
 

 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

(Self - Assessment Report : SAR) 
ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 
เลขที่  593   ต าบล ในเมือง   อ าเภอ เมืองขอนแก่น   

จังหวัดขอนแก่น 

 
 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 

   กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค ำน ำ 

 รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา
ของสถานศึกษาทีส่ะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จที่เกิดข้ึนตามบริบทของสถานศึกษา     ซึ่งมีองค์ประกอบของรายงาน
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 4 ส่วน   ได้แก่ ส่วนที่ 1      ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ส่วนที่ 2 ผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา     ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ   ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก  โดยมีวัตถุประสงค์   เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา  เป็นข้อมูลในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
  

 

                  โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 

24  พฤษภาคม  2562 
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ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

สำรบัญ 

            หน้ำ 
ค าน า 
บทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง  4 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  6 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  31  
 ส่วนที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา                            31    
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  31  
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  35 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  36  
   สรุปผลการประเมินในภาพรวม  37  
  ส่วนที่ 3  สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ  38  
 ส่วนที่ 4 ภาคผนวก   
   ประกาศก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน  
   หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   
                ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
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ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

บทสรุปรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศกึษำ  
 
บทน ำ 
  สืบเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542       แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้ใน 
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา   ซึ่งประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก เพ่ือเป็นกลไกในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ต่อไป 
          โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง ได้ด าเนินการและปฏิบัติตามนโยบาย ดังกล่าว โดยบรรลุผล ดังนี้ 
 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
  โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง  ตั้งอยู่เลขท่ี  ๕๙๓  ถนนกลางเมือง ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์  ๔๐๐๐๐  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน      โทรศัพท์.    
๐-๔๓๒๒-๗๑๒๐  โทรสาร.๐-๔๓๒๒-๗๑๒๐ e-mail : ksw_school@hotmail.com. Wevsite  -   
เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล ๑ ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6  ผู้บริหาร 7  คน  ครู 53   คน นักเรียน 1,633 คน 
นักเรียนที่มีความพิเศษ -   คน 
 
ผลการประเมินตนเอง 
1. มาตรฐานการศึกษา : ดีเยี่ยม 
2. หลักฐานสนับสนุน 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน  
   ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน  สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นสูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะ
ทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย  มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาได้ก าหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม   และมีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทย แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  มีระเบียบวินัย มีจิต
สาธารณะ  จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่อง  ความมีวินัย เคารพกฎกติกา 
มารยาทของสังคม 
  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  สถานศึกษามีการบริหารและการประชุมที่หลากหลายวิธี เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับ
ผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการ

mailto:ksw_school@hotmail.com
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ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนิน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มี
การให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหา ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

3. แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 1. โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดี 
 2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาและจิตสังคม 
 3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 4. โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อสู่อาชีพ 
 5. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 6. โครงการรักการอ่าน 
 7. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 8.  โครงการบริหารงานหมวดค่าตอบแทนครู/บุคลากรและค่าใช้จ่ายประจ า 
 9.  โครงการบริหารงบประมาณโรงเรียน 
 10. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
 11. โครงการอาหารเสริม (นม) 
 12. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 13. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 
 14. โครงการพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ครุภัณฑ์ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
 15. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 16. โครงการรู้รักษ์ อนุรักษ์ความเป็นไทย 
 17. โครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ 
 18. โครงการสร้างขวัญและก าลังใจ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐำน 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

  โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง  ตั้งอยู่เลขท่ี  ๕๙๓  ถนนกลางเมือง ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์  ๔๐๐๐๐  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   โทรศัพท์.  ๐-
๔๓๒๒-๗๑๒๐  โทรสาร.๐-๔๓๒๒-๗๑๒๐ e-mail : ksw_school@hotmail.com. Wevsite  -   
   ได้รับอนุญำตจัดตั้ง เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ใบอนุญาตเลขที่ ขก.๐๗/๒๕๔๓ 
            เปิดสอนระดับช้ัน ปฐมวัย( อนุบาล ๑-๓ ) ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
            เนื้อที ่   พ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๒ ไร่  ๑ งาน 
            เขตพื้นที่ปริกำร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
   ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
  โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง  ตั้งอยู่เลขท่ี  ๕๙๓  ถนนกลางเมือง   ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น   รหัสไปรษณีย์  ๔๐๐๐๐  จัดตั้งขึ้นตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓ / ๒๕๔๓  มติที่ ๔๒ / ๒๕๔๓   
อนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา   โดยมีพระวิสุทธิกิตติสาร ( ปัจจุบันได้เลื่อนสมณศักดิ์ ที่
พระธรรมวิสุทธาจารย์)   เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงขออนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา และเป็นผู้รับใบอนุญาตตามใบอนุญาตเลขท่ี ขก ๐๗/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๓  
เปิดท าการสอนในระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสามัญศึกษา ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ท า
การเรียนการสอนตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาแห่งแรกของ
จังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่อยู่ใต้การก ากับดูแลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  
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๑. อาคาร ๑ เฉลิมพระเกียรติ  
    ๗๒ พรรษามหาราชา 
๒. อาคาร ๒  
๓. โรงอาหาร 
๔. โรงประกอบอาหาร 
๕. สหกรณ ์
๖. อาคาร ๓ เฉลิมพระเกียรติ  
   ๘๐ พรรษามหาราชา 
๗. โรงอาหาร 
๘. พระมหาธาตุแก่นนคร 
    อนุสรณ์สาธุชน 
 

ถนนรอบบึงแก่นนคร 

mailto:ksw_school@hotmail.com


 

 

7 
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา  โรงเรยีนการกุศลวัดหนองแวง 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ปรัชญำกำรศึกษำ 
  คุณธรรมน าหน้า  วิชาการสูงส่ง 
 

วิสัยทัศน์   
 ภายในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานได้
มาตรฐาน ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ และรักความเป็นไทย 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 5. ส่งเสริมแนวทางปฏิรูปการศึกษา โดยเน้นการมีจิตสาธารณะและรักความเป็นไทย 
เอกลักษณ์  
 รักความเป็นไทย  ใส่ใจวิถีพุทธ 
 

อัตลักษณ์ 
 นักเรียนมีจิตสาธารณะ  และรักความเป็นไทย 
 

2. ข้อมูลผู้บริหำร 
 1. ผู้รับใบอนุญาต พระธรรมวิสุทธาจารย์ โทรศัพท์ 08-1261-5673 e-mail – วุฒิการศึกษา พม. ด ารง
ต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 18 ปี 
 2. ผู้จัดการ นายสันทัด สุมนเมธี โทรศัพท์ 08-1739-8447 e-mail : San_tad@hotmail.com         
วุฒิการศึกษา คม. สาขาบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2558 
 3. ผู้อ านวยการโรงเรียน พระครูธรรมสารสุมนฑ์ โทรศัพท์ 08-9625-6210 e-mail : 
prakrul145@hotmail.com วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งโรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ 
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 18 ปี 
 4. รองผู้อ านวยการโรงเรียน 4 คน ดังนี้ 

4.1 นางสุภัทรา     เพียช านิ   วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี    สาขาการประถมศึกษา    โทรศัพท์  
๐๘-๔๙๕๕-๗๕๓๐  รักษาการในต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

4.2 นางสาวเอมอร   เนื่องแก้ว   วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท   สาขาบริหารการศึกษา   โทรศัพท์  
๐๘-๙๖๑๘-๐๗๖๗  e-mail : amm_aon๑๑@hotmail.com   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
   4.3 นางณัฐยา   เผ่าพงษ์สวรรค์  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  สาขาการแนะแนว   โทรศัพท์ 
๐๘-๑๗๑๗-๕๔๓๓  e-mail : nat๔๔๕๔@hotmail.com  รักษาการในต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
                4.๔ นางดวงกมล     ทับลือชัย    วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา    โทรศัพท์ 
๐๘-๖๘๕๓-๓๗๐๘  e-mail : -    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงาน/งบประมาณและงานบุคคล  
    

  

mailto:San_tad@hotmail.com%20%20%20%20%20%20%20%20%20วุฒิ
mailto:San_tad@hotmail.com%20%20%20%20%20%20%20%20%20วุฒิ
mailto:prakrul145@hotmail.com


 

 

8 
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา  โรงเรยีนการกุศลวัดหนองแวง 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

3. ข้อมูลครูและบุคลำกร 
  3.1 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในต าแหน่ง 

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน)  

รวม 
ระดับการศึกษา (คน) ประสบการณ์ 

ในต าแหน่ง(เฉลี่ย) 
(ปี) ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
เอก 

ผู้รับใบอนุญาต 1 - 1 - - - 1 17 
ผู้จัดการโรงเรียน 1 - 1 - - 1 - 10 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 - 1 - - - 1 17 
รองผู้อ านวยการ - 4 4 - 2 2 - 12 
ครู (บรรจุ) 9 25 34 - 31 4 - 10 
ครูไม่บรรจุ 9 9 18 2 16 - - 6 
ครูฝึกสอน - 6 6 - 6 - - 6 
นักการภารโรง 4 1 5 5 - - - - 
คนขับรถ 1 - - - - - - - 

รวม 26 45 70 7 55 7 2 - 
 
-จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ............50................... คน คิดเปน็ร้อยละ .........100...........  
-จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด .........50.................. คน คิดเปน็ร้อยละ .........100........... 
-สาขาที่ขาดแคลนครูวิชา……………-…………………………จ านวน……………-..….……คน 
 

กราฟแสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตาระดับการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9 
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา  โรงเรยีนการกุศลวัดหนองแวง 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 
3.2 จ านวนครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ยจ านวนชั่วโมงในการสอนของครู 1 คน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน (คน) ชั่วโมงสอนเฉลี่ย/คน/สัปดาห์ หมายเหตุ 
1. ภาษาไทย 8 22  
2. คณิตศาสตร์ 8 21  
3. วิทยาศาสตร์ 6 21  
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 21  
5. สุขศึกษาพลศึกษา 3 21  
6. ศิลปะ 3 20  
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 20  
8. ภาษาต่างประเทศ 6 22  

รวม 43 168  
  

 

กราฟแสดงจ านวนครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ยจ านวนชั่วโมงในการสอนของครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10 
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา  โรงเรยีนการกุศลวัดหนองแวง 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

4. ข้อมูลนักเรียน 
  4.1 จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นเรียน เพศ  

จ ำนวนนักเรียน 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม(คน) 
ชำย หญิง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 71 69 140 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 85 65 150 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 64 57 121 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 68 64 132 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 69 62 131 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 81 45 126 

รวม 438 362 800 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 67 52 119 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 84 67 151 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 45 41 86 

รวม 196 160 356 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 27 39 66 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 28 10 38 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 14 11 25 

รวม 69 60 129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11 
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา  โรงเรยีนการกุศลวัดหนองแวง 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

  4.2 จ านวนนักเรียนลักษณะพิเศษ จ าแนกตามคุณลักษณะ 

ระดับชั้น 
คุณลักษณะ 

พิการ ด้อยโอกาส ความสามารถพิเศษ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - - - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - - - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 1 - - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - - - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - - - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1 - - 

รวม 2 - - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1 - - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1 - - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - - - 

รวม 2 - - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - - - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - - - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 - - - 

รวม - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12 
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา  โรงเรยีนการกุศลวัดหนองแวง 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 
  5.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่ละรายวิชาระดับ 3 ขึ้นไป (ป.1-ป.6) 

 
 

 ที่ รำยวิชำ 
จ ำนวนนักเรียนที่ได้ 

ผลกำรเรียนระดับ 3 ขึ้นไป(คน) 
ร้อยละ 

  1.   ภาษาไทย 764 95.55 
  2.   คณิตศาสตร์ 759 94.99 
  3.   วิทยาศาสตร์ 724 90.50 
  4.   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 690 86.25 
  5.   สุขศึกษาและพลศึกษา 750 93.75 
  6.   ศิลปะ 760 95.00 
  7.   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 720 90.00 
  8.   ภาษาอังกฤษ 550 68.75 

 
 
 

   
กรำฟเปรียบเทียบร้อยละของผู้เรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  

แต่ละรำยวิชำระดับ 3 ขึ้นไป (ป.1-ป.6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

13 
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา  โรงเรยีนการกุศลวัดหนองแวง 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

  5.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่ละรายวิชาระดับ 3 ขึ้นไป  
(ม.1-ม.6) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 ที่ รำยวิชำ 
จ ำนวนนักเรียนที่ได้ 

ผลกำรเรียนระดับ 3 ขึ้นไป(คน) 
ร้อยละ 

 1.   ภาษาไทย  250 51.54 
 2.   คณิตศาสตร์ 285 58.76 
 3.   วิทยาศาสตร์ 248 51.13 
 4.   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 321 66.18 
 5.   สุขศึกษาและพลศึกษา 429 88.45 
 6.   ศิลปะ 325 67.01 
 7.   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 285 58.76 
 8.   ภาษาอังกฤษ 230 47.27 

 
 
 

        
 5.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่ละรายวิชาระดับ 3 ขึ้นไป  

(ม.1-ม.6) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

 ที่ รำยวิชำ 
จ ำนวนนักเรียนที่ได้ 

ผลกำรเรียนระดับ 3 ขึ้นไป(คน) 
ร้อยละ 

  1.   ภาษาไทย  225 47.30 
  2.   คณิตศาสตร์ 290 59.79 
  3.   วิทยาศาสตร์ 288 59.38 
  4.   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 350 72.16 
  5.   สุขศึกษาและพลศึกษา 350 72.16 
  6.   ศิลปะ 420 86.59 
  7.   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 290 59.97 
  8.   ภาษาอังกฤษ 250 51.54 

      
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

14 
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา  โรงเรยีนการกุศลวัดหนองแวง 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

เปรียบเทียบร้อยละของผู้เรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่ละรายวิชาระดับ 3 ขึ้นไป (ม.1 -ม.6) 
ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 

 
ที ่ รำยวิชำ ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

  1.   ภาษาไทย  51.54 47.30 
  2.   คณิตศาสตร์ 58.76 59.79 
  3.   วิทยาศาสตร์ 51.13 59.38 
  4.   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 66.18 72.16 
  5.   สุขศึกษาและพลศึกษา 88.45 72.16 
  6.   ศิลปะ 67.01 86.59 
  7.   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 58.76 59.97 
  8.   ภาษาอังกฤษ 47.27 51.54 
 
 

กรำฟเปรียบเทียบร้อยละของผู้เรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
แต่ละรำยวิชำระดับ 3 ขึ้นไป ภำคเรียนที่ 1 และ 2 (ม.1-ม.6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

15 
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา  โรงเรยีนการกุศลวัดหนองแวง 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   
ปีการศึกษา 2561 

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย ระดับสังกัด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

6. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับขั้นพื้นฐำน  O NET 
   ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จ าแนกตามรายวิชา 
 

ระดับช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 
 

รหัสรำยวิชำ 
คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับสังกัด 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

วิชาภาษาไทย 49.39 55.10 59.59 55.90 
วิชาคณิตศาสตร์ 26.10 36.00 43.10 39.93 
วิชาวิทยาศาสตร์ 37.15 39.15 43.24 37.50 

ภาษาอังกฤษ 29.98 37.15 49.29 39.24 
 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา  โรงเรยีนการกุศลวัดหนองแวง 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  ปีกำรศึกษำ 2561 

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย ระดับสังกัด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
 

รหัสรำยวิชำ 
คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับสังกัด 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 48.51 53.06 53.81 54.42 
วิทยาศาสตร์ 32.92 35.57 35.82 36.10 
คณิตศาสตร์ 23.05 28.92 30.40 30.04 
ภาษาอังกฤษ 25.16 28.73 31.91 29.45 

 
 

กราฟเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

 

รหัสรำยวิชำ 
คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับสังกัด 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 40.57 40.57 40.57 40.57 
วิทยาศาสตร์ 28.56 28.56 28.56 28.56 
คณิตศาสตร์ 21.20 21.20 21.20 21.20 
สังคมศึกษา 30.27 30.27 30.27 30.27 
ภาษาอังกฤษ 24.24 24.24 24.24 24.24 

 
 

กราฟเปรียบเทียบลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

คะแนน O-NET ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6   
ปีกำรศึกษำ 2561 

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ย ระดับสังกัด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
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ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

7. ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT) 
 

รหัสรำยวิชำ 
คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับสังกัด 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ความสามารถด้านภาษา 41.80 50.41 55.13 53.18 
ความสามารถด้านค านวณ  36.59 44.69 47.52 47.19 
ความสามารถด้านเหตุผล  39.19 45.11 50.02 48.07 

 
กราฟผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

ความสามารถด้านภาษา 41.8 50.41 55.13 53.18

ความสามารถด้านค านวณ 36.59 44.69 47.52 47.19

ความสามารถด้านเหตุผล 39.19 45.11 50.02 48.07
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รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา  โรงเรยีนการกุศลวัดหนองแวง 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

8. จ ำนวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเรียนที่ผ่ำน/ไม่ผ่ำน กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน กำรคดิ
ค ำนวณ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะตำมหลักสูตร และมีสุขภำพตำมเกณฑ์ 
 

ประเด็น 
จ ำนวนนักเรียน ผ่ำน/ไม่ผ่ำน/ร้อยละ 

หมำยเหตุ 
จ ำนวน ผ่ำน ร้อยละ ไม่ผ่ำน ร้อยละ 

ด้านการอ่าน 1,633 1,543 94.49 90 5.51  
การเขียน 1,633 1,560 95.55 73 4.45  
การคิดค านวณ 1,633 1,551 94.99 18 5.01  
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ 1,633 1,633 100 - -  
ทักษะตามหลักสูตร 1,633 1,633 100 - -  
สุขภาพตามเกณฑ์ 1,633 1,627 99.67 5 0.33  
 
   กราฟแสดงจ านวนนักเรียนที่ผ่าน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ  
คุณลักษณะอังพึงประสงค์ ทักษะตามหลักสูตร และมีสุขภาพตามเกณฑ์ ระดับ ป.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2561 
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ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

9. ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 
 9.1 แหล่งเรียนรู้ 
  1. ห้องสมุดมีขนำด  168   ตำรำงเมตร  (มีห้องสมุดจ านวน  2  ห้อง)  จ านวนหนังสอืในห้องสมุด 
2,000 เล่มการสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบทศนิยมดิวอ้ี (Dewey Decimal Classification) 
  จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย  500  คน ต่อ วันคิดเป็นร้อยละ 52.68  
ของนักเรียนทั้งหมด 

 2. ห้องปฏิบัติกำรมีทั้งหมด 18  ห้อง ได้แก่ 
ห้องคอมพิวเตอร์  2 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์  1 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 2 ห้อง ห้องศิลปะ  1 ห้อง 
ห้องนาฏศิลป์/  ดนตรี 1 ห้อง ห้องพยาบาล  2 ห้อง 
ห้องศาสนสัมพันธ์ 1 ห้อง ห้องแนะแนว  1 ห้อง 
ห้องพละ  1 ห้อง ห้องลูกเสือ  1 ห้อง 
ห้องสื่อการเรียนการสอน 1 ห้อง ห้องสันทนาการ  2 ห้อง 
ห้องอ่ืนๆ ระบุปฏิบัติการกลุ่มการงาน,ห้องสภานักเรียน  2   ห้อง 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งำน มีทั้งหมด  208  เครื่อง 

คอมพิวเตอร์ จ ำนวน  (เครื่อง) 
1.  ใช้ในการเรียนการสอน 98 
2.  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ 95 
3.  ใช้ในการบริหาร 15 

 จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 680 คน ตอ่วัน   
คิดเป็นร้อยละ 50.04 ของนักเรียนทั้งหมด 
 9.2  แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
    1. สวนหย่อม 
    2. สนามเด็กเล่น 
    3. ลานกิจกรรม 
    4. ป้ายนิเทศ/บอร์ด 
    5. โรงอาหาร 
       6. สนามฟุตบอล 
 9.3 แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 

1. สวนดอกคูณ 
2. พระมหาธาตุแก่นนคร ฯ 
3. โฮงมูลมัง 
4. พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สิรินธร 
5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
6. ค่ายลูกเสือแก่นนคร 
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10. รำงวัลที่โรงเรียนได้รับ 

  

ที ่
วัน / เดือน/ปี ชื่อรำงวัล หน่วยงำนที่มอบ 

1. 22 ธ.ค. 61 ครูผู้สอนดีเด่น ระดับปฐมวัย 
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา 

2. 22 ธ.ค. 61 ครูผู้สอนดีเด่น ระดับประถมศึกษา 
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา 

3. 22 ธ.ค. 61 ครูผู้สอนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา 
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา 

4. 10  ก.พ. 62 
รางวัล “100 ปี ครูดีศรีเอกชน” 
 

สมาคมคณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

6. 
 

8 ก.ค. 61 

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 68 ระดับกลุ่ม
สถานศึกษา 

กลุ่มสถานศึกษาเอกชน กลุ่ม 20 
เอกชน 2 สพป. ขอนแก่น เขต 1 

7. 8 ก.ค. 61 
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประดิษฐ์ของใช้จาก
วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ครั้งที่ 68 ระดับกลุ่มสถานศึกษา 

กลุ่มสถานศึกษาเอกชน กลุ่ม 20 
เอกชน 2 สพป. ขอนแก่น เขต 1 

8. 8 ก.ค. 61 

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการสร้าง
การ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 68 ระดับกลุ่ม
สถานศึกษา 

กลุ่มสถานศึกษาเอกชน กลุ่ม 20 
เอกชน 2 สพป. ขอนแก่น เขต 1 

9. 8 ก.ค. 61 
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย 
ป.1 – ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 68 
ระดับกลุ่มสถานศึกษา 

กลุ่มสถานศึกษาเอกชน กลุ่ม 20 
เอกชน 2 สพป. ขอนแก่น เขต 1 

10. 8 ก.ค. 61 
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ป.4 – ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 68 ระดับกลุ่มสถานศึกษา 

กลุ่มสถานศึกษาเอกชน กลุ่ม 20 
เอกชน 2 สพป. ขอนแก่น เขต 1 

11. 8 ก.ค. 61 
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ สวดมนต์แปล ป.4 – ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 68 ระดับกลุ่ม
สถานศึกษา 

กลุ่มสถานศึกษาเอกชน กลุ่ม 20 
เอกชน 2 สพป. ขอนแก่น เขต 1 

12. 8 ก.ค. 61 
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ สวดมนต์แปล ม.1 – ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 68 ระดับกลุ่ม
สถานศึกษา 

กลุ่มสถานศึกษาเอกชน กลุ่ม 20 
เอกชน 2 สพป. ขอนแก่น เขต 1 
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ที ่
วัน / เดือน/ปี ชื่อรำงวัล หน่วยงำนที่มอบ 

13. 8 ก.ค. 61 
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ สวดมนต์แปล  
ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 
68 ระดับกลุ่มสถานศึกษา 

กลุ่มสถานศึกษาเอกชน กลุ่ม 20 
เอกชน 2 สพป. ขอนแก่น เขต 1 

14. 28 ก.ย. 61 

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดเล่า
นิทานคุณธรรม ป.4 – ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 68 ระดับ
จังหวัด 

สพป. ขอนแก่น เขต 1 

15. 

8 ส.ค. 61 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันซูโดกุ 
ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้ง
ที่ 68 ระดับจังหวัด 

สพม.25 

16. 

 
 

10 ธ.ค. 61 

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันท่อง
อาขยานท านองเสนาะ ม.4 – ม.6 งาน
มหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการและ
สิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน  ครั้งที่ 2 
ระดับจังหวัด 

 
สถานศึกษาเอกชน กลุ่มที่ 1 

17. 

 
 

10 ธ.ค. 61 

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ป.4 – ป.6 งานมหกรรมแข่งขัน
ทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
โรงเรียนเอกชน  ครั้งที่ 2 ระดับจังหวัด 

 
สถานศึกษาเอกชน กลุ่มที่ 1 

18. 

 
 

10 ธ.ค. 61 

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ เล่านิทานคุณธรรม 
ป.4 – ป.6 งานมหกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียน
เอกชน  ครั้งที่ 2 ระดับจังหวัด 

 
สถานศึกษาเอกชน กลุ่มที่ 1 

19. 

 
 

10 ธ.ค. 61 

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวด
มารยาทไทย ม.1 – ม.3 งานมหกรรมแข่งขัน
ทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
โรงเรียนเอกชน  ครั้งที่ 2 ระดับจังหวัด 

 
สถานศึกษาเอกชน กลุ่มที่ 1 

20. 

 
 

10 ธ.ค. 61 

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวด
มารยาทไทย ม.4 – ม.6 งานมหกรรมแข่งขัน
ทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
โรงเรียนเอกชน  ครั้งที่ 2 ระดับจังหวัด 

 
สถานศึกษาเอกชน กลุ่มที่ 1 

 

 



 

 

23 
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา  โรงเรยีนการกุศลวัดหนองแวง 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

ที ่
วัน / เดือน/ปี ชื่อรำงวัล หน่วยงำนที่มอบ 

21. 

 
 

10 ธ.ค. 61 

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 – ม.3    
งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการและ
สิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน  ครั้งที่ 2 
ระดับจังหวัด 

 
สถานศึกษาเอกชน กลุ่มที่ 1 

22. 

 
 

10 ธ.ค. 61 

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การสร้างเกมส์
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ม.1 – ม.3    
งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการและ
สิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน  ครั้งที่ 2 
ระดับจังหวัด 

 
สถานศึกษาเอกชน กลุ่มที่ 1 

23. 19 ม.ค. 62 

รางวัลระดับเหรียญทอง (ล าดับที่ 1) 
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 
การทดสอบทักษะวิชาการ กลุ่ม/สมาคม
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  
ครั้งที่ 22  

กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา 

24. 19 ม.ค. 62 

รางวัลระดับเหรียญทอง (ล าดับที่ 1) 
วิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.5 
การทดสอบทักษะวิชาการ กลุ่ม/สมาคม
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  
ครั้งที่ 22  

กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา 

25. 19 ม.ค. 62 

รางวัลระดับเหรียญทอง (ล าดับที่ 1) 
วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.6 
การทดสอบทักษะวิชาการ กลุ่ม/สมาคม
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  
ครั้งที่ 22  

กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา 

26. 19 ม.ค. 62 

รางวัลระดับเหรียญทอง 
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 
การทดสอบทักษะวิชาการ กลุ่ม/สมาคม
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  
ครัง้ที่ 22  

กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา 
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ที ่
วัน / เดือน/ปี ชื่อรำงวัล หน่วยงำนที่มอบ 

27. 19 ม.ค. 62 

รางวัลระดับเหรียญทอง  
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4 
การทดสอบทักษะวิชาการ กลุ่ม/สมาคม
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  
ครั้งที่ 22  

กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา 

28. 19 ม.ค. 62 

รางวัลระดับเหรียญทอง  
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 
การทดสอบทักษะวิชาการ กลุ่ม/สมาคม
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  
ครั้งที่ 22  

กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา 

29. 19 ม.ค. 62 

รางวัลระดับเหรียญทอง  
วิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.6 
การทดสอบทักษะวิชาการ กลุ่ม/สมาคม
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  
ครั้งที่ 22  

กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา 

10. ข้อมูลงบประมำณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รำยรับ บำท รำยจ่ำย บำท 
เงินงบประมาณ(เงินอุดหนุนรายหัว) 23,707,768.50 งบด าเนนิการ/เงนิเดือน-ค่าจ้าง 13,894,800 
เงินนอกงบประมาณ - งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 646,810.50 
เงินอ่ืนๆ (เรียนฟรี,อาหารกลางวันและ
อาหารเสริม-นม ) 

5,574,763 งบอ่ืนๆ (เรียนฟรี,อาหารกลางวนั
และอาหารเสริม-นม ) 

6,124,763.50 

รวมรำยรับ 33,415,431 รวมรำยจ่ำย 20,666,374 
 

 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ  59.63 ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ  40.37 ของรายรับ 
 
11. สภำพชุมชนโดยรวม 
  ข้อมูลอาชีพหลักของชุมชน ศาสนาที่ชุมชนนับถือ อาชีพหลักของผู้ปกครอง ศาสนาที่ผู้ปกครอง 
นับถือ รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครอง 

- อาชีพหลักของชุมชน  คือ  อาชีพรับจ้าง  
- ศาสนาที่ชุมชนนับถือ  คือ ศาสนาพุทธ    
- อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่  คือ   อาชีพรับจ้าง 



 

 

25 
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา  โรงเรยีนการกุศลวัดหนองแวง 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

- ศาสนาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ  คือ   ศาสนาพุทธ 
- รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อครอบครัว 30,000 – 150,000 บาทต่อปี 

      - ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีเทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยว 
 
12. ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน 
ในปีการศึกษาที่รายงาน 
 12.1 นำยธรรมรงค์  แก้วโบรำณ  ให้ความรู้เรื่อง จิตรกรรมฝาผนัง สถิติการให้ความรู้ 
ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  5  ครั้ง/ปี 
 12.2 นำงเพ็ญศรี  เงำพระฉำย  ให้ความรู้เรื่อง การขับร้องสรภัญญะพ้ืนบ้านอีสานสถิติ 
การให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  10  ครั้ง/ปี 
 12.3 นำยสุพล   จันทร์แสง   ให้ความรู้เรื่อง การละเล่นพื้นบ้านอีสานสถิติการให้ความรู้ 
ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  24  ครั้ง/ปี 
 12.4 นำยติแก   แซ่เล็ก  ให้ความรู้เรื่อง ประวัติฮีตสิบสอง คองสิบสี่ สถิติการให้ความรู้ 
ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  12  ครั้ง/ปี 
 

ปรำชญ์ชำวบ้ำน/  ภูมิปัญญำท้องถิ่น/ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถำนศึกษำเชิญมำให้ควำมรู้แก่ครู/ ผู้เรียน 
ที ่ ประเภทควำมรู้  จ ำนวนครั้ง 
1. การประกอบวิชาชีพ 20 
2. การเกษตร 10 
3. คหกรรม 20 
4. หัตถกรรม 10 
5. ศิลปะ/ดนตรี 5 
6. กีฬา 5 
7. วัฒนธรรม/จารีต-ประเพณี 10 
8. ศาสนา/คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 40 
9. ความปลอดภัย/อุบัติเหตุ/กฎหมาย/ระเบียบวินัย 4 

10. สุขภาพ/การแพทย์/สุขอนามัย 10 
11 สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร 10 
12. การจัดการเรียนการสอน/หลักสูตร/การประเมิน 10 
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13. สรุปผลกำรประเมินภำยนอกรอบสำม   
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม   
โรงเรียนกำรกุศลวัดหนองแวง ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสาม  

เมื่อวันที่ 13 – 14 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2556  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  
3 กลุ่มตัวบ่งชี้  คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ซึ่งสรุปผลการประเมิน
โดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน : ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ 

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน : ระดับกำรศึกษำประถมศึกษำ และมัธยมศกึษำ 
น้ ำหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.46 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.43 ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.30 ดี 
ตัวบงชี้ท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.78 ดี 
ตัวบงชี้ท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 5.13 ต้องปรับปรุง 
ตัวบงชี้ท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.65 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

               และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 77.55 ดี 
สถานศึกษามผีลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป         ใช่             ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึน้ไป 10 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งช้ี      ใช่            ไม่ใช่ 
ไม่มตีัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งดว่น           ใช่           ไม่ใช่         
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
                     สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา              ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา  โรงเรยีนการกุศลวัดหนองแวง 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

จุดเด่น    

 1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยได้รับการดูแลจากสถานศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด มีการตรวจสุขภาพและสร้างเสริมสุขนิสัยที่ดี จัดกิจกรรมการออกก าลังกาย การแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง จัดบริการ
อาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) และสถานศึกษามีการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักดนตรีไทย ส่งเสริมศิลปะการวาดภาพ 
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นนักเรียนที่ดีของสถานศึกษา และรู้จักบ าเพ็ญ
ประโยชน์ให้สถานศึกษาและชุมชนอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษามีการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ในเรื่อง “รักความเป็นไทย ใส่ใจวิถีพุทธ” ประสบความส าเร็จ รวมทั้งผู้เรียนมี
คุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะและรักความเป็นไทย 

 2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ     สถานศึกษามีการวางแผนงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ มีการจัดท าแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษา และความต้องการของเด็กและชุมชน มีการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบครบวงจร PDCA มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ มีการพัฒนางานวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ในการจัดการศึกษาและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้ครูได้รับการ
พัฒนาไม่น้อยกว่าปีละ 20 ชั่วโมง มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่ได้รับมาตามเกณฑ์ 9 คน มีการประชุมตามระเบียบภาค
เรียนละ 2 ครั้ง จัดดูแลสภาพแวดล้อมได้สะอาด ปลอดภัย มีต้นไม้ร่มรื่นสวยงาม จัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

 3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ     ครูได้รับการพัฒนาให้เข้ารับการอบรมศึกษาดูงาน
จากหน่วยงานต้นสังกัดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ไม่น้อยกว่าปีละ 20 ชั่วโมง ครูได้รับการประเมินแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ มีการตรวจสอบแบบทดสอบและแผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งน าผลการประเมินมาพัฒนาครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
ครูมีความรู้ความเข้าใจในด้านหลักสูตร สามารถวิเคราะห์ผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ สามารถ
จัดเตรียมและใช้สื่อได้เหมาะสมกับกิจกรรม สามารถน าภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ 
ครูมีการวิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการสอนซ่อมเสริม รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาสื่อ
และกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน    สถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาตามที่หน่วยงานต้นสังกัด
ก าหนด 15 มาตรฐาน จัดท าแผนกลยุทธ์ และน าไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการด าเนินงานตามแผนทุก
โครงการ มีการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศอยู่เสมอ มีการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ รวมทั้งประเมินผลการ
ด าเนินงาน และรายงานผลเป็นรายงานประจ าปีของสถานศึกษา เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณชนและรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
นอกจากนี้ยังมีการน าผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาการท างานในปีต่อไปอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
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ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

จุดทีค่วรพัฒนำ     

 1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ    ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าระดับคุณภาพดีในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ผู้เรียนบางส่วนขาดทักษะการใฝ่รู้ การบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ การน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆมาวิเคราะห์ ประมวลผล สรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งผู้เรียนบางส่วนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล 

 2. ด้ำนกำรบริกำรจัดกำรศึกษำ     คณะกรรมการบริหารโรงเรียนขาดการแต่งตั้ งคณะที่ปรึกษาหรือ
คณะอนุกรรมการเพ่ือการด าเนินงานตามระเบียบและขาดรายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนต่อหน่วยงานต้น
สังกัดภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมตามระเบียบ 

 3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ    ครูบางส่วนขาดการวางเงื่อนไขให้ผู้เรียนประเมิน
ความก้าวหน้าของตนเองและน ามาใช้ปรับปรุงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน       ------------ไม่มี ---------- 
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รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา  โรงเรยีนการกุศลวัดหนองแวง 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์  และวิธีกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 

1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
           1)ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การท่องศัพท์ กิจกรรมเขียนตามค าบอก การท่องสูตรคูณ การ
แข่งขันท าโจทย์คณิตศาสตร์ การฝึกคิดเลขในใจ คิดเลขเร็ว  การท่องสูตรทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์จัด
กิจกรรมวันส าคัญต่างๆให้ผู้เรียนจัดบอร์ดนิทรรศการ และแสดงผลงานของตนเอง จัดประกวดเรียงความ จัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ ในกลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ควรมีการให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง
ในห้องปฏิบัติการ มีการใช้แหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้น โดยวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ต่างๆจัดให้มี
การติวเข้มก่อนสอบ O-NET ทุกครั้ง โดยมีการจัดหาข้อสอบที่หลากหลายมาให้ผู้เรียนฝึกท าในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ควรมีการใช้แผงผังความคิดในการเรียนรู้ให้มากขึ้น จัดให้มีการสนทนา
ภาษาอังกฤษทั้งโรงเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน รวมทั้งเพ่ิมคาบการเรียนในแต่ละสัปดาห์ให้มากข้ึน โดยมีการ
จัดการสอนให้ครอบคลุมผู้เรียนครบทุกคนและมีการติดตามพัฒนาการเรียนรู้อย่างใกล้ชิด 
  2)ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะด้านการคิดอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
ต่างๆใช้สถานการณ์จ าลองในการจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น ฝึกให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการท าโครงงาน รายงาน การ
วิเคราะห์ข่าวจากหนังสือพิมพ์ การสรุปบทความ การอ่านจับใจความ โดยมีการสอดแทรกกิจกรรมต่างๆในการจัดการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  3) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะทางการจดบันทึกจากการอ่าน การวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ข้อมูล 
เพ่ือสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีจิตวิทยาศาสตร์ รู้จักการตั้งค าถามเพ่ือ
แสวงหาค าตอบด้วยตนเองผ่านสื่อต่างๆอยู่เสมอ  
 2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
       คณะกรรมการบริหารโรงเรียนควรมีการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินงานตาม
ระเบียบ โดยมีรายงานผลการปฏิบัติงานต่อท่ีประชุมใหญ่ทุกครั้ง รวมทั้งมีรายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัดภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมทุกครั้ง 
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
         ครูควรมีการวางเงื่อนไขให้ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเองและน ามาใช้ปรับปรุงพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ผลการประเมินในแต่ละหน่วยการเรียนรู้มาวางแผนพัฒนาผู้เรียน และติดตามพัฒนาการเรียนรู้
อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ควรด าเนินงานให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน   
              สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดีอยู่แล้ว แต่เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานโดยใช้วิธีการประเมินผลการด าเนินงานจากผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ผู้รับผลกระทบ ใช้
วิธีการศึกษาเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้ น รวมทั้งมีการ
ประชุมชี้แจงให้บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันทั้งนี้ควรด าเนินการพัฒนางาน 4 ด้าน
ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีการศึกษา 

นวัตกรรมหรือตัวอย่ำงกำรปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถำนศึกษำที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 -----ไม่มี----- 
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ส่วนที่ 2 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 

1.   ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 

2. กระบวนกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงได้พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ประกอบด้วยโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ กิจกรรม
ส่งเสริมการรักการอ่าน  กิจกรรมสมองใส Mind Mapping กิจกรรมโชว์ไอเดีย กิจกรรมสร้างฝันให้เป็นจริง กิจกรรม
คิดแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง  แบบลงมือปฏิบัติจริง  แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้  แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการการใช้ปัญหาเป็นหลัก  และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่อง
ส าคัญที่สุด  โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้นป.1 พัฒนาครูทุกคนให้มี ความสามารถ
ในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการ จัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้  ครูใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลแบบ  บูรณาการ ครูเน้นการ
ใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน  
  นอกจากนี้โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง ได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้ อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของ  ผู้เรียน และตามนโยบายของ
ผู้บริหารเรื่อง การยิ้ม ไหว้ ทักทาย โดยจัดให้มีกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และการเข้าแถวเคารพธงชาติร่วมร้องเพลง
ชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี การประเมินบุคลิกภาพด้านความซื่อสัตย์สุจริต โดยครูและผู้ปกครองในสมุด
ระเบียบสะสม (ปพ.8) จัดกิจกรรมงานส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ โรงเรียนจัด
กิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีลักษณะของการเป็นผู้เรียนที่ดี โดยจัดกิจกรรมไหว้ครู เพ่ือปลูกฝังให้
ผู้เรียนปฏิบัติตนให้มีความเหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ และมีความอ่อนน้อมถ่อมตน กิจกรรมชุมนุม เพ่ือส่งเสริม
ให้นักเรียนรู้จักที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและผู้เรียนได้รับการประเมินบุคลิกภาพด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียน  โดยครู
และผู้ปกครอง ในสมุดระเบียนสะสม (ปพ.8) จัดกิจกรรมโรงเรียนสะอาด เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักดูแลรักษาสถานที่ 
และสิ่งของทั้งส่วนรวมและส่วนตัวจัดกิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างความ
ตระหนักให้แก่ผู้เรียนในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต  เกิดความภูมิใจในวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมท้องถิ่นของตน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทยโดยผ่านกิจกรรมใน
เครื่องแบบทั้งกิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี และกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร จัดโครงการส่งเสริม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยจัดกิจกรรมวันไหว้ครูเพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสานึกในพระคุณของครูอาจารย์ ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ประพฤติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน รวมไปถึงส่งเสริมผู้เรียนนาคุณลักษณะของลูก
ที่ดีไปปฏิบัติต่อผู้มีพระคุณ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม และร่วมอนรุักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมโรงเรียนสะอาด 
กิจกรรม Big Cleaning Day ส่งผลให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน รู้จักการแยกขยะ สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 
3. ผลกำรด ำเนินงำน 
 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่าน คล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่
ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี  รู้จักการวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้า
แสดงออก และแสดงความคิดเห็น สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถ
วิเคราะห์จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดีส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทัน สื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้
เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด ต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์รักการ
ออกก าลังกาย นักเรียนทุกคน สามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของ
สถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล และระหว่าง
วัย ทั้งนี้มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ประเด็น ผลกำรประเมิน 
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  
(ป.1)  (ระดับดี) 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของ
ผู้เรียน (Reading Test: RT)ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 
 
 
 
 
 
 

 
ผลกำรทดสอบระดับชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำน 
ของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด 
ระดับ     

ประเทศ 

ความสามารถด้านภาษา 41.8 50.41 55.13 53.18

ความสามารถด้านค านวณ 36.59 44.69 47.52 47.19

ความสามารถด้านเหตุผล 39.19 45.11 50.02 48.07
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ปี2560 41.22 57.41 36.69 37.65 63.68 68.47 65.4 50.67

2561 34.23 41.58 31.98 32.8 57.32 64.64 56.69 43.94
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 
ประเด็น ผลกำรประเมิน 

 ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำน 
ของผู้เรียนระดับชำติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561    จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำน 
ของผู้เรียนระดับชำติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561    จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 
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4. จุดเด่น 
  ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน  สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นสูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะ
ทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย  มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาได้ก าหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม   และมีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทย แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  มีระเบียบวินัย มีจิต
สาธารณะ  จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่อง  ความมีวินัย เคารพกฎกติกา 
มารยาทของสังคม  
 
5. จุดควรพัฒนำ 
  ผู้เรียนในทุกระดับชั้นยังต้องเร่งพัฒนาด้านค านวณ ด้านภาษา และด้านการน าเสนอ การอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
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มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 

1. ระดับคุณภำพ  ดี 

2. กระบวนกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยศึกษา
ข้อมูล ผลจากการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา จัดประชุมระดมความ
คิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน โดยด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมผู้บริหารมืออาชีพ กิจ
กรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมธรรมาภิบาล กิจกรรมพัฒนาบุคลากร กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรมนิเทศ
ให้ค าปรึกษา 
 

3. ผลกำรด ำเนินงำน 
  1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ แผนการศึกษาชาติและ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน  
  2.  สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มี       ความเหมาะสม 
ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้  
  2.1 พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  
  2.2 พัฒนาครูและบุคลากรที่ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  2.3 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และน าไป ประยุกต์ใช้ได้  
  2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี  
  3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดรับชอบ ต่อผลการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
  4. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่าง เหมาะสม ชัดเจน 
 

4. จุดเด่น 
  โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงมีการบริหารและการประชุมที่หลากหลายวิธี เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าป ี
ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนิน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และ
โรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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5. จุดควรพัฒนำ 
  1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการ ศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน  
  2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการศึกษา 
 

มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

1.   ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 

2. กระบวนกำรพัฒนำ 
  โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงได้ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่  กิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตร (KPA)  กิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล กิจกรรมแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการผลิตสื่อการเรียนรู้ กิจกรรมสร้างแบบวัดและประเมินผล
กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน   กิจกรรมครูต้นแบบ และกิจกรรมครูมืออาชีพ มีการบูรณาการ ภาระงาน 
ชิ้นงาน โดย ทุกระดับชั้นเพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอน มีกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  สัดส่วนคะแนนแต่ละ
หน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้สนับสนุนให้ครูจัดการเรียน การสอนที่สร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย ตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ
การคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบ หมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตาม
สถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ 2 
เรื่อง 
 

3. ผลกำรด ำเนินงำน 
 จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการ จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ ในระดับยอดเยี่ยม 
 

4. จุดเด่น 
 ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มี
การให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหา ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

5. จุดควรพัฒนำ 
 1. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ความคิด 
 2. ควรมีการติดตามผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน 
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สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม 

1. ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 
 

2. ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า  ได้ระดับดี โดยผลการประเมิน
รายมาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม  

 ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความ 
ต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี เยี่ยม พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่
สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับ ดี สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและ
ด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงานและการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม วิเคราะห์ ออกแบบ
และจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการ
เรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริง
ในทุกขั้นตอน  
 สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับ ดี โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความ
ร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
 

3. กำรปฏิบัติกำรที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
            -ไม่มี- 
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ส่วนที่  3 
สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำ และควำมต้องกำรช่วยเหลือ 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษา จะต้องน าไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จ กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้นจากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทาง การพัฒนาใน
อนาคตและความต้องการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
 
ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
1. สรุปผล 
   1.1 จุดเด่น 

1. ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มคีวามสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ  
คิดวิเคราะห์ สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และมีความในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับดี ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและ
น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีจิตใจที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

2. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างชัดเจน โดยเน้นความร่วมมือจากหน่วยงาภายนอก  
ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

3. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตรวจตามเอก สามารถจัดการเรียนรู้ที่ 
หลากหลาย บูรณาการกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

 

 1.2 จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ควรจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายและสม่ าเสมอ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานมากขึ้น 

เพ่ิมกลยุทธ์ด้านการอ่าน เขียน สื่อสารให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาให้ผู้เรียนอยู่ในระดับที่ดีขึ้น เช่น ให้พ่ีสอนน้อง ให้คน
เก่งสอนคนอ่อน 
   2. ควรฝึกฝนและพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนด้านการวิเคราะห์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
สมเหตุสมผล การแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมทักษะในการท างาน มีความสามารถ 
ในการท างานเป็นทีมและควรแยกการประเมินกลุ่มผู้เรียน เก่ง อ่อน จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
   3. ควรส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน นักเรียนมีจิตสาธารณะ  และรักความเป็นไทย  
   4. ควรส่งเสริมสนับสนุนใหทุ้กกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้
นวัตกรรม ICT ที่มีศูนย์กลางการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้แบบองค์รวมแก่ผู้เรียน มีเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย เช่น การใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ 
  5. ควรส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูเข้าร่วมการอบรม เพ่ือน ามาปรับใช้ในการจัดกระบวนการเรียน
การสอน อย่างต่อเนื่อง 
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  6. ควรส่งเสริมการแนะแนว เรื่องการเตรียมตัวสอบ ป.6, ม.3 และ ม.6 โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
ตระหนักถึงการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  

 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

1. สรุปผล 
   1.1 จุดเด่น 
    ผู้บริหารมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารอย่างชัดเจน มีการก าหนดนโยบายและการวางแผนเพื่อการ
บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ และมีการบริหารการจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผลการด าเนินงานตาม
โครงการและกิจกรรม เกิดประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  ส่งผลให้คุณภาพ
ผู้เรียนดีขึ้น จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งผลการประเมินในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย จ าแนกตาม
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ ทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

 1.2 จุดที่ควรพัฒนำ 
1. การปฏิบัติงานต้องประสานงานกับหลายฝ่ายทั้งภายในและภายนอก ท าให้การประสานงานขาด 

ความคล่องตัวและล่าช้า 
   2. ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือและไม่เห็นความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   3. ควรส ารวจความต้องการของครูเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ 
   4. ควรเพิ่มกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรให้ทันสมัย 
   5. การจัดท าสารสนเทศ แผนปฏิบัติการต้องสนองวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
   6. ครูอาวุโสควรแนะน าครูรุ่นใหม่ในด้านต่างๆ เพื่อลดความแตกต่างระหว่างช่วงอายุ 
   7. บุคลากรทุกคนควรมีส่วนร่วม ตระหนัก และเห็นความส าคัญของการท าโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
 

ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
1. สรุปผล 
   1.1 จุดเด่น 
   1. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
   2. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
   3. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
   4. ครูผู้สอนมีขั้นตอนตรวจสอบและวิธีการประเมินอย่างเป็นระบบ  
   5. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสามารถน าไปประยุกต์ใช้จนได้ 
รับรางวัลแข่งขันประเภทต่างๆได้ 
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1.2 จุดที่ควรพัฒนำ 
   1. ควรจัดให้มีการนิเทศครูแบบกัลยาณมิตรตามสภาพจริง การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และการ
ท าวิจัยในชั้นเรียน 
   2. ควรจัดท าหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน ปฏิบัติได้จริง โดยพิจารณาจากบริบทของโรงเรียน 
   3. การมีส่วนร่วมกับชุมชน เช่น การให้ทหารมาช่วยฝึกระเบียบนักศึกษาวิชาทหาร การตรวจสุขภาพ
นักเรียนกับศูนย์แพทย์หนองแวง โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น  
  4. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

2. แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการ 

วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผล 

การน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 

3. ควำมต้องกำรช่วยเหลือ 
ทางโรงเรียนควรพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษ   ที่ 21 
และจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
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ประกำศโรงเรียนกำรกุศลวัดหนองแวง 
เรื่อง กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
 

  โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์           และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 ข้อ 14 ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   ประกาศ    ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559  
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 
สอง ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทย        และการศึกษาไทยในอนาคต 
รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา            โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน   ให้เหมาะสมสอดคล้องกันเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
  โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง   จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
 
   ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 

            ลงชื่อ............................................................ 
            (พระธรรมวิสุทธาจารย์) 

      ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 
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ค าสั่งโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 
ที่ 45 /2561 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหนา้ที่จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
ประจ าปีการศึกษา 256๑ 

................................................................ 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงาน
ต้นสังกัด และสถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์  จึงแต่งตั้งครู ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 
  1.  นางสุภัทรา  เพียช าน ิ รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ  
  2.  นางดวงกมล  ทับลือชัย รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานและงบประมาณ           กรรมการ    
  3.  นางสาวเอมอร เนื่องแก้ว รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหารงานทั่วไป           กรรมการ 
  4.  นางณัฐยา  เผ่าพงษ์สวรรค์ รองผู้อ านวยการฝา่ยกิจการนักเรียน            กรรมการ 
  5.  นางดลญพร  น้อยโนนงิ้ว หัวหน้าระดับปฐมวัย             กรรมการ 
  6.  นางประคอง  สุวรรณเพ็ง หัวหน้าระดับประถมศึกษา             กรรมการ 
  7.  นางสาวณัฐนันท์  อิสสระวงศ์ หัวหน้างานทะเบียน             กรรมการ 
  8.  นายธีรพันธ์       วิทยาบ ารุง ครูผู้สอน               กรรมการ 
  9.นายณัฐวฒุ ิ     ทองทุม ครูผู้สอน               กรรมการ 
  10.นางสาวจุรีรัตน์     กองเป้า ครูผู้สอน               กรรมการ 
  11.นางสาวชญาดา   โคตรดง ครูผู้สอน               กรรมการ 
  12.นางสาวไพจติร    ชัยรัตน ์ ครูผู้สอน               กรรมการ 
  13.นางรัชดาภา     โพธิรุกข์ ครูผู้สอน       กรรมการและเลขานุการ 
 

  ให้คณะครูที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่จดัท ารายงานคุณภาพการศึกษา  ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นตน้ไป 
 

           สั่ง  ณ  วันที่  23  เมษายน พ.ศ. 2561 
 

ลงชื่อ 
(พระครูธรรมสารสุมณฑ์ ดร.) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 
 
 
 
 



 

 

44 
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา  โรงเรยีนการกุศลวัดหนองแวง 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 
 

 
 

หนังสือให้ควำมเห็นชอบรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 256๒ 
 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง ครั้งที่  1 / 256๒ เมื่อวันที่ 16 
เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2562 ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 
2562 ทั้งนี้ ให้โรงเรียนน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเผยแพร่ต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ........................ ................. 
(พระธรรมวิสุทธาจารย์) 

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


