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ค าน า 

 
 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการด า เนินงานในรอบปีการศึกษา 
ของโรงเรียน ที่สะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐาน ส่วนที่ 3 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และ
ภาคผนวก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ รหัส 93100002 ระดับอนุบาล 1-ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ตั้งเลขที่ 81 
แขวง/ต าบลคูหาสวรรค์ เขต/อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ระดับมัธยมศึกษาปีที่1 -6 ที่ตั้งเลขที่ 151 ถนน ไชยบุรี
แขวง/ต าบลคูหาสวรรค์ เขต/อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุงสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
โทรศัพท์0-7461-0713 โทรสาร0-7461-7356 email veeranat_vss@hotmail.com website: 
www.vss.ac.th จ านวนนักเรียน2,011 คน จ านวนบุคลากรโรงเรียน 103 คน 
ตอนที่ 2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
ระดับปฐมวัย 

1) มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 

2.1 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
2.2 ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน  
2.3 แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน 
2.4 ตารางกิจกรรมประจ าวัน 
2.5 ข้อตกลงห้องเรียน  
2.6 รูปภาพกิจกรรม 
2.7 เกียรติบัตร 
2.8 โครงสร้างการบริหารงาน 
2.9 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  5 ปี (2561 – 2565) 
2.10 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติประจ าปี 2562 
2.11 แผนปฏิบัติประจ าปี 2562 
2.12 ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี2562 
2.13 แผนการจัดประสบการณ์ 
2.14 สื่อการเรียนการสอน 

3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีข้ึนกว่าเดิม 1 ระดับ 
3.1  แผนปฏิบัติงานที่  1 แผนการพัฒนาทางวิชาการ 
3.2  แผนปฏิบัติงานที่  2 แผนการจัดการสารสนเทศ 
3.3  แผนปฏิบัติงานที่  3 แผนพัฒนาครูและบุคลากร 

4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
4.1. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Leaning 
4.2 การจัดกิจกรรมออกก าลังกายยามเช้า 

5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
5.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบActive Leaning 
5.2 กิจกรรม “เดินชิดขวา  น่ารักดี  เสริมราศีด้วยการไหว้ 
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6) โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
6.1 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Leaning 
6.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 
6.3 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 

                   6.4 การสร้างการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบัน/องค์กรต่างๆ ในสังคมเพ่ือ 
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 

2.1 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
2.2 โครงการ/กิจกรรม 
2.3 รูปภาพโครงการ/กิจกรรม 
2.4 โล่รางวัล/เกียรติบัตร 
2.5 โครงสร้างการบริหารงาน 
2.6 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  5 ปี (2561 – 2565) 
2.7 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติประจ าปี 2562 
2.8 แผนปฏิบัติประจ าปี 2562 
2.9 ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี2562 
2.10 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
2.11 สื่อการเรียนการสอน 

3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีข้ึนกว่าเดิม 1 ระดับ 
3.1  แผนปฏิบัติงานที่  1 แผนการพัฒนาทางวิชาการ 
3.2  แผนปฏิบัติงานที่  2 แผนการจัดการสารสนเทศ 
3.3  แผนปฏิบัติงานที่  3 แผนพัฒนาครูและบุคลากร 

4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
4.1 กิจกรรมการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ 
4.2 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
4.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Leaning 

5)   ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
5.1 การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ 
5.2 มวยไทยสากล 
5.3 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

6)   โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
6.1 การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Leaning 
6.2 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการพูด อ่าน เขียน 
6.3 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 
6.4 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
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          6.5 การสร้างการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบัน/องค์กรต่างๆ ในสังคมเพ่ือ 
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
 

                 
                              ลงนาม                                        (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 

     (นายสิทธิชาติ  บุญปล้อง) 
          วัน 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 

 

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 

1.1 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ  รหัสโรงเรียน  93100002 ที่ตั้งเลขที่  81  แขวง/ต าบล  คูหาสวรรค์ 
เขตอ าเภอ  เมือง  จังหวัด  พัทลุง  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท์        
0-7461-90173  โทรสาร  0-7461-7356 email veeranat_vss@hotmail.com website www.vss.ac.th  
ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2502 เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งในปี
การศึกษา 2562 เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวนนักเรียน  2,011  คน  จ านวนบุคลากร
โรงเรียน  103  คน 

ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  
        บุคคลธรรมดา 

นิติบุคคล 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท 
มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 
มูลนิธิในคริสต์ศาสนา 
มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
อ่ืน ๆ  (ระบุ).................................     

ประเภทโรงเรียน 
       ประเภทโรงเรียนในระบบ 

  สามัญศึกษา 
  การกุศลของวัด 
  การศึกษาพิเศษ 
  การศึกษาสงเคราะห์ 
  ในพระราชูปถัมภ์ 
  สามัญปกติ 
  อิสลามควบคู่สามัญ  
การจัดการเรียนการสอน 

      ปกติ  (สามัญศึกษา) 
      English  Programได้รับอนุญาตเมื่อ................................................... 
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1.2 จ านวนห้องเรียน/ผู้เรียนจ าแนกตามระดับที่เปิดสอน 
 

ระดับที่เปิดสอน 
จ านวนห้องเรียน 

จ านวนผู้เรียน
ปกติ  

จ านวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการ

พิเศษ 
รวมจ านวน

ผู้เรียน 
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EP ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระดับก่อนประถมศึกษา 
อนุบาลปีที่1 48 - 22 26 - - 48 
อนุบาลปีที่2 79 - 37 42 - - 79 
อนุบาลปีที่3 128 - 64 64 - - 128 

รวม 255 - 123 132 - - 255 
ระดับประถมศึกษา 
ประถมศึกษาปีที่ 1 144 - 62 82 - - 144 
ประถมศึกษาปีที่ 2 144 - 80 64 - - 144 
ประถมศึกษาปีที่ 3 122 - 65 57 - - 122 
ประถมศึกษาปีที่ 4 114 - 60 54 - - 114 
ประถมศึกษาปีที่ 5 134 - 62 72 - - 134 
ประถมศึกษาปีที่ 6 164 - 80 84 - - 164 

รวม 822 - 409 413 - - 822 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 431 - 238 193 - - 431 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 211 - 108 103 - - 211 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 176 - 76 100 - - 176 

รวม 818 - 422 396 - - 818 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 116 - 46 70 - - 116 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 - - - - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 - - - - - - - 

รวม 116 - 46 70 - - 116 
รวมทั้งสิ้น 2,011 - 1,000 1,011 - - 2,011 
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  1.3 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1.3.1 สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ต าแหน่ง 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อ านวยการ - - 1 - 1 
- ผู้จัดการ - - 1 - 1 
- รอง/ผู้อ านวยการ - - 1 - 1 

รวม   3  3 
2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย      

- ครูบรรจุ - 9 - - 9 
- ครูต่างชาติ - - - - - 

3. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ระดับประถมศึกษา      

- ครูบรรจุ - 30 1 - 31 
- ครูต่างชาติ - 1 - - 1 

ระดับมัธยมศึกษา      
- ครูบรรจุ - 33 - - 33 
- ครูต่างชาติ  - 1 - - 1 

รวม  74 1  75 
4. บุคลากรทางการศึกษา      

- เจ้าหน้าที่ - 8 1 - 9 
5.อ่ืนๆ (ระบุ)... 14 2 - - 16 
รวม 14 10 1 - 25 
รวมทั้งสิ้น 14 84 5 - 103 
สรุปอัตราส่วน 
 ระดับปฐมวัย 

จ านวนผู้เรียนต่อครู    30 : 1 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  30 : 1 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ระดับประถมศึกษา 

จ านวนผู้เรียนต่อครู    35 : 1 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  35 : 1 

  ระดับมัธยมศึกษา 
จ านวนผู้เรียนต่อครู    40 : 1 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  40 : 1 
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 1.3.2  สรุปจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู ้
   กรณีท่ี 1 ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับที่มีจ านวนชั่วโมงสอนมากที่สุด 
   กรณีท่ี 2 ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ใน
ระดับประถมศึกษา 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จ านวนครูผู้สอน 
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ตรงเอก ไม่ตรง
เอก 

ตรงเอก  ไม่ตรง
เอก 

ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ปฐมวัย 1 8 - - - - 
ภาษาไทย - - 6 - 4 - 
คณิตศาสตร์ - - 5 - 5 - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - 3 3 - 
สังคมศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

- - 5 - 5 - 

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 3 - 3 - 
ศิลปะ - - 2 - 4 - 
การงานอาชีพ - - - 2 3 - 
ภาษาต่างประเทศ - - 2 4 5 - 
อ่ืนๆ - - - - 1 - 

   
  1.3.3 สรุปจ านวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวนครูผูส้อน 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

กิจกรรมนักเรียน   
- ลูกเสือ 16 17 
- เนตรนารี 15 16 
- ยุวกาชาด - - 
- ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ - - 
- รักษาดินแดน (ร.ด.) - - 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 31 20 
- อ่ืนๆ...ให้ระบุ - - 

กิจกรรมแนะแนว 31 3 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ - - 
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   1.3.4 สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
ลูกเสือ/เนตรนารี 

/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
จ านวน

ผู้บังคับบัญชา 
จ านวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดตั้งกองลูกเสือ 
มีวุฒ ิ ไม่มีวุฒิ จัดตั้ง ไม่จัดตั้ง 

ลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง 13 9 4   
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  16 12 4   
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 33 29 4   
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -  
ยุวกาชาด - - - -  
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  - - -  

รวม 62 50 12   
   
2. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ปรัชญา ความรู้   คู่คุณธรรม 
วิสัยทัศน์ โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ  เป็นแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการเป็นระบบ 

ส่งเสริมด้านกิจกรรมผู้เรียน มีความรู้พ้ืนฐานตามหลักสูตร แต่งกายดี มีระเบียบ
วินัย  สามารถใช้เทคโนโลยีและภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
 

พันธกิจ 1. พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นผลสัมฤทธิ์ และการมีส่วนร่วม 
3. พัฒนาครูให้มีศักยภาพและสมรรถนะเพียงพอต่อการจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ             
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่
ดี     
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ภายในโรงเรียน 
6. ส่งเสริมการสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 

ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 กระจายอ านาจและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

เอกลักษณ์ กิจกรรมเด่น  เน้นคุณธรรม  เป็นผู้น าสวดมนต์หมู่ 
อัตลักษณ์ ยิ้มไหว้    แต่งกายดี 
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3. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย 
ยุทธศาสตร์/กล
ยุทธ์ที่ 1การ
พัฒนาหลักสตูร
การเรยีนการ
สอน 

1.โครงการพัฒนา
หลักสตูร
สถานศึกษา 

85 ดีเลิศ 93.69 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที ่3 
ข้อ 2.1,2.3, 
2.5,2.6 
มาตรฐานที3่ 
ข้อ 3.1, 3.2 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที่ 1 

นโยบายข้อท่ี 2 
 ประเด็นท่ี 2.1 

 

2. โครงการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรยีนการสอน 

85 ดีเลิศ 92.16 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 
ข้อ3.3 ,3.4 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที่ 1 

- 

3.โครงการส่งเสริม
สู่ความส าเรจ็
ทางการเรียน 

85 ดีเลิศ 91.87 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 
ข้อ2.6 
มาตรฐานที่ 3 
ข้อ3.1 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที่ 1 

- 

ยุทธศาสตร์/กล
ยุทธ์ ที่ 2 การ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนอย่างมี
คุณภาพ 

1.โครงการ
วิทยาศาสตร์เพื่อ
การเรยีนรู ้

85 ดีเลิศ 91.06 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที1่ 
ข้อ 1.4 
มาตรฐานที่ 2 
ข้อ2.5 
มาตรฐานที่ 3 
ข้อ3.1,3.2 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที่ 3 

- 

2. โครงการส่งเสรมิ
ทักษะกระบวนการ 
พัฒนาเพื่อการ
เรียนรู ้

83 ดีเลิศ 91.76 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 
ข้อ1.2 ,1.3 
1.4 
มาตรฐานที่ 3 
ข้อ3.1 ,3.2 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที่ 3 

- 

3.โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

85 ดีเลิศ 91.61 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที1่ 
ข้อ 1.1,1.2 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที่ 3 

- 

4.โครงการภาษา
เพื่อการสื่อสาร 

85 ดีเลิศ 90.05 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 
ข้อ1.2,1.4 
มาตรฐานที่ 2 
ข้อ2.5 
มาตรฐานที่ 3 
ข้อ3.1 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที่ 3 

นโยบายข้อท่ี 1 
ประเด็นที่ 1.1 
 

5. โครงการ
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

85 ดีเลิศ 90.27 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 
ข้อ1.1,1.2, 
1.3,1.4 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที่ 3 

 
- 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของโรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย 
 6. โครงการพัฒนา

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู ้

85 ดีเลิศ 91.42 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 
ข้อ1.4 
มาตรฐานที่ 2 
ข้อ2.1 
มาตรฐานที่ 3 
ข้อ3.1,3.2 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที่ 5 

 
- 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
ที ่3 พัฒนาบุคลากร
เพื่อการจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ 

1. โครงการพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
พัฒนาการเรียนรู้สู่
ความเป็นครมูือ
อาชีพ 

85 ดีเลิศ 88.90 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 
ข้อ2.3 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที่ 2 

 
- 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
ที่ 4 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดั
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

1. โครงการพัฒนา
คุณภาพ
บริหารงาน
งบประมาณ 

85 ดีเลิศ 90.06 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 
ข้อ2.5,2.6 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที่ 7 

- 

2. โครงการ
ส่งเสริมพัฒนา
แหล่งเรียนรู ้

85 ดีเลิศ 90.26 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 
ข้อ2.4 
มาตรฐานที่ 3 
ข้อ3.2 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที่ 5 

- 

3. โครงการ
จัดระบบการ
ประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา 
(ปฐมวัย) 

85 ดีเลิศ 90.95 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 
ข้อ2.6 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที่ 7 

นโยบายข้อท่ี 1 
ประเด็นที่ 1.1 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
ที่ 5 กระจายอ านาจ
และส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วม 

1. โครงการสาน
สัมพันธ์ผู้ปกครอง 
-ชุมชน 

85 ดีเลิศ 91.24 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 
ข้อ2.6 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที่ 2,4 

- 

 
 
 
 
 
 
 



11 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร ์

ที ่1 
1. โครงการ
พัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 

82 ดีเลิศ 94.64 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่  
ข้อ 1 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที ่1 

นโยบายข้อท่ี 1 
   ประเด็นท่ี 1.1, 1.2, 
1.3 
 

2. โครงการวิจัย
เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

82 ดีเลิศ 97.40 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่  
ข้อ 1 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที ่3 

นโยบายข้อท่ี 3 
   ประเด็นท่ี 3.1 
 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 2 

1. โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
NT, O-NET, 
มาตรฐานกลาง 

82 ดีเลิศ 96.56 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่  
ข้อ 1 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที ่3 

นโยบายข้อท่ี 1 
   ประเด็นท่ี 1.1, 1.2, 
1.3 
นโยบายข้อท่ี 3 
   ประเด็นท่ี 3.1 
 

2. โครงการเปดิ
บ้านวีรนาท 

82 ดีเลิศ 92.80 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่  
ข้อ 1,2 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที ่3 

นโยบายข้อท่ี 1 
   ประเด็นท่ี 1.1, 1.2, 
1.3 
นโยบายข้อท่ี 3 
   ประเด็นท่ี 3.1 

3. โครงการ
ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร 

82 ดีเลิศ 90.85 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่  
ข้อ 1 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที ่3 

นโยบายข้อท่ี 1 
   ประเด็นท่ี 1.1, 1.2, 
1.3 
นโยบายข้อท่ี 3 
   ประเด็นท่ี 3.1 

4. โครงการสู่
ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

82 ดีเลิศ 95.80 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่  
ข้อ 2 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที ่3 

นโยบายข้อท่ี 1 
   ประเด็นท่ี 1.1, 1.2, 
1.3 
นโยบายข้อท่ี 3 
   ประเด็นท่ี 3.1 

5. โครงการ
พัฒนาการอ่าน 
การเขียน 
ภาษาไทย 

82 ดีเลิศ 91.60 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่  
ข้อ 1 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที ่3 

นโยบายข้อท่ี 1 
   ประเด็นท่ี 1.1, 1.2, 
1.3 
นโยบายข้อท่ี 3 
   ประเด็นท่ี 3.1 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

 6. โครงการวัน
ส าคัญ 

82 ดีเลิศ 89.47 ดีเลิศ มาตรฐานที่  
ข้อ 1 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที3่ 

นโยบายข้อท่ี 1 
   ประเด็นท่ี 1.1, 1.2, 
1.3 
นโยบายข้อท่ี 3 
   ประเด็นท่ี 3.1 

7. โครงการกีฬา
นันทนาการ 

82 ดีเลิศ 93.99 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่  
ข้อ 1,3 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที ่3 

นโยบายข้อท่ี 1 
   ประเด็นท่ี 1.1, 1.2, 
1.3 
นโยบายข้อท่ี 3 
   ประเด็นท่ี 3.1 

8. โครงการ
ลูกเสือ-เนตรนาร ี

82 ดีเลิศ 93.50 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่  
ข้อ 1 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที ่3 

นโยบายข้อท่ี 1 
   ประเด็นท่ี 1.1, 1.2, 
1.3 
นโยบายข้อท่ี 3 
   ประเด็นท่ี 3.1 

9. โครงการ
นักเรียนดี มีวินยั 

82 ดีเลิศ 96.24 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่  
ข้อ 1 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที่ 3 

นโยบายข้อท่ี 1 
   ประเด็นท่ี 1.1, 1.2, 
1.3 
นโยบายข้อท่ี 3 
   ประเด็นท่ี 3.1 

10. โครงการทัศน
ศึกษาเพื่อพัฒนา
ชีวิต 

82 ดีเลิศ 93.68 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่  
ข้อ 1 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที ่3,4 

นโยบายข้อท่ี 4 
   ประเด็นท่ี 4.1 
 

11. โครงการ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

82 ดีเลิศ 86.16 ดีเลิศ มาตรฐานที่  
ข้อ 1 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที ่3 

นโยบายข้อท่ี 4 
   ประเด็นท่ี 4.1 
 

12. โครงการ
ส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม 

82 ดีเลิศ 91.98 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่  
ข้อ 1 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที ่3 

นโยบายข้อท่ี 4 
   ประเด็นท่ี 4.1 
 

13. โครงการทัศน
ศึกษาเพื่อส่งเสริม
การเรยีนรู ้

82 ดีเลิศ 92.90 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่  
ข้อ 1 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที ่3 

นโยบายข้อท่ี 4 
   ประเด็นท่ี 4.1 
 

 14. โครงการ
พัฒนาสื่อพัฒนา
คุณภาพ 
 
 

82 ดีเลิศ 90.76 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่  
ข้อ 3 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที ่3 

นโยบายข้อท่ี 5 
   ประเด็นท่ี 5.1 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

 15. โครงการลด
เวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู ้

82 ดีเลิศ 93.43 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่  
ข้อ 1 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที ่3 

นโยบายข้อท่ี 1 
   ประเด็นท่ี 1.1, 1.2, 
1.3 
นโยบายข้อท่ี 3 
   ประเด็นท่ี 3.1 

16. โครงการปรับ
พื้นฐาน 

82 ดีเลิศ 96.32 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่  
ข้อ 1 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที ่3 

นโยบายข้อท่ี 1 
   ประเด็นท่ี 1.1, 1.2, 
1.3 

ยุทธศาสตร์  
ที่ 3 

1. โครงการพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
พัฒนาการเรียนรู้สู่
ความเป็นครมูือ
อาชีพ 

82 ดีเลิศ 94.50 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่  
ข้อ 2 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที ่3 

นโยบายข้อท่ี 5 
   ประเด็นท่ี 5.1 
 

ยุทธศาสตร์  
ที่ 4 

1. โครงการ
ประชาสมัพันธ์ 

82 ดีเลิศ 95.60 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่  
ข้อ 2 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที ่4,7 

นโยบายข้อท่ี 4 
   ประเด็นท่ี 4.1 
 

2. โครงการพัฒนา
คุณภาพบริหาร
งบประมาณ 

82 ดีเลิศ 91.97 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่  
ข้อ 2 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที ่7 

นโยบายข้อท่ี 4 
   ประเด็นท่ี 4.1 
 

3. โครงการ
ทุนการศึกษาเพื่อ
พัฒนาชีวิต 

82 ดีเลิศ 91.76 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่  
ข้อ 1 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที ่7 

นโยบายข้อท่ี 4 
   ประเด็นท่ี 4.1 
 

4. โครงการสรรหา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

82 ดีเลิศ 95.84 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่  
ข้อ 2 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที ่7 

นโยบายข้อท่ี 5 
   ประเด็นท่ี 5.1 
 

5. โครงการงาน
เลี้ยงสังสรรค์อ าลา
สถาบันนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

82 ดีเลิศ 93.52 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่  
ข้อ 3 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที ่3 

- 
 

6. โครงการ
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

82 ดีเลิศ 92.72 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่  
ข้อ 2 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที ่3 

นโยบายข้อท่ี 4 
   ประเด็นท่ี 4.1 
 

 7. โครงการพัฒนา
โสตทัศนูปกรณ์
เพื่อการศึกษา 

82 ดีเลิศ 91.76 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่  
ข้อ 2 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที ่3 

นโยบายข้อท่ี 4 
   ประเด็นท่ี 4.1 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

 8. โครงการ 
สาธารณูโภค 

82 ดีเลิศ 89.12 ดีเลิศ มาตรฐานที่  
ข้อ 2 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที ่3 

นโยบายข้อท่ี 4 
   ประเด็นท่ี 4.1 
 

9. โครงการแผน
รับนักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 562 

82 ดีเลิศ 92.74 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่  
ข้อ 2 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที ่3 

นโยบายข้อท่ี 4 
   ประเด็นท่ี 4.1 
 

10. โครงการ
สัมพันธ์ชุมชน 

82 ดีเลิศ 88.25 ดีเลิศ มาตรฐานที่  
ข้อ 2 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที ่3 

นโยบายข้อท่ี 4 
   ประเด็นท่ี 4.1 
 

11. โครงการ
อาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดล้อม 

82 ดีเลิศ 94.20 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่  
ข้อ 2 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที ่7 

นโยบายข้อท่ี 4 
   ประเด็นท่ี 4.1 
 

12. โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

82 ดีเลิศ 92.74 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่  
ข้อ 2 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที ่3,7 

นโยบายข้อท่ี 1 
   ประเด็นท่ี 1.3 

13. โครงการ
ออมทรัพย์ใน
วันน้ีมีใช้ในวัน
หน้า 

82 ดีเลิศ 89.76 ดีเลิศ มาตรฐานที่  
ข้อ 2  

ยุทธศาสตร ์
ข้อที ่3 

นโยบายข้อท่ี 4 
   ประเด็นท่ี 4.1 
 

ยุทธศาสตร์  
ที่ 5 

1. โครงการวงโย
ทวาธิต 

82 ดีเลิศ 92.40 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่  
ข้อ 1 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที ่3 

นโยบายข้อท่ี 4 
   ประเด็นท่ี 4.1 

2. โครงการ
นาฏศิลปส์ัญจร 

82 ดีเลิศ 94.60 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่  
ข้อ 1 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที ่3,4 

นโยบายข้อท่ี 4 
   ประเด็นท่ี 4.1 
 

3.โครงการ
ป้องกันสิ่งเสพ
ติดอบายมุข 

82 ดีเลิศ 91.52 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่  
ข้อ 1 

ยุทธศาสตร ์
ข้อที ่3,4 

นโยบายข้อท่ี 4 
   ประเด็นท่ี 4.1 
 

 
***ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสตูร การเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจัดและสนบัสนุนการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการศกึษานอกระบบเพื่อสร้างสังคมแหง่การเรียนรู ้
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ้
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 
***ตัวช้ีวัดประเด็นการติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏอยู่หน้า 17 ข้อ 7  
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 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
4.1  ระดับปฐมวัย  
  ผลการพัฒนาเด็ก 

ผลพัฒนาการด้าน 
จ านวน

เด็ก
ทั้งหมด 

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ด้านร่างกาย 255 232 90.98 20 7.84 3 1.18 
2. ด้านอารมณ์-จิตใจ 255 226 88.63 27 10.59 2 0.78 
3. ด้านสังคม 255 218 85.49 30 11.76 7 2.75 
4. ด้านสติปัญญา 255 193 75.69 50 19.61 12 4.70 
  

 4.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ O-Net 

ผลต่าง
คะแนน
เฉลี่ย  
(4) 

 

ร้อยละของ
คะแนน
เฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 
พัฒนาการ
เทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร์ 164 163 32.90 32.74 30.58 26.96 -3.62 -11.84 ไม่มีพัฒนาการ 

วิทยาศาสตร์ 164 163 35.55 35.57 36.66 32.17 -4.49 -12.25 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 164 163 49.07 48.25 54.71 47.68 -7.03 -12.85 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 164 163 34.42 29.56 33.84 26.26 -7.58 -22.40 ไม่มีพัฒนาการ 
 
 *** (4)  =   (3) – (2)  กรณีมผีลต่างคะแนนเฉลี่ย (4) ติดลบให้ใส่เครื่องหมายลบ 
 *** (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ให้ใสเ่ครื่องหมายลบ 
   (2) 
      *** (6)  =  การแปรผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป แปลผลวา่ “มีพัฒนาการ”
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแต่ 0.1-2.99 แปลผลว่า “มีพัฒนาการแต่
     ไม่ถึงร้อยละ 3”  
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ O-Net 

ผลต่าง
คะแนน
เฉลี่ย  
(4) 

 
ร้อยละของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

แปลผล 
พัฒนาการ
เทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร์ 176 176 26.73 21.82 25.86 21.82 -4.04 -15.62 
ไม่มี

พัฒนาการ 

วิทยาศาสตร์ 176 176 30.07 31.15 31.36 27.70 -3.66 -11.67 
ไม่มี

พัฒนาการ 

ภาษาไทย 176 176 55.14 46.19 50.33 50.97 0.64 1.27 
มีพัฒนาการ
แต่ไม่ถึงร้อย

ละ 3 

ภาษาอังกฤษ 176 176 33.25 26.53 24.84 28.43 3.59 14.45 มีพัฒนาการ 
  
   *** (4)  =   (3) – (2)  กรณีมผีลต่างคะแนนเฉลี่ย (4) ติดลบให้ใส่เครื่องหมายลบ 
 *** (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ให้ใสเ่ครื่องหมายลบ 
   (2) 
      *** (6)  =  การแปรผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป แปลผลวา่ “มีพัฒนาการ”
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแต่ 0.1-2.99 แปลผลว่า “มีพัฒนาการแต่
     ไม่ถึงร้อยละ 3”  
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 

จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับประถมศึกษา  

กล
ุ่มส

าร
ะก

าร
เรีย

นร
ู/้ร

าย
วิช

า ระดับผลการเรียน 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

จ า
นว

นน
กัเ

รีย
น 

จ า
นว

นน
กัเ

รีย
นท

ี่มีผ
ล

ระ
ดับ

 3
 ข

ึ้นไ
ป 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

นน
กัเ

รีย
น 

จ า
นว

นน
กัเ

รีย
นท

ี่มีผ
ล

ระ
ดับ

 3
 ข

ึ้นไ
ป 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

นน
กัเ

รีย
น 

จ า
นว

นน
กัเ

รีย
นท

ี่มีผ
ล

ระ
ดับ

 3
 ข

ึ้นไ
ป 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

นน
กัเ

รีย
น 

จ า
นว

นน
กัเ

รีย
นท

ี่มีผ
ล

ระ
ดับ

 3
 ข

ึ้นไ
ป 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

นน
กัเ

รีย
น 

จ า
นว

นน
กัเ

รีย
นท

ี่มีผ
ล

ระ
ดับ

 3
 ข

ึ้นไ
ป 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

นน
กัเ

รีย
น 

จ า
นว

นน
กัเ

รีย
นท

ี่มีผ
ล

ระ
ดับ

 3
 ข

ึ้นไ
ป 

ร้อ
ยล

ะ 

ภาษาไทย 144 122 84.72 144 122 84.72 122 94 77.05 114 83 72.81 134 87 64.93 164 86 52.44 

คณิต 
ศาสตร ์

144 133 92.31 144 127 88.19 122 89 72.95 114 53 46.49 134 67 50.00 164 64 39.02 

วิทยา 
ศาสตร์
และ

เทคโนโลย ี

144 127 88.19 144 135 93.75 122 96 78.69 114 77 67.54 134 99 73.88 164 115 70.12 



17 

 

 

 

  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้
รายวิชา 

ระดับผลการเรียน 

ม.1 ม.2 ม.3 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มีผล

ระดับ 
3 ข้ึนไป 

ร้อยละ 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มีผล

ระดับ 
3 ข้ึนไป 

ร้อยละ 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มีผล

ระดับ 
3 ข้ึนไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 431 139 32.25 211 135 63.98 176 123 69.89 

คณิตศาสตร ์ 431 219 50.81 211 78 36.97 176 105 59.66 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 431 143 33.18 211 79 37.44 176 44 25.00 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

431 76 17.63 211 86 40.76 176 55 31.25 

ประวัติศาสตร ์ 431 15 3.48 211 48 22.75 176 77 43.75 

สุขศึกษาและพลศึกษา 431 428 99.30 211 133 63.03 176 161 91.48 

ศิลปะ 431 112 29.97 211 84 39.81 176 42 23.86 

การงานอาชีพ 431 394 91.42 211 188 89.10 176 159 90.34 

ภาษาต่างประเทศ 431 186 43.61 211 68 38.23 176 71 40.34 

 

 

กล
ุ่มส

าร
ะก

าร
เรีย

นร
ู/้ร

าย
วิช

า ระดับผลการเรียน 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

จ า
นว

นน
กัเ

รีย
น 

จ า
นว

นน
กัเ

รีย
นท

ี่มีผ
ล

ระ
ดับ

 3
 ข

ึ้นไ
ป 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

นน
กัเ

รีย
น 

จ า
นว

นน
กัเ

รีย
นท

ี่มีผ
ล

ระ
ดับ

 3
 ข

ึ้นไ
ป 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

นน
กัเ

รีย
น 

จ า
นว

นน
กัเ

รีย
นท

ี่มีผ
ล

ระ
ดับ

 3
 ข

ึ้นไ
ป 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

นน
กัเ

รีย
น 

จ า
นว

นน
กัเ

รีย
นท

ี่มีผ
ล

ระ
ดับ

 3
 ข

ึ้นไ
ป 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

นน
กัเ

รีย
น 

จ า
นว

นน
กัเ

รีย
นท

ี่มีผ
ล

ระ
ดับ

 3
 ข

ึ้นไ
ป 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

นน
กัเ

รีย
น 

จ า
นว

นน
กัเ

รีย
นท

ี่มีผ
ล

ระ
ดับ

 3
 ข

ึ้นไ
ป 

ร้อ
ยล

ะ 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

144 131 90.97 144 131 90.97 122 96 78.69 114 89 78.01 134 81 60.45 164 120 73.17 

ประวัติศาสตร์ 144 135 93.75 144 122 87.72 122 96 78.69 114 72 63.16 134 66 49.25 164 89 54.27 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

144 144 100.0 144 144 100.0 122 110 90.16 114 97 85.10 134 84 62.69 164 134 81.71 

ศิลปะ 144 143 99.36 144 141 97.92 122 97 79.51 114 82 71.93 134 115 85.82 164 142 86.59 
การงานอาชีพ 144 141 97.92 144 133 92.36 122 90 73.77 114 87 76.32 134 104 77.61 164 121 73.78 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

144 103 71.53 144 102 70.83 122 100 81.97 114 70 61.40 134 65 48.51 164 104 63.41 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้
รายวิชา 

ระดับผลการเรียน 

ม.4 ม.5 ม.6 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มีผล

ระดับ 
3 ข้ึนไป 

ร้อยละ 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มีผล

ระดับ 
3 ข้ึนไป 

ร้อยละ 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มีผล

ระดับ 
3 ข้ึนไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 116 60 51.72 - - - - - - 

คณิตศาสตร ์ 116 64 55.17 - - - - - - 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 116 75 64.66 - - - - - - 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

116 10 8.62 - - - - - - 

ประวัติศาสตร ์ 116 10 8.62 - - - - - - 

สุขศึกษาและพลศึกษา 116 107 96.24 - - - - - - 

ศิลปะ 116 45 39.79 - - - - - - 

การงานอาชีพ 116 111 95.69 - - - - - - 

ภาษาต่างประเทศ 116 88 54.50 - - - - - - 

 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

วิชา 

จ านวน
นักเรีย

น
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 

ประเทศ  
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบสมรรถนะ 

ผลต่าง
คะแนน
เฉลี่ย  
(4) 

ร้อยละของ
คะแนน
เฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 
พัฒนาการ
เทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

ด้านภาษา 
(Literacy) 

122 122 46.46 49.98 46.22 39.39 -6.83 -14.78 
ไม่มี

พัฒนาการ 

ด้านค านวณ 
(Numeracy) 

122 122 44.94 30.61 41.72 39.55 -2.17 -5.20 
ไม่มี

พัฒนาการ 

ด้านเหตุผล 
(reasoning) 

- - - 39.25 41.15 - - - - 

 *** (4)  =   (3) – (2)  กรณีมผีลต่างคะแนนเฉลี่ย (4) ติดลบให้ใส่เครื่องหมายลบ 
 *** (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ให้ใสเ่ครื่องหมายลบ 
   (2) 
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      *** (6)  =  การแปรผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป แปลผลวา่ “มีพฒันาการ”
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแต่ 0.1-2.99 แปลผลว่า “มีพัฒนาการแต่
     ไม่ถึงร้อยละ 3”  

     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ  
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบด้านการอ่าน 

ผลต่าง
คะแนน
เฉลี่ย  
(4) 

ร้อยละของ
คะแนน
เฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 
พัฒนาการ
เทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

อ่านรู้เรื่อง 144 142 72.81 60.21 56.88 65.26 8.38 14.73 มีพัฒนาการ 

อ่านออกเสียง 144 142 68.50 60.27 41.86 67.22 25.36 60.58 มีพัฒนาการ 

 *** (4)  =   (3) – (2)  กรณีมผีลต่างคะแนนเฉลี่ย (4) ติดลบให้ใส่เครื่องหมายลบ 
 *** (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ให้ใสเ่ครื่องหมายลบ 
   (2) 
      *** (6)  =  การแปรผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป แปลผลวา่ “มีพฒันาการ”
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแต่ 0.1-2.99 แปลผลว่า “มีพัฒนาการแต่
     ไม่ถึงร้อยละ 3”  

     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 

5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 
 นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่น ามาใช้ในการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาหรือเพื่อการพัฒนา 

ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร อย่างสิ้นเชิงหรือเห็นได้ชัด เป็นการพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่า 
มีเป้าหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือมีความสร้างสรรค์(C – Creative), มีความใหม่ในบริบทนั้นๆ (N - New) มี
คุณค่ามีประโยชน์ (V – Value-Added) และปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม (A - Adaptive) 

แบบอย่างที่ดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือข้ึนตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถานศึกษาประสบ
ความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพมีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน 
โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ์ มีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

 
ชื่อนวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 

1. สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านอง
สรภัญญะ 

กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 

2. มวยไทยสากล กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 

3. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ คุณภาพผู้เรียน ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 
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6. รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ 
6.1 ปีการศึกษาปัจจุบัน 
1. สถานศึกษา 

ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1. ประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย
ท านองสรภัญญะ (งาน
วันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้น
ธาตุ) 

รางวัลชนะเลิศ 
มัธยมศึกษา        
(ชายล้วน) 

เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
นานาชาติ 
 

ผู้ว่าราชการ       
จ.นครศรีธรรมราช 

 

2. ประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย
ท านองสรภัญญะ 

รางวัลเกียรติคุณ 
ประถมศึกษา      
(หญิงล้วน) 

เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
นานาชาติ 
 

รัฐมนตรีว่าการประ
ทรวงวัฒนธรรม 

 

3. ประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย
ท านองสรภัญญะ 

รางวัลชนะเลิศ   
(ระดับภาคคณะสงฆ์) 
ภาค 18 
มัธยมศึกษา (ชายล้วน) 

เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
นานาชาติ 
 

ผู้ว่าราชการ จ.สตูล 
วัฒนธรรม จ.สตูล 

 

4. ประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย
ท านองสรภัญญะ 

รางวัลรองชนะเลิศ  
อันดับ 1 (ระดับภาค
คณะสงฆ์) ภาค 18 
ประถมศึกษา      
(ชายล้วน) 

เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
นานาชาติ 
 

ผู้ว่าราชการ จ.สตูล 
วัฒนธรรม จ.สตูล 

 

5. ประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย
ท านองสรภัญญะ 

รางวัลชนะเลิศ   
(ระดับภาคคณะสงฆ์) 
ภาค 18 
ประถมศึกษา      
(หญิงล้วน) 

เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
นานาชาติ 
 

ผู้ว่าราชการ จ.สตูล 
วัฒนธรรม จ.สตูล 

 

6. ประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย
ท านองสรภัญญะ 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 3 (งานวัน
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ) 
ประถมศึกษา      
(หญิงล้วน) 

เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
นานาชาติ 
 

ผู้ว่าราชการ       
จ.นครศรีธรรมราช 

 

7. ประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย
ท านองสรภัญญะ 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 3 (งานวัน
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ) 
มัธยมศึกษา ชายล้วน 

เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
นานาชาติ 

ผู้ว่าราชการ       
จ.นครศรีธรรมราช 
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

8. ประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย
ท านองสรภัญญะ 

 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 3 (งานวัน
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ) 
มัธยมศึกษา       
(หญิงล้วน) 

เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
นานาชาติ 

ผู้ว่าราชการ       
จ.นครศรีธรรมราช 

 

9. ประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย
ท านองสรภัญญะ 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 3 (งานวัน
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ) 
ประถมศึกษา (ชาย
ล้วน) 

เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
นานาชาติ 
 

ผู้ว่าราชการ       
จ.นครศรีธรรมราช 

 

10. ประกวดสวดมนต์
หมู่สรรเสริญพระ
รัตนตรัยท านอง
สรภัญญะ 

รางวัลชมเชย 
มัธยมศึกษา  (หญิง
ล้วน) 

เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
นานาชาติ 
 

สมเด็จพระ
กนิษฐาธีราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ 

 

11. ประกวดมารยาท
ไทย (โครงการแห่ผ้าขึ้น
ธาตุ) 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 3  มัธยมศึกษา 

เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
นานาชาติ 
 

ผู้ว่าราชการ       
จ.นครศรีธรรมราช 

 

 

 2. ผู้บริหาร  

ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1. ผู้บริหารและครู
โรงเรียนเอกชนดีเด่น 
ประจ าปี 2563 

- ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน
ดีเด่น 
1. นายสิทธิชาติ บุญปล้อง 

เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิ
การ  

1. ครูเอกชนดีศรีเมือง
ลุง วันการศึกษา
เอกชนจังหวัดพัทลุง  
ปีการศึกษา 2562 

-ผู้บริหารดีเด่น 
1. นายจตุพล  บุญปล้อง 

เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
นานาชาติ 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดพัทลุง 
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 3. ครู 

ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1. ครูเอกชนดีศรีเมือง
ลุง วันการศึกษา
เอกชนจังหวัดพัทลุง  
ปีการศึกษา 2562 

-ครูผู้สอนดีเด่น 
1. นางเสาวณี  อินฉ่ า 
2. นางสาวสุนิสา  บุญแก้ว 
3. นางสาววัลภา  หวังสวัสดิ์ 
4. นางสาวปิยะนุช  แสงข า 
5. นางสาวอัครวรา  สุวรรณจินดา 
6. นางยวนตา  เกตุเรน 
7. นางนงนภัส  ไกรดิษฐ์ 
8. นางวรรณา  พรหมแก้ว 
- ครูกิจกรรมดีเด่น 
1. นายทวี  ด าเอ่ียม 
2. นางสาวศศิกาญจน์  จันทร์ด า 
3. นางสาวพิชารัฐ  แกล้วทนงค์ 
4. นางสาวทิพย์อาภา  เพชรตีบ 
5. นางสาวนันทวัน  พันธุกาล 
-ครูจิตอาสาดีเด่น 
1. นางสาวสุพัตรา  บุญมาก 
2. นางสาวพรรณี  สิงหมงคล 
3. นายธนากร เกษตรสุนทร 

เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
นานาชาติ 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดพัทลุง 

 

 4. นักเรียน 

ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1. การสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย
ระดับภาคคณะสงฆ์ท่ี
18 

- รางวัลชมเชยประเภททีม
โรงเรียนระดับประถมศึกษาการ
สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระ
รัตนตรัยระดับภาคคณะสงฆ์ที่
18 

เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
นานาชาติ 

จังหวัดพัทลุง 

 

2. การสวดมนต์หมู
สรรเสริญพระรัตนตรัย
ท านองสรภัญญะ 

- รางวัลชนะเลิศอันดับ1ระดับ
คณะสงฆ์ภาค18และ
ระดับประเทศ 
ประเภททีมโรงเรียนระดับมัธยม
ของการสวดมนต์หมู่สรรเสริญ
พระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ 

เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
นานาชาติ 

กรมการศาสนา 
กระทรวง
วัฒนธรรม 
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

3. การแข่งขันการสวด
มนต์หมู่สรรเสริญพระ
รัตนตรัยท านอง
สรภัญญะประเภททีม
5คน 

- รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการ
สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระ
รัตนตรัยท านองสรภัญญะ
ประเภททีม 5 คน คัดเลือก
ตัวแทนจังหวัดพัทลุงเพ่ือเข้า 
แข่งขันระดับภาคคณะสงฆ์ที่18 
1. รางวัลชนะเลิศอันดับ1 
ระดับประถมศึกษาประเภททีม
หญิงล้วน 
2. รางวัลชนะเลิศอันดับ1 
ระดับประถมศึกษาประเภททีม
ชายล้วน 
3. รางวัลชนะเลิศอันดับ1 
ระดับมัธยมศึกษาประเภททีม
ชายล้วน 

เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
นานาชาติ 

จังหวัดพัทลุง 

 

4. การแข่งขันบรรยาย
ธรรม 

1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันบรรยายธรรมระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย 

เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
นานาชาติ 

จังหวัดพัทลุง 
 

5. การแข่งขันมวย
อาชีพ 

1. แชมป์เปี้ยนมวยหญิง
นานาชาติ 

เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
นานาชาติ 

จังหวัดภูเก็ต 
 

 
7. ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 
 

ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 
1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด   
2. การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า   
3. การจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมการคดิวิเคราะหด์้วยวิธีการ Active Learning   
4. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกึทักษะการคิดแบบมีเหตผุลและเป็นข้ันตอน (Coding)   
5. การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding) 

  

6. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 
6.1สถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

 เพ่ิง
สมัคร
เข้าร่วม 

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะส าหรบัใช้ในการประกอบอาชีพ   
8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม)   
9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรยีนรู้ภาษาอื่น   
10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอรม์เพื่อการเรยีนรู้หรือสรา้งอาชีพ   
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8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 
 

รอบการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ดี ดี 
รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ดีมาก ดี 

 
9.  หน่วยงานภายนอกทีโ่รงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
 สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
 สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
 สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

 

 

 

ส่วนที่ 3  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จ านวน 
เด็กทั้งหมด 

(คน) 

จ านวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

ไม่
ปฏิบตั ิ

1 มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มสีขุ
นิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภยัของ
ตนองได ้

 
 

 
 

95.00 255 255 95.09 ยอดเยี่ยม 

1.1 ร้อยละของเด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

    243 95.29  

1.2 ร้อยละของเด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวไดด้ี ใช้มือ
และตาประสานสมัพันธ์ไดด้ ี

    242 94.90  

1.3 ร้อยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

    243 95.29  

1.4 ร้อยละของเด็กปฏิบตัิตนตาม
ข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย 
หลีกเลี่ยงสภาวะ 
ที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัย
จากบุคคล สิ่งแวดล้อม และ
สถานการณ์ที่เสีย่งอันตราย 

    242 94.90  

2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได ้

  92.00 255 255 92.32 ยอดเยี่ยม 

2.1 ร้อยละของเด็กรา่งเริงแจ่มใส 
แสดงอารมณ์ ความรู้สึกไดเ้หมาะสม 
 

    236 92.54  

2.2 ร้อยละของเด็กรูจ้ักยับยั้งช่ังใจ  
อดทนในการรอคอย 

    236 92.54  

2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับและพอใจ
ในความสามารถ และผลงานของ
ตนเองและผู้อื่น 

    235 92.15  

2.4 ร้อยละของเด็กมีจติส านึกและ
ค่านิยมที่ด ี

    235 92.15  

2.5 ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจ กล้า
พูด กล้าแสดงออก 

    236 92.54  

2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือแบ่งปัน     236 92.54  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
เด็กทั้งหมด 

(คน) 

จ านวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ
 2.7 ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิ รู้

หน้าท่ีรับผดิชอบ อดทนอดกลั้น 
    233 91.37  

2.8 ร้อยละของเด็กซื่อสัตยส์ุจรติ มี
คุณธรรม จรยิธรรม ตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

    237 92.94  

2.9 ร้อยละของเด็กมีความสุขกับ
ศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว 

    235 92.15  

3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลอื
ตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

  87.00 255 255 87.11 ดีเลิศ 

 3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเอง 
ในการปฏิบัติกิจวตัรประจ าวัน มีวนิัย 
ในตนเอง 

    228 89.41  

 3.2 ร้อยละของเด็กประหยดัและ
พอเพียง 

    214 83.92  

 3.3 ร้อยละของเด็กมสี่วนร่วมดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมในและนอก
ห้องเรียน 

    215 84.31  

 3.4 ร้อยละของเด็กมมีารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม 
ทักทาย และ มีสมัมาคารวะกับผู้ใหญ่ 
ฯลฯ 

    227 89.01  

 3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น 
ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐาน
ครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม เป็นต้น 

    222 87.05  

 3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดย
ปราศจากการใช้ความรุนแรง 

    227 89.01  

4 มีพัฒนาการด้านสติปญัญา สื่อสารได้ 
มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได ้

  80.00 255 255 80.71 ดีเลิศ 

 4.1 ร้อยละของเด็กสนทนาโตต้อบ
และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 

    204 80.00  

 4.2 ร้อยละของเด็กตั้งค าถามในสิง่ที่ 
ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม
ค้นหาค าตอบ 

    207 81.17  

 4.3 ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและเล่า
เรื่องที่ตนเองอ่านไดเ้หมาะสมกับวยั 
 

    204 80.00  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จ านวน 
เด็กทั้งหมด 

(คน) 

จ านวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

ไม่
ปฏิบตั ิ

 4.4 ร้อยละของเด็กมีความสามารถใน
การคิดรวบยอด การคดิเชิงเหตผุล
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
การคิดแก้ปญัหาและสามารถตัดสนิใจ
ในเรื่อง 
ง่าย ๆ ได ้

    204 80.00  
 
 

 

4.5 ร้อยละของเด็กสร้างสรรคผ์ลงาน
ตามความคิดและจินตนาการ เช่น 
งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การ
เล่นอิสระ ฯลฯ 

    207 81.17  

4.6 ร้อยละของเด็กใช้สื่อเทคโนโลยี 
เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้อง
ดิจิตอล ฯลฯ เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้และแสวงหาความรู้ได ้

    207 81.17  

สรุปผลการประเมินสรุปผลการประเมิน =  ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                             จ านวนประเด็นพิจารณา 

88.80 ดีเลิศ 

  
หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 

***ผลการประเมิน (ร้อยละ)=     100 x ผลรวมการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                               จ านวนเด็กท้ังหมด 
แปลผลการประเมินคณุภาพที่ได ้        

 ร้อยละ  00.00 – 49.99 =  ก าลังพัฒนา   
 ร้อยละ  50.00 – 59.99 = ปานกลาง   
 ร้อยละ 60.00 – 74.99 = ด ี   
 ร้อยละ 75.00 – 89.99 = ดีเลิศ   
 ร้อยละ 90.00 – 100 = ยอดเยี่ยม   

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 

  การพัฒนาด้านร่างกาย  โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการด้านน้ าหนักและส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  สามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่  และกล้ามเนื้อเล็กได้
อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน  เหมาะสมกับสุขภาพและวัย  มีสุขภาพแข็งแรงมีทักษะในการใช้
ประสาทสัมผัสทั้ง ๕  และมีสุขนิสัยการรักษาสุขภาพอนามัยและดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฎิบัติจน
เป็นนิสัย และปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย และหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงต่อโรค โดยการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  จัดกิจกรรมตามตาราง
ประจ าวันเพ่ือให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีพัฒนาการตามวัย  ส่งเสริมให้เด็กได้ แสดงออกทางด้าน
ร่างกายตามความถนัดและสนใจ  จัดช่วงเวลาให้เด็กได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ   ปลูกฝังให้เด็กสนใจ
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กิจกรรมการออกก าลังกาย โดยมีโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและมีการจัดประสบการณ์ในลักษณะการบูรณา
การตามหน่วยการเรียนรู้  จัดอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ให้เด็กครบทุกวัน  มีการชั่งน้ าหนักและวัด
ส่วนสูง มีการตรวจสุขภาพผู้เรียน  มีการแปรงฟันหลังอาหาร  การล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร  มีการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์  มีการจัดกิจกรรมด้านดนตรีและการ
เคลื่อนไหว  ออกก าลังกาย  กายบริหารหน้าเสาธง  กิจกรรมกลางแจ้ง   กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดีโดยการเชิญ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาดูแล มีการตรวจสุขภาพฟัน  มีการตรวจความสะอาดของร่างกาย  ผม  เล็บมือก่อนเข้า
ห้องเรียนทุกวัน  มีบันทึกการตรวจสุขภาพประจ าวัน/ประจ าเดือนและมีการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายของผู้
เด็กเป็นรายบุคคล 
  การพัฒนาด้านอารมณ์  โรงเรียนได้พัฒนาและส่งเสริมเด็กให้มีลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกทางอารมณ์  
จิตใจและความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย   มีการด าเนินโครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการพัฒนาเพ่ือการเรียนรู้ โดย
มีกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง,กิจกรรมหนูน้อยนักประดิษฐ์ ,กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน อย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่องให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเอง  กล้าแสดงออก  ร่าเริงแจ่มใส  ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้  เด็กได้ท า
กิจกรรมศิลปะที่หลากหลายโดยบูรณาการในการเรียนรู้ตามหน่วยต่าง ๆ  ท าให้ผลงานศิลปะสวยงามและมี
ความคิดสร้างสรรค์เป็นของตนเอง เมื่อท างานเสร็จแล้วครูก็จะน าผลงานของผู้เรียนมาจัดแสดงเพ่ือเสริมสร้าง
ความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง   ทั้งยังส่งเสริมแรงกระตุ้นด้วยการชื่นชม  ยกย่อง  ให้ก าลังใจ  ในการท างาน
ท ากิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือให้เด็กได้มีความมุ่งมั่นในการท างาน   
  การพัฒนาด้านสังคม  ครูผู้สอนด าเนินการจัดประสบการณ์เชิงบูรณาการ   เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรม
แสดงออกด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัย  สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยและ
พอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียนโดยการก าหนดตารางเวรรับผิดชอบหน้าที่
ประจ าวัน ขึ้นและมีโครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อีกด้วย นอกจากนั้น จัดให้มีโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมหนูน้อยทั้งในและนอกห้องเรียน  ที่เน้นที่กริยามารยาท  การเดิน การไหว้  การแสดงความเคารพผู้ใหญ่
ตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนมีการจัดโครงการพัฒนาเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้และการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม  และการรักการท างาน โดยจัดให้เด็กได้ท างานด้วย
วิธีการหลากหลาย เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้   ให้เด็กได้เลือกท ากิจกรรมตามความสนใจ   
  การพัฒนาด้านสติปัญญา โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญา โดยจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัย  เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ สามารถตั้ง
ค าถามในสิ่งที่ตนสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาค าตอบมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ สนใจสิ่งรอบตัว  
การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีโครงการวิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้  โครงการภาษาเพ่ือ
การสื่อสารเด็กได้ฝึกทักษะทางภาษา  ทดลองปฏิบัติ  ท าให้เด็กคิดแก้ปัญหาได้เหมะสมกับวัย 
สนับสนุนให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน  จัดกิจกรรมในห้องเรียน ครูอ่าน/เล่าให้ฟัง จัดให้มีมุมหนังสือ  ฟังนิทานจากครู
และเลือกหนังสืออ่านตามความสนใจและโครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการพัฒนาเพ่ือการเรียนรู้ เด็กได้
สร้างสรรค์ผลงานและจินตนาการ เช่นงานศิลปะ การประดิษฐ์ หรือโครงงานต่างๆ 
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     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบตั ิ ไม่ปฏบิัต ิ

1 
 

มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง้สี่ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 

  
4.46 ดีเลิศ 

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับ
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 

    

1.2ออกแบบจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่
เร่งรัดวิชาการ 

    

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณท์ี่เน้นการเรยีนรูผ้่านการ
เล่น และการลงมือปฏิบัติ (Active learning) 

    

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณท์ี่ตอบสนองความ
ต้องการและความแตกต่างของเดก็ปกติและกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

    

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนา
หลักสตูรอย่างต่อเนื่อง 

    

2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรยีน   4.47 ดีเลิศ 
2.1 จัดครูครบชั้นเรียน      
2.2 จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัด
ประสบการณ ์

    

2.3 จัดครูไมจ่บการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรม
การศึกษาปฐมวัย 

    

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย     
2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรม
การศึกษาปฐมวัย 

    

3 ส่งเสริมให้ครมูีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ ์   4.42 ดีเลิศ 
3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรูค้วามสามารถ
ในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 

    

3.2ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก  

    

3.3ส่งเสริมครูใช้ประสบการณส์ าคัญในการออกแบบการจดั
กิจกรรม จดักิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็ก
เป็นรายบุคคล 

    

3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสมัพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว     
3.5ส่งเสริมใหค้รูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)  

    

4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภยั 
และเพียงพอ 
 

  
4.42 ดีเลิศ 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบตั ิ ไม่ปฏบิัต ิ

 4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ค านึงถึงความ
ปลอดภัย 

    

4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกหอ้งเรียนที่ค านึงถึงความ
ปลอดภัย 

    

4.3 ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ที่เปน็รายบุคคลและกลุ่ม เล่น
แบบร่วมมือร่วมใจ 

    

4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มสีื่อการเรียนรู้ ที่
ปลอดภัยและเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจาก
ธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีการ
สืบเสาะหาความรู ้

    
 

4.5จัดห้องประกอบท่ีเอื้อต่อการจดัประสบการณ์และพัฒนา
เด็ก 

    

5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้พื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ ์

  
4.35 ดีเลิศ 

5.1 อ านวยความสะดวกและให้บรกิารสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรยีนรู้ 

    

5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลติและใช้สื่อ
ในการจัดประสบการณ ์

    

5.3 มีการนเิทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์     

5.4 มีการน าผลการนิเทศติดตามการใช้สื่อมาใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนา 

    

5.5ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพรก่ารพัฒนาสื่อ และ
นวัตกรรมเพื่อการจดัประสบการณ ์

    

6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

  
4.41 ดีเลิศ 

6.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัและอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

    

6.2 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานที่
สถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตามแผน 

    

6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

    

6.4  มีการติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผล 
การประเมินตนเองประจ าปี และรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 

  
  

6.5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคณุภาพ
สถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

  
  

 สรุปผลการประเมินสรุปผลการประเมิน= ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

4.42 ดีเลิศ 
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หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
***ค่าเป้าหมาย = จ านวนข้อการปฏิบัติในแตล่ะประเด็นพิจารณา 

 
 
 
 

 

 

 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 

 การบริหารการจัดการ  ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจในปรัชญา  แนวคิด  หลักการจัดการศึกษา 
สถานศึกษามีหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการก าหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษาโดยส่งครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา จัดท าแผน
สถานศึกษา เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติตอบสนองความต้องการและสอดคล้องกับวิถีชีวิต ชุมชน
และท้องถิ่น โดยมีโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางกาศึกษา
สู่ความเป็นครุมืออาชีพและโครงการพัฒนาคุณภาพบริหารงบประมาณใช้กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนและกรรมการมูลนิธิในการด าเนินงานมีการจัดครูที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนมีทักษะในการจัดประ
การณ์และประเมินเด็ก มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นและพัฒนาตนเองมาโดยตลอด  เข้าร่วม
ประชุม/สัมมนาตามหน่วยงานต้นสังกัดส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาตนและน าความรู้มาใช้ในการจัดการ
ประสบการณ์การเรียนรู้การจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ สนับสนุนให้มีการสอนแบบโครงงาน  และให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ตลอดเวลา โดยมีโครงการสรรหาครูและโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นครูมือ
อาชีพเข้ามารองรับการการบริหารจัดการรวมไปถึงสถานศึกษาได้จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนให้มีมุมการจัดประสบการณ์ที่หลากหลายและเน้นความปลอดภัย มีการสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีวัสดุ 
อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ทั้งในและนอก โดยมีโครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โครงการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและโครงการพัฒนาคุณภาพบริหารงานงบประมาณ สถานศึกษาจัด
โครงสร้างการบริหารงานภายในสถานศึกษาอย่างมีระบบ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางด้าน
วิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มเวลาโครงการพัฒนาคุณภาพบริหารงบประมาณ และเต็มศักยภาพมีการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และแผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่มีโครงการ/งาน/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย มีค าสั่งมอบหมายงานและหน้าที่อย่างเหมาะสม มี
การประเมินตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลด าเนินงานโดยมีผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมอย่างชัดเจน  โดยมีโครงการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (ปฐมวัย)โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยใช้กิจกรรมนิเทศภายใน กิจกรรมโครงสร้างหลักสูตรและกิจกรรมหลักสูตร
ท้องถิ่นท่ีมีการการก าหนดจัดท าและรายงานผลอย่างชัดเจน 
 
 
 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
1.00 – 1.49 ระดับคณุภาพ     ก าลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคณุภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคณุภาพ      ด ี
3.50 – 4.49 ระดับคณุภาพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคณุภาพ      ยอดเยี่ยม  

แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข้อได้ระดับคณุภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ข้อได้ระดับคณุภาพ ด ี
ปฏิบัติ 4 ข้อได้ระดับคณุภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
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มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ
1 จัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมให้เด็กมี

พัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเตม็
ศักยภาพ 

  87.00 9 9 87.41 
 

ดีเลิศ 

1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล 

    9 
86.67  

1.2 จัดท าแผนและใช้แผนการจัด
ประสบการณ์จากการวเิคราะห์
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
หลักสตูรสถานศึกษา 

    9 
86.67  

1.3 จัดกิจกรรมทีส่่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ครบทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย ด้าน
อารมณจ์ิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา โดย ไมมุ่่งเน้นการพัฒนาด้าน
ใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 

    9 88.89  

2 สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสขุ 

  86.00 
 

9 9 86.67 ดีเลิศ 

2.1 จัดประสบการณ์ที่เช่ือมโยงกบั
ประสบการณ์เดมิ 

    9 84.44  

2.2 ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรม
อย่างอิสระ ตามความต้องการความ
สนใจ ความสามารถ ตอบสนองตอ่
วิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 
หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

    9 86.67  

2.3 เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ 
กระท า และสรา้งองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

    9 88.89  

3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

  86.00 9 9 88.33 ดีเลิศ 

3.1  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ในห้องเรียนไดส้ะอาด ปลอดภัย และ
อากาศถ่ายเทสะดวก 

    9 84.44  

3.2  จัดให้มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนท่ี
ส าหรับมุมประสบการณ์และการจดั
กิจกรรม 

     
9 

95.55  

3.3 จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดภาพ
แวดล้อมในห้องเรยีน เช่น ป้ายนิเทศ 
การดูแลต้นไม้  
เป็นต้น 
 

    9 88.89  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ
 3.4  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ

ช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถกีาร
เรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล 
คอมพิวเตอร์ ส าหรับการเรยีนรู้ กลุ่ม
ย่อย สื่อของเล่นท่ีกระตุ้นให้คิดและหา
ค าตอบ เป็นต้น 

  86.00 9 9 88.33 ดีเลิศ 

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพัฒนา
เด็ก 

  86.00 9 9 86.11 ดีเลิศ 

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม
และกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมอืและ
วิธีการที่หลากหลาย  

    9 97.78  

4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วม 

    9 80.00  

4.3 น าผลการประเมินที่ไดไ้ปพัฒนา
คุณภาพเด็กอย่างเป็นระบบและตอ่เนื่อง 

    9 84.00  

4.4 น าผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 

    9 86.11  

 สรุปผลการประเมิน = ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
       จ านวนประเด็นพิจารณา 

 

87.13 
 

ดีเลิศ 

 

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 

***ผลการประเมิน (ร้อยละ) =     100 x ผลรวมการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                                       จ านวนเด็กทั้งหมด 
แปลผลการประเมินคณุภาพที่ได ้        

 ร้อยละ  00.00 – 49.99 =  ก าลังพัฒนา   
 ร้อยละ  50.00 – 59.99 = ปานกลาง   
 ร้อยละ 60.00 – 74.99 = ด ี   
 ร้อยละ 75.00 – 89.99 = ดีเลิศ   
 ร้อยละ 90.00 – 100 = ยอดเยี่ยม 
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3  
  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ครูได้จัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพทั้งทางด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์ – จิตใจด้านสังคม  ด้านสติปัญญาและครูยังต้องรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล 
มีการจัดท าแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรตามช่วง
อายุวัย และได้มีการจัดท าคู่มือหลักสูตรสถานศึกษา ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์
เด็ก ให้เด็กได้มีโอกาสท ากิจกรรมอย่างอิสระ จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนแบบActive Leaningเด็กได้เลือกเรียนรู้ ลงมือกระท าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีโครงการกิจกรรม
สนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการพัฒนาเพ่ือการเรียนรู้  เด็กได้เรียนรู้
กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการในการท างานอย่างเป็นระบบ,โครงการวิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ 
เด็กได้ทักษะในการสังเกต ทดลอง การคิดแก้ปัญหาและการสรุปผล , โครงการภาษาเพ่ือการสื่อสาร เด็กรู้จักใช้
ภาษาในการสื่อสารสนทนาโต้ตอบเรียนรู้สิ่งต่างๆซึ่งกันและกันและสอดแทรกภาษาอาเซียน, โครงการพัฒนาเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กได้เรียนรู้นอกสถานที่เกี่ยวกับธรรมชาติ สถานที่ส าคัญ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน
ชุมชนเกี่ยวกับอาชีพต่างๆเพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงและปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้โดยการลงมือ
กระท าให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม และนอกจากนั้นการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มีมุมประสบการณ์และมีพ้ืนที่ในการแสดงผลงาน สื่อที่กระตุ้นดึงดูดความสนใจให้เด็กได้คิดค้นคว้าหา
ค าตอบด้วยตนเอง โดยมีโครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต้องมีเครื่องมือ
การวัดและการประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พฤติกรรมที่เหมาะสม เน้นสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู เด็ก และผู้ปกครองในเชิงบวก โดยมีโครงการสานสัมพันธ์
ผู้ปกครอง ชุมชน ครูมีสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกระตุ้นให้เด็ก รู้จักคิด ครูมีเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย 
ในการประเมินพัฒนาการเด็ก ศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล มีการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาเด็ก โดยมีโครงการวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และบันทึกผลการพัฒนาเด็กโดยครูประจ าชั้นมีการสรุปผลการประเมิน  
จัดท าสมุดรายงานประจ าตัวเด็ก  เพ่ือรายงานผลพัฒนาการเด็กในทุกด้านเป็นประจ าภาคเรียน เสนอต่อผู้ปกครอง
และผู้ที่เก่ียวข้อง  ตลอดจนมีการส่งต่อของข้อมูลเด็กในระดับสูงขึ้น 
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 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1 มีความสามารถในการอ่าน การเขยีน  

การสื่อสาร และการคดิค านวณ 
  75.00 1,756 1,619 92.24 ยอดเยี่ยม 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านใน
แต่ละระดบัช้ันตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษา
ก าหนด 

    1,751 99.72  

1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียนใน
แต่ละระดบัช้ันตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษา
ก าหนด 

    1,752 99.77  

1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร
ในแต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

    1,675 95.39  

1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิด
ค านวณในแตล่ะดับช้ันตามเกณฑท์ี่
สถานศึกษาก าหนด 

    1,301 74.09  

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

  75.00 1,756 1,756 100 ยอดเยี่ยม 

2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตรต่รองอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

    1,756 100  

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็น  

    1,756 100  

2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปญัหาอย่างมี
เหตุผล 

    1,756 100  

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   75.00 1756 1,533 87.29 ดีเลิศ 
3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
รวบรวมความรูไ้ด้ทั้งตัวเองและการท างาน
เป็นทีม 

    1,416 80.65  

3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์
ความรู้และประสบการณม์าใช้ในการ
สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลติ 

    1,649 93.93  

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 
 

  75.00 1,756 1,397 79.57 ดีเลิศ 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

    1,723 96.96  

4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ 
การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม 

    1,105 62.18  

5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

  50.00 1,756 914 52.04 ดี 

5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรยีนรู้ตาม
หลักสตูรสถานศึกษา 

    1,723 98.12  

5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการ
เรียนรูต้ามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐาน
เดิม 

    885 50.40  

5.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผล
การทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น 
ๆ 

    35 7.59  

6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

  80.00 1,756 1,756 100 ยอดเยี่ยม 

6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติทีด่ีในการศึกษาต่อ  

    1,756 100  

6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติทีด่ีในการจัดการ การท างานหรือ
งานอาชีพ 

    1,756 100  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1 การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษาก าหนด 
  82.00 1,756 1,756 100 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จรยิธรรม เคารพในกฎกติกา   

  82.00 1,756 1,756 100 ยอดเยี่ยม 

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านยิมและจิตส านึก
ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขดักับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสงัคม 

  82.00 1,756 1,756 100 ยอดเยี่ยม 

2 ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   82.00 1,756 1,756 100 ยอดเยี่ยม 
 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 

เห็นคุณคา่ของความเป็นไทย  
  82.00 1,756 1,756 100 ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมสี่วนร่วมในการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง
ภูมิปัญญาไทย 

  82.00 1,756 1,756 100 ยอดเยี่ยม 

3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

  82.00 1,756 1,756 100 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ 
วัย  เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม 
ประเพณ ี

  82.00 1,756 1,756 100 ยอดเยี่ยม 

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   82.00 1,756 1,643 93.54 ยอดเยี่ยม 
 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพ

กาย สุขภาพจติ อารมณ์และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  

  82.00 1,756 1,643 93.54 ยอดเยี่ยม 

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยูร่่วมกับคน
อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไมม่ีความ
ขัดแย้งกับผู้อื่น 

  82.00 1,756 1,643 93.54 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน 97.85 ยอดเยี่ยม 
 
หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 

***ผลการประเมิน (ร้อยละ)   =     ผลรวมการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                               จ านวนประเดน็พิจารณา 
แปลผลระดับคณุภาพ        

ก าลังพัฒนา  ร้อยละ  00.00 – 49.99     
ปานกลาง   ร้อยละ  50.00 – 59.99     
ด ี   ร้อยละ 60.00 – 74.99     
ดีเลิศ   ร้อยละ 75.00 – 89.99     

 ยอดเยี่ยม  ร้อยละ  90.00 – 100    

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1  

 กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1.1 
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิมีกระบวนการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในด้านการอ่านออก เขียนได้ 

มีทักษะในการสื่อสารและคิดค านวณ โดยมีการจัดกิจกรรมการอ่าน การเขียน การสื่อสารและคิดค านวณ ให้
เป็นไปตามความสามารถและตามศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน 
การเขียน เช่น จัดให้มีโครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ โครงการปรับพ้ืนฐาน กิจกรรมอ่านเขียนเรียนสนุก 
กิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้อ่านคล่องเขียนคล่อง และชุมนุมอ่านเขียนเรียงร้อยถ้อยภาษา ซึ่งครูผู้สอนใช้เทคนิคการ
สอนที่หลากหลายวิธี เพ่ือเอ้ือต่อผู้เรียนและมีการจัดท าสื่อการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีศักยภาพที่ดี
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ยิ่งขึ้นและเพ่ือเป็นการซ่อมเสริมช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องการอ่านการเขียนให้มีทักษะที่ดียิ่งขึ้น มีการ
ทดสอบการอ่านการเขียน เป็นรายบุคคลในแต่ละชั้นเรียนในทุกภาคการศึกษา 
 นอกจากนี้ ในการจัดการเรียนการสอน ยังยึดนโยบายของโรงเรียนเป็นส าคัญคือ  

- จัดท าแผนการสอนที่เน้นการอ่านออกเขียนได้ เช่นการจัดท าแบบประเมินการเรียนทุกครั้งเมื่อจบ
หน่วยการเรียน และประเมินการอ่านออกเขียนได้ โดยใช้แบบประเมินของโรงเรียน แบบประเมินของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่และแบบประเมินของส านักวิชาการ ซึ่งจะมีการประเมินเดือนละ 1 ครั้ง 

- การพัฒนาโดยการน าผลการประเมินในแต่ละครั้งมาเปรียบเทียบความก้าวหน้าของผู้เรียนของการ
สอบประเมินแต่ละครั้ง และน าผลไปพัฒนาในครั้งต่อไป 

จะเห็นได้ว่า จากการจัดกิจกรรมตามแนวนโยบายของโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 4 มีผลพัฒนาด้านการอ่านและเขียน อยู่ในระดับที่ดีขึ้น 
(ข้อมูลจากการประเมินการอ่าน-การเขียน ชั้น ป.1- ม.3 การอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3) 

สถานศึกษาได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ กิจกรรม
ทักษะการอ่าน กิจกรรมจัดหา/ผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรม กิจกรรมห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม ผู้เรียนระดับชั้น ป.1- ม.4 และพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมมีการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ให้ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสาร 
ด้วยการพูดหรือเขียนตามความคิด น าเสนอความคิด วิธีการแก้ปัญหา ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ก าหนด
เป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล ประกอบ มีความคิดริเริ่ม 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย การจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพ
ของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ จัดการเรียนให้ผู้เรียนได้รู้สึกสนุกสนานไปกับการเรียนรู้จากการท ากิจกรรม โดย
เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการท างานเป็นทีม โดยสถานศึกษาให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยจัดให้นักเรียนได้มีการท ากิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีโดยการลงมือปฏิบัติจริงพร้อมทั้งจัดให้มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใน
สถานศึกษา เพ่ือให้เพียงพอต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน อีกท้ังสถานศึกษาได้จัดให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้
และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆโดยการจัดโครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการศึกษา 
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โครงการพัฒนาสื่อเพ่ือพัฒนาคุณภาพ โครงการสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  โดยมีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่าง
ผู้เรียนกับครู  สถานศึกษาและชุมชน ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาสืบค้นข้อมูลและ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน โดยใช้กระบวนการคิด ผู้เรียนได้วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะความส าคัญ พัฒนาทักษะการคิด
การท างาน ความจ าเป็นในการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน มีการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการส่งครูเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาเทคนิคการสอนเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน   
 นอกจากนี้ สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้กับผู้เรียนโดยมีการจัดชุมนุมคอมพิวเตอร์  
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  โครงการจัดสรร ซื้อ  ผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา  เพื่อให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้  และมีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน  เพ่ือให้
น าไปปรับใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน เป็นต้น 
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สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ครูผู้สอนมีการ
พัฒนาเทคนิควิธีการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนมากขึ้น โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนที่
หลากหลายทั้งในชั่วโมงเรียนและชั่วโมงลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ รวมทั้งการใช้สื่อมาช่วยในการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะ พัฒนา
ศักยภาพในตัวผู้เรียนให้เพ่ิมมากขึ้นตามศักยภาพผู้เรียนแต่ละคน รวมทั้งครูผู้สอนมีการท าวิจัยชั้นเรียนเพ่ือ
แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนและน ามาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของ
ผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยการจัดการ
เรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นและรู้ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความม่ันใจและภูมิใจในผลส าเร็จของงาน สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้
ในการท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้ค้นพบความสามารถ ความสนใจ มีทักษะการแสวงหาความรู้ 
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการจัดการ และเห็นความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม มีลักษณะนิสัยการ
ท างานที่เสียสละ นอกจากนั้นยังท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้องท าให้มี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพ พร้อมทั้งท าให้ผู้เรียนเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมโดย
การด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1.จัดกิจกรรมตามหลักสูตรการเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพ 
2.จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
3.จัดกิจกรรมชุมนุม( ด้านงานอาชีพ ) 
4.MOUงานอาชีพกับวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
5.จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (งานอาชีพ) 

  
 กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1.2 

โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษา
ก าหนด โดยมีการจัดวัดและประเมินจากกิจกรรมที่หลากหลาย  ซึ่งจะเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่
แสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ข้อ ให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม
และจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

สถานศึกษาได้มีการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนเพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดย
เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยจัด
ให้มีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้โครงการคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมีกิจกรรมเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์
กิจกรรมสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะโครงการวันส าคัญต่าง ๆ ตามโครงการและกิจกรรมได้เน้นการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรมที่บ่งบอกให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทยได้เหมาะสมกบัวัยของผู้เรียน 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพ
ของผู้เรียน ผู้เรียนต้องยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายโดยมีการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้และการประเมินผู้เรียน เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนดทุกระดับ
การศึกษา ศึกษาแนวปฏิบัติในการพัฒนาผู้เรียนว่าจะด าเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยวิธีใด  เช่น 
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บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ มีการจัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและปลูกฝังคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โดยสอดแทรกในกิจวัตรประจ าวันของสถานศึกษา ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เ รียนก่อนการพัฒนา ซึ่ง
ผู้เรียนต้องยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณี 

มีการจัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยสอดแทรกกิจกรรมการเรียน
การสอน ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียนก่อนการพัฒนา ซึ่งผู้เรียนมีการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี โดยเน้นให้ครูจัดกิจกรรมการออกก าลัง
กาย เช่น การเล่นฟุตบอล ฟุตซอล กรีฑา มวยไทย ว่ายน้ า เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม ให้แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมี
ความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
ผลการด าเนินการ 

ด้านผลการประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด เนื่องด้วยคุณลักษณะและ
ค่านิยมนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติอยู่เป็นกิจวัตรประจ าวันหากนักเรียนประพฤติไม่ถูกต้องจะมีคุณครูคอยตักเตือน 
เพ่ือแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ ดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 82.74 
 สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพและการจัดการศึกษา 5 ปี ที่มีองค์ประกอบของแผนชัดเจน โครงการ
กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยผู้เรียนสามารถ
แสดงออกถึงความเป็นไทยผ่านทางโครงการคุณธรรม จริยธรรม คือ นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี  คุณครูและผู้มีพระคุณโดยน าหลักธรรมค า สอนทาง
พระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้มีคุณลักษณะอังพึงประสงค์ที่ดีงาม คือ เป็นผู้มีมารยาทดี แต่งกายดี 
สะอาดเรียบร้อย รวมถึงการมีสุขภาพจิตที่ดีอยู่ที่ร้อยละ 90.24 
 ในด้านจัดการเรียนรู้ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม กระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและได้
สอดแทรกในการท ากิจกรรมลงมือปฏิบัติจริง ในกิจวัตรประจ าวันของสถานศึกษา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในระดับที่
สูงขึ้นในทุกโครงการและกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นให้กับนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.49 

 ด้านผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเรียน ด้านสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
ผู้เรียนได้รับความพร้อมเพรียงร่างกายสดชื่น เข้าร่วมกิจกรรม ท างานเป็นทีมและมีส่วนร่วมในหมู่คณะผู้เรียนส่วน
ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ ดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 93.54 
 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัต ิ

ไม่ 
ปฏิบัต ิ

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

  
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 1.1 ก าหนดเป้าหมายทีส่อดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาตินโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด 

    

 1.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสอดคล้อง 
เชื่อมโยงกับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 
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ประเด็นพิจารณา การปฏิบัติงาน *** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัต ิ ปฏิบัต ิ

 1.3 ก าหนดเป้าหมาย วสิัยทัศน์ และพันธกิจทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

    

1.4 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

    

1.5 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจของโรงเรียน
เผยแพรต่่อสาธารณชน 

    

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   ดีเลิศ ดีเลิศ 
2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างเป็นระบบ  

    

2.2 มีการน าแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

    

2.3 มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการนเิทศ
ภายใน 
 

    

2.4 สถานศึกษามีการน าข้อมลูมาใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา 
 

    

2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผูท้ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

    

3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคณุภาพผู้เรยีนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  
ด ี ด ี

3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการ
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 

    

3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการ
พัฒนาหลักสตูรตามความต้องการของผู้เรียน ท่ี
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 

    

3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสตูรที่เน้น
คุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  

    

3.4 ก าหนดหลักสตูรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการ
เรียนการสอนทุกกลุม่เป้าหมาย  

    

3.5 สถานศึกษามีการปรบัปรุง และพัฒนาหลักสตูรให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

    
 

4 พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   ดีเลิศ ดีเลิศ 
4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ  

    

4.2 จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชพี     
4.3 น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชพีเข้ามาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียน 

    

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบตัิงานของครู บุคลากร ที่มี
ผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัต ิ

ไม่ 
ปฏิบัต ิ

 4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรา้งนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็น
แบบอย่างท่ีดีที่ส่งผลต่อการเรียนรูข้องผู้เรียน 

    

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 

  ด ี ด ี

5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 

    

5.2 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน 
ที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 

    

5.3 จัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสรมิให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

    

5.4 จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ และมคีวามปลอดภัย 

    

5.5 จัดให้ผูเ้รียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัด
สภาพแวดล้อมตามศักยภาพของผูเ้รียน 

    

6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุน          
การบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู ้

  ด ี ด ี

6.1 ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ                  
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
และการจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

    

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อบริหาร
จัดการและการจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

    

6.4 ให้บริการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการ
จัดการและการจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

    

6.5 ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 สรุปผลการประเมิน   ดีเลิศ ดีเลิศ 
 
หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 

***ค่าเฉลีย่ผลการประเมินคณุภาพ              =                        ผลรวมค่าเปา้หมาย 
                                                                                    จ านวนประเด็นพิจารณาตามคา่เป้าหมาย 
 แปลผลระดับคณุภาพ     ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ  
 ปฏิบัติ 1 ข้อ ระดับคณุภาพ ก าลังพัฒนา   1.00 – 1.49   
 ปฏิบัติ 2 ข้อ ระดับคณุภาพ ปานกลาง    1.50 –2.49   
 ปฏิบัติ 3 ข้อ ระดับคณุภาพ ด ี    2.50 – 3.49   
 ปฏิบัติ 4 ข้อ ระดับคณุภาพ ดีเลิศ    3.50 – 4.49   
 ปฏิบัติ 5 ข้อ ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม    4.50 – 5.00 
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 

 สถานศึกษาสถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน โดยมีการก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับบริบทของสถานศึกษา  ความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น มีแผนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด อีกทั้งยังทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโดยมีความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่จะด าเนินการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน โดยมีโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็นพิจารณาดังนี้    
 -กิจกรรมประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษา   
 -โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 -โครงการสัมพันธ์ชุมชน 

-โครงการพัฒนาสื่อเพ่ือพัฒนาคุณภาพ    
-โครงการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ   
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
-โครงการทัศนศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้   
-โครงการภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
-โครงการสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
-โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ  
-โครงการโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการศึกษา 

 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
เป็นระบบเพ่ือน าแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และมีการ
บริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบสารสนเทศภายในตลอด
รวมถึงสถานศึกษามีการบริหารจัดการให้ครูและบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนไปใช้ใน
การพัฒนาสถานศึกษา และในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาโดยมี
โครงการและกิจกรรมประกอบประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
 -โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

-กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา   
 -โครงการพัฒนาครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาการเรียนรู้สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
 -โครงการโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการศึกษา 

-กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  
สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย  มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียน  ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  ชุมชน  และท้องถิ่น  มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจริง และมีการก าหนดหลักสูตร
สถานศึกษาครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  ตลอดรวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม โดยมีโครงการและกิจกรรมประกอบประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-โครงการภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
-โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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-โครงการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 สถานศึกษามีมีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากรให้มีความช านาญทางวิชาชีพ โดยจัดให้มีชุมชน
กาเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการตรวจสอบ ทบทวนการปฏิบัติงาน
ของครู บุคลากรที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดรวมถึงการถอดบทเรียนเพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็น
แบบอย่างที่ดีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโครงการพัฒนาครู โดยมีโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็น
พิจารณาดังนี้  
 -โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 

-โครงการสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
-โครงการเยี่ยมป่วยช่วยเหลือครู 
-โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมในภายในและภายนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และค านึงถึง

ความปลอดภัย ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม จัดสถานที่โดยให้ผู้เรียนได้ใช้
ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อมตามศักยภาพของผู้เรียน โดยมีโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้ องกับประเด็น
พิจารณาดังนี้  

-โครงการอาคารสถานที่ 
-โครงการทัศนศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้   
-โครงการเปิดบ้านวีรนาท   

 สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้มีการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา โดยมีการศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน ามาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกิด
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  อีกทั้งยังมีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการ ตลอดรวมถึงการติดตามผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการและ
กิจกรรมประกอบประเด็นพิจารณาดังนี้    

-โครงการประชาสัมพันธ์   
-โครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการศึกษา  
-กิจกรรมพัฒนาสารสนเทศภายในสถานศึกษา   
-โครงการพัฒนาสื่อ 
-โครงการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
        

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ครูผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได ้ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบตัิจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

  75.00 87 87 92.97 ยอดเยี่ยม 
 

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูต้าม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของ
หลักสตูรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผูเ้รียน
ได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคดิ
และปฏิบตัิจริง 

    87 94.11  

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถน าไปจดักิจกรรมได้จริง 

    87 94.80  

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และ
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  

    87 91.08  

1.4  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก 
แสดงความคดิเห็น สรุปองค์ความรู้ 
และน าเสนอผลงาน 

    87 92.42  

1.5สามารถจดักิจกรรมการเรียนรูใ้ห้
ผู้เรยีนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

    87 92.42  

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

  75.00 87 87 91.80 ยอดเยี่ยม 

1.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรยีนรู ้

    87 91.76  

1.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปญัญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรยีนรู ้

    87 92.90  

1.3 สร้างโอกาสใหผู้้เรยีนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อท่ี
หลากหลาย 

    87 90.75  

3 
 
 
 
 

มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก   75.00 87 87 94.50 ยอดเยี่ยม 
3.1 ผูส้อนมีการบริหารจัดการชั้น
เรียน โดยเน้นการมีปฏสิัมพันธ์เชิง
บวก  

    87 94.50  

3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้น
เรียน ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก
รักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถ
เรียนรูร้่วมกันอย่างมีความสุข 
 

    87 94.50 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ครูผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ ปฏิบัต ิ

 
ไม่ 

ปฏิบัต ิ

4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่ง
เป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน 

  75.00 87 87 96.56 ยอดเยี่ยม 

4.1 มีการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเปน็
ระบบ 

       

4.2 มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู ้

       

4.3 เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนและผู้มสีว่น
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล 

       

4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผูเ้รียนเพื่อ
น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู ้

       

5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

  75.00 87 87 92.36 ยอดเยี่ยม 

5.1 และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
แลกเปลีย่นความรู้และประสบการณ์
ในการจัดการเรียนรู ้

       

5.2 น าข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจดัการเรียนรู้
ของตนเอง 

       

สรุปผลการประเมิน 93.64 ยอดเยี่ยม 
 
หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 

***ผลการประเมิน (ร้อยละ)   =     ผลรวมการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                               จ านวนประเด็นพิจารณา 
แปลผลระดับคุณภาพ        

ก าลังพัฒนา  ร้อยละ  00.00 – 49.99     
ปานกลาง  ร้อยละ  50.00 – 59.99     
ดี   ร้อยละ 60.00 – 74.99     
ดีเลิศ   ร้อยละ 75.00 – 89.99     
ยอดเยี่ยม  ร้อยละ 90.00 – 100     
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
สถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยมีการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
ดังนี้ โครงการพัฒนาหลักสูตร -สถานศึกษา  มีกิจกรรมจัดท าโครงสร้างหลักสูตร   กิจกรรมนิเทศภายในโครงการ
ประกันคุณภาพการศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงการด าเนินงานโครงการ / 
กิจกรรม ดังนี้โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  มีกิจกรรมจัดท าโครงสร้างหลักสูตร   กิจกรรมนิเทศภายใน
โครงการประกันคุณภาพการศึกษามีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม ดังนี้โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
โครงการพัฒนาการอ่าน การเขียนภาษาไทยโครงการสัมพันธ์ชุมชนกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน  กิจกรรม
เยี่ยมบ้านนักเรียน ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยมีการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย โครงการกีฬาและนันทนาการโครงการ
ลูกเสือเนตรนารีโครงการวันส าคัญโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโครงการเปิดบ้านวิชาการโครงการภาษาเพ่ือ
การสื่อสารโครงการทัศนศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้  โครงการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ ผลการด าเนินการอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้โดยมีการด าเนินงานโครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการศึกษารวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยด าเนินการตามโครงการทัศนศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ มีการด าเนินการ
ในช่วงชั้นที 1,2,3และ 4สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย โดยมีการ
ด าเนินงาน/กิจกรรม โครงการพัฒนาสื่อเพ่ือพัฒนาคุณภาพ มีการด าเนินกิจกรรมสร้างและพัฒนาสื่อ กิจกรรมสรร
หาผลการด าเนินการอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยมีการด าเนินงาน/กิจกรรม
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาการเรียนรู้สู่ความเป็นมืออาชีพเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีการ
ด าเนินงาน/กิจกรรม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาการเรียนรู้สู่ความเป็นครูมืออาชีพ มีการ
ด าเนินกิจกรรมการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาเรียนรู้สู่ความเป็นครูมืออาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผลการด าเนินการอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ผู้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจักการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ เรียนเพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ โดยมีการด าเนินงาน กิจกรรมอย่าง
หลากหลาย ได้แก่ โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการด าเนินการกิจกรรม NT กิจกรรม O-Net กิจกรรม
ข้อสอบมาตรฐานกลาง โครงการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีการด าเนินกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 
กิจกรรมเรียนรู้แบบโครงงาน กิจกรรมชุมนุม โครงการปรับพ้ืนฐาน โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการ
ด าเนินกิจกรรมจัดท าโครงสร้างหลักสูตร กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน กิจกรรมนิเทศภายใน และโครงการพัฒนา
คุณภาพภายในสถานศึกษาผลการด าเนินการอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง  โดยการด าเนินงาน / กิจกรรมอย่างหลากหลาย  ได้แก่  
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โครงการเปิดบ้านวีรนาท  โครงการภาษาเพ่ือการสื่อสารมีการด าเนินกิจกรรมหน้าเสาธง  และกิจกรรมวันสุนทรภู่ 
/วันภาษาไทยแห่งชาติ   โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ผลการด าเนินการอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
ผลการด าเนินการ 
 ในด้านจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในระดับที่สูงขึ้นในทุกโครงการและกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นให้กับนักเรียนอยู่ที่ร้อยละ 
92.97 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ในด้านใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ในระดับที่สูงขึ้นในทุกโครงการและกิจกรรมอยู่ที่ ร้อยละ 91.80 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยมครูมีการใช้สื่อที่
หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนให้เข้าถึงนักเรียน ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อได้อย่างเต็มท ี
 ในด้านมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในระดับที่สูงขึ้นในทุกโครงการและ
กิจกรรมอยู่ที่ร้อยละ 94.50อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม มีการจัดอบรมการพัฒนาครู การศึกษาดูงาน ให้กับ
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือน าความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท าให้นักเรียนมีความสุขใน
การเรียน การใช้ชีวิตในโรงเรียน เกิดความรัก และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในระดับที่สูงขั้นในทุกโครงการและกิจกรรมอยู่ที่ร้อยละ 96.56อยู่ในระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยมเช่น กิจกรรม O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาภาษาไทยในปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 50.92 
จากปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 50.33 ซึ่งมีผลการพัฒนาขึ้นจากปีที่แล้ว มีค่าเท่ากับ +0.59  และยังมี
กิจกรรม วิจัยในชั้นเรียน กิจกรรมนิเทศภายใน ท าให้ครูผู้สอนรู้ถึงปัญหาของนักเรียนและน าผลที่ได้มาพัฒนาต่อไป 
 ในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูและนักเรียนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ และได้แสดงความสามารถตามความถนัดของตนเองและกล้าแสดงออกรวมทั้ง
ให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ใน
ระดับท่ีสูงขึ้นในทุกโครงการและกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น ร้อยละ 92.36 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 
มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 

1 
คุณภาพของเด็ก  ดีเลิศ 
1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสยัที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนองได้ 

ยอดเยี่ยม  

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
ได ้

ยอดเยี่ยม  

3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

ดีเลิศ  

4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรูไ้ด ้

ดีเลิศ  

5. โรงเรียนเพิม่เตมิได้... ดีเลิศ  
มาตรฐานที่ 

2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ 
1. มีหลักสตูรครอบคลมุพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทขอ
ท้องถิ่น 

ดีเลิศ  

2. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ดีเลิศ  
3. ส่งเสรมิให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญด้านการจดัประสบการณ์ ดีเลิศ  
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที ่

 1 
คุณภาพของนักเรียน  ยอดเยี่ยม 

 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
 1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ยอดเยี่ยม  
 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ยอดเยี่ยม  

 3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ  
 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดีเลิศ  
 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี  
 6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม  
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม  
 2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม  
 3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม  
 4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม  
มาตรฐานที ่

 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 

 1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม  
 2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม  
 3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม  

 4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม  
 5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง

มีคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม  

มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
 4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรยีนรู้อย่างปลอดภัย 

และเพียงพอ 
ดีเลิศ  

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้พื่อสนับสนนุ
การจัดประสบการณ ์

ดีเลิศ  

6. มีระบบบรหิารคณุภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม ดีเลิศ  
มาตรฐานที่ 

3 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ดีเลิศ 
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสรมิให้เดก็มีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดลุ
เต็มศักยภาพ 

ดีเลิศ  

2. สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รับประสบการณต์รง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

ดีเลิศ  

3. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย 

ดีเลิศ  

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ  

สรุปผลการประเมินระดับการศึกษาปฐมวัย  ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที ่

 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ยอดเยี่ยม 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม  

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม  
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม  
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม  
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม  

สรุปผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม 
 
3. จุดเด่น 
ระดับปฐมวัย 
คุณภาพของเด็ก 
1. เด็กน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแสดงอารมณ์และความรู้สึกได้สมวัย ช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตรประจ าวันและมีทักษะการคิดพ้ืนฐานได้ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง  4  ด้าน 
2. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลาการให้มีประสิทธิภาพ ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอา
ใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเด็กเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1. ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริง และมีการพัฒนาเด็กครบทุกด้านท้ังด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์ –จิตใจ  ด้านสังคม  และด้านสติปัญญา 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
คุณภาพของผู้เรียน 
1. สถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา อย่างเป็นระบบ มี
ผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดีเยี่ยม และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึง
พอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
2. ผู้เรียนทุกคนสามารถน าเทคโนโลยีไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้   
3. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
4. ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นเด็กและเยาวชนที่รู้จักน าหลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
2. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี  ที่สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนา 
3. สถานศึกษามีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงในกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆและการจัด
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ  
2. นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัด  ความสนใจของตนเองในด้างต่างๆ  
3. นักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายในการเรียนการสอน 
4. ครูมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอยู่เสมอ 
5. นักเรียนเกิดความรักซ่ึงกันและกัน มีความสุขที่จะเรียน 
6. ครูมีการพัฒนากิจกรรมให้ตรงกับการเรียนการสอนและตัวของนักเรียน 
7. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
8. ครูผู้สอนมีความตั้งใจ มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด การปฏิบตัิ
จริง ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
9. นักเรียนได้แสดงความสามารถตามความถนัดของตนเองและมีความสนุกสนาน 
10. นักเรียนเกิดความกล้าแสดงออก 

 
4.  จุดควรพัฒนา 
 ระดับปฐมวัย 
 
คุณภาพของเด็ก 
1.การส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กมีทักษะกระบวนการในการท างาน  มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
รู้จักคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.สร้างเครือข่ายความร่วมมือภายนอกที่หลากหลายเพื่อให้โรงเรียนมีความเข็มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
2.ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 
3.ควรมีการจัดมุมประสบการณ์ให้มีสื่อที่หลากหลายและน่าสนใจ 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1.ครูควรมีเครื่องมือการประเมินพัฒนาการเด็กด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
2.มุมประสบการณ์ควรมีสื่อที่ดึงดูดและกระตุ้นความสนใจให้เด็กได้คิดและหาค าตอบ 

 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
คุณภาพของผู้เรียน 
1. นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 –4 บางส่วนยังต้องพัฒนาทักษะด้าน
การอ่านการเขียน และส่งเสริมการอ่านการเขียนภาษาไทยให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้สามารถน าไปใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได้ รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์ภาษาไทย ตลอดจนการน าภาษาไทยไปใช้ได้ดียิ่งขึ้น 
2. สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน  
3.ในปีการศึกษา 2562 ควรมีการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนทุกระดับช่วงชั้น  
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กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. สถานศึกษา ควรมีการสานต่อการศึกษานอกสถานที่  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  ควรมี
การพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย และหลากหลายเพ่ือมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน  และมีการพัฒนาครู 
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
2. ครูควรพัฒนาสื่อให้มีความทันสมัยอยู่เสอม ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
3. ครูยังพัฒนาการเรียนการสอนไม่ตรงกับปัญหาของนักเรียน 
4. ครูควรมีสื่อนวัตกรรมที่หลากหลายมากขึ้นเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบการเรียนการสอน 
5. ครูควรส่งเสริมให้ผู้เรียนในการวิเคราะห์ด้วยตนเองก าหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ 
6. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนจะได้น าไปใช้พัฒนาตนเอง 

 
5.  แนวทางการพัฒนา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 1. จัดกิจกรรมให้เด็กมีทักษะกระบวนการในการท างานเป็นล าดับขั้นตอน ส่งเสริมการกล้าพูดกล้า
แสดงออกมีความมั่นใจในตนเอง กล้าคิดและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
 2. สถานศึกษาควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกที่หลากหลาย มีการเรียกประชุมชี้แจ้ง 
และติดตามผลการประชุมเพ่ือน ามาเป็นส่วนร่วมในการจัดการศึกษาหรือต่อยอดไปในด้านของการสร้างมุม
ประสบการณ์หรือพ้ืนที่การเรียนรู้ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นโดยอาจได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากเครือข่ายที่
ก าหนด และสถานศึกษาควรก าหนดแผนพัฒนาครูอย่างชัดเจนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 3. จัดให้มีมุมประสบการณ์ในห้องเรียนโดยให้มีสื่อที่หลากหลายดึงดูดความสนใจเด็กได้คิดและหาค าตอบ
ได้ด้วยตนเอง 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. จัดท าแผนการสอนที่เน้นการอ่านออกเขียนได้ เช่นการจัดท าแบบประเมินการเรียนทุกครั้งเมื่อจบ
หน่วยการเรียน และประเมินการอ่านออกเขียนได้ โดยใช้แบบประเมินของโรงเรียน แบบประเมินของส านักงาน
เขตพ้ืนที่และแบบประเมินของส านักวิชาการ ซึ่งจะมีการประเมินเดือนละ 1 ครั้ง 
 2. การพัฒนาโดยการน าผลการประเมินในแต่ละครั้งมาเปรียบเทียบความก้าวหน้าของผู้เรียนของการสอบ
ประเมินแต่ละครั้ง และน าผลไปพัฒนาในครั้งต่อไป 

3. จัดกิจกรรมตามหลักสูตรการเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่1 – ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

4. จัดกิจกรรมตามหลักสูตรการเรียนการสอน“กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(งานแนะแนวอาชีพและแนะแนว
การศึกษา)”ชั้นประถมศึกษาปีที่1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

5. จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ชั้นประถมศึกษาปีที่1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
6. จัดกิจกรรมชุมนุม( ด้านงานอาชีพ ) ชั้นประถมศึกษาปีที่1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 7. MOU งานอาชีพกับวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
 8. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (งานอาชีพ)ชั้นประถมศึกษาปีที่1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
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 9. จัดกิจกรรม ชมรมและกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ที่หลากหลาย ตอบสนองกับความต้องการของ
ผู้เรียน 
 10. ควรมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดท าหลักสูตรที่แปลกใหม่
และหลากหลายมากขึ้นเพ่ือสร้างคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนและเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ตัวผู้เรียน 

 11. จัดและส ารวจแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อน ามาบูรณาการในการเรียนรู้ 
 13. ศึกษาสภาพปัญหา วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอน 
 14. อบรม ส่งเสริมครู บุคลากรในด้านการจัดท าสื่อการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 15. ครูควรจัดกิจกรรมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองให้มากท่ีสุด 
 16. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และผู้เรียนมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย 
 
6. ความต้องการช่วยเหลือ 

1. ความต้องการสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก 
2. สนับสนุนห้องปฏิบัติการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมให้เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน 
3. ต้องการสื่อไอทีส าหรับจัดการเรียนการสอนได้ทุกห้องเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้รับการเรียนการสอนจาก

สื่อไอทีที่หลากหลายและทันสมัย 
 

7. ความโดดเด่นของสถานศึกษา(ถ้ามี) 
 ความโดดเด่น หมายถึงการด าเนินงานของสถานศึกษาที่ส่งเสริมสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ด้านต่างๆ เร่งรัดคุณภาพสถานศึกษาสู่การเป็นสถานศึกษาท่ีมีสมรรถนะสูงและพร้อมส าหรับการแข่งขันระดับสากลในอนาคต  

การพิจารณาความโดดเด่นให้พิจารณาจากสัดส่วน ร้อยละ เมื่อเทียบกับเด็กท้ังหมดของปริมาณผลงานที่เป็นที่ยอมรับใน
วงวิชาการระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง (ทั้งนี้ กรณีที่ได้รับรางวัลให้ระบุข้อค้นพบที่
แสดงถึงการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการของสถานศึกษา หน่วยงานที่มอบรางวัล และระบุปีที่ ได้รับรางวัลโดยต้องไม่เกิน 2 ปี 
ย้อนหลัง)    

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 
นานาชาต ิ

(C 3) 
ชาติ 
(C 2) 

ท้องถิ่น/ภูมิภาค 
(C 1) 

1. ได้รับโล่รางวัลพระราชทาน รางวัลชมเชย ประกวดสวด
มนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ 
มัธยมศึกษา ประเภทหญิงล้วน 

   

2. รางวัลเกียรติคุณ ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระ
รัตนตรัยท านองสรภัญญะ ประถมศึกษา ประเภทชายล้วน
และหญิงล้วน 

   

3. รางวัลเกียรติคุณ ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระ
รัตนตรัยท านองสรภัญญะ ประถมศึกษา ประเภทหญิงล้วน 

   

4. รางวัลชนะเลิศ   (ระดับภาคคณะสงฆ์) ภาค 18 
ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านอง
สรภัญญะ มัธยมศึกษา ประเภทชายล้วน 
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กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 
แนวทางการพัฒนาการสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ  การสวดมนต์แปลบาลี -ไทย  บาลี-อังกฤษ  บทแผ่
เมตตา  บทกรวดน้ าสั้นและบทกรวดน้ ายาว 
วิธีด าเนินการ 

 1. ตอนเช้าของทุกวันหลังจากกิจกรรมเชิญธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระแล้ว นักเรียนทุกคนจะกรวดน้ าสั้น  
กรวดน้ ายาว และสวดบทแผ่เมตตาสลับกันทุกวัน 

 2. ในทุกเช้าวันศุกร์  ในคาบคุณธรรมนักเรียนทุกคนจะสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะในชั้นเรียนหรือหน้า
เสาธงพร้อมบทแผ่เมตตาและกรวดน้ ายาว 

 3. นักเรียนระดับประถมในตอนเที่ยงก่อนเข้าเรียนในภาคบ่ายจะมีการนั่งสมาธิและสวดมนต์หมู่ท านอง
สรภัญญะทุกวันยกเว้นวันศุกร์เพราะท าในคาบคุณธรรม 

 4. จากการสวดมนต์จะมีการคัดเลือกนักเรียนที่สนใจมาฝึกซ้อมเป็นทีม โดยจัดเป็นทีม 5 คน 10 คน  และ
ทีมโรงเรียน 120 คน โดยคัดเลือกห้องเรียนต่าง ๆ เพ่ือเข้าร่วมในงานวิชาการในระดับโรงเรียนหรือในกิจกรรม
สัปดาห์วิสาขบูชา 

 5. การสวดมนต์แปลบาลี-ไทย  ของนักเรียนระดับประถมศึกษาจะคัดเลือกนักเรียนจากการสวดมนต์หมู่
ท านองสรภัญญะ  และน ามาฝึกซ้อมเพ่ือเข้าแข่งขันในงานวิชาการหรืองานหัตถกรรมในระดับโรงเ รียนและระดับ
ภาค 

 6. การสวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ  จะต้องคัดเลือกนักเรียนที่สนใจและถนัดทางด้านภาษาอังกฤษ และ
น ามาฝึกซ้อมเพ่ือเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมหรืองานวิชาการท้ังในระดับโรงเรียนและระดับภาค 

 7. การสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะจะมีการแข่งขันระดับจังหวัด  ระดับภาค คณะสงฆ์ที่ 18 และ
ระดับประเทศในเทศกาบสัปดาห์วิสาขบูชา 

 8. ในแต่ละกิจกรรมจะมีการฝึกซ้อมต่อเนื่อง  โดยเฉพาะที่เป็นทีม ทั้งทีม 5 คน (ชายล้วน)  5 คน (หญิง
ล้วน)  ทั้งระดับประถมและระดับมัธยมศึกษาซึ่งจะมีการแข่งขันทุกปี  ทั้งระดับจังหวัด  ระดับภาค และ
ระดับประเทศ  ซึ่งโรงเรียนจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทุกปี  จะมีการเข้าค่ายฝึกซ้อมเป็นระยะๆ 

 
 
 

 

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 
นานาชาต ิ

(C 3) 
ชาติ 
(C 2) 

ท้องถิ่น/ภูมิภาค 
(C 1) 

5. รางวัลรองชนะเลิศ  (ระดับภาคคณะสงฆ์) ภาค 18 
ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านอง
สรภัญญะ ประถมศึกษา ประเภทชายล้วนและหญิงล้วน 

   

6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  ประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ (งานวันมาฆบูชา
แห่ผ้าขึ้นธาตุ) ประถมศึกษา ประเภทชายล้วนและหญิง
ล้วน 

   

7. แชมป์เปี้ยนมวยไทยอาชีพหญิงนานาชาติ    
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แนวทางการพัฒนาการมวยไทยสากล 
วิธีด าเนินการ 
 1. เปิดสอนมวยไทยตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 และบุคคลภายนอก ที่มีสนใจใน
กีฬามวยไทย ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น.  
 2. เปิดสอนมวยไทยระบุในวิชาเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
 3. คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถจากนักเรียนที่มาฝึกซ้อม เพื่อท าการแข่งขันชกมวยอาชีพ ตามเวที
มวยต่างๆ ที่จัดการแข่งขัน 
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                                    ภาคผนวก 
    
1. มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
5. ผลการประเมินภายนอกของ สมศ.(รอบ 2 –รอบ3) 
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ประกาศโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 
เรื่อง  การก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 

 เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ   
จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนและค่าเป้าหมายปีการศึกษา  2562  ไว้ดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย3มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา2562 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพดีเลิศ 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 95.00 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 92.00 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 87.00 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 80.00 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพดีเลิศ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ดีเลิศ 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ดีเลิศ 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ส าหรับครู 
ดีเลิศ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั ระดับคุณภาพดีเลิศ 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 87.00 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 86.00 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 86.00 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง

การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
86.00 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  12  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2562 

 

     (ลงชื่อ) 
( นายสิทธิชาติ  บุญปล้อง ) 

                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 
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ประกาศโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 
เรื่อง  การก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 

 
 เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ   
จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนและค่าเป้าหมายปีการศึกษา  2562  ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 

1) มีความสามารถในการอ่าน  เขียน  การสื่อสาร  และการคิดค านวณ ร้อยละ  75 
      2) มีความสารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละ  75 

      3) มีความสมารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ  75 
      4) มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ  75 
      5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ  50 
      6) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ  80 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเยี่ยม 
      1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ร้อยละ  80 

      2) ความภูมใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ  80 
      3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ  80 
      4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ  80 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเยี่ยม 
1) การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ดีเยี่ยม 
2) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   ดีเยี่ยม 
3) การวางแผนและการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

  ดีเยี่ยม 

4) พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   ดีเยี่ยม 
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

  ดี 
 

6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ดี 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม 

ดี 

1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ละสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ร้อยละ  75 

2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ  75 
3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ  75 
4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ  75 
5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ  75 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  12  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2562 

 

 
    (ลงชื่อ)  

( นายสิทธิชาติ  บุญปล้อง ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

 

 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 
ที ่59/ 2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมและจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   ประจ าปีการศึกษา  2562 

----------------------------------------- 
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีเพ่ือ

รายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยรายงานนั้นต่อสาธารณชนและน าผลการประเมินไปประกอบการจัดท าแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาต่อไป 

ด้วยปีการศึกษา 2562ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  ขึ้นเพื่อให้สะดวกและ
รวดเร็วในการจัดเก็บ  รวบรวมข้อมูลและการจัดพิมพ์ข้อมูลตามแบบรายงานการประกันคุณภาพภายในอย่าง
สมบูรณ์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมและจัดพิมพ์ข้อมูลตามรูปแบบการรายงานประกันคุณภาพภายใน   ตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   ดังรายละเอียดตามแนบ 
 

สั่ง  ณ  วันที่    21  กันยายน  2562 
 

     ลงชื่อ 
                     ( นายสิทธชิาติ  บุญปล้อง ) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 
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(2) 

1.คณะกรรมการอ านวยการและที่ปรึกษา มีหน้าที่อ านวยการวางแผน ติดต่อประสานงานรวมทั้งอ านวยความ
สะดวก ช่วยเหลือสนับสนุน ตลอดจนแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ อันอาจเกิดข้ึน ประกอบด้วย 
 1.1 นายสิทธิชาติ  บุญปล้อง   ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
 1.2 นายวิพัฒน์  อักษรชู   ที่ปรึกษาผู้อ านวยการ     รองประธานกรรมการ 
 1.3 นายจตุพล  บุญปล้อง            รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
 1.4 นางสาวสุพัตรา  บุญมาก   คร ู   กรรมการ 
 1.5 นางณาตยา  ไชยศรียา  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

2. ผู้รับผิดชอบมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  มีหน้าที่จัดท าและเก็บรวบรวมหลักฐานที่เก่ียวข้องกับ
มาตรฐานที่ 1 ประกอบด้วย 
 2.1  นางสาวอาลิสา  อับดุลลาห์  คร ู  หัวหน้า 
 2.2  นางสาวพิชารัฐ  แกล้วทนงค์  คร ู  ผู้ช่วย 
     2.3  นางสาวเบญจรัตน์  นิลจันทร์            คร ู  ผู้ช่วย 
     2.4  นางสาววิชชนี  เทพแก้ว                  คร ู  ผู้ช่วย 
     2.5  นางสาวจีรภา  ยาวะโนภาส              คร ู  ผู้ช่วย 
3.  ผู้รับผิดชอบมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ มีหน้าที่จัดท าและเก็บรวบรวมหลักฐานที่ 
     เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ 2 ประกอบด้วย 
 3.1  นางสาววิภาพร  เหตุทอง  คร ู   หัวหน้า 

3.2  นางสาวกษมณ  คงเจ้าพุก  ครู          ผู้ชว่ย 
3.3  นางส่าววารุณี  วงศ์สิงห์  ครู          ผู้ชว่ย 

           3.4  นางจุฑารัตน์  สายชล  ครู          ผู้ชว่ย 
3.5  นางสาวธาราวดี  ปล้องไหม             ครู          ผูช้่วย 

4.  ผู้รับผิดชอบมาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ มีหน้าที่จัดท าและเก็บรวบรวม 
    หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ ๓ ประกอบด้วย  
 4.1 นางสาวอัครวรา  สุวรรณจินดา คร ู    หัวหน้า 
 4.2 นางณาตยา  ไชยศรียา                    ครู          ผู้ชว่ย 
     4.3 นางสาวปิยะนุช  แสงข า                 ครู           ผู้ชว่ย 
     4.4 นางสาวภัสสร  สมเพ็ชร                   ครู          ผู้ชว่ย 
     4.5 นางสาวธัญญา  ลาสะอาด                 ครู           ผู้ชว่ย 
 5. ผู้รับผิดชอบการจัดท าประเมินตนเอง ระดับการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษา  2562 มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล    
     จัดพิมพ์และเข้ารูปเล่มตามแบบ ประกอบด้วย 
     5.1 นางสาวสิริกร  ศรีโยธา                   ครู         หัวหน้า     
     5.2 นางณาตยา  ไชยศรียา                  ครู         ผู้ช่วย 
 
  ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ด าเนินการตามมาตรฐานที่ตนเองรับผิดชอบโดยการสร้าง
แบบประเมินพร้อมสรุปจัดเก็บมาตรฐานเพื่อเป็นฐานข้อมูลจัดท าประเมินคุณภาพภายในเพ่ือรองรับการ 
ประเมินคุณภาพภายในต่อ 
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ค าสั่งโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 
ที ่18/ 2563 

เรื่อง  ขอเปลี่ยนแปลงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมและจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   ประจ าปีการศึกษา  2562 อ้างถึงค าสั่งที่ 59/2562 

----------------------------------------- 
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีเพ่ือ

รายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยรายงานนั้นต่อสาธารณชนและน าผลการประเมินไปประกอบการจัดท าแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

ด้วยปีการศึกษา 2562 ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  ขึ้นเพื่อให้สะดวกและ
รวดเร็วในการจัดเก็บ  รวบรวมข้อมูลและการจัดพิมพ์ข้อมูลตามแบบรายงานการประกันคุณภาพภายในอย่าง
สมบูรณ์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมและจัดพิมพ์ข้อมูลตามรูปแบบการรายงานประกันคุณภาพภายใน    
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   ดังรายละเอียดตามแนบ 
 

สั่ง  ณ  วันที่  12  มีนาคม 2563 
 

 

 

     ลงชื่อ 
                       ( นายสิทธิชาติ  บุญปล้อง ) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 
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1.คณะกรรมการอ านวยการและที่ปรึกษา มีหน้าที่อ านวยการวางแผน ติดต่อประสานงานรวมทั้งอ านวยความ
สะดวก ช่วยเหลือสนับสนุน ตลอดจนแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ อันอาจเกิดข้ึน ประกอบด้วย 
 1.1 นายสิทธิชาติ  บุญปล้อง   ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
 1.2 นายวิพัฒน์  อักษรชู   ที่ปรึกษาผู้อ านวยการ     รองประธานกรรมการ 
 1.3 นายจตุพล  บุญปล้อง            รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
 1.4 นางสาวสุพัตรา  บุญมาก   คร ู   กรรมการ 
 1.5 นางณาตยา  ไชยศรียา  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

2. ผู้รับผิดชอบมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  มีหน้าที่จัดท าและเก็บรวบรวมหลักฐานที่เก่ียวข้องกับ
มาตรฐานที่ 1 ประกอบด้วย 
 2.1  นางสาวอาลิสา  อับดุลลาห์  คร ู  หัวหน้า 
 2.2  นางสาวพิชารัฐ  แกล้วทนงค์  คร ู   ผู้ช่วย 
     2.3  นางสาวเบญจรัตน์  นิลจันทร์           คร ู   ผู้ช่วย 
     2.4  นางสาววิชชนี  เทพแก้ว                 คร ู   ผู้ช่วย 
     2.5  นางสาวจิรภร  เพ็ชรย้อย                คร ู   ผู้ช่วย 
3.  ผู้รับผิดชอบมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ มีหน้าที่จัดท าและเก็บรวบรวมหลักฐานที่ 
     เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ 2 ประกอบด้วย 
 3.1  นางสาววิภาพร  เหตุทอง            คร ู    หัวหน้า 

3.2  นางสาวกษมณ  คงเจ้าพุก              ครู          ผู้ชว่ย 
3.3  นางส่าววารุณี  วงศ์สิงห์                 ครู          ผู้ชว่ย 

          3.4  นางจุฑารัตน์  สายชล                    ครู          ผู้ชว่ย 
       3.5  นางสาวธาราวด ี ปล้องไหม              ครู          ผู้ชว่ย 

4.  ผู้รับผิดชอบมาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ มีหน้าที่จัดท าและเก็บรวบรวม
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ ๓ ประกอบด้วย  
 4.1 นางสาวอัครวรา  สุวรรณจินดา คร ู    หัวหน้า 
 4.2 นางณาตยา  ไชยศรียา                    ครู          ผู้ชว่ย 
     4.3 นางสาวปิยะนุช  แสงข า                   ครู           ผู้ชว่ย 
     4.4 นางสาวภัสสร  สมเพ็ชร                   ครู           ผู้ชว่ย 
     4.5 นางสาวอารีษา  หมัดกะหมีน             ครู           ผู้ชว่ย 
 5. ผู้รับผิดชอบการจัดท าประเมินตนเอง ระดับการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษา  2562 มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล    
     จัดพิมพ์และเข้ารูปเล่มตามแบบ ประกอบด้วย 
     5.1 นางสาวสิริกร  ศรีโยธา                    ครู           หัวหน้า     
    5.2 นางณาตยา  ไชยศรียา                     ครู            ผูช้่วย 

 

  ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ด าเนินการตามมาตรฐานที่ตนเองรับผิดชอบโดยการสร้าง
แบบประเมินพร้อมสรุปจัดเก็บมาตรฐานเพื่อเป็นฐานข้อมูลจัดท าประเมินคุณภาพภายในเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายในต่อไป  
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ค าสั่งโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 
ที ่58  / 2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าและเตรียมเอกสารประกอบ  การประเมินคุณภาพภายใน 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา  2562 

………………………….. 

 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีเพ่ือ
รายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยรายงานนั้นต่อสาธารณชนและน าผลการประเมินไปประกอบการจัดท าแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาต่อไป 
 อาศัยบทบาทหน้าที่มาตรา 39 พ.ร.บ.การศึกษาเอกชน พ.ศ. 2550 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าประกัน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐาน 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ลงวันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ.  2561 ดังรายละเอียดตามแนบ 

 
  สั่ง ณ  วันที่  21  กันยายน   2562 
  
 
       (ลงชื่อ)   
       (นายสิทธิชาติ  บุญปล้อง) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 
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1.  คณะกรรมการอ านวยการและท่ีปรึกษา มีหน้าที่อ านวยการวางแผน ติดต่อประสานงานรวมทั้งอ านวยความ
สะดวก ช่วยเหลือสนับสนุน ตลอดจนแก้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ อันอาจเกิดข้ึน ประกอบด้วย 

1.1  นายสิทธิชาติ  บุญปล้อง ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
1.2  นายวิพัฒน์  อักษรชู  ที่ปรึกษาผู้อ านวยการ           รองประธานกรรมการ 
1.3  นายจตุพล  บุญปล้อง รองผู้อ านวยการ   กรรมการ 
1.4  นางวัลภา  หวังสวัสดิ์ คร ู    กรรมการ 
1.5  นางวรรณา  เพชรกาศ คร ู    กรรมการ 
1.6  นางนิภา  ทองสุข  คร ู    กรรมการ 
1.8  นางสาวพรรณี  สิงหมงคล คร ู    กรรมการ 

 1.9  นางสาวสุพัตรา  บุญมาก คร ู    กรรมการและเลขานุการ        
  
2.  มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน 
 2.1 มาตรฐาน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  มีหน้าที่จัดท าและเก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กับผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถใน การอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  
ประกอบด้วย 
 2.1.1  นางสาววัลภา  หวังสวสัดิ์   คร ู  หัวหน้า 

 2.1.2  นายวชญธร  จันทร์เมือง   ครู   ผู้ช่วย 
2.1.3  นางธนากร  เกษตรสุนทร    คร ู  ผู้ช่วย 
2.1.4  นางสาวสุชาดา  คงวุ่น   คร ู  ผู้ช่วย 
2.1.5  นางสาวสุดาวดี  ทองใส   คร ู  ผู้ช่วย 

 2.1.6  นางสาวอรุณี  เวโล    คร ู  ผู้ช่วย  
     2.1.7  นางสาวศศิกาญจน์  จันทร์ด า    คร ู  ผู้ช่วย 

2.1.8  นางพัฒน์วดี  พลายหนู   ครู   ผู้ช่วย 
 2.1.9  นางสาวเจนจิรา  สุวรรณโณ  ครู   ผู้ช่วย 
 2.1.10 นางยุพิน  บุญสนิท   ครู   ผู้ช่วย 

2.1.11 นางวรรณา  พรหมแก้ว   คร ู  ผู้ช่วย 
2.1.12  นางสาวมลฤดี  ศีลบุตร     คร ู  ผู้ช่วย 

 2.1.13  นางกัลยา  วุ่นบุญชู     คร ู  ผู้ช่วย                                                                  
2.1.14  นางสาวณัฏฐ์กฤตา  ชุมอินทร์  คร ู  ผู้ช่วย 

 2.1.15  นางอมราวดี  เพชรรักษ์            คร ู  ผู้ช่วย 
2.1.16  นางสาวนีรนุช  ทองรักษ์   คร ู  ผู้ช่วย 
2.1.17  นางสาวอารีรัตน์  มหาพรหมประเสริฐ คร ู  ผู้ช่วย 
2.1.18 นายวรรณธัช  ขุนกลางวัง   คร ู  ผู้ช่วย 
2.1.19 นายธวัชชัย  รุ่งเรือง   คร ู  ผู้ช่วย 
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(3) 
2.2  มาตรฐาน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีหน้าที่จัดท าและเก็บรวบรวมหลักฐานที่

เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและ 
จิตสังคม  ประกอบด้วย 

2.2.1  นางวรรณา  เพชรกาศ   คร ู  หัวหน้า  
 2.2.2  นายกษิดิศ  ศักดาณรงค์     คร ู  ผู้ช่วย 

2.2.3  นายวินัย  ยิ่งยง    คร ู  ผู้ช่วย 
2.2.4  นายทวี  ด าเอ่ียม      คร ู  ผู้ช่วย 
2.2.5  นายธนากรณ์  คงฤทธิ์    คร ู  ผู้ช่วย 
2.2.6  นางนิลญา  แก้วกลม    คร ู  ผู้ช่วย 

 2.2.7  นางสาวทิพย์อาภา  เพชรตีบ   ครู   ผู้ช่วย 
 2.2.8  นายธนสาร  นิลระตะ     ครู   ผู้ช่วย 

2.2.9  นายสมยศ  ทองเอียด     ครู   ผู้ช่วย 
 2.2.10 นางอภิญญา  วรรณรัตน์            คร ู  ผู้ช่วย   
          2.2.11 นางรัตนา  คมข า                                 คร ู  ผู้ช่วย 
 2.2.12 นางสาวนฤมล  ทับไซย์   คร ู  ผู้ช่วย 
 2.2.13 นางสาวอรอนงค์  ภูสามารถ  คร ู  ผู้ช่วย 
 2.2.14 นางสาวชลธิชา  สว่างรัตน์   คร ู  ผู้ช่วย 
 2.2.15 นางสาวนันทวัน  พันธุกาล   คร ู  ผู้ช่วย                           
3. มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีหน้าที่จัดท าและเก็บรวบรวมหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับมีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และ พันธกิจ  อย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

 3.1  นางนิภา  ทองสุข    คร ู  หัวหน้า 
 3.2  นางสาวรัชนก  สันซัง   คร ู  ผู้ช่วย 
 3.3  นางเสาวณี  อินฉ่ า    ครู   ผู้ช่วย 
 3.4  นายศักรินทร์  บุญปล้อง   คร ู  ผู้ช่วย 
 3.5  นางหยาดพริุณ  บุญปล้อง    ครู   ผู้ช่วย 
 3.6  นางสาวอมลวรรณ  นวลละออง    ครู   ผู้ช่วย 
 3.7  นายธนศักดิ์  คงเหลือ     คร ู  ผู้ช่วย  
     3.8  นางสาวพรรณี  สิงหมงคล   ครู   ผู้ช่วย 
 3.9 นางจรรยา  รักสองหมื่น   ครู   ผู้ช่วย 
 3.10 นางสาวจุไรพร  บัวทอง   คร ู  ผู้ช่วย 
 3.11 นางสาวจีราภา  ยาวะโนภาส   คร ู  ผู้ช่วย 
 3.12 นางสาวศกลวรรณ  แสงศรี   คร ู  ผู้ช่วย 
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4. มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
 มีหน้าที่จัดท าและเก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ  เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน า
ผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   ประกอบด้วย 

4.1  นางถมยา  อัณฑยานนท์   คร ู  หัวหน้า 
4.2  นายพินิฐพล  เทพแก้ว   คร ู  ผู้ช่วย 
4.3  นางยวนตา  เกตุเรน    คร ู  ผู้ช่วย 
4.4  นางสาวสุนิสา  บุญแก้ว   คร ู  ผู้ช่วย 
4.5  นางสาวทิพย์สุดา  เต็มดี     ครู   ผู้ช่วย 
4.6  นายปิยพงษ์  เทพขาว   ครู   ผู้ช่วย 

 4.7  นางสาวอรอุรา  เรืองพุทธ   ครู   ผู้ช่วย 
 4.8  นางสาวฤทัย  คงเพชร   คร ู  ผู้ช่วย 

 4.9 นางสาวธีรภัทรา  ตุลยนษิก์   คร ู  ผู้ช่วย 
 4.10 นางสาวรัชนี  แสงมิ่ง   คร ู  ผู้ช่วย 
 4.11 นางสาวรุจิรา  จันทร์แจ่มสี   คร ู  ผู้ช่วย 

4.12  นายคมกริช  ด้วงทอง   คร ู  ผู้ช่วย 
4.13 นางสาวศศิธร  มุสิกะ   คร ู  ผู้ช่วย 
4.14 นางนงนภัส  ไกรดิษฐ์   คร ู  ผู้ช่วย 

5. ผู้รับผิดชอบการจัดท าประเมินตนเอง ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 หน้าที่รวบรวมข้อมูล 
จัดพิมพ์และเข้ารูปเล่มตามแบบ ประกอบด้วย 

 5.1  นางสาวสุพัตรา  บุญมาก                           คร ู  หัวหน้า 
 5.2  นางสาวศกลวรรณ  แสงศรี   คร ู  ผู้ช่วย 
 5.3  นางรัชนก  สันซัง    คร ู  ผู้ช่วย 
 

 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ด าเนินการตามมาตรฐานที่ตนเองรับผิดชอบโดยการสร้างแบบ
ประเมิน ประเมินพร้อมสรุปจัดเก็บเป็นมาตรฐานเพ่ือเป็นข้อมูลจัดท าประเมินคุณภาพภายในเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายในต่อไป 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
ครั้งที่ 1/2563 

วันที่  30 เมษายน  2563 
ณ ห้องสมุดโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ (ระดับประถมศึกษา) 

.............................................................................. 
ประธานในที่ประชุม    นายสิทธิชาติ   บุญปล้อง   
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายจตุพล  บุญปล้อง 
2. นายชัยทัต  เดชแสง 
3. พระมหาปรีชา  ภูริ ภทโท 
4. นายสหธัญ  ธราขวัญนุ้ย 
5. นางสาวศรีวรินทร์  ฉั่ววิเชยีร 
6. นายอ านาจ  ช่วยพัฒน์ 
7. นางกรนันท์  แซ่บ่าง 
8. นายอังคานนท์  อักษรพันธ์ 

ผู้ไม่เข้าประชุม      1. นายมณี  แป้นน้อย 
       2. นางจ าเป็น  เรืองหิรัญ 
เริ่มประชุม            เวลา   13.30  น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  1. โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิได้ท าการเปิดสอน ปีการศึกษา  2562 เป็นสองสถานที่เรียน คือ
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ(ระดับประถมศึกษา)  ซึ่งท าการสอนนักเรียนระดับอนุบาล 1  -  ประถมศึกษาปีที่  6 
และโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ (ระดับมัธยมศึกษา) ท าการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  1  - 6 ซึ่งในปี
การศึกษา  2563  เปิดท าการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 
  2. ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิได้ท าการเปิดสอนอีก หนึ่งโปรแกรม คือ 
โปรแกรม ศิลป์-กีฬา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
  3. ด้วย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ  ได้ ส่งตัวแทน
นักเรียน เข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ ประจ าปี 2563 ระดับ
จังหวัดพัทลุง  ณ วัดคูหาสวรรค์(พระอารามหลวง) อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุงซึ่ง โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ ได้
เป็นตัวแทนระดับจังหวัดพัทลุง ไปแข่งขันต่อระดับภาค  ตามที่แจ้งข่าวก่อนหน้าแล้วนั้น 

ผลแข่งขันการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ และการบรรยาย
ธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 18 งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจ าปี 2563  
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ ได้เป็นตัวแทนระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 18 ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ ทั้งหมด 4 
รายการ ดังนี้ 

 1.รางวัลชนะเลิศ สวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ ระดับ
ประถมศึกษา (ทีมชาย) ได้แก่ 

 1. เดก็ชายกิตตินันท์  ช่วยเกื้อ 
 2. เด็กชายชนะพล  สมุหเสนีโต 
 3. เด็กชายวิษณุพงษ์  เทียมเลิศ 
 4. เด็กชายธนชัย  ปักษีสิงห์ 
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 5. เด็กชายกฤษณะ  แก้วจ ารัส 
 6. เด็กชายอานนท์  ยอดราช 
2.รางวัลชนะเลิศ สวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา 

(ทีมหญิง) ได้แก่ 
 1. เด็กหญิงณัฐริกา  หนูคง 
 2. เด็กหญิงนภสร  อัณฑยานนท์ 
 3. เด็กหญิงญาณิศา  ประเสริฐ 
 4. เด็กหญิงธนวรรณ  รุยันต์ 
 5. เด็กหญิงศุภลัคน์  เกตุด้วง 
 6. เด็กหญิงอุราวดี  สังติ้น 
 7. เด็กหญิงโสภิตา  คล้ายสมบัติ 
3.รางวัลชนะเลิศ สวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา 

(ทีมชาย) ได้แก่ 
 1. นายนนทวัช  ชูเชิด 
 2. นายพสนกฤช  สว่างวงศ์ชัย 
 3. นายศุภชัย  ฤทธิรัตน์ 
 4. นายสุรสีห์  ทองแดง 
 5. เด็กชายกรวิทญ์  จันทร์ฝาก 
 6. เด็กชายวรเทพ  สุวรรณจ ารูญ 
 7. เด็กชายภูริวัฒน์  ปักษีสิงห์ 
4.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  สวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ ระดับ

มัธยมศึกษา (ทีมหญิง) ได้แก่ 
 1. นางสาวสโรชา  ช่วยบ ารุง 
 2. นางสาวอุไร  ศศิธร 
 3. นางสาวธิดารัตน์  จ าปาโต 
 5. นางสาวพัณณิตา  บัวทอง 
 5. เด็กหญิงนนทนันท์  เวชรังสี 
**ได้รางวัลชมเชย  การบรรยายธรรม ระดับประถมศึกษา (ไม่ได้ไปต่อระดับประเทศ) 
 -เด็กชายชนะพล  สมุหเสนีโต 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562   
-มีมติรับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
    -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ในระหว่างปิดภาคเรียน ทางโรงเรียนได้ ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่ ดังนี้ 
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  1. ปรับปรุงอาคารสถานที่ ระดับประถมศึกษา  งบประมาณ    81,302  บาท 
  2. ปรับปรุงอาคารสถานที่ ระดับมัธยมศึกษา  งบประมาณ  116,000  บาท 
  3. ก่อสร้างโรงอาหารเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษา  งบประมาณ  600,000  บาท 
  4. ศาลาไม้ 4 หลัง     งบประมาณ  100,000  บาท 
       รวมเป็นเงินทั้งหมด  897,302  บาท 
 การเตรียมความพร้อม ในปีการศึกษา 2563 
  ปีการศึกษา 2562 จ านวนนักเรียนทั้งหมด  2,011  คน ในปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนได้
เปิดรับสมัครนักเรียน ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ  (  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา COVID-
19) สรุปยอดนักเรียนทั้งหมดโดยประมาณ  2,621  คน เพ่ิมขึ้นจาก ปีการศึกษา 2562 จ านวน 610  คน ทาง
โรงเรียนจึงต้องเตรียมความพร้อม เพ่ือรองรับนักเรียนในปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
  1. จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ี เพ่ิมเติม โดยประมาณการ 610 ชุดๆละ 1,680  บาท เป็นเงิน 1,024,800  
บาท 
  2. คอมพิวเตอร์ จ านวน 50 เครื่องๆละ 20,280  บาท  เป็นเงิน 1,014,000  บาท 
   รวมงบประมาณที่ต้องใช้เพิ่ม 2,038,800  บาท 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 1. ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ จะเปิดโปรแกรม ศิลป์ -กีฬา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 1 ห้องเรียน เพ่ือให้นักเรียนที่มีความสนใจหรือถนัดด้านกีฬา ได้มีโอกาสได้เรียนรู้อย่าง
เต็มที ่
  สรุปมติที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท์  ให้เปิดโปรแกรม ศิลป์-กีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
จ านวน 1 ห้องเรียน 
 2. ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ จะท าการขยายห้องเรียน เพ่ิมเติม เพ่ือรองรับ
นักเรียนที่เพิ่มข้ึน ตามระดับชั้นต่อไปนี้   
 ระดับอนุบาล 2    จาก 3 ห้องเรียน  เป็น 4 ห้องเรียน 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จาก 4 ห้องเรียน  เป็น 5 ห้องเรียน 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จาก 3 ห้องเรียน  เป็น 4 ห้องเรียน 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จาก 4 ห้องเรียน  เป็น 3 ห้องเรียน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จาก 10 ห้องเรียน  เป็น 12 ห้องเรียน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จาก 5 ห้องเรียน  เป็น 10 ห้องเรียน         
  สรุปมติที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท์  ให้โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ ขยายห้องเรียน เพ่ิมเติม
เพ่ือรองรับนักเรียนที่เพ่ิมข้ึนได้ 
  3. รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ดังเอกสารแนบท้ายหน้า 
5) 
  สรุปมติที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2562 และให้โรงเรียนพัฒนาการศึกษาเพ่ือให้เท่าทันกับการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน 
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  4. รายงานแผนปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2562 (ดังเอกสารแนบท้ายหน้า 9) 
  สรุปมติที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงานแผนปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2562 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
  1. โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ ยังคงเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 ทุกระดับชั้น 
ทางระบบออนไลน์ทุกประเภท 
  2. ขอขอบคุณ นายอังคานนท์ อักษรพันธ์ ที่ให้เกียรติมาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ ซึ่งผลตอบรับนักเรียนให้ความสนใจ และเรียนต่อ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  
  3. พระมหาปรีชา ภูริ ภทโท แนะน าให้ทางโรงเรียนติดต่อกรมพลังงานฯ ติดตั้งแผงโซล่าเซล เพ่ือ
ประหยัดค่าไฟของโรงเรียน และยินดีที่จะช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  
  4. ประธานขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารโรงเรียนทุกท่านที่มีส่วนร่วม และช่วยเหลือทาง
โรงเรียนในด้านต่างๆเสมอมา  

              
ปิดประชุม   เวลา  15.00  น.   
 
 
             
                                   ลงชื่อ       สุพัตรา  บุญมาก          ผู้รายงานการประชุม 
                                          (  นางสาวสุพัตรา  บุญมาก  ) 

 
 

                                    ลงชื่อ                                ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
                                           ( นายสิทธิชาติ    บุญปล้อง  ) 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน:ปฐมวัย 

โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. สอง เมื่อวันที่ 1 ถึง 3 มิถุนายน 
พ.ศ. 2552 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านผู้บริหาร  ด้านครู  
และด้านผู้เรียน  ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามรายมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : 

การศึกษาปฐมวัย 
ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา 

ค่า 
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 
ด้านผู้เรียน       
มาตรฐานที่1 ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 
 

 3.35 
 

ดี 
 

3 
 

ดี 
 

3.18 
 

ดี 

มาตรฐานที่ 2ผู้เรียนมีสุขนิสัย 
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

 

3.34 
 

ดี 
 

3 
 

ดี 
 

3.17 
 

ดี 

มาตรฐานที่ 3ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ
และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา 

 
3.40 

 
ดี 

 
3 

 
ดี 

 
3.20 

 
ดี 

มาตรฐานที่ 4ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 

 
3.01 

 
ดี 

 
3 

 
ดี 

 
3.01 

 
ดี 

มาตรฐานที่ 5ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าป็นตามหลักสูตร 

 

3.12 
 

ดี 
 

3 
 

ดี 
 

3.06 
 

ดี 

มาตรฐานที่ 6ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
2.97 

 
ดี 

 
3 

 
ดี 

 
2.99 

 
ดี 

มาตรฐานที่ 7ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างานสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต 

 
3.20 

 
ดี 

 
3 

 
ดี 

 
3.10 

 
ดี 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน : 

การศึกษาปฐมวัย 
ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา 

ค่า 
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 
ด้านคร ู       
มาตรฐานที่ 8ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ 
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
และมีครูเพียงพอ 

 
3.47 

 
ดี 

 
3 

 
ดี 

 
3.24 

 
ดี 

มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 
 

3.00 

 
 

ดี 

 
 

3 

 
 

ดี 

 
 

3.00 

 
 

ดี 

ด้านผู้บริหาร       
มาตรฐานที่ 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้น า
และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ 

 
3.53 

 
ดีมาก 

 
3 

 
ดี 

 
3.27 

 
ดี 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัด
องค์กร/โครงสร้างและการบริหารงาน
อย่างเป็นระบบ ครบวงจรให้บรรลุ
เป้าหมายการศึกษา 

 
3.69 

 
ดีมาก 

 
3 

 
ดี 

 
3.35 

 
ดี 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
3.62 

 
ดีมาก 

 
3 

 
ดี 

 
3.31 

 
ดี 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามี
หลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือ
ต่อการเรียนการรู้ 

 
2.70 

 
พอใช้ 

 
1 

 
ปรับปรุง 

 
1.85 

 
พอใช้ 

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

 
3.20 

 
ดี 

 
3 

 
ดี 

 
3.10 

 
ดี 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาปฐมวัย   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน : 
ประถมและมัธยมศึกษา 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา 

ค่า 
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 
ด้านผู้เรียน       
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 
 

 3.36 
 

ดี 
 

3 
 

ดี 
 

3.18 
 

ดี 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย 
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

 

3.41 
 

ดี 
 

3 
 

ดี 
 

3.21 
 

ดี 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ
และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา 

 
3.43 

 
ดี 

 
3 

 
ดี 

 
3.22 

 
ดี 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 

 
2.78 

 
ดี 

 
3 

 
ดี 

 
2.89 

 
ดี 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าป็นตามหลักสูตร 

 

3.38 
 

ดี 
 

3 
 

ดี 
 

3.19 
 

ดี 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
2.86 

 
ดี 

 
3 

 
ดี 

 
2.93 

 
ดี 

มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างานสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต 

 
3.07 

 
ดี 

 
3 

 
ดี 

 
3.04 

 
ดี 

ด้านคร ู       
มาตรฐานที่ 8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ 
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
และมีครูเพียงพอ 

 
3.90 

 
ดี 

 
3 

 
ดี 

 
3.45 

 
ดี 

มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 
 

3.07 

 
 

ดี 

 
 

3 

 
 

ดี 

 
 

3.04 

 
 

ดี 

ด้านผู้บริหาร       
มาตรฐานที่ 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้น า
และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ 

 
3.53 

 
ดีมาก 

 
3 

 
ดี 

 
3.27 

 
ดี 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน : 
ประถมและมัธยมศึกษา 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา 

ค่า 
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัด
องค์กร/โครงสร้างและการบริหารงาน
อย่างเป็นระบบ ครบวงจรให้บรรลุ
เป้าหมายการศึกษา 

 
3.69 

 
ดีมาก 

 
3 

 
ดี 

 
3.35 

 
ดี 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
3.51 

 
ดีมาก 

 
3 

 
ดี 

 
3.26 

 
ดี 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตร
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อ
การเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียน
การรู ้

 
2.70 

 
พอใช้ 

 
1 

 
ปรับปรุง 

 
1.85 

 
พอใช้ 

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

 
3.20 

 
ดี 

 
3 

 
ดี 

 
3.10 

 
ดี 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาปฐมวัย   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   
 

ข้อเสนอแนะ 
1) ผู้เรียนระดับปฐมวัยควรได้รับการพัฒนาทักษะการมีจินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยเปิดโอกาสให้

ผู้เรียนได้ผลิตผลงานต่างๆตามความคิดของตนเองอย่างอิสระ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ใช้สื่อการเรียนรู้รวมทั้งสื่อเกม
การศึกษาและแบบฝึกที่หลากหลายในการจัดประสบการณ์เรื่องมิติสัมพันธ์ และการกะประมาณ มีการจัดหาสื่อ
หนังสือภาพ  รวมทั้งจัดมุมหนังสือให้น่าสนใจกระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอ่านมากขึ้น มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน
ระดับชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ควรมีการใช้สื่อเทคโนโลยี หรือสื่อแผ่นภาพ เกี่ยวกับธรรมชาติ สิงแวดล้อม 
สถานที่และบุคคลส าคัญต่างๆให้ผู้เรียนมีความรู้รอบตัวมากยิ่งขึ้น  

ผู้ เรียนระดับประถมศึกษาควรได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิดไตร่ตรอง โดยสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมโครงงานในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ การอภิปราย โต้วาที บทบาทสมมุติ สถานการณ์จ าลอง การเขียนเรียงความ สมุดเล่มเล็ก การใช้แผนผัง
ความคิด การประกวดผลงานผู้เรียน กิจกรรมวิชาการประจ าวัน ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยใช้การเล่า
นิทานจากหนังสือ กิจกรรมต้นไมพู้ดได้ ตะกร้าหนังสือ ตอบปัญหาจากหนังสือสารานุกรมวางทุกงานอ่านทุกคน ใช้
แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

2) ครูระดับปฐมวัย  ควรมีการน าผลการประเมินผู้เรียนมาวางแผนจัดสอนซ่อมเสริมอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่องมีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล
กับผู้ปกครองเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 

 ครูระดับประถมและมัธยม ควรมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ส่งเสริมให้ผู้เรียน
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มีการค้นคว้าหาความรู้ด้วนตนเองอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการจัดท าผลงานวิจัยชั้นเรียนโดยน าปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
ในชั้นเรียนมาท าวิจัยให้ครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้ที่ครูรับผิดชอบ 
 3) สถานศึกษาควรขอความร่วมมือจากชุมชนในการสนับสนุนงบประมาณจัดสื่อการเรียนรู้และพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมอยู่เสมอ มีการอบรมให้ความรู้แก่ครูในเรื่องนวัตกรรมการสอนใหม่ๆ
สถานศึกษาควรมีการวางแผนจัดท าโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานของสถานศึกษา มีการ
ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสามารถประเมินได้ มีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงาน
โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการสรุปผลการด าเนินงานและน าผลมาปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง มีระบบ
การนิเทศการสอนที่ต่อเนื่องเน้นการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลการพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรม มีการน าผู้เรียนเข้าใช้แหล่งเรียนรู้และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาจัดการศึกษาอย่างหลากหลายต่อเนื่อง
ในทุกระดับชั้น รวมทั้งมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งทั้งสองระดับการศึกษา เพ่ือให้มี
หลักสูตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 สถานศึกษาควรส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยกิจกรรมที่หลากหลายมาก
ขึ้น เช่นกิจกรรมวิชาการหน้าเสาธง การสอนเสริม  การส่งผู้เรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการ  การแสดงผลงานผู้เรียน 
การจัดนิทรรสการทางวิชาการ ตลาดนัดนักเรียน  มีการส ารวจและใช้แหล่งเรียนรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องรวมทั้งบูรณา
การสาระท้องถิ่นไว้ในหลักสูตรเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผ่านมา (รอบสาม) 
1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
              โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ.รอบสาม เมื่อวันที่ 16  ถึง 
18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้3  กลุ่ม 
คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน , กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  ,กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมผู้เรียน ซึ่งสรุปผลการประเมินโดย
ภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปฐมวัย) น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ี  1    เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ี  2   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจติใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ี  3    เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ี  4    เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ี  5    เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ี  6    ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น ส าคัญ 35.00 33.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ี  7   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา สถานศึกษา    15.00 13.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ี 8  ประสิทธิผลของระบบการประกันคณุภาพภายใน   5.00 4.78 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ี  9  ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์พนัธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ี  10   ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ี  ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.00 ดี 
ตัวบ่งช้ี  ๑๒  ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
และพัฒนาสูค่วามเป็นเลิศทีส่อดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 95.78 ดีมาก 
 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
  ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ต้ังแต่  80  คะแนนขึน้ไป                                ใช่      ไม่ใช่ 
  มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12ตัวบ่งชี้               ใช่      ไม่ใช ่
  ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่      ไม่ใช่ 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
     สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา            ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน:ปฐมวัย 

ชื่อตัวบ่งชี้ น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ี  1    เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ี  2   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจติใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ี  3    เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ี  4    เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ี  5    เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วสิัยทัศน์พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ี  10ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ี  11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ี  7   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา สถานศึกษา    15.00 13.50 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ี  12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏริูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ี6ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น ส าคัญ 35.00 33.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ี 8  ประสิทธิผลของระบบการประกันคณุภาพภายใน   5.00 4.78 ดีมาก 
ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 95.78 ดีมาก 

 
จุดเด่น 

สถานศึกษา มีอัตลักษณ์ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ด้านผู้เรียนตามที่ สถานศึกษา
ก าหนด และเป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ “ยิ้มไหว้แต่งกายดี” มีเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาคือ “กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม เป็นผู้น าสวดมนต์หมู่ “ทุกวันศุกร์ แล้วให้ผู้ปกครองฝึกการไหว้กับลูก
ที่บ้านและกับบุคคลอ่ืน สถานศึกษามีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
โครงการจัดการเรียนรู้ แบบประยุกต์ การด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาของเด็ก
เพ่ือการเรียนการสอนไปเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีจุดเน้นดังนี้ 
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 1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัยดีมาก 
 2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัยดีมาก 
 3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัยดีมาก 
 4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ดีมาก 
 5. เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อไปขั้นต่อไป ดีมาก 
 6. ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพ ดีมาก 
 7. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการการ

จัดตั้งสถานศึกษา ดีมาก 
 8. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ดีมาก 
 9. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความ

เป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

 1. ผลการด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ควรจัดสถานที่สนามเล่นให้
เพียงพอกับเด็กและอยู่ภายในโรงเรียน 

 2. ควรมีการจัดการดูแลสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย 
ร่มรื่น และสวยงาม เช่นห้องส้วมต้องสะอาดและอยู่ภายในอาคารเรียนที่ครูสามารถมองเห็นเด็กได้ 

 3. ควรจัดพ้ืนที่ห้องส าหรับท ากิจกรรมเพ่ือเหมาะสมกับจ านวนเด็กคือ  2 ตารางเมตรต่อเด็ก 1 
คน 
 
โอกาส 

ระดับการศึกษาของประชากรในชุมชนส่งผลต่อความพร้อมจัดการศึกษาประชากรมีความต้องการได้รับ 
การศึกษาเพ่ิมข้ึนเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความคาดหวังของสังคมซ่ึงต้องการให้บุตรหลานได้เข้าใน
โรงเรียนที่มีคุณภาพ   การสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมชาติ ความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของสังคมและ
วัฒนธรรมและรักษาสืบทอดวิถีชีวิตที่ดีงามของจังหวัดพัทลุง ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและเกิดรักบ้านเกิด
การที่รัฐบาลให้การสนับสนุนการด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลดีการส่งเสริมวิถีชีวิตของนักเรียน 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผ่านมา(รอบสาม) 
 

            โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม  เมื่อวันที่ 16   ถึง
วันที่  18  เดือน   ธันวาคม  พ.ศ. 2556 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  3 ด้าน 
คือ ผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียน  ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 
 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน :การประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 
 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : 
การประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 

น้ าหนัก 
( คะแนน ) 

คะแนนที่ได้ 
ระดับคุณภาพ 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.60 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.44 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.86 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.88 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 9.19 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

5.00 4.90 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน /วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลของการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

รวมคะแนน 100.00 82.87 ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
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 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไปใช่ไม่ใช่ 
 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้ใช่ไม่ใช่ 
 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วนใช่ไม่ใช่ 

 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 

 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน :การประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : 
การประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 

น้ าหนัก 
( คะแนน ) 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
 

มาตรฐานที่1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.60 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.44 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.86 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.88 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 9.19 พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน /วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10ผลของการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

5.00  ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน : 
การประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 

น้ าหนัก 
( คะแนน ) 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

10.00 8.00 ดี 

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

5.00 4.90 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 82.87 ดี 
จุดเด่น 
1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีมาก 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีมาก 
2. พัฒนาการของการประกันคุณภาพในสถานศึกษาและต้นสังกัดดีมาก 
4. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ดีมาก 
5. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ดีมาก 
6. ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 
7. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ดีมาก 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
2. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 
2. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายและในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ดีมาก 
4. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ดีมาก 
 
โอกาส 
 ระดับการศึกษาของประชากรในชุมชนส่งผลต่อความพร้อมจัดการศึกษา ประชากรมีความต้องการ
ได้รับการศึกษาเพ่ิมข้ึนเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความคาดหวังของสังคมซึ่งต้องการให้บุตรหลานได้
เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ การสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมของชาติ ความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์
ของสังคมและวัฒนธรรมและรักษาสืบทอดวิถีชีวิตที่ดีงามของจังหวัดพัทลุง ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและ
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เกิดรักบ้านเกิดการที่รัฐบาลให้การสนับสนุนการด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลดี การส่งเสริมวิถี
ชีวิตของนักเรียน 
 
อุปสรรค 
 สภาพการโยกย้ายถิ่นท าให้นักเรียนจากครอบครัวที่ต้องโยกย้ายบ่อย ๆ ท าให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง 
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มมากขึ้น ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนการมีครอบครัวก่อนวัยอันควร 
การหย่าร้างเพิ่มขึ้น เด็กถูกทอดทิ้ง ส่งผลต่อความพร้อมในการศึกษาของนักเรียน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกาประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2552 
1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 1) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ หรือ
นันทนาการทั้งในและนอกหลักสูตรให้มากข้ึน 
 2) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอก
สถานศึกษาและต่อเนื่อง 
 2) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้จากการอ่านให้มากขึ้น อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
โดยสถานศึกษาควรจัดเตรียมหนังสือให้เพียงพอและมีความหลากหลาย คัดเลือกหนังสือที่อ่านให้เหมาะกับผู้เรียน
ตามระดับชั้น บันทึกการอ่านจากหนังสือท่ีก าหนดในสมุดบันทึกการอ่าน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ห้องสมุด
ให้มากขึ้น 
 4) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น โดยการ
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นคว้าและสืบหาข้อมูลให้
มากขึ้น 
 5) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะกระบวนการคิดให้หลากหลาย ส่งเสริมการอ่านและการ
สรุปใจความส าคัญ ส่งเสริมการท ากิจกรรมกลุ่มโดยการท าโครงงาน และการใช้ผังความคิดให้ต่อเนื่องและ
ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 6) สถานศึกษาควรด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนอย่างเป็นระบบจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ทั้งการวางแผนงาน ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน โดยก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานอยู่ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่สูงขึ้น 
 7) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุง และต้องปรับปรุงเร่งด่วนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยครูประจ าวิชาควรน าผลคะแนน
ที่ได้จาก สทศ. มาวิเคราะห์ว่าผู้เรียนแต่ละคนมีคะแนนสอบไม่ดีที่สาระการเรียนรู้ใด เพ่ือครูได้เพ่ิมเติ มเนื้อหาใน
ส่วนที่ผู้เรียนท าคะแนนจากสอบได้ไม่ดี และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียน การสอนให้
มีคุณภาพดียิ่งข้ึน 
 8) ครูผู้สอนควรปรับการจัดการเรียนรู้ ยึดมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ตามหลักสูตร และควรเพ่ิมการใช้สื่อการ
สอนให้มากขึ้น เพ่ือช่วยให้กระตุ้นผู้เรียนมีความสนใจในบทเรียนมาก ท าให้ผู้เรียนกระตือรือร้นในเรื่องที่ก าลัง
เรียนรู้ และช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น 
 9) สถานศึกษาควรด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมให้มีความต่อเนื่องทุกปี เพ่ือให้ประโยชน์ในการ
พัฒนาสถานศึกษาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 
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 10) สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้สังคมได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องกับสภาพและ
ความต้องการของชุมชน ร่วมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สังคมคาดหวัง มีความสมดุลทั้งความรู้ 
คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข 
 11) สถานศึกษาควรด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมอย่างสม่ าเสมอและให้มีความต่อเนื่องทุกปี 
 
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 1) สถานศึกษาควรเพิ่มการด าเนินงานให้คณะกรรมการสถานศึกษา เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมใน
การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษาและการบริหารงานทั้ง 4 ด้านให้มากข้ึน เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษาให้เจริญก้านหน้ายิ่งขึ้นไป 
 2) สถานศึกษาควรด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) ให้ครอบคลุมทุก
โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาได้ด าเนินงาน และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1) สถานศึกษาควรน าผลที่ได้จากการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ประเมินการจัดการเรียนการ
สอน ประเมินแบบวัด แบบทดสอบ และน าผลการประเมินนั้นมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาครูอย่าง
สม่ าเสมอและเป็นระบบ 
 2) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูทุกคนศึกษาค้นคว้าวิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2) ครูควรพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนตามศักยภาพของผู้เรียนที่มี
ระดับผลการเรียนค่อนข้างต่ า เช่น เพ่ิมสื่อให้มากขึ้น เพ่ิมการให้เวลาในการเรียนมากขึ้น เพราะผู้เรียนอาจมี การ
เรียนรู้ช้า ควรมีการทบทวนความรู้เดิมให้กับผู้เรียนก่อนที่จะเริ่มความรู้ใหม่ โดยน าผลมาจากแบบทดสอบก่อน
เรียน 
 
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
                    สถานศึกษาควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการบันทึก ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้มากขึ้น
และเมื่อได้ด าเนินงานโครงการใดในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ควรมีการประเมินผลสรุปผลให้ชัดเจนให้ครบ
ทุกโครงการ เพ่ือให้พัฒนาการของประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (ถ้ามี) 
 ผลงานที่เด่นที่สุดสวดมนต์ท านองสรภัญญะ สถานศึกษามีผลงานการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้านอื่นๆอย่างสม่ าเสมอจนท าให้นักเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ได้รับรางวัล
โล่พระราชทานการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา การ
แข่งขันสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ ระดับจังหวัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันสวด
มนต์หมู่ท านองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ปี 2555 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบรรยายธรรม ระดับ
จังหวัด ปี 2555 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมศึกษา การแข่งขันสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ ระดับ
ภาคสงฆ์ที่ 18 จังหวัดสตูล ปี 2555 รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ
ระดับภาคสงฆ์ที่ 18 จังหวัดสตูล  ปี 2555 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การบรรยายธรรม ระดับภาคสงฆ์ที่ 18 
จังหวัดสตูล ปี 2555 ได้เป็นตัวแทนระดับภาคสงฆ์ที่ 18 จังหวัดสตูลไปแข่งขันระดับประเทศ ณ วัดอนงคาราม 
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กรุงเทพมหานครต่อไป ปี 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะระดับจังหวัด และได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ระดับภาค ได้รับรางวัลระดับประเทศ ดังนี้ ได้รับรางวัลโล่พระราชทานค ากล่าวอาราธนาศีลและค ากล่าว
ถวายสังฆทานทานในศาสนพิธีช่วงชั้นที่ 1 รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหา
สังฆปรินายก 
 

 
 


