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ค าน า 
    

 เอกสารรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินงานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดลพบุรี การจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง  (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับนี้โรงเรียนได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐาน และตัวชี้วัด ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตราที่ ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 
  รายงานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนทุก ๆ ด้าน ตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน ตามประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวินิตศึกษา ใน
พระราชูปถัมภ์ฯ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการศึกษา ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และด้าน
มาตรการส่งเสริม  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูนักเรียนโรงเรียน และผู้ปกครองทุกท่าน ที่ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมคิดร่วมท างานอย่างเสียสละและได้ร่วมท าการประเมิน เพ่ือแสดงถึงผลการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนข้อมูลที่ได้ในครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการของโรงเรียนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป  
 
 
 
                  (พระเทพเสนาบดี) 
      ผู้รับใบอนุญาต/ ผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ 
       โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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สารบัญ 

  หน้า 
ค าน า   

บทที ่๑ ข้อมูลพื้นฐาน ๔ 

บทที่ ๒ แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ๕๕ 
บทที่ ๓ ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๗๑ 
 - ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา ๗๑ 
 - ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๘๗ 
            ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๘๗ 
                มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๑๐๘ 
                มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๒๕ 
                  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

                 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
๑๒๗ 
๑๒๙ 

  สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา  ๑๓๔ 
  ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ๑๓๕ 
  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ๑๓๗ 

บทที่ ๔ สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ ๑๔๑ 

 จุดเด่นของสถานศึกษา ๑๔๒ 
 จุดควรพัฒนา ๑๔๓ 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต ๑๔๕ 
 ความต้องการและความช่วยเหลือ ๑๔๗ 
ภาคผนวก   
 - คณะผู้จัดท า ๑๔๙ 
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บทที่ ๑  
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
  สยามบรมราชกุมารี 

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑๐ ถนนเพทราชา ต าบลท่าหิน อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
๑๕๐๐๐ 

 สังกัด   ส านักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
 เขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ 
 ประเภทของสถานศึกษา โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เป็นโรงเรียนสหศึกษา 
    ขนาดใหญ่พิเศษ 
 ระดับการจัดการศึกษา มัธยมศึกษา (ม.๑ - ม.๖) 
 พ้ืนที่บริการ  ทั่วประเทศ  
 เนื้อท่ี   ๙ ไร่ 
 หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๖๔๑-๑๒๓๕ , ๐-๓๖๔๒-๑๐๘๘ 
 หมายเลขโทรสาร  ๐-๓๖๔๒-๑๐๘๘ 

เว็บไซต์   http://winitsuksa.ws.ac.th 
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 
 โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๔๘๙ โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพุทธวรญาณ (กิตติ บัวอ่อน ปธ.๘) กับคณะศิษย์ ๔ คน มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เยาวชนได้รับการศึกษาควบคู่ไปกับการอบรมคุณธรรมของพระพุทธศาสนา ให้สามารถ
ประกอบสัมมาชีพและด ารงตนอยู่ในสังคมด้วยคุณธรรมอันดี โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียน ๑๒๐ คน ครู ๗ คน 
 พ.ศ.๒๔๙๒  กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล  
 พ.ศ.๒๔๙๓  ได้โอนโรงเรียนให้เป็นสมบัติของกวิศรารามมูลนิธิ  
 พ.ศ.๒๕๓๐  โอนโรงเรียนให้เป็นสมบัติของวัดกวิศรารามราชวรวิหารท าให้ โรงเรียนวินิตศึกษา มีฐานะ 
    เป็น “โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา” ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
 พ.ศ. ๒๕๓๔  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระเมตตารับ 
   โรงเรียนวินิตศึกษา ไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 พ.ศ.๒๕๔๘  ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัล 
               พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่  
        พ.ศ.๒๕๔๘      ไดร้ับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบ ๑    
        พ.ศ.๒๕๕๑      ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบ ๒    
          (พ.ศ.๒๕๒๙ – ๒๕๕๓) ผลการประเมินสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 

http://winitsuksa.ws.ac.th/
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        พ.ศ.๒๕๕๖      ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบ ๓    
          (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ผลการประเมินสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับดี 
 

แผนที่โรงเรียน 
 

โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ (แห่งท่ี ๑) 
 

 
 
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ (แห่งท่ี ๒) 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 

  โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ   
ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน และฝ่ายผู้จัดการ  
  
 ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard : BSC) และการบริหารงานมุ่งเน้น
ผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ (Results-Based Management :RBM)  
      

 
       
 วิสัยทัศน์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม น า
วิชาการ คุณภาพมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 

 พันธกิจ 
๑. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๒. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
๓. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๔. พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
๕. พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ๖. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม สุนทรียภาพ  ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการสู่มาตรฐานสากลและมีจิตส านึกความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๗. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล 
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 เป้าหมาย 
๑. โรงเรียนมีระบบการบริหารงานที่ดี ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามวิถีประชาธิปไตย 
๒. ครูและบุคลากรทุกคนสามารถท างานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ ประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการ

จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๓. โรงเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์การจัดการศึกษาทุกมาตรฐาน 
๔. โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่มีบรรยากาศเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
๕. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
๖. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเป็นเลิศทางวิชาการสู่

มาตรฐานสากล และมีจิตส านึกความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล 

 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  “ลูกวินิตมีวินัย” 
 ลูกวินิตมีวินัย หมายถึง ผู้เรียนมีระเบียบแถว ตรงต่อเวลา และแต่งกายถูกต้องเรียบร้อย 
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน “เลิศล้ าวิชาการ” 
 เลิศล้ าวิชาการ หมายถึง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ มีการจัดการเรียนการสอนมุ่งพัฒนา

ผู้เรียน มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ความหลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร 

๒.๑ ผู้บริหาร 
พระเทพเสนาบดี  ด ารงต าแหน่ง ๓ ต าแหน่ง คือ ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อ านวยการ 
วุฒิการศึกษา 
- วิชาครูพิเศษการศึกษา วิชาครูพิเศษมัธยม 
- ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏพระนคร 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
- ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
- ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา และผู้น าการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
๒.๒ รองผู้บริหาร จ านวน ๓ คน 

๑) นางเจิมจิต วังทอง   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 วุฒิการศึกษา  

- ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
- ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

๒) นายวีรสันต์   เนียมศรี   รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
 วุฒิการศึกษา  

- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 
๓) นายสุเทพ   สุโขมีทรัพย์  รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่านสัมพันธ์ชุมชน 

- ครุศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษ์) 
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 
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๒.๓ รายนามคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
   ๑) พระราชพุทธิวราภรณ์   ประธาน/ผู้รับใบอนุญาต 

 ๒) ดร.วิชัย  ไทยถาวร   กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 ๓) พลตรีบวรรัตน์  ไมตรีประศาสน์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 ๔) นายปริญญา   อินทรการุณเวช  กรรมการ 
  ๕) นายปีติวัชร์  กล่ านาค   กรรมการ 
  ๖) นายรังสรรค์  สละชีพ   กรรมการ 

๗) นายแพทย์สมชาย  โอวัฒนาพานิช กรรมการ (ผู้แทนผู้ปกครอง) 
  ๘) นางรัชนี  จ าปาทิพย์   กรรมการและเลขานุการ (ผู้แทนครู) 

 
 ๒.๔ ลักษณะผู้รับใบอนุญาต 

❍  บุคคลธรรมดา 
    นิติบุคคล 

❍  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท    มูลนิธิในพุทธศาสนา/ การกุศลของวัด 
❍  มูลนิธิในคริสต์ศาสนา   ❍  มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 

 
๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
 ๓.๑ ที่ตั้ง   ❍  กทม.      ภูมิภาค 

  
๓.๒ ลักษณะโรงเรียน 

                  ❍ สามัญทั่วไป     ❍ สามัญศึกษาและ EP      ❍ EP         ❍  อิสลามศึกษา   
                 การกุศล        ❍ การสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญของมูลนิธิ/มัสยิด 
  

๓.๓ ระดับท่ีเปิดสอน 
 

          ❍ ปฐมวัย   ❍ปฐมวัย – ประถมศึกษา ❍ ปฐมวัย – ม.ต้น 
          ❍ ปฐมวัย – ม.ปลาย    ❍ ประถมศึกษา  ❍ ประถมศึกษา – ม.ต้น 
          ❍ ประถมศึกษา – ม.ปลาย ❍ ม.ต้น     ม.ต้น – ม.ปลาย 
            ❍ ม.ปลาย    ❍ อ่ืนๆ 
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๓.๔ จ านวนห้องเรียนจ าแนกตามหลักสูตร/โครงการ 
 

ระดับชั้น 
จ านวนห้องเรียน 

ไทย EP อิสลาม รวม 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑,๐๕๖ - - ๑,๐๕๖ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑,๑๖๘ - - ๑,๑๖๘ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑,๑๙๓ ๑๘ - ๑,๒๑๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๔๙๖ - - ๔๙๖ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๓๙๑ - - ๓๙๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๓๑๑ - - ๓๑๑ 

รวม ๔,๖๓๑ ๒๐ - ๔,๖๓๓ 
 

๓.๕ จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามหลักสูตร/โครงการและเพศ 
 

หลักสูตรโครงการ/
ระดับชั้น 

 

จ านวนผู้เรียน 
ไทย EP อิสลาม รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๔๘๖ ๕๗๐ - - - - - - ๑,๐๕๖ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๕๗๗ ๕๙๑ - - - - - - ๑,๑๖๘ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๕๖๒ ๖๓๑ ๙ ๙ - - - - ๑,๒๑๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๒๑๕ ๒๘๑ - - - - - - ๔๙๖ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๓๖ ๒๕๕ - - -- - - - ๓๙๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๐๑ ๒๑๐ - - - - - - ๓๑๑ 

รวม ๒,๐๗๗ ๒,๕๓๘ ๙ ๙ - - - - ๔,๖๓๓ 
 

๓.๖ จ านวนผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษ 
 ๓.๖.๑ จ านวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ จ านวน ๔,๖๓๓ คน  
   - นักเรียนออกกลางคัน ม.ต้น ๕๒ คน ม.ปลาย ๔ คน คดิเป็นร้อยละ ๑.๒๑ 
๓.๗  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๔,๕๗๗   คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๙ 
๓.๘ จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ๔,๔๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๗ 

 ๓.๙ จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ ๔,๔๔๑ คน   
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๓ 
 ๓..๑๐  จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง  ๔,๕๒๖  คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๙ 
 ๓.๑๑ จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๔,๕๒๓ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๒ 
 ๓.๑๒ จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศ ๔,๕๑๑  คน  
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๖ 
 ๓.๑๓ จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
๔,๔๙๙ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๐ 
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 ๓.๑๔ จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 
๔,๕๗๗ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 

๓.๑๕ จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ีก าหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา ๔,๕๑๓ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๐ 
 ๓.๑๖. จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   ม.๓  จ านวน ๑,๒๑๐ คน จากนักเรียน ๑,๒๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐   
        ม.๖  จ านวน    ๓๑๑ คน จากนักเรียน    ๓๑๑  คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 
 ๓.๑๗ อัตราส่วนครู : นักเรียน = ๒๖ : ๑  
 

๔. ข้อมูลบุคลากร 
 ๔.๑ จ านวนบุคลากร  จ าแนกตามหน้าที่  เพศ  ระดับการศึกษา  อายุ  และประสบการณ์   

 
ประเภทบุคลากร 

 
เพศ (คน) 

 
ระดับการศึกษา (คน) 

 
อายุเฉลี่ย 

(ปี) 

 
ประสบการณ์ 
ในต าแหน่ง   
(เฉลี่ยปี) ชาย หญิง ต่ ากว่า 

ป.ตรี 
ป.ตรี สูงกว่า 

ป.ตรี 

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จดัการ และ
ผู้อ านวยการ  

๑    ๑ ๕๘  

ผู้รับใบอนุญาตและผู้จดัการ - - - - - - - 
ผู้รับใบอนุญาตและผู้อ านวยการ - - - - - - - 
ผู้จัดการและผู้อ านวยการ - - - - - - - 
ผู้รับใบอนุญาต - - - - - - - 
ผู้จัดการ - - - - - - - 
ผู้อ านวยการ - - - - - - - 
รองผู้อ านวยการ - ๓ - - ๓ ๕๗ - 
ครู (บรรจุ) ๔๖ ๑๗๐ - ๑๔๙ ๖๗ ๓๕ ๗ ปี 
ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ) ๕ ๑๕ ๑ ๑๘ ๑ ๒๔ ๖ เดือน 
ครูต่างประเทศ ๑๐ ๑ - ๑๐ ๑ ๓๒ ๔ ปี 
นักการภารโรง ๑๐ ๒๑ ๓๑ - - ๔๘ ๕ ปี 
คนขับรถ ๖ - ๖ - - ๕๐ ๕ ปี 

  
 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  ๑๗๒  คน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๖๓ 

จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด    ๑๐  คน คิดเป็นร้อยละ   ๔.๐๔ 
จ านวนครูฝ่ายสนับสนุน           ๖๕  คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓๑ 

   สาขาที่ขาดแคลนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
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๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  
แผนผังภายในโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

 
          รูปปั้นหลวงพ่อพระพุทธวรญาณ 
 ๑. ประชาสัมพันธ์    ๑๐. หอพระ 
  ๒. อาคารธรรมญาณ ๘๔    ๑๑. ส านักงานบริหาร 
  ๓. อาคารกิตติอุทัย     ๑๒. ห้องปกครอง 
  ๔. อาคารพระราชูปถัมภ์    ๑๓. วินิตมินิมาร์ท 
  ๕. อาคารธรรมญาณนฤมิต   ๑๔. สวนศิริพานิชกร 
  ๖. อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา  ๑๕. สวนธรรมญาณ 
 ๗. อาคารสังกรบูชิต     ๑๖. เวทีหน้าเสาธง 
 ๘. อาคารพระพุทธวรญาณ ๔๗   ๑๗. ลานอเนกประสงค์ 
 ๙. หอประชุมบัวอ่อน      
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อาคารเรียนโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ (วินิตศึกษา แห่งที่ ๑) 
 

 
 
 

                                                 อาคารธรรมญาณนฤมิต 
 

 
 
 
           อาคารธรรมญาณ ๘๔ 
 
 
 
 

    อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา 
 
 

 
 
 
    
  
              อาคารพระพุทธวรญาณ ๔๗ 
 
 
           
 
 
                                 อาคารพระราชูปถัมภ์  
 
 

   
               
 
     อาคารสังกรบูชิต 
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อาคารเรียนโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ แห่งที่ ๒ 

 
 
 
    อาคารมูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ า 
 
 
 
 
 
 

       อาคารพระธรรมสิงหบุราจารย์ 
 

 
 
 
 
 

๖. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๘๔,๔๙๑,๙๓๑ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

- งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง    
- งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

 
๕๖,๓๒๖,๐๓๑.๑๒ 
๒๘,๑๖๕,๘๙๙.๘๘ 

รวมรายรับ  รวมรายจ่าย ๘๔,๔๙๑,๙๓๑ 
 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๖ ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๔ ของรายรับ 
 ร้อยละรายจ่ายต่อรายรับโดยเฉลี่ยของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
 
๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม   

 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากรประมาณ 
๙,๔๓๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ทิศเหนือติดพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์   ทิศตะวันตกติด
วัดกวิศราราม วัดเชิงท่าและชุมชน ทิศตะวันออกใกล้วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ สถานีรถไฟลพบุรี อาชีพหลักของ
ชุมชน คือ อาชีพรับจ้าง ค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป   
คือ   งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ งานลอยกระทงย้อนยุค และสืบสานประเพณีสงกรานต์  

 
  ๒) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ปกครอง 

   ๒.๑ ผู้ปกครองจบการศึกษา  
           ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี  จ านวน  ๑,๓๓๗  คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑๑ 

       ระดับปริญญาตรี        จ านวน  ๓,๑๕๒  คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๒๗ 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๑๔ 
 

     สูงกว่าระดับปริญญาตรี  จ านวน    ๒๖๗   คน คิดเป็นร้อยละ   ๕.๖๒ 

    ๒.๒ อาชีพหลักของผู้ปกครอง 
    ค้าขาย       จ านวน ๑,๘๒๘ คน   คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๔ 
   รับราชการ  จ านวน ๑,๖๗๑  คน  คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๓ 
      เกษตรกร    จ านวน   ๕๘๙  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓๘ 
    อ่ืน ๆ         จ านวน   ๖๖๘  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๕ 

๓) รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อครอบครัว  ๑๓๕,๖๐๐ บาทต่อปี 
  ๔) ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ และ
งานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคจอมพล ป.พิบูลสงคราม 
 
๘. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 ๘.๑ โอกาส /จุดแข็ง  (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพ่ิมเติมได้)  

   ตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญและเป็นประโยชน์  เช่น  แหล่งโบราณสถาน/โบราณวัตถุ สถานที่
ท่องเที่ยว  
   ตั้งอยู่ในเมือง อยู่ใกล้สถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/หน่วยงานอื่น ๆ 
   ตั้งอยู่ในเขตท่ีอยู่อาศัยหนาแน่น/ใกล้ตลาด/แหล่งชุมชน/ใกล้ห้างสรรพสินค้า 
   สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน  ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน/มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
   มีวิทยากรในท้องถิ่น/ผู้น าในท้องถิ่นที่มีความรู้ 
   ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือบริการชุมชนด้านสุขภาพ/กีฬา/สวัสดิภาพ 
   การคมนาคมสะดวก  มีรถรับจ้าง/รถประจ าทางผ่าน 
   มีรถรับส่งระหว่างโรงเรียนกับบ้าน 
   บุคลากรมีความรู้ความสามารถ/เอาใจใส่ ดูแลเด็กเป็นอย่างดี 
   ส่งเสริมคุณภาพบุคลากรให้มีจรรยาบรรณครู 
   สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร 
   ผู้ปกครองมีศรัทธา/ทัศนคติ/ความเชื่อมั่น ที่ดีต่อโรงเรียน 
   ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
   สภาพชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ผู้ปกครองเอาใจใส่ 
   เน้นจุดเด่นด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ  
   มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
 

 ๘.๒  ข้อจ ากัด/จุดอ่อน (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพ่ิมเติมได้)  
 ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีโรงเรียนเอกชน/โรงเรียนเทศบาล/โรงเรียนรัฐบาล หลายโรง 
 โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งอบายมุข/แหล่งมอมเมาเยาวชน 
 ที่พักอาศัยของผู้เรียนห่างไกลจากโรงเรียน 
 ทางเข้าโรงเรียนคับแคบท าให้การสัญจรติดขัด 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๑๕ 
 

 สถานที่บริเวณโรงเรียนคับแคบ เช่น พ้ืนที่การออกก าลังกาย พื้นที่ท ากิจกรรม สนาม 
 

๙. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

  โรงเรียนได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พร้อมทั้งได้จัดท าหลักสูตร
โรงเรียน และก าหนดโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โครงการอัจฉริยะ  เตรียมทหาร   สอวน. 

  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน  

(หน่วยกิต/ปี) 
 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ปี)  
รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑(๔๔๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑(๔๔๐) 
ท ๒๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐)  ท ๒๑๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 
ค ๒๑๑๐๑  คณติศาสตร ์ ๑.๕(๖๐)  ค ๒๑๑๐๒  คณติศาสตร ์ ๑.๕(๖๐) 
ว ๒๑๑๐๑  วิทยาศาสตร ์ ๑.๕(๖๐)  ว ๒๑๑๐๒  วิทยาศาสตร ์ ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๑๑๐๑  สังคมศึกษา ๑.๕(๖๐)  ส ๒๑๑๐๓  สังคมศึกษา ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๑๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕(๒๐)  ส ๒๑๑๐๔  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๑๑๐๑  สขุศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๑๑๐๓  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๑๑๐๒  พลศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๑๑๐๔  พลศึกษา ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๑๑๐๑  ศิลปะ ๑.๐(๔๐)  ศ ๒๑๑๐๒  ศิลปะ ๑.๐(๔๐) 
ง ๒๑๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑.๐(๔๐)  ง ๒๑๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑.๐(๔๐) 
อ ๒๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑.๕(๖๐)   อ ๒๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๑.๕(๖๐)  
รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.๐ (๑๖๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.๐ (๑๖๐) 
ท๒๑๒๐๑   การพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียน ๑ ๐.๕(๒๐)  ท๒๑๒๐๒  การพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียน๒ ๐.๕(๒๐) 
ค๒๑๒๐๒  เสริมทักษะคณติศาสตร์ ๒  ๑.๐(๔๐)  ค๒๑๒๐๔ เสรมิทักษะคณติศาสตร์ ๔ ๑.๐(๔๐) 
ว๒๑๒๐๑  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ ๐.๕(๒๐)  ว๒๑๒๐๒  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร ์ ๐.๕(๒๐) 
ง๒๑๒๐๓  คอมพิวเตอร์กราฟิก  ๑ ๐.๕(๒๐)  ส๒๑๒๐๒  หน้าท่ีพลเมือง  ๒ ๐.๕(๒๐) 
อ๒๑๒๐๕  อังกฤษอ่าน-เขียน  ๑.๐(๔๐)  ง๒๑๒๐๔  คอมพิวเตอร์กราฟิก  ๒ ๐.๕(๒๐) 
   อ๒๑๒๐๖  อังกฤษอ่าน-เขียน  ๑.๐(๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
 กิจกรรมแนะแนว ๒๐   กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

 กิจกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

  กิจกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐   กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๐๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๖๐  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๖๐ 
 

 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๑๖ 
 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โครงการสองภาษา  (Bilingual) 

  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน  

(หน่วยกิต/ปี) 
 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ปี)  
รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑(๔๔๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑(๔๔๐) 
ท ๒๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐)  ท ๒๑๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 
ค ๒๑๑๐๑  คณติศาสตร ์ ๑.๕(๖๐)  ค ๒๑๑๐๒  คณติศาสตร ์ ๑.๕(๖๐) 
ว ๒๑๑๐๑  วิทยาศาสตร ์ ๑.๕(๖๐)  ว ๒๑๑๐๒  วิทยาศาสตร ์ ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๑๑๐๑  สังคมศึกษา ๑.๕(๖๐)  ส ๒๑๑๐๓  สังคมศึกษา ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๑๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕(๒๐)  ส ๒๑๑๐๔  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๑๑๐๑  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๑๑๐๓  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๑๑๐๒  พลศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๑๑๐๔  พลศึกษา ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๑๑๐๑  ศิลปะ ๑.๐(๔๐)  ศ ๒๑๑๐๒  ศิลปะ ๑.๐(๔๐) 
ง ๒๑๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑.๐(๔๐)  ง ๒๑๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑.๐(๔๐) 
อ ๒๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑.๕(๖๐)   อ ๒๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๑.๕(๖๐)  
รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.๕ (๑๘๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.๕(๑๘๐) 
ท๒๑๒๐๑  การพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียน ๑ ๐.๕(๒๐)  ท๒๑๒๐๒  การพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียน๒ ๐.๕(๒๐) 
ค๒๑๒๐๒  เสริมทักษะคณติศาสตร์ ๒  ๑.๐(๔๐)  ค๒๑๒๐๔  เสริมทักษะคณติศาสตร์ ๔ ๑.๐(๔๐) 
ว๒๑๒๐๑  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ ๐.๕(๒๐)  ว๒๑๒๐๒  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร ์ ๐.๕(๒๐) 
ง๒๑๒๐๓  คอมพิวเตอร์กราฟิก  ๑ ๐.๕(๒๐)  ส๒๑๒๐๒  หน้าท่ีพลเมือง  ๒ ๐.๕(๒๐) 
อ๒๑๒๐๑  อังกฤษฟัง-พูด  ๐.๕(๒๐)  ง๒๑๒๐๔  คอมพิวเตอร์กราฟิก  ๒ ๐.๕(๒๐) 
อ๒๑๒๐๕  อังกฤษอ่าน-เขียน  ๑.๐(๔๐)  อ๒๑๒๐๓  อังกฤษฟัง-พูด  ๐.๕(๒๐) 
   อ๒๑๒๐๖  อังกฤษอ่าน-เขียน  ๑.๐(๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
 กิจกรรมแนะแนว ๒๐   กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

 กิจกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

  กิจกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐   กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๖๐  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๑๗ 
 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โครงการ  EP 

  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน  

(หน่วยกิต/ปี) 
 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ปี)  
รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑(๔๔๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑(๔๔๐) 
ท ๒๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐)  ท ๒๑๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 
ค ๒๑๑๐๑  คณติศาสตร ์ ๑.๕(๖๐)  ค ๒๑๑๐๒  คณติศาสตร ์ ๑.๕(๖๐) 
ว ๒๑๑๐๑  วิทยาศาสตร ์ ๑.๕(๖๐)  ว ๒๑๑๐๒  วิทยาศาสตร ์ ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๑๑๐๑  สังคมศึกษา ๑.๕(๖๐)  ส ๒๑๑๐๓  สังคมศึกษา ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๑๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕(๒๐)  ส ๒๑๑๐๔  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๑๑๐๑  สขุศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๑๑๐๓  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๑๑๐๒  พลศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๑๑๐๔  พลศึกษา ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๑๑๐๑  ศิลปะ ๑.๐(๔๐)  ศ ๒๑๑๐๒  ศิลปะ ๑.๐(๔๐) 
ง ๒๑๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑.๐(๔๐)  ง ๒๑๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑.๐(๔๐) 
อ ๒๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑.๕(๖๐)   อ ๒๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๑.๕(๖๐)  
รายวิชาเพ่ิมเติม ๕.๐ (๒๐๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๕.๐(๒๐๐) 
ท๒๑๒๐๑   การพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียน ๑ ๐.๕(๒๐)  ท๒๑๒๐๒  การพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียน๒ ๐.๕(๒๐) 
ค๒๑๒๐๒  เสริมทักษะคณติศาสตร์ ๒  ๑.๐(๔๐)  ค๒๑๒๐๔  เสริมทักษะคณติศาสตร์ ๔ ๑.๐(๔๐) 
ว๒๑๒๐๑  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ ๐.๕(๒๐)  ว๒๑๒๐๒  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร ์ ๐.๕(๒๐) 
ง๒๑๒๐๓   คอมพิวเตอร์กราฟิก  ๑ ๐.๕(๒๐)  ส๒๑๒๐๒  หน้าท่ีพลเมือง  ๒ ๐.๕(๒๐) 
อ๒๑๒๐๑   อังกฤษฟัง-พูด  ๐.๕(๒๐)  ง๒๑๒๐๔  คอมพิวเตอร์กราฟิก  ๒ ๐.๕(๒๐) 
อ๒๑๒๐๕   อังกฤษอ่าน-เขียน  ๑.๐(๔๐)  อ๒๑๒๐๓  อังกฤษฟัง-พูด  ๐.๕(๒๐) 
จ๒๑๒๐๑   ภาษาจีน ๐.๕๒๐)  อ๒๑๒๐๖  อังกฤษอ่าน-เขียน  ๑.๐(๔๐) 
   จ๒๑๒๐๒  ภาษาจีน ๐.๕๒๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
 กิจกรรมแนะแนว ๒๐   กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

 กิจกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

  กิจกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐   กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๗๐๐  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๗๐๐ 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๑๘ 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

เน้นวิทย์ 
 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน  

(หน่วยกิต/ปี) 
 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ปี)  
รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑(๔๔๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑(๔๔๐) 
ท ๒๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐)  ท ๒๑๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 
ค ๒๑๑๐๑  คณติศาสตร ์ ๑.๕(๖๐)  ค ๒๑๑๐๒  คณติศาสตร ์ ๑.๕(๖๐) 
ว ๒๑๑๐๑  วิทยาศาสตร ์ ๑.๕(๖๐)  ว ๒๑๑๐๒  วิทยาศาสตร ์ ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๑๑๐๑  สังคมศึกษา ๑.๕(๖๐)  ส ๒๑๑๐๓  สังคมศึกษา ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๑๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕(๒๐)  ส ๒๑๑๐๔  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๑๑๐๑  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๑๑๐๓  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๑๑๐๒  พลศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๑๑๐๔  พลศึกษา ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๑๑๐๑   ศิลปะ ๑.๐(๔๐)  ศ ๒๑๑๐๒  ศิลปะ ๑.๐(๔๐) 
ง ๒๑๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑.๐(๔๐)  ง ๒๑๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑.๐(๔๐) 
อ ๒๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑.๕(๖๐)   อ ๒๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๑.๕(๖๐)  
รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๐ (๑๒๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๐ (๑๒๐) 
ท๒๑๒๐๑   การพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียน ๑ ๐.๕(๒๐)  ท๒๑๒๐๒  การพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียน๒ ๐.๕(๒๐) 
ค๒๑๒๐๑  เสริมทักษะคณติศาสตร์ ๑ ๐.๕(๒๐)  ค๒๑๒๐๓  เสริมทักษะคณติศาสตร์ ๓ ๐.๕(๒๐) 
ว๒๑๒๐๑  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ ๐.๕(๒๐)  ว๒๑๒๐๒  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร ์ ๐.๕(๒๐) 
ง๒๑๒๐๓  คอมพิวเตอร์กราฟิก  ๑ ๐.๕(๒๐)  ส๒๑๒๐๒  หน้าท่ีพลเมือง  ๒ ๐.๕(๒๐) 
อ๒๑๒๐๒  อังกฤษอ่าน-เขียน  ๐.๕(๒๐)  ง๒๑๒๐๔  คอมพิวเตอร์กราฟิก  ๒ ๐.๕(๒๐) 
   อ๒๑๒๐๔  อังกฤษอ่าน-เขียน  ๐.๕(๒๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
 กิจกรรมแนะแนว ๒๐   กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

 กิจกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

  กิจกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐   กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๒๐  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๑๙ 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ไม่เน้นวิทย์ 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน  

(หน่วยกิต/ปี) 
 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ปี)  
รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑(๔๔๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑(๔๔๐) 
ท ๒๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐)  ท ๒๑๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 
ค ๒๑๑๐๑  คณติศาสตร ์ ๑.๕(๖๐)  ค ๒๑๑๐๒  คณติศาสตร ์ ๑.๕(๖๐) 
ว ๒๑๑๐๑  วิทยาศาสตร ์ ๑.๕(๖๐)  ว ๒๑๑๐๒  วิทยาศาสตร ์ ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๑๑๐๑  สังคมศึกษา ๑.๕(๖๐)  ส ๒๑๑๐๓  สังคมศึกษา ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๑๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕(๒๐)  ส ๒๑๑๐๔  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๑๑๐๑  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๑๑๐๓  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๑๑๐๒  พลศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๑๑๐๔  พลศึกษา ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๑๑๐๑  ศิลปะ ๑.๐(๔๐)  ศ ๒๑๑๐๒  ศิลปะ ๑.๐(๔๐) 
ง ๒๑๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑.๐(๔๐)  ง ๒๑๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑.๐(๔๐) 
อ ๒๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑.๕(๖๐)   อ ๒๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๑.๕(๖๐)  
รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๐ (๑๒๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๐ (๑๒๐) 
ท๒๑๒๐๑   การพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียน ๑ ๐.๕(๒๐)  ท๒๑๒๐๒  การพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียน๒ ๐.๕(๒๐) 
ค๒๑๒๐๑  เสริมทักษะคณติศาสตร์ ๑ ๐.๕(๒๐)  ค๒๑๒๐๓  เสริมทักษะคณติศาสตร์ ๓ ๐.๕(๒๐) 
ว๒๑๒๐๑  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ ๐.๕(๒๐)  ว๒๑๒๐๒   ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร ์ ๐.๕(๒๐) 
ง๒๑๒๐๑   ผลติภณัฑ์ท้องถิ่น  ๑ ๐.๕(๒๐)  ส๒๑๒๐๒  หน้าท่ีพลเมือง  ๒ ๐.๕(๒๐) 
อ๒๑๒๐๒   อังกฤษอ่าน-เขียน  ๐.๕(๒๐)  ง๒๑๒๐๒  ผลติภณัฑ์ท้องถิ่น  ๒ ๐.๕(๒๐) 
   อ๒๑๒๐๔  อังกฤษอ่าน-เขียน  ๐.๕(๒๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
 กิจกรรมแนะแนว ๒๐   กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

 กิจกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

  กิจกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐   กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๒๐  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๒๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๒๐ 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โครงการอัจฉริยะ  เตรียมทหาร   สอวน. 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ปี) 
 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน  

(หน่วยกิต/ปี)  
รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑(๔๔๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑(๔๔๐) 
ท ๒๒๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐)  ท ๒๒๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 
ค ๒๒๑๐๑  คณติศาสตร ์ ๑.๕(๖๐)  ค ๒๒๑๐๒  คณติศาสตร ์ ๑.๕(๖๐) 
ว ๒๒๑๐๑  วิทยาศาสตร ์ ๑.๕(๖๐)  ว ๒๒๑๐๒  วิทยาศาสตร ์ ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๒๑๐๑  สังคมศึกษา ๑.๕(๖๐)  ส ๒๒๑๐๓  สังคมศึกษา ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๒๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕(๒๐)  ส ๒๒๑๐๔  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๒๑๐๑  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๒๑๐๓  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๒๑๐๒  พลศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๒๑๐๔  พลศึกษา ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๒๑๐๑  ศิลปะ ๑.๐(๔๐)  ศ ๒๒๑๐๒  ศิลปะ ๑.๐(๔๐) 
ง ๒๒๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑.๐(๔๐)  ง ๒๒๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑.๐(๔๐) 
อ ๒๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑.๕(๖๐)   อ ๒๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๑.๕(๖๐)  
รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.๐(๑๖๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.๐(๑๖๐) 
ท๒๒๒๐๑  การอ่านและพิจารณาหนังสือ  ๑ ๐.๕(๒๐)  ท๒๒๒๐๓  การอ่านและพิจารณาหนังสือ ๒ ๐.๕(๒๐) 
ค๒๒๒๐๒  เสริมทักษะคณติศาสตร์  ๖ ๑.๐(๔๐)  ค๒๒๒๐๔  เสริมทักษะคณติศาสตร์  ๘ ๑.๐(๔๐) 
ว๒๒๒๐๑  วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา ๐.๕(๒๐)  ว๒๒๒๐๒  เริม่ต้นโครงงานวิทยาศาสตร ์ ๐.๕(๒๐) 
ง๒๒๒๐๓  คอมพิวเตอร์กราฟิก 
               และออกแบบ ๑ 

๐.๕(๒๐)  
ส๒๒๒๐๔  หน้าท่ีพลเมือง  ๔ 

๐.๕(๒๐) 

อ๒๒๒๐๒  อังกฤษอ่าน-เขียน ๑.๐(๔๐)  ง๒๒๒๐๔  คอมพิวเตอร์กราฟิก 
               และออกแบบ ๒ 

๐.๕(๒๐) 

   อ๒๒๒๐๔  อังกฤษอ่าน-เขียน ๑.๐(๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
 กิจกรรมแนะแนว ๒๐   กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

 กิจกรรมนกัเรียน                                                                                           
-ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

  กิจกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐   กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๖๐  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๖๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๒๑ 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โครงการสองภาษา  (Bilingual) 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน  

(หน่วยกิต/ปี) 
 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน  

(หน่วยกิต/ปี)  
รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑(๔๔๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑(๔๔๐) 
ท ๒๒๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐)  ท ๒๒๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 
ค ๒๒๑๐๑  คณติศาสตร ์ ๑.๕(๖๐)  ค ๒๒๑๐๒  คณติศาสตร ์ ๑.๕(๖๐) 
ว ๒๒๑๐๑  วิทยาศาสตร ์ ๑.๕(๖๐)  ว ๒๒๑๐๒  วิทยาศาสตร ์ ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๒๑๐๑  สังคมศึกษา ๑.๕(๖๐)  ส ๒๒๑๐๓  สังคมศึกษา ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๒๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕(๒๐)  ส ๒๒๑๐๔  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๒๑๐๑  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๒๑๐๓  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๒๑๐๒  พลศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๒๑๐๔  พลศึกษา ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๒๑๐๑  ศิลปะ ๑.๐(๔๐)  ศ ๒๒๑๐๒  ศิลปะ ๑.๐(๔๐) 
ง ๒๒๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑.๐(๔๐)  ง ๒๒๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑.๐(๔๐) 
อ ๒๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑.๕(๖๐)   อ ๒๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๑.๕(๖๐)  
รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.๕(๑๘๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.๕(๑๘๐) 
ท๒๒๒๐๑   การอ่านและพิจารณาหนังสือ  ๑ ๐.๕(๒๐)  ท๒๒๒๐๓  การอ่านและพิจารณาหนังสือ ๒ ๐.๕(๒๐) 
ค๒๒๒๐๒  เสริมทักษะคณติศาสตร์ ๖ ๑.๐(๔๐)  ค๒๒๒๐๔  เสริมทักษะคณติศาสตร์  ๘ ๑.๐(๔๐) 
ว๒๒๒๐๑  วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา ๐.๕(๒๐)  ว๒๒๒๐๒  เริม่ต้นโครงงานวิทยาศาสตร ์ ๐.๕(๒๐) 
ง๒๒๒๐๓  คอมพิวเตอร์กราฟิก 
               และออกแบบ ๑ 

๐.๕(๒๐)  
ส๒๒๒๐๔  หน้าท่ีพลเมือง  ๔ 

๐.๕(๒๐) 

อ๒๒๒๐๑  อังกฤษฟัง-พูด   ๐.๕(๒๐)  ง๒๒๒๐๔  คอมพิวเตอร์กราฟิก 
              และออกแบบ ๒ 

๐.๕(๒๐) 

อ๒๒๒๐๒  อังกฤษอ่าน-เขียน ๑.๐(๔๐)  อ๒๒๒๐๓  อังกฤษฟัง-พูด   ๐.๕(๒๐) 
   อ๒๒๒๐๔  อังกฤษอ่าน-เขียน ๑.๐(๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
 กิจกรรมแนะแนว ๒๐   กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

 กิจกรรมนกัเรียน                                                                                           
-ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

  กิจกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐   กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๘๐  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๒๒ 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โครงการ  EP 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน  

(หน่วยกิต/ปี) 
 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน  

(หน่วยกิต/ปี)  
รายวชิาพ้ืนฐาน ๑๑(๔๔๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑(๔๔๐) 
ท ๒๒๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐)  ท ๒๒๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 
ค ๒๒๑๐๑  คณติศาสตร ์ ๑.๕(๖๐)  ค ๒๒๑๐๒  คณติศาสตร ์ ๑.๕(๖๐) 
ว ๒๒๑๐๑  วิทยาศาสตร ์ ๑.๕(๖๐)  ว ๒๒๑๐๒  วิทยาศาสตร ์ ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๒๑๐๑  สังคมศึกษา ๑.๕(๖๐)  ส ๒๒๑๐๓  สังคมศึกษา ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๒๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕(๒๐)  ส ๒๒๑๐๔  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๒๑๐๑  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๒๑๐๓  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๒๑๐๒  พลศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๒๑๐๔  พลศึกษา ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๒๑๐๑  ศิลปะ ๑.๐(๔๐)  ศ ๒๒๑๐๒  ศิลปะ ๑.๐(๔๐) 
ง ๒๒๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑.๐(๔๐)  ง ๒๒๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑.๐(๔๐) 
อ ๒๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑.๕(๖๐)   อ ๒๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๑.๕(๖๐)  
รายวิชาเพ่ิมเติม ๕.๐(๒๐๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๕.๐(๒๐๐) 
ท๒๒๒๐๑  การอ่านและพิจารณาหนังสือ  ๑ ๐.๕(๒๐)  ท๒๒๒๐๓  การอ่านและพิจารณาหนังสือ ๒ ๐.๕(๒๐) 
ค๒๒๒๐๒  เสริมทักษะคณติศาสตร์ ๖ ๑.๐(๔๐)  ค๒๒๒๐๔  เสริมทักษะคณติศาสตร์  ๘ ๑.๐(๔๐) 
ว๒๒๒๐๑  วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา ๐.๕(๒๐)  ว๒๒๒๐๒  เริม่ต้นโครงงานวิทยาศาสตร ์ ๐.๕(๒๐) 
ง๒๒๒๐๓  คอมพิวเตอร์กราฟิก 
               และออกแบบ ๑ 

๐.๕(๒๐)  
ส๒๒๒๐๔  หน้าท่ีพลเมือง  ๔ 

๐.๕(๒๐) 

อ๒๒๒๐๑  อังกฤษฟัง-พูด   
๐.๕(๒๐)  ง๒๒๒๐๔  คอมพิวเตอร์กราฟิก 

               และออกแบบ ๒ 
๐.๕(๒๐) 

อ๒๒๒๐๒  อังกฤษอ่าน-เขียน ๑.๐(๔๐)  อ๒๒๒๐๓  อังกฤษฟัง-พูด   ๐.๕(๒๐) 
จ๒๒๒๐๑  ภาษาจีน ๐.๕๒๐)  อ๒๒๒๐๔  อังกฤษอ่าน-เขียน ๑.๐(๔๐) 

 
  จ๒๒๒๐๒  ภาษาจีน ๐.๕๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
 กิจกรรมแนะแนว ๒๐   กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

 กิจกรรมนกัเรียน                                                                                           
-ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

  กิจกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐   กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๗๐๐  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๗๐๐ 
 

 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๒๓ 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
เน้นวิทย์ 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน  

(หน่วยกิต/ปี) 
 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน  

(หน่วยกิต/ปี)  
รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑(๔๔๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑(๔๔๐) 
ท ๒๒๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐)  ท ๒๒๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 
ค ๒๒๑๐๑  คณติศาสตร ์ ๑.๕(๖๐)  ค ๒๒๑๐๒  คณติศาสตร ์ ๑.๕(๖๐) 
ว ๒๒๑๐๑  วิทยาศาสตร ์ ๑.๕(๖๐)  ว ๒๒๑๐๒  วิทยาศาสตร ์ ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๒๑๐๑  สังคมศึกษา ๑.๕(๖๐)  ส ๒๒๑๐๓  สังคมศึกษา ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๒๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕(๒๐)  ส ๒๒๑๐๔  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๒๑๐๑  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๒๑๐๓  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๒๑๐๒  พลศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๒๑๐๔  พลศึกษา ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๒๑๐๑  ศิลปะ ๑.๐(๔๐)  ศ ๒๒๑๐๒  ศิลปะ ๑.๐(๔๐) 
ง ๒๒๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑.๐(๔๐)  ง ๒๒๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑.๐(๔๐) 
อ ๒๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑.๕(๖๐)   อ ๒๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๑.๕(๖๐)  
รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๕(๑๔๐)  รายวชิาเพ่ิมเติม ๓.๕(๑๔๐) 
ท๒๒๒๐๑   การอ่านและพิจารณาหนังสือ ๑  ๐.๕(๒๐)  ท๒๒๒๐๓   การอ่านและพิจารณาหนังสือ ๒ ๐.๕(๒๐) 
ค๒๒๒๐๑  เสริมทักษะคณติศาสตร์ ๕ ๐.๕(๒๐)  ค๒๒๒๐๓  เสริมทักษะคณติศาสตร์ ๗ ๐.๕(๒๐) 
ว๒๒๒๐๑  วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา ๐.๕(๒๐)  ว๒๒๒๐๒  เริม่ต้นโครงงานวิทยาศาสตร ์ ๐.๕(๒๐) 
ง๒๒๒๐๓  คอมพิวเตอร์กราฟิก 
              และออกแบบ ๑ 

๐.๕(๒๐)  
ส๒๒๒๐๔  หน้าท่ีพลเมือง  ๔ 

๐.๕(๒๐) 

อ๒๒๒๐๒  อังกฤษอ่าน-เขียน 
๑.๐(๔๐)  ง๒๒๒๐๔  คอมพิวเตอร์กราฟิก 

              และออกแบบ ๒ 
๐.๕(๒๐) 

   อ๒๒๒๐๔  อังกฤษอ่าน-เขียน ๑.๐(๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
 กิจกรรมแนะแนว ๒๐   กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

 กิจกรรมนกัเรียน                                                                                           
-ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

  กิจกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐   กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๔๐  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๔๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๒๔ 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ไม่เน้นวิทย์ 
 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน  

(หน่วยกิต/ปี) 
 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน  

(หน่วยกิต/ปี)  
รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑(๔๔๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑(๔๔๐) 
ท ๒๒๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐)  ท ๒๒๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 
ค ๒๒๑๐๑  คณติศาสตร ์ ๑.๕(๖๐)  ค ๒๒๑๐๒  คณติศาสตร ์ ๑.๕(๖๐) 
ว ๒๒๑๐๑  วิทยาศาสตร ์ ๑.๕(๖๐)  ว ๒๒๑๐๒  วิทยาศาสตร ์ ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๒๑๐๑  สังคมศึกษา ๑.๕(๖๐)  ส ๒๒๑๐๓  สังคมศึกษา ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๒๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕(๒๐)  ส ๒๒๑๐๔  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๒๑๐๑  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๒๑๐๓  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๒๑๐๒  พลศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๒๑๐๔  พลศึกษา ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๒๑๐๑  ศิลปะ ๑.๐(๔๐)  ศ ๒๒๑๐๒  ศิลปะ ๑.๐(๔๐) 
ง ๒๒๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑.๐(๔๐)  ง ๒๒๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑.๐(๔๐) 
อ ๒๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑.๕(๖๐)   อ ๒๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๑.๕(๖๐)  
รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๐(๑๒๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๐(๑๒๐) 
ท๒๒๒๐๒  วรรณกรรมพื้นบ้าน ๑ ๐.๕(๒๐)  ท๒๒๒๐๔  วรรณกรรมพื้นบ้าน  ๒ ๐.๕(๒๐) 
ส๒๒๒๐๑  กฎหมายเบื้องต้น ๐.๕(๒๐)  ส๒๒๒๐๒  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน ๐.๕(๒๐) 
ง๒๒๒๐๑  เย็บปักถักร้อย  ๑ ๐.๕(๒๐)  ส๒๒๒๐๔  หน้าท่ีพลเมือง  ๔ ๐.๕(๒๐) 
อ๒๒๒๐๒  อังกฤษอ่าน-เขียน ๑.๐(๔๐)  ง๒๒๒๐๒  เย็บปักถักร้อย  ๒ ๐.๕(๒๐) 
   อ๒๒๒๐๔  อังกฤษอ่าน-เขียน ๑.๐(๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
 กิจกรรมแนะแนว ๒๐   กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

 กิจกรรมนกัเรียน                                                                                           
-ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

  กิจกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐   กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๒๐  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๒๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๒๕ 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา   ระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น 
โครงการอัจฉริยะ  เตรียมทหาร   สอวน. 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  (ภาคเรียนที่ ๒) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ปี) 
 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ปี)  
รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑(๔๔๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑(๔๔๐) 
ท ๒๓๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐)  ท ๒๓๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 
ค ๒๓๑๐๑  คณติศาสตร ์ ๑.๕(๖๐)  ค ๒๓๑๐๒  คณติศาสตร ์ ๑.๕(๖๐) 
ว ๒๓๑๐๑  วิทยาศาสตร ์ ๑.๕(๖๐)  ว ๒๓๑๐๒  วิทยาศาสตร ์ ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๓๑๐๑  สังคมศึกษา ๑.๕(๖๐)  ส ๒๓๑๐๓  สังคมศึกษา ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๓๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕(๒๐)  ส ๒๓๑๐๔  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๓๑๐๑  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๓๑๐๓  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๓๑๐๒  พลศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๓๑๐๔  พลศึกษา ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๓๑๐๑  ศิลปะ ๑.๐(๔๐)  ศ ๒๓๑๐๒  ศิลปะ ๑.๐(๔๐) 
ง ๒๓๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑.๐(๔๐)  ง ๒๓๑๐๒   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑.๐(๔๐) 
อ ๒๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑.๕(๖๐)   อ ๒๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๑.๕(๖๐)  
รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.๐(๑๖๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.๐(๑๖๐) 
ท๒๓๒๐๑   ทักษะการใช้ภาษาไทย ๑ ๐.๕(๒๐)  ท๒๓๒๐๓   ทักษะการใช้ภาษาไทย  ๒ ๐.๕(๒๐) 
ค๒๓๒๐๒   เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๑๐ ๑.๐(๔๐)  ค๒๓๒๐๔   เสรมิทักษะคณิตศาสตร์ ๑๒ ๑.๐(๔๐) 

ว๒๓๒๐๑   โครงงานวิทยาศาสตร ์
๐.๕(๒๐)  ว๒๓๒๐๒   โครงงานวิทยาศาสตร ์

               กับคุณภาพชีวิต 
๐.๕(๒๐) 

ง๒๓๒๐๓    เทคนิคการสร้างงานน าเสนอ ๑ ๐.๕(๒๐)  ส๒๓๒๐๔   หน้าท่ีพลเมือง  ๖ ๐.๕(๒๐) 
อ๒๓๒๐๒   อังกฤษอ่าน-เขียน ๑.๐(๔๐)  ง๒๓๒๐๔   เทคนิคการสร้างงานน าเสนอ ๒ ๐.๕(๒๐) 
   อ๒๓๒๐๔   อังกฤษอ่าน-เขียน ๑.๐(๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
 กิจกรรมแนะแนว ๒๐   กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

 กิจกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

  กิจกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 
 

  กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 
 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๖๐  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๒๖ 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โครงการสองภาษา  (Bilingual) 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  (ภาคเรียนที่ ๒) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ปี) 

 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ปี)  

รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑(๔๔๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑(๔๔๐) 
ท ๒๓๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐)  ท ๒๓๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 
ค ๒๓๑๐๑  คณติศาสตร ์ ๑.๕(๖๐)  ค ๒๓๑๐๒  คณติศาสตร ์ ๑.๕(๖๐) 
ว ๒๓๑๐๑  วิทยาศาสตร ์ ๑.๕(๖๐)  ว ๒๓๑๐๒  วิทยาศาสตร ์ ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๓๑๐๑  สังคมศึกษา ๑.๕(๖๐)  ส ๒๓๑๐๓  สังคมศึกษา ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๓๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕(๒๐)  ส ๒๓๑๐๔  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๓๑๐๑  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๓๑๐๓  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๓๑๐๒  พลศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๓๑๐๔  พลศึกษา ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๓๑๐๑  ศิลปะ ๑.๐(๔๐)  ศ ๒๓๑๐๒  ศิลปะ ๑.๐(๔๐) 
ง ๒๓๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑.๐(๔๐)  ง ๒๓๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑.๐(๔๐) 
อ ๒๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑.๕(๖๐)   อ ๒๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๑.๕(๖๐)  
รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.๕(๑๘๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.๕(๑๘๐) 
ท๒๓๒๐๑  ทักษะการใช้ภาษาไทย ๑ ๐.๕(๒๐)  ท๒๓๒๐๓  ทักษะการใช้ภาษาไทย  ๒ ๐.๕(๒๐) 
ค๒๓๒๐๒  เสริมทักษะคณติศาสตร์ ๑๐ ๑.๐(๔๐)  ค๒๓๒๐๔  เสริมทักษะคณติศาสตร์ ๑๒   ๑.๐(๔๐) 

ว๒๓๒๐๑  โครงงานวิทยาศาสตร ์
๐.๕(๒๐)  ว๒๓๒๐๒  โครงงานวิทยาศาสตร ์

              กับคุณภาพชีวิต 
๐.๕(๒๐) 

ง๒๓๒๐๓  เทคนิคการสร้างงานน าเสนอ ๑ ๐.๕(๒๐)  ส๒๓๒๐๔  หน้าท่ีพลเมือง  ๖ ๐.๕(๒๐) 
อ๒๓๒๐๑  อังกฤษฟัง-พูด ๐.๕(๒๐)  ง๒๓๒๐๔  เทคนิคการสร้างงานน าเสนอ  ๒ ๐.๕(๒๐) 
อ๒๓๒๐๒  อังกฤษอ่าน-เขียน ๑.๐(๔๐)  อ๒๓๒๐๓  อังกฤษฟัง-พูด ๐.๕(๒๐) 
   อ๒๓๒๐๔  อังกฤษอ่าน-เขียน ๑.๐(๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
 กิจกรรมแนะแนว ๒๐   กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

 กิจกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

  กิจกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 
 

  กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 
 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๘๐  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๒๗ 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โครงการ  EP 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  (ภาคเรียนที่ ๒) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ปี) 
 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ปี)  
รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑(๔๔๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑(๔๔๐) 
ท ๒๓๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐)  ท ๒๓๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 
ค ๒๓๑๐๑  คณติศาสตร ์ ๑.๕(๖๐)  ค ๒๓๑๐๒  คณติศาสตร ์ ๑.๕(๖๐) 
ว ๒๓๑๐๑  วิทยาศาสตร ์ ๑.๕(๖๐)  ว ๒๓๑๐๒  วิทยาศาสตร ์ ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๓๑๐๑  สังคมศึกษา ๑.๕(๖๐)  ส ๒๓๑๐๓  สังคมศึกษา ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๓๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕(๒๐)  ส ๒๓๑๐๔  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๓๑๐๑  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๓๑๐๓  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๓๑๐๒  พลศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๓๑๐๔  พลศึกษา ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๓๑๐๑  ศิลปะ ๑.๐(๔๐)  ศ ๒๓๑๐๒  ศิลปะ ๑.๐(๔๐) 
ง ๒๓๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑.๐(๔๐)  ง ๒๓๑๐๒   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑.๐(๔๐) 
อ ๒๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑.๕(๖๐)   อ ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕(๖๐)  
รายวิชาเพ่ิมเติม ๕.๐(๒๐๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๕.๐(๒๐๐) 
ท๒๓๒๐๑   ทักษะการใช้ภาษาไทย ๑ ๐.๕(๒๐)  ท๒๓๒๐๓   ทักษะการใช้ภาษาไทย  ๒ ๐.๕(๒๐) 
ค๒๓๒๐๒   เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๑๐ ๑.๐(๔๐)  ค๒๓๒๐๔    เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๑๒   ๑.๐(๔๐) 

ว๒๓๒๐๑   โครงงานวิทยาศาสตร ์
๐.๕(๒๐)  ว๒๓๒๐๒    โครงงานวิทยาศาสตร์ 

                กับคุณภาพชีวิต 
๐.๕(๒๐) 

ง๒๓๒๐๓   เทคนิคการสร้างงานน าเสนอ ๑ ๐.๕(๒๐)  ส๒๓๒๐๔  หน้าท่ีพลเมือง  ๖ ๐.๕(๒๐) 
อ๒๓๒๐๑   อังกฤษฟัง-พูด ๐.๕(๒๐)  ง๒๓๒๐๔   เทคนิคการสร้างงานน าเสนอ  ๒ ๐.๕(๒๐) 
อ๒๓๒๐๒   อังกฤษอ่าน-เขียน ๑.๐(๔๐)  อ๒๓๒๐๓   อังกฤษฟัง-พูด ๐.๕(๒๐) 
จ๒๓๒๐๑   ภาษาจีน ๐.๕๒๐)  อ๒๓๒๐๔   อังกฤษอ่าน-เขียน ๑.๐(๔๐) 

 
  จ๒๓๒๐๒  ภาษาจีน ๐.๕๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
 กิจกรรมแนะแนว ๒๐   กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

 กิจกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

  กิจกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 
 

  กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 
 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๗๐๐  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๗๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๒๘ 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
เน้นวิทย์ 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  (ภาคเรียนที่ ๒) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ปี) 
 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ปี)  
รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑(๔๔๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑(๔๔๐) 
ท ๒๓๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐)  ท ๒๓๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 
ค ๒๓๑๐๑  คณติศาสตร ์ ๑.๕(๖๐)  ค ๒๓๑๐๒  คณติศาสตร ์ ๑.๕(๖๐) 
ว ๒๓๑๐๑  วิทยาศาสตร ์ ๑.๕(๖๐)  ว ๒๓๑๐๒  วิทยาศาสตร ์ ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๓๑๐๑  สังคมศึกษา ๑.๕(๖๐)  ส ๒๓๑๐๓  สังคมศึกษา ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๓๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕(๒๐)  ส ๒๓๑๐๔  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๓๑๐๑  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๓๑๐๓  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๓๑๐๒  พลศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๓๑๐๔  พลศึกษา ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๓๑๐๑  ศิลปะ ๑.๐(๔๐)  ศ ๒๓๑๐๒  ศิลปะ ๑.๐(๔๐) 
ง ๒๓๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑.๐(๔๐)  ง ๒๓๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑.๐(๔๐) 
อ ๒๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑.๕(๖๐)   อ ๒๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๑.๕(๖๐)  
รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๕(๑๔๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๕(๑๔๐) 
ท๒๓๒๐๑   ทักษะการใช้ภาษาไทย ๑ ๐.๕(๒๐)  ท๒๓๒๐๓   ทักษะการใช้ภาษาไทย  ๒ ๐.๕(๒๐) 
ค๒๓๒๐๑   เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๙ ๐.๕(๒๐)  ค๒๓๒๐๓   เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๑๑ ๐.๕(๒๐) 

ว๒๓๒๐๑   โครงงานวิทยาศาสตร ์
๐.๕(๒๐)  ว๒๓๒๐๒   โครงงานวิทยาศาสตร ์

               กับคุณภาพชีวิต 
๐.๕(๒๐) 

ง๒๓๒๐๓    เทคนิคการสร้างงานน าเสนอ ๑ ๐.๕(๒๐)  ส๒๓๒๐๔   หน้าท่ีพลเมือง  ๖ ๐.๕(๒๐) 
อ๒๓๒๐๒  อังกฤษอ่าน-เขียน ๑.๐(๔๐)  ง๒๓๒๐๔    เทคนิคการสร้างงานน าเสนอ  ๒ ๐.๕(๒๐) 
   อ๒๓๒๐๔   อังกฤษอ่าน-เขียน ๑.๐(๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
 กิจกรรมแนะแนว ๒๐   กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

 กิจกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

  กิจกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 
 

  กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 
 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๔๐  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๔๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๒๙ 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ไม่เน้นวิทย์ 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  (ภาคเรียนที่ ๒) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ปี) 
 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ปี)  
รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑(๔๔๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑(๔๔๐) 
ท ๒๓๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐)  ท ๒๓๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 
ค ๒๓๑๐๑  คณติศาสตร ์ ๑.๕(๖๐)  ค ๒๓๑๐๒  คณติศาสตร ์ ๑.๕(๖๐) 
ว ๒๓๑๐๑  วิทยาศาสตร ์ ๑.๕(๖๐)  ว ๒๓๑๐๒  วิทยาศาสตร ์ ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๓๑๐๑  สังคมศึกษา ๑.๕(๖๐)  ส ๒๓๑๐๓  สังคมศึกษา ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๓๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕(๒๐)  ส ๒๓๑๐๔  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๓๑๐๑  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๓๑๐๓  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๓๑๐๒  พลศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๓๑๐๔  พลศึกษา ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๓๑๐๑  ศิลปะ ๑.๐(๔๐)  ศ ๒๓๑๐๒  ศิลปะ ๑.๐(๔๐) 
ง ๒๓๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑.๐(๔๐)  ง ๒๓๑๐๒   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑.๐(๔๐) 
อ ๒๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑.๕(๖๐)   อ ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕(๖๐)  
รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๐(๑๒๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๐(๑๒๐) 
ท๒๓๒๐๒  หลักภาษาเพื่อการสื่อสาร ๑ ๐.๕(๒๐)  ท๒๓๒๐๔  หลักภาษาเพื่อการสื่อสาร ๒ ๐.๕(๒๐) 
ส๒๓๒๐๑  เศรษฐศาสตร์ ๑ ๐.๕(๒๐)  ส๒๓๒๐๒  เศรษฐศาสตร์  ๒ ๐.๕(๒๐) 
ง๒๓๒๐๑  สร้างสรรค์งานประดิษฐ์  ๑ ๐.๕(๒๐)  ส๒๓๒๐๔  หน้าท่ีพลเมือง  ๖ ๐.๕(๒๐) 
อ๒๓๒๐๒  อังกฤษอ่าน-เขียน ๑.๐(๔๐)  ง๒๓๒๐๒  สร้างสรรค์งานประดิษฐ์  ๒ ๐.๕(๒๐) 
   อ๒๓๒๐๔  อังกฤษอ่าน-เขียน ๑.๐(๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
 กิจกรรมแนะแนว ๒๐   กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

 กิจกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

  กิจกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 
 

  กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 
 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๒๐  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๒๐ 
  

 

 

 

 

 

 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๓๐ 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วิทย์ - คณิต 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน  

(หน่วยกิต/ปี) 
 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ปี)  
รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๓.๐(๕๒๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๐(๒๘๐) 
ท ๓๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๐(๔๐)  ท ๓๑๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๐(๔๐) 
ค ๓๑๑๐๑  คณติศาสตร ์ ๒.๐(๘๐)  ค ๓๑๑๐๒  คณติศาสตร ์ ๒.๐(๘๐) 
ว ๓๐๑๐๑  ฟิสิกส ์ ๒.๐(๘๐)    
ว ๓๐๑๐๒  เคม ี ๑.๕(๖๐)    
ว ๓๐๑๐๓  ชีววิทยา ๑.๕(๖๐)    
ว ๓๐๑๐๔  โลกดาราศาสตร์และอวกาศ ๑.๐(๔๐)    
ส ๓๑๑๐๑  สังคมศึกษา ๑.๐(๔๐)  ส ๓๑๑๐๓  สังคมศึกษา ๑.๐(๔๐) 
ส ๓๑๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕(๒๐)  ส ๓๑๑๐๔  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๓๑๑๐๑  สุขศึกษา-พลศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๓๑๑๐๒  สุขศึกษา-พลศึกษา ๐.๕(๒๐) 
ศ ๓๑๑๐๑  ศิลปะ ๐.๕(๒๐)  ศ ๓๑๑๐๒  ศิลปะ ๐.๕(๒๐) 
ง ๓๑๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๐.๕(๒๐)  ง ๓๑๑๐๒   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๐.๕(๒๐) 
อ ๓๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑.๐(๔๐)   อ ๓๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๑.๐(๔๐)  
รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๕(๑๔๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๘.๕(๓๔๐) 
ค๓๑๒๐๑   คณติศาสตร ์ ๑.๐(๔๐)  ค๓๑๒๐๒   คณติศาสตร ์ ๑.๐(๔๐) 
ง๓๑๒๐๓   การสร้างสื่อด้วย Flash MX ๑.๐(๔๐)  ว๓๑๒๐๑   ฟิสิกส ์ ๑ ๒.๐(๘๐) 
อ๓๑๒๐๑   อังกฤษฟัง-พูด ๑.๐(๔๐)  ว๓๑๒๒๑   เคม ี ๑ ๑.๕(๖๐) 
   ว๓๑๒๔๑   ชีววิทยา  ๑ ๑.๕(๖๐) 
   ส๓๑๒๐๒   หน้าท่ีพลเมือง  ๒ ๐.๕(๒๐) 

 
  ง๓๑๒๐๔   การสร้าง E_book ด้วย 

               Desktop Author 
๑.๐(๔๐) 

   อ๓๑๒๐๒   อังกฤษฟัง-พูด ๑.๐(๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
 กิจกรรมแนะแนว ๒๐   กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

 กิจกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 

  กิจกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๒๐   กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๗๒๐  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๓๑ 
 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ปี) 

 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ปี)  

รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๐(๒๘๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๕.๐(๒๐๐) 
ท ๓๒๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๐(๔๐)  ท ๓๒๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๐(๔๐) 
ค ๓๒๑๐๑  คณติศาสตร ์ ๒.๐(๘๐)    
ส ๓๒๑๐๑  สังคมศึกษา ๑.๐(๔๐)  ส ๓๒๑๐๓  สังคมศึกษา ๑.๐(๔๐) 
ส ๓๒๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕(๒๐)  ส ๓๒๑๐๔  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๓๒๑๐๑  สุขศึกษา-พลศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๓๒๑๐๒  สุขศึกษา-พลศึกษา ๐.๕(๒๐) 
ศ ๓๒๑๐๑  ศิลปะ ๐.๕(๒๐)  ศ ๓๒๑๐๒  ศิลปะ ๐.๕(๒๐) 
ง ๓๒๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๐.๕(๒๐)  ง ๓๒๑๐๒   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๐.๕(๒๐) 
อ ๓๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑.๐(๔๐)   อ ๓๒๑๐๒  ภาษาองักฤษ ๑.๐(๔๐)  
รายวิชาเพ่ิมเติม ๘.๐(๓๒๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๐.๐(๔๐๐) 
ค๓๒๒๐๑   คณติศาสตร ์ ๑.๐(๔๐)  ค๓๒๒๐๒   คณติศาสตร ์ ๑.๕(๖๐) 
   ค๓๒๒๐๓   คณติศาสตร ์ ๑.๕(๖๐) 
ว๓๒๒๐๒    ฟิสิกส ์ ๒ ๒.๐(๘๐)  ว๓๒๒๐๓   ฟิสิกส์  ๓ ๒.๐(๘๐) 
ว๓๒๒๒๒    เคม ี ๒ ๑.๕(๖๐)  ว๓๒๒๒๓    เคมี   ๓ ๑.๕(๖๐) 
ว๓๒๒๔๒    ชีววิทยา  ๒ ๑.๕(๖๐)  ว๓๒๒๔๓    ชีววิทยา  ๓ ๑.๕(๖๐) 
ง ๓๒๒๐๓    การสร้างเว็บด้วยโปรแกรมนาโม                    ๐.๕(๒๐)  ส๓๒๒๐๒    หน้าท่ีพลเมือง  ๔ ๐.๕(๒๐) 
อ๓๒๒๐๓   อังกฤษอ่าน-เขียน ๑.๐(๔๐)  ง ๓๒๒๐๔   การออกแบบแผนผัง 

                 ด้วยโปรแกรม Visio                    
๐.๕(๒๐) 

   อ๓๒๒๐๔   อังกฤษอ่าน-เขียน ๑.๐(๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
 กิจกรรมแนะแนว ๒๐   กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

 กิจกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม/                                                                                       

 
๒๐ 

  กิจกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๒๐   กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๖๐  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๓๒ 
 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖  (ภาคเรียนที่ ๒) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ปี) 
 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ปี)  
รายวิชาพ้ืนฐาน ๔๕(๑๘๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๔๕(๑๘๐) 
ท ๓๓๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๐(๔๐)  ท ๓๓๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๐(๔๐) 
ส ๓๓๑๐๑  สังคมศึกษา ๑.๐(๔๐)  ส ๓๓๑๐๒  สังคมศึกษา ๑.๐(๔๐) 
พ ๓๓๑๐๑  สุขศึกษา-พลศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๓๓๑๐๒  สุขศึกษา-พลศึกษา ๐.๕(๒๐) 
ศ ๓๓๑๐๑  ศิลปะ ๐.๕(๒๐)  ศ ๓๓๑๐๒  ศิลปะ ๐.๕(๒๐) 
ง ๓๓๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๐.๕(๒๐)  ง ๓๓๑๐๒   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๐.๕(๒๐) 
อ ๓๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑.๐(๔๐)   อ ๓๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๑.๐(๔๐)  
รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๐.๐(๔๐๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๐.๐(๔๐๐) 
ค๓๓๒๐๑   คณติศาสตร ์ ๓.๐(๑๒๐)  ค๓๓๒๐๓   คณติศาสตร ์ ๓.๐(๑๒๐) 
ว๓๓๒๐๔    ฟิสิกส ์ ๔ ๒.๐(๘๐)  ว๓๓๒๐๕    ฟิสิกส ์ ๕ ๒.๐(๘๐) 
ว๓๓๒๒๔    เคม ี  ๔ ๑.๕(๖๐)  ว๓๓๒๒๕    เคม ี ๕ ๑.๕(๖๐) 
ว๓๓๒๔๔    ชีววิทยา  ๔ ๑.๕(๖๐)  ว๓๓๒๔๕    ชีววิทยา  ๕ ๑.๕(๖๐) 
ง๓๓๒๐๓    การเขียนโปรแกรม  ๐.๕(๒๐)  ส๓๓๒๐๒   หน้าท่ีพลเมือง  ๖ ๐.๕(๒๐) 
อ๓๓๒๐๓   อังกฤษอ่าน-เขียน ๑.๐(๔๐)  ง๓๓๒๐๔    การสรา้ง Home page ๐.๕(๒๐) 
   อ๓๓๒๐๔   อังกฤษอ่าน-เขียน ๑.๐(๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
 กิจกรรมแนะแนว ๒๐   กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

 กิจกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 

  กิจกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

 
๒๐ 

  กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

 
๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๔๐  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๓๓ 
 

๑๐. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
 ๑) ห้องสมุดมีขนาด ๑,๖๔๕ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๗๙,๑๒๐ เล่ม 
   การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ E-Library 
   จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย ๑,๙๘๗ คนต่อวัน คิดเป็น 
ร้อยละ ๔๑.๗๘ ของนักเรียนทั้งหมด 

๒) ห้องปฏิบัติการ 
 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์        จ านวน  ๔ ห้อง  

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน  ๔  ห้อง  
   ห้องพระพุทธศาสนา        จ านวน  ๑ ห้อง   
   ห้องดนตรีไทย   จ านวน  ๑ ห้อง  
   ห้องดุริยางค์   จ านวน  ๑ ห้อง  
   ห้องแนะแนว   จ านวน  ๑ ห้อง 
   ห้องศิลปะ   จ านวน  ๑ ห้อง 
   ห้องนาฏศิลป์   จ านวน  ๑ ห้อง 
   ห้องเปียโน   จ านวน  ๑ ห้อง 
   ห้องประชุม   จ านวน  ๑ ห้อง 
   โรงเรือนปลูกเห็ด   จ านวน  ๒ โรงเรือง  
   โรงเรือนปลูกผัก    จ านวน  ๑ โรงเรือน 
   สวนมะนาว   จ านวน  ๑ สวน 
       สวนกล้วย   จ านวน  ๑ สวน 
   บ่อปลา    จ านวน  ๑ บ่อ    
 ๓) คอมพิวเตอร์ จ านวน ๒๖๙ เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน ๑๕๐ เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ๑๕๐ เครื่อง 
  จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย ๔,๔๗๘ คนต่อวัน      
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๑ ของนักเรียนทั้งหมด 
   ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ  ๑๓๕  เครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๓๔ 
 

 ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
  ๑. รูปปั้นหลวงพ่อพระพุทธวรญาณ ทุกวัน 
  ๒. วินิตมินิมาร์ท ทุกวัน 
  ๓. ธนาคารโรงเรียน ทุกวัน 
  ๔. ห้องคอมพิวเตอร์ ทุกวัน 

  ๕. ห้องเปียโน ทุกวัน 

  ๖. ห้องพระพุทธศาสนา ทุกวัน 

  ๗. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ทุกวัน 

  ๘. ห้องเรียนสีเขียว ทุกวัน 

  ๙. ศูนย์วิทยบริการ ทุกวัน 

๑๐. ห้องดนตรีไทย ทุกวัน 

๑๑. ห้องศิลปะ ทุกวัน 

๑๒. ห้องพยาบาล ทุกวัน 

๑๓. ห้องสืบค้น ทุกวัน 

๑๔. ห้องประชาสัมพันธ์ ทุกวัน 

๑๕. ห้องแนะแนว ทุกวัน 

๑๖. ศูนย์ภาษาต่างประเทศ ทุกวัน 

๑๗. ห้องเกียรติยศ  ๑๐ 

๑๘. ห้องออกก าลังกาย ทุกวัน 

๑๙. ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย ทุกวัน 

๒๐. ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทุกวัน 

๒๑. ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทุกวัน 

๒๒. ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทุกวัน 

๒๓. ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทุกวัน 

๒๔. ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ทุกวัน 

๒๕. ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ ทุกวัน 

๒๖. ห้องสืบประสงค์ ทุกวัน 

๒๗. ห้องสืบค้น ทุกวัน 

๒๘. โรงเรือนปลูกเห็ด ทุกวัน 

๒๙. โรงเรือนปลูกผัก ทุกวัน 

๓๐. สวนมะนาว ทุกวัน 

 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๓๕ 
 

 ๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
  ๑. วัดพระศรีมหาธาตุ ๓๐ 
  ๒. พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ๗๐ 
  ๓. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ๗๐ 
  ๔. บ้านหลวงรับราชทูต หรือ บ้านหลวงวิชาเยนทร์ ๓๐ 
  ๕. วัดเสาธงทอง ๑๐ 
  ๖. เทวสถานปรางค์แขก ๔ 
  ๗. ศาลหลักเมือง หรือ ศาลลูกศร ๕ 
  ๘. พระปรางค์สามยอด ๔ 
  ๙. ศาลพระกาฬ ๑๐ 
๑๐. วัดนครโกษา ๔ 
๑๑. วัดตองปุ ๒ 
๑๒. วัดสันเปาโล ๒ 
๑๓. วัดมณีชลขัณฑ์ ๕ 
๑๔. วัดเชิงท่า ๑๐ 
๑๕. วัดกวิศราราม ทุกวัน 
๑๖. พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์ ๕ 
๑๗. วัดพระบาทน้ าพุ ๑ 
๑๘. วัดชนะสงคราม ๒๐ 
๑๙. วัดสระเกศ ๒๐ 
๒๐. วัดใหญ่ชัยมงคล ๒ 
๒๑. วัดพนัญเชิงวรวิหาร ๒ 
๒๒. เจดีย์พระศรีสุริโยทัย ๒ 
๒๓. ค่ายนาวิกโยธิน ๒ 
๒๔. ค่ายเอราวัณ ๓ 
๒๕. สระว่ายน้ า สนามกีฬาพระราเมศวร ๔๐ 
๒๖. โรงเจป้าอุไรศรี ๖๐ 
๒๗. ค่าย ป.พัน.๗๒๑ ๑ 

 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๓๖ 
 

 ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่โรงเรียนเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปี
การศึกษาท่ีรายงาน 
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ท้องถิ่น 
 

ที ่ ชื่อภูมิปัญญา ประเภท สถานที่ตั้ง 

๑ กลุ่มทอผ้าบา้นกลว้ย การทอผ้ามัดหมี ่
๘๐ หมู่ ๑ ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่  
จ.ลพบุร ี

๒ 
กลุ่มพัฒนาอาชีพท างาน 
ดินสอพอง 

ดินสอพอง 
บ้านหินสองก้อน เลขที่ ๖๙/๒ ม.๑  
ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุร ี

๓ วัดชีปา่สิตาราม 
นวดแผนไทย และยา
สมุนไพร 

วัดชีปา่สิตาราม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 

๔ 
ชมรมช่างทองเหลืองชุมชน 
ท่ากระยาง 

เครื่องทองเหลือง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 

๕ ชมรมแม่บ้าน ปจว. ไข่เค็มดินสอพอง 
กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา  
ศูนย์สงครามพิเศษ 

๖ นางศรีรัตน์   สุขเพ็ชร์ น้ าพริก 
๔๓๗/๑-๒ หมู่ ๓ ต.ล านารายณ์  
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุร ี

๗ นางชะลอ  ทนทองค า 
ตะกร้าหวาย (เคร่ือง
จักสาน) 

๑๕ หมู่ ๖ ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่  
จ.ลพบุร ี

๘ นางนงลักษณ์ เผา่นชุ 
การท าปลาตากแห้ง
และปลายา่งรมควัน 

๒๓ ม.๘ ต.พรหมมาสตร์ อ.เมือง  
จ.ลพบุร ี

๙ นายสา วงษาอ่ า 
หมอน้ ามันรักษา
กระดูก 

๔๐ ม.๑ ต.เกาะแก้ว อ.โคกส าโรง  
จ.ลพบุร ี

๑๐ นายสี พวงสนัเทียะ การแกะสลักไม ้
๓๘๓ ม.๓ ต.เพนียด อ.โคกส าโรง  
จ.ลพบุร ี

๑๑ นางดรุณี  ถนอมพนัธ ์ ทอเสื่อกก ๑๒๕/๒ หมู่๑ต.ท่าดินด า อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 
๑๒ คุณอุทัย เก้ือกระโทก เครื่องทองเหลือง ๑๖๘ ม.๑ ต.ทะเลชบุศร อ.เมือง จ.ลพบุร ี

๑๓ นางสมสวย เขียวสะอาด  ดินสอพอง 
๑๕๓ ม.๔ ต.ทะเลชบุศร อ.เมือง  
จ.ลพบุร ี

๑๔ คุณจรูญ อุดหนุน  การทอผ้ามัดหมี ่ ๖๐ บ้านหลุมข้าว อ.โคกส าโรง จ.ลพบุร ี
๑๕ ชุมชนต าบลโพธิ์เก้าต้น ท าขนมจนี ชุมชนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

๑๖ นางบุญช่วย  มิ่งทอง ท าขนมจนี 
๑๐๘/๑ หมู่ ๑ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง  
จ.ลพบุร ี

๑๗ นายสงิห์ทอง  กระตุดเงิน ปลาส้มฟัก 
๑๐๕ หมู่ ๕ ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่  
จ.ลพบุร ี

๑๘ นางสุภาวรรณ์  กองสุวรรณ์ อุโคกล าพาน 
๒๐หมู่ ๓ ต.โคกล าพาน อ.เมือง  
จ.ลพบุร ี
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ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ที ่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภท/วิชา ติดต่อ 

๑ พระปลัดกฤษณะ อาภัสฺสโร พระพุทธศาสนา วัดกวิศราราม 
๒ พระครูสังฆรักษ์ กฤษณ์กิตฺติญาโณ พระพุทธศาสนา วัดกวิศราราม 
๓ พระมหาเริงศักดิ์  ธมฺมสิริ พระพุทธศาสนา วัดกวิศราราม 
๔ พระมหาวัจนะ จิรวฑฒโน พระพุทธศาสนา วัดกวิศราราม 
๕ ผศ.ประทีป  พฤกษากิจ ภาษาไทย ๐๘๖-๐๑๐๙๐๒๑ 
๖ ผศ.ประทีป   เหมือนนิล ภาษาไทย ๐๘๐-๖๖๘๙๑๔๖ 
๗ อาจารย์วิบูลย์   ศรีโสภณ ภาษาไทย ๐๘๙-๕๕๐๒๗๖๖ 
๘ อาจารย์ประยงค์  จันทร์โพธิ์ ภาษาไทย ๐๘๙-๘๐๓๑๕๓๖ 
๙ อาจารย์สุภาวดี  สุดยิ่ง ภาษาไทย ๐๘๑-๓๖๓๗๗๓๗ 

๑๐ อาจารย์ทวาย   ศรีสกุล ฟิสิกส์ ๐๘๙-๒๑๒๓๔๘๔ 
๑๑ พ.ท.พยนต์  ด่านสกุล สังคมศึกษา ๐๘๙-๘๐๑๓๑๖๕ 
๑๒ พ.อ.หญิงพิมพ์พิศา  จิตต์แก้วแท้ ภาษาอังกฤษ - 
๑๓ ผศ.ดร.ประทุม ศรีรักษา ภาษาอังกฤษ ๐๘๑-๘๕๒๖๖๓๑ 
๑๔ ผศ.ประกอบ   สมร่าง คณิตศาสตร์ ๐๘๑-๘๒๗๙๗๘๑ 
๑๕ อาจารย์ศรีสุวรรณ  สนธิสุวรรณ คณิตศาสตร์ ๐๘๖-๕๒๕๙๘๔๓ 
๑๖ พ.อ.ศิรพงศ์   รดาธร วิทยาศาสตร์ - 
๑๗ อาจารย์อภิสิทธิ์  ทิพย์อักษร ชีววิทยา - 
๑๘ ร.อ.วิษณุรักษ์   ขันทองทิพย์ แนะแนว ๐๘๗-๑๑๗๑๑๙๗ 
๑๙ นายวิเชียร   ค าเจริญ(ลพ บุรีรัตน์) ดนตรี กรุงเทพมหานคร 
 
 
ที ่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภท/วิชา ติดต่อ 

๒๐ ร.ต.ชูพล ทรายทอง ดนตรี ๔๐๐ หมู่ ๗ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี 

๒๒ นายอรรถชัย เกิดโพธิ์กะต้น ดนตรี ๓๓ หมู่ ๒ ต าบลเขาพระงาม อ าเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี 

๒๓ นายพลภัทร บูรณชาติ ดนตรี ๗๙/๑ หมู่ ๓ ต าบลบ้านคม อ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก 

๒๔ นางสาวเมวิกา จันจันทึก ขับร้อง ๓๒/๑๑๙ หมู่ ๑๗ ต าบลหนองน้ าใส 
อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา 
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๑๑. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๑๑.๑ ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
ชื่อ-สกุล 

หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ครูผู้สอน  

หนึ่งแสนครูดี (ครูดีเด่น) นางอรพรรณ   ถนอมเขต  

หนึ่งแสนครูดี (ครูดีเด่น) นางสาวอาภรณ์  เศวตพันธุ์  

ครูดีเด่น นางคล่องจิตต์ บริสุทธิ์พานิช  

ครูดีเด่น นางกฤษณา ชารี  

ครูดีเด่น นางจุลจิรา บุญประคอง  

ผู้ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ๕ ด้าน 

นางวิไลวรรณ ค าเฟ่ือง ส านักงานการศึกษาเอกชน 

บุคลากร 

บุคลากรสนับสนุนดีเด่น นายภิเศก อินทร์อยู่ ส านักงานการศึกษาเอกชน 

นักการดีเด่น นายแดง เทียนหอม ส านักงานการศึกษาเอกชน 

พนักงานขับรถดีเด่น นายสมชาย เซียวสกุล ส านักงานการศึกษาเอกชน 

 
นักเรียนด้านวิชาการ 

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุโยธีธนรัตน์    รองชนะเลิศอันดับ ๒ สาธิตเทพสตรี 

ด.ช.กีรติ   ทองหวย เหรียญเงิน เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา ณ 
โรงเรียนพิบูลวิทยาลยั จังหวัดลพบุร ี

ด.ญ.ณิชาภัทร วโรรส เหรียญทอง (อันดับ๒) เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา ณ 
โรงเรียนพิบูลวิทยาลยั จังหวัดลพบุร ี

น.ส.มธุรส   สุทธานันท ์ เหรียญทอง (อันดับ๑) เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา ณ 
โรงเรียนพิบูลวิทยาลยั จังหวัดลพบุร ี

ด.ญ.พีรยา   จันตะเสนา เหรียญเงิน (อันดับ๘) เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา ณ 
โรงเรียนพิบูลวิทยาลยั จังหวัดลพบุร ี

นายสหัสวรรษ   ทับทรวง เหรียญเงิน (อันดับ๘) เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา ณ 
โรงเรียนพิบูลวิทยาลยั จังหวัดลพบุร ี

ด.ช.ณัฐชนน   อินทร์เอม 
เหรียญทองแดง (อันดับ๖) เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา ณ 

โรงเรียนพิบูลวิทยาลยั จังหวัดลพบุร ีด.ช.รวโีรจน์   อุ่นพงษ์ 
ด.ช.เทิดศักดิ์   แสงทอง 
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นักเรียนด้านวิชาการ 
ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ด.ญ.พิชญ์สินี   สุโยธีธนรัตน์ เหรียญทอง (อันดับ๓) เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ณ โรงเรียนพิบูล

วิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 

ด.ญ.กมลโศภิษฐ์   พันธ์พรหม เหรียญทองแดง 

กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา 

 

ด.ญ.พิชญ์สินี   สุโยธีธนรัตน ์ เหรียญทองแดง 

ด.ญ.ณิชาภัทร   วโรรส เหรียญเงิน 

น.ส.จิตณพัต   เจริญสุข ชมเชย 

น.ส.ญาณิศา   อาทิตย์เที่ยง เหรียญทอง 

น.ส.มธุรส   สุทธานันท ์
เหรียญเงิน กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัด

ในพระพุทธศาสนา 

 ชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง
ตามแนว PISA ระดับชั้น ม.๔-
ม.๖ ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์

คลองหลวงวิทยาคม 

ด.ช.สรวิศ ดาวสุข ตอบปัญหาธรรมะระดับ ม.ต้น
 รางวัลชมเชย 

สัปดาห์เผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

นายเกียรติ์การันต์ บุญเลี้ยง ตอบปัญหาธรรมะระดับ ม.ปลาย
 รางวัลชมเชย 

สัปดาห์เผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

ด.ช.ณัฐภัทร อ่อนธรรม บรรยายธรรม ระดับ ม.ต้น
 รางวัลชมเชย 

สัปดาห์เผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

นายณัฐพล   ทัศสนธิ บรรยายธรรม ระดับ ม.ปลาย 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ 

สัปดาห์เผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

ด.ญ.กนิษฐา เมืองสอน 
ด.ช.ฐิติศักดิ์ ศรีชานิล 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โครงการ สาธิตวิชาการ 
(Open House) 

การแข่งขันตอบปัญหาสังคม 
โครงการในพระราชด าริ ร.๙ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ด.ช.นิพรพงษ์ ฝักฝ่าย 
ด.ช.นนทวัฒน์ วัฒนอุตถานนท์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โครงการ สาธิตวิชาการ 
(Open House) 

การแข่งขันตอบปัญหาสังคม 
โครงการในพระราชด าริ ร.๙ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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นักเรียนด้านวิชาการ 
ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายสหภูมิ  วัฒนะศร ี  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ตัวจรงิ) 

ผ่านการแข่งขันคัดเลือกสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) การแข่งขัน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โอลิมปิกแห่งประเทศไทย 
 

มูลนิธิสง่เสริมโอลิมปิกวชิาการ
และพัฒนามาตรฐาน

วิทยาศาสตร์ศึกษา  (สอวน.) 

เด็กชายสักรินทร์  นนทะภา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ตัวส ารองล าดับ ๑) 
นายธนเดช   กลิ่นด้วง  สาขาวิชาฟิสิกส์ (ตัวจริง) 

นายวรภพ  ทองพร้อมพันธ ์  สาขาวิชาฟิสิกส์ (ตัวจริง) 

นางสาวปรายฟ้า  ลือดารา  สาขาวิชาฟิสิกส์ (ตัวจริง) 

นางสาวจิณห์วรา  เจียมทอง  สาขาวิชาฟิสิกส์ (ตัวจริง) 

นางสาวสุนิสา  สวัสดิมงคล  สาขาวิชาฟิสิกส์ (ตัวจริง) 

นายธนพล  อยู่ถาวร  สาขาวิชาฟิสิกส์ (ตัวจริง) 

นายณัฐพงษ ์ เกตุพุก  สาขาวิชาฟิสิกส์ (ตัวจริง) 

นางสาวบุณยวีร์  คุ้มกลาง  สาขาวิชาฟิสิกส์ (ตัวส ารองล าดับ ๔) 

นายเตชินท์  ไชยบ ารุง  สาขาวิชาฟิสิกส์ (ตัวส ารองล าดับ ๕) 

นายภานุวัฒน์  กิตติธัญพงศ ์  สาขาวิชาฟิสิกส์ (ตัวส ารองล าดับ ๖) 

นางสาวศศิภา  สิงห์ป้อม  สาขาวิชาฟิสิกส ์

นายตราภูมิ  สุวันทารัตน ์  สาขาวิชาเคม ี

นายสหภูมิ  วัฒนะศรี  สาขาวิชาเคม ี

นายบัณฑิต  พงษ์ไพร  สาขาวิชาเคม ี

นางสาวณัฐณิชา  หิติ  สาขาวิชาเคม ี

นางสาวพัชราภา  มหาวิจิตร  สาขาวิชาเคม ี

นางสาวพิมพ์ลภัส  บุญยืนมั่น  สาขาวิชาเคม ี

เด็กชายระวินันท์  กิจงาม  สาขาวิชาเคม ี

นายฤทธิชัย  แจ้งสว่าง  สาขาวิชาเคม ี

นางสาววิภาวี  โพธิ์ทอง  สาขาวิชาเคม ี

นายสหัสวรรษ  ทับทรวง  สาขาวิชาเคม ี

นางสาวนันทวรรณ  ทองลพ  สาขาวิชาเคมี (ตัวส ารองล าดบั ๓) 

นางสาวพีรญา  รุจิรกาล   สาขาวิชาเคมี (ตัวส ารองล าดบั ๕) 

 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๔๑ 
 

นักเรียนด้านวิชาการ 
ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ด.ช.พีรพล สืบเนียม 
มารยาทไทย ระดับ ม.ต้น รางวัลชมเชย 

สัปดาห์เผยแผ่
พระพุทธศาสนา ด.ญ.ศุภธิดา กี่สง่า 

นายพรภวิษย์ เปาเส็ง มารยาทไทย ระดับ ม.ปลาย 

 รางวัลชมเชย 
สัปดาห์เผยแผ่

พระพุทธศาสนา น.ส.ชิดชนก อยู่ชนะชล 

ด.ญ.จันจิรา นามวิเศษ 

สวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ  

ม.ต้นรางวัลชมเชย 
สัปดาห์เผยแผ่

พระพุทธศาสนา 

ด.ญ.ชุตินันท์ กองแก้ว 
ด.ญ.สุกัญญา ค าชมภู 
ด.ญ.นรินรัตน์ สมพงษ์ 
ด.ญ.อนันตา คงเกษม 
ด.ญ.ธัญณัฐ นิรันดร์สุขม ประกวดเล่านิทานคุณธรรม 

ระดับชัน้ ม.ต้น รางวัลระดบัเหรียญเงิน 
การแข่งขันงานศลิปหัตถกรรม
นักเรียน สพม.๕ (ลพบุรี ๑) 

น.ส.พัชรนันท์ ตั้งไพบูลย์ 
ประกวดร้องเพลงคุณธรรม 

ระดับชั้น ม.ปลาย 

รางวัลระดับเหรียญเงิน 

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน สพม.๕ (ลพบุรี ๑) 

น.ส.วรรณิสา     เทศถมยา 
นายอคัรวินทร์ ทบด้าน 
น.ส.กัญญาวีร์ สมประสงค์ 
น.ส.ณัฎฐกมล ภูหมื่น 
ด.ญ.อภิญญา   ดอกพุฒ 

รอบคัดเลือกเจียระไนเพชร 
โครงการทดสอบ

ความสามารถเศรษฐศาสตร์
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๘ 

ด.ญ.ณัฐชยา   ฉัตรแสงศุภวงศ์ 
ด.ช.สิทธินันท ์ ลัดดาแย้ม 
ด.ญ.ศิรนภา   สีแดง 
ด.ช.นิพรพงษ์ ฝักฝ่าย 
นายกฤษฎาพันธ์ จันทร์พร 
นายญาณวิช ไข่มุกต์ 
น.ส.ญาณิศา อาทิตย์เที่ยง 
นายอนุรักษ์   สีกา 
นายณภัทร   เพ้าสุข 
ด.ญ.จันจิรา นามวิเศษ 
ด.ญ.ชุตินันท์ กองแก้ว 
ด.ญ.สุกัญญา ค าชมภู 
ด.ญ.นรินรัตน์ สมพงษ์ 
ด.ญ.อนันตา คงเกษม 

 

รางวัลชมเชย 
การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ 
ท านองสรภัญญะ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๔๒ 
 

 
นักเรียนด้านวิชาการ 

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงเบญจมาศ วิทยนันท์ รอบคัดเลือกเพชร 

โครงการทดสอบความสามารถ
ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 

ครั้งท่ี ๙ 

เด็กชายกติติภพ  ทองศักดิ์ รอบคัดเลือกเพชร รางวัลชมเชย 

เด็กหญิงมยุรินทร์ บุญประเสริฐ รอบคัดเลือกเพชร 

นายดนุพร  แสงบุญ รอบคัดเลือกเพชร 

นายธนกฤช  มีแก้ว รอบคัดเลือกเพชร 

นายญาณวิช ไข่มุกข์ รอบคัดเลือกเพชร รางวัลเจียระไนเพชร 

ด.ญ.พรพิมล ธัญกิจวรกุล รางวัลเหรียญทองแดง 

โครงการทดสอบทักษะวิชาการ
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน

พระพุทธศาสนาครั้งท่ี ๒๐ 

ด.ช.กิตติภพ ทองศักดิ์ รางวัลชมเชย 

ด.ญ.กานตรัตน์ ไตรธรรม รางวัลเหรียญทอง 

น.ส.กมลฉัตร ไผ่แสวง รางวัลเหรียญทอง 

นายญาณวิช ไข่มุกด์ รางวัลเหรียญทองแดง 

น.ส.ชิดชนก อยู่ชนะชล รางวัลชมเชย 

เด็กชายวงศ์วรุฒ รอดชู 
เด็กชายภานุพันธ์ สาดทอง 
 

การแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-BooK) (ม.๑-๓) 

รองชนะเลิศอันดับ ๑  เหรียญทอง 

การแข่งขันทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ ๖๖ 

ด.ญ.กวิณณา    นวลพลับ 
ด.ญ.กานตรัตน ์ ไตรธรรม 
ด.ช.ระวินันท ์    กิจงาม 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ อันดบัที่ ๑ การแข่งขัน

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓ 

การแข่งขันศิลปหัถกรรม
นักเรียน   ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

ครั้งที่ ๖๖ 
 

เด็กชายพิชชนะ  มีลาภ 
เด็กชายธีรศักดิ์  ปัญญา 
เด็กหญิงนันทฉัตร  จิตวงศ์ 

แข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.๑-๓ 
ได้รับรางวัลเหรียญ ทอง อันดับ ๖ 

 

การแข่งขันทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ ๖๖ 

 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๔๓ 
 

นักเรียนด้านวิชาการ 
ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงสัณสิตา  แก้วกิต  
เด็กหญิงนภัสวรรณ  คุ้มเมือง
เด็กหญิงหทัยชนก  อากาศโสภา 

การแข่งขันแปรรูปอาหาร (ม.๑-๓) 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๕ เหรียญทอง 
 

การแข่งขันทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ ๖๖ 

เด็กหญิงธนาพร ส้มม่วง  
เด็กหญิงพีรดา  ศรีอ าไพ  
เด็กหญิงธิดารัตน์ ชิงช่วง 

แข่งขันแกะสลักผักและผลไม้   (ม.๑-๓) 

ชนะเลิศ (เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับ
ภาค จ.จันทบุรี) 

การแข่งขันทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ ๖๖ 

นายภูมินทร์  เฮง  
นางสาวชุติการญจน์   สายสมาน 
นางสาวจรัญญา      ศันเสนีย์กุล 

แข่งขันแกะสลักผักและผลไม้   (ม.๔-๖) 

ชนะเลิศ (เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับ
ภาค จ.จันทบุรี) 
 

การแข่งขันทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ ๖๖ 

เด็กชายณัฐวุฒิ  ทับทิม 
เด็กชายลั่นฟ้า  เกลื่อนเพ็ชร์ 
 

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   (ม.๑-๓)
รองชนะเลิศอันดับที่ ๖ เหรียญทอง 
 

การแข่งขันทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ ๖๖ 

น.ส.จิณห์วรา    เจียมทอง 
น.ส.ปรายฟา้    ลือดารา 
น.ส.เกษวรางค์  นิ่มนวลรัตน ์

เหรียญเงิน 
รองชนะเลิศ อันดบัที่ ๒ การแข่งขัน

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.๔-ม.๖ 

การแข่งขันศิลปหัถกรรม
นักเรียน   ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
ครั้งที่ ๖๖  

ด.ช.ก าชัย     ชินเนเหินหา 
ด.ช.ธนวัฒน์  ใบกว้าง 
ด.ช.พงศธร   ปิ่นประดับ 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ อันดบัที่ ๒ การประกวด

โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดษิฐ์ 
ม.๑-ม.๓ 

การแข่งขันศิลปหัถกรรม
นักเรียน   ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
ครั้งที ่๖๖  

ด.ญ.กัญญารตัน ์ มรกตสุวรรณ 
ด.ญ.ภัคจิรา    ป้อมภา 
ด.ช.ศุภกานต์  ทองดี 

เหรียญทอง 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 

(Science Show) ม.๑-ม.๓ 

การแข่งขันศิลปหัถกรรม
นักเรียน   ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

ครั้งที่ ๖๖ 

น.ส.พัชรภรณ ์ ราชนาทิพย์ 
นายวิสุทธิ์พงษ์  แสงสุคนธ์ 
นางสาวศศิพิมพ ์ วรพิมพงษ ์

เหรียญเงิน 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 

(Science Show) ม.๔-ม.๖ 

การแข่งขันศิลปหัถกรรม
นักเรียน   ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

ครั้งที่ ๖๖ 

 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๔๔ 
 

นักเรียนด้านวิชาการ 
ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ด.ช.ณัฏฐณิต  คันธรักษ์ 
ด.ช.นราธิป  วรรณสวนหม่อน 

เหรียญทอง(ชนะเลิศ) 
การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภท

บินนาน 

การแข่งขันศิลปหัถกรรม
นักเรียน   ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

ครั้งที่ ๖๖ 

ด.ช.กฤศณัฏฐ์  รุ่งแสง 
ด.ช.นฤเบศ  แก้วประโคน 

เหรียญเงิน 
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท

บินไกล 

การแขง่ขันศิลปหัถกรรม
นักเรียน   ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

ครั้งที่ ๖๖ 

ด.ช.นัฐพงษ์            คุ้มขาว 
รองชนะเลิศอันดบัที่ ๒ 

อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ระดับม.ต้น 
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม

นักเรียนครั้งที่ ๖๖ 

นางสาวพชัรมณฑ์    ครามแสง 

ชนะเลิศ 

อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ระดับม.
ปลาย 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๖ 

 
เป็นตัวแทนแข่งขนัอัจฉริยะภาพทาง

คณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย ระดับภาค 
 

ด.ช.ภาวพุทธิ์     โสจะ เหรียญทอง 
การทดสอบทักษะวิชาการ   

กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา 

ด.ช.ธนโชติ       บุญสร้อย เหรียญเงิน 

การทดสอบทักษะวิชาการ   
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน

พระพุทธศาสนา 

 

ด.ช.ธนา       ปานพรหม   เหรียญทอง 
การทดสอบทักษะวิชาการ   

กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา 

นายอภิสิทธิ์       ตน้สาล ี เหรียญทอง 
การทดสอบทักษะวิชาการ   

กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา 

นายสหภูมิ        วฒันะศรี เหรียญเงิน 
การทดสอบทักษะวิชาการ   

กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา 

น.ส.พัชรมนฑ์     ครามแสง เหรียญทอง 
การทดสอบทักษะวิชาการ   

กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา 

 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๔๕ 
 

นักเรียนด้านกีฬา 
ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กชายศุทธวีร ์ สกุลณ ี   
เด็กชายพุฒิพงษ ์ แก้วเฟื่อง    
เด็กชายกรภัทร นุ่มพินิจ   ๙.  
เด็กชายวัฒนชัย นาคสวสัดิ ์
เด็กชายปวริศ   ดัดวงษ ์  
เด็กชายภูริภัทร น่วมแก้ว 
เด็กชายวัชรพงษ ์ ขันฐี   
เด็กชายปฏิพัทธ ์ ส าแดงพนัธุ ์
เด็กชายญาณวชิญ์  ปลั่งด ี   
เด็กชายสุพสฐิ  ธนาพิตรพิบลูกุล  
เด็กชายนนทกร  ใสศร ี   ๑
เด็กชายอานนท ์ ธนกิจการค้า 
เด็กชายศิรศักดิ์ สีระกูล  

เหรียญเงิน   
ฟุตซอล  ชาย  อายุ  ๑๕  ป ี

จังหวัดลพบุรี    

นางสาวบุษยมาส      เรียนแจ้ง
เด็กหญิงกฤติยา คิวเจริญ  
นางสาวเพ็ชรดา     เพชรเวียง
นางสาวเพ็ญเพชร     สุภานชิย์
นางสาวจรัญญา       ศันเสนียกุล 

เหรียญทอง 
เซปักตะกร้อ  หญิง  อายุ  ๑๘  ปี 

จังหวัดลพบุรี    

นายเขมชาต ิ สุวรรณโน 
เด็กชายพนสั แสงสวรรค์
เด็กชายธนกร เหมหอมวงษ์
เด็กชายกฤติพันธ์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  

เด็กชายตุลยทรรศน์   หอมนาน 
นายจิรายุทธ  อ่ าส าโรง 
นายฐาปกรณ ์ ทักษวิทยาพงศ์
เด็กชายภาสกร สถาพรรัตน ์
นายภัทรนนัท์     เกียรติไทยพิพัฒน์.
เด็กชายปรมินทร์ รัศมีสวัสดิ ์  
เด็กชายภาณุวฒัน์   ใจหาญ  
เด็กชายพรคณิศว์ คุณาวิวัฒน์
นายณฐพล พงศ์บุตร  
เด็กชายภิทยาลงกรณ์   อุไร 
นายเนต ิ  แช่มช้อย  

เหรียญทอง   
บาสเกตบอล  ชาย  อายุ  ๑๕  ปี จังหวัดลพบุรี    

เด็กชาย  วงศธร   ดิษทนงค ์
เหรียญทองแดง 

แบดมินตัน  ชายเดี่ยว  อายุ ๑๕  ป ี
จังหวัดลพบุรี    

 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๔๖ 
 

นักเรียนด้านกีฬา 
ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายเขมชาต ิ สุวรรณโน 
เด็กชายธนกร เหมหอมวงษ์ 
เด็กชายตุลยทรรศน์   หอมนาน 
นายฐาปกรณ ์ ทักษวิทยาพงศ์ 
นายภัทรนนัท์     เกียรติไทยพิพัฒน์
เด็กชายภาณุวฒัน์   ใจหาญ  
นายณฐพล พงศ์บุตร  
นายเนต ิ            แช่มช้อย 
เด็กชายพนสั แสงสวรรค์  
เด็กชายกฤติพันธ์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา   
เด็กชายภาสกร สถาพรรัตน ์  
นายจิรายุทธ อ่ าส าโรง 

เหรียญทอง 
การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนการกุศลของ

วัดในพระพุทธศาสนา 
“รัตนคีรีเกมส์” 

กีฬาบาสเกตบอล  ชาย อายุ  ๑๕  ป ี

ณ โรงเรียนพยุหะวิทยา  
จังหวัดนครสวรรค์   

เด็กหญิงกฤติยา คิวเจริญ  
เด็กหญิงปราณปรียา   มนิวงษ ์
เด็กหญิงกานตรัตน์    ปะวรรณา
เด็กหญิงดลยา       สุมานิก  
เด็กหญิงภัคจิรา        แดงวิบูลย์ 

เหรียญเงิน 
การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนการกุศลของ

วัดในพระพุทธศาสนา 
“รัตนคีรีเกมส์” 

กีฬาเซปักตะกร้อ  หญิง อายุ  ๑๕  ป ี

ณ โรงเรียนพยุหะวิทยา  
จังหวัดนครสวรรค์   

เด็กหญิงปราณปรียา  มนิวงษ์
เด็กหญิงภัคจิรา        แดงวิบูลย์ 
เด็กหญิงกานตรัตน์    ปะวรรณา
เด็กหญิงพิรญาณ์ แสงซื่อ  
เด็กหญิงดลยา       สุมานิก 

เหรียญทองแดง   
เซปักตะกร้อ  หญิง  อายุ  ๑๕  ปี   

จังหวัดลพบุรี    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๔๗ 
 

 
๑๑.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑ โครงการ 
ลูกวินิตมีวินยั 
 

เพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยมเปน็
ลูกวินิตมีวินยั ปฏิบตัิตน
ตามเจตนารมณ์ของหลวง
พ่อพระพุทธวรญาณ  
ผู้ก่อตั้ง โรงเรียนวินิตศึกษา  
ในพระราชปูถัมภ์ฯ 
ก าหนดไว้วา่ 
๑.  ระเบียบแถว 
๒.  การตรงต่อเวลา 
๓.  มีสัมมาคารวะ 
๔.  ความสะอาด 
๕.  การแต่งกายถูกต้อง 
เรียบร้อย 
๖.  มีมารยาทในทีป่ระชุม 
 

ด าเนินกิจกรรม 
๑. กิจกรรมเดินตาม
เส้นวินัยและทางม้า
ลาย นักเรียนเดินตาม
เส้นวินัยการเข้า ออก 
โรงเรียน และในการ
เปลี่ยนห้องเรียน 
๒. กิจกรรมรณรงค์การ
ท าความเคารพ 
๓. กิจกรรมรณรงค์การ
แต่งกายถูกต้อง
เรียบร้อย 
๔. กิจกรรมรณรงค์การ
ท าความสะอาด 
๕. กิจกรรมรณรงค์การ
ตรงต่อเวลาและการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
๖. กิจกรรมรณรงค์การ
มีมารยาทในที่ประชุม 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๑๐ เป็น
ลูกวินิตมีวินยั ปฏิบตัิตนตาม
เจตนารมณ์ ของหลวงพ่อ
พระพุทธวรญาณ ผู้ก่อตั้ง
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๐๖ มี
ค่านิยมเปน็ลูกวินิตมวีินัย 
ปฏิบัติตนตามเจตนารมณ์ของ
หลวงพ่อพระพุทธวรญาณ   
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนวินิตศึกษาใน
พระราชูปถัมภ์ฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๔๘ 
 

 
ที ่ ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๒ โครงการวิถีพุทธ 
 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ตามหลักสูตรธรรมศึกษา 
๒.  เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ศรัทธาและมีจิตส านึก มี
ทักษะในการคิด และ
ปฏิบัติตนตามความส าคัญ
ของพระพุทธศาสนา และ
หลักธรรมอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินกิจกรรม 
๑. จัดกิจกรรมวันส าคัญ
ทางพระพทุธศาสนา 
๒. จัดกิจกรรมวันพระ 
๓. จัดกิจกรรมแสดงตน
เป็นพุทธมามะกะ 
๔. จัดกิจกรรมค่าย
ธรรมะ 
๕. จัดกิจกรรมสอบธรรม
สนามหลวง 
๖. จัดนักเรียนแข่งขัน
ประกวดสวดมนต์หมู่
ท านองสรภัญญะ 
มารยาทไทย ตอบปัญหา
ธรรมะ การบรรยาย
ธรรม 

เชิงปริมาณ 
๑.  ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้
ธรรมศึกษาชั้นตร ี
๒.  ผู้เรียนเกินกว่าร้อยละ   
๙๔.๕๕ เข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
เชิงคุณภาพ 
๑.  ผู้เรียนทุกคนสอบผา่น
ธรรมศึกษาชั้นตร ี
๒.  ผู้เรียนทุกคนปฏิบัติตน
อย่างถูกต้องตามหลักธรรม 
ค าสอนของพระพุทธศาสนา 
๓.  ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๑๕
ผ่านการประเมินคุณธรรม 
จริยธรรมตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

๓ โครงการส่งเสริม
ศักยภาพด้านศลิปะ 
ดนตรี และกีฬา 
 

๑.  เพื่อให้นักเรียนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
หลีกเลี่ยงจากยาเสพติด 
๒.  เพื่อให้ผู้เรียนมี
สุนทรียภาพและลักษณะ
นิสัย ดา้นศิลปะ ดนตรี 
กีฬา 

ด าเนินการจัดกิจกรรม 
๑. กิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง
วินิตศึกษา 
๒. กิจกรรมด้านนาฏศิลป ์
๓. กิจกรรมด้านศิลปะ 
๔. กิจกรรมวงโยธวาทิต 
๕. กิจกรรมดนตรีไทย 
๖. กิจกรรมเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย 
๗. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ทักษะด้านกีฬา และกรีฑา
เพื่อการแข่งขัน 

๑.  นักเรียนร้อยละ  ๙๒.๘๗ 
สามารถเล่นกีฬาหรือดนตรีได้
คนละ ๑ ประเภท 
๒. นักเรียนห้องความสามารถ
พิเศษทางด้านศิลปะ ดนตรี 
กีฬาได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพมีทักษะในการปฏิบัติ
มีความสามารถทางดา้นศลิปะ 
ดนตรี กีฬา ได้อย่างถูกต้อง 
๓. วงดนตรีลูกทุ่งวนิิตศึกษา
ชนะเลิศเปน็แชมป์ฤดูฝน
รายการชิงช้าสวรรค์ 
๔. บาสเกตบอลหญิง รางวัล
ชนะเลิศระดบัประเทศของกลุ่ม
การกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา 

 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๔๙ 
 

 
ที ่ ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๔ โครงการโรงเรียน
เครอืข่าย 

๑. เพื่อแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ระหว่างโรงเรียน
เครือข่ายไทย - สิงคโปร์ 
(โรงเรียนวินิตศึกษาในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ กับ โรงเรียน 
Anderson Secondary) 
๒. เพื่อเป็นการแลก 
เปลี่ยนครู - นักเรียน 
โรงเรียนเครือข่าย ได้มี
โอกาสเรียนรู้วัฒนธรรม  
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เทคโนโลยี
สารสนเทศและประสบการณ ์
๓. เพื่อน าประสบการณ์
และสิ่งทีไ่ด้เรียนรู้จากการ
เข้าร่วมโครงการในคร้ังนี้
มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ 

ด าเนินการจัดกิจกรรม 
๑. แลกเปลี่ยนนักเรียน 
ของโรงเรียนเครือข่าย  
โรงเรียน Anderson 
Secondary ประเทศ
สิงคโปร ์
 

 
๑. ผู้บริหาร ๑ ท่าน ครู  ๔  
คน  นักเรียนจ านวน ๒๐ คน 
บรรลุตามเปา้หมาย     
๒. ความสัมพันธ์อันดตี่อกัน
ในระยะยาวระหว่างโรงเรียน
เครือข่าย 
๓. นักเรียนทุกคนที่
แลกเปลี่ยนได้รับรู้วิทยาการ
ความก้าว หน้าทางด้าน
การศึกษาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาษา และ
วัฒนธรรมจากประเทศ
สิงคโปร์ สามารถน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๕๐ 
 

 
๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีท่ีผ่านมา  
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
ระดบัคณุภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านคณุภาพผู้เรียน      
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมสีุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ     ๔.๗๓ 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์     ๔.๗๘ 
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

                     รักเรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    ๔.๗๐ 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปญัหาได้อย่างมสีตสิมเหตุผล 

 
 

  ๔.๕๔ 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร     ๔.๓๕ 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ 
                   ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจรติ 

 
 

  ๔.๖๖ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา      
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏบิัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิ
ประสิทธิผล 

 
 

  ๙.๓๘ 

มาตรฐานที่  ๘  ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างม ี
                   ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
 

  ๙.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
 

  ๔.๔๐ 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  
                     และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบดา้น 

    ๙.๒๘ 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ 
                      ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

    ๙.๒๖ 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายในของ 
                       สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

    ๔.๑๐ 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสรา้ง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม         

แห่งการเรียนรู ้
    ๘.๐๐ 

      
มาตรฐานด้านอัตลักษณข์องสถานศึกษา      
มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสยัทัศน์ ปรัชญา  
                      และจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น 

    ๔.๖๐ 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม      
มาตรฐานที่ ๑๕   การจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
                       เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคณุภาพสูงขึ้น 

    ๒.๘๐ 
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๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผ่านมา  
        ๑๓.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   

 โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสาม  
เมื่อวันที่ ๒๕, ๒๘ ถึง ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  
๓ กลุ่มตัวบ่งชี้ คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ซึ่งสรุปผลการประเมิน
โดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

  ๑๓.๒.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน น้ าหนัก

คะแนน 
คะแนนท่ีได ้ ระดับ

คุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี ๑๐.๐๐ ๙.๖๗ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค ์ ๑๐.๐๐ ๙.๔๘ ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝรู่้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๐๘ ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ ๔ ผู้เรียนคดิเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๓๔ ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ ๕ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๔.๕๔ ดี 
ตัวบงช้ีที่ ๖ ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ๕.๐๐ ๔.๗๖ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน วิสยัทัศน์ พันธกิจ 
               และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๙.๘๗ ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
                     ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนข้ึนไป            ใช่             ไม่ใช่ 
                    มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งช้ี จาก ๑๒ ตัวบ่งช้ี               ใช่          ไม่ใช่ 
                    ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน          ใช่              ไม่ใช่         
            
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
                 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา           ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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จุดเด่น 
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ๑) ผู้เรียนมีสุขภาพกายแข็งแรง ร่าเริง แจ่มใส ปลอดจากยาเสพติด ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความสนใจ

เข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี นาฏศิลป์ มีผู้เรียนส่วนหนึ่งมีความสามารถในด้านดนตรี นาฏศิลป์ สถานศึกษาจัดตั้งวง
ดนตรีลูกทุ่งวินิตศึกษา และได้รับความส าเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

 ๒) ผู้เรียนมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ตั้งใจเรียน รู้จักบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ช่วยงานของสถานศึกษา ช่วยงานครู มีจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น 

 ๓) ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน ด้วยการฟัง การดูและลงมือปฏิบัติท างานร่วมกับ
ผู้อื่น ผู้เรียนเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ สามารถปรับตัวเข้ากับเพ่ือนกับครูและบุคคล
อ่ืนในสังคม ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการแก้ปัญหา มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 

  ๔) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงในระดับดีมาก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับดี ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์   
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 ๕) สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนมีอัตลักษณ์ “ลูกวินิตมีวินัย” โดยเฉพาะโครงการลูกวินิตมีวินัย 
กิจกรรมตามค าสอนของหลวงพ่อพระพุทธวรญาณ และกิจกรรมเส้นวินัย 

  ๖) สถานศึกษาประสบความส าเร็จในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเฉพาะทาง โดยมี
กิจกรรมหลากหลายในการพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมโครงการอัฉริยะทางวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมโอลิมปิก
วิชาการ กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการทหาร กิจกรรมโครงการช้างเผือกและกิจกรรมโครงการ
เตรียมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย 

 ๗) สถานศึกษาด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา โดยก าหนดโครงการ
เดินตามเส้นวินัยเพื่อแก้ปัญหาการขาดระเบียบวินัยในการเดินทางเข้าสถานศึกษาและเดินทางกลับบ้านตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงคาบเรียน เรื่องด้วยสถานศึกษามีที่คับแคบและผู้เรียนจ านวนมากส่งผลให้ผู้เรียนมีวินัยที่ดี เดิน
ทางเข้าสถานศึกษาหรือเดินทางกลับบ้านและเดินเข้าห้องเรียนเวลาเปลี่ยนห้องเรียน มีระเบียบไม่วุ่นวาย มองดู
สวยงาม เป็นแบบอย่างที่ดีในการแก้ปัญหาของสถานศึกษา 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ๑) สถานศึกษาประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคลากรและด้านการ
บริหารงานทั่วไป และมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่มีความเข้มแข็งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมได้สะอาดเป็นระเบียบไร้มลภาวะปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สวยงาม 

 ๒) สถานศึกษาได้ท าข้อตกลงร่วมกันในการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมและสร้างสถานศึกษา
เครือข่ายของการศึกษากับต่างประเทศ ได้แก่ โรงเรียนเครือข่ายไทย สิงคโปร์ (PartnernSchool Programme) 
โรงเรียนพ่ีโรงเรียนน้อง ไทย-ออสเตรเลีย (Sister School Programme- WINITSUKSA – The PITTWATER 
HOUSE) 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ดี การน าผลการประเมินผู้เรียน

มาจัดกิจกรรมสอนเสริม จัดบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้โดยเฉพาะห้องเรียนมีแอร์คอนดิชั่น นั่งเรียนเย็นสบาย 
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๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพในมีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง และ

ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ อย่างครบถ้วนครอบคลุม 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
          ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ไม่มี 
 ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  การก าหนดเป้าหมายการเรียนการสอนที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนยังเน้นด้านความรู้ ส่วนด้าน
ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ยังไม่ชัดเจน 
 ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  ไม่มี 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
          ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ๑) สถานศึกษาควรพัฒนากิจกรรมด้านสุนทรียภาพ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือคง
ความโดดเด่นให้ยั่งยืนต่อไป เพ่ือสร้างชื่อเสียงให้สถานศึกษา ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้บ าเพ็ญประโยชน์ให้
ชุมนุมท้องถิ่นให้มากข้ึน โดยสถานศึกษาควรมีการวางแผนจัดท าโครงการให้ชัดเจน 
 ๒) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้แสวงหาความรู้สืบค้นความรู้ด้วยตนเอง ด้วยการอ่านทุกรายวิชา
โดยครูจัดกิจกรรมหรือก าหนดให้ผู้เรียนหาข้อมูลหรือความรู้จากห้องสมุดหรือสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต และควร
พัฒนาโครงการรักการอ่านให้มีกิจกรรมหลากหลายและครูทุกคน ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 ๓) สถานศกึษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการแสวงหาความรู้ด้วย
ห้องสมุด สืบค้นความรู้จากอินเตอร์เน็ตได้ฝึกปฏิบัติจริง เรียนรู้จากการทดลองจากห้องปฏิบัติการต่าง ๆ หรือ
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยสถานศึกษาต้องอ านวยความสะดวก ด้านเวลาและแหล่งเรียนรู้
และให้ผู้เรียนสรุปความรู้น าเสนอความรู้หน้าห้องเรียนจัดท าเป็นรายงาน จัดป้ายนิเทศ หรือจัดแสดงผลงาน     
เป็นต้น 
 ๔) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้จากวิธีการต่อไปนี้ให้มากขึ้น คือการเรียนรู้จาก
การทดลองการปฏิบัติจริงการเรียนรู้โดยโครงงานและการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
  ๕) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัยในการเดินแถวหรือเดินตามเส้นวินัยการเข้าแถวซื้ออาหาร 
การตรงเวลาให้เป็นวัฒนธรรมของสถานศึกษาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ ปกครอง
ตนเองได้โดยไม่ต้องมีครูควบคุม 
 ๖) สถานศึกษามีความเป็นเลิศทางวิชาการควรน าความรู้และประสบการณ์บริการแก่ชุมชนท้องถิ่นให้
มากขึ้น เช่นการแสดงผลงานของครูและผู้เรียนในงานต่าง ๆ ของชุมชน จัดกิจกรรมวิชาการในงานวันเด็กร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น งานพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ สถานศึกษาควรจัดนิทรรศการวิชาการทุกปีเพ่ือแสดง
ผลงานของครูและผู้เรียน 
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๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาควรย้ายผู้เรียนส่วนหนึ่งไปเรียนที่สถานศึกษาแห่งใหม่ซึ่งมีพ้ืนที่กว้างขวางสวยงาม มี

สนามเพ่ือท ากิจกรรมต่าง ๆ และโรงอาหาร ปัจจุบันไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้เรียนนั่งรับประทานอาหารกลางวัน 
ควรหาสถานที่ที่เหมาะสมขยายโรงอาหารให้พอเพียงกับจ านวนนักเรียน 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๑) สถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการนิเทศภายในควร มีระบบและวิธีการนิเทศต่าง ๆ เช่น 

จัดท าแผนการนิเทศ ประกอบด้วย กิจกรรมการด าเนินงานผู้รับผิดชอบและวันเวลาที่ด าเนินการจัดให้มี
คณะกรรมการนิเทศ นิเทศแก่เพ่ือนครูเป็นระยะ ๆ จัดให้มีการจับคู่กับเพ่ือนครูนิเทศกันเอง จัดให้มีนักวิชาการจาก
ภายนอกเข้ามาสังเกตการณ์สอนของครู ผู้บริหารเป็นผู้นิเทศงานวิชาการด้วยตนเองก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า
ทางวิชาการและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

  ๒) ครูควรก าหนดเป้าหมายการเรียนการสอนที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนให้ครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน 
คือด้านความรู้ ทักษะกระบวนการและด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 ๓) ครูควรจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเทคนิคและวิธีสอน เช่น การจัดการเรียนการสอน
ผ่านโครงงาน การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่ม จัดการเรียนการสอนแบบให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 
ผู้เรียนได้ฝึกคิดฝึกแก้ปัญหาให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้สืบค้นความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และครู
ควรใช้วิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การสังเกต พฤติกรรมวัดจากผลงานชิ้นงานที่ผู้เรียนผลิต
ได้ วัดและประเมินผลด้วยแบบทดสอบ เป็นต้น 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 การประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาควรประเมินอย่างจริงจัง และสามารถสะท้อนสภาพ

จริงของสถานศึกษาได้ คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในควรเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
และควรประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น ศึกษาเอกสารสัมภาษณ์และสังเกต 
      
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ด ี(Good practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (ถ้ามี) 
 ๑. โครงการวิถพุีทธ สถานศึกษาได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมายาวนานมีกิจกรรม เช่น ทุกวันพระ 
ครูจะแต่งกายชุดสีขาว ผู้เรียนทุกห้องจะเตรียมอาหารมาตักบาตรที่สถานศึกษา มีกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ 
นั่งสมาธิ มีพระมาเทศน์ให้ผู้เรียนฟังพิธีกรรมต่าง ๆ ผู้เรียนจะเป็นผู้ด าเนินการ เช่น น าอาราธนาศีล กิจกรรม 
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาครู และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง 
 ๒. การด าเนินการโครงการลูกวินิตมีวินัย โดยเฉพาะกิจกรรมเส้นวินัยผู้เรียนเข้าแถวเข้า-ออก 
สถานศึกษาด้วยความเป็นระเบียบและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. กิจกรรมดนตรีลูกทุ่งเยาวชนวินิตศึกษา ผู้เรียนมีความสามารถด้านดนตรีและนาฏศิลป์มากมี
หน่วยงานต่าง ๆ เชิญวงดนตรีของสถานศึกษาไปแสดงอยู่ตลอดเวลา วงดนตรีลูกทุ่งเยาวชนวินิตศึกษา โดยได้รับ
รางวัลชนะเลิศรายการชิงช้าสวรรค์ปี ๒๕๕๓  
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บทท่ี ๒  
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 
๑.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาไว้ดังนี้ 
  ๑. พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากล และจัดกิจกรรมตามหลักสูตร กิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น ได้มาตรฐาน 
  ๒. ปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการศึกษา ส่งเสริม
การท างานที่หลากหลาย ผ่านกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมสร้างจิตอาสา 
  ๓. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การเสนอผลงานของครู พัฒนาครูให้มี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ สนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง 
 
๒. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
   ๑.๑ ส่งเสริมการมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
             ๑.๒ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                 ๑.๓ พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ์และห่างไกลยาเสพติด 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาบุคลากร 
   ๒.๑ พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
                    ๒.๒ พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
             ๓.๑ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทันยุคทันสมัย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
               ๔.๑ พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ให้สอดคล้องกับ พรบ.การศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านพัฒนาอาคารสถานที่ 
             ๕.๑ ขยายพ้ืนที่โรงเรียน และสร้างอาคารเรียนให้เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน(วินิตศึกษาแห่งที่ ๒) 
    ๕.๒ ปรับปรุงอาคารสถานที่ การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัย  
                    ๕.๓ พัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านพัฒนาความสัมพันธ์ชุมชน  
             ๖.๑ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กร
ศาสนา ในทุกกิจกรรมของโรงเรียนและกิจกรรมของชุมชน 
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๓. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๑.๑ส่งเสริมการมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
ของโรงเรียน 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการ 
ลูกวินิตมีวินยั 
 

เพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยมเปน็
ลูกวินิตมีวินยั ปฏิบตัิตนตาม
เจตนารมณ์ของหลวงพ่อ
พระพุทธวรญาณ  
ผู้ก่อตั้ง โรงเรียนวินิตศึกษา  
ในพระราชปูถัมภ์ฯ ก าหนด
ไว้ว่า 
๑.  ระเบียบแถว 
๒.  การตรงต่อเวลา 
๓.  มีสัมมาคารวะ 
๔.  ความสะอาด 
๕.  การแต่งกายถูกต้อง
เรียบร้อย 
๖.  มีมารยาทในทีป่ระชุม 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนเกินกว่าร้อยละ ๙๐ เป็น
ลูกวินิตมีวินยั ปฏิบตัิตนตาม
เจตนารมณ์ ของหลวงพ่อพระ
พุทธวรญาณ ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
วินิตศึกษา ในพระราชปูถัมภ์ฯ 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนเกินกว่าร้อยละ ๙๐ มี
ค่านิยมเปน็ลูกวินิตมวีินัย 
ปฏิบัติตนตามเจตนารมณ์ของ
หลวงพ่อพระพุทธวรญาณ ผู้
ก่อตั้งโรงเรียนวินิตศึกษา ใน
พระราชูปถัมภ์ฯ 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ึง
ประสงค ์
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร 
๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อ่ืน และกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
๒.๓ ยอมรับความคิด และ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเปา้หมาย
ตามวิสัยทัศน ์
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา 
๑๔.๒ ผลการด าเนินงาน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

โครงการกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 
 

๑.  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาความรู้ 
ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว 
สามารถด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข บนพ้ืนฐานของความ
เป็นไทย และสูม่าตรฐานสากล 
๒.  เพื่อให้ผู้เรียนมีจติส านึกใน
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาต ิ
๓.  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับการใช้สิทธิ เสรีภาพ 
ความเสมอภาค และหน้าที่
ตามระบอบประชาธิปไตย 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรยีนเกินกว่าร้อยละ ๙๐ เข้า
ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนวินิต
ศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ์ 
เชิงคุณภาพ 
๑.  ผู้เรียนเกินกว่าร้อยละ ๙๐ มี
ความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
๒.  ผู้เรียนเกินกว่าร้อยละ ๙๐ มี
จิตส านึกในความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว สังคม 
ประเทศชาต ิและมเีจตคติที่ดีต่อ
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะ
ที่ดีและมีสนุทรียภาพ 
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธท์ี่ดี และให้
เกียรติผู้อื่น 
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ึง
ประสงค ์
๒.๓ ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๕๗ 
 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
ของโรงเรียน 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการ 
พัฒนาผู้เรียน (ต่อ) 
 

  มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะใน
การท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
๖.๑ วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 
๖.๒ ท างานอยา่งมีความสุข 
มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้เก่ียวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ 
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามี
การจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่ตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถและความสนใจ
ของผู้เรียน 

โครงการวิถีพุทธ 
 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ตามหลักสูตรธรรมศึกษา 
๒.  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดศรัทธา
และมีจิตส านึก มีทักษะใน
การคิด และปฏิบตัิตนตาม
ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา และ
หลักธรรมอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

เชิงปริมาณ  
๑.  ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ธรรม
ศึกษาชั้นตร ี
๒.  ผู้เรียนเกินกว่าร้อยละ ๙๐ 
เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
เชิงคุณภาพ 
๑.  ผู้เรียนทุกคนสอบผา่นธรรม
ศึกษาชั้นตร ี

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ึง
ประสงค ์
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร 
๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อ่ืน และกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
๒.๓ ยอมรับความคิด และ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

  ๒.  ผู้เรียนปฏิบัติตนอย่าง
ถูกต้องตามหลักธรรมค าสอน
ของพระพุทธศาสนา 
๓.  ผู้เรียนเกินกว่าร้อยละ ๙๐ 
ผ่านการประเมินคุณธรรม 
จริยธรรมตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเปา้หมาย
ตามวิสัยทัศน ์
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสรมิให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๕๘ 
 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
ของโรงเรียน 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการวิถีพุทธ 
(ต่อ) 
 

  ๑๔.๒ ผลการด าเนินงาน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

 
๑.๒ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
ของโรงเรียน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
โครงการ 
พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนเฉพาะทาง 
 

๑.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้นของ ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
๒.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ใช้
ภาษา เพื่อการสื่อสารใน
ภาษาไทย และ
ภาษาตา่งประเทศ 
๓.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้
เทคโนโลยี เพื่อการสบืค้น 
และสร้างชิ้นงาน 
๔.  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาสุนทรียภาพ และ
ลักษณะนสิัยด้านศิลปะ ดนตรี 
กีฬา 
๕.  เพื่อให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เป็นไปตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ  
๑.  ผู้เรียนทุกคนในหลักสูตร
โครงการเตรียมทหาร โครงการ
อัจฉริยะทางวิชาการ โครงการ
เตรียมความรู้มุ่งสู่โอลิมปิก และ
โครงการเตรียมความรู้มุ่งสู่
มหาวิทยาลัยมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ของ ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ต้ังแต่ระดับ ๓ ขึ้นไปทุก
รายวิชา 
๒.  ผู้เรียนเกินกว่ารอ้ยละ ๘๐ 
ของกลุ่มความสามารถพิเศษ 
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และทั่วไป มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้ังแต่
ระดับ ๒ ขึ้นไปทุกรายวิชา 
๓.  ผู้เรียนเกินกว่ารอ้ยละ ๘๐ 
ได้รับการพัฒนาสุนทรียภาพ 
และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ
ดนตรี กีฬา 
เชิงคุณภาพ  
๑.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนในภาพรวมทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สูงขึ้น 
๒.  ผู้เรียนเกินกว่ารอ้ยละ ๘๐
สามารถพูด อ่าน เขียน และ
สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว 
ถูกต้อง ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง  
พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุผล 
๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟัง และสื่อสารโดยการ
พูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 
๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 
๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสนิใจแก้ปัญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ 
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๕๙ 
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
ของโรงเรียน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
โครงการ 
พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนเฉพาะทาง 
(ต่อ) 
 

 

๓.  ผู้เรียนสามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีได้อย่างถกูวธิี และ
คุ้มค่า 
๔.  ผู้เรียนเกินกว่าร้อยละ ๘๐ 
มีสุนทรียภาพ และคุณลักษณะ
นิสัยดา้นศิลปะดนตรีกีฬาตัง้แต่
ระดับดีขึ้นไป 
๕.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตั้งแต่ระดับดีขึน้ไป 
 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะ
ในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
๖.๑ วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 
๖.๒ ท างานอยา่งมีความสุข 
มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ 

โครงการรักการ
อ่าน 
 

๑.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ 
เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ 
และประยุกต์ใช้ความรู้จาก
การอ่าน 
๒.  เพื่อให้ผู้เรียน สามารถ
ล าดับเหตุการณ์ วิเคราะห์ 
วิจารณ์ วิพากษ์ให้
ข้อเสนอแนะในแง่มุมต่างๆ 
จากเรื่องที่อ่าน 
๓.  สามารถประเมินความ
น่าเชื่อถือ คุณค่า แนวคิดทีไ่ด้
จากสิ่งที่อ่านอย่างหลากหลาย 
๔.  สามารถเขียน สรุป 
อภิปราย แสดงความคิดเห็น 
โดยมีข้อมูลอธิบายสนบัสนนุ
อย่างเพียงพอสมเหตุสมผล 

เชิงปริมาณ  
ผู้เรียนเกินกว่าร้อยละ ๘๐ 
สามารถอ่าน คิด วิเคราะห์ และ
เขียนได ้
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนเกินกว่าร้อยละ ๘๐ ได้รบั
การประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ และเขียน ผ่านตั้งแต่
ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง และพัฒนาอยา่ง
ต่อเนื่อง 
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่าน และ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุดแหล่งการเรียนรู้ และ
สื่อต่างๆ รอบตัว 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๖๐ 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
ของโรงเรียน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 
โครงการส่งเสริม
ศักยภาพด้าน
ศิลปะ ดนตรี และ
กีฬา 
 

๑.  เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยง
จากยาเสพติด 
๒.  เพื่อให้ผู้เรียนมี
สุนทรียภาพและลักษณะนสิัย 
ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 

เชิงปริมาณ  
๑.  นักเรียนร้อยละ  ๘๐ 
สามารถเล่นกีฬาหรือดนตรีได้
คนละ ๑ ประเภท 
๒.  นักเรียนห้องความสามารถ
พิเศษสามารถเล่นกีฬาหรือ
ดนตรีได้ คนละ ๒ ประเภท 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนห้องความสามารถพิเศษ
ทางดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬาได้รบั
การพัฒนาเต็มศักยภาพมีทักษะ
ในการปฏิบัติมีความสามารถ
ทางดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา ได้
อย่างถูกต้อง 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมี      
สุขภาวะที่ดีและมีสนุทรียภาพ 
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ และออกก าลัง
สม่ าเสมอ 
๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ 
ตามจินตนาการ 
 

โครงการสอง
ภาษา 

๑.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
มีโอกาสฝึกทักษะฟงั พูด อ่าน 
และเขียนภาษาต่างประเทศ 
๒.เพื่อพัฒนา
ภาษาตา่งประเทศของนักเรียน 
และเกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงจากการ
สนทนาแลกเปลี่ยน 
๓.  เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ระหว่าง Partner School  
(Anderson Secondary 
School) กับ Sister School 
(Pittwater House School) 
๔.  เพื่อเปน็การแลกเปลี่ยนครู 
– นักเรียน ระหว่าง Partner 
School และ Sister School 
ให้มีโอกาสเรียนรู้ แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม การจัดกิจกรรม การ
เรียน การสอน เทคโนโลยี
สารสนเทศ และประสบการณ ์

เชิงปริมาณ   
นักเรียนในโครงการสอนสอง
ภาษาสามารถฟั ง  พู ด  อ่ าน 
เขียน ภาษาต่างประเทศให้อยู่
ในเกณฑ์ดี ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
เชิงคุณภาพ  
๑.  นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
ความรู้และวัฒนธรรมกับ 
Partner School และ      
Sister School 
๒.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาต่างประเทศ 
 

มาตรฐานที่ ๑๖ การจัด
กิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนา และส่งเสริม
สถานศึกษาให้เตรียมความ
พร้อมพัฒนาสู่ความเปน็สากล 
๑๖.๑ จดัโครงการ กจิกรรมเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
๑๖.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 

 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๖๑ 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
ของโรงเรียน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 
โครงการพัฒนา 
O-net 
 

๑.  เพื่อเตรียมความพร้อมให้
ผู้เรียนในการสอบ O-NET 
๒.  เพื่อพัฒนาผลการสอบ   
O-NET ให้เพิ่มขึ้น 

เชิงปริมาณ  
๑.  ผู้เรียนเกินกว่ารอ้ยละ ๙๐ มี
ความพร้อมในการเข้าสอบ  
O-NET 
๒.  ผลการสอบ O-NET มี
พัฒนาการเพิ่มขึ้นทั้ง ๕ กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
เชิงคุณภาพ 
๑.  ผู้เรียนเกินกว่ารอ้ยละ ๙๐ 
ให้ความส าคัญ และมีความพร้อม
ในการสอบ O-NET 
๒.  โรงเรียนวินิตศกึษา ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ มีคะแนนเฉลี่ยสงู
กว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 
ระดับสังกัด และระดับประเทศ 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ ์

โครงการ 

ยกระดับ
ห้องเรียนสีเขียว  
มุ่งสู่โรงเรียนสี
เขียว 

๑. เพ่ือให้นักเรียนและ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน
ตระหนักและเห็นความ ส าคัญ
ของปัญหาสิ่งแวดล้อมพร้อม
ช่วยกันรณรงค์และเป็นส่วน
หนึ่งของการรักษาสิ่งแวดล้อม 

๒. เพ่ือส่งเสริมกระบวน การ
เรียนรู้เพื่อการพัฒนา
ความคิดด้วยตนเอง โดยการ
ลงมือปฏิบัติจริงในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
๓. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
และบุคลากรทุกคน  ใน
โรงเรียนมีทัศนคติในการใช้
ไฟฟ้าอย่างประหยัด อย่างรู้
คุณค่า ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้  
 

เชิงปริมาณ 

๑. คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ ร้อยละ ๙๐ ขึ้น
ไป ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการใช้ไฟฟ้า
และร่วมอนุรักษ์พลังงาน
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒. ชุมชนให้ความร่วมมือใน
กิจกรรม ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
เชิงคุณภาพ 

๑. คณะครู  นักเรียนโรงเรียน
วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
และชุมชนร่วมกันประหยัด
พลังงานไฟฟ้าและช่วยกัน
รักษาสิ่งแวดล้อม 

 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

 

 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๖๒ 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
ของโรงเรียน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 
โครงการ 

ยกระดับ
ห้องเรียนสีเขียว 
มุ่งสู่โรงเรียนสีเขียว
(ต่อ) 

๔. เพ่ือจัดอบรมแกนน า
ห้องเรียนสีเขียวกับครู  
บุคลากร และนักเรียนทุกคน 
พัฒนาขยายเครือข่ายด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมสูร่ะดับโรงเรยีน
พร้อมทั้งขยายผลไปยัง
โรงเรียนใกลเ้คียงและชุมชน   
 ๕. เพ่ือด าเนินกิจกรรมค่าย
รักษ์พลังงาน รักษ์โลก ด้าน
การประหยัดพลังงาน การ
ใช้พลังงานทดแทนให้กับครู
และนักเรียน   สามารถน า
ความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและน าไป
เผยแพร่ต่อคนในสังคมได้ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๖๓ 
 

๑.๓ พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ์และห่างไกลยาเสพติด 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
ของโรงเรียน 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือ 
 

เพื่อให้ผู้เรียน ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ อย่างทั่วถึง 
และตรงตามสภาพปัญหา 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนทุกคนได้รบัการแนะแนว
ตามขั้นตอนของระบบดูแล
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และตรง
ตามสภาพปัญหา 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนเกินกว่าร้อยละ ๙๐ มี
ความพอใจเก่ียวกับระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล
อย่างแท้จริง 
 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผูป้กครอง 
ชุมชนปฏิบัตงิานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมปีระสทิธิภาพ
และเกิดประสิทธผิล 
๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามี
การจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบดา้น 
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

โครงการ TO BE 
NUMBER ONE 
 

๑.  เพื่อสร้างกระแส
ค่านิยม และเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่ม
ผู้เรียนไม่ยุ่งเก่ียวยาเสพติด 
๒.  เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
และคุณภาพผู้เรียนให้เป็น
คนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่น และ
ภาคภูมิใจในตนเอง 
๓.  เพื่อเผยแผ่ความรู้
เก่ียวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ
ให้แก่ครอบครัว และ
ชุมชน 
 

เชิงปริมาณ 
๑.  ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
TO BE NUMBER ONE 
๒.  ผู้เรียนเกินกว่าร้อยละ ๘๐ 
ได้รับความรู้ การป้องกัน และการ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
เชิงคุณภาพ 
๑.  ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
เกินกว่าร้อยละ ๘๐ มีความ     
พึงพอใจกับการจัดโครงการ  
TO BE NUMBER ONE  
๒.  โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ ผา่นการประเมิน
โครงการ  TO BE NUMBER 
ONE ตั้งแต่ระดับดีขึน้ไป 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมี      
สุขภาวะที่ดีและมีสนุทรียภาพ 
๑.๓ ป้องกันตนเองจาก      
สิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๖๔ 
 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
ของโรงเรียน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

๑. เพื่อให้ผู้เรียน ครู และ
บุคลากรในโรงเรียนวนิิต
ศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง
สมบูรณ ์
๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก 
และส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย 
๓. เพื่อให้ผู้เรียน ครู และ
บุคลากรในโรงเรียน    
วินิตศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ มีความรู้ 
ความเข้าใจเบื้องต้น
เก่ียวกับสุขภาพอนามัย 
๔. เพื่อให้ตระหนักถึงแนว
ทางการป้องกนัตนเองให้
ปลอดภัยจากภาวะเสี่ยง
ของโรคต่างๆ 
๕. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องโทษของ
สิ่งเสพติด 
๖. เพื่อจัดบริการด้าน
สุขภาพ อนามัยให้แก่ 
ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ในโรงเรียนทุกคน 
 

เชิงปริมาณ  
๑. ผู้เรียนเกินกว่าร้อยละ ๘๐ มี
น้ าหนัก และส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย 
๒. ผู้เรียนเกินกว่าร้อยละ ๘๐ ไม่
มีประวัติการยุ่งเก่ียวกับสิง่เสพตดิ 
เชิงคุณภาพ  
๑. ผู้เรียน ครู และบุคลากรใน
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ มีสุขภาพอนามัยทีด่ี 
๒. ผู้เรียนเกินกว่าร้อยละ ๘๐ มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ
ของสิ่งเสพติด  
๓. ผู้เรียน ครู และบุคลากรใน
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ เกินกว่าร้อยละ ๘๐ 
มีความพึงพอใจเก่ียวกับการ
จัดบริการด้านสุขภาพอนามัยของ
โรงเรียน ตั้งแต่ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมี      
สุขภาวะที่ดีและมีสนุทรียภาพ 
๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามี
การจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู้เรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๖๕ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาบุคลากร 
๒.๑ พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
๒.๒ พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
ของโรงเรียน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
โครงการพัฒนา
บุคลากร 
 

๑.  เพื่อให้ครู และ
บุคลากรมีคุณธรรม 
จริยธรรม  ตาม
เจตนารมณ์ของหลวงพ่อ
พระพุทธวรญาณ ผู้ก่อตั้ง
โรงเรียนวินิตศึกษา ใน
พระราชูปถัมภ์ฯ  
๒.  เพื่อให้ครู   และ
บุคลากรมีความรู ้   
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรมใน
การจัดการเรียนรู้ 
 

เชิงปริมาณ 
๑.  ครูและบุคลากรเกินกวา่ร้อยละ 
๙๐ ได้รับการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมตามเจตนารมณ์ของ
หลวงพ่อพระพุทธวรญาณ ผู้ก่อตั้ง
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ 
๒.  ครแูละบุคลากรเกินกวา่ร้อยละ 
๙๐ ได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู ้
เชิงคุณภาพ 
๑.  ครแูละบุคลากรเกินกวา่ร้อยละ  
๘๐  ผ่านการประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม ตั้งแต่ระดับดี ขึ้นไป 
๒.  ครู และบุคลากรปฏิบตัิตาม
กฎของโรงเรียนเกินกว่าร้อยละ 
๘๐  
๓.  ครแูละบุคลากรเกินกวา่ร้อยละ 
๘๐ มีการพัฒนา จดัท าสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพิ่มข้ึน
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ชิน้งาน 

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธผิล 
๗.๑ ครูมีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
๗.๒ ครูมีการคิดวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 
๗.๓ ครูออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสตปิัญญา 
๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่
เหมาะสมผนวกกับการน า
บริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู ้
๗.๕ ครูมีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเนน้การ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๖๖ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา 
๓.๑ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และพัฒนาการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศให้ทันยุคทันสมัย 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
ของโรงเรียน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
โครงการพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

๑.  เพื่อพัฒนา และ
ปรับปรุงเครือข่ายภายใน
ระบบอินเตอร์เน็ต ทั้ง
โรงเรียนให้มีความทันสมัย 
และเป็นปัจจุบนั 
๒.  เพื่อพัฒนา และ
ปรับปรุงการให้บริการใน
การสืบค้นข้อมูล การโอน
ถ่ายข้อมูล และการใช้งาน
ผ่านอินเตอร์เน็ต 
๓.  เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของ
โรงเรียนให้ทันเหตุการณ์ 
๔.  เพื่อปรับปรุงห้อง
คอมพิวเตอร์ให้สามารถ
รองรับต่อจ านวนผู้เรียนได้
มากข้ึน 

เชิงปริมาณ 
๑.  มีจ านวนคอมพิวเตอร์พร้อม
ใช้ส าหรับผู้เรียนไม่น้อยกว่า      
๑ ต่อ ๘  
๒.  มีการน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศทางโรงเรียน แสดงบน
เว็บไซต์ สปัดาห์ละ ๒ คร้ัง 
๓.  มีการพัฒนา และปรบัปรุง
เครือข่ายภายในระบบ
อินเตอร์เน็ต ห้องคอมพิวเตอร์ ทั้ง
โรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ  
๑ คร้ัง 
เชิงคุณภาพ  
๑.  ผู้รับบริการเกินกว่าร้อยละ 
๘๐ มีความพึงพอใจในการรับ
บริการการสืบค้นข้อมูล การโอน
ถ่ายข้อมูล และการใช้งานผ่าน
อินเตอร์เน็ท ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
๒.  ระบบเครือข่ายภายใน ระบบ
อินเตอร์เน็ททั้งโรงเรียนมีความ
ทันสมัย และเป็นปัจจบุัน 
๓.  เว็บไซต์ทางโรงเรียน สามารถ
เชื่อมโยงไปยังสถานศึกษาอ่ืนๆ 
และหน่วยงานภายนอกได้ 
 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธผิล 
๗.๑ ครูมีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
๗.๒ ครูมีการคิดวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรยีนรู้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 
๗.๓ ครูออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสตปิัญญา 
๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่
เหมาะสมผนวกกับการน า
บริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู ้
๗.๕ ครูมีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเนน้การ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๖๗ 
 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
ของโรงเรียน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
โครงการพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ต่อ) 
 

  ๗.๖ ครูให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้าน 
การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค 
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาชีพที่ตนรับผิดชอบและใช้
ผลในการปรบัการสอน 

โครงการสัมพันธ์
ชุมชน 

๑. เพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การรวบรวมข้อมูลชุมชน
ในด้านตา่ง ๆ 
๒. เพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การประสานความร่วมมือ
ในการสนบัสนนุและร่วม
กิจกรรมในด้านต่าง ๆ 
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
และชุมชนกับโรงเรียน 
๓. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียง
สนองเกียรติภูมิของ
โรงเรียนวินิตศึกษา ใน
พระราชูปถัมภ์ฯ  

เชิงปริมาณ 
๑.  มีข้อมูล ผู้ปกครอง ชุมชน  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานประกอบการ 
วัด สถานที่ท่องเที่ยว กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ฯลฯ 
๒.  ชุมชนในพื้ นที่ บริการของ
โรงเรียนได้รับทราบข่าวสารความ
เคลื่อนไหวของโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
คณะครูและนักเรียนวินติศึกษา 
ในพระราชปูถัมภ์ฯ มีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมที่โรงเรียน และ
ชุมชนจัดขึ้น ร้อยละ ๙๐ 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามี
การสร้าง ส่งเสริม สนบัสนนุ
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใชป้ระโยชน์
จากแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่
เก่ียวข้อง 
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรใน
สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากบัครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๖๘ 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

๔.๑  พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับ พรบ.การศึกษา 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
ของโรงเรียน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงาน 

๑.  เพื่อให้การบริหาร 
สนับสนนุ ส่งเสริม ในการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน
วินิตศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ เปน็ไปอย่างมี
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
๒.  เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารงานให้มีระเบียบ
เรียบร้อย เป็นสัดส่วนได้
อย่างเป็นขั้นตอน และมี
ระบบ 
 

เชิงปริมาณ  
ครู และบุคลากรในโรงเรียนวินติ
ศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ทุกคน
มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบ
การบริหารงาน ในหน้าทีท่ี่รับ
มอบหมายในการปฏิบตัิงาน 
เชิงคุณภาพ  
๑.  ครู และบุคลากรในโรงเรียน
วินิตศึกษา ในพระราชปูถัมภ์ฯ 
เกินกว่าร้อยละ ๙๐ มีการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
๒.  คณะกรรมการสถานศึกษา
โดยครู และบุคลากรในโรงเรียน
วินิตศึกษา ในพระราชปูถัมภ์ฯ 
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเกิน
กว่าร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ
เก่ียวกับการบริหารงานโรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสทิธิภาพและเกิด
ประสิทธผิล 
๘.๑ ผู้บริหารมีวิสยัทัศน์ 
ภาวะผูน้ า และความคิดริเริ่มที่
เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้
ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเปน็ฐานคิดทั้งดา้น
วิชาการและการจัดการ 
๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหาร
จัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏบิัติการ 
๘.๔ ผู้บริหารสง่เสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
๘.๕ ผู้เรียน ผูป้กครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร 
การจัดการศึกษา 
๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวชิาการและเอา
ใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็ม
ความสามารถ 
 
 

 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๖๙ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาอาคารสถานที่ 
๕.๑ ขยายพื้นที่โรงเรียน และสร้างอาคารเรียนให้เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน  

(วินิตศึกษา แห่งท่ี ๒) 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
ของโรงเรียน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
โครงการจัดตั้ง 
ศูนย์เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสดุา สยาม
บรมราชกุมาร ี
 

๑. เพือ่แสดงความกตัญญู
กตเวทีแด่พระเดชพระคุณ
หลวงพ่อพระพุทธวรญาณ
องค์ก่อตั้ง โรงเรียนวินิต
ศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
๒. เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี องค์ราชปูถัมภ์ฯ 
ในวโรกาสทรงพระชนมายุ 
๕๖ พรรษา ในปี พ.ศ.
๒๕๕๔ 

๑.  จัดซื้อที่ดิน บริเวณต าบลโพธิ์
เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี จ านวนประมาณ ๒๐๐ ไร ่
๒.  จัดสร้างอนุสรณ์สถานของ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อ      
พระพุทธวรญาณ 
๓.  จัดสร้างศูนย์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามี
การจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 
๑๑.๑ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคารมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัยมสีิ่ง
อ านวยความสะดวกพอเพียง 
อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มร่ืน และมี
แหล่งการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาอาคารสถานที่ 
 ๕.๒ ปรับปรุงอาคารสถานที่ การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัย  
 ๕.๓ พัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
ของโรงเรียน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
โครงการปรับ      
ภูมิทัศน์เพื่อแหล่ง
เรียนรู ้

๑.  เพื่อจัดสภาพแวดล้อม
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้กับ
ผู้เรียน 
๒.  เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้เพียงพอต่อผู้เรียน
๓.  เพื่อให้สภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนเปน็
ระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ 
น่าเรียน และสวยงาม เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนการ
สอน 
 

เชิงปริมาณ 
๑.  ผู้เรียนเกินกว่าร้อยละ ๘๐ จัด
สภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้
เป็นระเบียบ เรียบร้อย นา่อยู่   
น่าเรียน และสวยงามตั้งแต่ระดบั
ดีขึ้นไป 
๒.  ปรับปรุง ซ่อมแซม ตรวจสอบ 
จัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน ดูแลอาคารห้องเรียน 
ห้องส านักงาน อย่างน้อยอาทิตย์
ละ ๑ คร้ัง 
 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามี
การจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 
๑๑.๑ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย 
มีสิ่งอ านวยความสะดวก
พอเพียง อยู่ในสภาพที่ใช้การ
ได้ดี สภาพแวดล้อมร่มร่ืน 
และมีแหล่งการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน 
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โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
ของโรงเรียน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
โครงการปรับ     
ภูมิทัศน์เพื่อแหล่ง
เรียนรู้ (ต่อ) 

๔.  เพื่ อให้ผู้ เรียนมีส่วน
ร่วมดูแลรักษาแหล่งเรียนรู้ 
ภูมิทัศน์ของโรงเรียน 
 

เชิงคุณภาพ 
๑.  บุคลากรและนักเรียนเกินกว่า
ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ
เก่ียวกับสภาพแวดล้อม และ
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
๒.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน เปน็ระเบียบ
เรียบร้อย น่าอยู่ น่าเรียน และ
สวยงาม เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอน 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการ
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความสัมพันธ์ชุมชน 

๖.๑  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรของรัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรศาสนา
ในทุกกิจกรรมของชุมชน 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
ของโรงเรียน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
โครงการ
ประชาสัมพนัธ์
โรงเรียน 

๑.  เพื่อประชาสัมพนัธ์
ข่าวสาร และความ
เคลื่อนไหวเก่ียวกับ
การศึกษา ตลอดจนการ
จัดโครงการ กิจกรรม 
๒.  เพื่อให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในกิจการต่างๆ ที่
โรงเรียนจัดกิจกรรมผ่าน
สื่อประชาสัมพนัธ์อื่นๆ 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียน ครู และบุคลากร 
ผู้ปกครอง และชุมชนเกินกว่า  
ร้อยละ ๘๐ ได้รับข่าวสาร และ
กิจกรรมภายในโรงเรียนตลอดปี
การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
๑.  ครู บุคลากร ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึง
พอใจในการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของโรงเรียนวนิิตศึกษา 
ในพระราชปูถัมภ์ฯ 
๒.  สร้างความสัมพนัธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียน ผูป้กครอง 
ชุมชน ตลอดจนบุคคลภายนอก 
 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามี
การสร้าง ส่งเสริม สนบัสนนุ
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใชป้ระโยชน์
จากแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่
เก่ียวข้อง 
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรใน
สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากบัครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
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บทท่ี ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ ส่งเสริมการมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
ของโรงเรียน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
โครงการ 
ลูกวินิตมีวินยั 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนเกินกว่าร้อยละ ๙๐ เป็น
ลูกวินิตมีวินยั ปฏิบตัิตนตาม
เจตนารมณ์ ของหลวงพ่อ    
พระพุทธวรญาณ ผู้ก่อตั้ง
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนเกินกว่าร้อยละ ๙๐ มี
ค่านิยมเปน็ลูกวินิตมวีินัย ปฏิบตัิ
ตนตามเจตนารมณ์ของหลวงพอ่
พระพุทธวรญาณ  
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนวินิตศึกษา ใน
พระราชูปถัมภ์ฯ 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๙๗ เป็นลูก
วินิตมีวินัย ปฏิบัตตินตาม
เจตนารมณ์ ของหลวงพ่อ   
พระพุทธวรญาณผู้ก่อตั้ง
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๘๖ มีค่านิยม
เป็นลูกวินิตมวีินัย ปฏิบัติตน
ตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อ
พระพุทธวรญาณผู้ก่อตั้ง
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ 
 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค ์
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่น และ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
๒.๓ ยอมรับความคิด และ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเนน้ของ
สถานศึกษา 
๑๔.๒ ผลการด าเนินงาน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา 
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โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
ของโรงเรียน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
โครงการกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนเกินกว่าร้อยละ ๙๐ เข้า
ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนวินิต
ศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
เชิงคุณภาพ 
๑.  ผู้เรียนเกินกว่าร้อยละ ๙๐ มี
ความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
๒.  ผู้เรียนเกินกว่าร้อยละ ๙๐ มี
จิตส านึกในความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว สังคม 
ประเทศชาต ิและมีเจตคติที่ดีตอ่
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๗๒ เข้าร่วม
กิจกรรมของโรงเรียนวินิตศึกษา 
ในพระราชปูถัมภ์ฯ 
เชิงคุณภาพ 
๑.  ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๑๔ มี
ความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
๒.  ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๗๓ มี
จิตส านึกในความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว สังคม 
ประเทศชาต ิและมีเจตคติที่ดี
ต่อการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมี    
สุขภาวะที่ดีและมีสนุทรยีภาพ 
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธท์ี่ดี 
และให้เกียรติผู้อื่น 
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พงึประสงค ์
๒.๓ ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมี
ทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริต 
๖.๑ วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 
๖.๒ ท างานอยา่งมีความสุข 
มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง 
๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตและหาความรู้
เก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษา
มีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถและ
ความสนใจของผู้เรียน 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๗๓ 
 

โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
ของโรงเรียน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
โครงการวิถีพุทธ เชิงปริมาณ  

๑.  ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ธรรม
ศึกษาชั้นตร ี
๒.  ผู้เรียนเกินกว่าร้อยละ ๙๐ 
เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
เชิงคุณภาพ 
๑.  ผู้เรียนทุกคนสอบผา่นธรรม
ศึกษาชั้นตร ี
๒.  ผู้เรียนปฏิบัติตนอย่าง
ถูกต้องตามหลักธรรมค าสอน
ของพระพุทธศาสนา 
๓.  ผู้เรียนเกินกว่าร้อยละ ๙๐ 
ผ่านการประเมินคุณธรรม 
จริยธรรมตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

เชิงปริมาณ 
๑.  ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ธรรม
ศึกษาชั้นตร ี
๒.  ผู้เรียนเกินกว่าร้อยละ      
๙๕.๐๕ เข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
เชิงคุณภาพ 
๑.  ผู้เรียนทุกคนสอบผา่นธรรม
ศึกษาชั้นตร ี
๒.  ผู้เรียนทุกคนปฏิบัติตนอย่าง
ถูกต้องตามหลักธรรมค าสอน
ของพระพุทธศาสนา 
๓.  ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๘๑ ผ่าน
การประเมินคุณธรรม จริยธรรม
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมี
คุณธรรม จรยิธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๒.๑ มคีุณลักษณะที่พึง
ประสงคต์ามหลักสตูร 
๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่น และ
กตัญญูกตเวทีต่อผูม้ีพระคณุ 
๒.๓ ยอมรับความคิด และ
วัฒนธรรมที่แตกต่างตาม
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสยัทัศน ์
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วสิัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา 
๑๔.๒ ผลการด าเนินงาน
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุ
เป้าหมาย วสิัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๑.๒ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
ของโรงเรียน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
โครงการรักการ
อ่าน 
 

เชิงปริมาณ  
ผู้เรียนเกินกว่าร้อยละ ๘๐ สามารถ
อ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนได้ 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนเกินกว่าร้อยละ ๘๐ ได้รบั
การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
และเขียน ผ่านตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนร้อยละ ๙๓.๐๘ สามารถ
อ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนได ้
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนทุกคน ได้รบัการประเมิน
การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง และพฒันาอย่าง
ต่อเนื่อง 
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่าน และ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุดแหล่งการ
เรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๗๔ 
 

โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
ของโรงเรียน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
โครงการ 
พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนเฉพาะ
ทาง 
 

เชิงปริมาณ  
๑.  ผู้เรียนทุกคนในหลักสูตร
โครงการเตรียมทหาร โครงการ
อัจฉริยะทางวิชาการ โครงการ
เตรียมความรู้มุ่งสู่โอลิมปิก และ
โครงการเตรียมความรู้มุ่งสู่
มหาวิทยาลยัมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไปทุกรายวิชา 
๒.  ผู้เรียนเกินกว่าร้อยละ ๘๐ 
ของกลุ่มความสามารถพิเศษ 
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และทั่วไป มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตัง้แต่
ระดับ ๒ ขึ้นไปทุกรายวชิา 
๓.  ผู้เรียนเกินกว่าร้อยละ ๘๐ 
ได้รับการพัฒนาสุนทรียภาพ และ
ลักษณะนสิัยด้านศิลปะ ดนตรี 
กีฬา 
เชิงคุณภาพ  
๑.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนในภาพรวมทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สูงขึ้น 
๒.  ผู้เรียนเกินกว่าร้อยละ ๘๐ 
สามารถพูด อ่าน เขียน และ
สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว 
ถูกต้อง ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
๓.  ผู้เรียนสามารถเลือกใช้
เทคโนโลยไีด้อย่างถูกวิธีและ
คุ้มค่า 
๔.  ผู้เรียนเกินกว่าร้อยละ ๘๐ มี
สุนทรียภาพ และคุณลักษณะนสิัย
ด้านศิลปะดนตรีกีฬาตัง้แต่ระดบัดี
ขึ้นไป 
๕.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตั้งแต่ระดับดีขึน้ไป 

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้เรียนทุกคนในหลักสูตร
โครงการเตรียมทหาร โครงการ
อัจฉริยะทางวิชาการ โครงการ
เตรียมความรู้มุ่งสู่โอลิมปิก และ
โครงการเตรียมความรู้มุ่งสู่
มหาวิทยาลยัมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไปทุก
รายวิชา 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๕๖ ของ
กลุ่มความสามารถพิเศษ ศิลปะ 
ดนตรี กีฬา และทั่วไป มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตัง้แต่
ระดับ ๒.๕ ขึ้นไปทุกรายวิชา 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๖๗ ได้รับ
การพัฒนาสุนทรียภาพ และ
ลักษณะนสิัยด้านศิลปะ ดนตรี 
กีฬา 
เชิงคุณภาพ 
๑.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนในภาพรวมทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สูงขึ้น 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๓.๑๘ 
สามารถพูด อ่าน เขียน และ
สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว 
ถูกต้อง ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
๓. ผู้เรียนทุกคนสามารถเลือกใช้
เทคโนโลยไีด้อย่างถูกวิธี และ
คุ้มค่า 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๘๓ มี
สุนทรียภาพ และคุณลักษณะนสิัย
ด้านศิลปะดนตรีกีฬาตัง้แต่ระดบัดี
ขึ้นไป 
๕. ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตั้งแต่ระดบัดีขึ้นไป 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสนิใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมสีติสม
เหตุผล 
๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่อง
ที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 
๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 
๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสนิใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๗๕ 
 

โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
ของโรงเรียน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
โครงการส่งเสริม
ศักยภาพด้าน
ศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา  
 

เชิงปริมาณ  
๑.  นักเรียนร้อยละ  ๘๐ 
สามารถเล่นกีฬาหรือดนตรีได้
คนละ ๑ ประเภท 
๒.  นักเรียนห้องความสามารถ
พิเศษสามารถเล่นกีฬาหรือ
ดนตรีได้ คนละ ๒ ประเภท 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนห้องความสามารถพิเศษ
ทางดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬาได้รบั
การพัฒนาเต็มศักยภาพมีทักษะ
ในการปฏิบัต ิ
มีความสามารถทางดา้นศลิปะ 
ดนตรี กีฬา ได้อย่างถูกต้อง 

๑.  นักเรียนร้อยละ  ๙๓.๐๖ 
สามารถเล่นกีฬาหรือดนตรีได้คน
ละ ๑ ประเภท 
๒. นักเรียนห้องความสามารถพเิศษ
ทางดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬาได้รบั
การพัฒนาเต็มศักยภาพมีทักษะใน
การปฏิบัติมีความสามารถทางดา้น
ศิลปะ ดนตรี กีฬา ได้อย่างถูกตอ้ง 
๓. วงดนตรีลูกทุ่งวนิิตศึกษา
ชนะเลิศเปน็แชมป์ฤดูฝนรายการ
ชิงชา้สวรรค ์
๔. บาสเกตบอลหญิง รางวัล
ชนะเลิศระดบัประเทศของกลุ่มการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมี   สุข
ภาวะทีด่ีและมสีุนทรียภาพ 
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ และออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 
๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
มีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
๑.๖ สร้างผลงานจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศลิป์ กีฬา 
นันทนาการ ตามจินตนาการ 

โครงการ 
สองภาษา 

เชิงปริมาณ   
ผู้เรียนในโครงการสอนสอง
ภาษาสามารถฟัง พดู อ่าน 
เขียน ภาษาตา่งประเทศให้อยู่
ในเกณฑ์ดี ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
 
เชิงคุณภาพ 
๑.  ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้
และวัฒนธรรมกับ Partner 
School และ Sister School 
๒.  ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาตา่งประเทศ 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนในโครงการสอนสองภาษา 
ร้อยละ ๙๐.๑๘ สามารถฟัง พูด 
อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศให้
อยู่ในเกณฑ์ดี 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
Partner School ได้รับความรู้
และวัฒนธรรม จากประเทศ   
สิงคโปร์  
๒. ผู้เรียนทุกคนมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาตา่งประเทศ 

มาตรฐานที่ ๑๖ การจัด
กิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนา และ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้
เตรียมความพร้อมพัฒนาสู่
ความเป็นสากล 
๑๖.๑ จดัโครงการ กจิกรรม
เพื่อตอบสนองนโยบาย 
จุดเนน้ ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 
๑๖.๒ ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๗๖ 
 

โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
ของโรงเรียน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
โครงการพัฒนา 
O-net  

เชิงปริมาณ  
๑.  ผู้เรียนเกินกว่าร้อยละ ๙๐ 
มีความพร้อมในการเข้าสอบ  
O-NET 
๒.  ผลการสอบ O-NET มี
พัฒนาการเพิ่มข้ึนทั้ง ๕ กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
เชิงคุณภาพ 
๑.  ผู้เรียนเกินกว่าร้อยละ๙๐ 
ให้ความส าคัญ และมีความ
พร้อมในการสอบ O-NET      
๒.  โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ มีคะแนนเฉลี่ยสงู
กว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจงัหวัด 
ระดับสังกัด และระดบัประเทศ 

เชิงปริมาณ 
๑.  ผู้เรียนทุกคนมีความพร้อมใน
การเข้าสอบ O-NET 
๒. มีพัฒนาการเพิ่มข้ึน  
    ๒.๑ ระดับ ม.๓ กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย สังคมศึกษาฯ  
    ๒.๒ ระดับ ม.๖ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
เชิงคุณภาพ 
๑.  ผู้เรียนทุกคนให้ความส าคัญ 
และมีความพร้อมในการสอบ   
O-NET  
๒.  โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ มีคะแนนเฉลี่ยทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกวา่
คะแนนเฉลี่ยระดบัจังหวัด ระดบั
สังกัด และระดบัประเทศ 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะที่จ าเปน็
ตามหลักสูตร 
๕.๔ ผลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ ์

โครงการ
ยกระดับ
ห้องเรียนสีเขียว  

เชิงปริมาณ 
๑.  คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนวินิตศึกษาฯ  ร้อยละ 
๙๐ ขึ้นไป ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการใชไ้ฟฟ้า
และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๒.  ชุมชนให้ความร่วมมือใน
กิจกรรม ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปเชงิ
คุณภาพ 
คณะครู   นักเรียนโรงเรียนวินิต
ศึกษาฯ และ ชุมชน  ร่วมกัน
ประหยัดพลังงานไฟฟา้และ
ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม 

เชิงปริมาณ 
๑.  คณะครูและผู้เรียนโรงเรียน
วินิตศึกษา ร้อยละ ๙๕.๐๔
ตระหนักและเห็นความส าคัญของ
การใช้ไฟฟ้าและทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. ชุมชนร้อยละ ๙๑.๙๓ ให้
ความร่วมมือในกิจกรรม  
เชิงคุณภาพ 
คณะครู  นักเรียนโรงเรียนวินิต
ศึกษา และ ชุมชน  ร่วมกัน
ประหยัดพลังงานไฟฟา้และ
ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พงึประสงค ์
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๗๗ 
 

โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
ของโรงเรียน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
โครงการพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
๑.  โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ มีหลักสูตร
สถานศึกษาตามศักยภาพของ
ผู้เรียน จ านวน ๕ เล่ม 
๒.  ครูผู้สอนเกินกว่าร้อยละ 
๙๐ ได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจ และมีความสามารถ
น าหลักสูตรไปใช้ 
เชิงคุณภาพ 
๑.  โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ มีการพฒันา และ
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น 
และตรงตามศักยภาพของ
ผู้เรียน 
๒.  โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ ผา่นการประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษา ตั้งแต่
ระดับดีขึ้นไป 

เชิงปริมาณ 
๑.  โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ มีหลักสูตร
สถานศึกษาตามศักยภาพของ
ผู้เรียน จ านวน ๘ เล่ม 
๒. ครูผู้สอนร้อยละ ๙๘.๐๖ ได้รับ
การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 
และมีความสามารถน าหลักสูตร
ไปใช ้
เชิงคุณภาพ 
๑.  โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ มีการพฒันา และ
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกบั
ความต้องการของท้องถิ่น และ
ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน 
๒.  โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ ผา่นการประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษา ตั้งแต่ระดบั
ดีขึ้นไป 
 
 

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธผิล 
๗.๑ ครูมีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะที่พึง 
๗.๒ ครูมีการคิดวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 
๗.๓ ครูออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสตปิัญญา 
๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมผนวกกับการน า
บริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู ้

โครงการ
โรงเรียน
เครือข่าย 

๑. เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ระหว่างโรงเรียนเครือข่ายไทย - 
สิงคโปร์ (โรงเรียนวินิตศึกษาใน
พระราชูปถัมภ์ฯ กับ โรงเรียน 
Anderson Secondary) 
๒. เพื่อเป็นการแลก เปลี่ยนครู - 
นักเรียน โรงเรียนเครือข่าย ได้มี
โอกาสเรียนรู้วัฒนธรรม  การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
ประสบการณ ์
๓. เพื่อน าประสบการณ์และสิ่ง
ที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วม
โครงการในคร้ังนี้มาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวนัได้ 

๑. ผู้บริหาร ๑ ท่าน ครู  ๔  คน  
นักเรียนจ านวน ๒๐ คน บรรลุ
ตามเป้าหมาย     
๒. ความสัมพันธ์อันดตี่อกันใน
ระยะยาวระหวา่งโรงเรียน
เครือขา่ย 
๓. นักเรียนทุกคนที่แลกเปลี่ยน
ได้รับรู้วิทยาการความก้าว หน้า
ทางดา้นการศึกษาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาษา และวฒันธรรม
จากประเทศสิงคโปร์ สามารถ
น ามาใช้ในชวีิตประจ าวนัได้             

มาตรฐานที่ ๑๖ การจัด
กิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนา และ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้
เตรียมความพร้อมพัฒนาสู่
ความเป็นสากล 
๑๖.๑ จดัโครงการ กจิกรรม
เพื่อตอบสนองนโยบาย 
จุดเนน้ ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 
๑๖.๒ ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๗๘ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๑.๓ พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ์และห่างไกลยาเสพติด 

โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
ของโรงเรียน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 
โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลอื 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนทุกคนได้รับการแนะแนว
ตามขั้นตอนของระบบดูแล
ช่วยเหลืออย่างทั่วถงึ และตรง
ตามสภาพปญัหา 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนเกนิกว่ารอ้ยละ ๙๐ มี
ความพอใจเกี่ยวกับระบบดแูล
ช่วยเหลือผูเ้รียนเป็นรายบุคคล
อย่างแท้จริง 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนทุกคนได้รับการแนะแนว
ตามขั้นตอนของระบบดูแล
ช่วยเหลืออย่างทั่วถงึ และตรงตาม
สภาพปัญหา 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๗๕ มีความ
พอใจเกี่ยวกับระบบดูแลชว่ยเหลอื
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างแท้จรงิ 
 

มาตรฐานที่ ๙ 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษา
มีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
๑๐.๖ จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผู้เรียนทกุคน 

โครงการ TO BE 
NUMBER ONE 
 

เชิงปริมาณ 
๑.  ผู้เรียนทุกคนเข้ารว่ม
โครงการ TO BE NUMBER 
ONE 
๒.  ผู้เรียนเกินกว่ารอ้ยละ ๘๐ 
ได้รับความรู้ การป้องกัน และ
การแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
เชิงคุณภาพ 
๑.  ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
เกินกว่าร้อยละ๘๐ มีความพึง
พอใจกับการจัดโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  
๒.  โรงเรียนวินิตศกึษา ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ ผ่านการประเมิน
โครงการ TO BE NUMBER 
ONE ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
๑.  ผู้เรียนทุกคนเข้ารว่มโครงการ 
TO BE NUMBER ONE 
๒.  ผู้เรียนร้อยละ ๙๒.๘๖ ได้รับ
ความรู้ การป้องกัน และการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
เชิงคุณภาพ 
๑.  ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
ร้อยละ ๙๔.๙๘ มีความพึงพอใจกับ
การจัดโครงการ TO BE NUMBER 
ONE  
๒.  โรงเรียนวินิตศกึษา ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ ผ่านการประเมิน
โครงการ TO BE NUMBER ONE 
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุข
ภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดให้โทษและหลกีเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรคภัยอุบัติเหตุ
และปัญหาทางเพศ 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๗๙ 
 

โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
ของโรงเรียน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 
โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

เชิงปริมาณ  
๑. ผู้เรียนเกนิกว่ารอ้ยละ ๘๐ มี
น้ าหนัก และส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย 
๒. ผู้เรียนเกนิกว่ารอ้ยละ ๘๐ ไม่
มีประวัติการยุ่งเกี่ยวกับสิง่เสพติด 
เชิงคุณภาพ  
๑. ผู้เรียน ครู และบคุลากรใน
โรงเรียนวินิตศกึษา ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ มีสุขภาพอนามัยที่ดี 
๒. ผู้เรียนเกนิกว่ารอ้ยละ ๘๐ มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัโทษ
ของสิ่งเสพติด 
๓. ผู้เรียน ครู และบคุลากรใน
โรงเรียนวินิตศกึษา ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ เกินกว่ารอ้ยละ ๘๐ 
มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
จัดบริการด้านสุขภาพอนามัย
ของโรงเรียน ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป 
 

เชิงปริมาณ  
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๓.๒๗ มีน้ าหนัก 
และส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๙๖ 
ไม่มีประวัติการยุ่งเกี่ยวกับ          
สิ่งเสพติด 
เชิงคุณภาพ  
๑. ผู้เรียน ครู และบคุลากรใน
โรงเรียนวินิตศกึษา ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ มีสุขภาพอนามัยที่ดี 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๙๘ มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของ       
สิ่งเสพติด  
๓. ผู้เรียน ครู และบคุลากรใน
โรงเรียนวินิตศกึษา ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ ร้อยละ ๙๙.๐๔  มี
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
จัดบริการด้านสุขภาพอนามัยของ
โรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุข
ภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสงู และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษา
มีการจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรม
ที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผูเ้รียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๘๐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาบุคลากร 
๒.๑ พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
๒.๒ พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ 

โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
ของโรงเรียน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
โครงการพัฒนา
บุคลากร 
 

เชิงปริมาณ 
๑.  ครูและบุคลากรเกินกว่าร้อย
ละ ๙๐ ได้รับการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมตาม
เจตนารมณ์ของ 
หลวงพ่อพระพุทธวรญาณ  
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนวินิตศึกษา ใน
พระราชูปถัมภ์ฯ 
๒.  ครูบุคลากรเกินกว่าร้อยละ 
๙๐ ได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
การจัดการเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ 
๑.  ครู  และบุคลากรเกินกว่า
ร้อยละ  ๘๐  ผ่านการประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม ตั้งแต่ระดับ
ดี ขึ้นไป 
๒.  ครู และบุคลากรปฏิบตัิตาม
กฎของโรงเรียนเกินกว่าร้อยละ 
๘๐  
๓.  ครู และบุคลากรเกินกว่า
ร้อยละ ๘๐ มีการพัฒนา จัดท า
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพิ่มข้ึนอย่างน้อยภาคเรียนละ 
๑ ชิ้นงาน 

เชิงปริมาณ 
๑.  ครู และบุคลากรร้อยละ 
๙๖.๑๗ ได้รับการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมตามเจตนารมณ์ของ 
หลวงพ่อพระพุทธวรญาณ  
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ 
๒.  ครู และบุคลากรร้อยละ      
๙๘.๙๓ ได้รับการพัฒนาความรู ้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู ้
เชิงคุณภาพ 
๑.  ครูและบุคลากรร้อยละ       
๙๘.๗๙  ผ่านการประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม  
๒.  ครู และบุคลากรปฏิบตัิตาม
กฎของโรงเรียนเกินกว่าร้อยละ   
๙๘.๙๗ 
๓.  ครู และบุคลากรร้อยละ   
๙๕.๘๓ มีการพัฒนา จัดท าสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพิ่มข้ึน
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ชิน้งาน 

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธผิล 
๗.๑ ครูมีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
๗.๒ ครูมีการคิดวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 
๗.๓ ครูออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสตปิัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๘๑ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา 
๓.๑ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และพัฒนาการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทันยุคทันสมัย 

โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
ของโรงเรียน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
โครงการพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

เชิงปริมาณ 
๑.  มีจ านวนคอมพิวเตอร์พร้อม
ใช้ส าหรับผู้เรียนไม่น้อยกว่า ๑ 
ต่อ ๘  
๒.  มีการน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศทางโรงเรียน แสดง
บนเว็บไซต์ อย่างละสปัดาห์ละ 
๒ คร้ัง 
๓.  มีการพัฒนา และปรบัปรุง
เครือข่ายภายในระบบ
อินเตอร์เน็ต ห้องคอมพิวเตอร์ 
ทั้งโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียน
ละ ๑ คร้ัง 
เชิงคุณภาพ  
๑.  ผู้รับบริการเกินกว่าร้อยละ 
๘๐ มีความพึงพอใจในการรับ
บริการการสืบค้นข้อมูล การโอน
ถ่ายข้อมูล และการใช้งานผ่าน
อินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
๒.  ระบบเครือข่ายภายใน 
ระบบอินเตอร์เน็ตทั้งโรงเรียนมี
ความทันสมัย และเปน็ปจัจุบนั 
๓.  เว็บไซต์ทางโรงเรียน 
สามารถเชื่อมโยงไปยงั
สถานศึกษาอ่ืนๆ และหนว่ยงาน
ภายนอกได ้
 
 

เชิงปริมาณ 
๑.  มีจ านวนคอมพิวเตอร์พร้อม
ใช้ส าหรับผู้เรียนไม่น้อยกว่า       
๑ ต่อ ๘  
๒.  มีการน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศทางโรงเรียน แสดงบน
เว็บไซต์ สปัดาห์ละ ๒ คร้ัง 
๓.  มีการพัฒนา และปรบัปรุง
เครือข่ายภายในระบบ
อินเตอร์เน็ต ห้องคอมพิวเตอร์ ทั้ง
โรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ  
๑ คร้ัง 
เชิงคุณภาพ  
๑.  ผู้รับบริการร้อยละ ๙๓.๑๙ มี
ความพึงพอใจในการรับบริการ
การสืบค้นข้อมูล การโอนถา่ย
ข้อมูล และการใช้งานผา่น
อินเตอร์เน็ต  
๒.  ระบบเครือข่ายภายใน ระบบ
อินเตอร์เน็ตทั้งโรงเรียนมีความ
ทันสมัย และเป็นปัจจบุัน 
๓.  เว็บไซต์ทางโรงเรียน สามารถ
เชื่อมโยงไปยังสถานศึกษาอ่ืนๆ 
และหน่วยงานภายนอกได้ 
 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง และพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธผิล 
๗.๑ ครูมีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
๗.๒ ครูมีการคิดวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 
๗.๓ ครูออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสตปิัญญา 
๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมผนวกกับการน า
บริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู ้
๗.๕ ครูมีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเนน้การ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๘๒ 
 

โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
ของโรงเรียน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
โครงการพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ต่อ) 
 

  

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้าน 
การเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค 
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัย
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในวิชาชีพที่ตน 

โครงการสัมพันธ์
ชุมชน 

เชิงปริมาณ 
๑.  มีข้อมูล ผู้ปกครอง ชุมชน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถาน
ประกอบการ วัด สถานที่
ท่องเที่ยว กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ฯลฯ 
๒.  ชุมชนในพืน้ทีบ่ริการของ
โรงเรียนได้รับทราบข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวของโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
คณะครูและนักเรียนวินติศึกษา 
ในพระราชปูถัมภ์ฯ มีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมที่โรงเรียน 
และชุมชนจัดขึน้ ร้อยละ ๙๐ 
 

เชิงปริมาณ 
๑.  มีทะเบียนประวัติภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จ านวน ๒ เล่ม 
๒. มีทะเบียนสถานประกอบการ 
วัด สถานที่ท่องเที่ยว จ านวน ๒ 
เล่ม 
๓.  ชุมชนในพืน้ทีบ่ริการของ
โรงเรียนได้รับทราบข่าวสารความ
เคลื่อนไหวของโรงเรียน โดยการ
จัดท ารายงานประจ าปี หนงัสือ
ไหว้ครู และหนังสือรางวลับัวทพิย์ 
เชิงคุณภาพ 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียน 
วินิตศึกษา ในพระราชปูถัมภ์ฯ 
ร้อยละ ๙๔.๖๘ มีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมที่โรงเรียน และชุมชน
จัดขึ้น 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษา
มีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนนุให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใชป้ระโยชน์
จากแหล่งการเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง 
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากรใน
สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากบัครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่
เก่ียวข้อง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๘๓ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
๔.๑  พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับ พรบ.การศึกษา 

โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
ของโรงเรียน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงาน 

เชิงปริมาณ  
ครู และบุคลากรในโรงเรียน 
วินิตศึกษา ในพระราชปูถัมภ์ฯ 
ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ ใน
ระบบการบริหารงาน ในหน้าทีท่ี่
รับมอบหมายในการปฏบิัติงาน 
เชิงคุณภาพ  
๑.  ครู และบุคลากรในโรงเรียน
วินิตศึกษา ในพระราชปูถัมภ์ฯ 
เกินกว่าร้อยละ ๙๐ มีการ
ปฏิบัตงิานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
๒.  คณะกรรมการสถานศึกษา
โดยครู และบุคลากรในโรงเรียน
วินิตศึกษา ในพระราชปูถัมภ์ฯ 
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
เกินกว่าร้อยละ ๙๐ มีความ   
พึงพอใจเก่ียวกับการบริหารงาน
โรงเรียน 
 

เชิงปริมาณ  
ครู และบุคลากรในโรงเรียน 
วินิตศึกษา ในพระราชปูถัมภ์ฯ 
ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ ใน
ระบบการบริหารงานในหน้าที่  
ที่รับมอบหมายในการปฏิบัติงาน 
เชิงคุณภาพ  
๑.  ครู และบุคลากรในโรงเรียน
วินิตศึกษา ในพระราชปูถัมภ์ฯ 
ร้อยละ ๙๕.๖๗ มีการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
๒.  คณะกรรมการสถานศึกษา
โดยครู และบุคลากรในโรงเรียน
วินิตศึกษา ในพระราชปูถัมภ์ฯ 
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
ร้อยละ ๙๓.๒๘ มีความพึงพอใจ
เก่ียวกับการบริหารงานโรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมปีระสทิธิภาพ
และเกิดประสิทธผิล 
๘.๑ ผู้บริหารมีวิสยัทัศน์ 
ภาวะผูน้ า และความคิด
ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเปน็ฐานคิดทั้ง
ด้านวชิาการและการจัดการ 
๘.๓ ผู้บริหารสามารถ
บริหารจัดการการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
๘.๔ ผู้บริหารสง่เสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
๘.๕ ผู้เรียน ผูป้กครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหาร การจัดการศึกษา 
๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวชิาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๘๔ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาอาคารสถานที่ 
๕.๑ ขยายพื้นที่โรงเรียน และสร้างอาคารเรียนให้เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน  
(วินิตศึกษา แห่งท่ี ๒) 

โครงการ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
ของโรงเรียน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
โครงการจัดตั้ง 
ศูนย์เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสดุา 
สยามบรมราช
กุมารี 
 

๑.  จัดซื้อที่ดิน บริเวณต าบล
โพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี จ านวนประมาณ 
๒๐๐ ไร ่
๒.  จัดสร้างอนุสรณ์สถานของ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อ    
พระพุทธวรญาณ 
๓.  จัดสร้างศูนย์เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
 

๑.  ใช้จัดการเรียนการสอนได้ ๒
อาคารเรียน จ านวน ๓๖ 
ห้องเรียน 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษา
มีการจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
๑๑.๑ ห้องเรียน 
ห้องปฎิบัติการ อาคารมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัยมสีิ่ง
อ านวยความสะดวกพอเพียง 
อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มร่ืน และมี
แหล่งการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาอาคารสถานที่ 
 ๕.๒ ปรับปรุงอาคารสถานที่ การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัย  
 ๕.๓ พัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

โครงการ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
ของโรงเรียน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
โครงการ     
ปรับภูมิทัศน์ 
เพื่อแหล่งเรียนรู้ 

เชิงปริมาณ 
๑.  ผู้เรียนเกินกว่าร้อยละ ๘๐ 
จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เป็นระเบียบ เรียบร้อย 
น่าอยู่ นา่เรียน และสวยงาม
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
๒.  ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ตรวจสอบ จัดสภาพแวดล้อม
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ดูแล
อาคารห้องเรียน ห้องส านักงาน 
อย่างน้อยอาทิตยล์ะ ๑ คร้ัง 
 

เชิงปริมาณ 
๑.  ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๐๒ จัด
สภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้
เป็นระเบียบเรียบร้อย นา่อยู่ นา่
เรียน และสวยงามตั้งแต่ระดับดี
ขึ้นไป 
๒.  โรงเรียนมีการปรับปรุง 
ซ่อมแซม ตรวจสอบ จัด
สภาพแวดล้อม ดูแลอาคาร
ห้องเรียน ห้องส านักงาน แหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนทุกวัน 
 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษา
มีการจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
๑๑.๑ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย 
มีสิ่งอ านวยความสะดวก
พอเพียง อยู่ในสภาพที่ใช้
การได้ดี สภาพ 
แวดล้อมร่มร่ืน และมีแหล่ง
การเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๘๕ 
 

โครงการ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
ของโรงเรียน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
โครงการ     
ปรับภูมิทัศน์ 
เพื่อแหล่งเรียนรู้ 
(ต่อ) 

เชิงคุณภาพ 
๑.  บุคลากรและนักเรียนเกิน
กว่าร้อยละ ๘๐ ความพึงพอใจ
เก่ียวกับสภาพแวดล้อม และ
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
๒.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน เปน็ระเบียบ
เรียบร้อย น่าอยู่ น่าเรียน และ
สวยงาม เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอน 

เชิงคุณภาพ 
๑.  บุคลากรและนักเรียนเกินกว่า
ร้อยละ ๙๕.๙๒ มีความพึงพอใจ
เก่ียวกับสภาพแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน 
๒.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน เปน็ระเบียบ
เรียบร้อย น่าอยู่ น่าเรียน และ
สวยงาม เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอน 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่
ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความสัมพันธ์ชุมชน 
๖.๑  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรของรัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรศาสนา
ในทุกกิจกรรมของชุมชน 

โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
ของโรงเรียน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
โครงการ
ประชาสัมพนัธ์
โรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียน ครู และบุคลากร 
ผู้ปกครอง และชุมชนเกินกว่า
ร้อยละ ๘๐ ได้รับข่าวสาร และ
กิจกรรมภายในโรงเรียนตลอดปี
การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
๑.  ครู บุคลากร ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชนมีความ 
พึงพอใจในการประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารของโรงเรียนวนิิตศึกษา 
ในพระราชปูถัมภ์ฯ 
๒.  สร้างความสัมพนัธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียน ผูป้กครอง 
ชุมชน ตลอดจนบุคคลภายนอก 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียน ครู และบุคลากร 
ผู้ปกครอง และชุมชนร้อยละ  
๙๔.๐๓ ได้รับข่าวสาร และ
กิจกรรมภายในโรงเรียนตลอดปี
การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
๑.  ครู บุคลากร ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน ร้อยละ 
๙๑.๒๗ มีความพึงพอใจในการ
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของ
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ  
๒.  ร้อยละ ๙๑.๒๓ สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
ตลอดจนบุคคลภายนอก 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามี
การสร้าง ส่งเสริม สนบัสนนุ
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใชป้ระโยชน์
จากแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง 
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรใน
สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากบัครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๘๖ 
 

 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการจัดตั้ง 
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา สยาม
บรมราชกุมาร ี
 

๑.  จัดซื้อที่ดิน บริเวณต าบลโพธิ์
เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี จ านวนประมาณ ๒๐๐ ไร ่
๒.  จัดสร้างอนุสรณ์สถานของ 
พระเดชพระคุณ 
หลวงพ่อพระพุทธวรญาณ 
๓.  จัดสร้างศูนย์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
 

๑.  ใช้จัดการเรียนการสอนได้ ๒
อาคารเรียน จ านวน ๓๖ ห้องเรียน 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษา
มีการจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
๑๑.๑ ห้องเรียน 
ห้องปฎิบัติการ อาคารมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัยมสีิ่ง
อ านวยความสะดวกพอเพียง 
อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มร่ืน และมี
แหล่งการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๘๗ 
 

๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร. ที่
อยู่ในระดับ ๓ 

ขึ้นไป 
จ านวน นร.ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑.๑  มสีุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

๔,๓๕๐ 
 

๔,๖๓๐ ๙๓.๙๓ ๐.๕ ๐.๔๗ 

๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

๔,๓๘๒ 
 

๔,๖๓๐ ๙๔.๖๒ ๐.๕ ๐.๔๗ 

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลีย่งตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภยั 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

๔,๓๗๑ ๔,๖๓๐ ๙๔.๓๙ ๑ ๐.๙๔ 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

๔,๔๕๐ ๔,๖๓๐ ๙๖.๐๙ ๑ ๐.๙๖ 

๑.๕ มมีนุษยสมัพันธ์ที่ดีและให้เกยีรติ
ผู้อื่น 

๔,๓๒๕ ๔,๖๓๐ ๙๓.๓๙ ๑ ๐.๙๓ 

๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศลิปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ 

๔,๔๘๐ ๔,๖๓๐ ๙๖.๗๔ ๑ ๐.๙๗ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑    ๕ ๔.๗๔ 
  

 ๑. วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ ดังนี้ 
 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
๑. โครงการ To Be Number One  
๑.๑ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
 

๑. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๙๗.๖๖(๔,๔๗๐) 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้า  
ร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น    
ร้อยละ ๙๖.๔๘ 

๑.๒ กิจกรรมวันต่อต้านสารเสพติด  ๑. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๙๗.๙๙(๔,๕๓๔) 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้า  
ร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น    
ร้อยละ ๙๕.๓๒ 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๘๘ 
 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
๑.๓ กิจกรรมวันเอดส์โลก ๑. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๙๘.๒๑(๔,๔๙๕) 

๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๕.๒๗ 

๒. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
๒.๑ กิจกรรมตรวจสุขภาพของบุคลากร นักเรียน และ
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในโรงเรียน 

๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๘ 
๒. ผลการประเมินนักเรียน มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๙(๔,๔๑๓) 
๓. ผลการประเมินครู และบุคลากร มีสุขภาพสมบูรณ์ 
แข็งแรงคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๖(๑๘๐) 

๒.๒ กิจกรรมอาหารสะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะ ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๒ 

๒.๓ กิจกรรม อ.ย.เยาวชนไทยสายลับไข้เลือดออก 
และงานสุขาภิบาล 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๕.๐๘ 

๒.๔ กิจกรรมพยาบาลในสถานศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๒ 

๒.๕ กิจกรรมดูแลสุขภาพวันละนิด พิชิตโรคอ้วน ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๗ 

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปะ ดนตรี และกีฬา  
๓.๑ กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ๑. นักเรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

ร้อยละ ๙๕.๓๖(๔,๓๖๕) 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
๙๕.๔๕ 

๓.๒ กิจกรรมกีฬา กรีฑาภายใน ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๘.๕๗ 

 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๘๙ 
 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
๓.๓ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านกีฬา และกรีฑา
เพ่ือการแข่งขัน 

๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๖.๒๔ 
๒. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านกีฬา และ
กรีฑาได้รับประสบการณ์ และความส าเร็จอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๙(๔,๕๒๒) 

๓.๔ กิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่งวินิตศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๙.๑๔ 

๓.๕ กิจกรรมวงโยธวาทิต ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๕.๘๒ 

๓.๖ กิจกรรมวงดนตรีไทย ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๕.๐๗ 

 
 ๒. ผลการพัฒนา 
   จากการด าเนินการพัฒนาตามโครงการ To Be Number One โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
และโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปะ ดนตรี และกีฬา กิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง ๓ โครงการ
เฉลี่ยร้อยละ ๙๗.๐๒  มีระดับความพึงพอใจระดับดีข้ึนไป ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๗ 
    ส่งผลให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ 
 
   ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑  ในระดับดีเยี่ยม 
 
 ๓. แนวทางการพัฒนา  
  ๓.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา (SWOT) 
  ๓.๒ ประชุมวางแผน (แก้ปัญหา/พัฒนา) 
  ๓.๓ ก าหนดกิจกรรม/งาน 
  ๓.๔ มอบหมายแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม/งาน 
  ๓.๕ ก าหนดปฏิทินในการปฏิบัตงิานอย่างชัดเจน 
  ๓.๖ ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผน 
  ๓.๗ รายงาน 
  ๓.๘ น าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป 
 

 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๙๐ 
 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร. ที่อยู่ใน

ระดับ ๓ ขึ้นไป 
จ านวน นร.ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๒.๑ มคีุณลักษณะที่พึงประสงคต์าม
หลักสตูร 

๔,๕๐๙ ๔,๖๓๐ ๙๗.๓๗ 
๒ ๑.๙๕ 

๒.๒  เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคณุ 

๔,๔๕๙ ๔,๖๓๐ ๙๖.๒๙ 
๑ ๐.๙๖ 

๒.๓  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 

๔,๕๑๐ ๔,๖๓๐ ๙๗.๓๙ 
๑ ๐.๙๗ 

๒.๔  ตระหนัก รูคุ้ณคา่ ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๔,๓๙๑ ๔,๖๓๐ ๙๔.๘๑ 
๑ ๐.๙๕ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๒    ๕ ๔.๘๓ 
 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
         โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
๑. โครงการลูกวินิตมีวินัย  
๑.๑ กิจกรรมเดินตามเส้นวินัยและทางม้าลาย ผลการประเมินของนักเรียนเดินตามเส้นวินัย อยู่ใน

ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๑(๔,๐๙๗) 
๑.๒ กิจกรรมรณรงค์การท าความเคารพ ผลการประเมินนักเรียนท าความเคารพพ่อ แม่ ครู 

อาจารย์ ปฏิบัติตามค าสอน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๖ 
(๔,๔๘๓คน) 

๑.๓ กิจกรรมรณรงค์การแต่งกายถูกต้องเรียบร้อย ผลการประเมินนักเรียนปฎิบัติตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน ร้อยละ ๙๘.๕๗ (๔,๕๖๕) 

๑.๔ กิจกรรมรณรงค์การท าความสะอาด ผลการประเมินนักเรียนปฎิบัติตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน ร้อยละ ๙๗.๙๙ (๔,๔๘๕) 

๑.๕ กิจกรรมธนาคารความดี ๑. ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้านความกตัญญู
กตเวที อยู่ในระดับดีขึ้นเป็นร้อยละ ๙๘.๙๗(๔,๕๓๐) 
๒. ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้านความซื่อสัตย์ 
อยู่ในระดับดีขึ้นเป็นร้อยละ ๙๘.๑๐(๔,๔๙๐) 
๓. ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้านความการเข้า
ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน อยู่ในระดับดีขึ้นเป็นร้อยละ  
๙๙.๖๒(๔,๕๖๐) 
๔. ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้านความตรงต่อ
เวลา อยู่ในระดับดีขึ้นเป็นร้อยละ ๙๘.๕๘(๔,๕๑๒) 

 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๙๑ 
 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
๒. โครงการยกระดับห้องเรียนสีเขียว มุ่งสู่โรงเรียนสีเขียว 
๒.๑ กิจกรรม ๕ มิ.ย. วันสิ่งแวดล้อมโลก ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๖.๙๘ 

๒.๒ กิจกรรมขยะรีไซเคิล ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๔.๗๒ 
๒. ผลการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนด้านการ
ประหยัดและรักษาสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับดีขึ้นไปคิด
เป็นร้อยละ ๙๓.๓๖ 

๒.๓ กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพ้ืนที่สีเขียว ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๖.๙๓ 

๒.๔ กิจกรรมค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๕.๑๘ 

๒.๕ กิจกรรมรณรงค์เปิดเครื่องปรับอากาศที่ ๒๕ องศา 
และเปิดปิดไฟให้เป็นเวลา 

๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๓.๑๒ 
๒. ผลการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนด้านการ
ประหยัดและรักษาสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับดีขึ้นไปคิด
เป็นร้อยละ ๙๓.๖๙ 

๒.๖ กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๕.๘๘ 

๓. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๓.๑ กิจกรรม Home Room ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๖.๐๒ 
๒. ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็น 
ร้อยละ ๙๖.๔๘ 

๓.๒ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และ 
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๖.๑๕ 
๒. นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินกิจกรรมลูกเสือ  
เนตรนารี  ยุวกาชาด  และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๙๒ 
 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
๓.๓ กิจกรรมจิตอาสา ๑. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียน อยู่ใน

ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๙(๔,๔๓๕) 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๕.๒๓ 

๓.๔ กิจกรรมสร้างเสริมความเป็นไทย ใฝ่ใจคุณธรรม  
น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๐(๔,๔๙๐) 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๓.๘๔ 

๓.๕ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๓.๕๒ 

๓.๖ กิจกรรมชุมนุม ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๔.๐๓ 
๒. นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินกิจกรรมชุมนุม 

๓.๗ กิจกรรมลอยกระทงย้อนยุค ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๗.๔๕ 

๔. โครงการวิถีพุทธ  
๔.๑ กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ๑. ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน  

คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๖ (๔,๕๒๕) 
๔.๒ กิจกรรมค่ายธรรมะ ๑. ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน  

คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๖(๔,๕๒๕) 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๔.๙๔ 

๔.๓ กิจกรรมสอบธรรมะสนามหลวง ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๔.๖๔ 
๒. นักเรียนทุกคนผ่านการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี 

 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๙๓ 
 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
๔.๔ กิจกรรมวันพระ ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น   
ร้อยละ ๙๓.๗๘ 

๔.๕ กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมวันวิสาขบูชา มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป  
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๓ 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๕ 
๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมวันมาฆบูชา มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป  
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๘ 
๔. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมวันเข้าพรรษา มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป  
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๓ 

 
  ๒. ผลการพัฒนา 
 
    จากการด าเนินการพัฒนาตามโครงการลูกวินิตมีวินัย โครงการยกระดับห้องเรียนสีเขียว มุ่งสู่
โรงเรียนสีเขียว โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และโครงการวิถีพุทธ กิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้ง ๔ โครงการ เฉลี่ยร้อยละ ๙๘.๑๓  มีระดับความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ ๙๔.๙๕ 
   ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร เป็นลูกวินิตมีวินัย เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษาและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม นักเรียนปฏิบัติตนตามแนววิถีพุทธ เห็นคุณค่าและความส าคัญพระพุทธศาสนา 
   ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๒  ในระดับดีเยี่ยม 
 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
  ๓.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา (SWOT) 
  ๓.๒ ประชุมวางแผน (แก้ปัญหา/พัฒนา) 
  ๓.๓ ก าหนดกิจกรรม/งาน 
  ๓.๔ มอบหมายแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม/งาน 
  ๓.๕ ก าหนดปฏิทินในการปฏิบัตงิานอย่างชัดเจน 
  ๓.๖ ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผน 
  ๓.๗ รายงาน 
  ๓.๘ น าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๙๔ 
 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร. ที่
อยู่ในระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน นร.
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๑  มีนสิัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรูด้้วยตนเองจากห้องสมดุ 
แหล่งเรียนรู้ และสือ่ต่างๆ รอบตัว 

๔,๓๘๕ ๔,๖๓๐ ๙๔.๖๙ 
๒ ๑.๘๙ 

๓.๒  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 

๔,๔๑๐ ๔,๖๓๐ ๙๕.๒๓ 
๑ ๐.๙๕ 

๓.๓  เรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่ง
กัน 

๔,๔๐๒ ๔,๖๓๐ ๙๕.๐๖ ๑ ๐.๙๕ 

๓.๔  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน 

๔,๓๘๗ ๔,๖๓๐ ๙๔.๗๓ ๑ ๐.๙๕ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๓    ๕ ๔.๗๔ 
 
๑. วิธีการพัฒนา 
         โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
๑. โครงการรักการอ่าน  
๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมการเป็นนักเรียนแห่งการเรียนรู้  
ใฝ่เรียน มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๓.๗๑ 
๒. นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์การอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๑.๒ กิจกรรมยอดนักอ่าน ๑. นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ การแสวงหา
ความรู้ และการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านในระดับมากข้ึน
ไป คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๘(๔,๓๑๕) 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๔.๒๗ 

 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๙๕ 
 

 ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
๑.๓ กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน ๑. นักเรียนและครูทุกคนเขียนบันทึกรักการอ่าน 

๒. นักเรียนได้ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ด้วยการอ่าน และการเขียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๗(๔,๓๖๕) 

๒. โครงการงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๒.๑ กิจกรรม E-Portforio ๑. นักเรียนสามารถจัดท า E-Portforio อยู่ในระดับดี

ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๘(๔,๓๒๐) 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๒.๐๓ 

๒.๒ กิจรรมอินเทอร์เน็ตเพ่ือสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๓.๙๕ 
๒. นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๐(๔,๓๙๘) 

๒.๓ กิจกรรมพัฒนา และปรับปรุงเว็บไซด์ ผลการประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน และ
ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๒.๖๕ 

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเฉพาะทาง  
๓.๑ กิจกรรมอาชีพเสริมรายได้เศรษฐกิจพอเพียง ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน และ

ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๘๙.๓๖ 
๒. ผลการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนด้านการ
ประกอบอาชีพเสริมรายได้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ  ๙๒.๕๔ 

๓.๒ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน (STEM) ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของครู และนักเรียน 
มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๗ 
๒. นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๓(๔,๒๓๕) 

 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๙๖ 
 

 ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
๓.๓ กิจกรรม Math Festival  
(จัดที่วินิตศึกษาแห่งที่ ๑) 

๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของครู และนักเรียน 
มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๖ 
๒. นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๘  

๔. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๔.๑ กิจกรรม Home Room ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๖.๐๒ 
๒. ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็น 
ร้อยละ ๙๖.๔๘ 

๔.๒ กิจกรรมจิตอาสา ๑. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียน อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๖(๔,๔๓๕) 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๕.๒๓ 

๔.๓ กิจกรรมชุมนุม ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๔.๐๓ 
๒. นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินกิจกรรมชุมนุม 

 
  ๒. ผลการพัฒนา 
 
    จากการด าเนินการพัฒนาตามโครงการรักการอ่าน โครงการพัฒนาผู้เรียนเฉพาะทาง โครงการ
งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้ง ๔ โครงการ เฉลี่ยร้อยละ ๙๓.๓๙ มีระดับความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ ๙๔.๒๐ 
    ส่งผลให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆ รอบตัว มีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  นักเรียนเรียนรู้
กิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจของตนเอง นักเรียนสามารถสร้างโครงงานตามแนวทางของ STEM  
    ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓  ในระดับดีเยี่ยม 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๙๗ 
 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 
  ๓.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา (SWOT) 
  ๓.๒ ประชุมวางแผน (แก้ปัญหา/พัฒนา) 
  ๓.๓ ก าหนดกิจกรรม/งาน 
  ๓.๔ มอบหมายแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม/งาน 
  ๓.๕ ก าหนดปฏิทินในการปฏิบัตงิานอย่างชัดเจน 
  ๓.๖ ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผน 
  ๓.๗ รายงาน 
      ๓.๘ น าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป 
 
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ  
                  สมเหตุผล   
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร. ที่
อยู่ในระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน นร.
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๔.๑  สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง 
และดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคดิของ
ตนเอง 

๔,๔๒๓ ๔,๖๓๐ ๙๕.๕๑ 

๒ ๑.๙๑ 

๔.๒  น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

๔,๔๕๘ ๔,๖๓๐ ๙๖.๒๖ ๑ ๐.๙๖ 

๔.๓  ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปญัหาโดยมเีหตผุล
ประกอบ 

๔,๔๐๑ ๔,๖๓๐ ๙๕.๐๓ 
๑ ๐.๙๕ 

๔.๔มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

๔,๔๓๖ ๔,๖๓๐ ๙๕.๗๙ ๑ ๐.๙๖ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๔    ๕ ๔.๗๘ 
 

  ๑. วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล ดังนี้ 
 

 ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
๑. โครงการรักการอ่าน  
๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมการเป็นนักเรียนแห่งการเรียนรู้  
ใฝ่เรียน มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๓.๗๑ 
๒. นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์การอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๙๘ 
 

 ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
๑.๒ กิจกรรมยอดนักอ่าน ๑. นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ การแสวงหา

ความรู้ และการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านในระดับมากข้ึน
ไป คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๘(๔,๓๑๕) 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๔.๒๗ 

๑.๓ กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน ๑. นักเรียนและครูทุกคนเขียนบันทึกรักการอ่าน 
๒. นักเรียนได้ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ด้วยการอ่าน และการเขียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๗(๔,๓๖๕) 

๒. โครงการงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๒.๑ กิจกรรม E-Portforio ๑. นักเรียนสามารถจัดท า E-Portforio อยู่ในระดับดี

ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๘(๔,๓๒๐) 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๒.๐๓ 

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเฉพาะทาง  
๓.๑ กิจกรรมอาชีพเสริมรายได้เศรษฐกิจพอเพียง ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน และ

ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๘๙.๓๖ 
๒. ผลการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนด้านการ
ประกอบอาชีพเสริมรายได้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ  ๙๒.๕๔ 

๓.๒ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน (STEM) ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของครู และนักเรียน 
มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๗ 
๒. นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๓(๔,๒๓๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๙๙ 
 

 ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
๓.๓ กิจกรรม Math Festival 
(จดัที่วินิตศึกษาแห่งที่ ๑) 

๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของครู และนักเรียน 
มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๖ 
๒. นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๘  

๓.๔ กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน มีความ 
พึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๖ 

๓.๕ กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน เรียนรู้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

๑. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๙๒.๕๓ มีทักษะ
การอ่าน การเขียน เรียนรู้ภาษาไทย อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
๒. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๙.๘๘ มีทักษะ
การอ่าน การเขียน เรียนรู้ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

๓.๖ กิจกรรมส่งเสริมการพูดสุนทรพจน์ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

๑. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๙๒.๗๖ มีทักษะ
การพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
๒. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๔.๒๑ มีทักษะ
การพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๔. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๔.๑ กิจกรรม Home Room ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๖.๐๒ 
๒. ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็น 
ร้อยละ ๙๖.๔๘ 

๔.๒ กิจกรรมจิตอาสา ๑. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียน อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๖(๔,๔๓๕) 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๕.๒๓ 

๔.๓ กิจกรรมชุมนุม ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๔.๐๓ 
๒. นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินกิจกรรมชุมนุม 

 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๑๐๐ 
 

 ๒. ผลการพัฒนา 
   จากการด าเนินการพัฒนาตามโครงการรักการอ่าน โครงการพัฒนาผู้เรียนเฉพาะทาง โครงการ
งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้ง ๔ โครงการ เฉลี่ยร้อยละ ๙๓.๖๗ มีระดับความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ ๙๓.๗๙ 
    ส่งผลให้นักเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง  น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ นักเรียนสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการ STEM กับชีวิตประจ าวัน 
   ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๔  ในระดับดีเยี่ยม 
 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 
  ๓.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา (SWOT) 
  ๓.๒ ประชุมวางแผน (แก้ปัญหา/พัฒนา) 
  ๓.๓ ก าหนดกิจกรรม/งาน 
  ๓.๔ มอบหมายแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม/งาน 
  ๓.๕ ก าหนดปฏิทินในการปฏิบัตงิานอย่างชัดเจน 
  ๓.๖ ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผน 
  ๓.๗ รายงาน 
      ๓.๘ น าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป 
 
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับที่ได้ 

 
น้ าหนัก (คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๕.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนเฉลีย่แต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์

๔,๔๓๒ 
 

๑ ๐.๘๙ 

๕.๒  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์

๔,๔๖๑ ๑ ๐.๙๐ 

๕.๓  ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตาม
เกณฑ ์

๔,๙๖๑ ๒ ๑.๙๙ 

๕.๔  ผลการทดสอบระดับชาติเปน็ไป 
       ตามเกณฑ ์

๑,๒๓๕ 
 

๑ ๐.๗๑ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๕  ๕ ๔.๔๙ 
 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
   โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ดังนี้ 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๑๐๑ 
 

 ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
๑. โครงการพัฒนา O-net  
๑.๑ ส่งเสริมความรู้ O-Net ม.๓ และ ม.๖  ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๔.๙๓  
๒. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) มี
คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับจังหวัด สังกัด และประเทศ 
๓. คะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 
    ๓.๑ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
          - ภาษาไทย ๑.๘๐ 
          - ภาษาอังกฤษ ๓.๖๓ 
     ๓.๒ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
          - ภาษาไทย ๔.๓๙ 
          - สังคมศึกษาฯ ๒.๐๕ 

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเฉพาะทาง  
๒.๑ กิจกรรมแข่งขันทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๗.๕๖ 

๒.๒ กิจกรรมแข่งขันทักษะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๖.๗๕ 

๒.๓ กิจกรรมแข่งขันทักษะสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๖.๙๔ 

๒.๔ กิจกรรมแข่งขันทักษะสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๙.๐๒ 

๒.๕ กิจกรรมแข่งขันทักษะสาระการเรียนรู้ศิลปะ ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๘.๙๔ 

๒.๖ กิจกรรมแข่งขันทักษะสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๘.๙๙ 

๒.๗ กิจกรรมแข่งขันทักษะสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๖.๖๘ 

 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๑๐๒ 
 

  ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
๒.๘ กิจกรรมแข่งขันทักษะสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ และเทคโนโลยี 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๖.๗๙ 

๒.๙ กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการภายนอก ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๗.๘๔ 
๒. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันภายนอกร้อยละ  
๙๔.๑๗ ได้รับประสบการณ์การตัดสินใจ การคิด
วิเคราะห์ การน าความรู้ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
๓. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันภายนอกร้อยละ  
๙๓.๗๘ ได้รับผลการแข่งขันอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๒.๑๑ กิจกรรมโครงการเตรียมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๗.๖๔ 
๒. ผลการประเมินของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ร้อยละ ๙๓.๓๗ 
๓. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สามารถสอบ
เข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกคน 

๒.๑๒ กิจกรรมโครงการอัจฉริยะทางวิชาการ ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๖.๙๖ 
๒. นักเรียนทุกคนศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๒.๑๓ กิจกรรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๖.๗๕ 
๒. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสอบผ่านค่าย   
สอวน. ๒ คน 
๓. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสอบผ่านค่าย  
สอวน. ๓๔ คน 

๒.๑๔ กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ
ทหาร 

๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๖.๘๕ 
๒. นักเรียนสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร ได้ ๑๗ คน 
๓. นักเรียนสอบเข้าโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ได้ ๓๒ คน 
๔. นักเรียนสอบเข้าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ได้ ๑๕ คน 
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  ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
๒.๑๕ กิจกรรมโครงการช้างเผือก ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๖.๙๒ 

๓. โครงการสองภาษา  
๓.๑ กิจกรรมโครงการสองภาษา ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๖.๙๗ 
๒. นักเรียนทุกคนศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และอาชีวศึกษา 

๔. โครงการรักการอ่าน  
๔.๑ กิจกรรมส่งเสริมการเป็นนักเรียนแห่งการเรียนรู้  
ใฝ่เรียน มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๓.๗๑ 
๒. นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์การอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๔.๒ กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน ๑. นักเรียนและครูทุกคนเขียนบันทึกรักการอ่าน 
๒. นักเรียนได้ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ด้วยการอ่าน และการเขียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๖(๔,๓๖๕) 

 
๒. ผลการพัฒนา 

 
    จากการด าเนินการพัฒนาตามโครงการพัฒนา O-Net  โครงการรักการอ่าน  โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนเฉพาะทาง และโครงการสองภาษา กิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง ๔ โครงการ มี
ระดับความพึงพอใจระดับดีข้ึนไป ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๔ 
    ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไปเป็นไปตาม
เกณฑ์ของโรงเรียนก าหนด ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  ผลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป  
  ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๓๑๑ คน และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๑,๒๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๕๒๑ คน  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) มี
คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด สังกัด และประเทศ   
   มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
ภาษาไทย (๑.๘๐) และภาษาอังกฤษ (๓.๖๓) 

มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
ภาษาไทย (๔.๓๙) สังคมศึกษาฯ (๒.๐๕)  

   ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๕  อยู่ในระดับดีมาก 
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  ๓. แนวทางการพัฒนา 
   ๓.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา (SWOT) 
   ๓.๒ ประชุมวางแผน (แก้ปัญหา/พัฒนา) 
   ๓.๓ ก าหนดกิจกรรม/งาน 
   ๓.๔ มอบหมายแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม/งาน 
   ๓.๕ ก าหนดปฏิทินในการปฏิบัตงิานอย่างชัดเจน 
   ๓.๖ ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผน 
   ๓.๗ รายงาน 
      ๓.๘ น าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป 
 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร. ที่อยู่ใน

ระดับ ๓ ขึ้นไป 
จ านวน นร.ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๖.๑  วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 

๔,๓๙๒ ๔,๖๓๐ ๙๔.๘๔ 
๒ ๑.๘๙ 

๖.๒  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 

๔,๓๘๖ ๔,๖๓๐ ๙๔.๗๑ 
๑ ๐.๙๕ 

๖.๓  ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ ๔,๓๘๐ ๔,๖๓๐ ๙๔.๕๘ ๑ ๐.๙๕ 
๖.๔  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและ

หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 

๔,๔๘๒ ๔,๖๓๐ ๙๖.๗๘ 
๑ ๐.๙๗ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๖    ๕ ๔.๗๖ 
 

  ๑. วิธีการพัฒนา 
   โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ดังนี้ 

 
  ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
๑. โครงการรักการอ่าน  
๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมการเป็นนักเรียนแห่งการเรียนรู้  
ใฝ่เรียน มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๓.๗๑ 
๒. นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์การอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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  ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
๑.๒ กิจกรรมยอดนักอ่าน ๑. นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ การแสวงหา

ความรู้ และการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านในระดับมากข้ึน
ไป คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๗(๔,๓๑๕) 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๔.๒๗ 

๑.๓ กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน ๑. นักเรียนและครูทุกคนเขียนบันทึกรักการอ่าน 
๒. นักเรียนได้ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ด้วยการอ่าน และการเขียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๖(๔,๓๖๕) 

๒. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๒.๑ กิจกรรม E-Portforio ๑. นักเรียนสามารถจัดท า E-Portforio อยู่ในระดับดี

ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๘(๔,๓๒๐) 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๒.๐๓ 

๒.๒ กิจรรมอินเทอร์เน็ตเพ่ือสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๓.๙๕ 
๒. นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๐(๔,๓๙๘) 

๒.๓ กิจกรรมพัฒนา และปรับปรุงเว็บไซด์ ผลการประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน และ
ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๒.๖๕ 

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเฉพาะทาง   
๓.๑ กิจกรรมอาชีพเสริมรายได้เศรษฐกิจพอเพียง ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน และ

ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๘๙.๓๖ 
๒. ผลการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนด้านการ
ประกอบอาชีพเสริมรายได้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ  ๙๒.๕๔ 
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  ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
๓.๒ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน(STEM) ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของครู และนักเรียน 

มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๗ 
๒. นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๓(๔,๒๓๕) 

๓.๓ กิจกรรม Math Festival 
(จัดที่วินิตศึกษาแห่งที่ ๑) 

๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของครู และนักเรียน 
มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๖ 
๒. นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๘  

๓.๔ กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน มีความ 
พึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๖ 

๓.๕ กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน เรียนรู้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

๑. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๙๒.๕๓ มีทักษะ
การอ่าน การเขียน เรียนรู้ภาษาไทย อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
๒. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๙.๘๘ มีทักษะ
การอ่าน การเขียน เรียนรู้ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดี
ขึน้ไป 

๓.๗ กิจกรรมส่งเสริมการพูดสุนทรพจน์ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

๑. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๙๒.๗๖ มีทักษะ
การพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
๒. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๔.๒๑ มีทักษะ
การพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๔. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๔.๑ กิจกรรม Home Room ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๖.๐๒ 
๒. ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็น 
ร้อยละ ๙๖.๔๘ 

๔.๒ กิจกรรมจิตอาสา ๑. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียน อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๖(๔,๔๓๕) 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๕.๒๓ 

๔.๓ กิจกรรมชุมนุม ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๔.๐๓ 
๒. นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินกิจกรรมชุมนุม 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๑๐๗ 
 

  ๒. ผลการพัฒนา 
 
    จากการด าเนินการพัฒนาตามโครงการรักการอ่าน  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเฉพาะทาง 
และโครงการรักการอ่าน กิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง ๓ โครงการ เฉลี่ยร้อยละ ๙๓.๓๔ มีระดับ
ความพึงพอใจระดับดีข้ึนไป ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๖ 
    ส่งผลให้นักเรียนมีการวางแผนการท างาน ด าเนินการจนส าเร็จ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน ภูมิใจในผลงานของตนเอง  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ นักเรียนมีทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง และมี
ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาอังกฤษอยาในเกณฑ์พอใช้ 
    ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๖ ในระดับดีเยี่ยม 
 
  ๓. แนวทางการพัฒนา 
   ๓.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา (SWOT) 
   ๓.๒ ประชุมวางแผน (แก้ปัญหา/พัฒนา) 
   ๓.๓ ก าหนดกิจกรรม/งาน 
   ๓.๔ มอบหมายแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม/งาน 
   ๓.๕ ก าหนดปฏิทินในการปฏิบัตงิานอย่างชัดเจน 
   ๓.๖ ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผน 
   ๓.๗ รายงาน 
      ๓.๘ น าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๑๐๘ 
 

ด้านที่ ๒ มาตรฐ4านด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนครู ที่อยู่ใน
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

จ านวนครูทั้งหมด 
ร้อยละที่ได้ 

 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๗.๑  ครูมีการก าหนดเปา้หมายคณุภาพผู้เรยีนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ 
และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

๑๗๘ ๑๘๗ ๙๕.๑๘ ๑ ๐.๙๕ 

๗.๒  ครูมีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และ
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรยีน 

๑๗๘ ๑๘๗ ๙๕.๑๘ ๑ ๐.๙๕ 

๗.๓  ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบคุคลและ
พัฒนาการทางสติปญัญา   

๑๗๐ ๑๘๗ ๙๐.๙๐ ๒ ๑.๘๑ 

๗.๔  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ
การน าบริบทและภมูิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจดัการเรียนรู ้

๑๗๕ ๑๘๗ ๙๓.๕๘ ๑ ๐.๙๓ 

๗.๕  ครูมีการวดัและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

๑๗๘ ๑๘๗ ๙๕.๑๘ ๑ ๐.๙๕ 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปญัหา
ให้แก่ผู้เรียนท้ังดา้นการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๑๘๐ ๑๘๗ ๙๖.๒๕ ๑ ๐.๙๖ 

๗.๗  ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผดิชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน 

๑๗๕ ๑๘๗ ๙๓.๕๘ ๑ ๐.๙๓ 

๗.๘  ครูประพฤตปิฏิบัตตินเป็นแบบอย่างท่ีดี และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

๑๗๙ ๑๘๗ ๙๕.๗๒ ๑ ๐.๙๖ 

๗.๙  ครูจัดการเรยีนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

๑๗๕ ๑๘๗ ๙๓.๕๘ ๑ ๐.๙๓ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๗    ๑๐ ๙.๓๗ 
 

  ๑. วิธีการพัฒนา  
  โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ดังนี้ 
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  ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
๑. โครงการพัฒนาบุคลากร   
๑.๑ กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ ๑. ครูใหม่ทุกคนได้รับความรู้ และทักษะเรื่องการ

บริหารงาน การปฏิบัติตน หลักสูตร เทคนิคการสอน 
การจัดแผนการจัดการเรียนรู้ การนิเทศการสอน การ
วัดและประเมินผล 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูต่อการ
ปฐมนิเทศครูใหม่ มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ ๙๖.๔๗ 

๑.๒ กิจกรรมศึกษาดูงาน เรียนรู้สภาพจริงทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของครูต่อกิจกรรมศึกษา
งาน มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ  
๙๗.๕๔ 

๑.๓ กิจกรรมนิเทศการสอน ๑. ครูร้อยละ ๙๓.๖๕ มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
๒. ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูมี
ประสิทธิภาพในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๓ 

๑.๔ กิจกรรมประกวดวิจัยในชั้นเรียน ผลการประเมินวิจัยในชั้นเรียนของครูมีประสิทธิภาพใน
ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๔ 

๑.๕ กิจกรรมพัฒนารูปแบบเทคนิคการเรียนการสอน ผลการประเมินความพึงพอใจของครูต่อกิจกรรม มี
ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๓ 

๑.๖ กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของครูต่อกิจกรรม มี
ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๙๔ 

๑.๗ กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี 
และสารสนเทศในการผลิตสื่อ และนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน 

ผลการประเมินความพึงพอใจของครูต่อกิจกรรม มี
ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๗ 

๑.๘ กิจกรรมพัฒนาเครื่องมือวัด และประเมินผลตาม
สภาพจริง 

ผลการประเมินความพึงพอใจของครูต่อกิจกรรม มี
ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๒ 

๑.๙ กิจกรรมเสริมขวัญก าลังใจ พัฒนาบุคลากร สร้าง
ความผูกพันภายในองค์กร จัดสวัสดิการและ
ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม 

ผลการประเมินความพึงพอใจของครูต่อกิจกรรม มี
ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๔ 
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  ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
๒. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
๒.๑ กิจกรรมอบรมหลักสูตรสถานศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจของครูต่อกิจกรรม มี

ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๓ 
๒.๒ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ๑. หลักสูตรโรงเรียนมี ๘ หลกัสูตร ดังนี้ 

    ๑.๑ หลักสูตรโครงการอัจฉริยะภาพทางวิชาการ 
    ๑.๒ หลักสูตรโครงการสองภาษา 
    ๑.๓ หลักสูตรโครงการเตรียมความพร้อมทาง
วิชาการทหาร 
    ๑.๔ หลักสูตรโครงการ สอวน. 
    ๑.๕ หลักสูตรเน้นวิทยาศาสตร์ 
    ๑.๖ หลักสูตรไม่เน้นวิทยาศาสตร์ 
    ๑.๗ หลักสูตรโครงการเตรียมความรู้มุ่งสู่
มหาวิทยาลัย 
    ๑.๘ หลักสูตรโครงการ English Program 
๒. ครูผู้สอนร้อยละ ๙๗.๔๖ ได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจ และมีความสามารถน าหลักสูตรไปใช้ 

๒.๓ กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑. น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียน 
การสอน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๖ 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูต่อกิจกรรม มี
ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๙ 

๒.๔ กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครองชุมชน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับชุมชน เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

ผลการประเมินความพึงพอใจของครู และผู้ปกครองต่อ
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น   
ร้อยละ ๙๕.๘๖ 

๓. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
๓.๑ กิจกรรมพัฒนา E-Port ๑. ครูสามารถจัดท า E-Portforio อยู่ในระดับดีขึ้นไป

คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๘ 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๑.๙๘ 

๓.๓ กิจกรรมพัฒนา E-Library ผลการประเมินความพึงพอใจของครู และนักเรียน ที่
เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป  
คิดเป็น ร้อยละ ๙๒.๘๓ 

 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๑๑๑ 
 

  ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
๔. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
๔.๑ กิจกรรมติดตามพฤติกรรมนักเรียน ผลการประเมินการติดตามพฤติกรรมของนักเรียน มี

ประสิทธิภาพในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๓ 
๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมการแนะแนว และประชาสัมพันธ์
การเข้าศึกษาต่อ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของครู และนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม อยู่ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๑ 

๔.๑ กิจกรรมจัดระบบข้อมูลนักเรียน การรายงานผล 
และการส่งต่อนักเรียน 

ผลการประเมินจัดระบบข้อมูลนักเรียน การรายงานผล 
การส่งต่อนักเรียนของครูมีประสิทธิภาพในระดับดีขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๕ 

๕. โครงการสองภาษา  
๕.๑ กิจกรรมสวัสดิการครูชาวต่างชาติ ครูชาวต่างชาติทุกคนมีความพึงพอใจต่อสวัสดิการ อยู่

ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๖ 
๖. งานส่งเสริมการศึกษาต่อของครูและบุคลากร ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 

มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๕ 
๗. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมินการปฏิบัติงานของครู และบุคลากร มี

ประสิทธิภาพในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๒ 
๘. งานวางแผนก าลัง สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และถอด
ถอน 

๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูต่อการ
บริหารงานบุคลากร อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๔.๒๖ 
๒. ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถสอดคล้อง
กับภาระงานที่รับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๓ 

 
 ๒. ผลการพัฒนา 
 
   จากการด าเนินการโครงการพัฒนาบุคลากร โครงการสองภาษา โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โครงการพัฒนาหลักสูตร โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานส่งเสริมการศึกษาต่อของครูและ
บุคลากร งานประเมินผลการปฏิบัติงาน และงานวางแผนก าลัง สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และถอดถอน  
    ส่งผลให้ ครูผู้สอนประมาณ ๑๗๙ คน คิดเป็น ร้อยละ ๙๕.๗๒ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  
   ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้   
   ครูได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้ง
ด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค  



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๑๑๒ 
 

   ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการ
สอน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่
ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
    ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๗ ในระดับดีเยี่ยม 
   
  ๓. แนวทางการพัฒนา 
   ๓.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา (SWOT) 
   ๓.๒ ประชุมวางแผน (แก้ปัญหา/พัฒนา) 
   ๓.๓ ก าหนดกิจกรรม/งาน 
   ๓.๔ มอบหมายแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม/งาน 
   ๓.๕ ก าหนดปฏิทินในการปฏิบัตงิานอย่างชัดเจน 
   ๓.๖ ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผน 
   ๓.๗ รายงาน 
      ๓.๘ น าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป 
 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๘.๑  ผูบ้ริหารมีวสิัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิด
ริเริม่ที่เน้นการพัฒนาผู้เรยีน 

๔ ๑ ๑.๐๐ 

๘.๒  ผูบ้ริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็น
ฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

๕ ๒ ๒.๐๐ 

๘.๓  ผูบ้ริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้
บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การ 

๕ ๒ ๒.๐๐ 

๘.๔  ผูบ้ริหารส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

๔ 
 

๒ ๑.๖๐ 

๘.๕  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 

๕ ๑ ๑.๐๐ 

๘.๖  ผูบ้ริหารให้ค าแนะน า ค าปรกึษาทางวิชาการ
และเอาใจใส่การจดัการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา 

๔ 
 

๒ ๑.๖๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๘  ๑๐ ๙.๒๐ 
  
 ๑. วิธีการพัฒนา 
   โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล ดังนี้ 
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  ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
๑. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน  
๑.๑  กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน ตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักวัฒนธรรม โรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 

๑. โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารงานตาม              
หลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักวัฒนธรรมโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและ
ผู้ปกครองต่อการบริหารงาน มีความพึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๑ 

๑.๒  กิจกรรมพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัย 
เพ่ือความปลอดภัยในโรงเรียน 

๑. โรงเรียนมีระบบการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความ
ปลอดภัยในโรงเรียน 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและ
นักเรียนต่อกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๓ 

๑.๓  กิจกรรมวางระบบเพื่อพัฒนาระดับสมรรถนะ
บุคลากรให้สูงขึ้น 

๑. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๒ 
๒. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติ
ตนตามสมรรถนะได้ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
๙๐.๖๕ 

๒. งานบริหาร  
๒.๑ งานทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ -  
๒๕๕๙ 

มีการด าเนินงานทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพ ปี
การศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ อย่างเป็นระบบครบวงจร 
PDCA 

๒.๒ งานก ากับติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. ระดับความส าเร็จของโครงการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ร้อยละ ๘๐ มีระดับคุณภาพดีมาก 
๒. ระดับความส าเร็จของงาน/โครงการ/กิจกรรมตาม
มาตรฐานการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐ มีคุณภาพ
ระดับดีข้ึนไป 

๒.๓ งานจัดระบบบริหาร ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและ
ผู้ปกครองต่อระบบบริหาร มีความพึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๖ 

๒.๔ งานพัฒนาปรับปรุงระบบ ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน 

ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและ
ผู้ปกครองต่องานพัฒนาปรับปรุงระบบ ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๕.๓๖ 
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  ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
๓. งานด้านบัญชี  
๓.๑ งานจัดท างบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๓.๒ งานควบคุมดูแลด้านบัญชี 
๓.๓ งานตรวจสอบบัญชี 

๑. จากการประเมินผลการบริหารงบประมาณท่ีวางไว้
อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
๒. ระบบการควบคุมดูแลด้านบัญชีถูกต้องตามระเบียบ 
เป็นปัจจุบันมีประสิทธิภาพโปร่งใส จากการตรวจสอบ
บัญชีไม่พบข้อผิดพลาดใด ๆ จากผู้ตรวจสอบบัญชี 

๔. งานจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ ผู้รับบริหารมีความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๐.๓๔ 

๕. งานการเงิน  
๕.๑ งานควบคุมดูแลด้านการเงิน 
๕.๒ งานโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพของ
รัฐบาล 

๑. การด าเนินงานถูกต้องตามระเบียบเป็นระบบ
สามารถตรวจสอบได้ 
๒. ไม่พบปัญหาจากการเข้าตรวจสอบเอกสารของ
เจ้าหน้าที่จากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี  
เขต ๑ 

 
  ๒. ผลการพัฒนา 
 
      จากการด าเนินการพัฒนาตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน งานบริหาร งาน
ด้านบัญชี งานการเงิน ส่งผลให้ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน  ใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ ซึ่ง
โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักวัฒนธรรมโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา และมีระบบการบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือความปลอดภัยในโรงเรียน มีระดับความพึงพอใจระดับดี
ขึ้นไป ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๙ 
      สามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  มีการ
ด าเนินงานทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ อย่างเป็นระบบครบวงจร PDCA ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษา ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  
       ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๘  ในระดับดีเยี่ยม 
   
  ๓. แนวทางการพัฒนา 
    ๓.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา (SWOT) 
   ๓.๒ ประชุมวางแผน (แก้ปัญหา/พัฒนา) 
   ๓.๓ ก าหนดกิจกรรม/งาน 
   ๓.๔ มอบหมายแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม/งาน 
   ๓.๕ ก าหนดปฏิทินในการปฏิบัตงิานอย่างชัดเจน 
   ๓.๖ ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผน 
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   ๓.๗ รายงาน 
      ๓.๘ น าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป 

 
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตัิ
หน้าท่ีตามที่ระเบียบก าหนด 

 
๑๒ 

๒ ๒.๐๐ 

๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม 
ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

๘ ๑ ๐.๘๐ 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา 

๗ 
 

๒ ๑.๖๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๙  ๕ ๔.๔๐ 
 

  ๑. วิธีการพัฒนา 
   โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการโรงเรียน 
และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนี้ 
 
  ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
๑. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน  
๑.๑  กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน ตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักวัฒนธรรม โรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 

๑. โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารงานตาม              
หลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักวัฒนธรรมโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและ
ผู้ปกครองต่อการบริหารงาน มีความพึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๑ 

๑.๒  กิจกรรมพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัย 
เพ่ือความปลอดภัยในโรงเรียน 

๑. โรงเรียนมีระบบการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความ
ปลอดภัยในโรงเรียน 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและ
นักเรียนต่อกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป 
คิดเปน็ร้อยละ ๙๓.๗๓ 

๑.๓  กิจกรรมวางระบบเพื่อพัฒนาระดับสมรรถนะ
บุคลากรให้สูงขึ้น 

๑. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๒ 
๒. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติ
ตนตามสมรรถนะได้ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๑๑๖ 
 

๙๐.๖๕ 
  ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
๒. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
๒.๔ กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครองชุมชน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับชุมชน เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

ผลการประเมินความพึงพอใจของครู และผู้ปกครองต่อ
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๕.๗๖ 

๓. งานบริหาร  
๓.๑ งานทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-
๒๕๕๙ 

มีการด าเนินงานทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพ ปี
การศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ อย่างเป็นระบบครบวงจร 
PDCA 

๓.๒ งานก ากับติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. ระดับความส าเร็จของโครงการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ร้อยละ ๘๐ มีระดับคุณภาพดีมาก 
๒. ระดับความส าเร็จของงาน/โครงการ/กิจกรรมตาม
มาตรฐานการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐ มีคุณภาพ
ระดับดีข้ึนไป 

๓.๓ งานจัดระบบบริหาร ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและ
ผู้ปกครองต่อระบบบริหาร มีความพึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๖ 

๓.๔ งานพัฒนาปรับปรุงระบบ ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน 

ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและ
ผู้ปกครองต่องานพัฒนาปรับปรุงระบบ ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๕.๓๖ 

๔. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ  
๔.๑ กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่าย ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกิจกรรม 

อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๒ 
๔.๒ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ

กิจกรรม อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๓ 
๒. ผลการประเมินการเยี่ยมบ้านนักเรียน อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๔ ของนักเรียนที่มีภาวะ
ความเสี่ยง 

๔.๓ กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกิจกรรม 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๙ 

 
  ๒. ผลการพัฒนา 
        จากการด าเนินการพัฒนาตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือ งานบริหาร  และโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีระดับความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป ในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๑ 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๑๑๗ 
 

         ส่งผลให้คณะกรรมการโรงเรียนรู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด ก ากับติดตาม ดูแล 
และขับเคลื่อนการด าเนินงานของโรงเรียนให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาโรงเรียน  
          ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๙ ในระดับดีเยี่ยม 
  
     ๓. แนวทางการพัฒนา 
   ๓.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา (SWOT) 
   ๓.๒ ประชุมวางแผน (แก้ปัญหา/พัฒนา) 
   ๓.๓ ก าหนดกิจกรรม/งาน 
   ๓.๔ มอบหมายแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม/งาน 
   ๓.๕ ก าหนดปฏิทินในการปฏิบัตงิานอย่างชัดเจน 
   ๓.๖ ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผน 
   ๓.๗ รายงาน 
      ๓.๘ น าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 

๑๐.๑ หลักสตูรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

๕ ๒ ๒ 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิม่เตมิที่หลากหลายให้ผู้เรยีน
เลือกเรยีนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ 

๕ ๒ ๒ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนทีส่่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

๕ ๑ ๑ 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรยีนไดล้งมือปฏิบตัิจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง 

๔ ๑ ๐.๘๐ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และ
น าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 

๔ ๒ ๑.๖๐ 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

๔ ๒ ๑.๖๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๐  ๑๐ ๙.๐๐ 
 ๑. วิธีการพัฒนา 
    โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานที่ ๑๐ โรงเรียนมีการ 
จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ดังนี้ 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๑๑๘ 
 

  ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
๑.๑ กิจกรรมอบรมหลักสูตรสถานศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจของครูต่อกิจกรรม มี

ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๓ 
๑.๒ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ๑. หลักสูตรโรงเรียนมี ๘ หลกัสูตร ดังนี้ 

    ๑.๑ หลักสูตรโครงการอัจฉริยะภาพทางวิชาการ 
    ๑.๒ หลักสูตรโครงการสองภาษา 
    ๑.๓ หลักสูตรโครงการเตรียมความพร้อมทาง
วิชาการทหาร 
    ๑.๔ หลักสูตรโครงการ สอวน. 
    ๑.๕ หลักสูตรเน้นวิทยาศาสตร์ 
    ๑.๖ หลักสูตรไม่เน้นวิทยาศาสตร์ 
    ๑.๗ หลักสูตรโครงการเตรียมความรู้มุ่งสู่
มหาวิทยาลัย 
    ๑.๘ หลักสูตรโครงการ English Program 
๒. ครูผู้สอนร้อยละ ๙๗.๔๖ ได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจ และมีความสามารถน าหลักสูตรไปใช้ 

๑.๓ กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑. น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๖ 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูต่อกิจกรรม มี
ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๙ 

๑.๔ กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครองชุมชน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับชุมชน เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

ผลการประเมินความพึงพอใจของครู และผู้ปกครองต่อ
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น   
ร้อยละ ๙๕.๘๖ 

๒. โครงการพัฒนาบุคลากร   
๒.๑ กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ ๑. ครูใหม่ทุกคนได้รับความรู้ และทักษะเรื่องการ

บริหารงาน การปฏิบัติตน หลักสูตร เทคนิคการสอน 
การจัดแผนการจัดการเรียนรู้ การนิเทศการสอน การ
วัดและประเมินผล 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูต่อการ
ปฐมนิเทศครูใหม่ มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ ๙๖.๔๗ 

๒.๒ กิจกรรมนิเทศการสอน ๑. ครูร้อยละ ๙๔.๒๕ มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
๒. ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูมี
ประสิทธิภาพในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๓ 

 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๑๑๙ 
 

  ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
๒.๓ กิจกรรมประกวดวิจัยในชั้นเรียน ผลการประเมินวิจัยในชั้นเรียนของครูมีประสิทธิภาพใน

ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๒ 
๒.๔ กิจกรรมพัฒนารูปแบบเทคนิคการเรียนการสอน ผลการประเมินความพึงพอใจของครูต่อกิจกรรม มี

ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๗ 
๒.๕ กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของครูต่อกิจกรรม มี
ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๙ 

๓. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ  
๓.๑ กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่าย ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกิจกรรม 

อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๒ 
๓.๒ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ

กิจกรรม อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๓ 
๒. ผลการประเมินการเยี่ยมบ้านนักเรียน อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๔ ของนักเรียนที่มีภาวะ
ความเสี่ยง 

๓.๓ กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกิจกรรม 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๙ 

๓.๔ กิจกรรมติดตามพฤติกรรมนักเรียน ผลการประเมินการติดตามพฤติกรรมของนักเรียน มี
ประสิทธิภาพในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๑ 

๓.๕ กิจกรรมส่งเสริมการแนะแนว และประชาสัมพันธ์
การเข้าศึกษาต่อ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของครู และนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม อยู่ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๖ 

๓.๖ กิจกรรมจัดระบบข้อมูลนักเรียน การรายงานผล 
และการส่งต่อนักเรียน 

ผลการประเมินจัดระบบข้อมูลนักเรียน การรายงานผล 
การส่งต่อนักเรียนของครูมีประสิทธิภาพในระดับดีขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙๖ 

๔. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๔.๑ กิจกรรมจิตอาสา ๑. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียน อยู่ใน

ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๙(๔,๔๓๕) 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๕.๒๓ 

๔.๒ กิจกรรมชุมนุม ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๔.๐๓ 
๒. นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินกิจกรรมชุมนุม 
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 ๒. ผลการพัฒนา 
 
       จากการด าเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือ และโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีระดับความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป ในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๖ 
        ส่งผลให้โรงเรียนจัดท าหลักสูตรโรงเรียนเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ได้แก่ หลักสูตร
โครงการสองภาษา หลักสูตรโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการทหาร หลักสูตรโครงการอัจฉริยะภาพทาง
วิชาการ หลักสูตรโครงการความสามารถพิเศษ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และหลักสูตรโครงการเตรียมความ รู้มุ่งสู่
โอลิมปิก โครงการช้างเผือก และหลักสูตรโครงการ English Porgram  
       จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความ
สนใจ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  นิเทศ
ภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ  จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน  
       จัดกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะกับการเรียนรู้ เรื่อง STEM โดยบูรณาการการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เทคดนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ เพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง และการป
รพกอบอาชีพในอนาคต 
       ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๐  ในระดับดีเยี่ยม 
  
      ๓. แนวทางการพัฒนา 
   ๓.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา (SWOT) 
   ๓.๒ ประชุมวางแผน (แก้ปัญหา/พัฒนา) 
   ๓.๓ ก าหนดกิจกรรม/งาน 
   ๓.๔ มอบหมายแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม/งาน 
   ๓.๕ ก าหนดปฏิทินในการปฏิบัตงิานอย่างชัดเจน 
   ๓.๖ ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผน 
   ๓.๗ รายงาน 
      ๓.๘ น าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป 
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มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ อาคารเรยีนมั่นคง 
สะอาดและปลอดภยั มีสิ่งอ านวยความ
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การไดด้ี 
สภาพแวดล้อมรม่รื่น และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน 

๔ ๔ ๓.๒๐ 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผูเ้รียน 

๕ ๓ ๓.๐๐ 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอื้อให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง
และหรือเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม 

๕ ๓ ๓.๐๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๑  ๑๐ ๙.๒๐ 
  
  ๑. วิธีการพัฒนา 
   โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานที่ ๑๑  โรงเรียนมีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ดังนี้ 
 
  ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
๑. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
๑.๑ กิจกรรมพัฒนา E-Port ๑. นักเรียนสามารถจัดท า E-Portforio อยู่ในระดับดี

ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๘(๔,๓๒๐) 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๒.๐๓ 

๑.๒ กิจรรมอินเทอร์เน็ตเพ่ือสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๓.๙๕ 
๒. นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๐(๔,๓๙๘) 

๑.๓ กิจกรรมพัฒนา และปรับปรุงเว็บไซด์ ผลการประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน และ
ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๒.๖๕ 

๑.๔ กิจกรรมพัฒนา E-Library ผลการประเมินความพึงพอใจของครู และนักเรียน ที่
เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป  
คิดเป็น ร้อยละ ๙๒.๘๓ 
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  ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
๒. โครงการปรับภูมิทัศน์ เพื่อแหล่งเรียนรู้  
๒.๑ กิจกรรมประกวดห้องเรียน อาคารเรียน ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น   
ร้อยละ ๙๒.๘๖ 

๒.๒ กิจกรรมสวนสวยด้วยวรรณคดี ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๔.๕๑ 

๒.๓ กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ศูนย์วิทยบริการ ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๕.๘๓ 

๒.๔ กิจกรรมแหล่งเรียนรู้พูดได้ ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๓.๗๙ 

๓. งานอาคารสถานที ่  
๓.๑ งานดูแลซ่อมบ ารุงแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์ และ
อาคารสถานที่ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับ
แหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์ และอาคารสถานที่ มีความ 
พึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๑ 

๓.๒ งานปรับปรุงสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๔.๗๘ 

 
  ๒. ผลการพัฒนา 
 
       จากการด าเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือแหล่งเรียนรู้ 
และงานอาคารสถานที่ มีระดับความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
๙๔.๒๓ 
        ส่งผลให้อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  จัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน จัดศูนย์วิทยบริการที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
        ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๑ ในระดับดีเยี่ยม 
  
               ๓. แนวทางการพัฒนา 
   ๓.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา (SWOT) 
   ๓.๒ ประชุมวางแผน (แก้ปัญหา/พัฒนา) 
   ๓.๓ ก าหนดกิจกรรม/งาน 
   ๓.๔ มอบหมายแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม/งาน 
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   ๓.๕ ก าหนดปฏิทินในการปฏิบัตงิานอย่างชัดเจน 
   ๓.๖ ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผน 
   ๓.๗ รายงาน 
      ๓.๘ น าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป 

 
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๕ ๑ ๑.๐๐ 

๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๕ ๑ ๑.๐๐ 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

๔ ๑ ๐.๘๐ 

๑๒.๔ ตดิตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๕ ๐.๕ ๐.๕๐ 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคณุภาพท้ังภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๔ ๐.๕ ๐.๔๐ 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เปน็รายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

๕ ๑ ๑.๐๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๒  ๕ ๔.๗๐ 
 
  ๑. วิธีการพัฒนา 
    โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานที่ ๑๒ โรงเรียนมีการ 
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ดังนี้ 
  ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
๑. งานประกันคุณภาพภายใน  
๑.๑ งานประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของผลการประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๑.๒ งานตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ร้อยละ ๙๕.๐๐ ของผลการประเมินตามมาตรฐานและ 
ตัวบ่งชี้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๒. งานบริหาร  
๒.๑ งานทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-
๒๕๕๙ 

มีการด าเนินงานทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพ ปี
การศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ อย่างเป็นระบบครบวงจร 
PDCA 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๑๒๔ 
 

  ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
๒.๒ งานก ากับติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. ระดับความส าเร็จของโครงการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ร้อยละ ๘๐ มีระดับคุณภาพดีมาก 
๒. ระดบัความส าเร็จของงาน/โครงการ/กิจกรรมตาม
มาตรฐานการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐ มีคุณภาพ
ระดับดีข้ึนไป 

๒.๓ งานจัดระบบบริหาร ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและ
ผู้ปกครองต่อระบบบริหาร มีความพึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๓ 

๒.๔ งานพัฒนาปรับปรุงระบบ ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน 

ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและ
ผู้ปกครองต่องานพัฒนาปรับปรุงระบบ ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๕.๓๔ 

 
  ๒. ผลการพัฒนา 
       จากการด าเนินการงานประกันคุณภาพภายใน และงานบริหารส่งผลให้ โรงเรียนมีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพโรงเรียน ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน น าผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
– ๒๕๕๙ ปรับเปลี่ยน และพัฒนาเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ อย่างเป็นระบบ
ครบวงจร PDCA  
           ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๒  ในระดับดีเยี่ยม 
  
  ๓. แนวทางการพัฒนา 
   ๓.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา (SWOT) 
   ๓.๒ ประชุมวางแผน (แก้ปัญหา/พัฒนา) 
   ๓.๓ ก าหนดกิจกรรม/งาน 
   ๓.๔ มอบหมายแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม/งาน 
   ๓.๕ ก าหนดปฏิทินในการปฏิบัตงิานอย่างชัดเจน 
   ๓.๖ ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผน 
   ๓.๗ รายงาน 
      ๓.๘ น าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป 
 
 
 
 

 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๑๒๕ 
 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบคุลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้
ที่เกี่ยวข้อง 

๔ ๕ ๔.๐๐ 

๑๓.๒ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๕ ๕ ๕.๐๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๓  ๑๐ ๙.๐๐ 
 
  ๑. วิธีการพัฒนา 
   โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานที่ ๑๓  โรงเรียนมีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 
 
  ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
๑. โครงการสองภาษา  
๑.๑ กิจกรรมโครงการสองภาษา ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๗.๔๓ 
๒. นักเรียนทุกคนศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๑.๒ กิจกรรม Partner School ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น   
ร้อยละ ๑๐๐ 

๑.๔ กิจกรรม English Camp  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. โครงการสัมพันธ์ชุมชน  
๒.๑ กิจกรรมสรรหาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้างทาง
การศึกษา 

๑. การด าเนินงานสรรหาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้างทาง
การศึกษาเป็นปัจจุบัน 
๒. ครูผู้สอนมีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน หรือภายนอก
ในการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑๘ 
๓. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมนี้ คิดเป็น    
ร้อยละ ๙๑.๗๙ 

 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๑๒๖ 
 

  ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
๒.๒ กิจกรรมร่วมงานกิจกรรมกับชุมชน ๑. ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ร้อยละ ๙๔.๒๙ มีความ

พึงพอใจ และประทับใจบุคลากรครู และนักเรียนที่ให้
ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมนุม และ
หน่วยงานเป็นอย่างดี 

๓. โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
๓.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชน ๑. ผู้ปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจ ในการ

ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๘ 
๒. โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่อชุมชนภายนอก องค์กร
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทุกกิจกรรม 

 
  ๒. ผลการพัฒนา 
    
       จากการด าเนินการโครงการสองภาษา และโครงการสัมพันธ์ชุมชนส่งผลให้ มีการสร้างและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือพัฒนา 
การเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของโรงเรียน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนกับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีระดับความความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๔   
        ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๓  ในระดับดีเยี่ยม 
 
  ๓. แนวทางการพัฒนา 
    ๓.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา (SWOT) 
   ๓.๒ ประชุมวางแผน (แก้ปัญหา/พัฒนา) 
   ๓.๓ ก าหนดกิจกรรม/งาน 
   ๓.๔ มอบหมายแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม/งาน 
   ๓.๕ ก าหนดปฏิทินในการปฏิบัตงิานอย่างชัดเจน 
   ๓.๖ ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผน 
   ๓.๗ รายงาน 
      ๓.๘ น าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๑๒๗ 
 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้้เรียนบรรลตุาม
เป้าหมายวสิัยทัศน์ ปรัชญา และจดุเน้นของ
สถานศึกษา 

๕ ๓ ๓.๐๐ 

 
๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรยีนบรรลตุามเปา้หมาย 

วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  

 
๕ 

 
๒ ๒.๐๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๔  ๕ ๕.๐๐ 
 

  ๑. วิธีการพัฒนา 
   โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาตามงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนา
โรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น ดังนี้ 
 
  ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
๑. งานบริหาร  
๑.๑ งานทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-
๒๕๕๙ 

มีการด าเนินงานทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพ ปี
การศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ อย่างเป็นระบบครบวงจร 
PDCA 

๑.๒ งานก ากับติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. ระดับความส าเร็จของโครงการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ร้อยละ ๘๐ มีระดับคุณภาพดีมาก 
๒. ระดับความส าเร็จของงาน/โครงการ/กิจกรรมตาม
มาตรฐานการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐ มีคุณภาพ
ระดับดีข้ึนไป 

๑.๓ งานจัดระบบบริหาร ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและ
ผู้ปกครองต่อระบบบริหาร มีความพึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๘ 

๑.๔ งานพัฒนาปรับปรุงระบบ ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน 

ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและ
ผู้ปกครองต่องานพัฒนาปรับปรุงระบบ ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๕.๕๓ 

 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๑๒๘ 
 

  ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
๒. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน  
๒.๑  กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน ตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักวัฒนธรรม โรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 

๑. โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารงานตาม 
หลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักวัฒนธรรมโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและ
ผู้ปกครองต่อการบริหารงาน มีความพึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙๘ 

๓. งานประกันคุณภาพภายใน  
๓.๑ งานประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของผลการประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๓.๒ งานตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ร้อยละ ๙๕.๐๐ ของผลการประเมินตามมาตรฐานและ 
ตัวบ่งชี้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๔. โครงการลูกวินิตมีวินัย  
๔.๑ กิจกรรมตามค าสอนของหลวงพ่อ 
พระพุทธวรญาณ 

ผลการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนด้านระเบียบวินัย
ตามค าสอนของหลวงพ่อพระพุทธวรญาณ ๑.มีระเบียบ
แถว ๒.การตรงต่อเวลา ๓.มีสัมมาคารวะ ๔.การรักษา
ความสะอาด ๕.การแต่งกายถูกต้องเรียบร้อย          
๖.มีมารยาทในที่ประชุม อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ ๙๘.๘๔(๔,๕๒๔๐) 

๔.๒ กิจกรรมประชุมประจ าสัปดาห์ ๑. ผลการประเมินพฤติกรรมของนักเรียน อยู่ในระดับดี
ขึ้นไปหลังการเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๑ 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
การประชุมประจ าสัปดาห์ มีความพึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๖ 

๔.๓ กิจกรรมเดินตามเส้นวินัยและทางม้าลาย ผลการประเมินของนักเรียนเดินตามเส้นวินัย อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๑(๔,๐๙๗) 

๔.๔ กิจกรรมธนาคารความดี ๑. ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้านความกตัญญู
กตเวที อยู่ในระดับดีขึ้นเป็นร้อยละ ๙๘.๙๗(๔,๕๓๐) 
๒. ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้านความซื่อสัตย์ 
อยู่ในระดับดีขึ้นเป็นร้อยละ ๙๘.๑๐(๔,๔๙๐) 
๓. ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้านความการเข้า
ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน อยู่ในระดับดีขึ้นเป็นร้อยละ  
๙๙.๖๒(๔,๕๖๐) 
๔. ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้านความตรงต่อ
เวลา อยู่ในระดับดีขึ้นเป็นร้อยละ ๙๘.๕๘(๔,๕๑๒) 

 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๑๒๙ 
 

  ๒. ผลการพัฒนา 
  จากการด าเนินการงานบริหาร โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน และโครงการลูก 

วินิตมีวินัยส่งผลให้ ผู้เรียนเป็นลูกวินิตมีวินัยตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อพระพุทธวรญาณ ผู้ก่อตั้ง โรงเรียนวินิต
ศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ก าหนดไว้ว่า ๑. ระเบียบแถว  ๒. การตรงต่อเวลา ๓. มีสัมมาคารวะ ๔. ความสะอาด 
๕.  การแต่งกายถูกต้องเรียบร้อย  ๖.  มีมารยาทในที่ประชุม  และเป็นไปตามปรัชญาของโรงเรียน  อพฺยาปชฺฌ  
สุข  โลเก การช่วยกันเป็นสุขในโลก วิสัยทัศน์โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
เชิดชูคุณธรรม จริยธรรม เลิศล้ าวิชาการ สู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
  ส่วนโรงเรียนมีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลัก
วัฒนธรรม โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา มีการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
และสามารถตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาได้เป็นระบบ และด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพ    
ปีการศึกษา ๒๕๕๕–๒๕๕๗ และพัฒนาเป็นแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘–๒๕๖๐ 
อย่างเป็นระบบครบวงจร PDCA   
   ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๔  ในระดับดีเยี่ยม 
 
  ๓. แนวทางการพัฒนา 
   ๓.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา (SWOT) 
   ๓.๒ ประชุมวางแผน (แก้ปัญหา/พัฒนา) 
   ๓.๓ ก าหนดกิจกรรม/งาน 
   ๓.๔ มอบหมายแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม/งาน 
   ๓.๕ ก าหนดปฏิทินในการปฏิบัตงิานอย่างชัดเจน 
   ๓.๖ ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผน 
   ๓.๗ รายงาน 
      ๓.๘ น าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป 
 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้น ตามแนวทางการปฏริูปการศึกษา 

๕ 
 

๓ ๓.๐๐ 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลตุามเป้าหมาย ๔ ๒ ๒.๐๐ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๕  ๕ ๕.๐๐ 

 

  ๑. วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาตามงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานที่ ๑๕  การจัดกิจกรรม
ตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น ดังนี้ 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๑๓๐ 
 

  ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเฉพาะทาง  
๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการภายนอก ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๖.๗๓ 
๒. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันภายนอกร้อยละ  
๙๒.๗๙ ได้รับประสบการณ์การตัดสินใจ การคิด
วิเคราะห์ การน าความรู้ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
๓. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันภายนอกร้อยละ  
๙๓.๒๔ ได้รับผลการแข่งขันอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๑.๒ กิจกรรมโครงการเตรียมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๗.๕๒ 
๒. ผลการประเมินของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ร้อยละ ๙๒.๘๖ 
๓. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สามารถสอบ
เข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกคน 

๑.๓ กิจกรรมโครงการอัจฉริยะทางวิชาการ ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๖.๙๓ 
๒. นักเรียนทุกคนศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๑.๑๓ กิจกรรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๖.๗๔ 
๒. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสอบผ่านค่าย    
สอวน. ๒ คน 
๓. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสอบผ่านค่าย  
สอวน. ๓๔ คน 

๑.๑๔ กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ
ทหาร 

๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๖.๙๗ 
๒. นักเรียนสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร ได้ ๑๗ คน 
๓. นักเรียนสอบเข้าโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ได้ ๓๒ คน 
๔. นักเรียนสอบเข้าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ได้ ๑๕ คน 

 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๑๓๑ 
 

 
  ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
๑.๑๕ กิจกรรมโครงการช้างเผือก ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๖.๘๑ 

๒. โครงการสองภาษา  
๒.๑ กิจกรรมโครงการสองภาษา ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๖.๙๘ 
๒. นักเรียนทุกคนศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และอาชีวศึกษา 

๓. โครงการพัฒนา O-net  
๓.๑ ส่งเสริมความรู้ O-net ม.๓ และ ม.๖ ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๔.๘๖  
๒. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) มี
คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับจังหวัด สังกัด และประเทศ 
๓. คะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 
    ๓.๑ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
          - ภาษาไทย ๑.๘๐ 
          - ภาษาอังกฤษ ๓.๖๓ 
     ๓.๒ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
          - ภาษาไทย ๔.๓๙ 
          - สังคมศึกษาฯ ๒.๐๕ 
 

 
  ๒. ผลการพัฒนา 
      จากการด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเฉพาะทาง โครงการสองภาษา และ
โครงการพัฒนา O-Net ส่งผลให้มีคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด สังกัด 
และประเทศ  ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้ 
        ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
          - ภาษาไทย ๑.๘๐ 
                     - ภาษาอังกฤษ ๓.๖๓ 
         ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
           - ภาษาไทย ๔.๓๙ 
                     - สังคมศึกษาฯ ๒.๐๕ 
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       นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สามารถสอบเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ ๔ คน และ
นักเรียนทุกคนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าของประเทศได้ทุกคน   
        นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
ระดับอาชีวศึกษา  
       นักเรียนโครงการ สอวน. สามารถสอบผ่านค่าย ๑ โครงการ สอวน. จ านวน ๓๖ คน 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน ๒ คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ คน สาขาวิชาฟิสิกส์ จ านวน ๔  คน 
สาขาวิชาเคมี จ านวน ๑๔ คน สาขาวิชาชีววิทยา จ านวน ๑๕ คน 
        นักเรียนโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการทหาร สามารถสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร
ได้ จ านวน ๑๗ คน โรงเรียนช่างฝีมือทหาร จ านวน ๓๒ คน  และ โรงเรียนช่างไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน ๑๕ คน 
       นักเรียนโครงการสองภาษา สามารถสอบเข้าโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางภาษา  
จ านวน ๑๒ คน และนักเรียนทุกคนสามารถศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญ และสาย
อาชีวศึกษา 
         ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๕ ในระดับดีเยี่ยม 
  
  ๓. แนวทางการพัฒนา 
    ๓.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา (SWOT) 
   ๓.๒ ประชุมวางแผน (แก้ปัญหา/พัฒนา) 
   ๓.๓ ก าหนดกิจกรรม/งาน 
   ๓.๔ มอบหมายแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม/งาน 
   ๓.๕ ก าหนดปฏิทินในการปฏิบัตงิานอย่างชัดเจน 
   ๓.๖ ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผน 
   ๓.๗ รายงาน 
      ๓.๘ น าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๖ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
โรงเรียนให้เตรียมความพร้อมพัฒนาสู่ความเป็นสากล   
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
ค่า 

น้ าหนัก 
คะแนน 

ที่ได้ 

๑๖.๑ จัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น 
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

๔ ๑ ๐.๘๐ 

๑๖.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ๕ ๑ ๑.๐๐ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๖  ๒ ๑.๘๐ 
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๑. วิธีการพัฒนา 
 

 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาตามงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานที่ ๑๖ การจัด 
กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา และส่งเสริมโรงเรียนให้เตรียมความพร้อม
พัฒนาสู่ความเป็นสากล 
   
  ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จ 
๑. โครงการสองภาษา  
๑.๑ กิจกรรมโครงการสองภาษา ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๖.๙๑ 
๒. นักเรียนทุกคนศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และอาชีวศึกษา 

๑.๒ กิจกรรม Partner School  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น   
ร้อยละ ๑๐๐ 

๑.๓ กิจกรรม English Camp  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น   
ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. โครงการเปิดโลกกว้างสู่อาเซียน  
๒.๑ กิจกรรมอาเซียนศึกษา ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น    
ร้อยละ ๙๓.๒๗ 

 
  ๒. ผลการพัฒนา 
   จากการด าเนินการพัฒนาตามงาน/โครงการ/กิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้  บรรลุตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษามุ่งสู่ประชาคมอาเซียน มีผลการประเมนิคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๖  ในระดับดีเยี่ยม 
   
  ๓. แนวทางการพัฒนา 
    ๓.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา (SWOT) 
   ๓.๒ ประชุมวางแผน (แก้ปัญหา/พัฒนา) 
   ๓.๓ ก าหนดกิจกรรม/งาน 
   ๓.๔ มอบหมายแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม/งาน 
   ๓.๕ ก าหนดปฏิทินในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
   ๓.๖ ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผน 
   ๓.๗ รายงาน 
      ๓.๘ น าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป 
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๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

 ระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดบัการศึกษาประถมศึกษาและ หรือมัธยมศึกษา 
น้ าหนกั 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   ๓๐ ๒๗.๙๗ ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุทรียภาพ ๕ ๔.๖๘ ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๕ ๔.๘๑ ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

๕ ๔.๖๖ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์   
 ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล   

๕ ๔.๖๔ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลกัสูตร ๕ ๔.๔๙ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๕ ๔.๖๙ ดีเย่ียม 

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๕๐ ๔๕.๘๘ ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๑๐ ๙.๓๘ ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสทิธิภาพและ เกิด
ประสิทธิผล 

๑๐ ๙.๒๐ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๕ ๔.๔๐ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๑๐ ๙.๐๐ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๐ ๙.๒๐ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

๕ ๔.๗๐ ดีเย่ียม 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๐ ๙.๐๐ ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนนุ ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้   

๑๐ ๙.๐๐ ดีเย่ียม 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๕ ๕.๐๐ ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

๕ ๕.๐๐ ดีเย่ียม 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕ ๕.๐๐ ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

๕ ๕.๐๐ ดีเย่ียม 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๒.๘๕ ดีเย่ียม 

 
  ระดับขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ดเียี่ยม 
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๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  

 ๔.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น(ม.๑-ม.๓) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที ่๒ จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ท่ีได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๐๕๖ ๐ ๔ ๑๖ ๕๗ ๖๒ ๒๓๐ ๒๓๒ ๔๕๔ ๙๑๖ ๘๖.๗๔ 
คณิตศาสตร์ ๑๐๕๖ ๐ ๖ ๙ ๕๘ ๑๐๗ ๒๔๔ ๑๖๗ ๔๖๕ ๘๗๖ ๘๒.๙๕ 
วิทยาศาสตร์ ๑๐๕๖ ๐ ๑ ๔ ๓๖ ๗๓ ๓๐๐ ๒๖๗ ๓๗๕ ๙๔๒ ๘๙.๒๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๐๕๖ ๐ ๐ ๐ ๑๗ ๒๘ ๙๙ ๑๒๑ ๗๙๑ ๑๐๑๑ ๙๕.๗๓ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐๕๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐ ๓๒ ๑๐๑๔ ๑๐๕๖ ๑๐๐ 
ศิลปะ ๑๐๕๖ ๐ ๐ ๐ ๕๒ ๕ ๒๖ ๕๓ ๙๒๐ ๙๙๙ ๙๔.๖๐ 
การงานอาชพีฯ ๑๐๕๖ ๐ ๐ ๐ ๗ ๓๓ ๘๗ ๑๘๗ ๗๔๒ ๑๐๑๖ ๙๖.๒๑ 
ภาษาตา่งประเทศ ๑๐๕๖ ๐ ๔ ๑๔ ๕๖ ๗๒ ๒๘๒ ๒๑๘ ๔๑๐ ๙๑๐ ๘๖.๑๗ 

 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที ่๒ 
จ านวน นร.
ท่ีได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ท่ี
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๑๖๕ ๐ ๑๙ ๒๒ ๔๔ ๖๘ ๒๖๕ ๒๘๒ ๔๖๕ ๑๐๑๒ ๘๖.๘๗ 
คณิตศาสตร์ ๑๑๖๕ ๐ ๑๔ ๓๙ ๖๗ ๑๘๕ ๒๐๗ ๑๘๕ ๔๖๗ ๘๕๙ ๗๓.๗๓ 
วิทยาศาสตร์ ๑๑๖๕ ๐ ๑๗ ๑๒ ๓๘ ๕๖ ๒๕๔ ๓๖๔ ๔๒๔ ๑๐๔๒ ๘๙.๔๔ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๑๖๕ ๐ ๔ ๒ ๒๑ ๓๐ ๑๓๐ ๑๙๕ ๗๘๒ ๑๑๐๗ ๙๕.๐๒ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๑๖๕ ๐ ๑ ๑ ๑๔ ๓๒ ๕๖ ๙๐ ๙๗๑ ๑๑๑๗ ๙๕.๘๗ 
ศิลปะ ๑๑๖๕ ๐ ๒๔ ๒๖ ๓๓ ๓๗ ๖๐ ๙๐ ๘๙๔ ๑๐๔๔ ๘๙.๖๑ 
การงานอาชพีฯ ๑๑๖๕ ๐ ๓ ๓ ๒๖ ๗๘ ๑๖๐ ๒๐๕ ๖๙๐ ๑๐๕๕ ๙๐.๕๖ 
ภาษาตา่งประเทศ ๑๑๖๕ ๐ ๕ ๑๖ ๔๔ ๗๗ ๓๖๗ ๒๐๘ ๔๔๘ ๑๐๒๓ ๘๗.๘๑ 

 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนที ่๒ จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ท่ีได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๒๑๒ ๐ ๐ ๑ ๕๓ ๑๒๒ ๑๔๑ ๒๒๗ ๖๖๘ ๑๐๓๖ ๘๕.๔๘ 
คณิตศาสตร์ ๑๒๑๒ ๐ ๑๖ ๓๗ ๘๒ ๑๘๑ ๒๘๐ ๑๙๗ ๔๑๙ ๘๙๖ ๗๓.๙๒ 
วิทยาศาสตร์ ๑๒๑๒ ๐ ๒๕ ๑๖ ๕๕ ๙๘ ๒๙๒ ๓๒๐ ๔๐๕ ๑๐๑๗ ๘๓.๙๑ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๒๑๒ ๐ ๒ ๓ ๖ ๒๑ ๑๓๔ ๒๕๙ ๗๘๗ ๑๑๘๐ ๙๗.๓๖ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๒๑๒ ๐ ๐ ๒ ๒๖ ๒๒ ๖๔ ๑๑๙ ๙๗๙ ๑๑๖๒ ๙๕.๘๗ 
ศิลปะ ๑๒๑๒ ๐ ๒๕ ๙๔ ๑๕ ๗ ๘ ๑๔ ๑๐๔๙ ๑๐๗๑ ๘๘.๓๘ 
การงานอาชพีฯ ๑๒๑๒ ๐ ๙ ๑๖ ๕๘ ๑๐๘ ๒๑๔ ๒๔๐ ๕๖๗ ๑๐๒๑ ๘๔.๒๔ 
ภาษาตา่งประเทศ ๑๒๑๒ ๐ ๒๔ ๒๐ ๑๑๐ ๑๕๗ ๓๖๘ ๑๙๔ ๓๓๙ ๙๐๑ ๗๔.๓๓ 

 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๑๓๖ 
 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น(ม.๔-ม.๖)ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนที ่๒ จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ท่ีได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๙๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔ ๓๑๑ ๙๙ ๘๒ ๔๙๒ ๙๙.๑๙ 
คณิตศาสตร์ ๔๙๖ ๐ ๔ ๑๐ ๒๒ ๗๓ ๑๓๕ ๙๖ ๑๕๖ ๓๘๗ ๗๘.๐๒ 
วิทยาศาสตร์ ๔๙๖ ๐ ๔ ๒๓ ๔๗ ๑๒๖ ๑๒๖ ๖๐ ๑๑๐ ๒๙๖ ๕๙.๖๘ 
สังคมศึกษา ฯ ๔๙๖ ๐ ๔ ๐ ๕ ๒๔ ๘๒ ๗๔ ๓๐๗ ๔๖๓ ๙๓.๓๕ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๙๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕ ๓๑ ๑๗ ๓๕๑ ๓๙๙ ๘๐.๔๔ 
ศิลปะ ๔๙๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๐ ๔๑ ๔๔๔ ๔๙๕ ๙๙.๗๙ 
การงานอาชพีฯ ๔๙๖ ๐ ๐ ๐ ๕ ๗ ๕๓ ๑๗๘ ๒๕๓ ๔๘๔ ๙๗.๕๘ 
ภาษาตา่งประเทศ ๔๙๖ ๐ ๘ ๖ ๘ ๒๑ ๔๖ ๙๖ ๓๑๑ ๔๕๓ ๙๑.๓๓ 

 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที ่๒ 
จ านวน นร.
ท่ีได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ท่ี
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๙๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๕๓ ๗๕ ๖๓ ๓๙๑ ๑๐๐ 
คณิตศาสตร์ ๓๙๑ ๐ ๔ ๔ ๒๗ ๓๐ ๑๐๙ ๗๖ ๑๔๑ ๓๒๖ ๘๓.๓๘ 
วิทยาศาสตร์ ๓๙๑ ๐ ๑๐ ๓๑ ๔๐ ๔๕ ๖๕ ๕๖ ๑๔๔ ๒๖๕ ๖๗.๗๗ 
สังคมศึกษา ฯ ๓๙๑ ๐ ๐ ๑๖ ๓๐ ๔๓ ๖๖ ๗๒ ๑๖๔ ๓๐๒ ๗๗.๒๔ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๙๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๙ ๑๐๙ ๒๖๓ ๓๙๑ ๑๐๐ 
ศิลปะ ๓๙๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๙๑ ๓๙๑ ๑๐๐ 
การงานอาชพีฯ ๓๙๑ ๐ ๐ ๐ ๒ ๙ ๒๕ ๓๒ ๓๒๓ ๓๘๐ ๙๗.๑๙ 
ภาษาตา่งประเทศ ๓๙๑ ๐ ๐ ๐ ๒ ๒ ๒๙ ๙๓ ๒๖๕ ๓๘๗ ๙๘.๙๘ 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนที ่๒ จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ท่ีได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๑๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔๕ ๗๐ ๑๙๖ ๓๑๑ ๑๐๐ 
คณิตศาสตร์ ๓๑๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๕ ๒๒ ๒๗๓ ๓๑๐ ๙๙.๖๘ 
วิทยาศาสตร์ ๓๑๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๑๑ ๒๙๗ ๓๑๑ ๑๐๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๓๑๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๕ ๒๒ ๒๕๔ ๓๑๑ ๑๐๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๑๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๙ ๓๐๒ ๓๑๑ ๑๐๐ 
ศิลปะ ๓๑๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๔ ๑ ๔ ๒๙๒ ๒๙๗ ๙๙.๕๐ 
การงานอาชพีฯ ๓๑๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕๒ ๕๑ ๒๐๘ ๓๑๑ ๑๐๐ 
ภาษาตา่งประเทศ ๓๑๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๒ ๖๑ ๒๒๘ ๓๑๑ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๑๓๗ 
 

๔.๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

สาระวิชา จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได ้
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี

ภาษาไทย ๑,๒๑๐ ๕๐.๕๕ ๑๑.๗๑ ๐.๖๖(๘) ๖๘.๕๑(๘๒๙) ๓๐.๙๙(๓๗๕) 
คณิตศาสตร ์ ๑,๒๑๐ ๓๔.๖๘ ๑๗.๕๔ ๗.๕๒(๙๑) ๘๐.๓๓(๙๗๒) ๑๒.๓๑(๑๔๙) 
วิทยาศาสตร ์ ๑,๒๑๐ ๓๘.๒๐ ๑๐.๐๖ ๖.๖๙(๘๑) ๙๐.๑๗(๑๐๙๑) ๓.๓๑(๔๐) 
สังคมศึกษาฯ ๑,๒๑๐ ๕๓.๗๙ ๑๑.๔๕ ๐.๔๑(๕) ๗๓.๖๔(๘๙๑) ๒๖.๑๒(๓๑๖) 
ภาษาอังกฤษ ๑,๒๑๐ ๓๕.๙๑ ๑๒.๖๖ ๔.๓๘(๕๓) ๙๐.๐๐(๑๐๘๙) ๕.๗๙(๗๐) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

สาระวิชา จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได ้
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ภาษาไทย ๓๑๑ ๖๕.๖๙ ๑๓.๘๙ ๐(๐) ๓๑.๘๐(๙๙) ๖๘.๒๐(๒๑๒) 
คณิตศาสตร ์ ๓๑๑ ๓๒.๗๓ ๑๘.๓๓ ๓.๘๖(๑๒) ๘๖.๒๐(๒๖๘) ๙.๙๗(๓๑) 
วิทยาศาสตร ์ ๓๑๑ ๓๖.๓๖ ๑๐.๖๒ ๔.๕๐(๑๔) ๙๑.๐๐ (๒๘๓) ๔.๕๐ (๑๔) 
สังคมศึกษาฯ ๓๑๑ ๓๘.๒๔ ๘.๙๘ ๙.๓๒(๒๙) ๘๖.๘๐(๒๗๐) ๓.๘๖(๑๒) 
ภาษาอังกฤษ ๓๑๑ ๓๔.๓๖ ๑๕.๗๔ ๑.๖๑(๕) ๘๙.๑๐(๒๗๗) ๙.๓๒(๒๙) 

 

หมายเหตุ ๑.จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดูจากรายงานผลการทดสอบระดับชาติ 

  ขั้นพ้ืนฐาน ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา 

   ๒. จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ปรับปรุง พอใช้ ดี ให้ดูจากรายงานผลการทดสอบ 
       ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ผลการทดสอบ O-Net รายบุคคล โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 

  ๑. ปรับปรุง ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง ๐.๐๐ – ๑.๐๐ 

  ๒. พอใช้ ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง ๑.๕๐ – ๒.๕๐ 

  ๓. ดี ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง ๓.๐๐ – ๔.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๑๓๘ 
 

 

 ๔.๕ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับชั้น จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑,๐๓๗ ๑,๐๒๑ ๑๖ ๑,๐๓๗ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑,๑๓๖ ๑,๑๑๙ ๑๗ ๑,๑๓๖ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑,๒๑๐ ๑,๑๙๘ ๑๒ ๑,๒๑๐ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๔๙๒ ๔๙๒ - ๔๙๒ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๓๙๑ ๓๙๑ - ๓๙๑ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๓๑๑ ๓๑๑ - ๓๑๑ - 

รวม ๔,๕๗๗ ๔,๕๓๒ ๔๕ ๔,๕๗๗ - 
เฉลี่ยร้อยละ  ๙๙.๐๒ ๐.๙๘ ๑๐๐.๐๐ - 

  
  
  ๔.๖ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑,๐๓๗ ๑,๐๑๑ ๒๖ ๑,๐๓๗ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑,๑๓๖ ๑,๑๐๔ ๓๒ ๑,๑๓๖ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑,๒๑๐ ๑,๑๔๕ ๖๕ ๑,๒๑๐ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๔๙๒ ๔๙๒ - ๔๙๒ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๓๙๑ ๓๙๑ - ๓๙๑ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๓๑๑ ๓๑๑ - ๓๑๑ - 

รวม ๔,๕๗๗ ๔,๔๕๔ ๑๒๓ ๔,๕๗๗ - 
เฉลี่ยร้อยละ  ๙๗.๓๑ ๒.๖๙ ๑๐๐.๐๐ - 

   
๔.๗ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑,๐๓๗ ๑,๐๓๗ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑,๑๓๖ ๑,๑๓๖ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑,๒๑๐ ๑,๒๑๐ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๔๙๒ ๔๙๒ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๓๙๑ ๓๙๑ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๓๑๑ ๓๑๑ - 

รวม ๔,๕๗๗ ๔,๕๗๗ - 
เฉลี่ยร้อยละ  ๑๐๐      
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  ๔.๘ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน  
   ๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
    ๑.๑ นักเรียนมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย อยู่ในเกณฑ์ดี 
    ๑.๒ นักเรียนสามารถการถ่ายทอด ความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและเพ่ือนร่วมชั้น 
    ๑.๓ นักเรียนบอกเล่าได้ชัดเจน และตรงประเด็นว่าเป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร และเพ่ืออะไร
มีล าดับและความต่อเนื่องในการเสนอความคิดครอบคลุมประเด็นส าคัญและมีรายละเอียดครบถ้วน  ตลอดจนมี
วิธีการในการตอบค าถาม 
    ๑.๔ นักเรียนสามารถน าเสนอผลงานได้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน 
    ๑.๕ นักเรียนสามารถตัดสินใจหรือหาข้อสรุปที่สมเหตุสมผล 
    ๑.๖ นักเรียนมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 
   ๒) ด้านความสามารถในการคิด 
    ๒.๑ นักเรียนความสามารถในการตีความ เปรียบเทียบ จ าแนกหรือแยกแยะ
องค์ประกอบของเรื่องราวหรือเหตุการณ์ และบอกความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเห ล่านั้น และ
แสดงถึงแนวคิดใหม่/วิธีใหม่ในการแก้ปัญหาหรือสร้างสิ่งใหม่ 
    ๒.๒ นักเรียนสามารถวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ใช้ความคิดในการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีขั้นตอนเป็นระบบ 
    ๒.๓ นักเรียนมีทักษะในการจัดท าโครงงาน และกระบวนการของ STEM 
    ๒.๔ นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และสุนทรียทางทัศนศิลป์ 
    ๒.๕ นักเรียนมีทักษะในการพิจารณาประเมิน และตัดสินสิ่งตางๆ หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ที่มีขอสงสัยหรือขอโตแยง โดยการพยายามแสวงหาค าตอบที่มี ความสมเหตุสมผล  
    ๒.๖ นักเรียนมีทักษะการคิดที่มีเหตุผลโดยผานการพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบ 
 มีหลักเกณฑ มีหลักฐานที่เชื่อถือไดเพ่ือน าไปสูการสรุปและตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพวาสิ่งใดถูกตอง สิ่งใด 
ควรเชื่อ สิ่งใดควรเลือก หรือสิ่งใดควรท า 
      
   ๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
   ๓.๑  นักเรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ 
   ๓.๒ นักเรียนสามารถแยกแยะประเด็นปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ 
   ๓.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะความเป็นผู้น า 
   ๓.๕ นักเรียนมีล าดับขั้นตอนของการคิด และการด าเนินการแก้ปัญหา    
   ๓.๖ นักเรียนมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
   ๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
    ๔.๑ นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
    ๔.๒ นักเรียนเป็นนักเรียนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ มีระเบียบแถว ตรงต่อเวลา   
มีสัมมาคารวะ รักษาความสะอาด แต่งกายถูกต้องเรียนร้อย และมีมารยาทในท่ีประชุม  
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    ๔.๓ นักเรียนตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
    ๔.๔ นักเรียนวางตัวได้ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ใช้การสื่อสารที่สร้าง
สัมพันธภาพที่ดี มีความเชื่อมั่น กล้าตัดสินใจ  เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
    ๔.๕ นักเรียนเข้าใจมุมมอง อารมณ์ ความรู้สึกผู้อ่ืน ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม 
    ๔.๖ นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
   ๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
    ๕.๑ นักเรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม 
    ๕.๒ นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมพ้ืนฐานในการเรียนได้อย่างเหมาะสม ได้แก่        
MS-Word   MS-Excel  และ MS-PowerPoint   
    ๕.๓ นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างเหมาะสม เช่น การ
รับส่งข้อมูลทาง e-mail หรือ Internet Facebook เป็นต้น 
    ๕.๔ นักเรียนเลือกใช้ข้อมูลในการท างาน และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 
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บทที่ ๔ สรุปผลการพัฒนา   
(นอกเหนือจากตัวชี้วัดตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

 

1. จุดเด่นของสถานศึกษา  (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพ่ิมเติมได้) 
 

จุดเด่นของสถานศึกษา   
ด้านคร ู

จัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อพัฒนาการผู้เรียน 
ปลูกฝังเด็กให้มีวินัย มีเหตุผล กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
สามารถบูรณาการสื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
รู้เป้าหมายหลักสูตร/การศึกษา ท าให้วางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบ 
วิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
น าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น 
ประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริง 
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเด็ก 
 ดูแล เอาใจใส่ ผู้เรียนทั่วถึง 
 น ากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ 
พัฒนากระบวนการคิดของเด็ก 
มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
มีการท างานร่วมกันเป็นทีม 
 มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ/เข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 
มีความรู้เข้าใจ/ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี 
มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ขยัน อดทน เสียสละ 
มีจ านวนเพียงพอ/คุณสมบัติตามเกณฑ์ 
เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน 
พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ/อบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามข่าวสาร ข้อมูล นวัตกรรมใหม่ๆ 
มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง/ชุมชน/ผู้เรียน 

ด้านผู้บริหาร 
มีความรู้เข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี 
มีประสบการณ์ในการเรียนการสอน 
ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น า ทั้งด้านวิชาการ และการบริหาร 
ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
มีความคิดริเริ่ม/สร้างสรรค ์
มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
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จุดเด่นของสถานศึกษา   
สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
ตระหนักและส่งเสริมให้ครู ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาความสามารถของครู 
บริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม/กระจายอ านาจ 
บริหารงานบุคคลและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
มีความเป็นประชาธิปไตย 
ตระหนักถึงการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

ด้านผู้เรียน 
ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 
มีความขยัน/อดทน/รอบคอบ 
มีจิตใจเอ้ืออาทร/เมตตากรุณา/เสียสละ/กตัญญู 
มีระเบียบวินัย/รับผิดชอบ/ซื่อสัตย์ 
มีสัมมาคารวะตามแบบวัฒนธรรมไทย 
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ประหยัด 
ทานอาหารมีประโยชน์/มีสุขลักษณะที่ดี 
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ท าชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้านวิชาการ/กีฬา/ศิลปะ 
สุขภาพกาย สุขภาพจิต/สขุนิสัย ดี ชื่นชมด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
เข้าใจพิษภัยและห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาขึ้น 
มีความรู้ทักษะเบื้องต้น มีทักษะในการท างาน 
มีทักษะการวิเคราะห์/การสื่อความ 
มีจินตนาการ/ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตาม/ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้/ท างานเป็นทีม 
กระตือรือร้น/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน/รักการอ่าน 
มีทักษะการใช้กล้ามเนื้อ/ประสาทสัมผัส/มิติสัมพันธ์ 
มีอิสระในการน าเสนองานของตนเอง/กล้าแสดงออก 

ด้านสถานศึกษา 
ระบบการบริหารจัดการดี/พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 
การบริหารงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้ 
จัดองค์กร/โครงสร้างการบริหารงานโดยบุคลากรมีส่วนร่วม 
มีทุนการศึกษาและอาหารกลางวัน 
มีบริการรถรับส่งผู้เรียน 
มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปี 
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จุดเด่นของสถานศึกษา   
มีระบบสารสนเทศครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย/สภาพแวดล้อมปลอดภัย 
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรม 
ให้ความส าคัญและเข้าร่วมในกิจกรรมด้านศาสนสัมพันธ์กับทุกศาสนา 
ได้รับความร่วมมือ/ยอมรับ/สนับสนุน จากผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนเป็น
อย่างดี 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ 
การเรียนการสอนเหมาะสมกับพัฒนาการ/ความต้องการของผู้เรียน 
น ากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาบูรณาการเรียนการสอน 
ส่งเสริม/จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน 
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
จัดกิจกรรมที่สร้างจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน 
มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสถาบันต่างๆ 
มีทรัพยากร ปัจจัยที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและหลากหลาย 
ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วางแผนและด าเนินการวัดผล ประเมินผล ติดตามผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
มีหลักสูตรประจ าสถานศึกษา 
มุ่งส่งเสริมคุณภาพให้เด็กเป็นคนดี 
มีสื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์ครบถ้วนตรงตามหลักสูตร 
ห้องเรียนทันสมัย มีระบบคอมพิวเตอร์ที่ต่อ LAN และ มี LCD Projector บางห้องเรียน 
อาคารเรียน/ห้องประกอบ/สื่อการเรียนการสอนเพียงพอ/พร้อมใช้ 

 
๒.   จุดควรพัฒนา (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพ่ิมเติมได้) 
 

จุดควรพัฒนา 
ด้านคร ู
      การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
      จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
      ใช้วิธีสอนที่หลากหลายส่งเสริมการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค ์
      ศึกษารูปแบบ/การจัดกิจกรรม/วิธีการสอน แบบสมัยใหม่ 
      พัฒนาบันทึกหลังการสอนและน าผลการประเมินมาใช้พัฒนาผู้เรียน 
      เน้นการจัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
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จุดควรพัฒนา 
      การผลิตสื่อการเรียนการสอนเอง 
      การท าวิจัยในชั้นเรียน 
      จัดครูให้ตรงสาขาวิชา 
      ความรู้เข้าใจหลักสูตรในการเชื่อมโยงกับการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 
      ปลูกฝังให้ครูรักงาน ลดการเข้า-ออกของครู 
      ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการสอนใช้เอง 
ด้านผู้บริหาร 
      ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นระบบ/รปูแบบที่ชัดเจน 
      พัฒนาคุณภาพครูและสวัสดิการครู 
      การสร้างขวัญและก าลังใจให้ครู/ยกย่องผู้มีความสามารถ มีผลงานดี ประพฤติดี 
      การน าข้อมูลและผลการประเมินใช้ตัดสินใจ/ปรับปรุงงาน 
ด้านผู้เรียน 
      ทักษะในการแสวงหาความรู้/การสังเกต/ส ารวจ/เชื่อมโยง 
      การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
     ความอดทน อดกลั้น/ท างานจนส าเร็จ 
      พัฒนาทักษะในด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกลุ่มสาระ 
      การคิดนอกกรอบ/พัฒนาเชิงนวัตกรรม/คิดสร้างสรรค์/จินตนาการ 
      พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ/การคิดวิเคราะห์/ไตร่ตรอง/สังเคราะห์ 
      พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระอังกฤษ/วทิยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาไทย/สังคม/
อาชีพ/คอมพิวเตอร์ 
ด้านสถานศึกษา 
      มีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
      พัฒนาข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน/การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
      ส่งเสริมให้ครูจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน 
      พัฒนาให้มีครูแกนน าและครูต้นแบบ 
      จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน/ธรรมนูญ/แผนปฏิบัติการประจ าปี 
      มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/นิเทศ 
      การตรวจสอบภายใน 
      จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
      การประชาสัมพันธ์ข่าวสารการด าเนินงานของโรงเรียน 
      การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน/ผู้ปกครอง/ผู้เรียน/คร ู
      การให้ผู้ปกครองและผู้เรียนมีบทบาทในการสนับสนุนทางวิชาการ 
      การเผยแพร่จุดเด่นของโรงเรียน/ประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ 
      การจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค/์แก้ปัญหา/ตัดสินใจ 
      การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
    พัฒนา/ประเมิน หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
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จุดควรพัฒนา 
    การประเมนิพัฒนาการเตรียมความพร้อม 
      ผู้ปกครองยังไม่เข้าใจหลักสูตรการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม 
      ส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตสาธารณะ 
      จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นได้ 
      ให้มีวิทยากรท้องถิ่น/ร่วมจัดแหล่งเรียนรู้ร่วมชุมชน 
      จัดให้มีศูนย์วิทยาการที่ส่งเสริมองค์ความรู้ 
      ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เอื้อต่อการเรียนการสอน 
      พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
      ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณของโรงเรียนให้มีความสะอาด/ปลอดภัย 
      พัฒนาสื่อการเรียนการสอน/นวัตกรรม/อุปกรณ์ปฏิบัติการวิชาต่างๆ 
      ห้องสมุดท่ีทันสมัย/หอ้งสมุดอิเล็กทรอนิกส์/หนังสือเพียงพอและหลากหลาย สามารถให้ผู้เรียน
ศึกษาค้นคว้า 

 
 

๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพ่ิมเติมได้) 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

ด้านคร ู
      การเขียนแผนการเรียนรู้อย่างเชี่ยวชาญ 
      ครูผู้สอนได้รับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธี และนวัตกรรมที่หลากหลาย 
      จัดกิจกรรม/ชมรม ตามความสนใจของผู้เรียน 
      จัดท าแผนการเรียนทางภาษาที่หลากหลาย 
    ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/เน้นสอนแบบโครงงาน/เน้นสอนแบบบูรณาการ/
เน้นการสอนบทบาทสมมติ 
      พัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ 
      พัฒนาผู้เรียนให้มีประสบการณ์จริง/การด ารงชีวิต/การใช้ชีวิตประจ าวัน 
      ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน 
      ส่งเสริมให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน 
      ส่งเสริมการนิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู 
      ส่งเสริมการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจัดท าแผนการสอน 
      ประเมินผลตามสภาพจริงและน าผลมาใช้ 
      พัฒนาปรับปรุงการจัดท าแฟ้มสะสมของผู้เรียนให้เป็นระบบ 
      รายงานการพัฒนาการของเด็กให้ผู้ปกครองทราบ 
      ครูได้รับการอบรม ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 
      พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเทคนิคและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ด้านผู้บริหาร 
      แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการบริหารและด าเนินการอย่างมีระบบ 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
      มีการวางระบบและระเบียนส าหรับการบริหารงานอย่างเหมาะสม 
      ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 
      การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
      ให้บุคลากรมีส่วนร่วม/มีความเข้าใจ ในการบริหารงาน 
      ส่งเสริมให้ท างานเป็นทีม 
ด้านผู้เรียน 
      จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกจิตส านึก ให้ผู้เรียน เห็นคุณค่า สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร 
      จัดท าบันทึกความดี 
      ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดี รู้จักการออมทรัพย์และการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
      ปลูกจิตส านึกผู้เรียนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
      พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมท่ีดี 
      มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ จิตส านึกท่ีดี 
      รักความเป็นไทย/มีสัมมาคาราวะ/พูดจาไพเราะ/มีความสุภาพ เรียบร้อย/มีมารยาท 
      รู้คุณค่าการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
      ฝึกความเป็นผู้น า/ผู้ตาม 
      ฝึกกระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
      จัดกิจกรรมส่งเสริม/พัฒนา  พฤติกรรม บุคลิกภาพ และศักยภาพของผู้เรียน 
      การท าโครงงาน 
      เข้าค่ายภาษาอังกฤษ/วิชาการ/ผู้เรียนเก่ง/ค่ายอ่ืนๆ 
      พัฒนาทักษะการพูด/อ่าน/เขียน 
      ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด/การแก้ปัญหา/สามารถตัดสินใจได้ 
      สังเคราะห์ วิเคราะห์ อธิบายเหตุการณ์ ได้ 
      ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      มีผลสัมฤทธิ์สูงตามเกณฑ์มาตรฐาน/สามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้อย่างดี 
      สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าแข่งขันด้านวิชาการให้มากข้ึน 
      ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเรียนรู้ และทบทวนบทเรียนบน 
Learning Space ในวิชาต่าง ๆ 
      ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน 
      พัฒนาผู้เรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา/ให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมตามความถนัด สนใจ 
ด้านสถานศึกษา 
    จัดท าโครงสร้างการบริหารชัดเจน /แผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาสถานศึกษา/ธรรมนูญสถานศึกษา/
แผนภูมิองค์กร/โครงสร้างการบริหาร 
    วางแผนงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
    วางแผนพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน 
    สร้างผู้ปริวรรตเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้บริหาร 
    การบริหารโครงการ กิจกรรมที่มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
    ประเมินผลการปฏิบัติงานก่อน/ระหว่าง/หลัง การด าเนินงาน 
    น าระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการบริหาร 
    มีการติดตามการประเมิน/ตรวจสอบ/นิเทศ 
    พัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
      น าชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
      มีสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน/ผู้ปกครอง/ผู้เรียน/ครู 
      จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม/ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
      ส่งเสริมด้านจิตสาธารณะ 
      ปรับการจัดการเรียนการสอน/แผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      น านวัตกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ 
      พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
      พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
      พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
      ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
      พัฒนาครู/สนับสนุนใช้สื่อ/อบรม/นิเทศ/ดูงาน 
      พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน/สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียน 
      เพ่ิมพ้ืนที่ปฏิบัติงานส าหรับกลุ่มสาระที่เน้นการปฏิบัติ 
      ปรับปรุงอาคารสถานที่  สภาพแวดล้อม ไม่ให้ทรุดโทรม 
    ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
๔.   ความต้องการความช่วยเหลือ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพ่ิมเติมได้) 

ความต้องการความช่วยเหลือ 
ด้านคร ู
      ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดท าแผนการเรียนการสอนที่ถูกต้อง 
      ให้ครูเข้ารับการอบรม/ศึกษา/ดูงาน/เข้าถึงข่าวสาร งานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
      ขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา 
ด้านผู้บริหาร 
      การส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร 
      สวัสดิการบุคลากร 
ด้านผู้เรียน 
      พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
      เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แข่งขันทางวิชาการ 
ด้านสถานศึกษา 

      การจัดระบบนิเทศ การติดตามผลการสอนของครู 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๑๔๘ 
 

ความต้องการความช่วยเหลือ 
      การติดตามตรวจสอบ/ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
      วิทยากรที่ให้ความรู้ ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอน/ทักษะกระบวนการ 
      ให้ชุมชนเข้ามาให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      การให้ค าปรึกษา แนะน า/นิเทศ 
      การประชาสัมพันธ์การอบรม เอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับทางโรงเรียน 
    กระบวนการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรม 
    จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๑๔๙ 
 

คณะผู้จัดท า 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 ๑. พระเทพเสนบดี    ผู้รับใบอนุญาต/ ผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ 
  ๒. ดร.วชิัย  ไทยถาวร  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓. นายปริญญา  อินทรการุณเวช  กรรมการ 
  ๔. นายปีติวัชร ์  กล่ านาค   กรรมการ 
  ๕. พลตรีบวรรัตน ์ ไมตรีประศาสน์  กรรมการ 
  ๖. นายรังสรรค์  สละชีพ   กรรมการ 
  ๗. นายแพทย์สมชาย โอวัฒนาพานิช  ผู้แทนผู้ปกครอง 
คณะที่ปรึกษา 

๑. นายจันทร์  บัวสนธิ ์
๒. นายชูชาติ  ลาวัลย ์
๓. นายณัชพล  ขันทองทิพย์ 
๔. นายวริทธิ์ธร  ยศเรือง 

คณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
    ๑. พระเทพเสนาบดี     ประธานกรรมการ 
    ๒. นางเจิมจิต  วังทอง   รองประธานกรรมการ 
    ๓. นายวีรสันต ์  เนียมศรี   กรรมการ 
    ๔. นายสุเทพ  สุโขมีทรัพย์  กรรมการ 
    ๕. นายพรนรินทร์  พุทธเจตน์  กรรมการ 
    ๖. นายทวี   เกียรติศักดิ์ธารา  กรรมการ 
    ๗. นายพลวัธก์  ปานทอง  กรรมการ 
    ๘. ว่าที่ ร.ต.พีรวัฒน ์ มีทรัพย์   กรรมการ 
    ๙. นางฐิตาพร  ดวงเกตุ   กรรมการ 
   ๑๐. นางสาวฐิติชญา  อยู่รอด   กรรมการ 
   ๑๑. นางสาวจารุณี  จันทร์เจริญ  กรรมการ 
   ๑๒. นางสาวนิตยา  นฤชาติวรพันธ์  กรรมการ 
   ๑๓. นางทิพวรรณ์  กองสุทธิ์ใจ  กรรมการ 
   ๑๔. นางอรุณี  ชุ่มมี   กรรมการ 
   ๑๕. นางอารีย์  รักสอน   กรรมการ   
   ๑๖. นางสาวข้าวทิพย์  อ่อนอรุณ  กรรมการ 
   ๑๗. นางวันเพ็ญ  ทองดอนน้อย  กรรมการ 
   ๑๘. นางอรพรรณ  ถนอมเขต  กรรมการ 
   ๑๙. นางสาวอาภรณ์  เศวตพันธ์  กรรมการ 
   ๒๐. นางกรรณิการ์  สนธิสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 


