา และฝกเรียนรูดวยตนเอง ใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณกับชีวิต
จริง มีการประเมินผลใหสอดคลองกับสภาพการเรียนรู และจัดการสอนซอมเสริมอยางจิงจัง
ดานการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาควรมีการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมตางๆ ในพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
รักษามาตรฐานที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา อยางเปนระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) คือ การ
วางแผน ปฏิบัติงานตามแผน ประเมินผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาอยูเสมอ
ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
(๑) สถานศึ กษาควรนำผลประเมิน ครูเกี่ย วกับ การพั ฒ นาในวิชาที่ส อนหรือวิช าครู แผนการ
จัดการเรียนรูของครู การจัดการเรียนการสอน แบบวัด แบบทดสอบของครูไปพัฒ นาครูแตละคนอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง โดยใหครูมีสวนรวมในการกำหนดมาตรการ วางแผน ติดตามประเมินผล และนำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานอยูเสมอ
(๒) ครูควรจัดเตรียมและใชสื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรม วิเคราะหผลการประเมินและนำมาใชใน
การซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน ศึกษาคนควา วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสำคัญ

ดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาควรจัดระบบขอมูลสารสนเทศใหครบถวนตามภารกิจและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา แยกเป น หมวกหมู ครอบคลุ มโครงการ กิ จ กรรม ตั ว ชี้ วั ด ความสำเร็จ ตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาปรับขอมูลเปนปจจุบัน สะดวกตอการเขาถึงและการใชบริการ ควรพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ (EMIS) ใหทันสมัย เอื้อตอการตัดสินใจ มีการเชื่อมโยงเครือขายกับตนสังกัดสามารถนำ
ขอมูลสารสนเทศไปใชประโยชนในการบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอนไดตลอดเวลา

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวัชรสหศึกษาและกรรมการรวม ๔ ฝาย
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนวัชรสหศึกษา
------------------------------------------------------------------------ผูมาประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหนง

๑

นายสมศักดิ์

ขันกสิกรรม

ประธานกรรมการบริหาร

๒

นายวินัย

ชาติปฐมพร

รองประธานกรรมการ

๓

นางสาวลำภู

พันคง

กรรมการ

๔

นางสุมาลี

ชอบธรรม

กรรมการ

๕

นางสาวสุนทรี กินรี

กรรมการ

๖

นายเฉลิม

ขวัญออน

กรรมการ

๗

นายสมนึก

บูราณ

กรรมการ

๘

นายธีรวัติ

ขันกสิกรรม

กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ

กรรมการรวม ๔ ฝาย
ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหนง

๑.

นายสุบิน เปลี่ยนศรี

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

หมายเหตุ

[๒]

ผูเขารวมประชุม
๑. นางสาวณัฏยา ออนสะอาด

ครูโรงเรียนวัชรสหศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. การอุดหนุนตามนโยบายการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๒
ประธานกรรมการบริหาร ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนไดประกาศ เรื่อง อัตราการ
อุดหนุนเปนเงินอุดหนุนคาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๒๑๑.๒/๕๕๘๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศอัตราการอุดหนุน
และแนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๒
โดยไดมีการอางถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกำหนดมาตรการชวยเหลือนั กเรียนใน
โรงเรียนเอกชนเปนเงินอุดหนุนคาหนังสือเรียน อุปกรณ การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒ นา
ผูเรียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อสงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเต็มตามศักยภาพ
เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับการศึกษา ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
โดยรัฐสนับสนุนคาใชจายในรายการพื้นฐานให ไดแก คาจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณการเรียน
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานประชุมครั้งที่แลว
ประธานกรรมการบริหาร เชิ ญคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการรวม ๔ ฝายได ตรวจสอบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการรวม ๔ ฝาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อรับรอง
รายงานการประชุมดังกลาว หากมีการแกไขในสวนใด โปรดแจงใหที่ประชุมทราบ ถากรรมการทานใดไมมีการ
แกไข ถือวาที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวัชรสหศึกษา ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๒

[๓]

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกำหนดมาตรการชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนฯ
ประธานกรรมการบริหาร ตามที่ ค ณ ะกรรมการส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนได ล งมติ เ ห็ น ชอบระเบี ย บ
กระทรวงศึ กษาธิการวาดวยการกำหนดมาตรการชวยเหลือนั กเรียนในโรงเรีย นเอกชนเป น เงิน อุ ดหนุ น คา
หนั งสื อ เรี ย น อุ ป กรณ ก ารเรี ย น เครื่ อ งแบบนั ก เรี ย น และกิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู เรี ย น พ.ศ. ๒๕๕๒
(รายละเอี ยดตามระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิการวาด วยการกำหนดมาตรการชว ยเหลือนั กเรียนในโรงเรีย น
เอกชนเป นเงินอุดหนุนคาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่แกไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แกไข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
จากการชี้แจงใหคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและกรรมการรวม ๔ ฝายไดรับทราบในการประชุม
ครั้ งที่ ๑/๒๕๖๒ ที่ ผ านมา โรงเรีย นได แต งตั้ งบุ คคลเป น กรรมการรวม ๔ ฝ าย และดำเนิน การจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและกรรมการรวม ๔ ฝาย เพื่อพิจารณา ดำเนินการ กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุนเปนคาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน เปนที่เรียบรอยแลวนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนไดมีหนังสือ ที่
ศธ ๐๒๑๑.๒/๕๕๘๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศอัตราการอุดหนุนและแนวทางการดำเนิน
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา
๒๕๖๒ และ ประกาศ เรื่อง อัตราการอุดหนุนเปนเงินอุดหนุนคาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน และกิจกรรมพั ฒ นาคุณภาพผูเรียน (ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๑) และแนวทางการดำเนินงานตาม
นโยบายการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา
๒๕๖๒ เปนที่เรียบรอยแลว จึงไดจัดประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพื่ อพิจารณาการดำเนิ นการให เงินอุดหนุนฯ ตาม
ระเบียบฯ ใหเปนไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง อัตราการอุดหนุน
เปนเงินอุดหนุนคาหนังสือเรียน อุปกรณ การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพั ฒ นาคุณภาพผูเรียน
(ตั้ งแต ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑) และแนวทางการดำเนิ น งานตามนโยบายการสนั บ สนุ น ค าใช จ ายในการจั ด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๒
ที่ประชุม
รับทราบและเห็นชอบการดำเนินการใหเงินอุดหนุนฯ ตามระเบียบฯ ใหเปนไปตาม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง อัตราการอุดหนุนเปนเงินอุดหนุนคาหนังสือ
เรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน (ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๑)
และแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๒

[๔]

๒. หลักเกณฑและวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๒
ประธานกรรมการบริหาร เพื่อให การบริ ห ารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรีย น เป น ไปดว ยความ
เรียบรอย โรงเรียนไดรับหลักเกณฑและวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปการศึกษา
๒๕๖๒ จากคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ตามเอกสารในภาคผนวก และไดจัดทำแผนบริหาร
จัดการอาหารเสริม (นม) เพื่อดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ เปนที่เรียบรอย
แลว
ทั้งนี้ในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ไดแจงการ
จัดสรรสิ ทธิการจำหนายอาหารเสริม (นม) โรงเรีย นให บริษัท พิษณุ โลกโกลดมิลค จำกัด เพื่อจำหนายให
โรงเรียนวัชรสหศึกษา ซึ่งโรงเรียนจะดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการดำเนินงานดังกลาวขางตน โดยจะ
ดำเนินการจัดซื้อนมโรงเรียนคละกันระหวางนมพาสเจอไรดและนม ยู เอช ที เนื่องจากเงินอุดหนุนที่ไดรับ
อัตราคนละ ๗ บาท จำนวน ๑๓๐ วัน ไมเพียงพอสำหรับจัดซื้อนม ยู เอช ที ทั้งหมด
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๑. พิจารณาใหความเห็นชอบรายงานประจำป ๒๕๖๑
ประธานกรรมการบริหาร ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ กำหนดไวในมาตรา ๔๘
วาใหสถานศึกษามีการจัดทำรายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอ
สาธารณชน เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข อ ๓ ให ส ถานศึ ก ษาแต ล ะแห ง ฯ จั ด ส งรายงานผลการประเมิ น ตนเอง ให แ ก
หน วยงานตน สั งกัดหรื อหน วยงานที่ กํากั บ ดูแลสถานศึกษาเปน ประจําทุกป กำหนดใหส ถานศึกษาจัดทำ
รายงานประจำปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
ทั้งนี้รายงานประจำป ๒๕๖๑ ของโรงเรียนวัชรสหศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อนำเสนอผลการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาตอคณะกรรมการบริหาร หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผย
ตอสาธารณชน และเพื่อใชเปนฐานขอมูลในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และเปนฐานขอมูลสำหรับ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรายงานประจำปฉบับนี้จะเปนรายงานการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในรอบปที่ผานมา (ปการศึกษา ๒๕๖๑) ที่เปนผลมาจาการดำเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษา ซึ่ง
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทั้งหมด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[๕]

มติที่ประชุม
เห็นชอบรายงานประจำป ๒๕๖๑ ของโรงเรียนวัชรสหศึกษา และใหจัดสงรายงานนี้
ไปยังหนวยงานตนสังกัด คือ สำนั กงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกำแพงเพชร และเปดเผยตอสาธารณชนใหรับทราบผลการดำเนินงาน
๒. พิจารณาใหความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสำเร็จของสถานศึกษา
ประธานกรรมการบริหาร ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๓ ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดย
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด ฯ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใช
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษา
พิเศษ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง
แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงเรียนวัชรสหศึกษาจึงไดกำหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสำเร็จตามบริบทของ
สถานศึ ก ษาให เ ป น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย และระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช จึงใครขอเสนอใหคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาใหความเห็นชอบ
มาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสำเร็จของโรงเรียนวัชรสหศึกษา เพื่อประกาศใชตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็ น ชอบมาตรฐานการศึ กษาและค าเป าหมายความสำเร็ จของโรงเรีย นวัช รสหศึ กษา ซึ่ง
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช
๓. พิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
ประธานกรรมการบริหาร ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ
๓ ใหสถานศึกษาแตละแหง ฯ จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ฯ
โรงเรียนวัช รสหศึกษาจึงไดจัดทำแผนพั ฒ นาการจัดการศึกษา ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) เพื่ อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยพิจารณาจากบริบทของโรงเรียน ความตองการของชุมชน
ผูป กครอง และนโยบายของหนวยงานตนสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[๖]

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนพัฒ นาการจัดการศึกษา ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ของโรงเรียน และให
ดำเนินการตามแผนฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๑. การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและกรรมการรวม ๔ ฝายเพื่อรายงานความกาวหนา
ประธานกรรมการบริหาร เพื่ อเป น การติ ดตาม ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ และรายงานความกาวหนา เพื่ อ
ชวยเหลือ และสนับสนุนดูแลการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงเรียนจึงใครขอกำหนดวันประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการรวม ๔ ฝาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัชรสหศึกษา
จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม

รับทราบตามที่เสนอ
ปดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ................................................................................ผูบันทึกการประชุม
(นางสาวณัฏยา ออนสะอาด)

ลงชื่อ...............................................................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายสมศักดิ์ ขันกสิกรรม)
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนวัชรสหศึกษา
ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนวัชรสหศึกษา

