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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 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปท่ีผานมา ซึ่งเปนขอมูลใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และเปนการเตรียมความพรอมในการประเมินคุณภาพภายนอก
ตอไป

นายธีรวัติ ขันกสิกรรม
ผูอำนวยการโรงเรียนวัชรสหศึกษา
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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
จำนวนเด็ก 1,493 คน จำแนกเป น ระดับ อนุ บาล จำนวน 23 คน ระดับ ประถมศึ กษา จำนวน 49 คน
บุคลากรของโรงเรียนจำนวน 1 คน
ตอนที่ 2 การนำเสนอผลการประเมินตนเอง
2.1 ปจจุบันโรงเรียนดำเนินงานอยูในมาตรฐานการศึกษา ระดับ ดีเลิศ
2.2 หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง
จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตาง ๆ สงผลใหสถานศึกษาจัดการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวาไดดี
ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก อยูในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการ อยู ในระดั บ ดี มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ อยูในระดับดี
โรงเรียนจัดการศึ กษาปฐมวัยโดยมี วัตถุประสงคเพื่อให เด็กเจริญเติบโตอยางสมบูรณ มี
พัฒนาการสมวัย สมดุลทั้งดานรางกาย ดานอารมณ– จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา ใชกิจกรรม
ดนตรี กิจกรรมเคลื่อนไหวดวยเพลง เปนกิจกรรมที่สามารถสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย อารมณ–จิตใจ
สั งคมและสติ ป ญ ญา ส งผลให เด็ ก มีสุน ทรีย ภาพและมีลักษณะนิสัย ชื่น ชอบในด านศิล ปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหวรางกายตามจังหวะของเพลงจะชวยใหเด็กมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สงเสริมการจัดกิจกรรม
สงเสริมดานสุขภาพของรางกายของเด็ก กิจกรรมที่สงเสริม ปลูกฝงและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใหกับ
เด็กปฐมวัยทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งระเบียบวินัยความรับผิดชอบ หลักธรรมเบื้องตนทางศาสนา ความ
ซื่อสัตยสุจริต ความกตัญูกตเวที เมตตากรุณามีน้ำใจ ความเสียสละและการประหยัดอดออม เพื่อฝกฝน
และพั ฒ นาพฤติกรรมและจิตใจของเด็กปฐมวัยให สามารถปฏิ บัติตามกฎเกณฑของโรงเรียน พรอมทั้ ง
มุงเนนใหเด็กประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันในทางที่ดีและถูกตอง สามารถอยูในสังคมรวมกับผูอื่น
อยางมีความสุข
รวมกัน วางแผนการดำเนิน การในการจัดการศึ กษาในปการศึกษาป จจุ บั น ให สอดคลองกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจ โดยใชหลักการดำเนินงานแบบการมีสวนรวมของบุคลากร คณะกรรมการ
บริหาร และผูที่มีสวนเกี่ยวของ ซึ่งสะทอนในรูปของการดำเนินงานแบบจากบนสูลาง ในรูปของนโยบาย
หลักเกณฑวิธีการจากลางสูบน หาแนวทางในการจัดโครงการและวางแผนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐานเปนกรอบในการ
ดำเนินงาน ซึ่งผลจากการดำเนินงานดังกลาวทำใหโรงเรียนทราบจุดเดน จุดที่ควรปรับปรุงและใชเปน
แนวทางในการพัฒนาโรงเรียน โดยมีแผนปฏิบัตกิ ารประจำปเปนแผนการในการกำหนดแนวทางปฏิบัติ
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ครูสามารถจัดกิจกรรมสรางเสริมประสบการณใหกับเด็กที่หลากหลาย สามารถจัดกิจกรรมได
เหมาะสมกับวัยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีปฏิสัมพันธที่ดีกับพอแม ผูปกครอง สงเสริมการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาแกเด็ก จัดทำแผนการจัดการเรียนรูที่เนนเด็ก
เป น สำคั ญ สามารถสร า ง พั ฒ นา และใช เครื่ อ งมื อ ในการวั ด และประเมิ น พั ฒ นาการของเด็ ก อย า ง
หลากหลาย จัดสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนเพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลาสรุป
รายงานผลพัฒนาการของเด็กแกผูปกครองจัดทำขอมูลสารนิเทศและนำไปใชประโยชนในการพัฒนาเด็ก
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนแบบอยางที่ดีตอเด็ก ผูปกครอง ชุมชน และผูมีสวน
เกี่ยวของอุทิศตน ทุมเทแรงกาย แรงใจในการการปฏิบัติงาน และมุงมั่นพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพ
2.3 โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ
2.3.1 แผนปฏิ บั ติ งานที่ 1 ส งเสริ ม เด็ ก ปฐมวั ย ให มี ก ารพั ฒ นาด า นร า งกาย โดยให
ผูปกครองมีสวนรวมในการดูแลรักษาสุขภาพของเด็ก สรางมาตรการสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีสุนทรียภาพ
ดานดนตรีและการเคลื่อนไหวเหมาะสมตามวัยโดยจัดกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีและศิลปะอยางหลากหลาย
เพิ่มมากขื้น
2.3.2 แผนปฏิ บั ติ งานที่ 2 จั ด กิ จ กรรมเพิ่ ม ทั กษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตรและ
คณิ ต ศาสตร จั ด กิ จกรรมการอ าน โดยใช นิท านเปน สื่อ และเครื่องมื อทำให ผูเรีย นมีค วามสนุก สนาน
เพลิดเพลิน นิทานยังชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการฟง การพูด ความสามารถในการแสดงออก สงเสริม
และสนับสนุนใหเกิดพัฒนาการที่ดีตามวัยของผูเรียน ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา และภาษา
โดยเฉพาะพัฒนาการดานสังคม ในเรื่องของความมีคุณธรรม จริยธรรม
2.3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 การประสาน สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาแบบ
มีสว นรวมระหวางชุ มชนเพิ่ มมากขึ้น และใชขอมูล การประเมิน ผลคุณ ภาพภายในและภายนอกในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2.3.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4 เผยแพร และประชาสัมพันธผลสำเร็จของการจัดการศึกษาให
มากยิ่งขึ้น เพื่อเปนการสรางความตระหนัก และสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของชุมชน ผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมดในการบริหารจัดการศึกษา
2.3.5 แผนปฏิ บัติงานที่ 5 จัดอบรมพัฒ นาทั กษะการจัดประสบการณ การเรีย นรู การ
สรางและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลประสบการณการเรียนรู และเทคโนโยลีสารสนเทศใหกับครู
อยางนอยคนละ 20 ชั่วโมงตอคนตอปเปนอยางนอย
นายธีรวัติ ขันกสิกรรม
ผูอำนวยการโรงเรียนวัชรสหศึกษา
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
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สวนที่ 2
รายงานผลการประเมินตนเอง
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 ขอมูลสถานศึกษา
ชื่ อ โร งเรี ย น วั ช ร ส ห ศึ ก ษ า ร หั ส 62100027 ที่ ตั้ ง89 ห มู 1 ต ำ บ ล ป า พุ ท ร า
อำเภอขาณุ วรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน โทรศั พ ท 087-731-3176 e-mail admin@wssc.ac.th
website http://www.wssc.ac.th ได รั บ อนุ ญ าตจั ด ตั้ ง เมื่ อ 16 พฤษภาคม 2546 เป ด สอนระดั บ
ชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ประเภทโรงเรียนสามัญทั่วไป
1.2 ขอมูลผูบริหาร
ผูรับใบอนุญาต คือ นายสมศักดิ์ ขันกสิกรรม ผูรับใบอนุญาต
ผูจัดการ คือ นายสมศักดิ์ ขันกสิกรรม วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร
ทั่วไป ดำรงตำแหนงตั้งแตวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 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 ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ จนถึงปจจุบัน
1.3 แผนที่ตั้งโรงเรียน
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2. ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ผูบริหาร
- ครู (บรรจุ)
- บุคลากรทางการศึกษา
- เจาหนาที่อื่น ๆ
รวม

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

2
45
1
27
75

คน
คน
คน
คน
คน

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

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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4. ขอมูลผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ปการศึกษา 2561
4.1 รอยละของเด็กมีผลการประเมินพัฒนาการรายดาน ระดับ ดี ขึ้นไป
พัฒนาการดาน
นักเรียน
รางกาย
อารมณ-จิตใจ สติปญญา
ระดับชั้น
ทั้งหมด
คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ
อนุบาล 1
106
102 96.23 106 100 99 93.40
อนุบาล 2
159
152 95.60 157 98.74 143 89.94
อนุบาล 3
209
204 97.61 208 99.52 183 87.56
รวม
474
458 96.62 471 99.36 425 89.66

สังคม
คน รอยละ
102 96.23
154 96.86
206 98.56
462 97.46

ตอนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนเด็กเปนสำคัญ

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ม
ดีเลิศ
ดีเลิศ

2.1 ผลการประเมินเปนรายมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนจัดการศึกษาปฐมวัยซึ่งเป น รากฐานการศึกษาของเด็ก โดยมีวัตถุป ระสงคเพื่ อให เด็ก
เจริญเติบโตอยางสมบูรณ มีพัฒนาการสมวัย สมดุลทั้งดานรางกาย ดานอารมณ– จิตใจ ดานสังคม และ
ด า นสติ ป ญ ญา โดยใช กิจ กรรมดนตรี กิ จ กรรมเคลื่ อ นไหวด ว ยเพลง เป น กิ จ กรรมที่ ส ามารถส งเสริ ม
พัฒนาการดานรางกาย อารมณ–จิตใจ สังคมและสติปญญา สงผลใหเด็กมีสุนทรียภาพและมีลักษณะนิสัย
ชื่น ชอบในด านศิล ปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวรางกายตามจังหวะของเพลงจะชวยใหเด็กมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดี จัดการสงเสริมการจัดกิจกรรมสงเสริมดานสุขภาพของรางกายของเด็กโดยดำเนินการตาม
โครงการและกิจกรรมดังตอไปนี้
๑. โครงการหนูนอยวัยใสใสใจสุขภาพ
๒. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
๓. โครงการกีฬาโรงเรียนเอกชนจังหวัดกำแพงเพชร
๔. โครงการกีฬาสีภายใน
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๕. โครงการรองเลน เตนตามเพลง
๖. โครงการโรงเรียนสีขาว
จัดทำแผนการชั่งน้ำหนัก – สวนสูง ตรวจสอบสุขภาพรางกายเบื้องตนของเด็กปฐมวัยจัดปาย
นิเทศในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ สุขนิสัยที่ดี สุขบัญญัติ ๑๐ ประการ และโทษของสิ่งเสพติดจัดอาหาร
เสริม (นม) ใหเด็กจัดใหมีการลางมือกอนรับประทานอาหาร/และหลังเขาหองน้ำทุกครั้ง
3. ผลการดำเนินงาน
3.1 พัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา
มาตรฐาน/ประเด็น
ผลการประเมิน
1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยทีด่ ี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได
(1) มีน้ำหนัก สวนสูง ตามเกณฑมาตรฐาน เด็กรอยละ 95.14 มีน้ำหนัก สวนสูง ตามเกณฑมาตรฐาน
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

(2) เคลื่อนไหวรางกายไดคลองแคลว ทรง เด็กรอยละ 97.25 เคลื่อนไหวรางกายไดคลองแคลว ทรง
ตัวไดดี ใชมือและตาประสานสัมพันธไดดี
ตัวไดดี ใชมือและตาประสานสัมพันธไดในระดับดีขึ้นไป
(3) ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตน และ เด็กรอยละ 97.67 ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตน และ
ปฏิบัตจิ นเปนนิสัย
ปฏิบัติจนเปนนิสัยไดในระดับดีขนึ้ ไป
(4) ปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความ เด็กรอยละ 98.52 ปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอโรค สิ่ง ปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และ
เสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม ระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และสถานการณ
และสถานการณ
ที่เสี่ยงอันตรายไดในระดับดีขึ้นไป
ที่เสี่ยงอันตราย
1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได
(1) เด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ
เด็กรอยละ 98.31 ราเริงแจมใส แสดงอารมณความรูสึก
ความรูสึกไดเหมาะสม
ไดเหมาะสมในระดับดีขึ้นไป
(2) รูจักยับยั้งชั่งใจ อดทน รอคอย อดทน เด็กรอยละ 97.46 รูจักยับยั้งชั่งใจ อดทน รอคอย อดทน
อดกลั้น
อดกลั้นในระดับดีขึ้นไป
(3) ยอมรับและพอใจในความสามารถและ เด็กรอยละ 99.79 ยอมรับและพอใจในความสามารถและ
ผลงานของตนเองและผูอื่น
ผลงานของตนเองและผูอื่นในระดับดีขึ้นไป
(4) มีจิตสำนึกและคานิยมที่ดี
เด็กรอยละ 98.31 มีมีจิตสำนึกและคานิยมที่ดีในระดับดี
ขึ้นไป
(5) มีความมั่นใจ กลาพูด
เด็กรอยละ 98.52 มีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก
กลาแสดงออก
ในระดับดีขึ้นไป
(6) ชวยเหลือแบงปน
เด็กรอยละ 96.62 ชวยเหลือแบงปนในระดับดีขึ้นไป
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มาตรฐาน/ประเด็น
(7) เคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบ

ผลการประเมิน
เด็กรอยละ 98.10 เคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบในระดับ
ดีขึ้นไป
(8) ซื่อสัตยสุจริต มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมที่ เด็กรอยละ 98.10 ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมที่
สถานศึกษาที่กำหนด
สถานศึกษาที่กำหนดในระดับดีขึ้นไป
(9) ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี - รอยละ 98.10 ของเด็กที่ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ
และการเคลื่อนไหว
ดนตรี และการเคลื่อนไหวในระดับดีขึ้นไป
1.3 มีพฒ
ั นาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
(1) เด็กชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
รอยละ 97.67 ของเด็กทีช่ วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวัน
กิจวัตรประจำวันในระดับดีขึ้นไป
(2) มีวินัยในตนเอง
รอยละ 97.04 ของเด็กที่มีวินัยในตนเองในระดับดีขึ้นไป
(3) ประหยัดและพอเพียง
รอยละ 98.10 ของเด็กที่ประหยัดและพอเพียงในระดับดี
ขึ้นไป
(4) มีสวนรวมรักษาสิ่งแวดลอมในและ
รอยละ 98.10 ของเด็กที่มีสวนรวมรักษาสิ่งแวดลอมใน
นอกหองเรียน
และนอกหองเรียนในระดับดีขึ้นไป
(5) มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน
รอยละ 98.52 ของเด็กที่มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยใน
การไหว การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะ ระดับดีขึ้นไป
กับผูใหญ เปนตน
(6) ยอมรับหรือเคารพความแตกตาง
รอยละ 98.52 ของเด็กทีย่ อมรับหรือเคารพความแตกตาง
ระหวางบุคคล เชน ความคิด พฤติกรรม
ระหวางบุคคลในระดับดีขึ้นไป
พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา
วัฒนธรรม เปนตน
(7) เลนและทำงานรวมกับผูอื่นได
รอยละ 98.31 ของเด็กที่เลนและทำงานรวมกับผูอื่นไดใน
ระดับดีขึ้นไป
(8) แกไขขอขัดแยง โดยปราศจากการใช รอยละ 98.31 ของเด็กที่แกไขขอขัดแยง โดยปราศจาก
ความรุนแรง
การใชความรุนแรงในระดับดีขึ้นไป
1.4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได
(1) เด็กสนทนาโตตอบและเลาเรื่องให
รอยละ 98.10 ของเด็กทีส่ นทนาโตตอบและเลาเรื่องให
ผูอื่นเขาใจ
ผูอื่นเขาใจในระดับดีขึ้นไป
(2) ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือ
รอยละ 98.10 ของเด็กที่ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจ
สงสัย และพยายามคนหาคำตอบ
หรือสงสัย และพยายามคนหาคำตอบในระดับดีขึ้นไป
(3) อานนิทานและเลาเรื่องที่ตนอานได
รอยละ 96.20 ของเด็กที่อานนิทานและเลาเรื่องที่ตนอาน
เหมาะสมกับวัย
ไดเหมาะสมกับวัยในระดับดีขึ้นไป
(4) มีความสามารถในการคิดรวบยอด การ รอยละ 97.04 ของเด็กที่ความสามารถในการคิดรวบยอด
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มาตรฐาน/ประเด็น
คิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรการคิดแกปญหาและสามารถ
ตัดสินใจเรื่องงายๆได
(5) สรางสรรคผลงานตามความคิดและ
จินตนาการ เชน งานศิลปะ การเคลื่อนไหว
ทาทาง การเลนอิสระ เปนตน
(6) การใชสื่อและเทคโนโลยี เชน แวน
ขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล เปนเครื่องมือ
ในการเรียนรูและแสวงหาความรูได

ผลการประเมิน
การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรการคิด
แกปญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องงายๆไดในระดับดีขึ้น
ไป
รอยละ 97.46 ของเด็กที่สรางสรรคผลงานตามความคิด
และจินตนาการในระดับดีขึ้นไป
รอยละ 95.56 ของเด็กที่ใชสื่อและเทคโนโลยีเปน
เครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูไดในระดับดี
ขึ้นไป

4. จุดเดน
ผูเรียนรักการอาน โดยมี นิ ทานเปน สื่ อ ผูเรียนมี มีทักษะในการทำงาน ทำงานรวมกั บผู อื่น ได
ผูเรียนมีสุขภาพดี รับประทานอาหารที่มีประโยชน มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว เด็กมีการแสดงความกตัญู กตเวที เปนลูกที่ดีของ พอ-แม ผูปกครอง มีนิสัยประหยัด อด
ออม ใชของประหยัด รูจักคุณคาสิ่งของ มีมารยาทที่ดี สามารถปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย และรูคุณคา
ของสิ่งแวดลอม
5. จุดควรพัฒนา
ประสบการณทางดานภาษาอังกฤษ การสื่อสาร การใชภาษา ทักษะในการใชประสาทสัมผัสทั้ง
๕ ความเขาใจเกี่ยวกับมิติสัมพันธ ความสามารถดานการเชื่อมโยงความรู โดยการจัดกิจกรรมการสำรวจ
การรวบรวมขอมูล วิเคราะห วิจารณขาวจากหนังสือพิมพ โทรทัศน อยางสม่ำเสมอ เพื่อใหผูเรียน
แสดงออกตามความคิดสรางสรรค จินตนาการ คิดวิเคราะห คิดรวบยอด คิดสังเคราะห เพิ่มทักษะการ
แกปญหาและไหวพริบใหกับผูเรียน ฝกทักษะและปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยการปฏิบัติจริง เพื่อฝกฝน
ทักษะในการสังเกตและสำรวจ
6. การปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี หรือดีเลิศ
โรงเรียนจัดกิจกรรมดนตรี กิจกรรมเคลื่อนไหวดวยเพลงให กับเด็กปฐมวัยโดยปฏิบั ติกิจกรรม
เคลื่ อนไหวประกอบเพลง และเต น ตามจั งหวะดนตรีในตอนเช าก อนเรี ย น/หลังเลิ ก เรี ย นซึ่งกิ จ กรรม
ดังกลาวเปนกิจกรรมที่สามารถสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย อารมณ–จิตใจ สังคมและสติปญญา สงผล
ใหเด็กมีสุนทรียภาพและมีลักษณะนิสัยชื่นชอบในดานศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวรางกายตามจังหวะ
ของเพลงจะช วยให เด็ กมี สุ ขภาพกาย สุขภาพจิตที่ ดีราเริ งแจ มใส มีความั่น ใจและกลาแสดงออกโดย
ดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมดังตอไปนี้
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๑. โครงการหนูนอยวัยใสใสใจสุขภาพ
๒. โครงการออมทรัพยวิถีไทย
๓. โครงการกีฬาภายใน
๕. โครงการรองเลนเตนตามเพลง
๖. โครงการประชาคมอาเซียน
๗. โครงการวันสำคัญกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
7. แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึน้
7.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1
สงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีการพัฒนาดานรางกายและคุณภาพอยูในระดับดีขึ้นไป โดยให
ผูปกครองมีสวนรวมในการดูแลรักษาสุขภาพของเด็กมีมาตรการสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีสุนทรียภาพดาน
ดนตรีและการเคลื่อนไหวเหมาะสมตามวัยโดยจัดกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีและศิลปะอยางหลากหลายเพิ่ม
มากขื้น ส งเสริ ม ให เด็ ก ปฐมวั ย มี สุ น ทรีย ภาพด านดนตรีแ ละการเคลื่อ นไหวเหมาะสมตามวัย โดยจั ด
กิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีและศิลปะอยางหลากหลายเพิ่มมากขื้น
7.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2
จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จัดกิจกรรมการอาน โดยใช
นิทานเปนสื่อ และเครื่องมือทำใหผูเรียนมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน นิทานยังชวยใหผูเรียนไดพัฒนา
ทักษะการฟง การพูด ความสามารถในการแสดงออก ชวยปลูกฝงและสรางนิสัยรักการอานใหกับเด็ก รวม
ไปถึงการเห็นความสำคัญของการอานหนังสือไปพรอมกัน การเลานิทานใหผูเรียนฟงสม่ำเสมอเปนการ
สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดพัฒนาการที่ดีตามวัยของผูเรียน ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา
และภาษา โดยเฉพาะพัฒนาการดานสังคม ในเรื่องของความมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสามารถปลูกฝงผาน
การเลานิทานจนเกิดความผูกพั น และมีเจตคติที่ดีในดานตางๆ ติดตัวไปจนเจริญวัย โดยมีแผนงานจัด
โครงการและกิจกรรมดังตอไปนี้
๑. โครงการทัศนศึกษา
๒. โครงการแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
๓. โครงการหนูนอยรักการอาน
๔. โครงการโลกวิชาการ
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2. กระบวนการพัฒนา
จัดประชุมครู คณะกรรมการบริห ารโรงเรีย นบุคลากรและแตงตั้งคณะกรรมการ ผูที่
เกี่ยวของทุกฝาย เพื่อวิเคราะหนโยบายบริหารการจัดการศึกษาจากหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษา เกณฑและตัวบงชี้ของมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของโรงเรียน โดยใชกระบวนการ SWOT Analysis ผลการสรุปประเมินผล
การดำเนิ น งาน/โครงการของป ที่ผ านมา เพื่ อรวมกั น วางแผนการดำเนิ น การในการจัด การศึ กษาในป
การศึกษาปจจุบัน ใหสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจ
3. ผลการดำเนินงาน
โรงเรียนมีการวางแผนในการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีการบริหารการจัดการและ
ใชหลักการมีสวนรวมของครูและบุคลากรมีการกำหนดรูปแบบวิธีการดำเนินงานและงบประมาณในการ
บริหารโครงการที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์มีการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุงพัฒนามาฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการนำผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชในการวางแผนปฏิบัติการ
4. จุดเดน
มีแผนกลยุทธในการพัฒนาสถานศึกษา มีแผนงานและโครงการที่สัมพันธกับแผนกลยุทธในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน วางแผน กำกับ
ติ ด ตาม ประเมิ น ผล นิ เทศการดำเนิ น งาน มี ร ะบบตรวจสอบภายใน รายงานผลการดำเนิ น การตาม
โครงการ และพัฒ นาการด านตางๆ ของผูเรียน มีระบบการประกัน คุณ ภาพภายในสถานศึกษา มี การ
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา มีการจัดโครงการสำรวจภูมิปญญาทองถิ่น โดยเปดโอกาส
ใหบุคลากร ผูทรงคุณวุฒิ ภูมิปญญาทองถิ่น เขารวมการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา นำภูมิปญญาทองถิ่น
มาใชอยางเหมาะสม สงเสริมความรวมมือระหวางผูปกครอง ชุมชน ครู ในการพัฒนาผูเรียน
5. จุดควรพัฒนา
กำหนดกิจกรรมใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหครูในเรื่องการ
จัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ จัดทำหลักสูตรกิจกรรมที่สงเสริมเอกลักษณผูเรียนใหชัดเจน จัดหา
หนังสือที่เหมาะกับผูเรียน สงเสริมพัฒนาครูใหมีความรูและมีการนำเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียน
การสอน เพิ่มสื่อการเรียนรู พรอมสื่อที่เนนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
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6. การปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี หรือดีเลิศ
โรงเรียนใชหลักการดำเนินงานแบบการมีสวนรวมของบุคลากร คณะกรรมการบริหาร และผูที่มี
สวนเกี่ยวของ ซึ่งสะทอนในรูปของการดำเนินงานแบบจากบนสูลาง ในรูปของนโยบาย หลักเกณฑวิธีการ
จากลางสูบน หาแนวทางในการจัดโครงการและวางแผนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยมีมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐานเปนกรอบในการดำเนินงาน ซึ่งผล
จากการดำเนินงานดังกลาวทำใหโรงเรียนทราบจุดเดน จุดที่ควรปรับปรุงและใชเปนแนวทางในการพัฒนา
โรงเรียน โดยมี แผนปฏิบั ติการประจำป เป นแผนการในการกำหนดแนวทางปฏิ บัติ โดยดำเนิ นการตาม
โครงการและกิจกรรมดังตอไปนี้
๑. โครงการพัฒนาครูปฐมวัย
๒. โครงการนิเทศภายใน
๓. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป
๔. โครงการสานสัมพันธ ครู ผูปกครอง และนักเรียน
๕. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖. โครงการดูแลระบบชวยเหลือนักเรียน
๗. โครงการจัดสรรงบประมาณประจำป
10. โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สงู ขึ้น
7.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1
มีการประสาน สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม ระหวางชุมชนเพิ่มมาก
ขึ้นและใชขอมูลการประเมินผลคุณภาพภายในและภายนอกในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
7.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2
เผยแพร และประชาสัมพันธผลสำเร็จของการจัดการศึกษาใหมากยิ่งขึ้น เพื่อเปนการสรางความ
ตระหนัก และสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของชุมชน ผูปกครอง และผูมี
สวนเกี่ยวของทั้งหมดในการบริหารจัดการศึกษา
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ
1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2. กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษา มีการจัดโครงการสำรวจภูมิปญญาทองถิ่น โดยเปดโอกาสใหบุคลากร ผูทรงคุณวุฒิ
ภู มิป ญ ญาท องถิ่ น เข ารว มการพั ฒ นาคุณ ภาพสถานศึกษา นำภู มิปญ ญาทองถิ่น มาใชอยางเหมาะสม
สงเสริมความรวมมือระหวางผูปกครอง ชุมชน ครู ในการพัฒนาผูเรียน
3. ผลการดำเนินงาน
มาตรฐาน/ประเด็น
ผลการประเมิน
1) จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ
(1) ครูวิเคราะหขอมูลเด็กเปน
ครูรอยละ 98.00 วิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล
รายบุคคล
(2) ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ ครูรอยละ 98.00 จัดทำแผนการจัดประสบการณสงเสริม
จากการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะ พัฒนาการเด็กครบทุกดาน
ที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
มีกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็ก
ครบทุกดานทั้งดานรางกาย ดานอารมณ
จิตใจ ดานสังคมและดานสติปญญา
3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบตั ิอยางมีความสุข
(1) ครูจัดประสบการณที่เชื่อมโยง ครูรอยละ 98.00 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณ
กับประสบการณเดิม
เดิม
(2) ครูจัดกิจกรรมใหเด็กมีโอกาส
ครูรอยละ 98.00 จัดกิจกรรมใหเด็กมีโอกาสทำกิจกรรมอยาง
ทำกิจกรรมอยางอิสระตามความตองการ อิสระตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล
ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนอง
ตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
(1) ครูจัดหองเรียนสะอาด อากาศ
ครูรอยละ 99.00 จัดหองเรียนสะอาด อากาศถายเท ปลอดภัย
ถายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก มุมประสบการณและจัดกิจกรรมที่เด็กมี
มุมประสบการณและจัดกิจกรรมที่เด็กมี สวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน
สวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมใน
หองเรียน
(2) ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ครูรอยละ 97.00 ที่ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถี
การเรียนรูของเด็ก
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มาตรฐาน/ประเด็น
ผลการประเมิน
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณและพัฒนาเด็ก
(1) ครูประเมินพัฒนาเด็กจากกิจกรรม ครูรอยละ 98.00 ประเมินพัฒนาเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร
และกิจวัตรประจำวันดวยเครื่องมือ
ประจำวันดวยเครื่องมือที่หลากหลาย
ที่หลากหลายไมใชแบบใชแบบทดสอบ
(2) ครูวิเคราะหผลการประเมิน
- ครูรอยละ 98.00 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็ก โดย
พัฒนาการเด็ก โดยผูปกครองและ
ผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวนรวม
ผูเกี่ยวของมีสวนรวมและนำผลการ
- ครูรอยละ 98.00 นำผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็ก
ประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กและ - ครูรอยละ 98.00 แลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดประสบการณที่มี
แลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดประสบการณ ประสิทธิภาพ
ที่มีประสิทธิภาพ
4. จุดเดน
มีกิจกรรมที่สงเสริม ปลูกฝง และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใหกับเด็กปฐมวัยทุกดาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งระเบียบวินัยความรับผิดชอบ เพื่อฝกฝน และพัฒนาพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยใหสามารถปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ ของโรงเรีย น พรอมทั้งมุงเน น ใหเด็กประพฤติป ฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน ในทางที่ดี และ
ถูกตอง สามารถอยูในสังคมรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข ปลูกฝงจิตสำนึกที่ดีใหแกนักเรียนในการรักษา
ความสะอาด โดยการทิ้งขยะใหเปนที่ สรางสุขนิสัยในการรักษาความสะอาด สงเสริมคุณลักษณะนิสัย
เรื่อง วินัยในการรักษาความสะอาด
5. จุดควรพัฒนา
พัฒนาแหลงเรียนรูภายใน-ภายนอกหองเรียนใหมากขึ้น การปลูกฝงความมีระเบียบวินัย และการ
เสริมสรางพั ฒ นาการดานการอ าน และปลูกฝงพฤติกรรมการรักษาความสะอาดตองดำเนิ นการอยาง
ตอเนื่อง
6. การปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี หรือดีเลิศ
โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่สามารถนำไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ โดยครูสามารถ
สงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนาดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาแกเด็ก สามารถจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและใชเครื่องมือในการวัดผลและประเมินพัฒนาการของเด็กอยาง
หลากหลาย โรงเรียนจัดสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนใหเด็กเรียนรูไดตลอดเวลา
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7. แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น
7.1 แผนปฏิบตั ิงานที่ 1
เผยแพร และประชาสัมพันธผลสำเร็จของการจัดการศึกษาใหมากยิ่งขึ้น เพื่อเปนการสรางความ
ตระหนัก และสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของชุมชน ผูปกครอง และผูมี
สวนเกี่ยวของทั้งหมดในการบริหารจัดการศึกษา
7.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2
จัด อบรมพั ฒ นาทั กษะการจัดประสบการณ การเรีย นรู การสรางและพั ฒ นาเครื่องมื อวัดและ
ประเมินผลประสบการณการเรียนรู และเทคโนโยลีสารสนเทศใหกับครู อยางนอยคนละ ๒๐ ชั่วโมงตอคน
ตอปเปนอยางนอย
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สวนที่ 3
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเปนขอมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะตองนำไป
วิเคราะห สังเคราะห เพื่อสรุปนำไปสูการเชื่อมโยงหรือสะทอนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และนำไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น
จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน จุดควรพัฒนา
ของแตละมาตรฐาน พรอมทั้งแนวทางการพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น ดังนี้
1. จุดเดนและจุดควรพัฒนา
จุดเดน
คุณภาพของเด็ก

จุดควรพัฒนา

คุณภาพของเด็ก
ประสบการณทางดานภาษาอังกฤษ การสื่อสาร
ผูเรียนรักการอาน โดยมีนิทานเปนสื่อ ผูเรียนมี มี การใชภาษา ทักษะในการใชประสาทสัมผัสทั้ง ๕
ทักษะในการทำงาน ทำงานรวมกับผูอื่นได ผูเรียนมี ความเขาใจเกี่ยวกับมิติสัมพันธ ความสามารถดาน
การเชื่อมโยงความรู โดยการจัดกิจกรรมการสำรวจ
สุขภาพดี รับประทานอาหารที่มีประโยชน มี
การรวบรวมขอมูล วิเคราะห วิจารณขาวจาก
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี
หนังสือพิมพ โทรทัศน อยางสม่ำเสมอ เพื่อให
และการเคลื่อนไหว เด็กมีการแสดงความกตัญู
ผูเรียนแสดงออกตามความคิดสรางสรรค
กตเวที เปนลูกที่ดีของ พอ-แม ผูปกครอง มีนิสัย
จินตนาการ คิดวิเคราะห คิดรวบยอด คิด
ประหยัด อดออม ใชของประหยัด รูจักคุณคา
สังเคราะห เพิ่มทักษะการแกปญหาและไหวพริบ
สิ่งของ มีมารยาทที่ดี สามารถปฏิบัติตนตาม
ใหกับผูเรียน ฝกทักษะและปฏิบัติกิจกรรมตางๆ
วัฒนธรรมไทย และรูคุณคาของสิ่งแวดลอม
โดยการปฏิบัติจริง เพื่อฝกฝนทักษะในการสังเกต
และสำรวจ
กระบวนการบริหารและการจัดการ
กระบวนการบริหารและการจัดการ
มีแผนกลยุทธในการพัฒนาสถานศึกษา มีแผนงาน
กำห นดกิ จ กรรมให เ ห มาะสมกั บ บริ บ ท ของ
และโครงการที่สัมพันธกับแผนกลยุทธในการพัฒนา
สถานศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหครูในเรื่อง
คุณภาพการศึกษา มีการนำผลการประเมินมาใชใน
การจั ด กิ จ กรรมที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สำคั ญ จั ด ทำ
การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน วางแผน กำกับ
หลั ก สู ต รกิ จ กรรมที่ ส งเสริ ม เอกลั ก ษณ ผู เรี ย นให
ติดตาม ประเมินผล นิเทศการดำเนินงาน มีระบบ
ชัดเจน จัดหาหนั งสือที่เหมาะกับ ผูเรีย น สงเสริม
ตรวจสอบภายใน รายงานผลการดำเนินการตาม
พัฒนาครูใหมีความรูและมีการนำเทคโนโลยีมาใช
โครงการ และพัฒนาการดานตางๆ ของผูเรียน มี
ในการจั ด การเรี ย นการสอน เพิ่ ม สื่ อ การเรี ย นรู
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการ
พรอมสื่อที่เนนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา มี
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จุดเดน
การจัดโครงการสำรวจภูมิปญญาทองถิ่น โดยเปด
โอกาสใหบุคลากร ผูทรงคุณวุฒิ ภูมิปญญาทองถิ่น
เขารวมการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา นำ
ภูมิปญญาทองถิ่นมาใชอยางเหมาะสม สงเสริม
ความรวมมือระหวางผูปกครอง ชุมชน ครู ในการ
พัฒนาผูเรียน
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ
มีกิจกรรมที่ส งเสริม ปลู กฝง และพัฒ นาคุณธรรม
จริ ย ธรรม ให กั บ เด็ ก ปฐมวั ย ทุ ก ด า น โดยเฉพาะ
อย างยิ่ งระเบี ย บวินั ย ความรั บ ผิ ดชอบ เพื่ อฝกฝน
และพั ฒ นาพฤติ ก รรมของเด็ ก ปฐมวัย ให ส ามารถ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑของโรงเรียน พรอมทั้งมุงเนน
ใหเด็กประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันในทางที่
ดีและถูกตอง สามารถอยูในสังคมรวมกับผูอื่นอยาง
มีความสุข ปลูกฝงจิตสำนึกที่ดีใหแกนักเรียนในการ
รักษาความสะอาด โดยการทิ้ งขยะให เปน ที่ สราง
สุ ข นิ สั ยใน ก ารรั ก ษ าค วาม ส ะอ าด ส ง เส ริ ม
คุ ณ ลั ก ษณะนิ สั ย เรื่ อ ง วิ นั ย ในการรั ก ษาความ
สะอาด

จุดควรพัฒนา

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ
พั ฒ นาแหล งเรีย นรูภ ายใน-ภายนอกห องเรีย นให
มากขึ้ น การปลูกฝงความมีระเบียบวินั ย และการ
เสริ ม สร า งพั ฒ นาการด า นการอ า น และปลู ก ฝ ง
พฤติ กรรมการรักษาความสะอาดตองดำเนิน การ
อยางตอเนื่อง

2. แนวทางการพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น
2.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 สงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีการพัฒนาดานรางกายและคุณภาพอยู
ในระดับดีขึ้นไป โดยใหผูปกครองมีสวนรวมในการดูแลรักษาสุขภาพของเด็กมีมาตรการสงเสริมใหเด็ก
ปฐมวัยมีสุนทรียภาพดานดนตรีและการเคลื่อนไหวเหมาะสมตามวัยโดยจัดกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีและ
ศิลปะอยางหลากหลายเพิ่มมากขื้น สงเสริม ให เด็ก ปฐมวัย มี สุน ทรีย ภาพด านดนตรีและการเคลื่อ นไหว
เหมาะสมตามวัยโดยจัดกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีและศิลปะอยางหลากหลายเพิ่มมากขื้น
2.2 แผนปฏิ บั ติ งานที่ 2 จั ด กิ จ กรรมเพิ่ ม ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร แ ละ
คณิ ต ศาสตร จั ด กิ จกรรมการอ าน โดยใช นิท านเปน สื่อ และเครื่องมื อทำให ผูเรีย นมีค วามสนุก สนาน
เพลิดเพลิน นิทานยังชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการฟง การพูด ความสามารถในการแสดงออก ชวย
ปลูกฝงและสรางนิสัยรักการอานใหกับเด็ก รวมไปถึงการเห็นความสำคัญของการอานหนังสือไปพรอมกัน
การเลานิทานใหผูเรียนฟงสม่ำเสมอเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดพัฒนาการที่ดีตามวัยของผูเรียน
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ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา และภาษา โดยเฉพาะพัฒนาการดานสังคม ในเรื่องของความมี
คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสามารถปลูกฝงผานการเลานิทานจนเกิดความผูกพัน และมีเจตคติที่ดีในดานตางๆ
ติดตัวไปจนเจริญวัย
2.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 มีการประสาน สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาแบบมี
สวนรวม ระหวางชุมชนเพิ่มมากขึ้นและใชขอมูลการประเมินผลคุณภาพภายในและภายนอกในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4 เผยแพร และประชาสัมพันธผลสำเร็จของการจัดการศึกษาให
มากยิ่งขึ้น เพื่อเปนการสรางความตระหนัก และสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของชุมชน ผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมดในการบริหารจัดการศึกษา
2.5 แผนปฏิบัติงานที่ 5 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดประสบการณการเรียนรู การสราง
และพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลประสบการณการเรียนรู และเทคโนโยลีสารสนเทศใหกับครู อยาง
นอยคนละ 20 ชั่วโมงตอคนตอปเปนอยางนอย
4. การปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี หรือดีเลิศ
ครูแสดงความรูสึกที่ดีตอเด็ก ผูปกครองสอบถามและรับฟง ความคิดเห็น ชี้แนะ พูดคุย มีความ
เปนมิตร แสดงน้ำใจไมตรี ยิ้มแยมแจมใส อยางสม่ำเสมอ
โรงเรียนมีกิจกรรมที่สงเสริม ปลูกฝง และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใหกับเด็กปฐมวัยทุกดาน
โดยเฉพาะอย างยิ่งระเบี ยบวิ นั ยความรับ ผิดชอบ เพื่อฝกฝน และพั ฒ นาพฤติ กรรมของเด็ กปฐมวัย ให
สามารถปฏิ บัติตามกฎเกณฑ ของโรงเรียน พรอมทั้งมุงเน นใหเด็กประพฤติป ฏิบั ติตนในชีวิตประจำวัน
ในทางที่ดีและถูกตอง สามารถอยูในสังคมรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข ปลูกฝงจิตสำนึกที่ดีใหแกนักเรียน
ในการรั ก ษาความสะอาด โดยการทิ้ งขยะให เป น ที่ สร างสุ ขนิ สั ย ในการรัก ษาความสะอาด ส งเสริ ม
คุณลักษณะนิสัย เรื่อง วินัยในการรักษาความสะอาด
5. ประเด็นที่ตองการใหมีการประเมินผลการติดตามตรวจสอบจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) คือ
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

