รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปการศึกษา ๒๕๕๗

โรงเรียนวินติ ศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ
เลขที่ ๑๐ ตําบลทาหิน อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ตั้งอยูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
รหัสสถานศึกษา ๑๑๑๖๑๐๐๐๐๔

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
เอกสารรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนการรายงานผลการดําเนินงานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ จังหวัดลพบุรี การจัดทํารายงานคุณภาพ
การศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๗ ฉบับนี้โรงเรียนไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัด ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๘ กําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการการศึกษาที่ตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง โดยสถานศึกษาตองจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด และจากกฎกระทรวงวาดวยระบบ
หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 14 ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดใหมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ บริหารการศึกษาที่
ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยใหโรงเรียนจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด และเปดเผยตอ
สาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รายงานคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนการแสดงใหเห็นถึงคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนทุก ๆ ดาน ตามสภาพความเปนจริงในปจจุบัน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๗ ดาน ๒๐ ตัวบงชี้ ซึ่ง
มีเ ป าหมายเพื่ อให นักเรี ย นเปน คนดี คนเก ง ดํ ารงตนอยู ในสั งคมไดอย างมี ความสุ ข ขอขอบคุ ณคณะครู และ
นักเรียนโรงเรียนทุกทาน ที่รวมรับผิดชอบ รวมคิดรวมทํางานอยางเสียสละและไดรวมทําประชาพิจารณ และมี
ฉันทามติ แสดงถึงผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขอมูลที่ไดจากการประเมินในครั้งนี้ จะ
เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการของโรงเรียนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอนาคตของโรงเรียนตอไป ตลอดจน
เผยแพรใหกับผูปกครองนักเรียน ชุมชนในสังคมไดทราบผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน

(พระราชพุทธิวราภรณ)
ผูรับใบอนุญาต/ ผูจัดการ/ ผูอํานวยการ
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ
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สารบัญ
คํานํา
บทที่ ๑

ขอมูลพื้นฐาน

บทที่ ๒
บทที่ ๓

แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปของสถานศึกษา
- ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา
ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับทองถิ่น

บทที่ ๔

ภาคผนวก

หนา

4
52
68
68
84

131
132
134

สรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช
จุดเดนของสถานศึกษา
จุดควรพัฒนา
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ความตองการและความชวยเหลือ

140
140
142
144
146

- คณะผูจัดทํา

148
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บทที่ ๑
ขอมูลพื้นฐาน
๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา

โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
สถานที่ตั้ง
เลขที่ ๑๐ ถนนเพทราชา ตําบลทาหิน อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
๑๕๐๐๐
สังกัด
สํานักงานบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
เขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ประเภทของสถานศึกษา โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เปนโรงเรียนสหศึกษา
ขนาดใหญพิเศษ
ระดับการจัดการศึกษา มัธยมศึกษา (ม.๑-ม.๖)
พื้นที่บริการ
ทั่วประเทศ
เนื้อที่
๙ ไร
หมายเลขโทรศัพท
๐-๓๖๔๑-๑๒๓5 , ๐-๓๖๔๒-๑๐๘๘
หมายเลขโทรสาร
๐-๓๖๔๒-๑๐๘๘
เว็บไซต
http://winitsuksa.ws.ac.th

ประวัติโรงเรียนโดยยอ
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กอตั้งเมื่อวันที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๔๘๙ โดยพระเดชพระคุณหลวงพอพระพุทธวรญาณ (กิตติ บัวออน ปธ.๘) กับคณะศิษย ๔ คน มี
วัตถุประสงคเพื่อใหเยาวชนไดรับการศึกษาควบคูไปกับการอบรมคุณธรรมของพระพุทธศาสนา
ใหสามารถ
ประกอบสัมมาชีพและดํารงตนอยูในสังคมดวยคุณธรรมอันดี โดยเปดสอนตั้งแตระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึงระดับ
มัธยมศึกษาปที่ ๓ มีนักเรียน ๑๒๐ คน ครู ๗ คน
พ.ศ.๒๔๙๒ กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเทาโรงเรียนรัฐบาล
พ.ศ.๒๔๙๓ ไดโอนโรงเรียนใหเปนสมบัติของกวิศรารามมูลนิธิ
พ.ศ.๒๕๓๐ โอนโรงเรียนใหเปนสมบัติของวัดกวิศรารามราชวรวิหารทําให โรงเรียนวินิตศึกษา มีฐานะ
เปน “โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา” ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๓๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงพระเมตตารับ
โรงเรียนวินิตศึกษา ไวในพระราชูปถัมภฯ
พ.ศ.๒๕๔๘ ไดรับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปนสถานศึกษาที่ไดรับรางวัล
พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ
พ.ศ.2558 ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ ๑
พ.ศ.2551 ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 2
(พ.ศ.2549 – 2553) ผลการประเมินสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
พ.ศ.2556 ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 3
(พ.ศ.2554 – 2558) ผลการประเมินสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับดี
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

หนา 4

แผนทีโ่ รงเรียน
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ (แหงที่ ๑)

โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ (แหงที่ ๒)
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โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ แบงโครงสรางการบริหารงานเปน ๔ ฝาย ไดแก ฝายวิชาการ
ฝายกิจการนักเรียน ฝายสัมพันธชุมชน และฝายผูจัดการ
ผูบริหารยึดหลักการบริหารแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard : BSC) และการบริหารงานมุงเนน
ผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ (Results-Based Management :RBM)

วิสัยทัศน
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ เปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
มุงเนนพัฒนาใหผูเรียน มีวินัย ใฝคุณธรรม จริยธรรม เลิศล้ําวิชาการ สูมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเปนไทย
พันธกิจ
๑. สงเสริมระบบการบริหารจัดการใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
๒. สงเสริมการใชสอื่ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
๓. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดการศึกษา
๕. พัฒนาการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ
๖. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม สุนทรียภาพ ความรับผิดชอบตอสังคม มีความเปนเลิศทาง
วิชาการสูมาตรฐานสากลและมีจิตสํานึกความเปนไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปาหมาย
๑. โรงเรียนมีระบบการบริหารงานที่ดี ทุกฝายมีสวนรวมในการบริหารจัดการตามวิถี
ประชาธิปไตย
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๒. ครูและบุคลากรทุกคนสามารถประยุกตใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๓. โรงเรียนมีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑการจัดการศึกษาทุกมาตรฐาน
๔. โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมที่มีบรรยากาศเอื้อตอการจัดการเรียนรู
๕. นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
๖. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพ ความรับผิดชอบตอสังคม มีความเปนเลิศทางวิชาการสู
มาตรฐานสากล และมีจิตสํานึกความเปนไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณของโรงเรียน “ลูกวินิตมีวินัย”
ลูกวินิตมีวินัย หมายถึง ผูเรียนมีระเบียบแถว ตรงตอเวลา และแตงกายถูกตองเรียบรอย
เอกลักษณของโรงเรียน “เลิศล้ําวิชาการ”
เลิศล้ําวิชาการ หมายถึง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ มีการจัดการเรียนการสอนมุงพัฒนา
ผูเรียน มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ความหลากหลายเนนผูเรียนเปนสําคัญ
๒. ขอมูลผูบริหาร
๒.๑ ผูบริหาร
พระราชพุทธิวราภรณ ดํารงตําแหนง ๓ ตําแหนง คือ ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ และผูอํานวยการ
วุฒิการศึกษา
- วิชาครูพิเศษการศึกษา วิชาครูพิเศษมัธยม
- ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏพระนคร
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
- ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา และผูนําการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
๒.๒ รองผูบริหาร จํานวน ๓ คน
๑) นางสุภาวรรณ ดานสกุล
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
วุฒิการศึกษา
- ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา,สุขศึกษา)
- การศึกษามหาบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา)
- ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
๒) นางเจิมจิต วังทอง
รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน
วุฒิการศึกษา
- ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
- ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
๓) นางรัชนี จําปาทิพย
รองผูอํานวยการฝายสัมพันธชุมชน
วุฒิการศึกษา
- ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

หนา 7

๔) นายอภิวิชญ ภูทับทิม
รองผูอํานวยการฝายสัมพันธชุมชน (วศ.๒)
วุฒิการศึกษา
- ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
๒.๓ รายนามคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ
๑) พระราชพุทธิวราภรณ
ประธาน/ผูรับใบอนุญาต
๒) ดร.วิชัย ไทยถาวร
กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ)
๓) พลตรีบวรรัตน ไมตรีประศาสน
กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ)
๔) นายปริญญา อินทรการุณเวช
กรรมการ
๕) นายปติวัชร กล่ํานาค
กรรมการ
๖) นายรังสรรค สละชีพ
กรรมการ
๗) นายแพทยสมชาย โอวัฒนาพานิช
กรรมการ (ผูแทนผูปกครอง)
๘) นางสุภาวรรณ ดานสกุล
กรรมการและเลขานุการ (ผูแทนครู)
๒.๔ ลักษณะผูรับใบอนุญาต
❍ บุคคลธรรมดา
 นิตบิ ุคคล
❍ หางหุนสวนจํากัด/บริษัท

 มูลนิธิในพุทธศาสนา/ การกุศลของวัด

❍ มูลนิธิในคริสตศาสนา

❍ มูลนิธิในศาสนาอิสลาม

๓. ขอมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปการศึกษาที่รายงาน)
๓.๑ ที่ตั้ง

❍ กทม.

 ภูมิภาค

๓.๒ ลักษณะโรงเรียน
❍ สามัญทั่วไป ❍ สามัญศึกษาและ EP
❍ EP
❍ อิสลามศึกษา
 การกุศล
❍ การสอนศาสนาอิสลามควบคูวิชาสามัญของมูลนิธิ/มัสยิด
๓.๓ ระดับที่เปดสอน
❍ ปฐมวัย
❍ ปฐมวัย – ม.ปลาย

❍ปฐมวัย – ประถมศึกษา
❍ ประถมศึกษา

❍ ปฐมวัย – ม.ตน
❍ ประถมศึกษา – ม.ตน

❍ ประถมศึกษา – ม.ปลาย

❍ ม.ตน

 ม.ตน – ม.ปลาย

❍ ม.ปลาย

❍ อื่นๆ

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

หนา 8

๓.๔ จํานวนหองเรียนจําแนกตามหลักสูตร/โครงการ
จํานวนหองเรียน

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑
มัธยมศึกษาปที่ ๒
มัธยมศึกษาปที่ ๓
มัธยมศึกษาปที่ ๔
มัธยมศึกษาปที่ ๕
มัธยมศึกษาปที่ ๖

ไทย
1,264
1,372
1,405
316
275
331
4,942

รวม

EP
21
21

อิสลาม
-

รวม
1,285
1,372
1,405
316
275
331
4,963

๓.๕ จํานวนผูเรียนจําแนกตามหลักสูตร/โครงการและเพศ
หลักสูตรโครงการ/
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ ๓
มัธยมศึกษาปที่ ๔
มัธยมศึกษาปที่ ๕
มัธยมศึกษาปที่ ๖
รวม

ไทย

ชาย
หญิง
586
657
625
747
636
769
105
211
82
193
119
212
2,153 2,789

จํานวนผูเรียน
EP
อิสลาม
ชาย หญิง ชาย หญิง
11 10
11 10
-

ชาย
597
625
636
105
82
119
2,164

รวม
หญิง
667
747
769
211
193
212
2,799

รวม
1,264
1,372
1,405
316
275
331
4,963

๓.๖ จํานวนผูเรียนที่มลี ักษณะพิเศษ
3.6.1 จํานวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 จํานวน 5,038 คน
- นักเรียนออกกลางคัน ม.ตน 71 คน ม.ปลาย 4 คน คิดเปนรอยละ 1.49
3.6.2 ผูเรียนที่ทําชื่อเสียงใหกับโรงเรียน 40 คน สอบติดคณะแพทยศาสตร จํานวน 4 คน ผาน
คาย 1 สอวน. จํานวน 36 คน
๓.๗ จํานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑของกรมพลศึกษาหรือสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 4,638 คน คิดเปนรอยละ 93.45
๓.๘ จํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย 4,763 คน คิดเปนรอยละ 95.97
๓.๙ จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป วรรณคดีและนันทนาการ 4,884 คน
คิดเปนรอยละ 98.48
๓..๑๐ จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเปนลูกที่ดีของพอ แม ผูปกครอง 4,882 คน คิดเปนรอยละ 98.37
๓.๑๑ จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 4,910 คน คิดเปนรอยละ 98.93
๓.๑๒ จํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคมทั้งในและนอกประเทศ 4,961 คน
คิดเปนรอยละ 99.96
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

หนา 9

๓.๑๓ จํานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรูจากการอานและการสืบคนจากเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ
4,799 คน คิดเปนรอยละ 96.70
๓.๑๔ จํานวนนักเรียนที่ผานการประเมินความสามารถดานการคิดตามที่กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา
4,961 คน คิดเปนรอยละ 99.96
๓.๑๕ จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมตามที่กําหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา 4,991 คน คิดเปนรอยละ 99.96
๓.๑๖. จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
ม.๓
จํานวน 1,401 คน คิดเปนรอยละ 99.86
ม.๖
จํานวน 331 คน คิดเปนรอยละ 100.00
๓.๑๗ อัตราสวนครู : นักเรียน = ๒๖ : ๑
๔. ขอมูลบุคลากร
๔.๑ จํานวนบุคลากร จําแนกตามหนาที่ เพศ ระดับการศึกษา อายุ และประสบการณ
เพศ (คน)
ประเภทบุคลากร
ผูรับใบอนุญาต ผูจดั การ และ
ผูอํานวยการ
ผูรับใบอนุญาตและผูจดั การ
ผูรับใบอนุญาตและผูอํานวยการ
ผูจัดการและผูอํานวยการ
ผูรับใบอนุญาต
ผูจัดการ
ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
ครู (บรรจุ)
ครูพิเศษ/ครูผูชวย (ไมบรรจุ)
ครูตางประเทศ
นักการภารโรง
คนขับรถ

ชาย

หญิง

1

-

1
49
10
6
8
5

3
153
56
2
14
-

ระดับการศึกษา (คน)
ต่ํากวา
ป.ตรี

ป.ตรี

-

-

1
-

120
66
8
-

อายุเฉลี่ย
(ป)

ประสบการณ
ในตําแหนง
(เฉลี่ยป)

1

50

5

4
83
-

57
35
25
30
43
46

5
16
2
6
7
6

สูงกวา
ป.ตรี

จํานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 210 คน คิดเปนรอยละ 76.09
จํานวนครูที่สอนตรงความถนัด 66 คน คิดเปนรอยละ 23.91
สาขาที่ขาดแคลนครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

หนา 10

๕. ขอมูลอาคารสถานที่

แผนผังภายในโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ

รูปปนหลวงพอพระพุทธวรญาณ
๑. ประชาสัมพันธ
๒. อาคารธรรมญาณ ๘๔
๓. อาคารกิตติอุทัย
๔. อาคารพระราชูปถัมภ
๕. อาคารธรรมญาณนฤมิต
๖. อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
๗. อาคารสังกรบูชิต
๘. อาคารพระพุทธวรญาณ ๔๗
๙. หอประชุมบัวออน

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

๑๐. หอพระ
๑๑. สํานักงานบริหาร
๑๒. หองปกครอง
๑๓. วินิตมินิมารท
๑๔. สวนศิริพานิชกร
๑๕. สวนธรรมญาณ
๑๖. เวทีหนาเสาธง
๑๗. ลานอเนกประสงค

หนา 11

อาคารเรียนโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ (วินิตศึกษา แหงที่ ๑)

อาคารธรรมญาณนฤมิต

อาคารธรรมญาณ ๘๔

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา

อาคารพระพุทธวรญาณ ๔๗

อาคารพระราชูปถัมภ

อาคารสังกรบูชิต

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

หนา 12

อาคารเรียนโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ แหงที่ ๒

อาคารมูลนิธิหลวงพอวัดปากน้ํา

อาคารพระธรรมสิงหบุราจารย

๖. ขอมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จาย)
รายรับ
จํานวน/บาท
รายจาย
เงินงบประมาณ
78,087,786.59 งบพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
รวมรายรับ
78,087,786.59
รวมรายจาย

จํานวน/บาท
18,087,786.59
18,087,786.59

งบดําเนินการ/เงินเดือน เงินคาจาง คิดเปนรอยละ 76.84 ของรายรับ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเปนรอยละ 23.16 ของรายรับ
รอยละรายจายตอรายรับโดยเฉลี่ยของโรงเรียน คิดเปน 100
๗. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๑) สภาพชุ ม ชนรอบบริ เ วณโรงเรี ย นมี ลั กษณะเป น แหล งชุ ม ชนขนาดใหญ มี ป ระชากรประมาณ
๙,๔๓๐ คน บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก ทิศเหนือติดพระราชวังนารายณราชนิเวศน ทิศตะวันตกติด
วัดกวิศราราม วัดเชิงทาและชุมชน ทิศตะวันออกใกลวัดพระศรี รัตนมหาธาตุ สถานีรถไฟลพบุรี อาชีพหลักของ
ชุมชน คือ อาชีพรับจาง คาขาย สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป
คือ งานแผนดินสมเด็จพระนารายณ งานลอยกระทงยอนยุค และสืบสานประเพณีสงกรานต
๒) รายละเอียดเกี่ยวกับผูปกครอง
๒.๑ ผูปกครองจบการศึกษา
ต่ํากวาระดับปริญญาตรี จํานวน ๑,216 คน คิดเปนรอยละ 24.50
ระดับปริญญาตรี
จํานวน 3,052 คน คิดเปนรอยละ 61.50
สูงกวาระดับปริญญาตรี จํานวน 695 คน คิดเปนรอยละ 14.00
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

หนา 13

๒.๒ อาชีพหลักของผูปกครอง
คาขาย
จํานวน ๑,422 คน คิดเปนรอยละ 28.65
รับราชการ จํานวน 1,93๗ คน คิดเปนรอยละ 39.03
เกษตรกร จํานวน 638 คน คิดเปนรอยละ 12.86
อื่น ๆ
จํานวน 966 คน คิดเปนรอยละ 19.46
๓) รายไดเฉลี่ยของผูปกครองตอครอบครัว ๑20,000 บาทตอป
4) ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป คือ งานแผนดินสมเด็จพระนารายณ และ
งานประเพณีลอยกระทงยอนยุคจอมพล ป.พิบูลสงคราม
๘. โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน
๘.๑ โอกาส /จุดแข็ง (เลือกไดมากกวา ๑ ขอ และเพิ่มเติมได)
 ตั้งอยูใกลแหลงเรียนรูที่สําคัญและเปนประโยชน เชน แหลงโบราณสถาน/โบราณวัตถุ สถานที่
ทองเที่ยว
 ตั้งอยูในเมือง อยูใกลสถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/หนวยงานอื่น ๆ
 ตั้งอยูในเขตที่อยูอาศัยหนาแนน/ใกลตลาด/แหลงชุมชน/ใกลหางสรรพสินคา
 สภาพแวดลอมของโรงเรียนเหมาะสม เอื้อตอการเรียนรู
 ไดรับการสนับสนุนจากชุมชน ผูปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น
 ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน/มีสัมพันธที่ดีตอกัน
 มีวิทยากรในทองถิ่น/ผูนําในทองถิ่นที่มีความรู
 รวมมือกับชุมชนและหนวยงานตาง ๆ เพื่อบริการชุมชนดานสุขภาพ/กีฬา/สวัสดิภาพ
 การคมนาคมสะดวก มีรถรับจาง/รถประจําทางผาน
 มีรถรับสงระหวางโรงเรียนกับบาน
 บุคลากรมีความรูความสามารถ/เอาใจใส ดูแลเด็กเปนอยางดี
 สงเสริมคุณภาพบุคลากรใหมีจรรยาบรรณครู
 สนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากร
 ผูปกครองมีศรัทธา/ทัศนคติ/ความเชื่อมั่น ที่ดีตอโรงเรียน
 ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 สภาพชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ผูปกครองเอาใจใส
 เนนจุดเดนดานภาษาตางประเทศ เชน ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ
 มีความคลองตัวในการบริหารจัดการ
๘.๒ ขอจํากัด/จุดออน (เลือกไดมากกวา 1 ขอ และเพิ่มเติมได)
 ตั้งอยูใ นชุมชนที่มีโรงเรียนเอกชน/โรงเรียนเทศบาล/โรงเรียนรัฐบาล หลายโรง
 โรงเรียนอยูใกลแหลงอบายมุข/แหลงมอมเมาเยาวชน
 ที่พักอาศัยของผูเรียนหางไกลจากโรงเรียน
 ทางเขาโรงเรียนคับแคบทําใหการสัญจรติดขัด
 สถานที่บริเวณโรงเรียนคับแคบ เชน พื้นที่การออกกําลังกาย พื้นที่ทํากิจกรรม สนาม
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗
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๙. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนไดดําเนินการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พรอมทั้งไดจัดทําหลักสูตร
โรงเรียน และกําหนดโครงสรางเวลาเรียน ดังนี้
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
โครงการอัจฉริยะ เตรียมทหาร สอวน.
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๑)

เวลาเรียน
(หนวยกิต/ป)
รายวิชาพื้นฐาน
๑๑(๔๔๐)
ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย
๑.๕(๖๐)
ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร
๑.๕(๖๐)
ว ๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร
๑.๕(๖๐)
ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา
๑.๕(๖๐)
ส ๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร
๐.๕(๒๐)
พ ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา
๐.๕(๒๐)
พ ๒๑๑๐๒ พลศึกษา
๐.๕(๒๐)
ศ ๒๑๑๐๑ ศิลปะ
๑.๐(๔๐)
ง ๒๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑.๐(๔๐)
อ ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
๑.๕(๖๐)
รายวิชาเพิ่มเติม
๔.๐ (๑๖๐)
ท๒๑๒๐๑ การพัฒนาทักษะการอาน-เขียน ๑
๐.๕(๒๐)
ค๒๑๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร ๒
๑.๐(๔๐)
ว๒๑๒๐๑ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
๐.๕(๒๐)
ง๒๑๒๐๓ คอมพิวเตอรกราฟก ๑
๐.๕(๒๐)
อ๒๑๒๐๕ อังกฤษอาน-เขียน
๑.๐(๔๐)
รายวิชา / กิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

(๖๐)
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๖๖๐

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๒)

เวลาเรียน
(หนวยกิต/ป)
รายวิชาพื้นฐาน
๑๑(๔๔๐)
ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย
๑.๕(๖๐)
ค ๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร
๑.๕(๖๐)
ว ๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร
๑.๕(๖๐)
ส ๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา
๑.๕(๖๐)
ส ๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร
๐.๕(๒๐)
พ ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา
๐.๕(๒๐)
พ ๒๑๑๐๔ พลศึกษา
๐.๕(๒๐)
ศ ๒๑๑๐๒ ศิลปะ
๑.๐(๔๐)
ง ๒๑๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑.๐(๔๐)
อ ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
๑.๕(๖๐)
รายวิชาเพิ่มเติม
๔.๐ (๑๖๐)
ท๒๑๒๐๒ การพัฒนาทักษะการอาน-เขียน๒
๐.๕(๒๐)
ค๒๑๒๐๔ เสริมทักษะคณิตศาสตร ๔
๑.๐(๔๐)
ว๒๑๒๐๒ ผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร
๐.๕(๒๐)
ส๒๑๒๐๒ หนาที่พลเมือง ๒
๐.๕(๒๐)
ง๒๑๒๐๔ คอมพิวเตอรกราฟก ๒
๐.๕(๒๐)
อ๒๑๒๐๖ อังกฤษอาน-เขียน
๑.๐(๔๐)
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
(๖๐)
๒๐
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
๒๐
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
๑๐
- ชุมนุม/ชมรม
๐๐
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
๖๖๐
รายวิชา / กิจกรรม
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
โครงการสองภาษา (Bilingual)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๑)

เวลาเรียน
(หนวยกิต/ป)
รายวิชาพื้นฐาน
๑๑(๔๔๐)
ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย
๑.๕(๖๐)
ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร
๑.๕(๖๐)
ว ๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร
๑.๕(๖๐)
ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา
๑.๕(๖๐)
ส ๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร
๐.๕(๒๐)
พ ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา
๐.๕(๒๐)
พ ๒๑๑๐๒ พลศึกษา
๐.๕(๒๐)
ศ ๒๑๑๐๑ ศิลปะ
๑.๐(๔๐)
ง ๒๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑.๐(๔๐)
อ ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
๑.๕(๖๐)
รายวิชาเพิ่มเติม
๔.๕ (๑๘๐)
ท๒๑๒๐๑ การพัฒนาทักษะการอาน-เขียน ๑
๐.๕(๒๐)
ค๒๑๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร ๒
๑.๐(๔๐)
ว๒๑๒๐๑ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
๐.๕(๒๐)
ง๒๑๒๐๓ คอมพิวเตอรกราฟก ๑
๐.๕(๒๐)
อ๒๑๒๐๑ อังกฤษฟง-พูด
๐.๕(๒๐)
อ๒๑๒๐๕ อังกฤษอาน-เขียน
๑.๐(๔๐)
รายวิชา / กิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

(๖๐)
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๖๖๐

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๒)

เวลาเรียน
(หนวยกิต/ป)
รายวิชาพื้นฐาน
๑๑(๔๔๐)
ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย
๑.๕(๖๐)
ค ๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร
๑.๕(๖๐)
ว ๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร
๑.๕(๖๐)
ส ๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา
๑.๕(๖๐)
ส ๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร
๐.๕(๒๐)
พ ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา
๐.๕(๒๐)
พ ๒๑๑๐๔ พลศึกษา
๐.๕(๒๐)
ศ ๒๑๑๐๒ ศิลปะ
๑.๐(๔๐)
ง ๒๑๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑.๐(๔๐)
อ ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
๑.๕(๖๐)
รายวิชาเพิ่มเติม
๔.๕(๑๘๐)
ท๒๑๒๐๒ การพัฒนาทักษะการอาน-เขียน๒
๐.๕(๒๐)
ค๒๑๒๐๔ เสริมทักษะคณิตศาสตร ๔
๑.๐(๔๐)
ว๒๑๒๐๒ ผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร
๐.๕(๒๐)
ส๒๑๒๐๒ หนาที่พลเมือง ๒
๐.๕(๒๐)
ง๒๑๒๐๔ คอมพิวเตอรกราฟก ๒
๐.๕(๒๐)
อ๒๑๒๐๓ อังกฤษฟง-พูด
๐.๕(๒๐)
อ๒๑๒๐๖ อังกฤษอาน-เขียน
๑.๐(๔๐)
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
(๖๐)
๒๐
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
๒๐
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
๑๐
- ชุมนุม/ชมรม
๑๐
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
๖๖๐
รายวิชา / กิจกรรม
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
โครงการ EP
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๑)
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย
ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร
ว ๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร
ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา
ส ๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร
พ ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา
พ ๒๑๑๐๒ พลศึกษา
ศ ๒๑๑๐๑ ศิลปะ
ง ๒๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม

ท๒๑๒๐๑ การพัฒนาทักษะการอาน-เขียน ๑

ค๒๑๒๐๒
ว๒๑๒๐๑
ง๒๑๒๐๓
อ๒๑๒๐๑
อ๒๑๒๐๕
จ๒๑๒๐๑

เสริมทักษะคณิตศาสตร ๒
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
คอมพิวเตอรกราฟก ๑
อังกฤษฟง-พูด
อังกฤษอาน-เขียน
ภาษาจีน

เวลาเรียน
(หนวยกิต/ป)
๑๑(๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๕.๐ (๒๐๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕๒๐)

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

(๖๐)
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๗๐๐

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๒)

เวลาเรียน
(หนวยกิต/ป)
รายวิชาพื้นฐาน
๑๑(๔๔๐)
ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย
๑.๕(๖๐)
ค ๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร
๑.๕(๖๐)
ว ๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร
๑.๕(๖๐)
ส ๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา
๑.๕(๖๐)
ส ๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร
๐.๕(๒๐)
พ ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา
๐.๕(๒๐)
พ ๒๑๑๐๔ พลศึกษา
๐.๕(๒๐)
ศ ๒๑๑๐๒ ศิลปะ
๑.๐(๔๐)
ง ๒๑๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑.๐(๔๐)
อ ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
๑.๕(๖๐)
รายวิชาเพิ่มเติม
๕.๐(๒๐๐)
ท๒๑๒๐๒ การพัฒนาทักษะการอาน-เขียน๒
๐.๕(๒๐)
ค๒๑๒๐๔ เสริมทักษะคณิตศาสตร ๔
๑.๐(๔๐)
ว๒๑๒๐๒ ผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร
๐.๕(๒๐)
ส๒๑๒๐๒ หนาที่พลเมือง ๒
๐.๕(๒๐)
ง๒๑๒๐๔ คอมพิวเตอรกราฟก ๒
๐.๕(๒๐)
อ๒๑๒๐๓ อังกฤษฟง-พูด
๐.๕(๒๐)
อ๒๑๒๐๖ อังกฤษอาน-เขียน
๑.๐(๔๐)
จ๒๑๒๐๒ ภาษาจีน
๐.๕๒๐)
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
(๖๐)
๒๐
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
๒๐
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
๑๐
- ชุมนุม/ชมรม
๑๐
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
๗๐๐
รายวิชา / กิจกรรม

หนา 17

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
เนนวิทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๑)
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย
ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร
ว ๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร
ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา
ส ๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร
พ ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา
พ ๒๑๑๐๒ พลศึกษา
ศ ๒๑๑๐๑ ศิลปะ
ง ๒๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
ท๒๑๒๐๑ การพัฒนาทักษะการอาน-เขียน ๑
ค๒๑๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร ๑
ว๒๑๒๐๑ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ง๒๑๒๐๓ คอมพิวเตอรกราฟก ๑
อ๒๑๒๐๒ อังกฤษอาน-เขียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

เวลาเรียน
(หนวยกิต/ป)
๑๑(๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๓.๐ (๑๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
(๖๐)
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๖๒๐

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๒)
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย
ค ๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร
ว ๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร
ส ๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา
ส ๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร
พ ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา
พ ๒๑๑๐๔ พลศึกษา
ศ ๒๑๑๐๒ ศิลปะ
ง ๒๑๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
ท๒๑๒๐๒ การพัฒนาทักษะการอาน-เขียน๒
ค๒๑๒๐๓ เสริมทักษะคณิตศาสตร ๓
ว๒๑๒๐๒ ผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร
ส๒๑๒๐๒ หนาที่พลเมือง ๒
ง๒๑๒๐๔ คอมพิวเตอรกราฟก ๒
อ๒๑๒๐๔ อังกฤษอาน-เขียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(หนวยกิต/ป)
๑๑(๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๓.๐ (๑๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
(๖๐)
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๖๒๐

หนา 18

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ไมเนนวิทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๑)

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๒)

รายวิชา / กิจกรรม

รายวิชา / กิจกรรม

รายวิชาพื้นฐาน
ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย
ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร
ว ๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร
ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา
ส ๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร
พ ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา
พ ๒๑๑๐๒ พลศึกษา
ศ ๒๑๑๐๑ ศิลปะ
ง ๒๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
ท๒๑๒๐๑ การพัฒนาทักษะการอาน-เขียน ๑
ค๒๑๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร ๑
ว๒๑๒๐๑ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ง๒๑๒๐๑ ผลิตภัณฑทองถิ่น ๑
อ๒๑๒๐๒ อังกฤษอาน-เขียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

เวลาเรียน
(หนวยกิต/ป)
๑๑(๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๓.๐ (๑๒๐)
๐.๕(๒๐)

๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
(๖๐)
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๖๒๐

รายวิชาพื้นฐาน
ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย
ค ๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร
ว ๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร
ส ๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา
ส ๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร
พ ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา
พ ๒๑๑๐๔ พลศึกษา
ศ ๒๑๑๐๒ ศิลปะ
ง ๒๑๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
ท๒๑๒๐๒ การพัฒนาทักษะการอาน-เขียน๒
ค๒๑๒๐๓ เสริมทักษะคณิตศาสตร ๓
ว๒๑๒๐๒ ผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร
ส๒๑๒๐๒ หนาที่พลเมือง ๒
ง๒๑๒๐๒ ผลิตภัณฑทองถิ่น ๒
อ๒๑๒๐๔ อังกฤษอาน-เขียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(หนวยกิต/ป)
๑๑(๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๓.๐ (๑๒๐)
๐.๕(๒๐)

๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
(๖๐)
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๖๒๐

หนา 19

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
โครงการอัจฉริยะ เตรียมทหาร สอวน.
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๑)

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๒)

รายวิชา / กิจกรรม

รายวิชา / กิจกรรม

รายวิชาพื้นฐาน
ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย
ค ๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร
ว ๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร
ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา
ส ๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร
พ ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา
พ ๒๒๑๐๒ พลศึกษา
ศ ๒๒๑๐๑ ศิลปะ
ง ๒๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม

ท๒๒๒๐๑ การอานและพิจารณาหนังสือ ๑

ค๒๒๒๐๒
ว๒๒๒๐๑
ง๒๒๒๐๓
อ๒๒๒๐๒

เสริมทักษะคณิตศาสตร ๖
วิทยาศาสตรกับการแกปญหา
คอมพิวเตอรกราฟกและออกแบบ ๑
อังกฤษอาน-เขียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
-ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

เวลาเรียน
(หนวยกิต/ป)
๑๑(๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๔.๐(๑๖๐)
๐.๕(๒๐)

๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
(๖๐)
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๖๖๐

รายวิชาพืน้ ฐาน
ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทย
ค ๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร
ว ๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร
ส ๒๒๑๐๓ สังคมศึกษา
ส ๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร
พ ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา
พ ๒๒๑๐๔ พลศึกษา
ศ ๒๒๑๐๒ ศิลปะ
ง ๒๒๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
ท๒๒๒๐๓ การอานและพิจารณาหนังสือ ๒

ค๒๒๒๐๔ เสริมทักษะคณิตศาสตร ๘
ว๒๒๒๐๒ เริม่ ตนโครงงานวิทยาศาสตร
ส๒๒๒๐๔ หนาที่พลเมือง ๔
ง๒๒๒๐๔ คอมพิวเตอรกราฟกและออกแบบ ๒
อ๒๒๒๐๔ อังกฤษอาน-เขียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(หนวยกิต/ป)
๑๑(๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๔.๐(๑๖๐)
๐.๕(๒๐)

๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
(๖๐)
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๖๖๐

หนา 20

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
โครงการสองภาษา (Bilingual)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๑)

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๒)

รายวิชา / กิจกรรม

รายวิชา / กิจกรรม

รายวิชาพื้นฐาน
ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย
ค ๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร
ว ๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร
ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา
ส ๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร
พ ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา
พ ๒๒๑๐๒ พลศึกษา
ศ ๒๒๑๐๑ ศิลปะ
ง ๒๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม

ท๒๒๒๐๑ การอานและพิจารณาหนังสือ ๑

ค๒๒๒๐๒
ว๒๒๒๐๑
ง๒๒๒๐๓
อ๒๒๒๐๑
อ๒๒๒๐๒

เสริมทักษะคณิตศาสตร ๖
วิทยาศาสตรกับการแกปญหา
คอมพิวเตอรกราฟกและออกแบบ ๑
อังกฤษฟง-พูด
อังกฤษอาน-เขียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
-ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

เวลาเรียน
(หนวยกิต/ป)
๑๑(๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๔.๕(๑๘๐)
๐.๕(๒๐)

๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
(๖๐)
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๖๘๐

รายวิชาพื้นฐาน
ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทย
ค ๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร
ว ๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร
ส ๒๒๑๐๓ สังคมศึกษา
ส ๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร
พ ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา
พ ๒๒๑๐๔ พลศึกษา
ศ ๒๒๑๐๒ ศิลปะ
ง ๒๒๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
ท๒๒๒๐๓ การอานและพิจารณาหนังสือ ๒

ค๒๒๒๐๔ เสริมทักษะคณิตศาสตร ๘
ว๒๒๒๐๒ เริม่ ตนโครงงานวิทยาศาสตร
ส๒๒๒๐๔ หนาที่พลเมือง ๔
ง๒๒๒๐๔ คอมพิวเตอรกราฟกและออกแบบ ๒
อ๒๒๒๐๓ อังกฤษฟง-พูด
อ๒๒๒๐๔ อังกฤษอาน-เขียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(หนวยกิต/ป)
๑๑(๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๔.๕(๑๘๐)
๐.๕(๒๐)

๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
(๖๐)
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๖๘๐
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
โครงการ EP
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๑)

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๒)

รายวิชา / กิจกรรม

รายวิชา / กิจกรรม

รายวิชาพื้นฐาน
ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย
ค ๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร
ว ๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร
ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา
ส ๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร
พ ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา
พ ๒๒๑๐๒ พลศึกษา
ศ ๒๒๑๐๑ ศิลปะ
ง ๒๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม

ท๒๒๒๐๑ การอานและพิจารณาหนังสือ ๑

ค๒๒๒๐๒
ว๒๒๒๐๑
ง๒๒๒๐๓
อ๒๒๒๐๑
อ๒๒๒๐๒
จ๒๒๒๐๑

เสริมทักษะคณิตศาสตร ๖
วิทยาศาสตรกับการแกปญหา
คอมพิวเตอรกราฟกและออกแบบ ๑
อังกฤษฟง-พูด
อังกฤษอาน-เขียน
ภาษาจีน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
-ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

เวลาเรียน
(หนวยกิต/ป)
๑๑(๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๕.๐(๒๐๐)
๐.๕(๒๐)

๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕๒๐)
(๖๐)
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๗๐๐

รายวิชาพื้นฐาน
ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทย
ค ๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร
ว ๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร
ส ๒๒๑๐๓ สังคมศึกษา
ส ๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร
พ ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา
พ ๒๒๑๐๔ พลศึกษา
ศ ๒๒๑๐๒ ศิลปะ
ง ๒๒๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
ท๒๒๒๐๓ การอานและพิจารณาหนังสือ ๒

ค๒๒๒๐๔ เสริมทักษะคณิตศาสตร ๘
ว๒๒๒๐๒ เริม่ ตนโครงงานวิทยาศาสตร
ส๒๒๒๐๔ หนาที่พลเมือง ๔
ง๒๒๒๐๔ คอมพิวเตอรกราฟกและออกแบบ ๒
อ๒๒๒๐๓ อังกฤษฟง-พูด
อ๒๒๒๐๔ อังกฤษอาน-เขียน
จ๒๒๒๐๒ ภาษาจีน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(หนวยกิต/ป)
๑๑(๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๕.๐(๒๐๐)
๐.๕(๒๐)

๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕๒๐)
(๖๐)
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๗๐๐
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
เนนวิทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๑)

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๒)

รายวิชา / กิจกรรม

รายวิชา / กิจกรรม

รายวิชาพื้นฐาน
ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย
ค ๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร
ว ๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร
ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา
ส ๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร
พ ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา
พ ๒๒๑๐๒ พลศึกษา
ศ ๒๒๑๐๑ ศิลปะ
ง ๒๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม

ท๒๒๒๐๑ การอานและพิจารณาหนังสือ ๑

ค๒๒๒๐๑
ว๒๒๒๐๑
ง๒๒๒๐๓
อ๒๒๒๐๒

เสริมทักษะคณิตศาสตร ๕
วิทยาศาสตรกับการแกปญหา
คอมพิวเตอรกราฟกและออกแบบ ๑
อังกฤษอาน-เขียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
-ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

เวลาเรียน
(หนวยกิต/ป)
๑๑(๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๓.๕(๑๔๐)
๐.๕(๒๐)

๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
(๖๐)
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๖๔๐

รายวิชาพื้นฐาน
ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทย
ค ๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร
ว ๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร
ส ๒๒๑๐๓ สังคมศึกษา
ส ๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร
พ ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา
พ ๒๒๑๐๔ พลศึกษา
ศ ๒๒๑๐๒ ศิลปะ
ง ๒๒๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม

ท๒๒๒๐๓ การอานและพิจารณาหนังสือ ๒

ค๒๒๒๐๓ เสริมทักษะคณิตศาสตร ๗
ว๒๒๒๐๒ เริม่ ตนโครงงานวิทยาศาสตร
ส๒๒๒๐๔ หนาที่พลเมือง ๔
ง๒๒๒๐๔ คอมพิวเตอรกราฟกและออกแบบ ๒
อ๒๒๒๐๔ อังกฤษอาน-เขียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(หนวยกิต/ป)
๑๑(๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๓.๕(๑๔๐)
๐.๕(๒๐)

๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
(๖๐)
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๖๔๐

หนา 23

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ไมเนนวิทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๑)
เวลาเรียน
รายวิชา / กิจกรรม
(หนวยกิต/ป)
รายวิชาพื้นฐาน
๑๑(๔๔๐)
ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย
๑.๕(๖๐)
ค ๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร
๑.๕(๖๐)
ว ๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร
๑.๕(๖๐)
ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา
๑.๕(๖๐)
ส ๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร
๐.๕(๒๐)
พ ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา
๐.๕(๒๐)
พ ๒๒๑๐๒ พลศึกษา
๐.๕(๒๐)
ศ ๒๒๑๐๑ ศิลปะ
๑.๐(๔๐)
ง ๒๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑.๐(๔๐)
อ ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
๑.๕(๖๐)
รายวิชาเพิ่มเติม
๓.๐(๑๒๐)
ท๒๒๒๐๒ วรรณกรรมพื้นบาน ๑
๐.๕(๒๐)
ส๒๒๒๐๑ กฎหมายเบื้องตน
๐.๕(๒๐)
ง๒๒๒๐๑ เย็บปกถักรอย ๑
๐.๕(๒๐)
อ๒๒๒๐๒ อังกฤษอาน-เขียน
๑.๐(๔๐)
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
-ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

(๖๐)
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๖๒๐

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๒)
เวลาเรียน
รายวิชา / กิจกรรม
(หนวยกิต/ป)
รายวิชาพื้นฐาน
๑๑(๔๔๐)
ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทย
๑.๕(๖๐)
ค ๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร
๑.๕(๖๐)
ว ๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร
๑.๕(๖๐)
ส ๒๒๑๐๓ สังคมศึกษา
๑.๕(๖๐)
ส ๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร
๐.๕(๒๐)
พ ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา
๐.๕(๒๐)
พ ๒๒๑๐๔ พลศึกษา
๐.๕(๒๐)
ศ ๒๒๑๐๒ ศิลปะ
๑.๐(๔๐)
ง ๒๒๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑.๐(๔๐)
อ ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
๑.๕(๖๐)
รายวิชาเพิ่มเติม
๓.๐(๑๒๐)
ท๒๒๒๐๔ วรรณกรรมพื้นบาน ๒
๐.๕(๒๐)
ส๒๒๒๐๒ กฎหมายในชีวิตประจําวัน
๐.๕(๒๐)
ส๒๒๒๐๔ หนาที่พลเมือง ๔
๐.๕(๒๐)
ง๒๒๒๐๒ เย็บปกถักรอย ๒
๐.๕(๒๐)
อ๒๒๒๐๔ อังกฤษอาน-เขียน
๑.๐(๔๐)
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
(๖๐)
๒๐
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
๒๐
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
๑๐
- ชุมนุม/ชมรม
๑๐
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
๖๒๐
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
โครงการอัจฉริยะ เตรียมทหาร สอวน.
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๑)
เวลาเรียน
รายวิชา / กิจกรรม
(หนวยกิต/ป)
รายวิชาพื้นฐาน
๑๑(๔๔๐)
ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทย
๑.๕(๖๐)
ค ๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร
๑.๕(๖๐)
ว ๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร
๑.๕(๖๐)
ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา
๑.๕(๖๐)
ส ๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร
๐.๕(๒๐)
พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา
๐.๕(๒๐)
พ ๒๓๑๐๒ พลศึกษา
๐.๕(๒๐)
ศ ๒๓๑๐๑ ศิลปะ
๑.๐(๔๐)
ง ๒๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑.๐(๔๐)
อ ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
๑.๕(๖๐)
รายวิชาเพิ่มเติม
๔.๐(๑๖๐)
ท๒๓๒๐๑ ทักษะการใชภาษาไทย ๑
๐.๕(๒๐)
ค๒๓๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร ๑๐
๑.๐(๔๐)
ว๒๓๒๐๑ โครงงานวิทยาศาสตร
๐.๕(๒๐)
ง๒๓๒๐๓ เทคนิคการสรางงานนําเสนอ ๑
๐.๕(๒๐)
อ๒๓๒๐๒ อังกฤษอาน-เขียน
๑.๐(๔๐)
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

(๖๐)
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๖๖๐

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๒)
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย
ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร
ว ๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร
ส ๒๓๑๐๓ สังคมศึกษา
ส ๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร
พ ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา
พ ๒๓๑๐๔ พลศึกษา
ศ ๒๓๑๐๒ ศิลปะ
ง ๒๓๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
ท๒๓๒๐๓ ทักษะการใชภาษาไทย ๒
ค๒๓๒๐๔ เสริมทักษะคณิตศาสตร ๑๒
ว๒๓๒๐๒ โครงงานวิทยาศาสตรกับคุณภาพชีวิต
ส๒๓๒๐๔ หนาที่พลเมือง ๖
ง๒๓๒๐๔ เทคนิคการสรางงานนําเสนอ ๒
อ๒๓๒๐๔ อังกฤษอาน-เขียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพือ่ สังคมและ
สาธารณประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(หนวยกิต/ป)
๑๑(๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๔.๐(๑๖๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
(๖๐)
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๖๖๐
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
โครงการสองภาษา (Bilingual)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๑)

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๒)

รายวิชา / กิจกรรม

รายวิชา / กิจกรรม

รายวิชาพื้นฐาน
ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทย
ค ๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร
ว ๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร
ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา
ส ๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร
พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา
พ ๒๓๑๐๒ พลศึกษา
ศ ๒๓๑๐๑ ศิลปะ
ง ๒๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
ท๒๓๒๐๑ ทักษะการใชภาษาไทย ๑
ค๒๓๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร ๑๐
ว๒๓๒๐๑ โครงงานวิทยาศาสตร
ง๒๓๒๐๓ เทคนิคการสรางงานนําเสนอ ๑
อ๒๓๒๐๑ อังกฤษฟง-พูด
อ๒๓๒๐๒ อังกฤษอาน-เขียน

เวลาเรียน
(หนวยกิต/
ป)
๑๑(๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๔.๕(๑๘๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

(๖๐)
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๖๘๐

รายวิชาพื้นฐาน
ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย
ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร
ว ๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร
ส ๒๓๑๐๓ สังคมศึกษา
ส ๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร
พ ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา
พ ๒๓๑๐๔ พลศึกษา
ศ ๒๓๑๐๒ ศิลปะ
ง ๒๓๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิม่ เติม
ท๒๓๒๐๓ ทักษะการใชภาษาไทย ๒
ค๒๓๒๐๔ เสริมทักษะคณิตศาสตร ๑๒
ว๒๓๒๐๒ โครงงานวิทยาศาสตรกับคุณภาพชีวิต
ส๒๓๒๐๔ หนาที่พลเมือง ๖
ง๒๓๒๐๔ เทคนิคการสรางงานนําเสนอ ๒
อ๒๓๒๐๓ อังกฤษฟง-พูด
อ๒๓๒๐๔ อังกฤษอาน-เขียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(หนวยกิต/ป)
๑๑(๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๔.๕(๑๘๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
(๖๐)
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๖๘๐
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
โครงการ EP
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๑)
เวลาเรียน
รายวิชา / กิจกรรม
(หนวยกิต/ป)
รายวิชาพื้นฐาน
๑๑(๔๔๐)
ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทย
๑.๕(๖๐)
ค ๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร
๑.๕(๖๐)
ว ๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร
๑.๕(๖๐)
ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา
๑.๕(๖๐)
ส ๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร
๐.๕(๒๐)
พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา
๐.๕(๒๐)
พ ๒๓๑๐๒ พลศึกษา
๐.๕(๒๐)
ศ ๒๓๑๐๑ ศิลปะ
๑.๐(๔๐)
ง ๒๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑.๐(๔๐)
อ ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
๑.๕(๖๐)
รายวิชาเพิ่มเติม
๕.๐(๒๐๐)
ท๒๓๒๐๑ ทักษะการใชภาษาไทย ๑
๐.๕(๒๐)
ค๒๓๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร ๑๐
๑.๐(๔๐)
ว๒๓๒๐๑ โครงงานวิทยาศาสตร
๐.๕(๒๐)
ง๒๓๒๐๓ เทคนิคการสรางงานนําเสนอ ๑
๐.๕(๒๐)
อ๒๓๒๐๑ อังกฤษฟง-พูด
๐.๕(๒๐)
อ๒๓๒๐๒ อังกฤษอาน-เขียน
๑.๐(๔๐)
จ๒๓๒๐๑ ภาษาจีน
๐.๕๒๐)
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

(๖๐)
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๗๐๐

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๒)
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย
ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร
ว ๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร
ส ๒๓๑๐๓ สังคมศึกษา
ส ๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร
พ ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา
พ ๒๓๑๐๔ พลศึกษา
ศ ๒๓๑๐๒ ศิลปะ
ง ๒๓๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
ท๒๓๒๐๓ ทักษะการใชภาษาไทย ๒
ค๒๓๒๐๔ เสริมทักษะคณิตศาสตร ๑๒
ว๒๓๒๐๒ โครงงานวิทยาศาสตรกับคุณภาพชีวิต
ส๒๓๒๐๔ หนาที่พลเมือง ๖
ง๒๓๒๐๔ เทคนิคการสรางงานนําเสนอ ๒
อ๒๓๒๐๓ อังกฤษฟง-พูด
อ๒๓๒๐๔ อังกฤษอาน-เขียน
จ๒๓๒๐๒ ภาษาจีน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(หนวยกิต/ป)
๑๑(๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๕.๐(๒๐๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕๒๐)
(๖๐)
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๗๐๐
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
เนนวิทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๑)
เวลาเรียน
รายวิชา / กิจกรรม
(หนวยกิต/ป)
รายวิชาพื้นฐาน
๑๑(๔๔๐)
ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทย
๑.๕(๖๐)
ค ๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร
๑.๕(๖๐)
ว ๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร
๑.๕(๖๐)
ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา
๑.๕(๖๐)
ส ๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร
๐.๕(๒๐)
พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา
๐.๕(๒๐)
พ ๒๓๑๐๒ พลศึกษา
๐.๕(๒๐)
ศ ๒๓๑๐๑ ศิลปะ
๑.๐(๔๐)
ง ๒๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑.๐(๔๐)
อ ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
๑.๕(๖๐)
รายวิชาเพิ่มเติม
๓.๕(๑๔๐)
ท๒๓๒๐๑ ทักษะการใชภาษาไทย ๑
๐.๕(๒๐)
ค๒๓๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร ๙
๐.๕(๒๐)
ว๒๓๒๐๑ โครงงานวิทยาศาสตร
๐.๕(๒๐)
ง๒๓๒๐๓ เทคนิคการสรางงานนําเสนอ ๑
๐.๕(๒๐)
อ๒๓๒๐๒ อังกฤษอาน-เขียน
๑.๐(๔๐)
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

(๖๐)
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๖๔๐

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๒)
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย
ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร
ว ๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร
ส ๒๓๑๐๓ สังคมศึกษา
ส ๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร
พ ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา
พ ๒๓๑๐๔ พลศึกษา
ศ ๒๓๑๐๒ ศิลปะ
ง ๒๓๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
ท๒๓๒๐๓ ทักษะการใชภาษาไทย ๒
ค๒๓๒๐๓ เสริมทักษะคณิตศาสตร ๑๑
ว๒๓๒๐๒ โครงงานวิทยาศาสตรกับคุณภาพชีวิต
ส๒๓๒๐๔ หนาที่พลเมือง ๖
ง๒๓๒๐๔ เทคนิคการสรางงานนําเสนอ ๒
อ๒๓๒๐๔ อังกฤษอาน-เขียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(หนวยกิต/ป)
๑๑(๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๓.๕(๑๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
(๖๐)
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๖๔๐
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ไมเนนวิทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๑)
เวลาเรียน
รายวิชา / กิจกรรม
(หนวยกิต/ป)
รายวิชาพื้นฐาน
๑๑(๔๔๐)
ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทย
๑.๕(๖๐)
ค ๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร
๑.๕(๖๐)
ว ๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร
๑.๕(๖๐)
ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา
๑.๕(๖๐)
ส ๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร
๐.๕(๒๐)
พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา
๐.๕(๒๐)
พ ๒๓๑๐๒ พลศึกษา
๐.๕(๒๐)
ศ ๒๓๑๐๑ ศิลปะ
๑.๐(๔๐)
ง ๒๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑.๐(๔๐)
อ ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
๑.๕(๖๐)
รายวิชาเพิ่มเติม
๓.๐(๑๒๐)
ท๒๓๒๐๒ หลักภาษาเพื่อการสื่อสาร ๑
๐.๕(๒๐)
ส๒๓๒๐๑ เศรษฐศาสตร ๑
๐.๕(๒๐)
ง๒๓๒๐๑ สรางสรรคงานประดิษฐ ๑
๐.๕(๒๐)
อ๒๓๒๐๒ อังกฤษอาน-เขียน
๑.๐(๔๐)
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

(๖๐)
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๖๒๐

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๒)
เวลาเรียน
รายวิชา / กิจกรรม
(หนวยกิต/ป)
รายวิชาพื้นฐาน
๑๑(๔๔๐)
ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย
๑.๕(๖๐)
ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร
๑.๕(๖๐)
ว ๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร
๑.๕(๖๐)
ส ๒๓๑๐๓ สังคมศึกษา
๑.๕(๖๐)
ส ๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร
๐.๕(๒๐)
พ ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา
๐.๕(๒๐)
พ ๒๓๑๐๔ พลศึกษา
๐.๕(๒๐)
ศ ๒๓๑๐๒ ศิลปะ
๑.๐(๔๐)
ง ๒๓๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑.๐(๔๐)
อ ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
๑.๕(๖๐)
รายวิชาเพิ่มเติม
๓.๐(๑๒๐)
ท๒๓๒๐๔ หลักภาษาเพื่อการสื่อสาร ๒
๐.๕(๒๐)
ส๒๓๒๐๒ เศรษฐศาสตร ๒
๐.๕(๒๐)
ส๒๓๒๐๔ หนาที่พลเมือง ๖
๐.๕(๒๐)
ง๒๓๒๐๒ สรางสรรคงานประดิษฐ ๒
๐.๕(๒๐)
อ๒๓๒๐๔ อังกฤษอาน-เขียน
๑.๐(๔๐)
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
(๖๐)
๒๐
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
๒๐
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
๑๐
- ชุมนุม/ชมรม
๑๐
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
๖๒๐
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิทย - คณิต
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ (ภาคเรียนที่ ๑)
เวลาเรียน
รายวิชา / กิจกรรม
(หนวยกิต/ป)
รายวิชาพื้นฐาน
๑๓.๐(๕๒๐)
ท ๓๑๑๐๑ ภาษาไทย
๑.๐(๔๐)
ค ๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร
๒.๐(๘๐)
ว ๓๐๑๐๑ ฟสิกส
๒.๐(๘๐)
ว ๓๐๑๐๒ เคมี
๑.๕(๖๐)
ว ๓๐๑๐๓ ชีววิทยา
๑.๕(๖๐)
ว ๓๐๑๐๔ โลกดาราศาสตรและอวกาศ
๑.๐(๔๐)
ส ๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา
๑.๐(๔๐)
ส ๓๑๑๐๒ ประวัติศาสตร
๐.๕(๒๐)
พ ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา-พลศึกษา
๐.๕(๒๐)
ศ ๓๑๑๐๑ ศิลปะ
๐.๕(๒๐)
ง ๓๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๐.๕(๒๐)
อ ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
๑.๐(๔๐)
รายวิชาเพิ่มเติม
๓.๕(๑๔๐)
ค๓๑๒๐๑ คณิตศาสตร
๑.๐(๔๐)
ง๓๑๒๐๓ การสรางสื่อดวย Flash MX
๑.๐(๔๐)
อ๓๑๒๐๑ อังกฤษฟง-พูด
๑.๐(๔๐)

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

(๖๐)
๒๐
๒๐
๒๐
๗๒๐

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ (ภาคเรียนที่ ๒)
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท ๓๑๑๐๒ ภาษาไทย
ค ๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร

ส ๓๑๑๐๓ สังคมศึกษา
ส ๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร
พ ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา-พลศึกษา
ศ ๓๑๑๐๒ ศิลปะ
ง ๓๑๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
ค๓๑๒๐๒ คณิตศาสตร
ว๓๑๒๐๑ ฟสิกส ๑
ว๓๑๒๒๑ เคมี ๑
ว๓๑๒๔๑ ชีววิทยา ๑
ส๓๑๒๐๒ หนาที่พลเมือง ๒
ง๓๑๒๐๔ การสราง E_book ดวย Desktop Author
อ๓๑๒๐๒ อังกฤษฟง-พูด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(หนวยกิต/ป)
๗.๐(๒๘๐)
๑.๐(๔๐)
๒.๐(๘๐)

๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๘.๕(๓๔๐)
๑.๐(๔๐)
๒.๐(๘๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
(๖๐)
๒๐
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๒๐
๒๐
๖๘๐

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ (ภาคเรียนที่ ๑)
เวลาเรียน
รายวิชา / กิจกรรม
(หนวยกิต/
ป)
รายวิชาพื้นฐาน
๗.๐(๒๘๐)
ท ๓๒๑๐๑ ภาษาไทย
๑.๐(๔๐)
ค ๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร
๒.๐(๘๐)
ส ๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา
๑.๐(๔๐)
ส ๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร
๐.๕(๒๐)
พ ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา-พลศึกษา
๐.๕(๒๐)
ศ ๓๒๑๐๑ ศิลปะ
๐.๕(๒๐)
ง ๓๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๐.๕(๒๐)
อ ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
๑.๐(๔๐)
รายวิชาเพิ่มเติม
๘.๐(๓๒๐)
ค๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร
๑.๐(๔๐)
ว๓๒๒๐๒ ฟสิกส ๒
ว๓๒๒๒๒ เคมี ๒
ว๓๒๒๔๒ ชีววิทยา ๒

ง ๓๒๒๐๓ การสรางเว็บดวยโปรแกรมนาโม

อ๓๒๒๐๓ อังกฤษอาน-เขียน

๒.๐(๘๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 กิจกรรมแนะแนว

(๖๐)
๒๐

 กิจกรรมนักเรียน
- ชุมนุม/ชมรม/

๒๐

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

๒๐
๖๖๐

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ (ภาคเรียนที่ ๒)
รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน
(หนวยกิต/ป)

รายวิชาพื้นฐาน
ท ๓๒๑๐๒ ภาษาไทย

๕.๐(๒๐๐)
๑.๐(๔๐)

ส ๓๒๑๐๓ สังคมศึกษา
ส ๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร
พ ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา-พลศึกษา
ศ ๓๒๑๐๒ ศิลปะ
ง ๓๒๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
ค๓๒๒๐๒ คณิตศาสตร
ค๓๒๒๐๓ คณิตศาสตร
ว๓๒๒๐๓ ฟสิกส ๓
ว๓๒๒๒๓ เคมี ๓
ว๓๒๒๔๓ ชีววิทยา ๓
ส๓๒๒๐๒ หนาที่พลเมือง ๔
ง ๓๒๒๐๔ การออกแบบแผนผังดวยโปรแกรม Visio
อ๓๒๒๐๔ อังกฤษอาน-เขียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 กิจกรรมแนะแนว

๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑๐.๐(๔๐๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๒.๐(๘๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
(๖๐)
๒๐

 กิจกรรมนักเรียน
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

๒๐
๒๐
๖๖๐
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ (ภาคเรียนที่ ๑)
เวลาเรียน
รายวิชา / กิจกรรม
(หนวยกิต/ป)
รายวิชาพื้นฐาน
๔๕(๑๘๐)
ท ๓๓๑๐๑ ภาษาไทย
๑.๐(๔๐)
ส ๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา
๑.๐(๔๐)
พ ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา-พลศึกษา
๐.๕(๒๐)
ศ ๓๓๑๐๑ ศิลปะ
๐.๕(๒๐)
ง ๓๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๐.๕(๒๐)
อ ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
๑.๐(๔๐)
รายวิชาเพิ่มเติม
๑๐.๐(๔๐๐)
ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร
๓.๐(๑๒๐)
ว๓๓๒๐๔ ฟสิกส ๔
๒.๐(๘๐)
ว๓๓๒๒๔ เคมี ๔
๑.๕(๖๐)
ว๓๓๒๔๔ ชีววิทยา ๔
๑.๕(๖๐)
ง๓๓๒๐๓ การเขียนโปรแกรม
๐.๕(๒๐)
อ๓๓๒๐๓ อังกฤษอาน-เขียน
๑.๐(๔๐)
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

(๖๐)
๒๐
๒๐
๒๐
๖๔๐

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ (ภาคเรียนที่ ๒)
เวลาเรียน
รายวิชา / กิจกรรม
(หนวยกิต/ป)
รายวิชาพื้นฐาน
๔๕(๑๘๐)
ท ๓๓๑๐๒ ภาษาไทย
๑.๐(๔๐)
ส ๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา
๑.๐(๔๐)
พ ๓๓๑๐๒ สุขศึกษา-พลศึกษา
๐.๕(๒๐)
ศ ๓๓๑๐๒ ศิลปะ
๐.๕(๒๐)
ง ๓๓๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๐.๕(๒๐)
อ ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
๑.๐(๔๐)
รายวิชาเพิ่มเติม
๑๐.๐(๔๐๐)
ค๓๓๒๐๓ คณิตศาสตร
๓.๐(๑๒๐)
ว๓๓๒๐๕ ฟสิกส ๕
๒.๐(๘๐)
ว๓๓๒๒๕ เคมี ๕
๑.๕(๖๐)
ว๓๓๒๔๕ ชีววิทยา ๕
๑.๕(๖๐)
ส๓๓๒๐๒ หนาที่พลเมือง ๖
๐.๕(๒๐)
ง๓๓๒๐๔ การสราง Home page
๐.๕(๒๐)
อ๓๓๒๐๔ อังกฤษอาน-เขียน
๑.๐(๔๐)
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
(๖๐)
๒๐
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
๒๐
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
๒๐
สาธารณประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
๖๔๐
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๑๐. แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น
๑) หองสมุดมีขนาด ๑,๖๔๕ ตารางเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุด ๕๐,๐๐๐ เลม
การสืบคนหนังสือและการยืม-คืน ใชระบบ E-Library
จํานวนนักเรียนที่ใชหองสมุดในปการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๒,๓๐๐ คน ตอวันคิดเปน
รอยละ ๕๐.๕๘ ของนักเรียนทั้งหมด
๒) หองปฏิบัติการ
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
จํานวน ๔ หอง หองแนะแนว จํานวน 1 หอง
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
จํานวน ๔ หอง หองศิลปะ
จํานวน 1 หอง
หองพระพุทธศาสนา
จํานวน ๑ หอง หองนาฏศิลป จํานวน 1 หอง
หองดนตรีไทย
จํานวน 1 หอง หองเปยโน
จํานวน 1 หอง
หองดุริยางค
จํานวน 1 หอง หองประชุม
จํานวน 1 หอง
๓) คอมพิวเตอร จํานวน 269 เครื่อง
ใชเพื่อการเรียนการสอน 150 เครื่อง
ใชเพื่อสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 150 เครื่อง
จํานวนนักเรียนที่สืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตในปการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย 4,450 คน ตอวัน
คิดเปนรอยละ 89.66 ของนักเรียนทั้งหมด
ใชเพื่อการบริหารจัดการ 119 เครื่อง
๔) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
แหลงเรียนรูภายใน
ชื่อแหลงเรียนรู
๑. รูปปนหลวงพอพระพุทธวรญาณ
๒. วินิตมินิมารท
๓. ธนาคารโรงเรียน
๔. หองคอมพิวเตอร
๕. หองเปยโน
๖. หองพระพุทธศาสนา
๗. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
๘. หองเรียนสีเขียว
๙. ศูนยวิทยบริการ
๑๐. หองดนตรีไทย
๑๑. หองศิลปะ
๑๒. หองพยาบาล
๑๓. หองสืบคน
๑๔. หองประชาสัมพันธ
๑๕. หองแนะแนว
๑๖. ศูนยภาษาตางประเทศ
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

สถิติการใชจํานวนครั้ง/ป
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
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แหลงเรียนรูภายใน
ชื่อแหลงเรียนรู

สถิติการใชจํานวนครั้ง/ป

๑๗. หองเกียรติยศ
๑๘. หองออกกําลังกาย
๑๙. ศูนยการเรียนรูภาษาไทย
๒๐. ศูนยการเรียนรูคณิตศาสตร
๒๑. ศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตร
๒๒. ศูนยการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒๓. ศูนยการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒๔. ศูนยการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
๒๕. ศูนยการเรียนรูศิลปะ
๒๖. หองสืบประสงค
๒๗. หองสืบคน

10
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน

๕) แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน
แหลงเรียนรูภายนอก
ชื่อแหลงเรียนรู
๑. วัดพระศรีมหาธาตุ
๒. พระนารายณราชนิเวศน
๓. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จพระนารายณ
๔. บานหลวงรับราชทูต หรือ บานหลวงวิชาเยนทร
๕. วัดเสาธงทอง
๖. เทวสถานปรางคแขก
๗. ศาลหลักเมือง หรือ ศาลลูกศร
๘. พระปรางคสามยอด
๙. ศาลพระกาฬ
๑๐. วัดนครโกษา
๑๑. วัดตองปุ
๑๒. วัดสันเปาโล
๑๓. วัดมณีชลขัณฑ
๑๔. วัดเชิงทา
๑๕. วัดกวิศราราม
๑๖. พิพิธภัณฑหอโสภณศิลป
๑๗. วัดพระบาทน้ําพุ
๑๘. วัดชนะสงคราม
๑๙. วัดสระเกศ
๒๐. วัดใหญชัยมงคล

สถิติการใช
จํานวนครั้ง/ป
๓๐
๗๐
๗๐
๓๐
๑๐
๔
๕
๔
๑๐
๔
๒
๒
๕
๑๐
ทุกวัน
๕
๑
2๐
๒๐
๒

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗
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แหลงเรียนรูภายนอก
ชื่อแหลงเรียนรู

สถิติการใช
จํานวนครั้ง/ป
๒
๒
๒
๓
๔๐
60

๒๑. วัดพนัญเชิงวรวิหาร
๒๒. เจดียพระศรีสุริโยทัย
๒๓. คายนาวิกโยธิน
๒๔. คายเอราวัณ
๒๕. สระวายน้ํา สนามกีฬาพระราเมศวร
26. โรงเจปาอุไรศรี

๖) ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิ ที่โรงเรียนเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน ในป
การศึกษาที่รายงาน
ภูมิปญญาทองถิ่น/ปราชญทองถิ่น
ที่

ชื่อภูมิปญญา

ประเภท

๑

กลุมทอผาบานกลวย

การทอผามัดหมี่

๒

กลุมพัฒนาอาชีพทํางาน
ดินสอพอง

ดินสอพอง

๓

วัดชีปา สิตาราม

๔

ชมรมชางทองเหลืองชุมชน
ทากระยาง

๕

ชมรมแมบาน ปจว.

ไขเค็มดินสอพอง

๖

นางศรีรัตน สุขเพ็ชร

น้ําพริก

๗

นางชะลอ ทนทองคํา

๘

นางนงลักษณ เผานุช

๙

นายสา วงษาอ่ํา

นวดแผนไทย และยา
สมุนไพร
เครื่องทองเหลือง

ตะกราหวาย (เครื่อง
จักสาน)
การทําปลาตากแหง
และปลายางรมควัน
หมอน้ํามันรักษา
กระดูก

๑๐ นายสี พวงสันเทียะ

การแกะสลักไม

๑๑ นางดรุณี ถนอมพันธ
๑๒ คุณอุทยั เกื้อกระโทก

ทอเสื่อกก
เครื่องทองเหลือง

๑๓ นางสมสวย เขียวสะอาด

ดินสอพอง

๑๔ คุณจรูญ อุดหนุน

การทอผามัดหมี่

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

สถานที่ตั้ง
๘๐ หมู ๑ ต.บานกลวย อ.บานหมี่
จ.ลพบุรี
บานหินสองกอน เลขที่ ๖๙/๒ ม.๑
ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
วัดชีปา สิตาราม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
ศูนยสงครามพิเศษ
๔๓๗/๑-๒ หมู ๓ ต.ลํานารายณ
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
๑๕ หมู ๖ ต.มหาสอน อ.บานหมี่
จ.ลพบุรี
๒๓ ม.๘ ต.พรหมมาสตร อ.เมือง
จ.ลพบุรี
๔๐ ม.๑ ต.เกาะแกว อ.โคกสําโรง
จ.ลพบุรี
๓๘๓ ม.๓ ต.เพนียด อ.โคกสําโรง
จ.ลพบุรี
๑๒๕/๒ หมู๑ ต.ทาดินดํา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
๑๖๘ ม.๑ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
๑๕๓ ม.๔ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง
จ.ลพบุรี
๖๐ บานหลุมขาว อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี
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ที่

ชื่อภูมิปญญา

ประเภท

๑๕ ชุมชนตําบลโพธิ์เกาตน

ทําขนมจีน

๑๖ นางบุญชวย มิ่งทอง

ทําขนมจีน

๑๗ นายสิงหทอง กระตุดเงิน

ปลาสมฟก

๑๘ นางสุภาวรรณ กองสุวรรณ

อุโคกลําพาน

สถานที่ตั้ง
ชุมชนตําบลโพธิ์เกาตน
๑๐๘/๑ หมู ๑ ต.โพธิ์เกาตน อ.เมือง
จ.ลพบุรี
๑๐๕ หมู ๕ ต.บานกลวย อ.บานหมี่
จ.ลพบุรี
๒๐หมู ๓ ต.โคกลําพาน อ.เมือง
จ.ลพบุรี

ผูทรงคุณวุฒิ
ที่

ผูทรงคุณวุฒิ

ประเภท/วิชา

ติดตอ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
19

พระปลัดกฤษณะ อาภัสฺสโร
พระครูสังฆรักษ กฤษณกิตฺติญาโณ
พระมหาเริงศักดิ์ ธมฺมสิริ
พระมหาวัจนะ จิรวฑฒโน
ผศ.ประทีป
พฤกษากิจ
ผศ.ประทีป
เหมือนนิล
อาจารยวิบูลย
ศรีโสภณ
อาจารยประยงค
จันทรโพธิ์
อาจารยสุภาวดี
สุดยิ่ง
อาจารยทวาย
ศรีสกุล
พ.ท.พยนต
ดานสกุล
พ.อ.หญิงพิมพพิศา จิตตแกวแท
ผศ.ดร.ประทุม
ศรีรักษา
ผศ.ประกอบ
สมราง
อาจารยศรีสุวรรณ
สนธิสุวรรณ
พ.อ.ศิรพงศ
รดาธร
อาจารยอภิสิทธิ์
ทิพยอักษร
ร.อ.วิษณุรักษ
ขันทองทิพย
นายวิเชียร
คําเจริญ(ลพ บุรีรัตน)

พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ฟสิกส
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ชีววิทยา
แนะแนว
ดนตรี

วัดกวิศราราม
วัดกวิศราราม
วัดกวิศราราม
วัดกวิศราราม
๐๘๖-๐๑๐๙๐๒๑
๐๘๐-๖๖๘๙๑๔๖
๐๘๙-๕๕๐๒๗๖๖
๐๘๙-๘๐๓๑๕๓๖
๐๘๑-๓๖๓๗๗๓๗
๐๘๙-๒๑๒๓๔๘๔
๐๘๙-๘๐๑๓๑๖๕
๐๘๑-๘๕๒๖๖๓๑
๐๘๑-๘๒๗๙๗๘๑
๐๘๖-๕๒๕๙๘๔๓
๐๘๗-๑๑๗๑๑๙๗
กรุงเทพมหานคร

20 ร.ต.ชูพล

ทรายทอง

ดนตรี

22 นายอรรถชัย

เกิดโพธิ์กะตน

ดนตรี

23 นายพลภัทร

บูรณชาติ

ดนตรี

24 นางสาวเมวิกา

จันจันทึก

ขับรอง

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

400 หมู 7 ตําบลทะเลชุบศร อําเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี
33 หมู 2 ตําบลเขาพระงาม อําเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี
79/1 หมู 3 ตําบลบานคม อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก
32/119 หมู 17 ตําบลหนองน้ําใส
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
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๑๑. ผลงานดีเดนในรอบปที่ผานมา
๑๑.๑ ผลงานดีเดน
ประเภท
ปการศึกษา ๒๕๕๖

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
หนวยงานที่มอบรางวัล
ชื่อ-สกุล
สถานศึกษา
ไดรับรองมาตรฐานการศึกษา (รอบสาม)
สํานักงานรับรองมาตรฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานมัธยมศึกษา และประกันประเมิน
คุณภาพการศึกษา
อยูในระดับดี
(องคการมหาชน)

ปการศึกษา ๒๕๕๖

ผูบริหาร
พระราชพุทธิวราภรณ ไดรับแตงตั้งเปนเจา
คณะจังหวัดลพุบรี

สํานักงานเลขานุการพระ
เถรสมาคม

ปการศึกษา ๒๕๕๖

เปนผูทําคุณประโยชนใหแก
กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

ผูบริหารดีเดน

นางรัชนี จําปาทิพย

สมาคมผูประกอบวิชาชีพ
ผูบริหารโรงเรียนเอกชน
จังหวัดลพบุรี

รางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี
จังหวัดลพบุรี

นางรัชนี จําปาทิพย

จังหวัดลพบุรี

หนึ่งแสนครูดี ประเภทผูบริหาร

นายอภิวิชญ ภูทับทิม

คุรุสภา

ครูผูสอน
ครูดีเดน

นายชัยสิทธิ์ แสงอุไร

กลุมโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา

ครูดีเดน

นางทิพวรรณ กองสุทธิ์ใจ

สมาคมผูประกอบวิชาชีพ
ผูบริหารโรงเรียนเอกชน
จังหวัดลพบุรี

ครูดีเดน

นายสมพร สนธิบาย

สมาคมผูประกอบวิชาชีพ
ผูบริหารโรงเรียนเอกชน
จังหวัดลพบุรี

ครูดีเดน

นางปราณี เล็กเจริญ

สมาคมผูประกอบวิชาชีพ
ผูบริหารโรงเรียนเอกชน
จังหวัดลพบุรี

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗
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ชื่อ-สกุล
นางสาวอาภรณ เศวตพันธุ

หนวยงานที่มอบรางวัล
สมาคมผูประกอบวิชาชีพ
ผูบริหารโรงเรียนเอกชน
จังหวัดลพบุรี

ครูดีเดน

นางนพคุณ หนูอยู

สมาคมผูประกอบวิชาชีพ
ผูบริหารโรงเรียนเอกชน
จังหวัดลพบุรี

ครูดีเดน

นายพงศพัฒน พรเรืองทอง

สมาคมผูประกอบวิชาชีพ
ผูบริหารโรงเรียนเอกชน
จังหวัดลพบุรี

ครูดีเดน

นางวันเพ็ญ ทองดอนนอย

คุรุสภา

ครูดีเดน

นางสาวอาภรณ เศวตพันธุ

คุรุสภา

หนึ่งแสนครูดี

นางรัชนีเพ็ญ จรรยา

คุรุสภา

หนึ่งแสนครูดี

นางนภัสนันท วินิจ

คุรุสภา

หนึ่งแสนครูดี

นางกรรณิการ สนธิสุวรรณ

คุรุสภา

หนึ่งแสนครูดี

นางสาวจารุณี แรนาค

คุรุสภา

หนึ่งแสนครูดี

นางสาวนฤมล โกมลอุดมผล

คุรุสภา

หนึ่งแสนครูดี

นางอรุณี ชุมมี

คุรุสภา

หนึ่งแสนครูดี

นายภูวเดช ไพเราะ

คุรุสภา

หนึ่งแสนครูดี

นางวรุณยุพา เทพสุภรณกุล

คุรุสภา

หนึ่งแสนครูดี

นางวาทินี ศรีแปะบัว

คุรุสภา

หนึ่งแสนครูดี

นายสุรชัย รอดงาม

คุรุสภา

หนึ่งแสนครูดี

นางปราณี คํายิ่ง

คุรุสภา

หนึ่งแสนครูดี

นายจักรกฤษณ ทวิชาชาติ

คุรุสภา

หนึ่งแสนครูดี

นายประภัสร ปานทอง

คุรุสภา

หนึ่งแสนครูดี

นายชัยมงคล ทรัพยสมบัติ

คุรุสภา

หนึ่งแสนครูดี

นางสุพรรณี ดรศรีโยเพชร

คุรุสภา

หนึ่งแสนครูดี

นายสงขัย ครามแสง

คุรุสภา

หนึ่งแสนครูดี

นางพัชรินทร แกววิเชียร

คุรุสภา

หนึ่งแสนครูดี

นางปาริชาติ อินทรอยู

คุรุสภา

ครูดีเดน

ประเภท

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗
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ประเภท
หนึ่งแสนครูดี

ชื่อ-สกุล
นางดลฤดี อิงวาระ

หนวยงานที่มอบรางวัล
คุรุสภา

หนึ่งแสนครูดี

นายสมพร สนธิบาย

คุรุสภา

หนึ่งแสนครูดี

นางสาวสิริรักษ กล่ํานาค

คุรุสภา

หนึ่งแสนครูดี

นางกรุณา สิงหะลวะ

คุรุสภา

หนึ่งแสนครูดี

นางประนอม คํายิ่ง

คุรุสภา

หนึ่งแสนครูดี

วาที่รอยตรีมณฑล สรอยวงษ

คุรุสภา

หนึ่งแสนครูดี

นางสาวจารุณี จันทรเจริญ

คุรุสภา

หนึ่งแสนครูดี

นางนันทิญา ควันทอง

คุรุสภา

หนึ่งแสนครูดี

นางกฤษณา ชารี

คุรุสภา

หนึ่งแสนครูดี

นายพงษพัฒน พรเรืองทอง

คุรุสภา

หนึ่งแสนครูดี

นายวีรสันต เนียมศรี

คุรุสภา

หนึ่งแสนครูดี

นางสุธารี จาดจร

คุรุสภา

หนึ่งแสนครูดี

นายภิเศก อินทรอยู

คุรุสภา

หนึ่งแสนครูดี

นางคลองจิตต บริสุทธิ์พานิช

คุรุสภา

หนึ่งแสนครูดี

นางจุลจิรา บุญประคอง

คุรุสภา

หนึ่งแสนครูดี

นายสุธี สวนทอง

คุรุสภา

ครูดี ไมมีอบายมุข

นางสาวนิตยา นฤชาติวรพันธ

สมาคมผูประกอบวิชาชีพ
ผูบริหารโรงเรียนเอกชน
จังหวัดลพบุรี

บุคลากรสนับสนุนดีเดน

นางจันทนา ธูปมงคล

สมาคมผูประกอบวิชาชีพ
ผูบริหารโรงเรียนเอกชน
จังหวัดลพบุรี

นักการดีเดน

นางจันทิมา จิระพันธ

สมาคมผูประกอบวิชาชีพ
ผูบริหารโรงเรียนเอกชน
จังหวัดลพบุรี

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗
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ชื่อ-สกุล
เด็กชายรวิพล ซื่อสัตย

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
นักเรียนดานวิชาการ

หนวยงานที่มอบรางวัล

ผานเขารอบ 2 การแขงขันคณิตศาสตร
นานาชาติ

สํานักงานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษา เขต 5

ผานเกณฑการแขงขันคณิตศาสตร

เด็กชายสหภูมิ วัฒนะศรี
เด็กชายอัคพล รักษเชื้อมุข
เด็กหญิงจิณหนิภา ภูมิทักษวงศ
เด็กชายวรภพ ทองพรอมพันธ
เด็กหญิงจิตตรา พงษธรพิพัฒน
เด็กหญิงนิชาภัทร เจริญสอน
เด็กชายยุทธรงค น้าํ จันทร
นางสาวธิษณาญมดี เทียวประสงค

เหรียญทองทักษะทางวิชาการภาษาไทย

เด็กชายธนา ปานพรหม

เหรียญทองแดงทักษะทางวิชาการคณิตศาสตร

เด็กชายจักรพันธ ดวงทองสุข

เหรียญทองทักษะทางวิชาการคณิตศาสตร

เด็กชายรวิพล ซื่อสัตย

เหรียญทองทักษะทางวิชาการคณิตศาสตร

นายอภิเดช ประภากรวิริยะ

เหรียญเงินทักษะทางวิชาการคณิตศาสตร

นายวชิรวัชญ บุญค้ํา

ชมเชยทักษะทางวิชาการคณิตศาสตร

เด็กชายศราวุฒิ เกิดปาน

เหรียญเงินทักษะทางวิชาการสังคมศึกษาฯ

เด็กหญิงดลนภา พันกลั่น

เหรียญทองแดงทักษะทางวิชาการสังคมศึกษาฯ

เด็กชายอนุรักษ สีกา

เหรียญเงินทักษะทางวิชาการสังคมศึกษาฯ

นางสาวชิดชนก อยูชนะชล

เหรียญทองแดงทักษะทางวิชาการสังคมศึกษาฯ

นายณัฐสิทธิ์ ปยะสอน

ชมเชยทักษะทางวิชาการสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุธาทิพย สุขประเสริฐ

ชมเชยทักษะทางวิชาการสังคมศึกษาฯ

เด็กหญิงญาณิศา อนันตสลุง

เหรียญทองทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ

เด็กชายนภัส อุยตระกูล

เหรียญทองทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ

เด็กหญิงณัฐรัตน ตันติวงค

เหรียญทองทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ

นางสาวณัฐพร โสดาวิชิต

เหรียญเงินทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ

นางสาวพิชญสนิ ี จริยสุธรรมกุล

เหรียญทองแดงทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ

นายนพสิทธิ์ อางแกว

เหรียญทองทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ

เด็กชายทีปกร มโนรัตน

เหรียญเงินทักษะทางวิชาการออกแบบเว็บไซด

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

เพชรยอดมงกุฏ

กลุมการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา
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ชื่อ-สกุล

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ

เด็กหญิงชลิตา จุณศิริม

ชนะเลิศอันดับ 1 Impromptu Speeh

เด็กชายกษิดิศ บุษราคัม

ชนะเลิศอันดับ 1 Spelling Bee

เด็กหญิงชมพูนิกข เพ็ชรัตน

ชนะเลิศอันดับ 2 Story telling

เด็กหญิงณัฐรัตน ตันติวงศ

ชนะเลิศอันดับ 1 Multi Skills Competition

เด็กหญิงภัทรชนก คุมศาสตร
เด็กชายกฤติน กิตติศัพทขจร
เด็กหญิงธัญญณัฐ นิรันดรสุข
เด็กหญิงสุพัตรา คําพักดี
เด็กหญิงกนกวรรณ ทองอราม
เด็กหญิงจุฑามณี บุญเกตุ
เด็กหญิงพรนภค วงษโกฏ
เด็กหญิงเจนจิรา นามวิเศษ
เด็กหญิงชนิดา ทรัพยมลู
เด็กหญิงประภาสิริ เซ็นตแกว
เด็กหญิงเพียงฤทัย คงทน
เด็กหญิงกานตชนา รุจิกุล
เด็กหญิงพรรณรสา เรืองเขียน
เด็กหญิงศศิวิมล สุขเทพ
เด็กหญิงสุจิราภรณ กอนทอง
เด็กหญิงมนพัทธ สุวะนาม
เด็กหญิงภรภัทร พรรพุทธ
เด็กหญิงวิชุดา บุญลัย
เด็กหญิงจิราพัชร บุญเกลี้ยง
เด็กหญิงพิมพกานต จันทรเรือง
เด็กหญิงถิรนันท ศรีจาง
เด็กหญิงวรรัตน เสนทอง
เด็กหญิงบุณยวีร ขันธวิทย

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

หนวยงานที่มอบรางวัล

เหรียญเงินมารยาทไทย
เหรียญทองเลานิทานคุณธรรม
เหรียญทองเพลงคุณธรรม
ศิลปหัตถกรรม สพป.ลบ.1
เหรียญทองโครงงานคุณธรรม

เหรียญทองสวดมนตแปล

หนา 41

ชื่อ-สกุล
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
ตัวแทนนักเรียนโครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการ
นางสาวจุฑารัตน พรมมา
นายวชิรวัชญ บุญค้ํา
นางสาวเกษวรางค นิ่มนวลรัตน
นายอภิเดช ประภากรวิริยะ
นายราเมศ ศรวิเศษ
นายนัทธพงษ กุมพานิชย
นายกิตติศักดิ์ อภิรักษ
นายธนพงษ อนุจารวัฒน
นางสาวรวิสรา แสงวิไลสาธร
นางสาวจีรภา จันรประเทศ
นางสาวนารีรัตน อุดขาว
นางสาวนริศรา ศักดิ์ชนารัตน
นางสาวศศิชา เมสนุกลู
นางสาวณัฏฐชยา ยอดแปน
นางสาวภัคจิรา ทัพจันทร
นางสาวพิชญสนิ ี จริยสุธรรมกุล
นางสาววิรชั ยา สรอยมูล
นางสาวพิมพวิภา พลสวัสดิ์
นางสาวเบญจวรรณ บัวลี
นางสาวพัชรภรณ พัวสมบัติเจริญ
นางสาววรัชยา ภูผา น
นางสาวธิษณาญมดี เทียวประสงค
นายอุกฤษฏ มาสําราญ
นางสาวณัฎฐณิชา ลักษณะศิริ
นายทรรศนะ วรรณพิณ
นายพลพัชร ผูพฒ
ั น
นายขุนทัพ ชุมกาแสง
นางสาวชลลดา เชยชม
นางสาวกนกพร เกษสกล
นางสาวพรชิตา คุราศวิน
นายพัฒนศักดิ์ สมบูรณ
นายจิรพนธ คําพันธ
นางสาวอธิชา แนนอุดร
นายรัชตพงษ กิจรัตนกาญจน
นายถิรวัฒน บุญยงค
นายธนภัทร สนองญาติ

คาย 1 วิชาคณิตศาสตร
คาย 1 วิชาคณิตศาสตร
คาย 1 วิชาเคมี
คาย 1 วิชาเคมี
คาย 1 วิชาเคมี
คาย 1 วิชาเคมี
คาย 1 วิชาเคมี
คาย 1 วิชาเคมี
คาย 1 วิชาเคมี
คาย 1 วิชาเคมี
คาย 1 วิชาเคมี
คาย 1 วิชาเคมี
คาย 1 วิชาเคมี
คาย 1 วิชาเคมี
คาย 1 วิชาเคมี
คาย 1 วิชาเคมี
คาย 1 วิชาชีววิทยา
คาย 1 วิชาชีววิทยา
คาย 1 วิชาชีววิทยา
คาย 1 วิชาชีววิทยา
คาย 1 วิชาชีววิทยา
คาย 1 วิชาชีววิทยา
คาย 1 วิชาชีววิทยา
คาย 1 วิชาชีววิทยา
คาย 1 วิชาชีววิทยา
คาย 1 วิชาชีววิทยา
คาย 1 วิชาชีววิทยา
คาย 1 วิชาชีววิทยา
คาย 1 วิชาชีววิทยา
คาย 1 วิชาชีววิทยา
คาย 1 วิชาชีววิทยา
คาย 1 วิชาฟสิกส
คาย 1 วิชาฟสิกส
คาย 1 วิชาฟสิกส
คาย 1 วิชาฟสิกส
คาย 1 วิชาคอมพิวเตอร

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

หนวยงานที่มอบรางวัล

มูลนิธิสงเสริมโอลิมปก
วิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตร
ศึกษา ในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยานิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร

หนา 42

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงธนวรรณ ฉิมธนู
เด็กหญิงสุกัญญา ดีเจริญ
เด็กหญิงนาคเจริญ ปจฉิม
เด็กหญิงจิดาภา โนร
เด็กหญิงพรพิศ ดาวสวย
เด็กหญิงสุภชา สงวนสัตย
เด็กหญิงกุลนิษฐ เพิ่มพูน
เด็กหญิงนรีกานต สุทธิสานนท
เด็กหญิงปติยาภรณ กุสุมาลย
เด็กหญิงสุฑาทิพย พันธชาติ
เด็กหญิงชลิตา จุณศิริ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดวงแกวธนกุล
เด็กหญิงขวัญมนัส จันทรเกสร
เด็กหญิงเพชรดา เพชรเวียง
เด็กหญิงโสรยา เอี่ยมสูงเนิน
เด็กหญิงพิมพชนก มีนาคม
นางสาวบุษยมาศ เรียนแจง
เด็กชายณภัทร ตนแขม
เด็กชายกฤษฎา ดําขํา
เด็กชายวิชยุตม จุกากร
นายนภัส ตุมทอง
นายชัยธวัช บุญทัน
นายสาธิต วรภัฎ
นายโภไค เรืองกิจ
นายเนติพงศ เอี่ยมใช
นายกันตพงศ จิตอภิรักษ
นายเฉลิมรัฐพล ประพฤติ
นายณภัทร วงศบุตรรอด
นายศศิศ ประทีปบุตรรอด
เด็กชายญาณวุฒิ วัดใย

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
นักเรียนดานกีฬา

เหรียญทองบาสเกตบอลหญิง

เหรียญทองเซปกตะกรอ
กลุมการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา

เหรียญเงินบาสเกตบอลชาย

เหรียญเงินวิ่ง 100 เมตร

เด็กหญิงศิริวรรณ สุขเกษม

เหรียญเงินวิ่ง 200 เมตร

เด็กชายญาณวุฒิ วัดใย
เด็กชายธนดล เยียวยา
เด็กชายชลสิทธิ์ เครือแตง
เด็กชายภาณุพงศ มีใจเจือ

เหรียญเงินวิ่ง 4 x 100 เมตร

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

หนวยงานที่มอบรางวัล
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ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงธนวรรณ ฉิมธนู
เด็กหญิงสุกัญญา ดีเจริญ
เด็กหญิงนาคเจริญ ปจฉิม
เด็กหญิงจิดาภา โนร
เด็กหญิงพรพิศ ดาวสวย
เด็กหญิงสุภชา สงวนสัตย
เด็กหญิงกุลนิษฐ เพิ่มพูน
เด็กหญิงนรีกานต สุทธิสานนท
เด็กหญิงปติยาภรณ กุสุมาลย
เด็กหญิงสุฑาทิพย พันธชาติ
เด็กหญิงชลิตา จุณศิริ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดวงแกวธนกุล
เด็กหญิงขวัญมนัส จันทรเกสร
เด็กหญิงเพชรดา เพชรเวียง
เด็กหญิงโสรยา เอี่ยมสูงเนิน
เด็กหญิงพิมพชนก มีนาคม
นางสาวบุษยมาศ เรียนแจง
เด็กชายณภัทร ตนแขม
เด็กชายกฤษฎา ดําขํา
เด็กชายวิชยุตม จุกากร
นายนภัส ตุมทอง
นายชัยธวัช บุญทัน
นายสาธิต วรภัฎ
นายโภไค เรืองกิจ
นายเนติพงศ เอี่ยมใช
นายกันตพงศ จิตอภิรักษ
นายเฉลิมรัฐพล ประพฤติ
นายณภัทร วงศบุตรรอด
นายศศิศ ประทีปบุตรรอด
เด็กชายญาณวุฒิ วัดใย
เด็กชายจิรายุทธ ขาวใบไม
เด็กชายชลสิทธิ์ เครือแตง
เด็กชายภาณุพงศ มีใจเจือ
เด็กชายจิรายุทธ ขาวใบไม

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
นักเรียนดานกีฬา

เหรียญทองบาสเกตบอลหญิง

เหรียญทองเซปกตะกรอ
การแขงขันคัดเลือกเปน
ตัวแทนกีฬานักเรียน –
นักศึกษา จังหวัดลพบุรี

เหรียญเงินบาสเกตบอลชาย

เหรียญเงินวิ่ง 4 x 100 เมตร
เหรียญทองวิ่ง 100 เมตร

เด็กชายญาณวุฒิ วัดใย
นางสาวบัณฑิตา หะพะวงศ

หนวยงานที่มอบรางวัล

เหรียญเงินวิ่ง 200 เมตร
เหรียญเงินวิ่ง 100 และ 200 เมตร

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗
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๑๑.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสําเร็จ
ที่

ชื่อ
งาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค/เปาหมาย

วิธีดําเนินการ
(ยอๆ)

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/รอยละ)

๑ โครงการ

เพื่อใหผูเรียนมีคานิยมเปน
ลูกวินิตมีวินยั ปฏิบตั ิตน
ตามเจตนารมณของหลวง
พอพระพุทธวรญาณ
ผูกอตั้ง โรงเรียนวินิตศึกษา
ในพระราชูปถัมภฯ
กําหนดไววา
๑. ระเบียบแถว
๒. การตรงตอเวลา
๓. มีสัมมาคารวะ
๔. ความสะอาด
๕. การแตงกายถูกตอง
เรียบรอย
๖. มีมารยาทในทีป่ ระชุม

เชิงปริมาณ
ผูเรียนรอยละ 96.10 เปน
ลูกวินิตมีวินยั ปฏิบตั ิตนตาม
เจตนารมณ ของหลวงพอ
พระพุทธวรญาณ ผูกอตั้ง
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภฯ
เชิงคุณภาพ
ผูเรียนรอยละ ๙8.06 มี
คานิยมเปนลูกวินิตมีวินัย
ปฏิบัติตนตามเจตนารมณของ
หลวงพอพระพุทธวรญาณ
ผูกอตั้งโรงเรียนวินิตศึกษาใน
พระราชูปถัมภฯ

๒ โครงการวิถีพุทธ

๑. เพื่อใหผูเรียนมีความรู
ตามหลักสูตรธรรมศึกษา
๒. เพื่อใหผูเรียนเกิด
ศรัทธาและมีจิตสํานึก มี
ทักษะในการคิด และ
ปฏิบัติตนตามความสําคัญ
ของพระพุทธศาสนา และ
หลักธรรมอยางถูกตอง
เหมาะสม

ดําเนินกิจกรรม
๑. กิจกรรมเดินตาม
เสนวินัยและทางมา
ลาย นักเรียนเดินตาม
เสนวินัยการเขา ออก
โรงเรียน และในการ
เปลี่ยนหองเรียน
๒. กิจกรรมรณรงคการ
ทําความเคารพ
๓. กิจกรรมรณรงคการ
แตงกายถูกตอง
เรียบรอย
๔. กิจกรรมรณรงคการ
ทําความสะอาด
๕. กิจกรรมรณรงคการ
ตรงตอเวลาและการเขา
รวมกิจกรรม
๖. กิจกรรมรณรงคการ
มีมารยาทในที่ประชุม

ลูกวินิตมีวินยั

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

ดําเนินกิจกรรม
๑. จัดกิจกรรมวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
๒. จัดกิจกรรมวันพระ
๓. จัดกิจกรรมแสดงตน
เปนพุทธมามะกะ
๔. จัดกิจกรรมคาย
ธรรมะ
๕. จัดกิจกรรมสอบธรรม
สนามหลวง
๖. จัดนักเรียนแขงขัน
ประกวดสวดมนตหมู
ทํานองสรภัญญะ
มารยาทไทย ตอบปญหา
ธรรมะ การบรรยาย
ธรรม

เชิงปริมาณ
๑. ผูเรียนทุกคนไดเรียนรู
ธรรมศึกษาชั้นตรี
๒. ผูเรียนเกินกวารอยละ
๙4.55 เขารวมกิจกรรมวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา
เชิงคุณภาพ
๑. ผูเรียนทุกคนสอบผาน
ธรรมศึกษาชั้นตรี
๒. ผูเรียนทุกคนปฏิบัติตน
อยางถูกตองตามหลักธรรม
คําสอนของพระพุทธศาสนา
๓. ผูเรียนรอยละ ๙6.15
ผานการประเมินคุณธรรม
จริยธรรมตั้งแตระดับดีขึ้นไป
หนา 45

ที่

ชื่อ
งาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค/เปาหมาย

วิธีดําเนินการ
(ยอๆ)

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/รอยละ)

๓ โครงการสงเสริม

๑. เพื่อใหนักเรียนใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน
หลีกเลี่ยงจากยาเสพติด
๒. เพื่อใหผูเรียนมี
สุนทรียภาพและลักษณะ
นิสัย ดานศิลปะ ดนตรี
กีฬา

ดําเนินการจัดกิจกรรม
๑. กิจกรรมวงดนตรีลูกทุง
วินิตศึกษา
๒. กิจกรรมดานนาฏศิลป
๓. กิจกรรมดานศิลปะ
๔. กิจกรรมวงโยธวาทิต
๕. กิจกรรมดนตรีไทย
๖. กิจกรรมเสริมสราง
สมรรถภาพทางกาย
๗. กิจกรรมสงเสริมพัฒนา
ทักษะดานกีฬา และกรีฑา
เพื่อการแขงขัน

4 โครงการโรงเรียน

1. เพื่อแลกเปลี่ยนการ
เรียนรูระหวางโรงเรียน
เครือขายไทย - สิงคโปร
(โรงเรียนวินิตศึกษาในพระ
ราชูปถัมภฯ กับ โรงเรียน
Anderson Secondary)
2. เพื่อเปนการแลก
เปลี่ยนครู - นักเรียน
โรงเรียนเครือขาย ไดมี
โอกาสเรียนรูวัฒนธรรม
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เทคโนโลยี
สารสนเทศและประสบการณ
3. เพื่อนําประสบการณ
และสิ่งทีไ่ ดเรียนรูจากการ
เขารวมโครงการในครั้งนี้
มาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได

ดําเนินการจัดกิจกรรม
1. แลกเปลี่ยนนักเรียน
ของโรงเรียนเครือขาย
โรงเรียน Anderson
Secondary ประเทศ
สิงคโปร

๑. นักเรียนรอยละ ๙2.87
สามารถเลนกีฬาหรือดนตรีได
คนละ ๑ ประเภท
2. นักเรียนหองความสามารถ
พิเศษทางดานศิลปะ ดนตรี
กีฬาไดรับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพมีทักษะในการปฏิบัติ
มีความสามารถทางดานศิลปะ
ดนตรี กีฬา ไดอยางถูกตอง
3. วงดนตรีลูกทุงวินิตศึกษา
ชนะเลิศเปนแชมปฤดูฝน
รายการชิงชาสวรรค
4. บาสเกตบอลหญิง รางวัล
ชนะเลิศระดับประเทศของกลุม
การกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา

ศักยภาพดานศิลปะ
ดนตรี และกีฬา

เครือขาย

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

1. ผูบริหาร 1 ทาน ครู ๔
คน นักเรียนจํานวน ๒๐ คน
บรรลุตามเปาหมาย
2. ความสัมพันธอันดีตอกัน
ในระยะยาวระหวางโรงเรียน
เครือขาย
3. นักเรียนทุกคนที่
แลกเปลี่ยนไดรับรูวิทยาการ
ความกาว หนาทางดาน
การศึกษาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาษา และ
วัฒนธรรมจากประเทศ
สิงคโปร สามารถนํามาใชใน
ชีวิตประจําวันได

หนา 46

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปที่ผานมา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง
รักเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค
ตัดสินใจแกปญ
 หาไดอยางมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติทดี่ ีตออาชีพสุจริต
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหนาทีอ่ ยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่
สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคม
แหงการเรียนรู
มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสยั ทัศน ปรัชญา
และจุดเนนที่กําหนดขึ้น
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
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ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง

พอใช

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม

๔.๗๓
๔.๗๘
๔.๗๐
๔.๕๔
๔.๓๕
๔.๖๖
๙.๓๘
๙.๐๐
๔.๔๐
๙.๒๘
๙.๒๖
๔.๑๐
๘.๐๐

๔.๖๐
๒.๘๐

หนา 47

๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผานมา
๑๓.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสาม
เมื่อวันที่ ๒๕, ๒๘ ถึง ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน
๓ กลุมตัวบงชี้ คือ กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม ซึ่งสรุปผลการประเมิน
โดยภาพรวมตามมาตรฐานเปนตารางดังตอไปนี้
๑๓.๒.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

น้ําหนัก
คะแนน

คะแนนที่ได

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี
๑๐.๐๐
๙.๖๗
ตัวบงชี้ที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
๑๐.๐๐
๙.๔๘
ตัวบงชี้ที่ ๓ ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง
๑๐.๐๐
๙.๐๘
ตัวบงชี้ที่ ๔ ผูเรียนคิดเปน ทําเปน
๑๐.๐๐
๙.๓๔
ตัวบงชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
๒๐.๐๐
๑๔.๕๔
ตัวบงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๑๐.๐๐
๘.๐๐
ตัวบงชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๕.๐๐
๕.๐๐
ตัวบงชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด
๕.๐๐
๔.๗๖
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
ตัวบงชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน พันธกิจ
๕.๐๐
๕.๐๐
และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณ
๕.๐๐
๕.๐๐
ของสถานศึกษา
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา
๕.๐๐
๕.๐๐
ตัวบงชี้ที่ ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
๕.๐๐
๕.๐๐
มาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
๑๐๐.๐๐
๘๙.๘๗
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน
ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ ตั้งแต ๘๐ คะแนนขึ้นไป  ใช
ไมใช
มีตัวบงชี้ที่ไดระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบงชี้ จาก ๑๒ ตัวบงชี้  ใช
ไมใช
ไมมีตัวบงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน  ใช
ไมใช

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
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จุดเดน

๑. ดานผลการจัดการศึกษา
๑) ผูเรียนมีสุขภาพกายแข็งแรง ราเริง แจมใส ปลอดจากยาเสพติด ผูเรียนสวนใหญมีความสนใจ
เขารวมกิจกรรมดานดนตรี นาฏศิลป มีผูเรียนสวนหนึ่งมีความสามารถในดานดนตรี นาฏศิลป สถานศึกษาจัดตั้งวง
ดนตรีลูกทุงวินิตศึกษา และไดรับความสําเร็จมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
๒) ผูเรียนมีความกตัญูตอพอแม ผูปกครอง เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแมตั้งใจเรียน รูจักบําเพ็ญ
ประโยชนตอสวนรวม ชวยงานของสถานศึกษา ชวยงานครู มีจิตอาสาบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น
๓) ผูเรียนมีความสามารถเรียนรูรวมกับผูอื่น ดวยการฟง การดูและลงมือปฏิบัติทํางานรวมกับ
ผูอื่น ผูเรียนเปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได สามารถปรับตัวเขากับเพื่อนกับครูและบุคคล
อื่นในสังคม ผูเรียนมีความคิดสรางสรรค รูจักการแกปญหา มีความสามารถในการทํางานเปนทีม
๔) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงในระดับดีมาก ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับดี ไดแก กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะและกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
๕) สถานศึกษาพัฒนาผูเรียนมีอัตลักษณ “ลูกวินิตมีวินัย” โดยเฉพาะโครงการลูกวินิตมีวินัย
กิจกรรมตามคําสอนของหลวงพอพระพุทธวรญาณ และกิจกรรมเสนวินัย
๖) สถานศึกษาประสบความสําเร็จในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนเฉพาะทาง โดยมี
กิจกรรมหลากหลายในการพัฒนาผูเรียน เชน กิจกรรมโครงการอัฉริยะทางวิชาการ กิจกรรมสงเสริมโอลิมปก
วิชาการ กิจกรรมโครงการเตรียมความพรอมทางวิชาการทหาร กิจกรรมโครงการชางเผือกและกิจกรรมโครงการ
เตรียมความรูมุงสูมหาวิทยาลัย
๗) สถานศึกษาดําเนินโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา โดยกําหนดโครงการ
เดินตามเสนวินัยเพื่อแกปญหาการขาดระเบียบวินัยในการเดินทางเขาสถานศึกษาและเดินทางกลับบานตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงคาบเรียน เรื่องดวยสถานศึกษามีที่คับแคบและผูเรียนจํานวนมากสงผลใหผูเรียนมีวินัยที่ดี เดิน
ทางเขาสถานศึกษาหรือเดินทางกลับบานและเดินเขาหองเรียนเวลาเปลี่ยนหองเรียน มีระเบียบไมวุนวาย มองดู
สวยงาม เปนแบบอยางที่ดีในการแกปญหาของสถานศึกษา
๒. ดานการบริหารจัดการศึกษา
๑) สถานศึกษาประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งดานการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคลากรและดานการ
บริหารงานทั่วไป และมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่มีความเขมแข็งสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งจัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอมไดสะอาดเปนระเบียบไรมลภาวะปลอดภัยเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สวยงาม
๒) สถานศึกษาไดทําขอตกลงรวมกันในการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมและสรางสถานศึกษา
เครือขายของการศึกษากับตางประเทศ ไดแก โรงเรียนเครือขายไทย สิงคโปร (PartnernSchool Programme)
โรงเรียนพี่โรงเรียนนอง ไทย-ออสเตรเลีย (Sister School Programme- WINITSUKSA – The PITTWATER
HOUSE)
๓. ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล มีระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่ดี การนําผลการประเมินผูเรียน
มาจัดกิจกรรมสอนเสริม จัดบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรูโดยเฉพาะหองเรียนมีแอรคอนดิชั่น นั่งเรียนเย็นสบาย
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๔. ดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพในมีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง และ
ดําเนินการตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ อยางครบถวนครอบคลุม
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ดานผลการจัดการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๒. ดานการบริหารจัดการศึกษา
ไมมี
๓. ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
การกําหนดเปาหมายการเรียนการสอนที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนยังเนนดานความรู สวนดาน
ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะที่พึงประสงคยังไมชัดเจน
๔. ดานการประกันคุณภาพภายใน
ไมมี
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
๑. ดานผลการจัดการศึกษา
๑) สถานศึกษาควรพัฒนากิจกรรมดานสุนทรียภาพ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปอยางตอเนื่อง เพื่อคง
ความโดดเดนใหยั่งยืนตอไป เพื่อสรางชื่อเสียงใหสถานศึกษา ผูเรียนควรไดรับการสงเสริมใหบําเพ็ญประโยชนให
ชุมนุมทองถิ่นใหมากขึ้น โดยสถานศึกษาควรมีการวางแผนจัดทําโครงการใหชัดเจน
๒) ผูเรียนควรไดรับการสงเสริมใหแสวงหาความรูสืบคนความรูดวยตนเอง ดวยการอานทุกรายวิชา
โดยครูจัดกิจกรรมหรือกําหนดใหผูเรียนหาขอมูลหรือความรูจากหองสมุดหรือสืบคนจากอินเตอรเน็ต และควร
พัฒนาโครงการรักการอานใหมีกิจกรรมหลากหลายและครูทุกคน ผูเรียนทุกคนมีสว นรวม
๓) สถานศึกษาควรสงเสริมใหผูเรียนไดรับโอกาสในการเรียนรูดวยตนเอง ดวยการแสวงหาความรูดวย
หองสมุด สืบคนความรูจากอินเตอรเน็ตไดฝกปฏิบัติจริง เรียนรูจากการทดลองจากหองปฏิบัติการตาง ๆ หรือ
แหลงเรียนรูอื่น ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยสถานศึกษาต องอํานวยความสะดวก ดานเวลาและแหลงเรียนรู
และใหผูเรียนสรุปความรูนําเสนอความรูหนาหองเรียนจัดทําเปนรายงาน จัดปายนิเทศ หรือจัดแสดงผลงาน เปน
ตน
๔) สถานศึกษาควรสงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรูจากวิธีการตอไปนี้ใหมากขึ้น คือการเรียนรูจาก
การทดลองการปฏิบัติจริงการเรียนรูโดยโครงงานและการเรียนรูจากแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา
๕) สถานศึกษาควรสงเสริมใหผูเรียนมีวินัยในการเดินแถวหรือเดินตามเสนวินัยการเขาแถวซื้ออาหาร
การตรงเวลาใหเปนวัฒนธรรมของสถานศึกษาและสงเสริมใหผูเรียนมีวินัยในตนเอง มีความรั บผิดชอบ ปกครอง
ตนเองไดโดยไมตองมีครูควบคุม
๖) สถานศึกษามีความเปนเลิศทางวิชาการควรนําความรูและประสบการณบริการแกชุมชนทองถิ่นให
มากขึ้น เชนการแสดงผลงานของครูและผูเรียนในงานตาง ๆ ของชุมชน จัดกิจกรรมวิชาการในงานวันเด็กรวมกับ
หนวยงานตาง ๆ เชน งานพระราชวังนารายณราชนิเวศน สถานศึกษาควรจัดนิทรรศการวิชาการทุกปเพื่อแสดง
ผลงานของครูและผูเรียน
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๒. ดานการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาควรยายผูเรียนสวนหนึ่งไปเรียนที่สถานศึกษาแหงใหมซึ่งมีพื้นที่กวางขวางสวยงาม มี
สนามเพื่อทํากิจกรรมตาง ๆ และโรงอาหาร ปจจุบนั ไมเพียงพอที่จะรองรับผูเรียนนั่งรับประทานอาหารกลางวัน
ควรหาสถานที่ที่เหมาะสมขยายโรงอาหารใหพอเพียงกับจํานวนนักเรียน
๓. ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๑) สถานศึกษาควรใหความสําคัญกับการนิเทศภายในควร มีระบบและวิธีการนิเทศตาง ๆ เชน
จัดทําแผนการนิเทศ ประกอบดวย กิจกรรมการดําเนินงานผูรับผิดชอบและวันเวลาที่ดําเนินการจัดใหมี
คณะกรรมการนิเทศ นิเทศแกเพื่อนครูเปนระยะ ๆ จัดใหมีการจับคูกับเพื่อนครูนิเทศกันเอง จัดใหมีนักวิชาการจาก
ภายนอกเขามาสังเกตการณสอนของครู ผูบริหารเปนผูนิเทศงานวิชาการดวยตนเองกํากับ ติดตาม ใหคําแนะนํา
ทางวิชาการและขอคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
๒) ครูควรกําหนดเปาหมายการเรียนการสอนที่ตองการใหเกิดกับผูเรียนใหครอบคลุมทั้ง ๓ ดาน
คือดานความรู ทักษะกระบวนการและดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
๓) ครูควรจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเทคนิคและวิธีสอน เชน การจัดการเรียนการสอน
ผานโครงงาน การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนทํางานเปนกลุม จัดการเรียนการสอนแบบใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง
ผูเรียนไดฝกคิดฝกแกปญหาใหผูเรียนไดแสวงหาความรูสืบคนความรูดวยตนเอง จากแหลงเรียนรูตาง ๆ และครู
ควรใชวิธีวัดและประเมินผลการเรียนรูที่หลากหลาย เชน การสังเกต พฤติกรรมวัดจากผลงานชิ้นงานที่ผูเรียนผลิต
ได วัดและประเมินผลดวยแบบทดสอบ เปนตน
๔. ดานการประกันคุณภาพภายใน
การประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาควรประเมินอยางจริงจัง และสามารถสะทอนสภาพ
จริงของสถานศึกษาได คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในควรเลือกสรรผูที่มีความรูความสามารถเหมาะสม
และควรประเมินดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน ศึกษาเอกสารสัมภาษณและสังเกต
นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติที่ดี (Good practice) ของสถานศึกษาที่เปนประโยชนตอสังคม (ถามี)
๑. โครงการวิถพี ุทธ สถานศึกษาไดดําเนินการอยางตอเนื่องมายาวนานมีกิจกรรม เชน ทุกวันพระ
ครูจะแตงกายชุดสีขาว ผูเรียนทุกหองจะเตรียมอาหารมาตักบาตรที่สถานศึกษา มีกิจกรรมไหวพระสวดมนต
นั่งสมาธิ มีพระมาเทศนใหผูเรียนฟงพิธีกรรมตาง ๆ ผูเรียนจะเปนผูดําเนินการ เชน นําอาราธนาศีล กิจกรรม
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาครู และผูเรียนเขารวมกิจกรรมอยางพรอมเพรียง
๒. การดําเนินการโครงการลูกวินิตมีวินัย โดยเฉพาะกิจกรรมเสนวินัยผูเรียนเขาแถวเขา-ออก
สถานศึกษาดวยความเปนระเบียบและปฏิบัติอยางตอเนื่อง
๓. กิจกรรมดนตรีลูกทุงเยาวชนวินิตศึกษา ผูเรียนมีความสามารถดานดนตรีและนาฏศิลปมากมี
หนวยงานตาง ๆ เชิญวงดนตรีของสถานศึกษาไปแสดงอยูตลอดเวลา วงดนตรีลูกทุงเยาวชนวินิตศึกษา โดยไดรับ
รางวัลชนะเลิศรายการชิงชาสวรรคป ๒๕๕๓
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บทที่ ๒
แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
๑. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ กําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาไวดังนี้
๑. พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานสากล และจัดกิจกรรมตามหลักสูตร กิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนใหสูงขึ้น ไดมาตรฐาน
๒. ปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการศึกษา สงเสริม
การทํางานที่หลากหลาย ผานกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน และกิจกรรมสรางจิตอาสา
๓. สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ การเสนอผลงานของครู พัฒนาครูใหมี
ความกาวหนาทางวิชาชีพ สนับสนุนใหครูใชเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู อยางตอเนื่อง
๒. กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานพัฒนาคุณภาพนักเรียน
๑.๑ สงเสริมการมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๑.๒ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู
๑.๓ พัฒนาผูเรียนใหมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณและหางไกลยาเสพติด
ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานพัฒนาบุคลากร
๒.๑ พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะการใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
๒.๒ พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
๓.๑ พัฒนาแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกที่เอื้อตอการเรียนรู และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหทันยุคทันสมัย
ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
๔.๑ พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม ใหสอดคลองกับ พรบ.การศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานพัฒนาอาคารสถานที่
๕.๑ ขยายพื้นที่โรงเรียน และสรางอาคารเรียนใหเพียงพอตอจํานวนนักเรียน(วินิตศึกษาแหงที่ ๒)
๕.๒ ปรับปรุงอาคารสถานที่ การรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย ความปลอดภัย
๕.๓ พัฒนาสภาพแวดลอมใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ ๖ ดานพัฒนาความสัมพันธชุมชน
๖.๑ สงเสริมความรวมมือระหวางผูปกครอง ชุมชน องคกรภาครัฐ องคกรภาคเอกชน องคกร
ศาสนา ในทุกกิจกรรมของโรงเรียนและกิจกรรมของชุมชน
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๓. การดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานพัฒนาคุณภาพผูเรียน
๑.๑สงเสริมการมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

โครงการ
ลูกวินิตมีวินยั

เพื่อใหผูเรียนมีคานิยมเปน
ลูกวินิตมีวินยั ปฏิบตั ิตนตาม
เจตนารมณของหลวงพอ
พระพุทธวรญาณ
ผูกอตั้ง โรงเรียนวินิตศึกษา
ในพระราชูปถัมภฯ กําหนด
ไววา
๑. ระเบียบแถว
๒. การตรงตอเวลา
๓. มีสัมมาคารวะ
๔. ความสะอาด
๕. การแตงกายถูกตอง
เรียบรอย
๖. มีมารยาทในทีป่ ระชุม

เชิงปริมาณ
ผูเรียนเกินกวารอยละ ๙๐ เปน
ลูกวินิตมีวินยั ปฏิบตั ิตนตาม
เจตนารมณ ของหลวงพอพระ
พุทธวรญาณ ผูกอตั้งโรงเรียน
วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ
เชิงคุณภาพ
ผูเรียนเกินกวารอยละ ๙๐ มี
คานิยมเปนลูกวินิตมีวินัย
ปฏิบัติตนตามเจตนารมณของ
หลวงพอพระพุทธวรญาณ ผู
กอตั้งโรงเรียนวินิตศึกษา ใน
พระราชูปถัมภฯ

โครงการกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน

๑. เพื่อใหผูเรียนเขารวม
กิจกรรมพัฒนาความรู
ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว
สามารถดําเนินชีวิตอยางมี
ความสุข บนพื้นฐานของความ
เปนไทย และสูม าตรฐานสากล
๒. เพื่อใหผูเรียนมีจติ สํานึกใน
ความรับผิดชอบตอตนเอง
ครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติ
๓. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
เกี่ยวกับการใชสิทธิ เสรีภาพ
ความเสมอภาค และหนาที่
ตามระบอบประชาธิปไตย

เชิงปริมาณ
ผูเรียนเกินกวารอยละ ๙๐ เขา
รวมกิจกรรมของโรงเรียนวินิต
ศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ
เชิงคุณภาพ
๑. ผูเรียนเกินกวารอยละ ๙๐ มี
ความพึงพอใจในการเขารวม
กิจกรรม ตั้งแตระดับดีขึ้นไป
๒. ผูเรียนเกินกวารอยละ ๙๐ มี
จิตสํานึกในความรับผิดชอบตอ
ตนเอง ครอบครัว สังคม
ประเทศชาติ และมีเจตคติที่ดีตอ
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย

โครงการ

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

สนองมาตรฐาน
ของโรงเรียน
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้)
มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมทีพ่ ึง
ประสงค
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตามหลักสูตร
๒.๒ เอื้ออาทรผูอื่น และกตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณ
๒.๓ ยอมรับความคิด และ
วัฒนธรรมที่แตกตาง
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนา
สถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
ตามวิสัยทัศน
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่
สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตาม
เปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา
และจุดเนนของสถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการดําเนินงาน
สงเสริมใหผูเรียนบรรลุ
เปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา
และจุดเนนของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะ
ที่ดีและมีสนุ ทรียภาพ
๑.๔ เห็นคุณคาในตนเอง มี
ความมั่นใจ กลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธที่ดี และให
เกียรติผูอื่น
มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมทีพ่ ึง
ประสงค
๒.๓ ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกตาง
หนา 53

โครงการ
โครงการ
พัฒนาผูเรียน (ตอ)

โครงการวิถีพุทธ

สนองมาตรฐาน
วัตถุประสงค
ของโรงเรียน
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้)
มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะใน
การทํางาน รักการทํางาน
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
และเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
๖.๑ วางแผนการทํางานและ
ดําเนินการจนสําเร็จ
๖.๒ ทํางานอยางมีความสุข
มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง
๖.๓ ทํางานรวมกับผูอื่นได
๖.๔ มีความรูสึกที่ดีตออาชีพ
สุจริตและหาความรูเกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามี
การจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ที่ตอบสนองความตองการ
ความสามารถและความสนใจ
ของผูเรียน
๑. เพื่อใหผูเรียนมีความรู
เชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม
ตามหลักสูตรธรรมศึกษา
๑. ผูเรียนทุกคนไดเรียนรูธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่ ึง
๒. เพื่อใหผูเรียนเกิดศรัทธา ศึกษาชั้นตรี
ประสงค
และมีจิตสํานึก มีทักษะใน ๒. ผูเรียนเกินกวารอยละ ๙๐ ๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค
การคิด และปฏิบตั ิตนตาม เขารวมกิจกรรมวันสําคัญทาง ตามหลักสูตร
ความสําคัญของ
พระพุทธศาสนา
๒.๒ เอื้ออาทรผูอื่น และกตัญู
พระพุทธศาสนา และ
เชิงคุณภาพ
กตเวทีตอผูมีพระคุณ
หลักธรรมอยางถูกตอง
๑. ผูเรียนทุกคนสอบผานธรรม ๒.๓ ยอมรับความคิด และ
เหมาะสม
ศึกษาชั้นตรี
วัฒนธรรมที่แตกตาง
๒. ผูเรียนปฏิบัติตนอยาง
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนา
ถูกตองตามหลักธรรมคําสอน
สถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
ของพระพุทธศาสนา
ตามวิสัยทัศน
๓. ผูเรียนเกินกวารอยละ ๙๐ ๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่
ผานการประเมินคุณธรรม
สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตาม
จริยธรรมตั้งแตระดับดีขึ้นไป
เปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา
และจุดเนนของสถานศึกษา

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
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โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

โครงการวิถีพุทธ
(ตอ)

สนองมาตรฐาน
ของโรงเรียน
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้)
๑๔.๒ ผลการดําเนินงาน
สงเสริมใหผูเรียนบรรลุ
เปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา
และจุดเนนของสถานศึกษา

๑.๒ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกกลุมสาระการเรียนรู
โครงการ
โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนเฉพาะทาง

สนองมาตรฐาน
วัตถุประสงค
ของโรงเรียน
(มฐ.ที/่ ตัวบงชี้)
เชิงปริมาณ
๑. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะ
ทางการเรียนรูใหสูงขึ้นของ ๘ ๑. ผูเรียนทุกคนในหลักสูตร
ในการแสวงหาความรูดวย
โครงการเตรียมทหาร โครงการ ตนเอง และพัฒนาตนเอง
กลุมสาระการเรียนรู
๒. เพื่อสงเสริมใหผูเรียน ใช อัจฉริยะทางวิชาการ โครงการ อยางตอเนื่อง
เตรียมความรูมุงสูโอลิมปก และ ๓.๒ มีทักษะในการอาน ฟง
ภาษา เพื่อการสื่อสารใน
โครงการเตรียมความรูมุงสู
ภาษาไทย และ
พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
มี
ผ
ลสั
ม
ฤทธิ
ท
์
างการ
ภาษาตางประเทศ
คนควาหาความรูเพิ่มเติม
เรี
ย
น
ของ
๘
กลุ
ม

สาระการ
๓. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนใช
มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมี
เรี
ย
นรู

ตั
ง
้
แต
ร
ะดั
บ
๓
ขึ
น
้
ไปทุ
ก
เทคโนโลยี เพื่อการสืบคน
ความสามารถในการคิดอยาง
รายวิ
ช
า
และสรางชิ้นงาน
เปนระบบ คิดสรางสรรค
๒.
ผู
เ

รี
ย
นเกิ
น
กว
า
ร
อ
ยละ
๘๐
๔. เพื่อใหผูเรียนไดรับการ
ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมี
ของกลุ
ม

ความสามารถพิ
เ
ศษ
พัฒนาสุนทรียภาพ และ
สติสมเหตุผล
ศิ
ล
ปะ
ดนตรี
กี
ฬ
า
และทั
ว
่
ไป
มี
ลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี
๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต
กีฬา
อาน ฟง และสื่อสารโดยการ
ระดับ ๒ ขึ้นไปทุกรายวิชา
๕. เพื่อใหผูเรียนมี
พูดหรือเขียนตามความคิดของ
๓. ผูเรียนเกินกวารอยละ ๘๐
คุณลักษณะอันพึงประสงค
ตนเอง
ไดรับการพัฒนาสุนทรียภาพ
เปนไปตามหลักสูตรของ
๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธี
และลักษณะนิสัยดานศิลปะ
สถานศึกษา
แกปญหาดวยภาษาหรือ
ดนตรี กีฬา
วิธีการของตนเอง
เชิงคุณภาพ
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ๔.๓ กําหนดเปาหมาย
ผูเรียนในภาพรวมทุกกลุมสาระ คาดการณ ตัดสินใจแกปญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ
การเรียนรูสูงขึ้น
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และ
๒. ผูเรียนเกินกวารอยละ ๘๐
สรางสรรคผลงานดวยความ
สามารถพูด อาน เขียน และ
ภาคภูมิใจ
สื่อสารไดอยางคลองแคลว
ถูกตอง ตั้งแตระดับดีขึ้นไป

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
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โครงการ
โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนเฉพาะทาง
(ตอ)

โครงการรักการ
อาน

สนองมาตรฐาน
วัตถุประสงค
ของโรงเรียน
(มฐ.ที/่ ตัวบงชี้)
๓. ผูเรียนสามารถเลือกใช
มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะ
เทคโนโลยีไดอยางถูกวิธี และ
ในการทํางาน รักการทํางาน
คุมคา
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
๔. ผูเรียนเกินกวารอยละ ๘๐ และเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
มีสุนทรียภาพ และคุณลักษณะ ๖.๑ วางแผนการทํางานและ
นิสัยดานศิลปะดนตรีกีฬาตัง้ แต ดําเนินการจนสําเร็จ
ระดับดีขึ้นไป
๖.๒ ทํางานอยางมีความสุข
๕. ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึง มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน
ประสงคตั้งแตระดับดีขนึ้ ไป
ผลงานของตนเอง
๖.๓ ทํางานรวมกับผูอื่นได
๖.๔ มีความรูสึกที่ดีตออาชีพ
สุจริตและหาความรูเกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ
๑. เพื่อใหผูเรียนสามารถ
เชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะ
ศึกษาคนควาขอมูลสารสนเทศ ผูเรียนเกินกวารอยละ ๘๐
ในการแสวงหาความรูดวย
เพิ่มพูนความรู ความเขาใจ
สามารถอาน คิด วิเคราะห และ ตนเอง และพัฒนาอยาง
และประยุกตใชความรูจาก
เขียนได
ตอเนื่อง
การอาน
เชิงคุณภาพ
๓.๑ มีนิสัยรักการอาน และ
๒. เพื่อใหผูเรียน สามารถ
ผูเรียนเกินกวารอยละ ๘๐ ไดรบั แสวงหาความรูดวยตนเองจาก
ลําดับเหตุการณ วิเคราะห
การประเมินการอาน คิด
หองสมุดแหลงการเรียนรู และ
วิจารณ วิพากษให
วิเคราะห และเขียน ผานตั้งแต สื่อตางๆ รอบตัว
ขอเสนอแนะในแงมุมตางๆ
ระดับดีขึ้นไป
จากเรื่องที่อาน
๓. สามารถประเมินความ
นาเชื่อถือ คุณคา แนวคิดทีไ่ ด
จากสิ่งที่อานอยางหลากหลาย
๔. สามารถเขียน สรุป
อภิปราย แสดงความคิดเห็น
โดยมีขอมูลอธิบายสนับสนุน
อยางเพียงพอสมเหตุสมผล
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เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
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สนองมาตรฐาน
โครงการ
วัตถุประสงค
ของโรงเรียน
(มฐ.ที่/ตัวบงชี)้
โครงการสงเสริม ๑. เพื่อใหนักเรียนใชเวลาวาง เชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมี
ศักยภาพดาน
ใหเกิดประโยชน หลีกเลี่ยง
๑. นักเรียนรอยละ ๘๐
สุขภาวะที่ดีและมีสนุ ทรียภาพ
ศิลปะ ดนตรี และ จากยาเสพติด
สามารถเลนกีฬาหรือดนตรีได ๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแล
กีฬา
๒. เพื่อใหผูเรียนมี
คนละ ๑ ประเภท
สุขภาพ และออกกําลัง
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัย ๒. นักเรียนหองความสามารถ สม่ําเสมอ
ดานศิลปะ ดนตรี กีฬา
พิเศษสามารถเลนกีฬาหรือ
๑.๒ มีน้ําหนัก สวนสูง และมี
ดนตรีได คนละ ๒ ประเภท
สมรรถภาพทางกายตาม
เชิงคุณภาพ
เกณฑมาตรฐาน
นักเรียนหองความสามารถพิเศษ ๑.๖ สรางผลงานจากการเขา
ทางดานศิลปะ ดนตรี กีฬาไดรบั รวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี
การพัฒนาเต็มศักยภาพมีทักษะ นาฏศิลป กีฬา นันทนาการ
ในการปฏิบัติมีความสามารถ
ตามจินตนาการ
ทางดานศิลปะ ดนตรี กีฬา ได
อยางถูกตอง
โครงการสอง
๑. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนได เชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑๖ การจัด
ภาษา
มีโอกาสฝกทักษะฟง พูด อาน นั ก เรี ย นในโครงการสอนสอง กิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน
และเขียนภาษาตางประเทศ ภาษาสามารถฟ ง พู ด อ า น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
๒.เพื่อพัฒนา
เขี ยน ภาษาต างประเทศให อยู เพื่อพัฒนา และสงเสริม
ภาษาตางประเทศของนักเรียน ในเกณฑดี รอยละ ๘๐ ขึ้นไป สถานศึกษาใหเตรียมความ
และเกิดการเรียนรูจาก
เชิงคุณภาพ
พรอมพัฒนาสูความเปนสากล
ประสบการณตรงจากการ
๑. นักเรียนไดแลกเปลี่ยน
๑๖.๑ จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อ
สนทนาแลกเปลี่ยน
ความรูและวัฒนธรรมกับ
ตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตาม
๓. เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู Partner School และ Sister แนวทางการปฏิรปู การศึกษา
ระหวาง Partner School
๑๖.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุ
Schoo
(Anderson Secondary
เปาหมาย
๒. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอ
School) กับ Sister School ภาษาตางประเทศ
(Pittwater House School)
๔. เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนครู
– นักเรียน ระหวาง Partner
School และ Sister School
ใหมีโอกาสเรียนรู แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม การจัดกิจกรรม การ
เรียน การสอน เทคโนโลยี
สารสนเทศ และประสบการณ
เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
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โครงการ

วัตถุประสงค

สนองมาตรฐาน
ของโรงเรียน
(มฐ.ที่/ตัวบงชี)้
เชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรู
๑. ผูเรียนเกินกวารอยละ ๙๐ มี และทักษะที่จําเปนตาม
ความพรอมในการเขาสอบ
หลักสูตร
O-NET
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ
๒. ผลการสอบ O-NET มี
เปนไปตามเกณฑ
พัฒนาการเพิ่มขึ้นทั้ง ๘ กลุม
สาระการเรียนรู
เชิงคุณภาพ
๑. ผูเรียนเกินกวารอยละ ๙๐
ใหความสําคัญ และมีความพรอม
ในการสอบ O-NET
๒. โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภฯ มีคะแนนเฉลี่ยสูง
กวาคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
ระดับสังกัด และระดับประเทศ
เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

โครงการพัฒนา
O-net

๑. เพื่อเตรียมความพรอมให
ผูเรียนในการสอบ O-NET
๒. เพื่อพัฒนาผลการสอบ
O-NET ใหเพิ่มขึ้น

โครงการ
ยกระดับ
หองเรียนสีเขียว
มุงสูโรงเรียนสี
เขียว

๑. เพื่อใหนักเรียนและ
เชิงปริมาณ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ๑. คณะครูและนักเรียน
ตระหนักและเห็นความ สําคัญ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
ของปญหาสิง่ แวดลอมพรอม ราชูปถัมภฯ รอยละ ๙๐ ขึ้น
ชวยกันรณรงคและเปนสวน ไป ตระหนักและเห็น
หนึ่งของการรักษาสิ่งแวดลอม ความสําคัญของการใชไฟฟา
๒. เพื่อสงเสริมกระบวน การ และรวมอนุรักษพลังงาน
เรียนรูเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ความคิดดวยตนเอง โดยการ สิ่งแวดลอม
ลงมือปฏิบัติจริงในการรักษา ๒. ชุมชนใหความรวมมือใน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
กิจกรรม รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
สิ่งแวดลอม
เชิงคุณภาพ
๓. เพื่อปลูกฝงใหนักเรียน
๑. คณะครู นักเรียนโรงเรียน
และบุคลากรทุกคน ใน
วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ
โรงเรียนมีทัศนคติในการใช และชุมชนรวมกันประหยัด
ไฟฟาอยางประหยัด อยางรู พลังงานไฟฟาและชวยกัน
คุณคา สงเสริมกระบวนการ รักษาสิ่งแวดลอม
เรียนรู
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มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงค
๒.๔ ตระหนัก รูคุณคา รวม
อนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม

หนา 58

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการ
ยกระดับ
หองเรียนสีเขียว

๔. เพื่อจัดอบรมแกนนํา
หองเรียนสีเขียวกับครู
บุคลากร และนักเรียนทุกคน
มุงสูโรงเรียนสีเขียว พัฒนาขยายเครือขายดาน
(ตอ)
การอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอมสูร ะดับโรงเรียน
พรอมทั้งขยายผลไปยัง
โรงเรียนใกลเคียงและชุมชน
๕. เพื่อดําเนินกิจกรรมคาย
รักษพลังงาน รักษโลก ดาน
การประหยัดพลังงาน การ
ใชพลังงานทดแทนใหกับครู
และนักเรียน สามารถนํา
ความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวันและนําไป
เผยแพรตอคนในสังคมได
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เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
ของโรงเรียน
(มฐ.ที่/ตัวบงชี)้
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๑.๓ พัฒนาผูเรียนใหมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณและหางไกลยาเสพติด
โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการระบบดูแล
ชวยเหลือ

เพื่อใหผูเรียน ไดรับการ
ดูแลชวยเหลือ อยางทั่วถึง
และตรงตามสภาพปญหา

โครงการ TO BE
NUMBER ONE

๑. เพื่อสรางกระแส
คานิยม และเสริมสราง
ภูมิคุมกันทางจิตใจในกลุม
ผูเรียนไมยุงเกี่ยวยาเสพติด
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพผูเรียนใหเปน
คนรุนใหมที่เชื่อมั่น และ
ภาคภูมิใจในตนเอง
๓. เพื่อเผยแผความรู
เกี่ยวกับการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
ใหแกครอบครัว และ
ชุมชน
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สนองมาตรฐาน
ของโรงเรียน
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้)
เชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการ
ผูเรียนทุกคนไดรบั การแนะแนว สถานศึกษา และผูป กครอง
ตามขั้นตอนของระบบดูแล
ชุมชนปฏิบัตงิ านตามบทบาท
ชวยเหลืออยางทั่วถึง และตรง
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
ตามสภาพปญหา
และเกิดประสิทธิผล
เชิงคุณภาพ
๙.๓ ผูปกครองและชุมชนเขา
ผูเรียนเกินกวารอยละ ๙๐ มี
มามีสวนรวมในการพัฒนา
ความพอใจเกี่ยวกับระบบดูแล
สถานศึกษา
ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคล
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามี
อยางแทจริง
การจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
๑๐.๖ จัดระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน
เชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมี
๑. ผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ สุขภาวะที่ดีและมีสนุ ทรียภาพ
TO BE NUMBER ONE
๑.๓ ปองกันตนเองจาก
๒. ผูเรียนเกินกวารอยละ ๘๐
สิ่งเสพติดใหโทษและ
ไดรับความรู การปองกัน และการ หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
แกไขปญหายาเสพติด
เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย
เชิงคุณภาพ
อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ
๑. ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน
เกินกวารอยละ ๘๐ มีความ
พึงพอใจกับการจัดโครงการ
TO BE NUMBER ONE
๒. โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภฯ ผานการประเมิน
โครงการ TO BE NUMBER
ONE ตั้งแตระดับดีขนึ้ ไป
เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
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โครงการ
โครงการโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ

วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหผูเรียน ครู และ
บุคลากรในโรงเรียนวินิต
ศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ
มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง
สมบูรณ
๒. เพื่อใหผูเรียนมีน้ําหนัก
และสวนสูงตามเกณฑ
มาตรฐานของกรมอนามัย
๓. เพื่อใหผูเรียน ครู และ
บุคลากรในโรงเรียน
วินิตศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภฯ มีความรู
ความเขาใจเบื้องตน
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
๔. เพื่อใหตระหนักถึงแนว
ทางการปองกันตนเองให
ปลอดภัยจากภาวะเสี่ยง
ของโรคตางๆ
๕. เพื่อใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจเรื่องโทษของ
สิ่งเสพติด
๖. เพื่อจัดบริการดาน
สุขภาพ อนามัยใหแก
ผูเรียน ครู และบุคลากร
ในโรงเรียนทุกคน
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สนองมาตรฐาน
ของโรงเรียน
(มฐ.ที/่ ตัวบงชี้)
เชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมี
๑. ผูเรียนเกินกวารอยละ ๘๐ มี สุขภาวะที่ดีและมีสนุ ทรียภาพ
น้ําหนัก และสวนสูงตามเกณฑ
๑.๒ มีน้ําหนัก สวนสูง และมี
มาตรฐานของกรมอนามัย
สมรรถภาพทางกายตาม
๒. ผูเรียนเกินกวารอยละ ๘๐ ไม เกณฑมาตรฐาน
มีประวัติการยุงเกี่ยวกับสิง่ เสพติด มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามี
เชิงคุณภาพ
การจัดสภาพแวดลอมและการ
๑. ผูเรียน ครู และบุคลากรใน
บริการที่สงเสริมใหผูเรียน
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
พัฒนาเต็มศักยภาพ
ราชูปถัมภฯ มีสุขภาพอนามัยทีด่ ี ๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่
๒. ผูเรียนเกินกวารอยละ ๘๐ มี สงเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโทษ ความปลอดภัยของผูเรียน
ของสิ่งเสพติด
๓. ผูเรียน ครู และบุคลากรใน
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภฯ เกินกวารอยละ ๘๐
มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
จัดบริการดานสุขภาพอนามัยของ
โรงเรียน ตั้งแตระดับดีขึ้นไป
เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
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ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานพัฒนาบุคลากร
๒.๑ พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะการใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๒.๒ พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ
โครงการ
โครงการพัฒนา
บุคลากร

วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหครู และ
บุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรม ตาม
เจตนารมณของหลวงพอ
พระพุทธวรญาณ ผูกอตั้ง
โรงเรียนวินิตศึกษา ใน
พระราชูปถัมภฯ
๒. เพื่อใหครู และ
บุคลากรมีความรู
ความสามารถในการใช
เทคโนโลยี นวัตกรรมใน
การจัดการเรียนรู

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

สนองมาตรฐาน
ของโรงเรียน
(มฐ.ที/่ ตัวบงชี้)
เชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงาน
๑. ครูและบุคลากรเกินกวารอยละ
ตามบทบาทหนาที่อยางมี
๙๐ ไดรับการพัฒนาคุณธรรม
ประสิทธิภาพและเกิด
จริยธรรมตามเจตนารมณของ
ประสิทธิผล
หลวงพอพระพุทธวรญาณ ผูกอตั้ง ๗.๑ ครูมีการกําหนด
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
เปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้ง
ราชูปถัมภฯ
ดานความรู ทักษะ
๒. ครูและบุคลากรเกินกวารอยละ
กระบวนการ สมรรถนะ และ
๙๐ ไดรับการพัฒนาความรู
คุณลักษณะที่พึงประสงค
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ๗.๒ ครูมีการคิดวิเคราะห
และนวัตกรรมในการจัดการ
ผูเรียนเปนรายบุคคล และใช
เรียนรู
ขอมูลในการวางแผนการ
เชิงคุณภาพ
จัดการเรียนรู เพื่อพัฒนา
๑. ครูและบุคลากรเกินกวารอยละ
ศักยภาพของผูเรียน
๘๐ ผานการประเมินคุณธรรม
๗.๓ ครูออกแบบและจัดการ
จริยธรรม ตั้งแตระดับดี ขึ้นไป
เรียนรูที่ตอบสนองความ
๒. ครู และบุคลากรปฏิบตั ิตาม แตกตางระหวางบุคคลและ
กฎของโรงเรียนเกินกวารอยละ
พัฒนาการทางสติปญญา
๘๐
๗.๔ ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่
๓. ครูและบุคลากรเกินกวารอยละ
เหมาะสมผนวกกับการนํา
๘๐ มีการพัฒนา จัดทําสื่อ
บริบทและภูมิปญญาทองถิ่น
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพิ่มขึน้ มาบูรณาการในการจัดการ
อยางนอยภาคเรียนละ ๑ ชิน้ งาน เรียนรู
๗.๕ ครูมีการวัดและ
ประเมินผลที่มุงเนนการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
ดวยวิธีการที่หลากหลาย
เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

หนา 62

ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา
๓.๑ พัฒนาแหลงเรียนรูทั้งภายใน และภายนอกที่เอื้อตอการเรียนรู และพัฒนาการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหทันยุคทันสมัย
โครงการ
โครงการพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑. เพื่อพัฒนา และ
ปรับปรุงเครือขายภายใน
ระบบอินเตอรเน็ต ทั้ง
โรงเรียนใหมีความทันสมัย
และเปนปจจุบนั
๒. เพื่อพัฒนา และ
ปรับปรุงการใหบริการใน
การสืบคนขอมูล การโอน
ถายขอมูล และการใชงาน
ผานอินเตอรเน็ต
๓. เพื่อพัฒนาเว็บไซตของ
โรงเรียนใหทันเหตุการณ
๔. เพื่อปรับปรุงหอง
คอมพิวเตอรใหสามารถ
รองรับตอจํานวนผูเรียนได
มากขึ้น

เชิงปริมาณ
๑. มีจํานวนคอมพิวเตอรพรอม
ใชสําหรับผูเรียนไมนอยกวา
๑ ตอ ๘
๒. มีการนําเสนอขอมูล
สารสนเทศทางโรงเรียน แสดงบน
เว็บไซต สัปดาหละ ๒ ครั้ง
๓. มีการพัฒนา และปรับปรุง
เครือขายภายในระบบ
อินเตอรเน็ต หองคอมพิวเตอร ทั้ง
โรงเรียนอยางนอยภาคเรียนละ
๑ ครั้ง
เชิงคุณภาพ
๑. ผูรับบริการเกินกวารอยละ
๘๐ มีความพึงพอใจในการรับ
บริการการสืบคนขอมูล การโอน
ถายขอมูล และการใชงานผาน
อินเตอรเน็ท ตั้งแตระดับดีขึ้นไป
๒. ระบบเครือขายภายใน ระบบ
อินเตอรเน็ททั้งโรงเรียนมีความ
ทันสมัย และเปนปจจุบัน
๓. เว็บไซตทางโรงเรียน สามารถ
เชื่อมโยงไปยังสถานศึกษาอื่นๆ
และหนวยงานภายนอกได

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

สนองมาตรฐาน
ของโรงเรียน
(มฐ.ที/่ ตัวบงชี้)
มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะ
ในการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง และพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง
๓.๔ ใชเทคโนโลยีในการ
เรียนรูและนําเสนอผลงาน
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
๗.๑ ครูมีการกําหนด
เปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้ง
ดานความรู ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค
๗.๒ ครูมีการคิดวิเคราะห
ผูเรียนเปนรายบุคคล และใช
ขอมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน
๗.๓ ครูออกแบบและจัดการ
เรียนรูที่ตอบสนองความ
แตกตางระหวางบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปญญา
๗.๔ ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการนํา
บริบทและภูมิปญญาทองถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู
๗.๕ ครูมีการวัดและ
ประเมินผลที่มุงเนนการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
ดวยวิธีการที่หลากหลาย
หนา 63

โครงการ
โครงการพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ตอ)

โครงการสัมพันธ
ชุมชน

สนองมาตรฐาน
วัตถุประสงค
ของโรงเรียน
(มฐ.ที/่ ตัวบงชี้)
๗.๖ ครูใหคําแนะนํา
คําปรึกษา และแกไขปญหา
ใหแกผูเรียนทั้งดาน
การเรียนและคุณภาพชีวิตดวย
ความเสมอภาค
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรูใน
วิชาชีพที่ตนรับผิดชอบและใช
ผลในการปรับการสอน
๑. เพื่อเปนศูนยกลางใน เชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามี
การรวบรวมขอมูลชุมชน ๑. มีขอมูล ผูปกครอง ชุมชน
การสราง สงเสริม สนับสนุน
ในดานตาง ๆ
ภูมิปญญาทองถิ่น สถานประกอบการ ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหง
๒. เพื่อเปนศูนยกลางใน วัด สถานที่ทองเที่ยว กรมพัฒนา การเรียนรู
การประสานความรวมมือ ฝมือแรงงาน ฯลฯ
๑๓.๑ มีการสรางและพัฒนา
ในการสนับสนุนและรวม ๒. ชุ ม ชนในพื้ น ที่ บ ริ ก ารของ แหลงการเรียนรูภายใน
กิจกรรมในดานตาง ๆ
โรงเรียนไดรับทราบขาวสารความ สถานศึกษาและใชประโยชน
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน เคลื่อนไหวของโรงเรียน
จากแหลงการเรียนรูทั้งภายใน
และชุมชนกับโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
และภายนอกสถานศึกษา
๓. เพื่อเผยแพรชื่อเสียง
คณะครูและนักเรียนวินติ ศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
สนองเกียรติภูมิของ
ในพระราชูปถัมภฯ มีสวนรวมใน ผูเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนวินิตศึกษา ใน
การทํากิจกรรมที่โรงเรียน และ
สถานศึกษา รวมทั้งผูที่
พระราชูปถัมภฯ
ชุมชนจัดขึ้น รอยละ ๙๐
เกี่ยวของ
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางบุคลากรใน
สถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

หนา 64

ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
๔.๑ พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมใหสอดคลองกับ พรบ.การศึกษา
โครงการ
โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงาน

สนองมาตรฐาน
วัตถุประสงค
ของโรงเรียน
(มฐ.ที/่ ตัวบงชี้)
๑. เพื่อใหการบริหาร
เชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหาร
สนับสนุน สงเสริม ในการ ครู และบุคลากรในโรงเรียนวินติ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
ปฏิบัติงานของโรงเรียน
ศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ ทุกคน อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
วินิตศึกษา ในพระ
มีความรู ความเขาใจ ในระบบ
ประสิทธิผล
ราชูปถัมภฯ เปนไปอยางมี การบริหารงาน ในหนาทีท่ ี่รับ
๘.๑ ผูบริหารมีวิสยั ทัศน
ระบบและมีประสิทธิภาพ มอบหมายในการปฏิบตั ิงาน
ภาวะผูน ํา และความคิดริเริ่มที่
๒. เพื่อพัฒนาระบบ
เชิงคุณภาพ
เนนการพัฒนาผูเรียน
บริหารงานใหมีระเบียบ
๑. ครู และบุคลากรในโรงเรียน ๘.๒ ผูบริหารใชหลักการ
เรียบรอย เปนสัดสวนได วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ
บริหารแบบมีสวนรวมและใช
อยางเปนขั้นตอน และมี เกินกวารอยละ ๙๐ มีการ
ขอมูลผลการประเมินหรือ
ระบบ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดาน
๒. คณะกรรมการสถานศึกษา
วิชาการและการจัดการ
โดยครู และบุคลากรในโรงเรียน ๘.๓ ผูบริหารสามารถบริหาร
วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ
จัดการการศึกษาใหบรรลุ
ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชนเกิน เปาหมายตามที่กําหนดไวใน
กวารอยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ แผนปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียน ๘.๔ ผูบริหารสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให
พรอมรับการกระจายอํานาจ
๘.๕ ผูเรียน ผูป กครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษา
๘.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา
คําปรึกษาทางวิชาการและเอา
ใจใสการจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็ม
ความสามารถ

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

หนา 65

ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาอาคารสถานที่
๕.๑ ขยายพื้นที่โรงเรียน และสรางอาคารเรียนใหเพียงพอตอจํานวนนักเรียน
(วินิตศึกษา แหงที่ ๒)
โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการจัดตั้ง
ศูนยเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี

๑. เพื่อแสดงความกตัญู
กตเวทีแดพระเดชพระคุณ
หลวงพอพระพุทธวรญาณ
องคกอตั้ง โรงเรียนวินิต
ศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ
๒. เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี องคราชูปถัมภฯ
ในวโรกาสทรงพระชนมายุ
๕๖ พรรษา ในป พ.ศ.
๒๕๕๔

สนองมาตรฐาน
ของโรงเรียน
(มฐ.ที/่ ตัวบงชี้)
๑. จัดซื้อที่ดิน บริเวณตําบลโพธิ์ มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามี
เกาตน อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัด การจัดสภาพแวดลอมและการ
ลพบุรี จํานวนประมาณ ๒๐๐ ไร บริการที่สงเสริมใหผูเรียน
๒. จัดสรางอนุสรณสถานของ
พัฒนาเต็มศักยภาพ
พระเดชพระคุณหลวงพอ
๑๑.๑ หองเรียน
พระพุทธวรญาณ
หองปฏิบัติการ อาคารมั่นคง
๓. จัดสรางศูนยเฉลิมพระเกียรติ สะอาดและปลอดภัยมีสิ่ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
อํานวยความสะดวกพอเพียง
สยามบรมราชกุมารี
อยูในสภาพที่ใชการไดดี
สภาพแวดลอมรมรื่น และมี
แหลงการเรียนรูสําหรับผูเรียน
เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาอาคารสถานที่
๕.๒ ปรับปรุงอาคารสถานที่ การรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย ความปลอดภัย
๕.๓ พัฒนาสภาพแวดลอมใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
โครงการ
โครงการปรับ
ภูมิทัศนเพื่อแหลง
เรียนรู

สนองมาตรฐาน
วัตถุประสงค
ของโรงเรียน
(มฐ.ที/่ ตัวบงชี้)
๑. เพื่อจัดสภาพแวดลอม เชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามี
ใหเปนแหลงเรียนรูกับ
๑. ผูเรียนเกินกวารอยละ ๘๐ จัด การจัดสภาพแวดลอมและการ
ผูเรียน
สภาพแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรู บริการที่สงเสริมใหผูเรียน
๒. เพื่อใหโรงเรียนมีแหลง เปนระเบียบ เรียบรอย นาอยู
พัฒนาเต็มศักยภาพ
เรียนรูเพียงพอตอผูเรียน นาเรียน และสวยงามตั้งแตระดับ ๑๑.๑ หองเรียน
๓. เพื่อใหสภาพแวดลอม ดีขึ้นไป
หองปฏิบัติการ อาคารเรียน
ภายในโรงเรียนเปน
๒. ปรับปรุง ซอมแซม ตรวจสอบ มั่นคง สะอาดและปลอดภัย
ระเบียบเรียบรอย นาอยู จัดสภาพแวดลอมแหลงเรียนรูใน มีสิ่งอํานวยความสะดวก
นาเรียน และสวยงาม เอื้อ โรงเรียน ดูแลอาคารหองเรียน
พอเพียง อยูในสภาพที่ใชการ
ตอการจัดการเรียนการ
หองสํานักงาน อยางนอยอาทิตย ไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น
สอน
ละ ๑ ครั้ง
และมีแหลงการเรียนรูสําหรับ
ผูเรียน
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(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
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โครงการ
โครงการปรับ
ภูมิทัศนเพื่อแหลง
เรียนรู (ตอ)

สนองมาตรฐาน
วัตถุประสงค
ของโรงเรียน
(มฐ.ที/่ ตัวบงชี้)
๔. เพื่ อ ให ผู เ รี ย นมี ส ว น เชิงคุณภาพ
๑๑.๓ จัดหองสมุดที่ใหบริการ
รวมดูแลรักษาแหลงเรียนรู ๑. บุคลากรและนักเรียนเกินกวา สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมิทัศนของโรงเรียน
รอยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ
ที่เอื้อใหผูเรียนเรียนรูดวย
เกี่ยวกับสภาพแวดลอม และ
ตนเองและหรือเรียนรูแบบมี
แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
สวนรวม
๒. โรงเรียนมีสภาพแวดลอม
ภายในโรงเรียน เปนระเบียบ
เรียบรอย นาอยู นาเรียน และ
สวยงาม เอื้อตอการจัดการเรียน
การสอน
เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ยุทธศาสตรที่ ๖ พัฒนาความสัมพันธชุมชน
๖.๑ สงเสริมความรวมมือระหวางผูปกครอง ชุมชน องคกรของรัฐ องคกรภาคเอกชน องคกรศาสนา
ในทุกกิจกรรมของชุมชน
โครงการ
โครงการ
ประชาสัมพันธ
โรงเรียน

วัตถุประสงค
๑. เพื่อประชาสัมพันธ
ขาวสาร และความ
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
การศึกษา ตลอดจนการ
จัดโครงการ กิจกรรม
๒. เพื่อใหชุมชนมีสวน
รวมในกิจการตางๆ ที่
โรงเรียนจัดกิจกรรมผาน
สื่อประชาสัมพันธอื่นๆ
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เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
เชิงปริมาณ
ผูเรียน ครู และบุคลากร
ผูปกครอง และชุมชนเกินกวา
รอยละ ๘๐ ไดรับขาวสาร และ
กิจกรรมภายในโรงเรียนตลอดป
การศึกษา
เชิงคุณภาพ
๑. ครู บุคลากร ผูเรียน
ผูปกครอง และชุมชนมีความพึง
พอใจในการประชาสัมพันธ
ขาวสารของโรงเรียนวินิตศึกษา
ในพระราชูปถัมภฯ
๒. สรางความสัมพันธอันดี
ระหวางโรงเรียน ผูป กครอง
ชุมชน ตลอดจนบุคคลภายนอก

สนองมาตรฐาน
ของโรงเรียน
(มฐ.ที/่ ตัวบงชี้)
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามี
การสราง สงเสริม สนับสนุน
ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหง
การเรียนรู
๑๓.๑ มีการสรางและพัฒนา
แหลงการเรียนรูภายใน
สถานศึกษาและใชประโยชน
จากแหลงการเรียนรูทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผูที่
เกี่ยวของ
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางบุคลากรใน
สถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ
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บทที่ ๓
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานพัฒนาคุณภาพผูเรียน
๑.๑ สงเสริมการมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการ
โครงการ
ลูกวินิตมีวินยั

สนองมาตรฐาน
ของโรงเรียน
(มฐ.ที/่ ตัวบงชี้)
มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมี
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
ผูเรียนเกินกวารอยละ ๙๐ เปน ผูเรียนรอยละ 98.93 เปนลูก คุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงค
ลูกวินิตมีวินยั ปฏิบตั ิตนตาม
วินิตมีวินัย ปฏิบัตติ นตาม
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึง
เจตนารมณ ของหลวงพอ
เจตนารมณ ของหลวงพอ
ประสงคตามหลักสูตร
พระพุทธวรญาณ ผูกอตั้ง
พระพุทธวรญาณผูกอตั้ง
๒.๒ เอื้ออาทรผูอื่น และ
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
กตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ
ราชูปถัมภฯ
ราชูปถัมภฯ
๒.๓ ยอมรับความคิด และ
เชิงคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
ผูเรียนเกินกวารอยละ ๙๐ มี
ผูเรียนรอยละ 97.15 มีคานิยม วัฒนธรรมที่แตกตาง
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนา
คานิยมเปนลูกวินิตมีวินัย ปฏิบตั ิ เปนลูกวินิตมีวินัย ปฏิบัติตน
สถานศึกษาใหบรรลุ
ตนตามเจตนารมณของหลวงพอ ตามเจตนารมณของหลวงพอ
เปาหมายตามวิสัยทัศน
พระพุทธวรญาณ
พระพุทธวรญาณผูกอตั้ง
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรม
ผูกอตั้งโรงเรียนวินิตศึกษา ใน
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
ที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุ
พระราชูปถัมภฯ
ราชูปถัมภฯ
ตามเปาหมาย วิสัยทัศน
ปรัชญา และจุดเนนของ
สถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการดําเนินงาน
สงเสริมใหผูเรียนบรรลุ
เปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา
และจุดเนนของสถานศึกษา
เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
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ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
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สนองมาตรฐาน
โครงการ
ของโรงเรียน
(มฐ.ที/่ ตัวบงชี้)
โครงการกิจกรรม เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมี
พัฒนาผูเรียน
ผูเรียนเกินกวารอยละ ๙๐ เขา ผูเรียนรอยละ 97.28 เขารวม สุขภาวะที่ดีและมีสนุ ทรียภาพ
รวมกิจกรรมของโรงเรียนวินิต
กิจกรรมของโรงเรียนวินิตศึกษา ๑.๔ เห็นคุณคาในตนเอง มี
ศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ
ในพระราชูปถัมภฯ
ความมั่นใจ กลาแสดงออก
เชิงคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
อยางเหมาะสม
๑. ผูเรียนเกินกวารอยละ ๙๐ มี ๑. ผูเรียนรอยละ ๙4.71 มี
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธที่ดี
ความพึงพอใจในการเขารวม
ความพึงพอใจในการเขารวม
และใหเกียรติผูอื่น
กิจกรรม ตั้งแตระดับดีขึ้นไป
กิจกรรม ตั้งแตระดับดีขึ้นไป
มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมี
๒. ผูเรียนเกินกวารอยละ ๙๐ มี ๒. ผูเรียนรอยละ ๙8.26 มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสํานึกในความรับผิดชอบตอ จิตสํานึกในความรับผิดชอบตอ คานิยมที่พงึ ประสงค
ตนเอง ครอบครัว สังคม
ตนเอง ครอบครัว สังคม
๒.๓ ยอมรับความคิดและ
ประเทศชาติ และมีเจตคติที่ดีตอ ประเทศชาติ และมีเจตคติที่ดี วัฒนธรรมที่แตกตาง
การปกครองในระบอบ
ตอการปกครองในระบอบ
มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมี
ประชาธิปไตย
ประชาธิปไตย
ทักษะในการทํางาน รักการ
ทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นได และเจตคติที่
ดีตออาชีพสุจริต
๖.๑ วางแผนการทํางานและ
ดําเนินการจนสําเร็จ
๖.๒ ทํางานอยางมีความสุข
มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง
๖.๓ ทํางานรวมกับผูอื่นได
๖.๔ มีความรูสึกที่ดีตอ
อาชีพสุจริตและหาความรู
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษา
มีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนอยางรอบดาน
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนที่ตอบสนองความ
ตองการ ความสามารถและ
ความสนใจของผูเรียน
เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
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โครงการ
โครงการวิถีพุทธ

เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เชิงปริมาณ
๑. ผูเรียนทุกคนไดเรียนรูธรรม
ศึกษาชั้นตรี
๒. ผูเรียนเกินกวารอยละ ๙๐
เขารวมกิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา
เชิงคุณภาพ
๑. ผูเรียนทุกคนสอบผานธรรม
ศึกษาชั้นตรี
๒. ผูเรียนปฏิบัติตนอยาง
ถูกตองตามหลักธรรมคําสอน
ของพระพุทธศาสนา
๓. ผูเรียนเกินกวารอยละ ๙๐
ผานการประเมินคุณธรรม
จริยธรรมตั้งแตระดับดีขึ้นไป

เชิงปริมาณ
๑. ผูเรียนทุกคนไดเรียนรูธรรม
ศึกษาชั้นตรี
๒. ผูเรียนเกินกวารอยละ
๙4.55 เขารวมกิจกรรมวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา
เชิงคุณภาพ
๑. ผูเรียนทุกคนสอบผานธรรม
ศึกษาชั้นตรี
๒. ผูเรียนทุกคนปฏิบัติตนอยาง
ถูกตองตามหลักธรรมคําสอน
ของพระพุทธศาสนา
๓. ผูเรียนรอยละ ๙6.15ผาน
การประเมินคุณธรรม จริยธรรม
ตั้งแตระดับดีขึ้นไป

สนองมาตรฐาน
ของโรงเรียน
(มฐ.ที/่ ตัวบงชี้)

มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงค
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามหลักสูตร
๒.๒ เอื้ออาทรผูอื่น และ
กตัญูกตเวทีตอผูม ีพระคุณ
๒.๓ ยอมรับความคิด และ
วัฒนธรรมที่แตกตางตาม
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนา
สถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
ตามวิสยั ทัศน
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่
สงเสริมใหผเู รียนบรรลุตาม
เปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา
และจุดเนนของสถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการดําเนินงาน
สงเสริมใหผเู รียนบรรลุ
เปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา
และจุดเนนของสถานศึกษา

ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานพัฒนาคุณภาพผูเรียน
๑.๒ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกกลุมสาระการเรียนรู
โครงการ
โครงการรักการ
อาน

เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เชิงปริมาณ
ผูเรียนเกินกวารอยละ ๘๐ สามารถ
อาน คิด วิเคราะห และเขียนได
เชิงคุณภาพ
ผูเรียนเกินกวารอยละ ๘๐ ไดรบั
การประเมินการอาน คิด วิเคราะห
และเขียน ผานตั้งแตระดับดีขึ้นไป

เชิงปริมาณ
ผูเรียนรอยละ ๙๒.89 สามารถ
อาน คิด วิเคราะห และเขียนได
เชิงคุณภาพ
ผูเรียนทุกคน ไดรบั การประเมิน
การอาน คิด วิเคราะห และเขียน
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สนองมาตรฐาน
ของโรงเรียน
(มฐ.ที/่ ตัวบงชี้)
มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง และพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง
๓.๑ มีนิสัยรักการอาน และ
แสวงหาความรูดวยตนเอง
จากหองสมุดแหลงการ
เรียนรู และสื่อตางๆ รอบตัว
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โครงการ
โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนเฉพาะ
ทาง

สนองมาตรฐาน
ของโรงเรียน
(มฐ.ที/่ ตัวบงชี้)
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมี
๑. ผูเรียนทุกคนในหลักสูตร
๑. ผูเรียนทุกคนในหลักสูตร
ความสามารถในการคิด
โครงการเตรียมทหาร โครงการ
โครงการเตรียมทหาร โครงการ
อยางเปนระบบ คิด
อัจฉริยะทางวิชาการ โครงการ
อัจฉริยะทางวิชาการ โครงการ
สรางสรรค ตัดสินใจ
เตรียมความรูมุงสูโอลิมปก และ เตรียมความรูมุงสูโอลิมปก และ แกปญหาไดอยางมีสติสม
โครงการเตรียมความรูมุงสู
โครงการเตรียมความรูมุงสู
เหตุผล
มหาวิทยาลัยมีผลสัมฤทธิ์ทางการ มหาวิทยาลัยมีผลสัมฤทธิ์ทางการ ๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่อง
เรียนของ ๘ กลุมสาระการเรียนรู เรียนตั้งแตระดับ ๓ ขึ้นไปทุก
ที่อาน ฟง ดู และสื่อสารโดย
ตั้งแตระดับ ๓ ขึ้นไปทุกรายวิชา รายวิชา
การพูดหรือเขียนตาม
๒. ผูเรียนเกินกวารอยละ ๘๐
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๕.๑๗ ของ
ความคิดของตนเอง
ของกลุมความสามารถพิเศษ
กลุมความสามารถพิเศษ ศิลปะ ๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธี
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และทั่วไป มี ดนตรี กีฬา และทั่วไป มี
แกปญหาดวยภาษาหรือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตัง้ แต
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตัง้ แต
วิธีการของตนเอง
ระดับ ๒ ขึ้นไปทุกรายวิชา
ระดับ ๒.5 ขึ้นไปทุกรายวิชา
๔.๓ กําหนดเปาหมาย
๓. ผูเรียนเกินกวารอยละ ๘๐
๓. ผูเรียนรอยละ ๙6.06 ไดรับ คาดการณ ตัดสินใจ
ไดรับการพัฒนาสุนทรียภาพ และ การพัฒนาสุนทรียภาพ และ
แกปญหาโดยมีเหตุผล
ลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี
ลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี
ประกอบ
กีฬา
กีฬา
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และ
เชิงคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
สรางสรรคผลงานดวยความ
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ภาคภูมิใจ
ผูเรียนในภาพรวมทุกกลุมสาระ ผูเรียนในภาพรวมทุกกลุมสาระ
การเรียนรูสูงขึ้น
การเรียนรูสูงขึ้น
๒. ผูเรียนเกินกวารอยละ ๘๐
๒. ผูเรียนรอยละ ๙2.68
สามารถพูด อาน เขียน และ
สามารถพูด อาน เขียน และ
สื่อสารไดอยางคลองแคลว
สื่อสารไดอยางคลองแคลว
ถูกตอง ตั้งแตระดับดีขึ้นไป
ถูกตอง ตั้งแตระดับดีขึ้นไป
๓. ผูเรียนสามารถเลือกใช
๓. ผูเรียนทุกคนสามารถเลือกใช
เทคโนโลยีไดอยางถูกวิธีและ
เทคโนโลยีไดอยางถูกวิธี และ
คุมคา
คุมคา
๔. ผูเรียนเกินกวารอยละ ๘๐ มี ๔. ผูเรียนรอยละ ๙๘.59 มี
สุนทรียภาพ และคุณลักษณะนิสัย สุนทรียภาพ และคุณลักษณะนิสัย
ดานศิลปะดนตรีกีฬาตัง้ แตระดับดี ดานศิลปะดนตรีกีฬาตัง้ แตระดับดี
ขึ้นไป
ขึ้นไป
๕. ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
๕. ผูเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอัน
ประสงคตั้งแตระดับดีขนึ้ ไป
พึงประสงคตั้งแตระดับดีขึ้นไป
เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
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ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
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โครงการ
โครงการสงเสริม
ศักยภาพดาน
ศิลปะ ดนตรี
และกีฬา

โครงการ
สองภาษา

เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนรอยละ ๘๐
สามารถเลนกีฬาหรือดนตรีได
คนละ ๑ ประเภท
๒. นักเรียนหองความสามารถ
พิเศษสามารถเลนกีฬาหรือ
ดนตรีได คนละ ๒ ประเภท
เชิงคุณภาพ
นักเรียนหองความสามารถพิเศษ
ทางดานศิลปะ ดนตรี กีฬาไดรบั
การพัฒนาเต็มศักยภาพมีทักษะ
ในการปฏิบัติ
มีความสามารถทางดานศิลปะ
ดนตรี กีฬา ไดอยางถูกตอง
เชิงปริมาณ
ผูเรียนในโครงการสอนสอง
ภาษาสามารถฟง พูด อาน
เขียน ภาษาตางประเทศใหอยู
ในเกณฑดี รอยละ ๘๐ ขึ้นไป

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑. นักเรียนรอยละ ๙2.87
สามารถเลนกีฬาหรือดนตรีไดคน
ละ ๑ ประเภท
2. นักเรียนหองความสามารถพิเศษ
ทางดานศิลปะ ดนตรี กีฬาไดรบั
การพัฒนาเต็มศักยภาพมีทักษะใน
การปฏิบัติมีความสามารถทางดาน
ศิลปะ ดนตรี กีฬา ไดอยางถูกตอง
3. วงดนตรีลูกทุงวินิตศึกษา
ชนะเลิศเปนแชมปฤดูฝนรายการ
ชิงชาสวรรค
4. บาสเกตบอลหญิง รางวัล
ชนะเลิศระดับประเทศของกลุมการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
เชิงปริมาณ
ผูเรียนในโครงการสอนสองภาษา
รอยละ ๘9.58 สามารถฟง พูด
อาน เขียน ภาษาตางประเทศให
อยูในเกณฑดี
เชิงคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
๑. ผูเรียนทุกคนที่เขารวมกิจกรรม
๑. ผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความรู Partner School ไดรับความรู
และวัฒนธรรมกับ Partner
และวัฒนธรรม จากประเทศ
School และ Sister School สิงคโปร
๒. ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอ
๒. ผูเรียนทุกคนมีเจตคติที่ดีตอ
ภาษาตางประเทศ
ภาษาตางประเทศ
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สนองมาตรฐาน
ของโรงเรียน
(มฐ.ที/่ ตัวบงชี้)
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมี สุข
ภาวะทีด่ ีและมีสุนทรียภาพ
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ และออกกําลัง
สม่ําเสมอ
๑.๒ มีน้ําหนัก สวนสูง และ
มีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑมาตรฐาน
๑.๖ สรางผลงานจากการ
เขารวมกิจกรรมดานศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป กีฬา
นันทนาการ ตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ ๑๖ การจัด
กิจกรรมตามนโยบาย
จุดเนน แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนา และ
สงเสริมสถานศึกษาให
เตรียมความพรอมพัฒนาสู
ความเปนสากล
๑๖.๑ จัดโครงการ กิจกรรม
เพื่อตอบสนองนโยบาย
จุดเนน ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
๑๖.๒ ผลการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมาย
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โครงการ
โครงการพัฒนา
O-net (ตอ)

เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
เชิงปริมาณ
๑. ผูเรียนเกินกวารอยละ ๙๐
มีความพรอมในการเขาสอบ
O-NET
๒. ผลการสอบ O-NET มี
พัฒนาการเพิ่มขึ้นทั้ง ๘ กลุม
สาระการเรียนรู
เชิงคุณภาพ
๑. ผูเรียนเกินกวารอยละ๙๐
ใหความสําคัญ และมีความ
พรอมในการสอบ O-NET
๒. โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภฯ มีคะแนนเฉลี่ยสูง
กวาคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
ระดับสังกัด และระดับประเทศ

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เชิงปริมาณ
๑. ผูเรียนทุกคนมีความพรอมใน
การเขาสอบ O-NET
๒. มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น
2.1 ระดับ ม.3 กลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษาฯ
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
สุขศึกษาและพลศึกษา และศิลปะ
2.2 ระดับ ม.6 กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย สังคมศึกษาฯ
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
ศิลปะ
เชิงคุณภาพ
๑. ผูเรียนทุกคนใหความสําคัญ
และมีความพรอมในการสอบ
O-NET
๒. โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภฯ มีคะแนนเฉลี่ยทุก
กลุมสาระการเรียนรูสูงกวา
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับ
สังกัด และระดับประเทศ
โครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
ยกระดับ
๑. คณะครูและนักเรียน
๑. คณะครูและผูเรียนโรงเรียน
หองเรียนสีเขียว โรงเรียนวินิตศึกษาฯ รอยละ วินิตศึกษา รอยละ ๙4.89
๙๐ ขึ้นไป ตระหนักและเห็น
ตระหนักและเห็นความสําคัญของ
ความสําคัญของการใชไฟฟา
การใชไฟฟาและทรัพยากร
และทรัพยากรธรรมชาติและ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
๒. ชุมชนรอยละ ๙1.39 ให
๒. ชุมชนใหความรวมมือใน
ความรวมมือในกิจกรรม
กิจกรรม รอยละ ๘๐ ขึ้นไปเชิง เชิงคุณภาพ
คุณภาพ
คณะครู นักเรียนโรงเรียนวินิต
คณะครู นักเรียนโรงเรียนวินิต ศึกษา และ ชุมชน รวมกัน
ศึกษาฯ และ ชุมชน รวมกัน
ประหยัดพลังงานไฟฟาและ
ประหยัดพลังงานไฟฟาและ
ชวยกันรักษาสิ่งแวดลอม
ชวยกันรักษาสิ่งแวดลอม

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

สนองมาตรฐาน
ของโรงเรียน
(มฐ.ที/่ ตัวบงชี้)
มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมี
ความรูและทักษะที่จําเปน
ตามหลักสูตร
๕.๔ ผลการทดสอบ
ระดับชาติเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมที่พงึ ประสงค
๒.๔ ตระหนัก รูคุณคา รวม
อนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม
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เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

โครงการพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา

เชิงปริมาณ
๑. โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภฯ มีหลักสูตร
สถานศึกษาตามศักยภาพของ
ผูเรียน จํานวน ๕ เลม
๒. ครูผูสอนเกินกวารอยละ
๙๐ ไดรับการพัฒนาความรู
ความเขาใจ และมีความสามารถ
นําหลักสูตรไปใช
เชิงคุณภาพ
๑. โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภฯ มีการพัฒนา และ
ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของทองถิ่น
และตรงตามศักยภาพของ
ผูเรียน
๒. โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภฯ ผานการประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษา ตั้งแต
ระดับดีขึ้นไป

เชิงปริมาณ
๑. โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภฯ มีหลักสูตร
สถานศึกษาตามศักยภาพของ
ผูเรียน จํานวน 8 เลม
๒. ครูผูสอนรอยละ ๙๗.98 ไดรับ
การพัฒนาความรู ความเขาใจ
และมีความสามารถนําหลักสูตร
ไปใช
เชิงคุณภาพ
๑. โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภฯ มีการพัฒนา และ
ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของทองถิ่น และ
ตรงตามศักยภาพของผูเรียน
๒. โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภฯ ผานการประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษา ตั้งแตระดับ
ดีขึ้นไป

โครงการ
โรงเรียน
เครือขาย

1. เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู
ระหวางโรงเรียนเครือขายไทย สิงคโปร (โรงเรียนวินิตศึกษาใน
พระราชูปถัมภฯ กับ โรงเรียน
Anderson Secondary)
2. เพื่อเปนการแลก เปลี่ยนครู นักเรียน โรงเรียนเครือขาย ไดมี
โอกาสเรียนรูวัฒนธรรม การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ประสบการณ
3. เพื่อนําประสบการณและสิ่ง
ที่ไดเรียนรูจากการเขารวม
โครงการในครั้งนี้มาประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันได

1. ผูบริหาร 1 ทาน ครู ๔ คน
นักเรียนจํานวน ๒๐ คน บรรลุ
ตามเปาหมาย
2. ความสัมพันธอันดีตอกันใน
ระยะยาวระหวางโรงเรียน
เครือขาย
3. นักเรียนทุกคนที่แลกเปลี่ยน
ไดรับรูวิทยาการความกาว หนา
ทางดานการศึกษาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาษา และวัฒนธรรม
จากประเทศสิงคโปร สามารถ
นํามาใชในชีวิตประจําวันได

โครงการ

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

สนองมาตรฐาน
ของโรงเรียน
(มฐ.ที/่ ตัวบงชี้)
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
๗.๑ ครูมีการกําหนด
เปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้ง
ดานความรู ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึง
๗.๒ ครูมีการคิดวิเคราะห
ผูเรียนเปนรายบุคคล และใช
ขอมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน
๗.๓ ครูออกแบบและจัดการ
เรียนรูที่ตอบสนองความ
แตกตางระหวางบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปญญา
๗.๔ ครูใชสื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมผนวกกับการนํา
บริบทและภูมิปญญาทองถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู
มาตรฐานที่ ๑๖ การจัด
กิจกรรมตามนโยบาย
จุดเนน แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนา และ
สงเสริมสถานศึกษาให
เตรียมความพรอมพัฒนาสู
ความเปนสากล
๑๖.๑ จัดโครงการ กิจกรรม
เพื่อตอบสนองนโยบาย
จุดเนน ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
๑๖.๒ ผลการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมาย
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ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานพัฒนาคุณภาพผูเรียน
๑.๓ พัฒนาผูเรียนใหมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณและหางไกลยาเสพติด
โครงการ
โครงการระบบ
ดูแลชวยเหลือ

เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เชิงปริมาณ
ผูเรียนทุกคนไดรับการแนะแนว
ตามขั้นตอนของระบบดูแล
ชวยเหลืออยางทั่วถึง และตรง
ตามสภาพปญหา
เชิงคุณภาพ
ผูเรียนเกินกวารอยละ ๙๐ มี
ความพอใจเกี่ยวกับระบบดูแล
ชวยเหลือผูเ รียนเปนรายบุคคล
อยางแทจริง

เชิงปริมาณ
ผูเรียนทุกคนไดรับการแนะแนว
ตามขั้นตอนของระบบดูแล
ชวยเหลืออยางทั่วถึง และตรงตาม
สภาพปญหา
เชิงคุณภาพ
ผูเรียนรอยละ ๙5.26 มีความ
พอใจเกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียนเปนรายบุคคลอยางแทจริง

โครงการ TO BE เชิงปริมาณ
NUMBER ONE ๑. ผูเรียนทุกคนเขารวม
โครงการ TO BE NUMBER
ONE
๒. ผูเรียนเกินกวารอยละ ๘๐
ไดรับความรู การปองกัน และ
การแกไขปญหายาเสพติด
เชิงคุณภาพ
๑. ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน
เกินกวารอยละ๘๐ มีความพึง
พอใจกับการจัดโครงการ TO BE
NUMBER ONE
๒. โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภฯ ผานการประเมิน
โครงการ TO BE NUMBER
ONE ตั้งแตระดับดีขึ้นไป

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

เชิงปริมาณ
๑. ผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ
TO BE NUMBER ONE
๒. ผูเรียนรอยละ ๙2.24 ไดรับ
ความรู การปองกัน และการแกไข
ปญหายาเสพติด
เชิงคุณภาพ
๑. ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน
รอยละ ๙4.19 มีความพึงพอใจกับ
การจัดโครงการ TO BE NUMBER
ONE
๒. โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภฯ ผานการประเมิน
โครงการ TO BE NUMBER ONE
ตั้งแตระดับดีขึ้นไป

สนองมาตรฐาน
ของโรงเรียน
(มฐ.ที/่ ตัวบงชี)้
มาตรฐานที่ ๙
คณะกรรมการสถานศึกษา
และผูปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
๙.๓ ผูปกครองและชุมชนเขา
มามีสวนรวมในการพัฒนา
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษา
มีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนอยางรอบดาน
๑๐.๖ จัดระบบดูแล
ชวยเหลือผูเ รียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผูเรียนทุกคน
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุข
ภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ
๑.๓ ปองกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอ
ความรุนแรง โรคภัยอุบัติเหตุ
และปญหาทางเพศ
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สนองมาตรฐาน
โครงการ
ของโรงเรียน
(มฐ.ที/่ ตัวบงชี)้
โครงการโรงเรียน เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุข
สงเสริมสุขภาพ ๑. ผูเรียนเกินกวารอยละ ๘๐ มี ๑. ผูเรียนรอยละ ๙2.46 มีน้ําหนัก ภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
น้ําหนัก และสวนสูงตามเกณฑ และสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน
๑.๒ มีน้ําหนัก สวนสูง และมี
มาตรฐานของกรมอนามัย
ของกรมอนามัย
สมรรถภาพทางกายตาม
๒. ผูเรียนเกินกวารอยละ ๘๐ ไม ๒. ผูเรียนรอยละ ๙6.27
เกณฑมาตรฐาน
มีประวัติการยุงเกี่ยวกับสิง่ เสพติด ไมมีประวัติการยุงเกี่ยวกับ
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
สิ่งเสพติด
มีการจัดสภาพแวดลอมและ
๑. ผูเรียน ครู และบุคลากรใน
เชิงคุณภาพ
การบริการที่สงเสริมให
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
๑. ผูเรียน ครู และบุคลากรใน
ผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ราชูปถัมภฯ มีสุขภาพอนามัยที่ดี โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรม
๒. ผูเรียนเกินกวารอยละ ๘๐ มี ราชูปถัมภฯ มีสุขภาพอนามัยที่ดี
ที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโทษ ๒. ผูเรียนรอยละ ๙๘.94 มีความรู ความปลอดภัยของผูเ รียน
ของสิ่งเสพติด
ความเขาใจเกี่ยวกับโทษของ
๓. ผูเรียน ครู และบุคลากรใน
สิ่งเสพติด
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
๓. ผูเรียน ครู และบุคลากรใน
ราชูปถัมภฯ เกินกวารอยละ ๘๐ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
ราชูปถัมภฯ รอยละ ๙๘.94 มี
จัดบริการดานสุขภาพอนามัย
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
ของโรงเรียน ตั้งแตระดับดีขึ้นไป จัดบริการดานสุขภาพอนามัยของ
โรงเรียน
เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
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ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานพัฒนาบุคลากร
๒.๑ พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะการใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๒.๒ พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ
โครงการ
โครงการพัฒนา
บุคลากร

สนองมาตรฐาน
ของโรงเรียน
(มฐ.ที/่ ตัวบงชี้)
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงาน
๑. ครูและบุคลากรเกินกวารอย ๑. ครู และบุคลากรรอยละ
ตามบทบาทหนาที่อยางมี
ละ ๙๐ ไดรับการพัฒนา
๙๕.๗๖ ไดรับการพัฒนาคุณธรรม ประสิทธิภาพและเกิด
คุณธรรม จริยธรรมตาม
จริยธรรมตามเจตนารมณของ
ประสิทธิผล
เจตนารมณของ
หลวงพอพระพุทธวรญาณ
๗.๑ ครูมีการกําหนด
หลวงพอพระพุทธวรญาณ
ผูกอตั้งโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ เปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้ง
ผูกอตั้งโรงเรียนวินิตศึกษา ใน ราชูปถัมภฯ
ดานความรู ทักษะ
พระราชูปถัมภฯ
๒. ครู และบุคลากรรอยละ
กระบวนการ สมรรถนะ
๒. ครูบุคลากรเกินกวารอยละ ๙8.35 ไดรับการพัฒนาความรู และคุณลักษณะที่พึง
๙๐ ไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ประสงค
ความสามารถในการใช
และนวัตกรรมในการจัดการ
๗.๒ ครูมีการคิดวิเคราะห
เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
เรียนรู
ผูเรียนเปนรายบุคคล และใช
การจัดการเรียนรู
เชิงคุณภาพ
ขอมูลในการวางแผนการ
เชิงคุณภาพ
๑. ครูและบุคลากรรอยละ
จัดการเรียนรู เพื่อพัฒนา
๑. ครู และบุคลากรเกินกวา ๙8.35 ผานการประเมิน
ศักยภาพของผูเรียน
รอยละ ๘๐ ผานการประเมิน คุณธรรม จริยธรรม
๗.๓ ครูออกแบบและจัดการ
คุณธรรม จริยธรรม ตั้งแตระดับ ๒. ครู และบุคลากรปฏิบตั ิตาม เรียนรูที่ตอบสนองความ
ดี ขึ้นไป
กฎของโรงเรียนเกินกวารอยละ
แตกตางระหวางบุคคลและ
๒. ครู และบุคลากรปฏิบตั ิตาม ๙8.97
พัฒนาการทางสติปญญา
กฎของโรงเรียนเกินกวารอยละ ๓. ครู และบุคลากรรอยละ
๘๐
๙๕.38 มีการพัฒนา จัดทําสื่อ
๓. ครู และบุคลากรเกินกวา
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพิ่มขึน้
รอยละ ๘๐ มีการพัฒนา จัดทํา อยางนอยภาคเรียนละ ๑ ชิน้ งาน
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้นอยางนอยภาคเรียนละ
๑ ชิ้นงาน
เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
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ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา
๓.๑ พัฒนาแหลงเรียนรูทั้งภายใน และภายนอกที่เอื้อตอการเรียนรู และพัฒนาการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหทันยุคทันสมัย
โครงการ
โครงการพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เชิงปริมาณ
๑. มีจํานวนคอมพิวเตอรพรอม
ใชสําหรับผูเรียนไมนอยกวา ๑
ตอ ๘
๒. มีการนําเสนอขอมูล
สารสนเทศทางโรงเรียน แสดง
บนเว็บไซต อยางละสัปดาหละ
๒ ครั้ง
๓. มีการพัฒนา และปรับปรุง
เครือขายภายในระบบ
อินเตอรเน็ต หองคอมพิวเตอร
ทั้งโรงเรียนอยางนอยภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง
เชิงคุณภาพ
๑. ผูรับบริการเกินกวารอยละ
๘๐ มีความพึงพอใจในการรับ
บริการการสืบคนขอมูล การโอน
ถายขอมูล และการใชงานผาน
อินเตอรเน็ต ตั้งแตระดับดีขึ้นไป
๒. ระบบเครือขายภายใน
ระบบอินเตอรเน็ตทั้งโรงเรียนมี
ความทันสมัย และเปนปจจุบนั
๓. เว็บไซตทางโรงเรียน
สามารถเชื่อมโยงไปยัง
สถานศึกษาอืน่ ๆ และหนวยงาน
ภายนอกได

เชิงปริมาณ
๑. มีจํานวนคอมพิวเตอรพรอม
ใชสําหรับผูเรียนไมนอยกวา
๑ ตอ ๘
๒. มีการนําเสนอขอมูล
สารสนเทศทางโรงเรียน แสดงบน
เว็บไซต สัปดาหละ ๒ ครั้ง
๓. มีการพัฒนา และปรับปรุง
เครือขายภายในระบบ
อินเตอรเน็ต หองคอมพิวเตอร ทั้ง
โรงเรียนอยางนอยภาคเรียนละ
๑ ครั้ง
เชิงคุณภาพ
๑. ผูรับบริการรอยละ ๙2.89 มี
ความพึงพอใจในการรับบริการ
การสืบคนขอมูล การโอนถาย
ขอมูล และการใชงานผาน
อินเตอรเน็ต
๒. ระบบเครือขายภายใน ระบบ
อินเตอรเน็ตทั้งโรงเรียนมีความ
ทันสมัย และเปนปจจุบัน
๓. เว็บไซตทางโรงเรียน สามารถ
เชื่อมโยงไปยังสถานศึกษาอื่นๆ
และหนวยงานภายนอกได

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

สนองมาตรฐาน
ของโรงเรียน
(มฐ.ที/่ ตัวบงชี้)
มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง และพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง
๓.๔ ใชเทคโนโลยีในการ
เรียนรูและนําเสนอผลงาน
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
๗.๑ ครูมีการกําหนด
เปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้ง
ดานความรู ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค
๗.๒ ครูมีการคิดวิเคราะห
ผูเรียนเปนรายบุคคล และใช
ขอมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน
๗.๓ ครูออกแบบและจัดการ
เรียนรูที่ตอบสนองความ
แตกตางระหวางบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปญญา
๗.๔ ครูใชสื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมผนวกกับการนํา
บริบทและภูมิปญญาทองถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู
๗.๕ ครูมีการวัดและ
ประเมินผลที่มุงเนนการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
ดวยวิธีการที่หลากหลาย
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โครงการ

เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

โครงการพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ตอ)

โครงการสัมพันธ เชิงปริมาณ
ชุมชน
๑. มีขอมูล ผูปกครอง ชุมชน
ภูมิปญญาทองถิ่น สถาน
ประกอบการ วัด สถานที่
ทองเที่ยว กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน ฯลฯ
๒. ชุมชนในพืน้ ทีบ่ ริการของ
โรงเรียนไดรับทราบขาวสาร
ความเคลื่อนไหวของโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
คณะครูและนักเรียนวินติ ศึกษา
ในพระราชูปถัมภฯ มีสวนรวม
ในการทํากิจกรรมที่โรงเรียน
และชุมชนจัดขึน้ รอยละ ๙๐

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

สนองมาตรฐาน
ของโรงเรียน
(มฐ.ที/่ ตัวบงชี้)
๗.๖ ครูใหคําแนะนํา
คําปรึกษา และแกไขปญหา
ใหแกผูเรียนทั้งดาน
การเรียนและคุณภาพชีวิต
ดวยความเสมอภาค
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัย
และพัฒนาการจัดการเรียนรู
ในวิชาชีพที่ตน
เชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษา
๑. มีทะเบียนประวัติภูมิปญญา มีการสราง สงเสริม
ทองถิ่น จํานวน 2 เลม
สนับสนุนใหสถานศึกษาเปน
2. มีทะเบียนสถานประกอบการ สังคมแหงการเรียนรู
วัด สถานที่ทองเที่ยว จํานวน 2 ๑๓.๑ มีการสรางและพัฒนา
เลม
แหลงการเรียนรูภายใน
3. ชุมชนในพืน้ ทีบ่ ริการของ
สถานศึกษาและใชประโยชน
โรงเรียนไดรับทราบขาวสารความ จากแหลงการเรียนรูทั้ง
เคลื่อนไหวของโรงเรียน โดยการ ภายในและภายนอก
จัดทํารายงานประจําป หนังสือ
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ
ไหวครู และหนังสือรางวัลบัวทิพย เรียนรูของผูเรียนและ
เชิงคุณภาพ
บุคลากรของสถานศึกษา
คณะครูและนักเรียนโรงเรียน
รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ
วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยน
รอยละ ๙4.21 มีสวนรวมในการ เรียนรูระหวางบุคลากรใน
ทํากิจกรรมที่โรงเรียน และชุมชน สถานศึกษา ระหวาง
จัดขึ้น
สถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชน และองคกรที่
เกี่ยวของ
ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
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ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
๔.๑ พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมใหสอดคลองกับ พรบ.การศึกษา
โครงการ

เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

โครงการพัฒนา เชิงปริมาณ
ประสิทธิภาพการ ครู และบุคลากรในโรงเรียน
บริหารงาน
วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ
ทุกคนมีความรู ความเขาใจ ใน
ระบบการบริหารงาน ในหนาทีท่ ี่
รับมอบหมายในการปฏิบัติงาน
เชิงคุณภาพ
๑. ครู และบุคลากรในโรงเรียน
วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ
เกินกวารอยละ ๙๐ มีการ
ปฏิบัตงิ านไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. คณะกรรมการสถานศึกษา
โดยครู และบุคลากรในโรงเรียน
วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ
ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน
เกินกวารอยละ ๙๐ มีความ
พึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารงาน
โรงเรียน

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
เชิงปริมาณ
ครู และบุคลากรในโรงเรียน
วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ
ทุกคนมีความรู ความเขาใจ ใน
ระบบการบริหารงานในหนาที่
ที่รับมอบหมายในการปฏิบัติงาน
เชิงคุณภาพ
๑. ครู และบุคลากรในโรงเรียน
วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ
รอยละ ๙๕.48 มีการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. คณะกรรมการสถานศึกษา
โดยครู และบุคลากรในโรงเรียน
วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ
ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน
รอยละ ๙2.68 มีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียน

สนองมาตรฐาน
ของโรงเรียน
(มฐ.ที/่ ตัวบงชี้)
มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหาร
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
๘.๑ ผูบริหารมีวิสยั ทัศน
ภาวะผูน ํา และความคิด
ริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน
๘.๒ ผูบริหารใชหลักการ
บริหารแบบมีสวนรวมและ
ใชขอมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเปนฐานคิดทั้ง
ดานวิชาการและการจัดการ
๘.๓ ผูบริหารสามารถ
บริหารจัดการการศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามที่
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
๘.๔ ผูบริหารสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให
พรอมรับการกระจายอํานาจ
๘.๕ ผูเรียน ผูป กครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหาร การจัดการศึกษา
๘.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา
คําปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใสการจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา
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ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาอาคารสถานที่
๕.๑ ขยายพื้นที่โรงเรียน และสรางอาคารเรียนใหเพียงพอตอจํานวนนักเรียน
(วินิตศึกษา แหงที่ ๒)
โครงการ

เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

โครงการจัดตั้ง
ศูนยเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดา
สยามบรมราช
กุมารี

๑. จัดซื้อที่ดิน บริเวณตําบล
โพธิ์เกาตน อําเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จํานวนประมาณ
๒๐๐ ไร
๒. จัดสรางอนุสรณสถานของ
พระเดชพระคุณหลวงพอ
พระพุทธวรญาณ
๓. จัดสรางศูนยเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

๑. ใชจัดการเรียนการสอนได 2
อาคารเรียน จํานวน 36
หองเรียน

สนองมาตรฐาน
ของโรงเรียน
(มฐ.ที/่ ตัวบงชี้)
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษา
มีการจัดสภาพแวดลอมและ
การบริการที่สงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
๑๑.๑ หองเรียน
หองปฎิบัติการ อาคารมั่นคง
สะอาดและปลอดภัยมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกพอเพียง
อยูในสภาพที่ใชการไดดี
สภาพแวดลอมรมรื่น และมี
แหลงการเรียนรูสําหรับ
ผูเรียน

ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาอาคารสถานที่
๕.๒ ปรับปรุงอาคารสถานที่ การรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย ความปลอดภัย
๕.๓ พัฒนาสภาพแวดลอมใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู

สนองมาตรฐาน
โครงการ
ของโรงเรียน
(มฐ.ที/่ ตัวบงชี้)
โครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษา
ปรับภูมิทัศน
๑. ผูเรียนเกินกวารอยละ ๘๐ ๑. ผูเรียนรอยละ ๙๘.96 จัด
มีการจัดสภาพแวดลอมและ
เพื่อแหลงเรียนรู จัดสภาพแวดลอมใหเปนแหลง สภาพแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรู การบริการที่สงเสริมให
เรียนรูเปนระเบียบ เรียบรอย
เปนระเบียบเรียบรอย นาอยู นา ผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
นาอยู นาเรียน และสวยงาม
เรียน และสวยงามตั้งแตระดับดี ๑๑.๑ หองเรียน
ตั้งแตระดับดีขึ้นไป
ขึ้นไป
หองปฏิบัติการ อาคารเรียน
๒. ปรับปรุง ซอมแซม
๒. โรงเรียนมีการปรับปรุง
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย
ตรวจสอบ จัดสภาพแวดลอม
ซอมแซม ตรวจสอบ จัด
มีสิ่งอํานวยความสะดวก
แหลงเรียนรูในโรงเรียน ดูแล
สภาพแวดลอม ดูแลอาคาร
พอเพียง อยูในสภาพที่ใช
อาคารหองเรียน หองสํานักงาน หองเรียน หองสํานักงาน แหลง การไดดี สภาพ
อยางนอยอาทิตยละ ๑ ครั้ง
เรียนรูในโรงเรียนทุกวัน
แวดลอมรมรื่น และมีแหลง
การเรียนรูสําหรับผูเรียน
เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
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สนองมาตรฐาน
โครงการ
ของโรงเรียน
(มฐ.ที/่ ตัวบงชี้)
โครงการ
เชิงคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
๑๑.๓ จัดหองสมุดที่
ปรับภูมิทัศน
๑. บุคลากรและนักเรียนเกิน ๑. บุคลากรและนักเรียนเกินกวา ใหบริการสื่อและเทคโนโลยี
เพื่อแหลงเรียนรู กวารอยละ ๘๐ ความพึงพอใจ รอยละ ๙๕.78 มีความพึงพอใจ สารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียน
เกี่ยวกับสภาพแวดลอม และ
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมและแหลง เรียนรูดวยตนเองและหรือ
แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
เรียนรูภายในโรงเรียน
เรียนรูแบบมีสวนรวม
๒. โรงเรียนมีสภาพแวดลอม
๒. โรงเรียนมีสภาพแวดลอม
ภายในโรงเรียน เปนระเบียบ
ภายในโรงเรียน เปนระเบียบ
เรียบรอย นาอยู นาเรียน และ เรียบรอย นาอยู นาเรียน และ
สวยงาม เอื้อตอการจัดการเรียน สวยงาม เอื้อตอการจัดการเรียน
การสอน
การสอน
เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ยุทธศาสตรที่ ๖ พัฒนาความสัมพันธชุมชน
๖.๑ สงเสริมความรวมมือระหวางผูปกครอง ชุมชน องคกรของรัฐ องคกรภาคเอกชน องคกรศาสนา
ในทุกกิจกรรมของชุมชน
โครงการ
โครงการ
ประชาสัมพันธ
โรงเรียน

เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
เชิงปริมาณ
ผูเรียน ครู และบุคลากร
ผูปกครอง และชุมชนเกินกวา
รอยละ ๘๐ ไดรับขาวสาร และ
กิจกรรมภายในโรงเรียนตลอดป
การศึกษา
เชิงคุณภาพ
๑. ครู บุคลากร ผูเรียน
ผูปกครอง และชุมชนมีความ
พึงพอใจในการประชาสัมพันธ
ขาวสารของโรงเรียนวินิตศึกษา
ในพระราชูปถัมภฯ
๒. สรางความสัมพันธอันดี
ระหวางโรงเรียน ผูป กครอง
ชุมชน ตลอดจนบุคคลภายนอก

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
เชิงปริมาณ
ผูเรียน ครู และบุคลากร
ผูปกครอง และชุมชนรอยละ
๙๓.68 ไดรับขาวสาร และ
กิจกรรมภายในโรงเรียนตลอดป
การศึกษา
เชิงคุณภาพ
๑. ครู บุคลากร ผูเรียน
ผูปกครอง และชุมชน รอยละ
90.57 มีความพึงพอใจในการ
ประชาสัมพันธขาวสารของ
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภฯ
๒. รอยละ 90.65 สราง
ความสัมพันธอันดีระหวาง
โรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน
ตลอดจนบุคคลภายนอก

สนองมาตรฐาน
ของโรงเรียน
(มฐ.ที/่ ตัวบงชี้)
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามี
การสราง สงเสริม สนับสนุน
ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหง
การเรียนรู
๑๓.๑ มีการสรางและพัฒนา
แหลงการเรียนรูภายใน
สถานศึกษาและใชประโยชน
จากแหลงการเรียนรูทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางบุคลากรใน
สถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ
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 ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ
โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดตั้ง
ศูนยเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี

เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
๑. จัดซื้อที่ดิน บริเวณตําบลโพธิ์
เกาตน อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี จํานวนประมาณ ๒๐๐ ไร
๒. จัดสรางอนุสรณสถานของ
พระเดชพระคุณ
หลวงพอพระพุทธวรญาณ
๓. จัดสรางศูนยเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้)

๑. ใชจัดการเรียนการสอนได 2 มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษา
อาคารเรียน จํานวน 36 หองเรียน มีการจัดสภาพแวดลอมและ
การบริการที่สงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
๑๑.๑ หองเรียน
หองปฎิบัติการ อาคารมั่นคง
สะอาดและปลอดภัยมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกพอเพียง
อยูในสภาพที่ใชการไดดี
สภาพแวดลอมรมรื่น และมี
แหลงการเรียนรูสําหรับ
ผูเรียน
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๒. ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดานที่ ๑ มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
ตัวบงชี้

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกกําลังกายสม่ําเสมอ
๑.๒ มีนา้ํ หนัก สวนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน
๑.๓ ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ
และหลีกเลีย่ งตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย
อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ
๑.๔ เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ
กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติ
ผูอื่น
๑.๖ สรางผลงานจากการเขารวม
กิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑

จํานวน นร. ที่
อยูในระดับ 3
ขึ้นไป

จํานวน นร.ทั้งหมด

๔,๕87

รอยละที่ได

น้ําหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได

4,963

92.42

๐.๕

0.46

4,568

4,963

92.04

๐.๕

0.46

4,638

4,963

93.45

๑

0.93

4,752

4,963

95.75

๑

0.96

4,497

4,963

90.61

๑

0.91

4,750

4,963

95.71

๑

0.96

๕

4.68

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ ดังนี้
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการ To Be Number One
๑.๑ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

๑.๒ กิจกรรมวันตอตานสารเสพติด

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

ความสําเร็จ
1. นักเรียนเขารวมกิจกรรมรอยละ ๙8.69(4,898)
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขา
รวมกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙4.01
1. นักเรียนเขารวมกิจกรรมรอยละ ๙7.18(4,823)
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขา
รวมกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙๓.89
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
๑.๓ กิจกรรมวันเอดสโลก

๒. โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
๒.๑ กิจกรรมตรวจสุขภาพของบุคลากร นักเรียน และ
เจาหนาที่ทุกฝายในโรงเรียน

๒.๒ กิจกรรมอาหารสะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะ
๒.๓ กิจกรรม อ.ย.เยาวชนไทยสายลับไขเลือดออก
และงานสุขาภิบาล
๒.๔ กิจกรรมพยาบาลในสถานศึกษา
๒.๕ กิจกรรมดูแลสุขภาพวันละนิด พิชิตโรคอวน
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปะ ดนตรี และกีฬา
๓.๑ กิจกรรมเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย

๓.๒ กิจกรรมกีฬา กรีฑาภายใน

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

ความสําเร็จ
1. นักเรียนเขารวมกิจกรรมรอยละ ๙7.56(4,842)
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙3.78
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและ
นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙7.35
๒. ผลการประเมินนักเรียน มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
คิดเปนรอยละ ๙4.72(4,701)
๓. ผลการประเมินครู และบุคลากร มีสุขภาพสมบูรณ
แข็งแรงคิดเปนรอยละ 97.10(268)
ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและ
นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙3.26
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙5.03
ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและ
นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙4.69
ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและ
นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙5.31
๑. นักเรียนผานเกณฑการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
รอยละ ๙3.45(4,638)
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ
๙๖.98
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙7.69
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
๓.๓ กิจกรรมสงเสริมพัฒนาทักษะดานกีฬา และกรีฑา
เพื่อการแขงขัน

๓.๔ กิจกรรมวงดนตรีลูกทุงวินิตศึกษา
๓.๕ กิจกรรมวงโยธวาทิต
๓.๖ กิจกรรมโปงลางวินิตศึกษา
๓.๗ กิจกรรมวงดนตรีไทย
๓.๘ กิจกรรมนาฏศิลป
๓.๙ กิจกรรมดานศิลปะ

ความสําเร็จ
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙5.68
๒. นักเรียนที่เขารวมการแขงขันทักษะดานกีฬา และ
กรีฑาไดรับประสบการณ และความสําเร็จอยูในระดับดี
ขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙8.23(4,875)
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙๘.98
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙๔.67
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙๖.68
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙3.56
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙3.98
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 95.89

๒. ผลการพัฒนา
จากการดําเนินการพัฒนาตามโครงการ To Be Number One โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
และโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปะ ดนตรี และกีฬา กิจ กรรมดังกลาวมีนักเรียนเขารวมกิจกรรมทั้ง 3 โครงการ
เฉลี่ยรอยละ 98.16 มีระดับความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ 95.28
สงผลใหนักเรียน มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สม่ําเสมอ มีน้ําหนัก สวนสูง
และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ
ที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น สรางผลงานจากเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลปะ
กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ ในระดับดีเยี่ยม

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗
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๓. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ วิเคราะหสภาพปญหา (SWOT)
๓.๒ ประชุมวางแผน (แกปญหา/พัฒนา)
๓.๓ กําหนดกิจกรรม/งาน
๓.๔ มอบหมายแตงตั้งผูรับผิดชอบแตละกิจกรรม/งาน
๓.๕ กําหนดปฏิทินในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
๓.๖ ผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผน
๓.๗ รายงาน
๓.๘ นําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาในปตอไป
มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
ตัวบงชี้

จํานวน นร. ที่อยูใน
ระดับ 3 ขึ้นไป

จํานวน นร.ทั้งหมด

4,800

4,963

96.71

4,882

4,963

98.37

4,698

4,963

94.66

4,724

4,963

95.18

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
หลักสูตร
๒.๒ เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวที
ตอผูมีพระคุณ
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกตาง
๒.๔ ตระหนัก รูค ุณคา รวมอนุรักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอม
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๒

รอยละที่ได

น้ําหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได

๒

1.93

๑

0.98

๑

0.95

๑

0.95

๕

4.81

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมที่พึงประสงค ดังนี้
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการลูกวินิตมีวินัย
๑.๑ กิจกรรมเดินตามเสนวินัยและทางมาลาย
๑.๒ กิจกรรมรณรงคการทําความเคารพ
๑.๓ กิจกรรมรณรงคการแตงกายถูกตองเรียบรอย
๑.๔ กิจกรรมรณรงคการทําความสะอาด

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

ความสําเร็จ
ผลการประเมินของนักเรียนเดินตามเสนวินัย อยูใน
ระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 98.47 (4,887)
ผลการประเมินนักเรียนทําความเคารพพอ แม ครู
อาจารย ปฏิบัติตามคําสอน คิดเปนรอยละ 98.37
(4,882คน)
ผลการประเมินนักเรียนปฎิบัติตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน รอยละ ๙7.54 (4,841)
ผลการประเมินนักเรียนปฎิบัติตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน รอยละ ๙๖.73 (4,801)
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
1.5 กิจกรรมธนาคารความดี

ความสําเร็จ
๑. ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนดานความกตัญู
กตเวที อยูในระดับดีขึ้นเปนรอยละ 98.37(4,882)
๒. ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนดานความซื่อสัตย
อยูในระดับดีขึ้นเปนรอยละ 95.75(4,752)
๓. ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนดานความการเขา
รวมกิจกรรมของโรงเรียน อยูในระดับดีขึ้นเปนรอยละ
98.03(4,865)
๔. ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนดานความตรงตอ
เวลา อยูในระดับดีขึ้นเปนรอยละ 96.43(4,786)
๒. โครงการยกระดับหองเรียนสีเขียว มุงสูโรงเรียนสีเขียว
๒.๑ กิจกรรม 5 มิ.ย. วันสิ่งแวดลอมโลก
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙6.35
๒.๒ กิจกรรมขยะรีไซเคิล
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙2.68
๒. ผลการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนดานการ
ประหยัดและรักษาสิ่งแวดลอม อยูในระดับดีขึ้นไปคิด
เปนรอยละ ๙2.69
๒.๓ กิจกรรมปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙6.89
๒.๔ กิจกรรมคายรักษสิ่งแวดลอม
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙๔.78
๒.๕ กิจกรรมรณรงคเปดเครื่องปรับอากาศที่ ๒๕ องศา ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
และเปดปดไฟใหเปนเวลา
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙1.98
๒. ผลการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนดานการ
ประหยัดและรักษาสิ่งแวดลอม อยูในระดับดีขึ้นไปคิด
เปนรอยละ ๙2.69
๒.๖ กิจกรรมหองเรียนสีเขียว
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีเ่ ขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙๕.49

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
๓. โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๓.๑ กิจกรรม Home Room

๓.๒ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และ
ผูบําเพ็ญประโยชน

๓.๓ กิจกรรมจิตอาสา

๓.๔ กิจกรรมสรางเสริมความเปนไทย ใฝใจคุณธรรม
นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๕ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
๓.๖ กิจกรรมชุมนุม

๓.๗ กิจกรรมลอยกระทงยอนยุค
๔. โครงการวิถีพุทธ
๔.๑ กิจกรรมแสดงตนเปนพุทธมามกะ

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

ความสําเร็จ
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙5.89
๒. ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนดานการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู อยูในระดับดีขึ้นไปคิดเปน
รอยละ ๙6.16
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙5.98
๒. นักเรียนทุกคนผานการประเมินกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน
๑. ผลการเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียน อยูใน
ระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 92.71(4,601)
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙4.78
๑. ผลการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน อยูในระดับดี
ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 96.41(4,785)
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙๒.98
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙2.69
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙3.46
๒. นักเรียนทุกคนผานการประเมินกิจกรรมชุมนุม
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙7.16
๑. ผลการประเมินการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน
คิดเปนรอยละ ๙๙.85 (4,656)
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
๔.๒ กิจกรรมคายธรรมะ

๔.๓ กิจกรรมสอบธรรมะสนามหลวง

๔.๔ กิจกรรมวันพระ
๔.๕ กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

ความสําเร็จ
๑. ผลการประเมินการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน
คิดเปนรอยละ ๙๙.85(4,656)
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 94.29
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙4.06
๒. นักเรียนทุกคนผานการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 92.98
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรมวันวิสาขบูชา มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป
คิดเปนรอยละ ๙3.59
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้น
ไป คิดเปนรอยละ ๙2.14
๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรมวันมาฆบูชา มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป
คิดเปนรอยละ ๙๖.89
๔. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรมวันเขาพรรษา มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป
คิดเปนรอยละ ๙2.68

๒. ผลการพัฒนา
จากการดําเนินการพัฒนาตามโครงการลูกวินิตมีวินัย โครงการยกระดับหองเรียนสีเขียว มุงสู
โรงเรียนสีเขียว โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และโครงการวิถีพุทธ กิจ กรรมดังกลาวมีนักเรียนเขารวมกิจกรรม
ทั้ง 4 โครงการ เฉลี่ยรอยละ 97.55 มีระดับความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเปน
รอยละ 94.16
สงผลใหนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร เปนลูกวินิตมีวินัย เอื้ออาทรผูอื่นและ
กตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษาและพัฒนา
สิ่งแวดลอม
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ ในระดับดีเยี่ยม

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

หนา 90

๓. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ วิเคราะหสภาพปญหา (SWOT)
๓.๒ ประชุมวางแผน (แกปญหา/พัฒนา)
๓.๓ กําหนดกิจกรรม/งาน
๓.๔ มอบหมายแตงตั้งผูรับผิดชอบแตละกิจกรรม/งาน
๓.๕ กําหนดปฏิทินในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
๓.๖ ผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผน
๓.๗ รายงาน
๓.๘ นําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาในปตอไป
มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้

จํานวน นร. ที่
อยูในระดับ 3
ขึ้นไป

จํานวน นร.
ทั้งหมด

รอยละที่ได

๓.๑ มีนสิ ัยรักการอานและแสวงหา
ความรูด วยตนเองจากหองสมุด
แหลงเรียนรู และสือ่ ตางๆ รอบตัว

4,678

4,963

94.26

4,542

4,963

4,696
4,540

๓.๒ มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด
เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควาหา
ความรูเ พิ่มเติม
๓.๓ เรียนรูร วมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวาง
กัน
๓.๔ ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและ
นําเสนอผลงาน
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๓

น้ําหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได

๒

1.89

91.52

๑

0.92

4,963

94.62

๑

0.94

4,963

91.48

๑

0.91

๕

4.66

๑. วิธีการพัฒนา

โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดังนี้

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

หนา 91

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการรักการอาน
๑.๑ กิจกรรมสงเสริมการเปนนักเรียนแหงการเรียนรู
ใฝเรียน มีการเรียนรูตลอดชีวิต

๑.๒ กิจกรรมยอดนักอาน

๑.๓ กิจกรรมครอบครัวแรลลี่ รักการอาน

๑.๔ กิจกรรมบันทึกรักการอาน

๒. โครงการงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๑ กิจกรรม E-Portforio

๒.๒ กิจรรมอินเทอรเน็ตเพื่อสังคมแหงการเรียนรู

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

ความสําเร็จ
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙2.56
๒. นักเรียนทุกคนที่เขารวมกิจกรรมผานเกณฑการอาน
คิดวิเคราะหและเขียน อยูในระดับดีขึ้นไป
๑. นักเรียนที่รวมกิจกรรมไดรับความรู การแสวงหา
ความรู และการปลูกฝงนิสัยรักการอานในระดับมากขึ้น
ไป คิดเปนรอยละ 91.13(4,523)
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙๓.89
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙๘.58
๒. ผลการประเมินผูปกครอง และนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม อยูในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙4.21
๓. นักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน อยูในระดับดีขึ้นไป
คิดเปนรอยละ ๙7.98
๑. นักเรียนและครูทุกคนเขียนบันทึกรักการอาน
๒. นักเรียนไดใชทักษะการแสวงหาความรูจากแหลง
เรียนรูดวยการอาน และการเขียน อยูในระดับดีขึ้นไป
คิดเปนรอยละ ๙3.63(4,647)
๑. นักเรียนสามารถจัดทํา E-Portforio อยูในระดับดี
ขึ้นไปคิดเปนรอยละ 92.06(4,569)
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 91.03
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙3.64
๒. นักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน อยูในระดับดีขึ้นไป
คิดเปนรอยละ ๙4.66(4,698)
หนา 92

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
๒.๓ กิจกรรมพัฒนา และปรับปรุงเว็บไซด
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนเฉพาะทาง
๓.๑ กิจกรรมอาชีพเสริมรายไดเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๒ กิจกรรมการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน

๓.๓ กิจกรรม Math Festival
(จัดที่วินิตศึกษาแหงที่ 1)

๔. โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๔.๑ กิจกรรม Home Room

๔.๒ กิจกรรมจิตอาสา

๔.๓ กิจกรรมชุมนุม

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

ความสําเร็จ
ผลการประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน และ
ผูปกครอง มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙1.87
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน และ
ผูปกครอง มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 87.23
๒. ผลการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนดานการ
ประกอบอาชีพเสริมรายได อยูในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙1.89
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของครู และนักเรียน
มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 90.21
๒. นักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน อยูในระดับดีขึ้นไป
คิดเปนรอยละ 90.44(4,489)
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของครู และนักเรียน
มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙๒.87
๒. นักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน อยูในระดับดีขึ้นไป
คิดเปนรอยละ 96.25
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙5.89
๒. ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนดานการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู อยูในระดับดีขึ้นไปคิดเปนรอยละ
๙๕.63
๑. ผลการเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียน อยูใน
ระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙2.71(4,601)
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙4.78
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙3.46
๒. นักเรียนทุกคนผานการประเมินกิจกรรมชุมนุม
หนา 93

๒. ผลการพัฒนา
จากการดําเนินการพัฒนาตามโครงการรักการอาน โครงการพัฒนาผูเรียนเฉพาะทาง โครงการ
งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมดังกลาวมีนักเรียนเขารวมกิจกรรม
ทั้ง 4 โครงการ เฉลี่ยรอยละ 92.44 มีระดับความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเปน
รอยละ 93.00
สงผลใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อ
ตางๆ รอบตัว มีทักษะในการอาน ฟง พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม เรียนรูรวมกันเปนกลุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ ในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ วิเคราะหสภาพปญหา (SWOT)
๓.๒ ประชุมวางแผน (แกปญหา/พัฒนา)
๓.๓ กําหนดกิจกรรม/งาน
๓.๔ มอบหมายแตงตั้งผูรับผิดชอบแตละกิจกรรม/งาน
๓.๕ กําหนดปฏิทินในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
๓.๖ ผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผน
๓.๗ รายงาน
๓.๘ นําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาในปตอไป
มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติ
สมเหตุผล
ตัวบงชี้

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง
และดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง
๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง
๔.๓ กําหนดเปาหมาย คาดการณ
ตัดสินใจแกปญ
 หาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
๔.๔มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรค
ผลงานดวยความภาคภูมิใจ
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๔

จํานวน นร. ที่
อยูในระดับ 3
ขึ้นไป

จํานวน นร.
ทั้งหมด

รอยละที่ได

4,598

4,963

92.65

4,556

4,963

4,600
4,698

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

น้ําหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได

๒

1.85

91.80

๑

0.91

4,963

92.69

๑

0.93

4,963

94.66

๑

0.95

๕

4.64
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๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถ
ในการคิดอยางเปนระบบคิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล ดังนี้
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการรักการอาน
๑.๑ กิจกรรมสงเสริมการเปนนักเรียนแหงการเรียนรู
ใฝเรียน มีการเรียนรูตลอดชีวิต
๑.๒ กิจกรรมยอดนักอาน

๑.๓ กิจกรรมครอบครัวแรลลี่ รักการอาน

๑.๔ กิจกรรมบันทึกรักการอาน

๒. โครงการงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๑ กิจกรรม E-Portforio

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

ความสําเร็จ
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙2.56
๑. นักเรียนที่รวมกิจกรรมไดรับความรู การแสวงหา
ความรู และการปลูกฝงนิสัยรักการอานในระดับมากขึ้น
ไป คิดเปนรอยละ 91.13(4,523)
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙๓.89
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙๘.58
๒. ผลการประเมินผูปกครอง และนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม อยูในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙4.21
๓. นักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน อยูในระดับดีขึ้นไป
คิดเปนรอยละ 97.98
๑. นักเรียนและครูทุกคนเขียนบันทึกรักการอาน
๒. นักเรียนไดใชทักษะการแสวงหาความรูจากแหลง
เรียนรูดวยการอาน และการเขียน อยูในระดับดีขึ้นไป
คิดเปนรอยละ 93.63(4,647)
๑. นักเรียนสามารถจัดทํา E-Portforio อยูในระดับดี
ขึ้นไปคิดเปนรอยละ 92.06(4,569)
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 91.03
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนเฉพาะทาง
3.1 กิจกรรมอาชีพเสริมรายไดเศรษฐกิจพอเพียง

3.2 กิจกรรมการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน

ความสําเร็จ
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน และ
ผูปกครอง มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 87.23
๒. ผลการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนดานการ
ประกอบอาชีพเสริมรายได อยูในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙1.89
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของครู และนักเรียน
มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 90.21
๒. นักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน อยูในระดับดีขึ้นไป
คิดเปนรอยละ 90.44(4,489)

3.3 กิจกรรม Math Festival
(จัดที่วินิตศึกษาแหงที่ 1)

๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของครู และนักเรียน
มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙๒.87
๒. นักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน อยูในระดับดีขึ้นไป
คิดเปนรอยละ ๙6.25
3.4 กิจกรรมวันสุนทรภู
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน มีความ
พึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙๖.75
3.5 กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน มีความ
พึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙7.02
3.6 กิจกรรมพัฒนาทักษะการอาน การเขียน เรียนรู ๑. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรอยละ ๙1.35 มีทักษะ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การอาน การเขียน เรียนรูภาษาไทย อยูในระดับดีขึ้นไป
๒. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรอยละ ๘8.36 มีทักษะ
การอาน การเขียน เรียนรูภาษาอังกฤษ อยูในระดับดี
ขึ้นไป
3.7 กิจกรรมสงเสริมการพูดสุนทรพจน ภาษาไทยและ ๑. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรอยละ ๙๑.98 มีทักษะ
ภาษาอังกฤษ
การพูดสุนทรพจนภาษาไทย อยูในระดับดีขึ้นไป
๒. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรอยละ ๘2.36 มีทักษะ
การพูดสุนทรพจนภาษาอังกฤษ อยูในระดับดีขึ้นไป

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
4. โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
4.๑ กิจกรรม Home Room

4.๒ กิจกรรมจิตอาสา

4.๓ กิจกรรมชุมนุม

ความสําเร็จ
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙5.89
๒. ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนดานการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู อยูในระดับดีขึ้นไปคิดเปนรอยละ
๙5.63
๑. ผลการเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียน อยูใน
ระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙2.71(4,601)
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙4.78
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙3.46
๒. นักเรียนทุกคนผานการประเมินกิจกรรมชุมนุม

๒. ผลการพัฒนา
จากการดําเนินการพัฒนาตามโครงการรักการอาน โครงการพัฒนาผูเรียนเฉพาะทาง โครงการ
งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจ กรรมดังกลาวมีนักเรียนเขารวมกิจกรรม
ทั้ง 4 โครงการ เฉลี่ยรอยละ 93.69 มีระดับความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเปน
รอยละ 93.27
สงผลใหนักเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง กําหนดเปาหมาย คาดการณ
ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๔ ในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ วิเคราะหสภาพปญหา (SWOT)
๓.๒ ประชุมวางแผน (แกปญหา/พัฒนา)
๓.๓ กําหนดกิจกรรม/งาน
๓.๔ มอบหมายแตงตั้งผูรับผิดชอบแตละกิจกรรม/งาน
๓.๕ กําหนดปฏิทินในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
๓.๖ ผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผน
๓.๗ รายงาน
๓.๘ นําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาในปตอไป
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗
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มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
ตัวบงชี้

ระดับที่ได

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลีย่ แตละ
กลุมสาระเปนไปตามเกณฑ
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ
๕.๓ ผลการประเมินการอาน คิด
วิเคราะห และเขียนเปนไปตาม
เกณฑ
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเปนไป
ตามเกณฑ
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๕

น้ําหนัก (คะแนน)

คะแนน
ที่ได

๑

0.89

4,461

๑

0.90

4,961

๒

1.99

๑

0.71

๕

4.49

4,432

1,235

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและ
ทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ดังนี้
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนา O-net
๑.๑ สงเสริมความรู O-Net ม.3 และ ม.6

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

ความสําเร็จ
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙4.68
๒. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) มี
คะแนนเฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรูสูงกวาคะแนน
เฉลี่ยระดับจังหวัด สังกัด และประเทศ
๓. คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
3.1 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6
- ภาษาไทย 2.24
- สังคมศึกษาฯ 4.03
- คณิตศาสตร 4.95
- วิทยาศาสตร 3.61
- ศิลปะ 6.78
3.2 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3
- สังคมศึกษาฯ 8.35
- คณิตศาสตร 5.76
- วิทยาศาสตร 1.37
- สุขศึกษาและพลศึกษา 2.38
- ศิลปะ 1.19
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนเฉพาะทาง
๒.๑ กิจกรรมแขงขันทักษะสาระการเรียนรูภาษาไทย

ความสําเร็จ

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙7.06
๒.๒ กิจกรรมแขงขันทักษะสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙6.35
๒.๓ กิจกรรมแขงขันทักษะสาระการเรียนรู
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
วิทยาศาสตรในสัปดาหวิทยาศาสตร
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 96.89
๒.๔ กิจกรรมแขงขันทักษะสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
ศาสนา และวัฒนธรรม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙8.99
๒.๕ กิจกรรมแขงขันทักษะสาระการเรียนรูศิลปะ
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙๘.89
๒.๖ กิจกรรมแขงขันทักษะสาระการเรียนรูสุขศึกษา
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
และพลศึกษา
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙๘.97
๒.๗ กิจกรรมแขงขันทักษะสาระการเรียนรู
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
ภาษาตางประเทศ
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙6.24
๒.๘ กิจกรรมแขงขันทักษะสาระการเรียนรูการงาน
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
อาชีพ และเทคโนโลยี
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 96.05
๒.๙ กิจกรรมสงเสริมการแขงขันทางวิชาการภายนอก ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙7.36
๒. นักเรียนที่เขารวมการแขงขันภายนอกรอยละ
93.45 ไดรับประสบการณการตัดสินใจ การคิด
วิเคราะห การนําความรูตาง ๆ มาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
๓. นักเรียนที่เขารวมการแขงขันภายนอกรอยละ
93.06ไดรับผลการแขงขันอยูในระดับดีขึ้นไป
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หนา 99

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
๒.๑๐ กิจกรรมสัปดาหหองสมุด

ความสําเร็จ
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 96.25
๒. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรอยละ ๙5.68 ไดรับ
ประสบการณ มีทักษะการคิดวิเคราะห การนําความรู
ตาง ๆ มาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
๒.๑๑ กิจกรรมโครงการเตรียมความรูมุงสูมหาวิทยาลัย ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 97.36
๒. ผลการประเมินของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น รอยละ 92.65
๓. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สามารถสอบ
เขามหาวิทยาลัยไดทุกคน
๒.๑๒ กิจกรรมโครงการอัจฉริยะทางวิชาการ
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙6.04
๒. นักเรียนทุกคนศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒.๑๓ กิจกรรมโครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการ
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙6.01
๒. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนสอบผานคาย
สอวน. 2 คน
๓. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสอบผานคาย
สอวน. 34 คน
๒.๑๔ กิจกรรมโครงการเตรียมความพรอมทางวิชาการ ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
ทหาร
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙6.79
๒. นักเรียนสอบเขาโรงเรียนเตรียมทหาร ได ๑7 คน
๓. นักเรียนสอบเขาโรงเรียนชางฝมือทหาร ได 32 คน
๔. นักเรียนสอบเขาโรงเรียนชางการไฟฟาสวนภูมิภาค
ได 15 คน
๒.๑๕ กิจกรรมโครงการชางเผือก
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙6.57

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

หนา 100

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
๓. โครงการสองภาษา
๓.๑ กิจกรรมโครงการสองภาษา

๔. โครงการรักการอาน
๔.๑ กิจกรรมสงเสริมการเปนนักเรียนแหงการเรียนรู
ใฝเรียน มีการเรียนรูตลอดชีวิต

๔.๒ กิจกรรมบันทึกรักการอาน

ความสําเร็จ
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙6.89
๒. นักเรียนทุกคนศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และอาชีวศึกษา
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙2.56
๒. นักเรียนทุกคนที่เขารวมกิจกรรมผานเกณฑการอาน
คิดวิเคราะหและเขียน อยูในระดับดีขึ้นไป
๑. นักเรียนและครูทุกคนเขียนบันทึกรักการอาน
๒. นักเรียนไดใชทักษะการแสวงหาความรูจากแหลง
เรียนรูดวยการอาน และการเขียน อยูในระดับดีขึ้นไป
คิดเปนรอยละ ๙3.63(4,647)

๒. ผลการพัฒนา
จากการดําเนินการพัฒนาตามโครงการพัฒนา O-Net โครงการรักการอาน โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนเฉพาะทาง และโครงการสองภาษา กิจ กรรมดังกลาวมีนักเรียนเขารวมกิจกรรมทั้ง 4 โครงการ มี
ระดับความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ 96.66
สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตั้งแตระดับ ๓ ขึ้นไปเปนไปตาม
เกณฑของโรงเรียนกําหนด ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ ผลการประเมินการ
อาน คิดวิเคราะห และเขียนอยูในระดับดีขึ้นไป
ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ จํานวน 331 คน และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๓ จํานวน 1,404 คน รวมทั้งสิ้น 1,735 คน ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) มี
คะแนนเฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรูสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด สังกัด และประเทศ
มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 5 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก
ภาษาไทย(2.24) สังคมศึกษาฯ(4.03) คณิตศาสตร(4.95) วิทยาศาสตร(3.61) ศิลปะ(6.78)
มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 5 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก
สังคมศึกษาฯ(8.35) คณิตศาสตร(5.76) วิทยาศาสตร(1.37) สุขศึกษาและพลศึกษา(2.38) ศิลปะ(1.19)
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๕ อยูในระดับดีมาก

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

หนา 101

๓. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ วิเคราะหสภาพปญหา (SWOT)
๓.๒ ประชุมวางแผน (แกปญหา/พัฒนา)
๓.๓ กําหนดกิจกรรม/งาน
๓.๔ มอบหมายแตงตั้งผูรับผิดชอบแตละกิจกรรม/งาน
๓.๕ กําหนดปฏิทินในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
๓.๖ ผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผน
๓.๗ รายงาน
๓.๘ นําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาในปตอไป
มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตอ
อาชีพสุจริต
ตัวบงชี้

๖.๑ วางแผนการทํางานและ
ดําเนินการจนสําเร็จ
๖.๒ ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง
๖.๓ ทํางานรวมกับผูอื่นได
๖.๔ มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและ
หาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๖

จํานวน นร. ที่อยูใน
ระดับ 3 ขึ้นไป

จํานวน นร.ทั้งหมด

รอยละที่ได

น้ําหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได

4,679

4,963

94.28

๒

1.88

4,635

4,963

93.39

๑

0.93

4,569

4,963

92.06

๑

0.92

4,770

4,963

96.11

๑

0.96

๕

4.69

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการ
ทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต ดังนี้
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการรักการอาน
๑.๑ กิจกรรมสงเสริมการเปนนักเรียนแหงการเรียนรู
ใฝเรียน มีการเรียนรูตลอดชีวิต

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

ความสําเร็จ
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 92.56

หนา 102

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
๑.๒ กิจกรรมยอดนักอาน

๑.๓ กิจกรรมครอบครัวแรลลี่ รักการอาน

๑.๔ กิจกรรมบันทึกรักการอาน

๒. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๑ กิจกรรม E-Portforio

๒.๒ กิจรรมอินเทอรเน็ตเพื่อสังคมแหงการเรียนรู

๒.๓ กิจกรรมพัฒนา และปรับปรุงเว็บไซด

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

ความสําเร็จ
๑. นักเรียนที่รวมกิจกรรมไดรับความรู การแสวงหา
ความรู และการปลูกฝงนิสัยรักการอานในระดับมากขึ้น
ไป คิดเปนรอยละ 91.13(4,523)
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙๓.89
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙๘.58
๒. ผลการประเมินผูปกครอง และนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม อยูในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙3.25
๓. นักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน อยูในระดับดีขึ้นไป
คิดเปนรอยละ ๙7.98
๑. นักเรียนและครูทุกคนเขียนบันทึกรักการอาน
๒. นักเรียนไดใชทักษะการแสวงหาความรูจากแหลง
เรียนรูดวยการอาน และการเขียน อยูในระดับดีขึ้นไป
คิดเปนรอยละ ๙3.63(4,647)
๑. นักเรียนสามารถจัดทํา E-Portforio อยูในระดับดี
ขึ้นไปคิดเปนรอยละ ๙2.06(4,569)
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 91.03
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙3.64
๒. นักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน อยูในระดับดีขึ้นไป
คิดเปนรอยละ ๙4.66(4,698)
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู และ
ผูปกครองเกี่ยวกับเว็บไซดโรงเรียน มีความพึงพอใจใน
ระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 91.87

หนา 103

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนเฉพาะทาง
๓.๑ กิจกรรมอาชีพเสริมรายไดเศรษฐกิจพอเพียง

ความสําเร็จ

๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน และ
ผูปกครอง มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๘7.23
๒. ผลการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนดานการ
ประกอบอาชีพเสริมรายได อยูในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙1.89
๓.๒ กิจกรรมการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของครู และนักเรียน
มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 90.21
๒. นักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน อยูในระดับดีขึ้นไป
คิดเปนรอยละ 90.44(4,489)
๓.๓ กิจกรรม Math Festival
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของครู และนักเรียน
(จัดที่วินิตศึกษาแหงที่ 1)
มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙2.87
๒. นักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน อยูในระดับดีขึ้นไป
คิดเปนรอยละ ๙6.25
๓.๔ กิจกรรมวันสุนทรภู
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน มีความ
พึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙๖.75
๓.๕ กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน มีความ
พึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙7.02
๓.๖ กิจกรรมพัฒนาทักษะการอาน การเขียน เรียนรู ๑. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรอยละ ๙1.35 มีทักษะ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การอาน การเขียน เรียนรูภาษาไทย อยูในระดับดีขึ้นไป
๒. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรอยละ ๘8.36 มีทักษะ
การอาน การเขียน เรียนรูภาษาอังกฤษ อยูในระดับดี
ขึ้นไป
๓.๗ กิจกรรมสงเสริมการพูดสุนทรพจน ภาษาไทยและ ๑. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรอยละ ๙๑.98 มีทักษะ
ภาษาอังกฤษ
การพูดสุนทรพจนภาษาไทย อยูในระดับดีขึ้นไป
๒. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมรอยละ ๘2.36 มีทักษะ
การพูดสุนทรพจนภาษาอังกฤษ อยูในระดับดีขึ้นไป
๔. โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๔.๑ กิจกรรม Home Room
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙5.69
๒. ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนดานการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู อยูในระดับดีขึ้นไปคิดเปนรอยละ
๙5.63
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๔.๒ กิจกรรมจิตอาสา

๔.๓ กิจกรรมชุมนุม

ความสําเร็จ
๑. ผลการเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียน อยูใน
ระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙2.71(4,601)
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙4.78
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙3.46
๒. นักเรียนทุกคนผานการประเมินกิจกรรมชุมนุม

๒. ผลการพัฒนา
จากการดําเนินการพัฒนาตามโครงการรักการอาน โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนเฉพาะทาง
และโครงการรักการอาน กิจกรรมดังกลาวมีนักเรียนเขารวมกิจกรรมทั้ง 3 โครงการ เฉลี่ยรอยละ 92.44 มีระดับ
ความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ 93.54
สงผลใหนักเรียนมีการวางแผนการทํางาน ดําเนินการจนสําเร็จ ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่น
พัฒนางาน ภูมิใจในผลงานของตนเอง ทํางานรวมกับผูอื่นได และมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรู
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๖ ในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ วิเคราะหสภาพปญหา (SWOT)
๓.๒ ประชุมวางแผน (แกปญหา/พัฒนา)
๓.๓ กําหนดกิจกรรม/งาน
๓.๔ มอบหมายแตงตั้งผูรับผิดชอบแตละกิจกรรม/งาน
๓.๕ กําหนดปฏิทินในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
๓.๖ ผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผน
๓.๗ รายงาน
๓.๘ นําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาในปตอไป

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

หนา 105

ดานที่ ๒ มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบงชี้

๗.๑ ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้ง
ดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค
๗.๒ ครูมีการวิเคราะหผเู รียนเปนรายบุคคล และ
ใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผูเรียน
๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูที่
ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปญ
 ญา
๗.๔ ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ
การนําบริบทและภูมิปญญาของทองถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการที่
หลากหลาย
๗.๖ ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหา
ใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตดวยความเสมอภาค
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใชผลใน
การปรับการสอน
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัตติ นเปนแบบอยางที่ดี และ
เปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๗

จํานวนครู ที่อยูใน
ระดับ 3 ขึ้นไป

จํานวนครูทั้งหมด

รอยละที่ได

น้ําหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได

266

276

94.92

๑

0.95

266

276

94.92

๑

0.95

252

276

92.03

๒

1.84

253

276

91.67

๑

0.92

261

276

94.57

๑

0.95

264

276

95.65

๑

0.96

250

276

90.58

๑

0.91

270

276

97.83

๑

0.98

255

276

92.39

๑

0.92

๑๐

9.38

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ดังนี้
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๑. โครงการพัฒนาบุคลากร
๑.๑ กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม

๑.๒ กิจกรรมศึกษาดูงาน เรียนรูสภาพจริงทั้งใน
ประเทศ และตางประเทศ
๑.๓ กิจกรรมพัฒนาหลักปฏิบัติตนตามหลัก
พระพุทธศาสนา
๑.๔ กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมในองคกรตามปรัชญา
โรงเรียน

๑.๕ กิจกรรมนิเทศการสอน

๑.๖ กิจกรรมประกวดวิจัยในชั้นเรียน
๑.๗ กิจกรรมพัฒนารูปแบบเทคนิคการเรียนการสอน
๑.๘ กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
๑.๙ กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการใชเทคโนโลยี
และสารสนเทศในการผลิตสื่อ และนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาผูเรียน
๑.๑๐ กิจกรรมพัฒนาครูสูครูมืออาชีพ

ความสําเร็จ
๑. ครูใหมทุกคนไดรับความรู และทักษะเรื่องการ
บริหารงาน การปฏิบัติตน หลักสูตร เทคนิคการสอน
การจัดแผนการจัดการเรียนรู การนิเทศการสอน การ
วัดและประเมินผล
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูตอการ
ปฐมนิเทศครูใหม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิด
เปนรอยละ 96.06
ผลการประเมินความพึงพอใจของครูตอกิจกรรมศึกษา
งาน มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ
๙7.34
ผลการประเมินความพึงพอใจของครูตอกิจกรรมศึกษา
งาน มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ
๙4.35
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูตอกิจกรรม มี
ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙๗.66
๒. รอยละ ๙4.67 ของบุคลากรที่สืบสานวัฒนธรรมใน
องคกรตามปรัชญาโรงเรียน
๓. รอยละ ๙4.67 ของบุคลากรสืบสานเอกลักษณของ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
๑. ครูรอยละ ๙3.23 มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ อยูในระดับดีขึ้นไป
๒. ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูของครูมี
ประสิทธิภาพในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 90.98
ผลการประเมินวิจัยในชั้นเรียนของครูมีประสิทธิภาพใน
ระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 90.58
ผลการประเมินความพึงพอใจของครูตอกิจกรรม มี
ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 97.01
ผลการประเมินความพึงพอใจของครูตอกิจกรรม มี
ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙4.69
ผลการประเมินความพึงพอใจของครูตอกิจกรรม มี
ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙2.63

ผลการประเมินความพึงพอใจของครูตอกิจกรรม มี
ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๘3.75
๑.๑๑ กิจกรรมพัฒนาเครื่องมือวัด และประเมินผลตาม ผลการประเมินความพึงพอใจของครูตอกิจกรรม มี
สภาพจริง
ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙4.57
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ความสําเร็จ
๑.๑๒ กิจกรรมเสริมขวัญกําลังใจ พัฒนาบุคลากร สราง ผลการประเมินความพึงพอใจของครูตอกิจกรรม มี
ความผูกพันภายในองคกร จัดสวัสดิการและ
ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙1.89
คาตอบแทนอยางเหมาะสม
๒. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๒.๑ กิจกรรมอบรมหลักสูตรสถานศึกษา
ผลการประเมินความพึงพอใจของครูตอกิจกรรม มี
ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙6.12
๒.๒ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๑. หลักสูตรโรงเรียนมี ๘ หลักสูตร ดังนี้
๑.๑ หลักสูตรโครงการอัจฉริยะภาพทางวิชาการ
๑.๒ หลักสูตรโครงการสองภาษา
๑.๓ หลักสูตรโครงการเตรียมความพรอมทาง
วิชาการทหาร
๑.๔ หลักสูตรโครงการ สอวน.
๑.๕ หลักสูตรเนนวิทยาศาสตร
๑.๖ หลักสูตรไมเนนวิทยาศาสตร
๑.๗ หลักสูตรโครงการเตรียมความรูมุงสู
มหาวิทยาลัย
1.8 หลักสูตรโครงการ English Program
๒. ครูผูสอนรอยละ ๙7.34 ไดรับการพัฒนาความรู
ความเขาใจ และมีความสามารถนําหลักสูตรไปใช
๒.๓ กิจกรรมสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น
๑. นําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการ
สอน คิดเปนรอยละ ๙1.98
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูตอกิจกรรม มี
ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๘8.09
๒.๔ กิจกรรมสัมมนาเครือขายผูปกครองชุมชน
ผลการประเมินความพึงพอใจของครู และผูปกครองตอ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับชุมชน เพื่อพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
สถานศึกษา
รอยละ ๙5.68
๓. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๑ กิจกรรมพัฒนา E-Port
๑. ครูสามารถจัดทํา E-Portforio อยูในระดับดีขึ้นไป
คิดเปนรอยละ ๙๕.65
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙1.65
๓.๒ กิจกรรมพัฒนา E-Book
๑. ครูสามารถจัดทํา E-Book อยูในระดับพอใช คิดเปน
รอยละ ๘5.68
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๘2.61
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
๓.๓ กิจกรรมพัฒนา E-Library
๔. โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
๔.๑ กิจกรรมติดตามพฤติกรรมนักเรียน

ความสําเร็จ
ผลการประเมินความพึงพอใจของครู และนักเรียน ที่
เขารวมกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป
คิดเปน รอยละ ๙2.61

ผลการประเมินการติดตามพฤติกรรมของนักเรียน มี
ประสิทธิภาพในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 94.92
๔.๒ กิจกรรมสงเสริมการแนะแนว และประชาสัมพันธ ผลการประเมินความพึงพอใจของครู และนักเรียนที่เขา
การเขาศึกษาตอ
รวมกิจกรรม อยูระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙๑.46
๔.๑ กิจกรรมจัดระบบขอมูลนักเรียน การรายงานผล ผลการประเมินจัดระบบขอมูลนักเรียน การรายงานผล
และการสงตอนักเรียน
การสงตอนักเรียนของครูมีประสิทธิภาพในระดับดีขึ้น
ไป คิดเปนรอยละ ๙3.68
๕. โครงการสองภาษา
๕.๑ กิจกรรมสวัสดิการครูชาวตางชาติ
ครูชาวตางชาติทุกคนมีความพึงพอใจตอสวัสดิการ อยู
ในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 92.36
๖. งานสงเสริมการศึกษาตอของครูและบุคลากร
ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่เขารวมกิจกรรม
มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙4.35
๗. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของครู และบุคลากร มี
ประสิทธิภาพในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 89.64
๘. งานวางแผนกําลัง สรรหา บรรจุ แตงตั้ง และถอด ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูตอการ
ถอน
บริหารงานบุคลากร อยูในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ
๙4.06
๒. ครูและบุคลากรมีความรู ความสามารถสอดคลอง
กับภาระงานที่รับผิดชอบ คิดเปนรอยละ 92.30
๒. ผลการพัฒนา
จากการดําเนินการโครงการพัฒนาบุคลากร โครงการสองภาษา โครงการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน โครงการพัฒนาหลักสูตร โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานสงเสริมการศึกษาตอของครูและ
บุคลากร งานประเมินผลการปฏิบัติงาน และงานวางแผนกําลัง สรรหา บรรจุ แตงตั้ง และถอดถอน สงผลให
ครูผูสอนประมาณ 260 คน คิดเปน รอยละ ๙4.20 ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผู เรียนทั้งดานความรู
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล ใชขอมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ออกแบบและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญา
ของทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู
ครูรอยละ 94.57 มีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการ
ที่หลากหลาย ใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความ
เสมอภาค มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใชผลในการปรับการสอน
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ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่ดีของโรงเรียน ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๗ ในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ วิเคราะหสภาพปญหา (SWOT)
๓.๒ ประชุมวางแผน (แกปญหา/พัฒนา)
๓.๓ กําหนดกิจกรรม/งาน
๓.๔ มอบหมายแตงตั้งผูรับผิดชอบแตละกิจกรรม/งาน
๓.๕ กําหนดปฏิทินในการปฏิบัตงิ านอยางชัดเจน
๓.๖ ผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผน
๓.๗ รายงาน
๓.๘ นําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาในปตอไป
มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
ตัวบงชี้

๘.๑ ผูบ ริหารมีวสิ ัยทัศน ภาวะผูน ํา และความคิด
ริเริม่ ที่เนนการพัฒนาผูเรียน
๘.๒ ผูบ ริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและ
ใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปน
ฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ
๘.๓ ผูบ ริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติ
การ
๘.๔ ผูบ ริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ใหพรอมรับการกระจายอํานาจ
๘.๕ นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา
๘.๖ ผูบ ริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๘

ระดับที่ได

น้ําหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได

4

๑

1.00

5

๒

2.00

5

๒

2.00

๒

1.60

๑

1.00

๒

1.60

๑๐

9.20

4
5
4

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนี้
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ชือ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม
ความสําเร็จ
๑. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
๑.๑ กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน ตาม ๑. โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักวัฒนธรรม โรงเรียนการ หลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักวัฒนธรรมโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและ
ผูปกครองตอการบริหารงาน มีความพึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙2.68
๑.๒ กิจกรรมพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัย
๑. โรงเรียนมีระบบการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความ
เพื่อความปลอดภัยในโรงเรียน
ปลอดภัยในโรงเรียน
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและ
นักเรียนตอกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป
คิดเปนรอยละ ๙3.69
๑.๓ กิจกรรมวางระบบเพื่อพัฒนาระดับสมรรถนะ
๑. ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
บุคลากรใหสูงขึ้น
คิดเปนรอยละ 96.78
๒. บุคลากรมีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติ
ตนตามสมรรถนะไดในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ
90.25
๒. งานบริหาร
๒.๑ งานทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน มีการดําเนินงานทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพ ป
วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ ปการศึกษา ๒๕๕6 - การศึกษา ๒๕56 – ๒๕58 อยางเปนระบบครบวงจร
๒๕58
PDCA
๒.๒ งานกํากับติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
๑. ระดับความสําเร็จของโครงการตามแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติงานประจําป ปการศึกษา ๒๕๕7
คุณภาพการศึกษา รอยละ 80 มีระดับคุณภาพดีมาก
๒. ระดับความสําเร็จของงาน/โครงการ/กิจกรรมตาม
มาตรฐานการศึกษา คิดเปนรอยละ ๙5.00 มีคุณภาพ
ระดับดีขึ้นไป
๒.๓ งานจัดระบบบริหาร
ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและ
ผูปกครองตอระบบบริหาร มีความพึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 95.98
๒.๔ งานพัฒนาปรับปรุงระบบ ตรวจสอบการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและ
ปฏิบัติงาน
ผูปกครองตองานพัฒนาปรับปรุงระบบ ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 95.06
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
๓. งานดานบัญชี
๓.๑ งานจัดทํางบประมาณ ปการศึกษา ๒๕๕7
๓.๒ งานควบคุมดูแลดานบัญชี
๓.๓ งานตรวจสอบบัญชี
๔. งานจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ
๕. งานการเงิน
๕.๑ งานควบคุมดูแลดานการเงิน
๕.๒ งานโครงการเรียนฟรี ๑๕ ป อยางมีคุณภาพของ
รัฐบาล

ความสําเร็จ
๑. จากการประเมินผลการบริหารงบประมาณที่วางไว
อยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ
๒. ระบบการควบคุมดูแลดานบัญชีถูกตองตามระเบียบ
เปนปจจุบันมีประสิทธิภาพโปรงใส จากการตรวจสอบ
บัญชีไมพบขอผิดพลาดใด ๆ จากผูตรวจสอบบัญชี
ผูรับบริหารมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 90.32
๑. การดําเนินงานถูกตองตามระเบียบเปนระบบ
สามารถตรวจสอบได
๒. ไมพบปญหาจากการเขาตรวจสอบเอกสารของ
เจาหนาที่จากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี
เขต ๑

๒. ผลการพัฒนา
จากการดําเนินการพัฒนาตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน งานบริหาร งาน
ดานบัญชี งานการเงิน สงผลให ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา ความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน ใชหลักการ
บริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ ซึ่ง
โรงเรี ย นมี รู ป แบบการบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยยึ ด หลั ก วั ฒ นธรรมโรงเรี ย นการกุ ศลของวั ด ใน
พระพุทธศาสนา และมีระบบการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยในโรงเรียน มีระดับความพึงพอใจระดับดี
ขึ้นไป ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ 94.09
สามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ มีการ
ดําเนินงานทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพ ปการศึกษา ๒๕56 – ๒๕58 อยางเปนระบบครบวงจร PDCA สงเสริม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษา ใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๘ ในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ วิเคราะหสภาพปญหา (SWOT)
๓.๒ ประชุมวางแผน (แกปญหา/พัฒนา)
๓.๓ กําหนดกิจกรรม/งาน
๓.๔ มอบหมายแตงตั้งผูรับผิดชอบแตละกิจกรรม/งาน
๓.๕ กําหนดปฏิทินในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
๓.๖ ผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผน
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗
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๓.๗ รายงาน
๓.๘ นําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาในปตอไป
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบงชี้

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบตั ิ
หนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม
ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย
๙.๓ ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาสถานศึกษา
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๙

ระดับที่ได

12
8
7

น้ําหนัก (คะแนน)

คะแนน
ที่ได

๒

2.00

๑

0.80

๒

1.60

๕

4.40

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการโรงเรียน
และผูปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนี้
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
ความสําเร็จ
๑. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
๑.๑ กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน ตาม ๑. โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักวัฒนธรรม โรงเรียนการ หลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักวัฒนธรรมโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและ
ผูปกครองตอการบริหารงาน มีความพึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙2.68
๑.๒ กิจกรรมพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัย
๑. โรงเรียนมีระบบการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความ
เพื่อความปลอดภัยในโรงเรียน
ปลอดภัยในโรงเรียน
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและ
นักเรียนตอกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป
คิดเปนรอยละ ๙3.69

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

หนา 113

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
๑.๓ กิจกรรมวางระบบเพื่อพัฒนาระดับสมรรถนะ
บุคลากรใหสูงขึ้น

๒. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๒.๔ กิจกรรมสัมมนาเครือขายผูปกครองชุมชน
แลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับชุมชน เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
๓. งานบริหาร
๓.๑ งานทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ ปการศึกษา ๒๕๕6๒๕๕8
๓.๒ งานกํากับติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจําป ปการศึกษา ๒๕๕7

๓.๓ งานจัดระบบบริหาร
๓.๔ งานพัฒนาปรับปรุงระบบ ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน
๔. โครงการระบบดูแลชวยเหลือ
๔.๑ กิจกรรมผูปกครองเครือขาย
๔.๒ กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน

๔.๓ กิจกรรมประชุมผูปกครอง

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

ความสําเร็จ
๑. ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
คิดเปนรอยละ 96.78
๒. บุคลากรมีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติ
ตนตามสมรรถนะไดในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ
90.25
ผลการประเมินความพึงพอใจของครู และผูปกครองตอ
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙5.68
มีการดําเนินงานทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพ ป
การศึกษา ๒๕55 – ๒๕57 อยางเปนระบบครบวงจร
PDCA
๑. ระดับความสําเร็จของโครงการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา รอยละ 80 มีระดับคุณภาพดีมาก
๒. ระดับความสําเร็จของงาน/โครงการ/กิจกรรมตาม
มาตรฐานการศึกษา คิดเปนรอยละ 95.00 มีคุณภาพ
ระดับดีขึ้นไป
ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและ
ผูปกครองตอระบบบริหาร มีความพึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙5.98
ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและ
ผูปกครองตองานพัฒนาปรับปรุงระบบ ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙5.06
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูปกครองตอกิจกรรม
อยูในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 94.32
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูปกครองตอ
กิจกรรม อยูในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙2.68
๒. ผลการประเมินการเยี่ยมบานนักเรียน อยูในระดับดี
ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 90.64 ของนักเรียนที่มีภาวะ
ความเสี่ยง
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูปกครองตอกิจกรรม
อยูในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙5.64
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๒. ผลการพัฒนา
จากการดําเนินการพัฒนาตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน โครงการระบบ
ดูแลชวยเหลือ งานบริหาร และโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีระดับความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป ในการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ 94.50
สงผลใหคณะกรรมการโรงเรียนรูและปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด กํากับติดตาม ดูแล
และขับเคลื่อนการดําเนินงานของโรงเรียนใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาโรงเรียน
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๙ ในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ วิเคราะหสภาพปญหา (SWOT)
๓.๒ ประชุมวางแผน (แกปญหา/พัฒนา)
๓.๓ กําหนดกิจกรรม/งาน
๓.๔ มอบหมายแตงตั้งผูรับผิดชอบแตละกิจกรรม/งาน
๓.๕ กําหนดปฏิทินในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
๓.๖ ผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผน
๓.๗ รายงาน
๓.๘ นําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาในปตอไป
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยาง
รอบดาน
ตัวบงชี้

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคลองกับทองถิ่น
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิม่ เติมที่หลากหลายใหผูเรียน
เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนทีส่ งเสริมและ
ตอบสนองความตองการ ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผูเรียน
๑๐.๔ สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ให
ผูเรียนไดลงมือปฏิบตั ิจริงจนสรุปความรูได
ดวยตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และ
นําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง
สม่ําเสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๐
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗
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๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานที่ ๑๐ โรงเรียนมีการ
จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน ดังนี้
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๑.๑ กิจกรรมอบรมหลักสูตรสถานศึกษา
๑.2 กิจกรรมสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น

๑.3 กิจกรรมสัมมนาเครือขายผูปกครองชุมชน
แลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับชุมชน เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
๑.4 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

๒. โครงการพัฒนาบุคลากร
๒.๑ กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

ความสําเร็จ
ผลการประเมินความพึงพอใจของครูตอกิจกรรม มี
ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 96.12
๑. นําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการ
สอน คิดเปนรอยละ ๙1.98
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูตอกิจกรรม มี
ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 88.09
ผลการประเมินความพึงพอใจของครู และผูปกครองตอ
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 95.68
๑. หลักสูตรโรงเรียนมี ๘ หลักสูตร ดังนี้
๑.๑ หลักสูตรโครงการอัจฉริยะภาพทางวิชาการ
๑.๒ หลักสูตรโครงการสองภาษา
๑.๓ หลักสูตรโครงการเตรียมความพรอมทาง
วิชาการทหาร
๑.๔ หลักสูตรโครงการ สอวน.
๑.๕ หลักสูตรเนนวิทยาศาสตร
๑.๖ หลักสูตรไมเนนวิทยาศาสตร
๑.๗ หลักสูตรโครงการเตรียมความรูมุงสู
มหาวิทยาลัย
1.8 หลักสูตรโครงการ English Program
๒. ครูผูสอนรอยละ 97.34 ไดรับการพัฒนาความรู
ความเขาใจ และมีความสามารถนําหลักสูตรไปใช
๑. ครูใหมทุกคนไดรับความรู และทักษะเรื่องการ
บริหารงาน การปฏิบัติตน หลักสูตร เทคนิคการสอน
การจัดแผนการจัดการเรียนรู การนิเทศการสอน การ
วัดและประเมินผล
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูตอการ
ปฐมนิเทศครูใหม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิด
เปนรอยละ ๙6.20
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
๒.๒ กิจกรรมนิเทศการสอน

๒.๓ กิจกรรมประกวดวิจัยในชั้นเรียน
๒.๔ กิจกรรมพัฒนารูปแบบเทคนิคการเรียนการสอน
๒.๕ กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
๓. โครงการระบบดูแลชวยเหลือ
๓.๑ กิจกรรมผูปกครองเครือขาย

ความสําเร็จ
๑. ครูรอยละ ๙3.65 มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ อยูในระดับดีขึ้นไป
๒. ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูของครูมี
ประสิทธิภาพในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 89.67
ผลการประเมินวิจัยในชั้นเรียนของครูมีประสิทธิภาพใน
ระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๘8.60
ผลการประเมินความพึงพอใจของครูตอกิจกรรม มี
ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙๖.98
ผลการประเมินความพึงพอใจของครูตอกิจกรรม มี
ความพึงพอใจในระดับดีขนึ้ ไป คิดเปนรอยละ ๙5.20

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูปกครองตอกิจกรรม
อยูในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙4.32
๓.๒ กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูปกครองตอ
กิจกรรม อยูในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙2.68
๒. ผลการประเมินการเยี่ยมบานนักเรียน อยูในระดับดี
ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 90.64 ของนักเรียนที่มีภาวะ
ความเสี่ยง
๓.๓ กิจกรรมประชุมผูปกครอง
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูปกครองตอกิจกรรม
อยูในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙5.64
๓.๔ กิจกรรมติดตามพฤติกรรมนักเรียน
ผลการประเมินการติดตามพฤติกรรมของนักเรียน มี
ประสิทธิภาพในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙2.03
๓.๕ กิจกรรมสงเสริมการแนะแนว และประชาสัมพันธ ผลการประเมินความพึงพอใจของครู และนักเรียนที่เขา
การเขาศึกษาตอ
รวมกิจกรรม อยูระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙1.46
๓.๖ กิจกรรมจัดระบบขอมูลนักเรียน การรายงานผล ผลการประเมินจัดระบบขอมูลนักเรียน การรายงานผล
และการสงตอนักเรียน
การสงตอนักเรียนของครูมีประสิทธิภาพในระดับดีขึ้น
ไป คิดเปนรอยละ ๙3.68
๔. โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๔.๑ กิจกรรมจิตอาสา
๑. ผลการเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียน อยูใน
ระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙๑.๒๘(4,601)
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙4.78
๔.๒ กิจกรรมชุมนุม
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙3.46
๒. นักเรียนทุกคนผานการประเมินกิจกรรมชุมนุม
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗
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๒. ผลการพัฒนา
จากการดําเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการระบบ
ดูแลชวยเหลือ และโครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีระดับความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป ในการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม คิดเปนรอยละ 94.08
สงผลใหโรงเรียนจัดทําหลักสูตรโรงเรียนเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น ไดแก หลักสูตร
โครงการสองภาษา หลักสูตรโครงการเตรียมความพรอมทางวิชาการทหาร หลักสูตรโครงการอัจฉริยะภาพทาง
วิช าการ หลักสู ตรโครงการความสามารถพิ เศษ ศิ ล ปะ ดนตรี กีฬา และหลั กสู ต รโครงการเตรี ยมความรูมุงสู
โอลิมปก และหลักสูตรโครงการ English Porgram จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความ
ถนัด ความสามารถและความสนใจ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผูเรียน สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรูไดดวยตนเอง นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ
จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๐ ในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ วิเคราะหสภาพปญหา (SWOT)
๓.๒ ประชุมวางแผน (แกปญหา/พัฒนา)
๓.๓ กําหนดกิจกรรม/งาน
๓.๔ มอบหมายแตงตั้งผูรับผิดชอบแตละกิจกรรม/งาน
๓.๕ กําหนดปฏิทินในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
๓.๖ ผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผน
๓.๗ รายงาน
๓.๘ นําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาในปตอไป
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ตัวบงชี้

๑๑.๑ หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความ
สะดวก พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี
สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรู
สําหรับผูเรียน
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผูเ รียน
๑๑.๓ จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อใหผเู รียนเรียนรูดว ยตนเอง
และหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๑
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

ระดับที่ได

น้ําหนัก (คะแนน)

คะแนน
ที่ได

4

๔

3.20

5

๓

3.00

5

๓

3.00

๑๐

9.20
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๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานที่ ๑๑ โรงเรียนมีการจัด
สภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ดังนี้
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๑ กิจกรรมพัฒนา E-Port

๑.๒ กิจกรรมพัฒนา E-Book

๑.๓ กิจกรรมพัฒนา E-Library
๑.๔ กิจรรมอินเทอรเน็ตเพื่อสังคมแหงการเรียนรู

๑.๕ กิจกรรมพัฒนา และปรับปรุงเว็บไซด
๒. โครงการปรับภูมิทัศน เพื่อแหลงเรียนรู
๒.๑ กิจกรรมประกวดหองเรียน อาคารเรียน
๒.๒ กิจกรรมสวนสวยดวยวรรณคดี
๒.๓ กิจกรรมปรับภูมิทัศนศูนยวิทยบริการ

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

ความสําเร็จ
๑. นักเรียนสามารถจัดทํา E-Portforio อยูในระดับดี
ขึ้นไปคิดเปนรอยละ 92.06(4,569)
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 91.03
๑. นักเรียนสามารถเรียนรูดวย E-Book อยูในระดับ
พอใช คิดเปน รอยละ ๘0.89
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน คิดเปน
รอยละ ๘3.06
ผลการประเมินความพึงพอใจของครู และนักเรียน ที่
เขารวมกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป
คิดเปนรอยละ ๙2.61
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙3.64
๒. นักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน อยูในระดับดีขึ้นไป
คิดเปนรอยละ 94.66(4,698)
ผลการประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน และ
ผูปกครอง มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙1.87
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีเ่ ขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙2.65
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙4.01
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙๕.69
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
๒.๔ กิจกรรมแหลงเรียนรูพูดได
๓. งานอาคารสถานที่
๓.๑ งานดูแลซอมบํารุงแหลงเรียนรู ภูมิทัศน และ
อาคารสถานที่
๓.๒ งานปรับปรุงสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน

ความสําเร็จ
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙3.03
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับ
แหลงเรียนรู ภูมิทัศน และอาคารสถานที่ มีความ
พึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙๓.98
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙4.23

๒. ผลการพัฒนา
จากการดําเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการปรับภูมิทัศน เพื่อแหลงเรียนรู
และงานอาคารสถานที่ มีระดับความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ
92.35
สงผลใหอาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกพอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน จัด
กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน จัดศูนยวิทยบริการที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๑ ในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ วิเคราะหสภาพปญหา (SWOT)
๓.๒ ประชุมวางแผน (แกปญหา/พัฒนา)
๓.๓ กําหนดกิจกรรม/งาน
๓.๔ มอบหมายแตงตั้งผูรับผิดชอบแตละกิจกรรม/งาน
๓.๕ กําหนดปฏิทินในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
๓.๖ ผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผน
๓.๗ รายงาน
๓.๘ นําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาในปตอไป

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

หนา 120

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ตัวบงชี้

๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาทีม่ ุงพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๑๒.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง
๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๒

ระดับที่ได

น้ําหนัก (คะแนน)

คะแนน
ที่ได

5

๑

1.00

5

๑

1.00

4

๑

0.80

5

๐.๕

0.50

4

๐.๕

0.40

5

๑

1.00

๕

4.70

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานที่ ๑๒ โรงเรียนมีการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ดังนี้
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
๑. งานประกันคุณภาพภายใน
๑.๑ งานประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา
๑.๒ งานตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา

ความสําเร็จ
รอยละ ๑๐๐.๐๐ ของผลการประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษาอยูในระดับดีขึ้นไป
รอยละ ๙3.๐๐ ของผลการประเมินตามมาตรฐานและ
ตัวบงชี้อยูในระดับดีขึ้นไป

๒. งานบริหาร
๒.๑ งานทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน มีการดําเนินงานทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพ ป
วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ ปการศึกษา ๒๕๕6การศึกษา ๒๕๕5 – ๒๕๕7 อยางเปนระบบครบวงจร
๒๕๕8
PDCA

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
๒.๒ งานกํากับติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจําป ปการศึกษา ๒๕๕7

๒.๓ งานจัดระบบบริหาร
๒.๔ งานพัฒนาปรับปรุงระบบ ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน

ความสําเร็จ
๑. ระดับความสําเร็จของโครงการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา รอยละ 80 มีระดับคุณภาพดีมาก
๒. ระดับความสําเร็จของงาน/โครงการ/กิจกรรมตาม
มาตรฐานการศึกษา คิดเปนรอยละ ๙5.00 มีคุณภาพ
ระดับดีขึ้นไป
ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและ
ผูปกครองตอระบบบริหาร มีความพึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙5.98
ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและ
ผูปกครองตองานพัฒนาปรับปรุงระบบ ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 95.06

๒. ผลการพัฒนา
จากการดําเนินการงานประกันคุณภาพภายใน และงานบริหารสงผลให โรงเรียนมีการกําหนด
มาตรฐานการศึกษา จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุงพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพโรงเรียน ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน นําผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง และจัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพ ปการศึกษา ๒๕๕5
– ๒๕๕7 ปรับเปลี่ยน และพัฒนาเปนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2558 – 2560 อยางเปนระบบ
ครบวงจร PDCA
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๒ ในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ วิเคราะหสภาพปญหา (SWOT)
๓.๒ ประชุมวางแผน (แกปญหา/พัฒนา)
๓.๓ กําหนดกิจกรรม/งาน
๓.๔ มอบหมายแตงตั้งผูรับผิดชอบแตละกิจกรรม/งาน
๓.๕ กําหนดปฏิทินในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
๓.๖ ผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผน
๓.๗ รายงาน
๓.๘ นําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาในปตอไป
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ดานที่ ๓ มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
ตัวบงชี้

๑๓.๑ มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภ ายในสถานศึกษาและใช
ประโยชนจากแหลงเรียนรู ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู
ที่เกี่ยวของ
๑๓.๒ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๓

ระดับที่ได

น้ําหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได

4

๕

4.00

5

๕

5.00

๑๐

9.00

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานที่ ๑๓ โรงเรียนมีการสราง
สงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนเปนสังคมแหงการเรียนรู ดังนี้
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการสองภาษา
๑.๑ กิจกรรมโครงการสองภาษา

๑.๒ กิจกรรม Partner School
๑.๓ กิจกรรม Sister School
๑.๔ กิจกรรม English Camp
๒. โครงการสัมพันธชุมชน
๒.๑ กิจกรรมสรรหาแหลงเรียนรูสูโลกกวางทาง
การศึกษา

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

ความสําเร็จ
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 97.26
๒. นักเรียนทุกคนศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๑๐๐
ปการศึกษา 2557 ไมมีการดําเนินกิจกรรม เนื่องจาก
กิจกรรมนี้ดําเนินการจัด 2 ปตอครั้ง ซึ่งยังไมครบรอบ
การดําเนินกิจกรรม
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๑๐๐
๑. การดําเนินงานสรรหาแหลงเรียนรูสูโลกกวางทาง
การศึกษาเปนปจจุบัน
๒. ครูผูสอนมีการใชแหลงเรียนรูภายใน หรือภายนอก
ในการจัดการเรียนรู คิดเปนรอยละ 87.06
3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอกิจกรรมนี้ คิดเปน
รอยละ 91.08
หนา 123

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
๒.๒ กิจกรรมรวมงานกิจกรรมกับชุมชน

3. โครงการประชาสัมพันธโรงเรียน
3.1 กิจกรรมประชาสัมพันธโรงเรียนสูชุมชน

ความสําเร็จ
1. ชุมชนและหนวยงานตาง ๆ รอยละ ๙3.75 มีความ
พึงพอใจ แ]ะประทับใจบุคลากรครู และนักเรียนที่ให
ความรวมมือ สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของชุมนุม และ
หนวยงานเปนอยางดี
1. ผูปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจ ในการ
ประชาสัมพันธของโรงเรียน คิดเปนรอยละ 90.57
2. โรงเรียนเขารวมกิจกรรมตอชุมชนภายนอก องคกร
ตาง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทุกกิจกรรม

๒. ผลการพัฒนา
จากการดําเนินการโครงการสองภาษา และโครงการสัมพันธชุมชนสงผลให มีการสรางและ
พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและใชประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อพัฒนา
การเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของโรงเรียน รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร
ภายในโรงเรียน ระหวางโรงเรียนกับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ มีระดับความความพึงพอใจตอการ
ดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 96.42
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๓ ในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ วิเคราะหสภาพปญหา (SWOT)
๓.๒ ประชุมวางแผน (แกปญหา/พัฒนา)
๓.๓ กําหนดกิจกรรม/งาน
๓.๔ มอบหมายแตงตั้งผูรับผิดชอบแตละกิจกรรม/งาน
๓.๕ กําหนดปฏิทินในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
๓.๖ ผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผน
๓.๗ รายงาน
๓.๘ นําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาในปตอไป
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ดานที่ ๔ มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนดขึ้น
ตัวบงชี้

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตาม
เปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของ
สถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย
วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๔

ระดับที่ได

น้ําหนัก (คะแนน)

คะแนน
ที่ได

5

๓

3.00

5

๒

2.00

๕

5.00

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาตามงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนา
โรงเรียนใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนดขึ้น ดังนี้
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

๑. งานบริหาร
๑.๑ งานทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ ปการศึกษา ๒๕๕6๒๕๕8
๑.๒ งานกํากับติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจําป ปการศึกษา ๒๕๕7

๑.๓ งานจัดระบบบริหาร
๑.๔ งานพัฒนาปรับปรุงระบบ ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

ความสําเร็จ
มีการดําเนินงานทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพ ป
การศึกษา ๒๕๕5 – ๒๕๕7 อยางเปนระบบครบวงจร
PDCA
๑. ระดับความสําเร็จของโครงการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา รอยละ 80 มีระดับคุณภาพดีมาก
๒. ระดับความสําเร็จของงาน/โครงการ/กิจกรรมตาม
มาตรฐานการศึกษา คิดเปนรอยละ ๙5.00 มีคุณภาพ
ระดับดีขึ้นไป
ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและ
ผูปกครองตอระบบบริหาร มีความพึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 95.98
ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและ
ผูปกครองตองานพัฒนาปรับปรุงระบบ ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙5.06
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
ความสําเร็จ
๒. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
๒.๑ กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน ตาม ๑. โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักวัฒนธรรม โรงเรียนการ หลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักวัฒนธรรมโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและ
ผูปกครองตอการบริหารงาน มีความพึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙2.68
๓. งานประกันคุณภาพภายใน
๓.๑ งานประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
รอยละ ๑๐๐.๐๐ ของผลการประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษา
การศึกษาอยูในระดับดีขึ้นไป
๓.๒ งานตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
รอยละ ๙3.00 ของผลการประเมินตามมาตรฐานและ
ตัวบงชี้อยูในระดับดีขึ้นไป
๔. โครงการลูกวินิตมีวินัย
๔.๑ กิจกรรมตามคําสอนของหลวงพอ
ผลการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนดานระเบียบวินัย
พระพุทธวรญาณ
ตามคําสอนของหลวงพอพระพุทธวรญาณ ๑.มีระเบียบ
แถว ๒.การตรงตอเวลา ๓.มีสัมมาคารวะ ๔.การรักษา
ความสะอาด ๕.การแตงกายถูกตองเรียบรอย
๖.มีมารยาทในที่ประชุม อยูในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 98.93(4,910)
๔.๒ กิจกรรมประชุมประจําสัปดาห
๑. ผลการประเมินพฤติกรรมของนักเรียน อยูในระดับดี
ขึ้นไปหลังการเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 96.78
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
การประชุมประจําสัปดาห มีความพึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙3.48
๔.3 กิจกรรมเดินตามเสนวินัยและทางมาลาย
ผลการประเมินของนักเรียนเดินตามเสนวินัย อยูใน
ระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 98.47(4,887)
๔.4 กิจกรรมธนาคารความดี
๑. ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนดานความกตัญู
กตเวที อยูในระดับดีขึ้นเปนรอยละ 98.37(4,882)
๒. ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนดานความซื่อสัตย
อยูในระดับดีขึ้นเปนรอยละ 95.75(4,752)
๓. ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนดานความการเขา
รวมกิจกรรมของโรงเรียน อยูในระดับดีขึ้นเปนรอยละ
98.03(4,865)
๔. ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนดานความตรงตอ
เวลา อยูในระดับดีขึ้นเปนรอยละ 96.43(4,786)
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๒. ผลการพัฒนา
จากการดําเนินการงานบริหาร โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน และโครงการลูก
วินิตมีวินัยสงผลให ผูเรียนเปนลูกวินิตมีวินัยตามเจตนารมณของหลวงพอพระพุทธวรญาณ ผูกอตั้ง โรงเรียนวินิต
ศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ กําหนดไววา ๑. ระเบียบแถว ๒. การตรงตอเวลา ๓. มีสัมมาคารวะ ๔. ความสะอาด
๕. การแตงกายถูกตองเรียบรอย ๖. มีมารยาทในที่ประชุม และเปนไปตามปรัชญาของโรงเรียน อพฺยาปชฺฌํ
สุขํ โลเก การชวยกันเปนสุขในโลก วิสัยทัศนโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ เปนองคกรแหงการเรียนรู
เชิดชูคุณธรรม จริยธรรม เลิศล้ําวิชาการ สูมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเปนไทย
สวนโรงเรียนมีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลัก
วัฒนธรรม โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา มีการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
และสามารถตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาไดเปนระบบ และดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพ
ปการศึกษา ๒๕๕5–๒๕๕7 และพัฒนาเปนแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2558–2560
อยางเปนระบบครบวงจร PDCA
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๔ ในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ วิเคราะหสภาพปญหา (SWOT)
๓.๒ ประชุมวางแผน (แกปญหา/พัฒนา)
๓.๓ กําหนดกิจกรรม/งาน
๓.๔ มอบหมายแตงตั้งผูรับผิดชอบแตละกิจกรรม/งาน
๓.๕ กําหนดปฏิทินในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
๓.๖ ผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผน
๓.๗ รายงาน
๓.๘ นําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาในปตอไป
ดานที่ ๕ มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริม
สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ตัวบงชี้

ระดับที่ได

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย
จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
๑๕.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๕

5
4

น้ําหนัก (คะแนน)

คะแนน
ที่ได

๓

3.00

๒
๕

2.00

5.00

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาตามงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรม
ตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและสงเสริมโรงเรียนใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น ดังนี้
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนเฉพาะทาง
1.1 กิจกรรมสงเสริมการแขงขันทางวิชาการภายนอก

ความสําเร็จ

๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขนึ้ ไป คิดเปน
รอยละ ๙6.59
๒. นักเรียนที่เขารวมการแขงขันภายนอกรอยละ
๙2.12 ไดรับประสบการณการตัดสินใจ การคิด
วิเคราะห การนําความรูตาง ๆ มาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
๓. นักเรียนที่เขารวมการแขงขันภายนอกรอยละ
๙๒.86 ไดรับผลการแขงขันอยูในระดับดีขึ้นไป
1.2 กิจกรรมโครงการเตรียมความรูมุงสูมหาวิทยาลัย ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙7.36
๒. ผลการประเมินของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น รอยละ ๙2.65
๓. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สามารถสอบ
เขามหาวิทยาลัยไดทุกคน
1.3 กิจกรรมโครงการอัจฉริยะทางวิชาการ
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙6.04
๒. นักเรียนทุกคนศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.๑๓ กิจกรรมโครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการ
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙6.01
๒. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนสอบผานคาย
สอวน. 2 คน
๓. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสอบผานคาย
สอวน. 34 คน
1.๑๔ กิจกรรมโครงการเตรียมความพรอมทางวิชาการ ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
ทหาร
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙6.79
๒. นักเรียนสอบเขาโรงเรียนเตรียมทหาร ได ๑7 คน
๓. นักเรียนสอบเขาโรงเรียนชางฝมือทหาร ได 32 คน
๔. นักเรียนสอบเขาโรงเรียนชางการไฟฟาสวนภูมิภาค
ได ๑5 คน
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
1.๑๕ กิจกรรมโครงการชางเผือก
2. โครงการสองภาษา
2.๑ กิจกรรมโครงการสองภาษา

3. โครงการพัฒนา O-net
3.๑ สงเสริมความรู O-net ม.3 และ ม.6

ความสําเร็จ
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙6.57
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙6.89
๒. นักเรียนทุกคนศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และอาชีวศึกษา
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙4.68
๒. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) มี
คะแนนเฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรูสูงกวาคะแนน
เฉลี่ยระดับจังหวัด สังกัด และประเทศ
๓. คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
3.1 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6
- ภาษาไทย 2.24
- สังคมศึกษาฯ 4.03
- คณิตศาสตร 4.95
- วิทยาศาสตร 3.61
- ศิลปะ 6.78
3.2 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3
- สังคมศึกษาฯ 8.35
- คณิตศาสตร 5.76
- วิทยาศาสตร 1.37
- สุขศึกษาและพลศึกษา 2.38
- ศิลปะ 1.19

๒. ผลการพัฒนา
จากการดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนเฉพาะทาง โครงการสองภาษา และ
โครงการพัฒนา O-Net สงผลใหมีคะแนนเฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรูสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด สังกัด
และประเทศ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2556 ดังนี้
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ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6
- ภาษาไทย 2.24
- สังคมศึกษาฯ 4.03
- คณิตศาสตร 4.95
- วิทยาศาสตร 3.61
- ศิลปะ 6.78
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3
- สังคมศึกษาฯ 8.35
- คณิตศาสตร 5.76
- วิทยาศาสตร 1.37
- สุขศึกษาและพลศึกษา 2.38
- ศิลปะ 1.19
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 สามารถสอบเขาศึกษาตอคณะแพทยศาสตร 4 คน และ
นักเรียนทุกคนสามารถสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยระดับแนวหนาของประเทศไดทุกคน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 สามารถเขาศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
ระดับอาชีวศึกษา
นั ก เรี ย นโครงการ สอวน. สามารถสอบผ า นค า ย 1 โครงการ สอวน. จํ า นวน 36 คน
สาขาวิช าคณิต ศาสตร จํานวน 2 คน สาขาวิช าคอมพิว เตอร จํ านวน 1 คน สาขาวิ ชาฟสิ กส จํ านวน 4 คน
สาขาวิชาเคมี จํานวน 14 คน สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 15 คน
นักเรียนโครงการเตรียมความพรอมทางวิชาการทหาร สามารถสอบเขาโรงเรียนเตรียมทหาร
ได จํานวน 17 คน โรงเรียนชางฝมือทหาร จํานวน 32 คน และ โรงเรียนชางไฟฟาสวนภูมิภาค จํานวน 15 คน
นักเรียนโครงการสองภาษา สามารถสอบเขาโครงการสงเสริมความสามารถพิเศษทางภาษา
จํ า นวน 12 คน และนั ก เรี ย นทุ ก คนสามารถศึ ก ษาต อ ระดั บ มั ธ ยมศึ กษาตอนปลาย ทั้ ง สายสามั ญ และสาย
อาชีวศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๕ ในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ วิเคราะหสภาพปญหา (SWOT)
๓.๒ ประชุมวางแผน (แกปญหา/พัฒนา)
๓.๓ กําหนดกิจกรรม/งาน
๓.๔ มอบหมายแตงตั้งผูรับผิดชอบแตละกิจกรรม/งาน
๓.๕ กําหนดปฏิทินในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
๓.๖ ผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผน
๓.๗ รายงาน
๓.๘ นําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาในปตอไป
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มาตรฐานที่ ๑๖ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริม
โรงเรียนใหเตรียมความพรอมพัฒนาสูความเปนสากล
ตัวบงชี้

ระดับที่ได

16.1 จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
16.2 ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 16

4
5

คา
น้ําหนัก
๑

คะแนน
ที่ได
๐.๘๐

๑
2

๑.๐๐
1.80

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาตามงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานที่ ๑๖ การจัด
กิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา และสงเสริมโรงเรียนใหเตรียมความพรอม
พัฒนาสูความเปนสากล
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการสองภาษา
1.๑ กิจกรรมโครงการสองภาษา

1.๒ กิจกรรม Partner School
1.3 กิจกรรม English Camp
2. โครงการเปดโลกกวางสูอาเซียน
2.1 กิจกรรมอาเซียนศึกษา

ความสําเร็จ
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๙6.89
๒. นักเรียนทุกคนศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และอาชีวศึกษา
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๑๐๐
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ ๑๐๐
1. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 92.68

๒. ผลการพัฒนา
จากการดําเนินการพัฒนาตามงาน/โครงการ/กิจกรรมดังกลาวสงผลให บรรลุตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษามุงสูประชาคมอาเซียน มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๖ ในระดับดีเยี่ยม
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗
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๓. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ วิเคราะหสภาพปญหา (SWOT)
๓.๒ ประชุมวางแผน (แกปญหา/พัฒนา)
๓.๓ กําหนดกิจกรรม/งาน
๓.๔ มอบหมายแตงตั้งผูรับผิดชอบแตละกิจกรรม/งาน
๓.๕ กําหนดปฏิทินในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
๓.๖ ผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผน
๓.๗ รายงาน
๓.๘ นําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาในปตอไป
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๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕7

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษาและ หรือมัธยมศึกษา

ดานที่ ๑ มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน

มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค
ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต

ดานที่ ๒ มาตรฐานดานการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ เกิด
ประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการทีส่ งเสริมใหผูเรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง

ดานที่ ๓ มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหง
การเรียนรู

ดานที่ ๔ มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสยั ทัศน ปรัชญา และ
จุดเนนที่กําหนดขึ้น

ดานที่ ๕ มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

คะแนนรวม

น้ําหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได

ระดับ
คุณภาพ

๓๐
๕
๕

27.97
4.68
4.81

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๕

4.66

ดีเยี่ยม

๕

4.64

ดีเยี่ยม

๕

4.49

ดีมาก

๕

4.69

ดีเยี่ยม

๕๐
๑๐

45.88
9.38

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๑๐

9.20

ดีเยี่ยม

๕

4.40

ดีเยี่ยม

๑๐

9.00

ดีเยี่ยม

๑๐

9.20

ดีเยี่ยม

๕

4.70

ดีเยี่ยม

๑๐

9.00

ดีเยี่ยม

๑๐

9.00

ดีเยี่ยม

๕

5.00

ดีเยี่ยม

๕

5.00

ดีเยี่ยม

๕

5.00

ดีเยี่ยม

๕

5.00

ดีเยี่ยม

๑๐๐

92.85

ดีเยี่ยม

 ระดับขั้นพื้นฐาน อยูในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
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4. ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา
๔.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับชั้น(ม.๑-ม.๓) ปการศึกษา ๒๕๕7
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ

จํานวน
ที่เขา ๐
สอบ
1,264
1,264
1,264
1,264
1,264
1,264
1,264
1,264

-

1
6
14
55
-

25
19
34
10
1
110
8

67
107
84
10
33
76
183
42

104
183
102
73
108
86
99
172

252
315
235
173
168
81
90
262

๔

323
216
298
219
270
139
136
300

493
423
505
765
684
717
756
480

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
จํานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕

จํานวน
ที่เขา ๐
สอบ

1,372
1,372
1,372
1,372
1,372
1,372
1,372
1,372

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ 2
จํานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู
๑ ๑.๕ ๒
๒.๕
๓ ๓.๕

-

19
29
39
3
4
9
4

21
55
34
3
4
14
5

71
137
86
16
16
13
105
50

95
152
82
25
88
28
72
88

396 251
377 213
193 284
68 231
183 248
23 87
112 96
380 358

521
409
654
1,026
837
1,213
964
487

จํานวน
ที่เขา
สอบ

๐

1,405
1,405
1,405
1,405
1,405
1,405
1,405
1,405

-

5
10
19
2
1
1
2
2

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

11
18
31
11
3
4
3
4

15
101
76
76
1
14
4
31

74
259
112
35
7
15
30
104

255
274
255
107
64
67
143
512

416
281
197
164
171
105
344
441

รอยละ นร.
ที่ไดระดับ
๓ ขึ้นไป

1,068
954
1,038
1,157
1,122
937
982
1,042

84.49
75.47
82.12
91.53
88.77
74.13
77.69
82.44

จํานวน นร. รอยละ นร.ที่
ที่ไดระดับ ไดระดับ ๓
๓ ขึ้นไป
ขึน้ ไป

๔

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
จํานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู
๑ ๑.๕ ๒
๒.๕
๓
๓.๕

จํานวน
นร.ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป

๔
629
462
715
1,010
1,158
1,199
879
311

1,168
999
1,131
1,325
1,268
1,323
1,172
1,225

85.13
72.81
82.43
96.57
92.42
96.43
82.42
89.29

จํานวน
นร.ทีไ่ ด
ระดับ ๓
ขึ้นไป

รอยละ นร.
ที่ไดระดับ
๓ ขึ้นไป

1,300
1,017
1,167
1,281
1,393
1,371
1,366
1,264

92.53
72.38
83.06
91.17
99.15
97.58
97.22
89.96
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับชั้น(ม.4-ม.6)ปการศึกษา ๒๕๕7
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ

จํานวน
ที่เขา ๐
สอบ
316
316
316
316
316
316
316
316

-

1
-

-

-

1
1

58
151
121
1
1
10
2
75

72
54
86
19
2
17
80
66

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ ๒
จํานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕

จํานวน
ที่เขา ๐
สอบ
275
275
275
275
275
275
275
275

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
จํานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู
๑ ๑.๕ ๒
๒.๕
๓ ๓.๕

-

-

1
-

1
1
-

-

16
107
74
24
1
21

164
53
104
126
30
68

๐

331
331
331
331
331
331
331
331

-

-

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

-

24
3
9
-

19
15
7
14
8
-

รอยละ นร.
ทีไ่ ดระดับ
๓ ขึ้นไป

315
315
316
316
316
316
316
315

99.68
99.68
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.68

จํานวน นร. รอยละ นร.ที่
ที่ไดระดับ ไดระดับ ๓
๓ ขึ้นไป
ขึน้ ไป

95
114
96
124
274
275
245
186

จํานวน
ที่เขา
สอบ

-

185
110
109
296
313
289
234
174

๔

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ ๒
จํานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู
๑ ๑.๕ ๒
๒.๕
๓
๓.๕
-

๔

จํานวน
นร.ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป

275
274
274
274
275
275
275
275

๔
331
288
313
324
317
331
314
331

100.00
99.64
99.64
99.64
100.00
100.00
100.00
100.00

จํานวน
นร.ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป

รอยละ นร.
ที่ไดระดับ
๓ ขึ้นไป

331
331
331
331
331
331
331
331

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
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๔.๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ปการศึกษา ๒๕๕7
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
สาระวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาอังกฤษ

จํานวนคน

คะแนน
เฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1,404
1,404
1,404
1,404
1,404
1,404
1,404
1,404

39.08
35.30
44.28
51.32
64.99
46.26
49.37
30.53

8.64
15.64
13.07
10.56
10.01
9.38
10.75
11.93

จํานวนรอยละของนักเรียนที่ได
ระดับ
ปรับปรุง
พอใช
ดี
7.55(106)
84.54(1,187)
7.91(111)
7.55(106)
81.34(1,142) 11.11(156)
6.27(88)
83.47(1,171) 10.26(144)
0.42(6)
69.93(981)
29.65(416)
0.21(3)
54.13(760)
45.66(641)
1.21(17)
85.61(1,202) 13.18(185)
1.50(21)
75.50(1,060) 23.00(323)
5.27(74)
87.32(1,226)
7.41(104)

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
สาระวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาอังกฤษ

จํานวนคน

คะแนน
เฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

331
331
331
331
331
331
331
331

62.17
31.16
37.65
40.88
56.76
38.12
54.69
29.92

12.64
19.21
10.36
9.37
9.26
7.66
10.05
12.42

จํานวนรอยละของนักเรียนที่ได
ระดับ
ปรับปรุง
พอใช
ดี
0.91(4)
38.97(129) 60.12(199)
1.20(4)
85.50(283)
13.30(44)
4.83๖(16)
89.73(297)
5.44(18)
6.97(23)
84.55(279)
8.48(28)
0.61(2)
64.65(214) 34.74(115)
6.65(22)
88.52(293)
4.83(16)
0.30(1)
55.90(185) 43.80(145)
2.11(7)
92.15(305)
5.74(19)

หมายเหตุ ๑.จํานวนคน คะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดูจากรายงานผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน คาสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา
๒. จํานวนรอยละของนักเรียนที่ไดระดับ ปรับปรุง พอใช ดี ใหดูจากรายงานผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ผลการทดสอบ O-Net รายบุคคล โดยใชเกณฑดังนี้
๑. ปรับปรุง ระดับผลการทดสอบอยูในชวง 0.00 – 1.00
๒. พอใช ระดับผลการทดสอบอยูในชวง 1.50 – 2.50
๓. ดี ระดับผลการทดสอบอยูในชวง 3.00 – 4.00
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗
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๔.๕ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ระดับชั้น

จํานวน นร.
ทั้งหมด

มัธยมศึกษาปที่ ๑
มัธยมศึกษาปที่ ๒
มัธยมศึกษาปที่ ๓
มัธยมศึกษาปที่ 4
มัธยมศึกษาปที่ 5
มัธยมศึกษาปที่ 6
รวม
เฉลี่ยรอยละ

1,264
1,372
1,405
316
275
331
4,963
100.00

ดีเยี่ยม
1,264
1,372
1,401
316
275
331
4,961
99.96

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค)
ดี
ผาน
-

ไมผาน
2
0.04

๔.๖ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
ระดับชั้น

จํานวน นร.
ทั้งหมด

มัธยมศึกษาปที่ ๑
มัธยมศึกษาปที่ ๒
มัธยมศึกษาปที่ ๓
มัธยมศึกษาปที่ 4
มัธยมศึกษาปที่ 5
มัธยมศึกษาปที่ 6
รวม
เฉลี่ยรอยละ

1,264
1,372
1,405
316
275
331
4,963
100.00

๔.๗ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ระดับชั้น

จํานวน นร.
ทั้งหมด

มัธยมศึกษาปที่ ๑
มัธยมศึกษาปที่ ๒
มัธยมศึกษาปที่ ๓
มัธยมศึกษาปที่ 4
มัธยมศึกษาปที่ 5
มัธยมศึกษาปที่ 6
รวม
เฉลี่ยรอยละ

1,264
1,372
1,405
316
275
331
4,963
100.00
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ดีเยี่ยม
1,264
1,372
1,401
316
275
331
4,961
99.96

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(การอานคิด วิเคราะห และเขียน)
ดี
ผาน
-

ไมผาน
2
0.04

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผูเรียน)
ผาน
ไมผาน
1,264
1,372
2
1,401
316
275
331
2
4,961
0.04
99.96
หนา 137

๔.๘ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ๕ ดาน
๑) ดานความสามารถในการสื่อสาร
นักเรียนบอกเลาไดชัดเจน และตรงประเด็นวาเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร และเพื่ออะไรใน
การถายทอด ความคิด ความรู ความเขาใจ ความรูสึก เพือแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณอันเปนประโยชน
ตอการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและเพื่อนรวมชั้น
นักเรียนเลือกใชสื่อกลางและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมในการบอกเลา /นําเสนอผลงาน
หนาชั้น มีลําดับและความตอเนื่องในการเสนอความคิดครอบคลุมประเด็นสําคัญและมีรายละเอียดครบถวน
ตลอดจนมีวิธีการในการตอบคําถาม เพื่อสรางความเขาใจและลดความขัดแยงในการตอบปญหาใหกับเพื่อนรวมชั้น
ไดเหมาะสม
การบอกเลาของนักเรียนแสดงถึงความสามารถในการตีความ เปรียบเทียบ จําแนกหรือ
แยกแยะองคประกอบของเรื่องราวหรือเหตุการณ และบอกความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้น
และแสดงถึงแนวคิดใหม/วิธีใหมในการแกปญหาหรือสรางสิ่งใหม โดยนําขอมูลเดิมหรือสิ่งที่เรียนรูมาแลวมาตอ
ยอด มีหลักฐานที่นาเชื่อถือได เพื่อไปสูการตัดสินใจหรือขอสรุปที่สมเหตุสมผล
๒) ดานความสามารถในการคิด
นักเรียนมีการรับรูสิ่งที่ไดยิน ตีความและใจจับความสิ่งที่รับรูนั้นเขาใจและ จดจําไว การใช
ถอยคํ า น้ํ าเสี ยง รวมทั้งกิ ริ ยาอาการถ ายทอดความรู ความคิ ด และความรู สึ กของผู พูดให ผูฟงไดรั บรู และเกิดการ
ตอบสนอง การรับรูขอความในการเขียนของตนเองหรือของผูอื่น รวมถึงการรับรูความหมายจากเครื่องหมายและ
สัญลักษณตางๆ เชนสัญลักษณจราจร การถายทอดความรู ความคิด ความรูสึก และความตองการของบุคคลออกมา
เปนลายลักษณอักษร เพื่อสื่อความหมายใหผูอื่นเขาใจ
เพื่อใหไดรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ ซึ่งเปนขอมูลเชิงประจักษ ที่ไมมีการใชประสบการณ
และความคิดเห็นของนักเรียนในการเสนอขอมูล ขอมูลจากการสังเกตมีทั้งขอมูลเชิงคุณภาพและขอมูลเชิงปริมาณ การ
พิจารณาตรวจสอบสิ่งที่สังเกตอยางมีจุดมุงหมายเพื่อใหไดขอเท็จจริง และความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งนั้น การบงชี้สิ่งตางๆ
หรือบอกสวนตางๆ ที่เปนองคประกอบหรือลักษณะของสิ่งที่ศึกษา การใชวิธีการตางๆเก็บขอมูลที่ตองการรู การจําแนก
ระบุสิ่งของหรือเหตุการณตางๆ ในสิ่งที่เหมือนกันและสิ่งที่ตางกัน
นักเรียนสามารถวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห
คิดสังเคราะห ใชความคิดในการออกแบบสรางสรรคชิ้นงานอยางมีขั้นตอนเปนระบบ
๓) ดานความสามารถในการแกปญหา
นักเรี ยนมี คุณสมบั ติ ในการแก ป ญหา ดั งนี้ 1. รู จั กคิด อย างมี เ หตุผ ล 2. ตั้ งใจค น หา
ความจริง 3. กระตือรือรน 4. ใฝรูใฝเรียน สนใจสิ่งรอบดาน 5. เปดใจรับความคิดใหม 6. มีมนุษยสัมพันธ
7. มีคุณลักษณะความเปนผูนํา 8. มีความคิดหลากหลาย และคิดยืดหยุน 9. มั่นใจในตนเอง 10. มีความคิด
สรางสรรค 11. มีความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณ 12. ใจเย็น สุขุม และรอบคอบ รวมถึงสามารถ
แยกแยะประเด็นปญหาในแงมุมตาง ๆ มีทักษะในการวิเคราะหปญหาและแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗
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๔) ดานความสามารถในการใชทักษะชีวิต
นักเรียนตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น รูจักความถนัดความสามารถ
จุดเดน จุดดอยของตนเอง เขาใจความแตกตางของแตละบุคคล รูจักตนเอง ยอบรับคุณคาและภาคภูมิใจในตนเอง
ผูอื่น และโรงเรียน มีเปาหมายในชีวิต และมีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง มีความคิดวิเคราะห ตัดสินใจ
และหาทางเลือกและตัดสินใจแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยางสรางสรรค รวมถึงสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และนักเรียนเขาใจมุมมอง อารมณ ความรูสึกผูอื่น ใชภาษาไดอยางเหมาะสม วางตัวได
ถูกตอง เหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ใชการสื่อสารที่สรางสัมพันธภาพที่ดี มีความเชื่อมั่น กลาตัดสินใจ เรียนรู
ที่จะอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
๕) ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี
นักเรียนสามารถใชโปรแกรมพื้นฐานในการเรียนไดอยางเหมาะสม เชน MS-Word
MS-Excel MS-PowerPoint เปนตน
นักเรียนสามารถใชคอมพิวเตอรในการติดตอสื่อสารได เชน การรับสงขอมูลทาง e-mail
หรือ Internet Facebook เปนตน
นักเรียนสามารถใหขอเสนอแนะในการเลือกใชเทคโนโลยีสารนเทศที่เหมาะสมตอการ
จัดการเรียนการสอนของตนเอง และสามารถสรางชิ้นงานจากสื่อและเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗

หนา 139

บทที่ 4 สรุปผลการพัฒนา

(นอกเหนือจากตัวชี้วัดตามเกณฑมาตรฐาน)
1. จุดเดนของสถานศึกษา (เลือกไดมากกวา 1 ขอ และเพิ่มเติมได)
ดานครู

จุดเดนของสถานศึกษา

จัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพสงผลตอพัฒนาการผูเรียน
ปลูกฝงเด็กใหมีวินัย มีเหตุผล กลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตอง
สามารถบูรณาการสื่อการเรียนการสอนไดเปนอยางดี
รูเปาหมายหลักสูตร/การศึกษา ทําใหวางแผนพัฒนาคุณภาพอยางมีระบบ
วิเคราะหหลักสูตรและจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
นําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพัฒนาคุณภาพใหดีขึ้น
ประเมินพัฒนาการผูเรียนตามสภาพจริง
จัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณภาพผูเรียน และจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมในการพัฒนาเด็ก
ดูแล เอาใจใส ผูเรียนทั่วถึง
นํากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช
พัฒนากระบวนการคิดของเด็ก
มีประสบการณในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
มีการทํางานรวมกันเปนทีม
มีความรู ความสามารถ ตรงกับงานที่รบั ผิดชอบ/เขาใจในการจัดการเรียนการสอน
มีความรูเขาใจ/ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กที่มีความตองการพิเศษเปนอยางดี
มีความตั้งใจและมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ ขยัน อดทน เสียสละ
มีจํานวนเพียงพอ/คุณสมบัติตามเกณฑ
เปนแบบอยางที่ดีของผูเรียน
พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ/อบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามขาวสาร ขอมูล นวัตกรรมใหมๆ
มีความสัมพันธที่ดีระหวางผูปกครอง/ชุมชน/ผูเรียน
ดานผูบริหาร
มีความรูเขาใจและทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กที่มีความตองการพิเศษเปนอยางดี
มีประสบการณในการเรียนการสอน
สงเสริมการทํางานเปนทีม
มีวิสัยทัศนและภาวะผูนํา ทั้งดานวิชาการ และการบริหาร
ไดรับรางวัลผูบริหารดีเดน
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
มีความคิดริเริ่ม/สรางสรรค
มีคุณธรรม จริยธรรม
มีมนุษยสัมพันธดี
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗
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จุดเดนของสถานศึกษา
สรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรในโรงเรียน
ตระหนักและสงเสริมใหครู ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาความสามารถของครู
บริหารงานโดยใชหลักการมีสวนรวม/กระจายอํานาจ
บริหารงานบุคคลและงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
มีความเปนประชาธิปไตย
ตระหนักถึงการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ดานผูเรียน
ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา
มีความขยัน/อดทน/รอบคอบ
มีจิตใจเอื้ออาทร/เมตตากรุณา/เสียสละ/กตัญู
มีระเบียบวินัย/รับผิดชอบ/ซื่อสัตย
มีสัมมาคารวะตามแบบวัฒนธรรมไทย
ใชทรัพยากรอยางคุมคา/ประหยัด
ทานอาหารมีประโยชน/มีสุขลักษณะที่ดี
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
ทําชื่อเสียงใหกับโรงเรียนดานวิชาการ/กีฬา/ศิลปะ
สุขภาพกาย สุขภาพจิต/สุขนิสัย ดี ชื่นชมดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
มีมนุษยสัมพันธที่ดี
เขาใจพิษภัยและหางไกลจากสิ่งเสพติด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาขึ้น
มีความรูทักษะเบื้องตน มีทักษะในการทํางาน
มีทักษะการวิเคราะห/การสื่อความ
มีจินตนาการ/ความคิดริเริ่มสรางสรรค
รูจักการเปนผูนําและผูตาม/ทํางานรวมกับผูอื่นได/ทํางานเปนทีม
กระตือรือรน/ใฝรูใฝเรียน/รักการอาน
มีทักษะการใชกลามเนื้อ/ประสาทสัมผัส/มิติสัมพันธ
มีอิสระในการนําเสนองานของตนเอง/กลาแสดงออก
ดานสถานศึกษา
ระบบการบริหารจัดการดี//พัฒนาองคกรอยางเปนระบบ
การบริหารงบประมาณโปรงใสตรวจสอบได
จัดองคกร/โครงสรางการบริหารงานโดยบุคลากรมีสวนรวม
มีทุนการศึกษาและอาหารกลางวัน
มีบริการรถรับสงผูเรียน
มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจําป
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จุดเดนของสถานศึกษา
มีระบบสารสนเทศครบถวนและเปนปจจุบัน
มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย/สภาพแวดลอมปลอดภัย
สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน
สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง เขารับการอบรม
ใหความสําคัญและเขารวมในกิจกรรมดานศาสนสัมพันธกับทุกศาสนา
ไดรับความรวมมือ/ยอมรับ/สนับสนุน จากผูปกครองและหนวยงานตาง ๆ ในชุมชนเปน
อยางดี
ประชาสัมพันธขาวสารของโรงเรียนใหผูปกครองและชุมชนทราบ
การเรียนการสอนเหมาะสมกับพัฒนาการ/ความตองการของผูเรียน
นํากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาบูรณาการเรียนการสอน
สงเสริม/จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะกับศักยภาพและความตองการของผูเรียน
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน
จัดกิจกรรมที่สรางจิตสาธารณะใหแกผูเรียน
มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
เปนแหลงฝกประสบการณของนักศึกษาสถาบันตางๆ
มีทรัพยากร ปจจัยที่เอื้อตอการเรียนการสอนอยางเพียงพอและหลากหลาย
สงเสริมการใชแหลงเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่น
วางแผนและดําเนินการวัดผล ประเมินผล ติดตามผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง
มีหลักสูตรประจําสถานศึกษา
มุงสงเสริมคุณภาพใหเด็กเปนคนดี
มีสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อตอการเรียนรูอยางเพียงพอ
มีหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรที่มีอุปกรณครบถวนตรงตามหลักสูตร
หองเรียนทันสมัย มีระบบคอมพิวเตอรที่ตอ LAN และ มี LCD Projector บางหองเรียน
อาคารเรียน/หองประกอบ/สื่อการเรียนการสอนเพียงพอ/พรอมใช
2. จุดควรพัฒนา (เลือกไดมากกวา 1 ขอ และเพิ่มเติมได)
จุดควรพัฒนา

ดานครู
 การจัดประสบการณการเรียนรู
 จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
 ใชวิธีสอนที่หลากหลายสงเสริมการคิดวิเคราะห/สังเคราะห/สรางสรรค
 ศึกษารูปแบบ/การจัดกิจกรรม/วิธีการสอน แบบสมัยใหม
 พัฒนาบันทึกหลังการสอนและนําผลการประเมินมาใชพัฒนาผูเรียน
 เนนการจัดกิจกรรมโดยใชแหลงเรียนรูภายในใหเกิดประโยชนมากที่สุด
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๗
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จุดควรพัฒนา

 การผลิตสื่อการเรียนการสอนเอง
 การทําวิจัยในชั้นเรียน
 จัดครูใหตรงสาขาวิชา
 ความรูเขาใจหลักสูตรในการเชื่อมโยงกับการจัดทําแผนการจัดประสบการณ
 ปลูกฝงใหครูรักงาน ลดการเขา-ออกของครู
 สงเสริมใหครูผลิตสื่อการสอนใชเอง
ดานผูบริหาร
 ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานใหเปนระบบ/รูปแบบที่ชัดเจน
 พัฒนาคุณภาพครูและสวัสดิการครู
 การสรางขวัญและกําลังใจใหครู/ยกยองผูมีความสามารถ มีผลงานดี ประพฤติดี
 การนําขอมูลและผลการประเมินใชตัดสินใจ/ปรับปรุงงาน
ดานผูเรียน
 ทักษะในการแสวงหาความรู/ การสังเกต/สํารวจ/เชื่อมโยง
 การทํางานรวมกับผูอื่น
 ความอดทน อดกลั้น/ทํางานจนสําเร็จ
 พัฒนาทักษะในดานอื่น ๆ นอกเหนือจากกลุมสาระ
 การคิดนอกกรอบ/พัฒนาเชิงนวัตกรรม/คิดสรางสรรค/จินตนาการ
 พัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ/การคิดวิเคราะห/ไตรตรอง/สังเคราะห
 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระอังกฤษ/วิทยาศาสตร/คณิตศาสตร/ภาษาไทย/สังคม/
อาชีพ/คอมพิวเตอร
ดานสถานศึกษา
 มีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนอยางสม่ําเสมอ
 พัฒนาขอมูลสารสนเทศอยางครบถวน/การจัดระบบขอมูลสารสนเทศ
 สงเสริมใหครูจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียน
 พัฒนาใหมีครูแกนนําและครูตนแบบ
 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน/ธรรมนูญ/แผนปฏิบัติการประจําป
 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/นิเทศ
 การตรวจสอบภายใน
 จัดกิจกรรมที่สงเสริมความรวมมือระหวางบานกับโรงเรียน
 การประชาสัมพันธขาวสารการดําเนินงานของโรงเรียน
 การสรางความสัมพันธกับชุมชน/ผูปกครอง/ผูเรียน/ครู
 การใหผูปกครองและผูเรียนมีบทบาทในการสนับสนุนทางวิชาการ
 การเผยแพรจุดเดนของโรงเรียน/ประชาสัมพันธใหรับรู
 การจัดกิจกรรมที่กระตุนการคิดวิเคราะห/สังเคราะห/สรางสรรค/แกปญหา/ตัดสินใจ
 การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใชในการเรียนการสอน
พัฒนา/ประเมิน หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
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จุดควรพัฒนา
การประเมินพัฒนาการเตรียมความพรอม
 ผูปกครองยังไมเขาใจหลักสูตรการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอม
 สงเสริมการพัฒนาดานจิตสาธารณะ
 จัดทําหลักสูตรทองถิ่น ใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นได
 ใหมีวิทยากรทองถิ่น/รวมจัดแหลงเรียนรูรวมชุมชน
 จัดใหมีศูนยวิทยาการที่สงเสริมองคความรู
 ใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นใหเอื้อตอการเรียนการสอน
 พัฒนาแหลงเรียนรูภายในใหเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน
 ปรับปรุงสภาพแวดลอมบริเวณของโรงเรียนใหมีความสะอาด/ปลอดภัย
 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน/นวัตกรรม/อุปกรณปฏิบัติการวิชาตางๆ
 หองสมุดที่ทันสมัย/หองสมุดอิเล็กทรอนิกส/หนังสือเพียงพอและหลากหลาย สามารถใหผูเรียน
ศึกษาคนควา
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต (เลือกไดมากกวา 1 ขอ และเพิ่มเติมได)
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ดานครู
 การเขียนแผนการเรียนรูอยางเชี่ยวชาญ
 ครูผูสอนไดรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิควิธี และนวัตกรรมที่หลากหลาย
 จัดกิจกรรม/ชมรม ตามความสนใจของผูเรียน
 จัดทําแผนการเรียนทางภาษาที่หลากหลาย
ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ/เนนสอนแบบโครงงาน/เนนสอนแบบบูรณาการ/
เนนการสอนบทบาทสมมติ
 พัฒนาการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติ
 พัฒนาผูเรียนใหมีประสบการณจริง/การดํารงชีวิต/การใชชีวิตประจําวัน
 สงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้นเรียน
 สงเสริมใหมีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอน
 สงเสริมการนิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู
 สงเสริมการวิเคราะหหลักสูตรเพื่อจัดทําแผนการสอน
 ประเมินผลตามสภาพจริงและนําผลมาใช
 พัฒนาปรับปรุงการจัดทําแฟมสะสมของผูเรียนใหเปนระบบ
 รายงานการพัฒนาการของเด็กใหผูปกครองทราบ
 ครูไดรับการอบรม ศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง
 พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถเทคนิคและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ดานผูบริหาร
 แตงตั้งผูรับผิดชอบในการบริหารและดําเนินการอยางมีระบบ
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต
 มีการวางระบบและระเบียนสําหรับการบริหารงานอยางเหมาะสม
 สงเสริมและสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากร
 การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
 ใหบุคลากรมีสวนรวม/มีความเขาใจ ในการบริหารงาน
 สงเสริมใหทํางานเปนทีม
ดานผูเรียน
 จัดกิจกรรมสงเสริม ปลูกจิตสํานึก ใหผูเรียน เห็นคุณคา สิ่งแวดลอม ทรัพยากร
 จัดทําบันทึกความดี
 ผูเรียนมีสุขนิสัยที่ดี รูจักการออมทรัพยและการใชทรัพยากรอยางประหยัด
 ปลูกจิตสํานึกผูเรียนโดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 พัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมที่ดี
 มีคุณธรรมจริยธรรม คานิยมอันพึงประสงค จิตสํานึกที่ดี
 รักความเปนไทย/มีสัมมาคาราวะ/พูดจาไพเราะ/มีความสุภาพ เรียบรอย/มีมารยาท
 รูคุณคาการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
 ฝกความเปนผูนํา/ผูตาม
 ฝกกระบวนการทํางานอยางเปนขั้นเปนตอน
 จัดกิจกรรมสงเสริม/พัฒนา พฤติกรรม บุคลิกภาพ และศักยภาพของผูเรียน
 การทําโครงงาน
 เขาคายภาษาอังกฤษ/วิชาการ/ผูเรียนเกง/คายอื่นๆ
 พัฒนาทักษะการพูด/อาน/เขียน
 สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการคิด/การแกปญหา/สามารถตัดสินใจได
 สังเคราะห วิเคราะห อธิบายเหตุการณ ได
 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้นทุกกลุมสาระการเรียนรู
 มีผลสัมฤทธิ์สูงตามเกณฑมาตรฐาน/สามารถศึกษาตอในระดับสูงไดอยางดี
 สนับสนุนใหผูเรียนเขาแขงขันดานวิชาการใหมากขึ้น
 ผูเรียนมีความรูความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเรียนรู และทบทวนบทเรียนบน
Learning Space ในวิชาตาง ๆ
 ผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียน
 พัฒนาผูเรียนดานศิลปะ ดนตรี กีฬา/ใหผูเรียนรวมกิจกรรมตามความถนัด สนใจ
ดานสถานศึกษา
จัดทําโครงสรางการบริหารชัดเจน /แผนกลยุทธ/แผนพัฒนาสถานศึกษา/ธรรมนูญสถานศึกษา/
แผนภูมิองคกร/โครงสรางการบริหาร
วางแผนงบประมาณใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ
วางแผนพัฒนาผูเรียนใหครอบคลุมพัฒนาการทุกดาน
สรางผูปริวรรตเพื่อแบงเบาภาระของผูบริหาร
การบริหารโครงการ กิจกรรมที่มีการนิเทศติดตามอยางตอเนื่อง
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ประเมินผลการปฏิบัติงานกอน/ระหวาง/หลัง การดําเนินงาน
นําระบบประกันคุณภาพมาใชในการบริหาร
มีการติดตามการประเมิน/ตรวจสอบ/นิเทศ
พัฒนาระบบงานสารสนเทศ
 นําชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น องคกรตางๆ เขามามีบทบาทในการพัฒนาการจัดการศึกษา
 มีสัมพันธที่ดีกับชุมชน/ผูปกครอง/ผูเรียน/ครู
 จัดการศึกษาโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม/ประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
 สงเสริมดานจิตสาธารณะ
 ปรับการจัดการเรียนการสอน/แผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
 นํานวัตกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ
 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 พัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
 ประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา
 พัฒนาครู/สนับสนุนใชสื่อ/อบรม/นิเทศ/ดูงาน
 พัฒนาแหลงเรียนรูภายใน/สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เอื้อตอการเรียนรู
 ปรับปรุงหองปฏิบัติการใหทันสมัยและเหมาะสมกับผูเรียน
 เพิ่มพื้นที่ปฏิบัติงานสําหรับกลุมสาระที่เนนการปฏิบัติ
 ปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดลอม ไมใหทรุดโทรม
สงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่น
4. ความตองการความชวยเหลือ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ และเพิ่มเติมได)
ความตองการความชวยเหลือ
ดานครู
 ความรู ความเขาใจในเรื่องการจัดทําแผนการเรียนการสอนที่ถูกตอง
 ใหครูเขารับการอบรม/ศึกษา/ดูงาน/เขาถึงขาวสาร งานดานวิชาการอยางตอเนื่อง
 ขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา
ดานผูบริหาร
 การสงเสริมและสรางขวัญกําลังใจบุคลากร
 สวัสดิการบุคลากร
ดานผูเรียน
 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
 เปดโอกาสใหผูเรียนไดแขงขันทางวิชาการ
ดานสถานศึกษา
 การจัดระบบนิเทศ การติดตามผลการสอนของครู
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ความตองการความชวยเหลือ
 การติดตามตรวจสอบ/ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ
 วิทยากรที่ใหความรู ดานเทคนิคการจัดการเรียนการสอน/ทักษะกระบวนการ
 ใหชุมชนเขามาใหความรูภูมิปญญาทองถิ่น
 การใหคําปรึกษา แนะนํา/นิเทศ
 การประชาสัมพันธการอบรม เอกสารที่เกี่ยวของใหกับทางโรงเรียน
กระบวนการจัดการเรียนรูและนวัตกรรม
จัดทําหลักสูตรทองถิ่น
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คณะผูจัดทํา

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
๑. พระราชพุทธิวราภรณ
ผูรับใบอนุญาต/ ผูจัดการ/ ผูอํานวยการ
๒. ดร.วิชัย
ไทยถาวร
ผูทรงคุณวุฒิ
๓. นายปริญญา
อินทรการุณเวช
กรรมการ
๔. นายปติวัชร
กล่ํานาค
กรรมการ
๕. พลตรีบวรรัตน
ไมตรีประศาสน
กรรมการ
๖. นายรังสรรค
สละชีพ
กรรมการ
๗. นายแพทยสมชาย โอวัฒนาพานิช
ผูแทนผูปกครอง
คณะที่ปรึกษา
๑. นายจันทร
บัวสนธิ์
๒. นายชูชาติ
ลาวัลย
๓. นายณัชพล
ขันทองทิพย
๔. นายวริทธิ์ธร
ยศเรือง
คณะกรรมการดําเนินการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕7
๑. พระราชพุทธิวราภรณ
ประธานกรรมการ
๒. นางสุภาวรรณ
ดานสกุล
รองประธานกรรมการ
๓. นางเจิมจิต
วังทอง
กรรมการ
4. นางรัชนี
จําปาทิพย
กรรมการ
5. นางปราณี
เล็กเจริญ
กรรมการ
6. นางฐิตาพร
ดวงเกตุ
กรรมการ
7. นายพลวัธก
ปานทอง
กรรมการ
8. นายวีรสันต
เนียมศรี
กรรมการ
9. นางรัชนีเพ็ญ
จรรยา
กรรมการ
๑0. นางสาวฐิติชญา
อยูรอด
กรรมการ
๑1. นางสาวจารุณี
จันทรเจริญ
กรรมการ
๑2. นางสาวนิตยา
นฤชาติวรพันธ
กรรมการ
๑3. นางทิพวรรณ
กองสุทธิ์ใจ
กรรมการ
๑4. นางวาทินี
ศรีแปะบัว
กรรมการ
๑5. นางอารีย
รักสอน
กรรมการ
๑6. นายชัยสิทธิ์
แสงอุไร
กรรมการ
๑7. นางวันเพ็ญ
ทองดอนนอย
กรรมการ
๑8. นางอรพรรณ
ถนอมเขต
กรรมการ
19. นางสาวอาภรณ
เศวตพันธ
กรรมการ
๒0. นางกรรณิการ
สนธิสุวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
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