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คํานํา
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา โดยใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ อยูภายใตหลักเกณฑและมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ประกอบดวย 4 มาตรฐาน

การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนการรายงานผลการดําเนินงาน
ในรอบปการศึกษา 2560 ของโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ ในการเขียนรายงานตองสะทอนใหเห็น
ความสําเร็จที่เกิดข้ึนตามบริบทของโรงเรียนตามมาตรฐาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานที่กําหนด
นําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนา

งานประกันคุณภาพภายใน
13 มิถุนายน 2561
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บทที่ 1
ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน

๑. ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน

๑.๑ ขอมูลท่ัวไป

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑๐ ถนนเพทราชา ตําบลทาหิน อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
๑๕๐๐๐

สังกัด สํานักงานบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
เขตพ้ืนที่การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ประเภทของสถานศึกษา โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เปนโรงเรียนสหศึกษา

ขนาดใหญพิเศษ
ระดับการจัดการศึกษา มัธยมศึกษา (ม.๑ - ม.๖)
พ้ืนที่บริการ ทั่วประเทศ
เนื้อที่ ๙ ไร
หมายเลขโทรศัพท ๐-๓๖๔๑-๑๒๓๕ , ๐-๓๖๔๒-๑๐๘๘
หมายเลขโทรสาร ๐-๓๖๔๒-๑๐๘๘
เว็บไซต http://winitsuksa.ws.ac.th

๑.๒ ประวัติโรงเรียนโดยยอ

โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กอตั้ง
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๔๘๙ โดยพระเดชพระคุณหลวงพอพระพุทธวรญาณ (กิตติ บัวออน ปธ.๘) กับคณะ
ศิษย ๔ คน มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเยาวชนไดรับการศึกษาควบคูไปกับการอบรมคุณธรรมของพระพุทธศาสนา ให
สามารถประกอบสัมมาชีพและดํารงตนอยูในสังคมดวยคุณธรรมอันดี โดยเปดสอนตั้งแตระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑
ถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓ มีนักเรียน ๑๒๐ คน ครู ๗ คน

พ.ศ.๒๔๙๒ กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเทาโรงเรียนรัฐบาล
พ.ศ.๒๔๙๓ ไดโอนโรงเรียนใหเปนสมบัติของกวิศรารามมูลนิธิ
พ.ศ.๒๕๓๐ โอนโรงเรียนใหเปนสมบัติของวัดกวิศรารามราชวรวิหารทําให

โรงเรียนวินิตศึกษา มีฐานะเปน “โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา”
ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.๒๕๓๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงพระเมตตารับ
โรงเรียนวินิตศึกษา ไวในพระราชูปถัมภฯ
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พ.ศ.๒๕๔๘ ไดรับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปนสถานศึกษาที่ไดรับรางวัล
พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ

พ.ศ.๒๕๔๘ ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
รอบ ๑

พ.ศ.๒๕๕๑ ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
รอบ ๒ (พ.ศ.๒๕4๙ – ๒๕๕๓) ผลการประเมินสมควรรับรองมาตรฐาน
การศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๖ ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
รอบ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ผลการประเมินสมควรรับรองมาตรฐาน
การศึกษา ระดับดี

๑.๓ โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ

โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ แบงโครงสรางการบริหารงานเปน ๔ ฝาย ไดแก ฝาย
วิชาการ   ฝายกิจการนักเรียน ฝายสัมพันธชุมชน และฝายผูจัดการ

ผูบริหารยึดหลักการบริหารแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard : BSC) และการบริหารงาน
มุงเนนผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ (Results-Based Management :RBM)
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วิสัยทัศน โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ เปนองคกรแหงการเรียนรู เชิดชูคุณธรรม
นําวิชาการ คุณภาพมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเปนไทย

พันธกิจ

๑. สงเสริมระบบการบริหารจัดการใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
๒. สงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
๓. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
๔. พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมใหมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการจัดการศึกษา
๕. พัฒนาการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ
๖. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม สุนทรียภาพ ความรับผิดชอบตอสังคม มีความเปนเลิศ

ทางวิชาการสูมาตรฐานสากลและมีจิตสํานึกความเปนไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๗. สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการสูมาตรฐานสากล

เปาหมาย

๑. โรงเรียนมีระบบการบริหารงานที่ดี ทุกฝายมีสวนรวมในการบริหารจัดการตามวิถี
ประชาธิปไตย

๒. ครูและบุคลากรทุกคนสามารถทํางานเปนทีมอยางเปนระบบ ประยุกตใชสื่อและเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

๓. โรงเรียนมีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑการจัดการศึกษาทุกมาตรฐาน
๔. โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมที่มีบรรยากาศเอ้ือตอการจัดการเรียนรู
๕. นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
๖. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพ ความรับผิดชอบตอสังคม มีความเปนเลิศทาง

วิชาการสูมาตรฐานสากล และมีจิตสํานึกความเปนไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๗. นักเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการสูมาตรฐานสากล

อัตลักษณของโรงเรียน “ลูกวินิตมีวินัย”

ลูกวินิตมีวินัย หมายถึง ผูเรียนมีระเบียบแถว ตรงตอเวลา มีสัมมาคารวะ รักษาความสะอาด
แตงกายถูกตองเรียบรอย และมีมารยาทในที่ประชุม

เอกลักษณของโรงเรียน “เลิศล้ําวิชาการ”

เลิศล้ําวิชาการ หมายถึง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ มีการจัดการเรียนการสอนมุง
พัฒนาผูเรียน มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ความหลากหลายเนนผูเรียนเปนสําคัญ
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๑.๔ ขอมูลผูบริหาร

๑.๔.๑ ผูบริหาร
พระเทพเสนาบดี  ดํารงตําแหนง ๓ ตําแหนง คือ ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ และผูอํานวยการ

วุฒิการศึกษา
- วิชาครูพิเศษการศึกษา วิชาครูพิเศษมัธยม
- ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏพระนคร
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
- ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา และผูนําการเปลี่ยนแปลง

มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

๑.๔.๒ รองผูบริหาร จํานวน ๓ คน

๑) นางสาวนิตยา นฤชาติวรพันธ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
วุฒิการศึกษา - ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร)

- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)

๒) นางเจิมจิต วังทอง รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน
วุฒิการศึกษา - ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

- ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

๓) นายสุเทพ สุโขมีทรัพย รักษาการรองผูอํานวยการฝายสัมพันธชุมชน
วุฒิการศึกษา - ครุศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษ)

๑.๔.๓ รายนามคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ

๑) พระเทพเสนาบดี ประธาน/ผูรับใบอนุญาต
๒) ดร.วิชัย ไทยถาวร กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ)
๓) พลตรีบวรรัตน ไมตรีประศาสน กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ)
๔) นายปริญญา อินทรการุณเวช กรรมการ
๕) นายปติวัชร กล่ํานาค กรรมการ
๖) นายแพทยสมชาย โอวัฒนาพานิช กรรมการ (ผูแทนผูปกครอง)
๗) นางเจิมจิต วังทอง กรรมการและเลขานุการ (ผูแทนครู)
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๑.๕ ขอมูลบุคลากร

ประเภทบุคลากร จํานวน ระดับการศึกษา ภาระการสอน
ชม./สัปดาหชาย หญิง รวม ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก

ผูรับใบอนุญาต
ผูจัดการ และ
ผูอํานวยการ

๑ - ๑ - - - - ๑ -

รองผูอํานวยการ ๑ ๒ ๓ - - - ๓ - -
ผูชวยผูจัดการ และ
ผูอํานวยการ

๒ - ๒ - ๑ - ๑ - ๕

ครูผูสอน
๑. ภาษาไทย ๒ ๑๕ ๑๗ - ๑๖ ๑ - - ๑๘
๒. คณิตศาสตร ๒ ๒๑ ๒๓ - ๑๘ ๒ ๓ - ๑๘
๓. วิทยาศาสตร ๒ ๓๑ ๓๓ - ๓๐ ๓ - - ๑๘
๔. สังคมศึกษา ๗ ๒๔ ๓๑ - ๒๒ ๔ ๕ - ๑๘
๕. สุขศึกษาและ
พลศึกษา

๓ ๔ ๗ - ๖ - ๑ - ๑๕

๖. ศิลปะ ๗ ๓ ๑๐ - ๗ ๑ ๒ - ๑๕
๗. การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

๓ ๑๒ ๑๕ - ๑๒ ๓ - - ๑๕

๘. ภาษาตางประเทศ ๑ ๒๑ ๒๒ - ๑๘ ๒ ๒ - ๑๘
๙. แนะแนว - ๓ ๓ - ๒ - ๑ - ๑๕
๑๐. ครูตางชาติ ๗ ๑ ๘ - ๗ - ๑ - ๑๕
๑๑. ครูพิเศษ/ครู
เชี่ยวชาญ

๕ ๓ ๘ - ๒ - ๖ - ๑๒

๑๒. ครูสนับสนุน ๑๐ ๓๑ ๔๑ ๒ ๒๕ ๕ ๙ - -
รวม ๕๓ ๑๗๑ ๒๒๔ ๒ ๑๖๖ ๒๑ ๓๔ ๑
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๑.6 ขอมูลนักเรียน

ระดับชั้น ปการศึกษา ๒๕๕๘ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ปการศึกษา ๒๕๖๐
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

มัธยมศึกษาปที่ ๑ 586 607 1,193 ๔๘๖ ๕๗๐ ๑,๐๕๖ ๕๐๗ ๕๓๓ ๑,๐๔๐
มัธยมศึกษาปที่ ๒ 581 644 1,225 ๕๗๗ ๕๙๑ ๑,๑๖๘ ๔๘๑ ๕๕๕ ๑,๐๓๖
มัธยมศึกษาปที่ ๓ 618 734 1,352 ๕๗๑ ๖๔๐ ๑,๒๑๑ ๕๖๘ ๕๕๔ ๑,๑๕๒
มัธยมศึกษาปที่ ๔ 144 258 402 ๒๑๕ ๒๘๑ ๔๙๖ ๒๐๔ ๓๐๔ ๕๐๘
มัธยมศึกษาปที่ ๕ 101 209 310 ๑๓๖ ๒๕๕ ๓๙๑ ๑๘๓ ๒๗๙ ๔๖๒
มัธยมศึกษาปที่ ๖ 92 192 274 ๑๐๑ ๒๑๐ ๓๑๑ ๑๓๕ ๒๕๓ ๓๘๘

รวม 2,112 2,640 4,752 ๒,๐๘๖ ๒,๕๔๗ ๔,๖๓๓ ๒,๐๖๘ ๒,๕๐๘ ๔,๕๘๖

1,193

1,225

1,352

402

310

274

๑,๐๕๖

๑,๑๖๘

๑,๒๑๑

๔๙๖

๓๙๑

๓๑๑

๑,๐๔๐

๑,๐๓๖

๑,๑๕๒

๕๐๘

๔๖๒

๓๘๘

0 500 1,000 1,500

1

2

3

4

5

6

เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับช้ัน ม.๑ - ม.๖
ปการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐

ป ๖๐ ป ๕๙ ป ๕๘
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๑.7 ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับชั้น(ม.๑-ม.๓) ปการศึกษา ๒๕60

๑.8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ปการศึกษา ๒๕๖๐

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย
(๑,๑๕๓)

คณิตศาสตร
(๑,๑๕๓)

วิทยาศาสตร
(๑,๑๕๓)

ภาษาอังกฤษ
(๑,๑๕๓)

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๒.๘๘ ๓๒.๓๐ ๓๕.๐๖ ๓๓.๖๒
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๔๗.๘๒ ๒๖.๑๗ ๓๒.๑๒ ๓๐.๐๕
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัดเอกชน ๔๗.๘๙ ๒๖.๘๘ ๓๒.๓๓ ๓๒.๙๒
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๔๘.๒๙ ๒๖.๓๐ ๓๒.๒๘ ๓๐.๔๕

92.21

82.52

82.76

93.86

95.95

89.38

97.85

74.48

89.48

77.5

83.1

82.34

99.36

82.86

85.78

90.5

85.12

83.3

90.04

89.09

96.61

92.42

91.92

77.17

67.06

61.11

55.29

82.73

99.8

99.8

92.06

87.99

77.05

70.88

62.69

94.87

98.7

100

97.18

92.96

95.37

95.37

95.37

91.51

95.37

95.62

96.91

95.37

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

ภาษาตางประเทศ

รอยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนแตละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป ชั้น ม.๑ - ม.๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖
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๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ปการศึกษา ๒๕๖๐
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย
(๓๘๖)

คณิตศาสตร
(๓๘๘)

วิทยาศาสตร
(๓๘๗)

สังคมศึกษา
(๓๘๗)

ภาษาอังกฤษ
(๓๘๗)

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๖๑.๑๕ ๒๙.๐๗ ๓๓.๖๖ ๓๘.๖๒ ๓๔.๓๘
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๑.๔๔ ๒๖.๓๙ ๒๙.๘๒ ๓๕.๒๒ ๒๘.๖๕
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัดเอกชน ๔๖.๙๐ ๒๔.๖๘ ๒๙.๓๐ ๓๔.๒๒ ๓๑.๔๒
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๔๙.๒๕ ๒๔.๕๓ ๒๙.๓๗ ๓๔.๗๐ ๒๘.๓๑

๕๒.๘๘

๓๒.๓๐
๓๕.๐๖ ๓๓.๖๒

๔๗.๘๒

๒๖.๑๗
๓๒.๑๒ ๓๐.๐๕

๔๗.๘๙

๒๖.๘๘
๓๒.๓๓ ๓๒.๙๒

๔๘.๒๙

๒๖.๓๐
๓๒.๒๘ ๓๐.๔๕

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบ O-Net ปการศึกษา ๒๕๖๐ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัดเอกชน คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ



12รายงานประกนัคุณภาพภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ จงัหวัดลพบุรี

๓) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ปการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

๖๑.๑๕

๒๙.๐๗
๓๓.๖๖

๓๘.๖๒
๓๔.๓๘

๕๑.๔๔

๒๖.๓๙
๒๙.๘๒

๓๕.๒๒

๒๘.๖๕

๔๖.๙๐

๒๔.๖๘ ๒๙.๓๐
๓๔.๒๒ ๓๑.๔๒

๔๙.๒๕

๒๔.๕๓

๒๙.๓๗
๓๔.๗๐

๒๘.๓๑

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

๗๐.๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบ O-Net ปการศึกษา ๒๕๖๐ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด คะแนนเฉล่ียระดับสังกัดเอกชน คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ

50.55 52.88

34.68 32.3

38.20 35.06

35.91 33.62

ผลการสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร

คณิตศาสตร

ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐
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๑.9 ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐

๑) รอยละของนักเรียนที่ใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน

65.69 61.15

32.73 29.07

36.36
33.66

38.24
38.62

34.36
34.38

ผลการสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

คณิตศาสตร

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร

ภาษาไทย

ป ๒๕๖๐ป ๒๕๕๙
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๒) รอยละของนักเรียนที่ใชแหลงเรียนรูภายนอก

๑.10 ขอมูลอาคารสถานท่ี

แผนผังภายในโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ

รูปปนหลวงพอพระพุทธวรญาณ

๑. ประชาสัมพันธ ๑๐. หอพระ

๒. อาคารธรรมญาณ ๘๔ ๑๑. สํานักงานบริหาร

๓. อาคารกิตติอุทัย ๑๒. หองปกครอง

๔. อาคารพระราชูปถัมภ ๑๓. วินิตมินิมารท

๕. อาคารธรรมญาณนฤมิต ๑๔. สวนศิริพานิชกร

๖. อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ๑๕. สวนธรรมญาณ

๗. อาคารสังกรบูชิต ๑๖. เวทีหนาเสาธง

๘. อาคารพระพุทธวรญาณ ๔๗ ๑๗. ลานอเนกประสงค

๙. หอประชุมบัวออน

100.00 31.35 25.67 100.00

100.00

15.06 35.62

100.00

100.00

22.14
37.76

47.92

100.00

100.00 70.28

100.00

100.00
63.64

100.00

100.00
69.07

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖
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อาคารเรียนโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ (วินิตศึกษา แหงท่ี ๑)

อาคารธรรมญาณนฤมิต

อาคารธรรมญาณ ๘๔

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
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อาคารพระพุทธวรญาณ

อาคารพระราชูปถัมภ

อาคารสังกรบูชิต

อาคารเรียนโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ แหงท่ี ๒

อาคารมูลนิธิหลวงพอวัดปากน้ํา

อาคารพระธรรมสิงหบุราจารย
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๑.๑๐ ขอมูลงบประมาณ

งบประมาณ (รับ-จาย)

รายรับ จํานวน/บาท รายจาย จํานวน/บาท

เงินงบประมาณ 74,662,975.80 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

- งบดําเนินการ/เงินเดือน เงินคาจาง

- งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

52,944,031.10

21,718,944.70

รวมรายรับ 74,662,975.80 รวมรายจาย 74,662,975.80

งบดําเนินการ/เงินเดือน เงินคาจาง    คิดเปนรอยละ 70.91 ของรายรับ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเปนรอยละ 29.09 ของรายรับ
รอยละรายจายตอรายรับโดยเฉลี่ยของโรงเรียน คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐

๑.๑2 ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม

๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนแหลงชุมชนขนาดใหญ บริเวณใกลเคียงโดยรอบ
โรงเรียน ไดแก ทิศเหนือติดพระราชวังนารายณราชนิเวศน   ทิศตะวันตกติดวัดกวิศราราม วัดเชิงทาและชุมชน ทิศ
ตะวันออกใกลวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สถานีรถไฟลพบุรี อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพรับจาง คาขาย สวนใหญ
นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป   คือ   งานแผนดินสมเด็จพระนารายณ
งานลอยกระทงยอนยุค และสืบสานประเพณีสงกรานต

๒) รายละเอียดเก่ียวกับผูปกครอง

๒.๑ ผูปกครองจบการศึกษา
ต่ํากวาระดับปริญญาตรี จํานวน ๑,๑๒๒ คน คิดเปนรอยละ ๒๔.๔๗
ระดับปริญญาตรี จํานวน ๓,๒๐๗ คน คิดเปนรอยละ ๖๙.๙๓
สูงกวาระดับปริญญาตรี จํานวน ๒๕๗ คน คิดเปนรอยละ ๕.๐๖

๒.๒ อาชีพหลักของผูปกครอง
คาขาย       จํานวน ๑,๒๗๖ คน คิดเปนรอยละ ๒๗.๘๒
รับราชการ  จํานวน ๑,๐๖๕ คน  คิดเปนรอยละ ๒๓.๒๒
เกษตรกร    จํานวน ๘๐๘ คน  คิดเปนรอยละ ๑๗.๖๒
รับจาง จํานวน ๗๕๐ คน  คิดเปนรอยละ ๑๖.๓๕
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รัฐวิสาหกิจ  จํานวน ๒๗ คน  คิดเปนรอยละ ๐.๕๙
อ่ืน ๆ จํานวน ๖๖๐ คน  คิดเปนรอยละ ๑๔.๓๙

๓) รายไดเฉลี่ยของผูปกครองตอครอบครัว ๑๘๙,๖๐๐ บาทตอป

๔) ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป คือ งานแผนดินสมเด็จพระนารายณ และ
งานประเพณีลอยกระทงยอนยุคจอมพล ป.พิบูลสงคราม

1.13 ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา

ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล
นางสุพรรณี  ดรศรีโยเพชร ครูผูสอนดีเดน

กลุมโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา

นางนพคุณ   หนูอยู ครูผูสอนดีเดน
นางดารุณี   ใจเดด็ ครูผูสอนดีเดน
นายชรินทร   คนมั่น ผูทําคุณประโยชน
นางสุธารี   จาดจร ครูผูสอนดีเดน

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.)

นางศนิสา  พิบูลศุภศลิป ครูผูสอนดีเดน
นายปรีชา   ศรีรักษา ครูผูสอนดีเดน
นางวรินยุพา   อินทรบาน ครูผูสอนดีเดน
นายจักรกฤษณ   ทวิชาชาติ ครูผูสอนดีเดน
นางสมพิศ  ฤาษี นักการดีเดน

ผลงานนักเรียนดานวิชาการ
ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล

เด็กหญิงปวรพัตร  วรรณกลาง เหรียญทองแดง (ม.1)

กลุมโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา ครั้งท่ี 21/2560

เด็กหญิงมรินญา  ดําดวง ชมเชย (ม.2)
เด็กชายฐานิต  เหนีย่งจิตต เหรียญทองแดง (ม.3)
นายรวินันท  กิจงาม เหรียญทองแดง (ม.4)
นายสหสัสวรรษ ทับทรวง เหรียญทอง (ม.5)
นางสาวญาณิสา  อาทิตยเท่ียง เหรียญทอง (ม.6)

เด็กหญิงมรินญา  ดําดวง เหรียญเงิน
การแขงขันเรียงรอยถอยความ โรงเรียนเอกชน

นายอัครวินท  ทบดาน ชนะเลิศ
การแขงขันประชันกลอนสด งานแผนดินสมเดจ็พระนารายณนางสาวกัญชลิกา บุตรสาระคํา

เด็กชายภาวพุทธ์ิ  โสจะ เหรียญทอง (ม.2) การแขงขันคณิตศาสตร
กลุมโรงเรียนการกุศลของวัดใน

พระพุทธศาสนา ครั้งท่ี 21/2560
เด็กชายวรัญู  ภูพานิช เหรียญทอง (ม.3) การแขงขันคณิตศาสตร
นายบุญฤทธ์ิ  พรหมดสิาร เหรียญทอง (ม.4) การแขงขันคณิตศาสตร
นายฐาปกรณ  ภมร เหรียญทอง (ม.5) การแขงขันคณิตศาสตร
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ผลงานนักเรียนดานวิชาการ
ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล

เด็กชายวรัญู  ภูพงษพานิช เหรียญทอง
การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร

ม.1-ม.3

ศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 67
ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเด็กชายสักรินทร  นนทะภา

เด็กหญิงชฎาพร  ปานจันทร
นางสาวจิณหวรา  เจียมทอง เหรียญเงิน

การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร
ม.1-ม.3

ศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 67
ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนายตราภูมิ  สุวันทารัตน

นายธนพล อยูถาวร
นางสาวชญานิศ  ฉันทะชาติ เหรียญเงิน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
ประเภทสิ่งประดิษฐ ม.4-ม.6

ศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 67
ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนางสาวลักษณพร  รอบรัมย

นางสาววนคีตา  คําเวียง
เด็กหญิงภรูิชญา  บํารุงวุฒิ เหรียญเงิน

กลุมโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา ครั้งท่ี 21/2560

เด็กหญิงกัญชพร  ศรีสมยั เหรียญเงิน
เด็กชายสิทธินันท  ลัดดาแยม เหรียญทองแดง
นางสาวนารีรตัน  บุญประดิษฐ ชมเชย
นางสาวชมพูนิกร  เพ็ชรรักษ เหรียญทองแดง
นางสาวปรายฟา  ลือดารา เหรียญทอง
เด็กชายชลธรณ  สายจันทร ชมเชย การแขงขันตอบปญหาธรรมะ ม.ตน

งานสัปดาหเผยแผพระพุทธศาสนา
ครั้งท่ี 24

ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

นางสาวณัฐพร  พรเรืองทอง ชมเชย การแขงขันตอบปญหาธรรมะ ม.ปลาย
เด็กชายฐิติศักดิ์  บัวแบน ชมเชย การแขงขันบรรยายธรรม ม.ตน
นางสาวพัชรนันท  ตั้งไพบูลย ชมเชย การแขงขันบรรยายธรรม ม.ปลาย
เด็กชายพลภัทร  ออนจันทร

ชมเชย การแขงขันมารยาทไทย ม.ตนเด็กหญิงนารถนารี  ชูชม
นายสรวิศ  แกวคง รองชนะเลิศอันดับ 1

การแขงขันมารยาทไทย ม.ปลายนางสาวศุภธิดา  กีส่งา
เด็กหญิงจันจริา  นามวิเศษ

ชมเชย
การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ

ม.ตน

เด็กหญิงชุตินันท  กองแกว
เด็กหญิงสุกัญญา  คําชมพู
เด็กหญิงนรินรัตน  สมพงษ
เด็กหญิงพิมพิกา  คําแยม
นายกฤษฎาพันธุ จันทรพร ผานการคดัเลือกเขาคาย 1 โครงการภูมิศาสตรโอลมิปกวิชาการ

(สอวน.) ประจําป 2561
วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2560 ณ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร จังหวัด
จังหวัดกรุงเทพฯ
วิชาภูมิศาสตร

นายธรรมรัตน สนามพลี ผานการคดัเลือกเขาคาย 1

นายระวินันท กิจงาม ผานการคดัเลือกเขาคาย 1

เด็กหญิง ธัญพิชชา  ปาละกะวงศ
ณ อยุธยา

เหรียญเงิน พูดภาษาอังกฤษ ม.ตน
Impromptu Speech

แขงขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ
โรงเรียนเอกชนภาคกลาง
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ผลงานนักเรียนดานวิชาการ
ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล

ด.ช.สิทธินันท ลัดดาแยม

รอบคัดเลือกเจียระไนเพชร
วิชาเศรษฐศาสตร

โครงการทดสอบความสามารถ
เศรษฐศาสตรเพชรยอดมงกฎุ ครั้งท่ี 9

ปการศึกษา 2560

ด.ญ.โยษิตา ถ่ินจันทรฉาย
ด.ญ.พรปวีณ สุขใจ
ด.ญ.กรกมล คงบุญ
ด.ช.นพรัตน นาคนอย
นายภาคิน ใจดี
นายนภดล พิทักษเขตขัณฑ
นายกฤษฎาพันธ จันทรพร
นายธนกฤษ มีแกว
นายญาณวิช ไขมุกต
น.ส.จุฬาลักษณ อุดมเพ็ชร เขารวม โครงการภูมิศาสตรโอลมิปกวิชาการ

(สอวน.) ประจําป 2561
วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2560 ณ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร จังหวัด
จังหวัดกรุงเทพฯ
วิชาภูมิศาสตร

นายกฤษฎาพันธุ จันทรพร ผานการคัดเลือกเขาคาย 1
นายธรรมรัตน สนามพลี ผานการคัดเลือกเขาคาย 1
นายสิทธิชัย เรืองฤทธ์ิ เขารวม
น.ส.กานตรัตน ไตรธรรม เขารวม
นายระวินันท กิจงาม ผานการคัดเลือกเขาคาย 1
ด.ช.นพรัตน นาคนอย รอบคัดเลือกเจียระไนเพชร

วิชาประวัติศาสตร

โครงการทดสอบความสามารถประวัติศาสตร
เพชรยอดมงกุฎ คร้ังที่ 10 ณ โรงเรียนสตรี

วิทยา (ราชดําเนิน) จังหวัดกรุงเทพฯ
นายณัฐการณ แสงเย็น
นายชยุตพงษ แสงสีงาม
ด.ญ.กชพร คําแถม เหรียญทองแดง วิชาสังคมศึกษา (ม.1)

กลุมโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา ครั้งท่ี 21 ประจาํป

2560

ด.ญ.พรพิมล ธัญกิจวรกุล ชมเชย วิชาสังคมศึกษา (ม.2)
ด.ญ.ปวรศิา พาตน เหรียญทอง วิชาสังคมศึกษา (ม.3)
น.ส.อภิญญา โรจโนภาส เหรียญเงิน วิชาสังคมศึกษา (ม.4)
น.ส.กมลฉัตร ไผแสวง เหรียญเงิน วิชาสังคมศึกษา (ม.5)
น.ส.พรปวีณ พ่ึงสุริยวงศ เหรียญทองแดง วิชาสังคมศึกษา (ม.6)

เด็กชายจุฑาภัทร วาจาดี เหรียญทอง ประกวดเลานิทานคณุธรรม
ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 โครงการแขงขันทักษะวิชาการและ

สิ่งประดิษฐโรงเรียนเอกชนภาคกลาง
ปการศึกษา 2560

ด.ญ.รตัติกาล โตยิ่ง
เหรียญเงิน

ประกวดโครงงานคุณธรรม
ระดับช้ัน ม.1 – ม.3

ด.ญ.ปรียาภรณ ศิลารักษ
ด.ญ.ณภัทร ภูพัฒนวิบูลย
ด.ญ.วิภาวรรณ เสมาทอง
ด.ญ.อนงคนุช ปานนิล
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ผลงานนักเรียนดานวิชาการ
ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล

ด.ช.ธนภัทร      ไฉลภูมิ ชนะเลิศ การแขงขันออกแบบสิ่งของ
เครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

การแขงขันศิลปหัตถกรรม นักเรียน
ครั้งท่ี ๖๗ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาด.ช.ณัฐพล       จุยเจรญิ

ด.ช.ภูมิภัทร        เริงชัยภูมิ เหรียญเงิน การแขงขันสรางหนังสอื
อิเลคทรอนิกส (E – book)

การแขงขันศิลปหัตถกรรม นักเรียน
ครั้งท่ี ๖๗ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
จํานวน ๗ รายการ ระหวางวันท่ี

๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

จังหวัดลพบุรี

ด.ช.ปรัชญา        ผลเนตร
ด.ช.อรัญชัย มูลคํา เหรียญทอง การแขงขันสราง Webpage

ประเภท Text Editorด.ญ.อนัญญา      ปานทอง
ด.ช.กัณตเสฎฐ    ประเสริฐสุข เหรียญเงิน การแขงขันการสรางเกม

สรางสรรคจากคอมพิวเตอรด.ช.ศรัณย           แซมเขียว
ด.ญ.วรยิา        ทันประโยชน เหรียญทอง

การแขงขันแกะสลักผักและผลไม
ระดับ ม.ตน

ด.ญ.ธิดารัตน    ชิงชวง
ด.ญ.พีรดา        ศรีอําไพ
น.ส.จรญัญา       ศันเสนียกลุ เหรียญทอง

การแขงขันแกะสลักผักและผลไม
ระดับ ม.ปลาย

นายภูมินทร       เฮง
น.ส.ชุติกาญจน   สายมาน
นายธนโชติ ชูชาติ เหรียญทอง การออกแบบสิ่งของเครื่องใช

ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรนายพีรวัส         กัปตพล
เด็กชาย วรพงษ   ชางสอน เหรียญทอง (ม.1)

กลุมโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา ครั้งท่ี ๒๑

เด็กชาย ณัฐวัตร  สมติสุวรรณ เหรียญทอง (ม.2)

เด็กชาย วรเมธ   กุลสุวรรณ เหรียญทอง (ม.3)

นางสาว วรนุช   สุวรรยารัตน เหรียญทองแดง (ม.4)

นาย ศุภกานต   เหลารัตนกุล เหรียญเงิน (ม.5)

นางสาว สุธาสินี   สุวัตถิยานันท เหรียญเงิน (ม.6)
นาย ศุภณัฐ   โวสงค เหรียญทอง การแขงขันเลานิทาน ม. ๔-๖

แขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ท่ี
๖7

ปการศึกษา ๒๕๖0 ระดับภาค

เด็กชาย ณัฐวัตร   สมติสุวรรณ เหรียญทอง การแขงขัน Multi skill
Competition ม. ๑-๓

เด็กหญิง ธัญพิชชา   ปาละกะวงศ ณ
อยุธยา

เหรียญทอง การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ
ม. ๑-๓

เด็กชายณัฐพัชร ไพศาลสุขสมปอง

เหรียญเงิน
การแขงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ม. ๑-๓

เด็กชาย พัชรพล    พัวพานิช
เด็กหญิงนภสัวรรณ  ฉายาวัฒนะ
เด็กหญิง รวินท    อินทพรม
เด็กหญิง อนุธิดา    คํามี
เด็กชาย ธนกฤต    ศรีชัย เหรียญเงิน การแขงขันตอศัพท

ภาษาอังกฤษ ม. ๑-๓เด็กชาย พันเต    แสงมณี
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ผลงานนักเรียนดานวิชาการ
ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล

ด.ญ.วรยิา        ทันประโยชน เหรียญทองแดง
การแขงขันแกะสลักผักและผลไม ม.1-3

แขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ท่ี
๖7

ปการศึกษา ๒๕๖0 ระดับเขต
ระหวางวันท่ี ๑0 พฤศจิกายน ๒๕๖0

ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
จังหวัดลพบุรี

ด.ญ.ธิดารัตน    ชิงชวง
ด.ญ.พีรดา        ศรีอําไพ
น.ส.จรญัญา       ศันเสนียกลุ เหรียญเงิน

การแขงขันแกะสลักผักและผลไม ม.4-6นายภูมินทร       เฮง
น.ส.ชุติกาญจน สายมาน
ด.ช.ธนภัทร      ไฉลภูมิ เหรียญเงิน การแขงขันออกแบบสิง่ของ

เครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรด.ช.ณัฐพล       จุยเจรญิ
เด็กหญิงธัญพิชชา  ปาละกะวงศ ณ
อยุธยา

เหรียญทอง การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ
ม. ๑-๓

นาย ณฐนันท    ยอดมณี เหรียญทอง การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ
ม. ๔-๖

เด็กหญิง สุทธดา    วิเศษพันธรังสี เหรียญทอง การแขงขันเลานิทาน ม. ๑-๓
นายศุภณัฐ    โวสงค เหรียญทอง การแขงขันเลานิทาน ม. ๔-๖
เด็กชายณัฐวัตร   สมติสุวรรณ เหรียญทอง การแขงขัน Multi skill

Competition ม. ๑-๓
นางสาว ฟาใส    นนทวงศ เหรียญเงิน การแขงขัน Multi skill

Competition ม. ๔-๖
เด็กชายณัฐพัชร   ไพศาลสุขสมปอง

เหรียญทอง
การแขงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ

ม.๑-๓

เด็กชาย พัชรพล    พัวพานิช
เด็กหญิงนภสัวรรณ  ฉายาวัฒนะ
เด็กหญิง รวินท    อินทพรม
เด็กหญิง อนุธิดา    คํามี
เด็กชาย ธนกฤต    ศรีชัย เหรียญทอง

การแขงขันตอศัพทภาษาอังกฤษ ม. ๑-๓เด็กชาย พันเต    แสงมณี
นางสาว ชวนันท    โตะนิธิพร เหรียญเงิน การแขงขันตอศัพท

ภาษาอังกฤษ ม. ๑-๓
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ผลงานนักเรียนดานกีฬา
ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล

เด็กชายกฤษฎา สมศรี

เหรียญทอง
ทีมบาสเกตบอล  ชาย

อายุ ๑๕ ป

การแขงขันกีฬานักเรียน – นักศึกษา
จังหวัดลพบุรี

ระหวางวันท่ี ๑๓ สิงหาคม –
๓ กันยายน ๒๕๖๐

นายพนัส แสงสวรรค
เด็กชายชวัลวิทย รอนทอง
เด็กชายภิทยาลงกรณ  อุไร
เด็กชายภาสกร สถาพรรตัน
เด็กชายณัฐปกรณ  ทองไสว
เด็กชายภาณุวัฒน  ใจหาญ
เด็กชายภูวดล ทองไสว
เด็กชายกฤติพันธ ปาลกะวงศ ณ
อยุธยา
เด็กชายมฤทธ์ิธา เขตนาวัง
เด็กชายพรคณิศวร  คณุาวิวัฒน
เด็กชายบุญฤทธ์ิ เพชรคง
เด็กชายสิทธิชัย สโมสร
เด็กชายภัทรพล วงษหนองแวง
เด็กชายสรวิศ ดาวสุข
เด็กชายวงศธร ดิษฐทนงค เหรียญทอง แบดมินตันชายเดี่ยว อายุ

๑๖ ป

การแขงขันกีฬานักเรียน – นักศึกษา
จังหวัดลพบุรี

ระหวางวันท่ี ๑๓ สิงหาคม –
๓ กันยายน ๒๕๖๐

เด็กชายณัฐดนัย เกิดศิริ เหรียญทอง แบดมินตันชายคู อายุ ๑๖ ปเด็กชายวงศธร ดิษฐทนงค
นายปริญญา งามขํา

เหรียญเงิน
ทีมฟุตซอล  ชาย  อายุ ๑๖ ป

นายนราธิป  วรรณสวนหมอน
นายกรภัทร   นุมพินิจ
เด็กชายสุพสิฐ   ธนาพิตรพิบูลกลุ
นายกฤษดา   ใจมา
นายสุภชัย   คําพูล
นายวิศวะ  ทรัพยะเกษตรริน
นายปฎิพัทธ สําแดงพันธุ
เด็กชายจตริัตน เทพพํานัก
เด็กชายพัฒนยศ เตะขันหมาก
นายณัฏฐณิต คันธรักษ
นายทัศนัย นพคุณ
เด็กชายนครินทร จินตนธรรม
นายชินวัตร กาบตุม
นายประกฤษฏ สรอยสงา
นายนพพร แสนลอม เหรียญเงิน กรีฑาชาย  อายุ ๑๘ ป
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บทที่ 2
ผลการประเมินตนเองของโรงเรียน

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน
ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1) ความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑของแตละระดับชั้น
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แกปญหา
3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4) ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
1) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม

อันดีงามของสังคม
2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย
3) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม

มีผลการดําเนินงานเชิงประจักษจากการประเมินในดานตาง ๆ ดังนี้
1. กระบวนการพัฒนามาตรฐานท่ี 1

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
โรงเรียนดําเนินโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีหลากหลาย มีการจัดหลักสูตรตาม

ความตองการ และเหมาะสมของผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ๘ หลักสูตร คือหลักสูตรอัจฉริยะภาพทาง
วิชาการ หลักสูตรเตรียมความพรอมทางวิชาการทหาร หลักสูตรสอนสองภาษา หลักสูตร สอวน. หลักสูตรทุน
หลวงพอพระพุทธวรญาณ หลักสูตรความสามารถพิเศษ หลักสูตรชางเผือก และหลักสูตรหองเรียนทั่วไป โดยทุก
หลักสูตรเนนเรียนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑ หลักสูตรคือ
วิทย – คณิต ซึ่งครูจัดการเรียนรูใหเปนไปตามศักยภาพของผูเรียน และเปนไปตามตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง
พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอน STEM แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบเนนกระบวนการ
กลุม แบบเนนกระบวนการคิด แบบการระดมสมอง และการนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการ
สอน มีแหลงเรียนรู และสืบคนขอมูล มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง มีการนําภูมิปญญาทองถ่ินมารวมจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และเรียนรูสูโลกวางสูประชาคมอาเซียน
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ทางโรงเรียนสรางจิตสํานึก และใหความสําคัญกับการทดสอบระดับชาติ (O-Net) โดยการนํา
ขอสอบมาวิเคราะหตามตัวชี้วัด ใหครูผูสอนเนนการสอนตามตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช ๒๕๕๑
จัดสอบ Pre O-Net ภาคเรียนละ 2 ครั้ง เปนขอสอบทางโรงเรียนดําเนินการ และขอสอบจากสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ลพบุรี

การแนะแนว สงเสริมการศึกษาตอมี 2 ระดับชั้นคือ ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 มีการแนะแนว
ทางเลือกทางการศึกษา มีการแบงกลุมตามความตองการของนักเรียนที่จะสนใจศึกษาตอในสายสามัญ และสาย
อาชีพ ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 มีการแนะแนวการศึกษาแบงคณะตามที่นักเรียนสนใจในการศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา  ไดการจัดการเรียนการสอนเสริมใหกับนักเรียนตามกลุมความสนใจ และความถนัดของแตละคน

ดังโครงการตอไปนี้
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
4. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
6. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
7. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
9. โครงการพัฒนา O-Net
10. โครงการเปดโลกกวางสูอาเซียน
11. โครงการรักการอาน
12. โครงการเตรียมความรูมุงสูมหาวิทยาลัย
13. โครงการ Partner School
14. โครงการ STEP CAMP
15. โครงการ Winit Open House
16. โครงการสงเสริมศักยภาพทางดนตรี

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
ดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน เนนการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียน เปนไปตามอัตลักษณของนักเรียน “ลูกวินิตมีวินัย” 6
ประการ คือมีระเบียบแถว ตรงตอเวลา มีสัมมาคารวะ รักษาความสะอาด แตงการถูกตองเรียบรอย และมีมารยาท
ในที่ประชุม

โรงเรียนไดกําหนดการจบหลักสูตรสถานศึกษา ใหผูเรียนทุกคนสอบผานนักธรรมศึกษาชั้นตรี
โดยกําหนดไวเปนหลักสูตรสถานศึกษา มีการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สัปดาหละ 1 ครั้ง มีการฝกสมาธิทุกเชา
ในกิจกรรมหนาเสาธงวันละ 5 – 10 นาที  ทําบุญตักบาตรทุกวันพระ นักเรียนเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา เชน กิจกรรมเวียนเทียน กิจกรรมแหเทียนพรรษา การเขาคายธรรมะ ที่พุทธมณฑล เปนตน
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มีการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางใกลชิด ทั้งดานพฤติกรรม อารมณ และสังคม มีการ
เยี่ยมบานนักเรียนที่อยูในกลุมเสี่ยง มีการจัดประชุมผูปกครอง และสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เชน กิจกรรม
เลือกตั้งประธานนักเรียน กิจกรรมคณะกรรมการหองเรียน กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการมีสวนรวม เปนตน

การมีจิตอาสา เขารวมกิจกรรมภายในชุมชน ทั้งในระดับทองถ่ิน จังหวัด และประเทศ เชน
จิตอาสาในงานพระราชพิธีตาง ๆ  รวมแตงกายไทยในการแผนดินสมเด็จพระนารายณ รวมแตงกายยอนยุคงาน
ลอยกระทงจอมพล ป.พิบูลสงคราม รวมกิจกรรมจิตอาสาที่ทองสนามหลวง เปนตน

ดังโครงการตอไปนี้
๑.๒.๑ โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๑.๒.๒ โครงการวิถีพุทธ
๑.๒.๓ โครงการวันสําคัญโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ
๑.๒.๔ โครงการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน
๑.๒.๕ โครงการสานสัมพันธเพ่ือสังคม
๑.๒.๖ โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
๑.๒.๗ โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

2. ผลการดําเนินงานมาตรฐานท่ี 1

ในดานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผูเรียนมีความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และ
เขียน มีสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ไดแกความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถใน
การแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี รูจักการวางแผน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดีตามหลักประชาธิปไตย กลาแสดงออก และแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษไดอยาง
สรางสรรค สืบคนขอมูล และแสวงหาความรูจากสื่อ เทคโนโลยีดวยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห จําแนก แยก
ไดวาสิ่งไหนดี สําคัญ จําเปน รวมทั้งสื่อและสังคมที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว ยอมรับกติกาของกลุม ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน ชุมชน  มีทัศนคติที่ดีตอการประกอบอาชีพสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตาม
ครรลองทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากโรงเรียนเปนโรงเรียนในกลุมการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา มีอัตลักษณ
ของโรงเรียนที่ชัดเจน คือ “ลูกวินิตมีวินัย” ทั้งนี้ มีผลการดําเนินงานเชิงประจักษจากการประเมินในดานตาง ๆ
ดังนี้
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ประเด็น ผลการประเมิน
ความสามารถใน
การอาน
คิดวิเคราะห
และเขียน

ผลการประเมิน
(ดีเย่ียม)
เกณฑ
รอยละ 80 ข้ึนไป
อยูในระดับดีข้ึน
ไป (94.79)

สมรรถนะผูเรียน
ความสามารถใน
การสื่อสาร

ผลการประเมิน
(ดีเย่ียม)
เกณฑ
รอยละ 80 ข้ึนไป
อยูในระดับดีข้ึน
ไป (96.36)

80.87

79.15

76.91

59.25

64.72

60.57

11.73

16.70

17.45

36.02

31.39

36.34

7.40

4.15
5.64

4.72

3.90

3.09

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอาน
คิดวิเคราะห และเขียน

ดีเยี่ยม ดี ผาน

52.88

55.41

56.94

64.17

72.94

57.47

42.79

42.57

39.41

30.71

24.46

38.40

4.33

2.03

3.65

5.12

2.60

4.12

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

รอยละของนักเรียนดานสมรรถนะผูเรียนท่ีมีความสามารถใน
การสื่อสาร จําแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดี พอใช
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ประเด็น ผลการประเมิน
สมรรถนะผูเรียน
ความสามารถใน
การคิด

ผลการประเมิน
(ดีเย่ียม)
เกณฑ
รอยละ 80 ข้ึนไป
อยูในระดับดีข้ึน
ไป (92.31)

สมรรถนะผูเรียน
ความสามารถใน
การแกปญหา

ผลการประเมิน
(ดีเย่ียม)
เกณฑ
รอยละ 80 ข้ึนไป
อยูในระดับดีข้ึน
ไป (90.41)

68.56

69.79

70.14

59.45

67.53

72.16

21.63

24.71

23.09

28.94

25.97

21.91

9.81

5.50

6.77

11.61

6.49

5.93

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

รอยละของนักเรียนดานสมรรถนะผูเรียนท่ีมีความสามารถในการคิด

ดีเยี่ยม ดี พอใช

66.54

68.82

65.89

52.95

65.37

51.03

24.23

25.00

26.39

31.69

24.89

39.69

9.23

6.18

7.73

15.35

9.74

9.28

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

รอยละของนักเรียนดานสมรรถนะผูเรียนท่ีมีความสามารถในการ
แกปญหา

ดีเยี่ยม ดี พอใช
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ประเด็น ผลการประเมิน
สมรรถนะผูเรียน
ความสามารถใน
การใชทักษะชีวิต

ผลการประเมิน
(ดีเย่ียม)
เกณฑ
รอยละ 80 ข้ึนไป
อยูในระดับดีข้ึน
ไป (96.59)

สมรรถนะผูเรียน
ความสามารถใน
การใชเทคโนโลยี

ผลการประเมิน
(ดีเย่ียม)
เกณฑ
รอยละ 80 ข้ึนไป
อยูในระดับดีข้ึน
ไป (96.15)

72.50

83.88

82.55

74.41

88.96

74.48

22.12

13.13

15.19

21.26

8.66

22.42

5.38

2.99

2.26

4.33

2.38

3.09

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

รอยละของนักเรียนดานสมรรถนะผูเรียนท่ีมีความสามารถในการใช
ทักษะชีวิต

ดีเยี่ยม ดี พอใช

75.48

82.63

83.77

76.57

78.35

74.48

19.04

12.64

13.11

20.28

18.40

22.16

5.48

4.73

3.13

3.15

3.25

3.35

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

รอยละของนักเรียนดานสมรรถนะผูเรียนท่ีมีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยี

ดีเยี่ยม ดี พอใช
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ประเด็น ผลการประเมิน
ผลการทดสอบ
ธรรมศึกษา
สนามหลวง

ผลการประเมิน
(ดีเย่ียม)
เกณฑ
นักเรียนที่จบ
การศึกษาตอง
ผานนักธรรม
ชั้นตรี (100)

การบันทึกรักการ
อานของนักเรียน

ผลการประเมิน
(ดีเย่ียม)
เกณฑ
รอยละ 80 ข้ึนไป
นักเรียนบันทึกรัก
การอาน
(93.35)

ตรี
49%

โท
36%

เอก
15%

รอยละของนักเรียนสอบผานธรรมศึกษาสนามหลวง

ตรี โท เอก

94.71

91.99

95.66

92.13
91.56

94.07

89.00
90.00
91.00
92.00
93.00
94.00
95.00
96.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

รอยละของนักเรียนในการบันทึกรักการอาน
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ประเด็น ผลการประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงคของ
นักเรียน

ผลการประเมิน
(ดีเย่ียม)
เกณฑ
รอยละ 80 ข้ึนไป
อยูในระดับดีข้ึน
ไป (100)

ผลสัมฤทธิ์วิชา
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
ผลการประเมิน
(ดี)
เกณฑ
รอยละ 80 ข้ึนไป
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย ตั้งแต
3 ข้ึนไป
(66.67)
รอยละ 80 ข้ึนไป
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ
ตั้งแต 3 ข้ึนไป
(66.67)

88.46

83.69

80.90

63.98

68.61

60.82

11.54
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รอยละของนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
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รอยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ช้ัน ม.1 - ม.6 ปการศึกษา 2561

ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ
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ประเด็น ผลการประเมิน
เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ปการศึกษา
2559 - 2560

ผลการประเมิน
(ปรับปรุง)
เกณฑ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8
กลุมสาระการ
เรียนรูเพ่ิมข้ึน
รอยละ 3
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ

ผลการประเมิน
(ดี)
เกณฑ
นักเรียนรอยละ
50 ข้ึนไปไดผล
การทดสอบ
ระดับชาติสูงกวา
คาเฉลี่ย
ระดับประเทศ
ทุกวิชา (77.78)

-40.00

-20.00

0.00

20.00

40.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
8 กลุมสาระการเรียนรู ป 2559 - 2560

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ฯ

สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาตางประเทศ
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ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ

รอยละของนักเรียนไดผลการสอบ O-Net เกินคาเฉลี่ยระดับชาติ
ปการศึกษา 2560

ม.6 ม.3
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ประเด็น ผลการประเมิน
การเขารวม
กิจกรรมวันสําคัญ
ทาง
พระพุทธศาสนา

ผลการประเมิน
(ดีเย่ียม)
เกณฑ
นักเรียนรอยละ
80 เขารวม
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
(87.57)

การเขารวม
กิจกรรมสงเสริม
ประชาธิปไตย

ผลการประเมิน
(ดีเย่ียม)
เกณฑ
นักเรียนรอยละ
80 เขารวม
กิจกรรม
(92.72)

80.38

84.36

82.73

83.66

91.13

81.19

94.90

89.19

85.76

95.08

94.37

86.60

82.31

83.88
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83.27
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84.02
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รอยละของนักเรียนเขารวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

คายธรรมะ แหเทียนพรรษา วันพระ เวียนเทียน
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รอยละนักเรียนเขารวมกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
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ประเด็น ผลการประเมิน
การประเมินความ
ภาคภูมิใจใน
ความเปนไทย

ผลการประเมิน
(ดีเย่ียม)
เกณฑ
นักเรียนรอยละ
80 ของนักเรียน
มีความภาคภูมิใจ
ในความเปนไทย
อยูในระดับ
ดีเยี่ยม (82.68)
สุขภาวะทาง
รางกายและ
ลักษณะจิตสังคม

ผลการประเมิน
(ดี)
เกณฑ
นักเรียนรอยละ
80 ของนักเรียน
มีสุขภาพของ
ตนเองแข็งแรง
(77.23)

20.28 17.23 17.72 17.81 16.52 14.37
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รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินดานความภาคภูมิใจใน
ความเปนไทย จําแนกตามระดับคุณภาพ

ดี ดีเยี่ยม

81.95

77.85

82.06

65.59

71.66

68.82

18.05
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34.41
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รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการตรวจสุขภาพ ปการศึกษา 2561

พบปญหาสุขภาพ ปกติ
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ประเด็น ผลการประเมิน
ภาวะการ
เจริญเติบโตของ
นักเรียน

ผลการประเมิน
(ด)ี
เกณฑ
นักเรียนรอยละ
80 ของมีน้ําหนัก
และสวนสูง
เปนไปตาม
มาตรฐาน BMI
(65.27)

อัตลักษณ
ของโรงเรียน
“ลูกวินิตมีวินัย”

ผลการประเมิน
(ดีเย่ียม)
เกณฑ
นักเรียนรอยละ
80 มีอัตลักษณ
ของโรงเรียนอยู
ในระดับดีข้ึนไป
ทุกระดับชั้นเรียน

61.35

61.49

68.32

68.11

65.58

66.75

19.04

17.37

12.33

8.86

11.47

12.11

19.62

21.14

19.36
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22.94

21.13
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รอยละของสวนสูงและน้ําหนักตามเกณฑของ BMI

นํ้าหนักสูงวาเกณฑ นํ้าหนักต่ํากวาเกณฑ ตามเกณฑ
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รอยละของนักเรียน ท่ี มี อัตลักษณของโรงเรียนอยู ใน
ระดับดี ข้ึนไปแยกตามระดับ ช้ัน

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
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ประเด็น ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
(ดีเย่ียม)
เกณฑ
นักเรียนรอยละ
80 มีอัตลักษณ
ของโรงเรียนอยู
ในระดับดีข้ึนไป
(87.76)

3. จุดเดนมาตรฐานท่ี 1
ผูเรียนไดรับการเรียนรูที่ตอบสนองตอความหลากหลายของหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งจัดหลักสูตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 8 โครงการ ดังนี้
1. โครงการอัจฉริยะภาพทางวิชาการ จัดการเรียนการสอน 3 ระดับชั้นจํานวน 12 หองเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 6 หอง มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 4 หอง มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 2 หอง การ
จัดการเรียนการสอนเนนการเรียนการสอน 5 วิชาหลัก ไดแกวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา
และภาษาอังกฤษ ผูเรียนมีความสามารถในการฟง พูด อาน และเขียน อยูในระดับดีเยี่ยม และมีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกวาระดับชาติ ทุกรายวิชา

2. โครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการ จัดการเรียนการสอน 3 ระดับชั้นจํานวน 11 หองเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 4 หอง มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 4 หอง มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 3 หอง การ
จัดการเรียนการสอนเนนการเรียนการสอน 3 วิชาหลัก ไดแกวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ซึ่ง
การจัดการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเนนการเรียนโครงการวิทยาศาสตร การเรียนแบงเปน 5 สาระคือ ฟสิกส เคมี
ชีววิทยา และโลกดาราศาสตร ผูเรียนมีความสามารถในการฟง พูด อาน และเขียน อยูในระดับดีเยี่ยม และมีผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกวาระดับชาติ ทุกรายวิชา

3. โครงการสอนสองภาษา จัดการเรียนการสอน 3 ระดับชั้นจํานวน 8 หองเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 3 หอง มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 3 หอง มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 2 หอง การ
จัดการเรียนการสอนเนนการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติม 5 วิชาเปนภาษาอังกฤษ โดยใชครูตางชาติในการ
จัดการเรียนการสอน ไดแกวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร พลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
ภาษาอังกฤษ  ผูเรียนมีความสามารถในการฟง พูด อาน และเขียน อยูในระดับดีเยี่ยม และมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกวาระดับชาติ ทุกรายวิชา
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มีระเบียบแถว
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มีสัมมาคารวะ
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แตงกายถูกตองเรียบรอย
มีมารยาทในท่ีประชุม

รอยละของนักเรียนท่ีมีอัตลักษณของโรงเรียนอยูในระดับดีข้ึนไป
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4. โครงการเตรียมความพรอมทางวิชาการทหาร จัดการเรียนการสอน 3 ระดับชั้นจํานวน 9
หองเรียน มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 5 หอง มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 2 หอง มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 2 หอง
การจัดการเรียนการสอนเนนการเรียนการสอน 4 รายวิชา ไดแกวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร(เนนวิทยาศาสตร
คํานวณ) พลศึกษา(เนนสมรรถภาพทางกาย) และภาษาอังกฤษ ผูเรียนมีความสามารถในการฟง พูด อาน และ
เขียน อยูในระดับดีเยี่ยม และมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกวาระดับชาติ ทุก
รายวิชา

5. โครงการสงเสริมศักยภาพศิลปะ ดนตรี และกีฬา จัดการเรียนการสอน 3 ระดับชั้นจํานวน
3 หองเรียน มัธยมศึกษาปที่ 1 - มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวนชั้นละ 1 หอง การจัดการเรียนการสอนเนนการเรียน
การสอนความถนัดเฉพาะทาง 3 รายวิชา ไดแกวิชาภาษาไทย พลศึกษา และศิลปะ  ผูเรียนมีความสามารถในการ
ฟง พูด อาน และเขียน อยูในระดับดี และมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกวา
ระดับชาติ

6. โครงการชางเผือกจัดการเรียนการสอน 3 ระดับชั้นจํานวน 13 หองเรียน มัธยมศึกษาปที่ 1
จํานวน 2 หอง มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 5 หอง มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 6 หอง การจัดการเรียนการสอนเนน
5 รายวิชา วชิาหลัก ไดแกวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ซึ่งนักเรียน
กลุมนี้จัดการเรียนการสอนคลายกับโครงการอัจฉริยะภาพทางวิชาการ แตจะมีการสงเสริมการฝกอาชีพใหแก
ผูเรียน มีความสามารถในการฟง พูด อาน และเขียน อยูในระดับดีเยี่ยม และมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกวาระดับชาติ ทุกรายวิชา

7. โครงการวิทย – คณิต จัดการเรียนการสอน 2 ระดับชั้นจํานวน 13 หองเรียน มัธยมศึกษาป
ที่ 2 จํานวน 3 หอง มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 9 หอง การจัดการเรียนการสอนเนน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และภาษาอังกฤษ ผูเรียนมีความสามารถในการฟง พูด อาน และเขียน อยูในระดับดีเยี่ยม และมีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกวาระดับชาติ ทุกรายวิชา

8. โครงการไมเนนวิทย จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 3 หอง
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผูเรียนมีความสามารถในการฟง
พูด อาน และเขียน อยูในระดับดีเยี่ยม และมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกวา
ระดับชาติ ทุกรายวิชา

ผูเรียนไดรับการเรียนรูที่ตอบสนองตอความหลากหลายของหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งจัดหลักสูตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 โครงการ

1. โครงการเตรียมความรูมุงสูมหาวิทยาลัย จัดการเรียนการสอน 3 ระดับชั้น ระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 4 จํานวน 9 หอง ระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 9 หอง และระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 8 หอง
การจัดการเรียนการสอนแผนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร ผูเรียนมีความสามารถในการฟง พูด อาน และเขียน อยู
ในระดับดีเยี่ยม และมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกวาระดับชาติ ทุกรายวิชา

2. โครงการเตรียมความพรอมทางวิชาการทหาร จัดการเรียนการสอน 3 ระดับชั้น ระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 1 หอง ระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 1 หอง การจัดการเรียนการสอนแผน
วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร เนนการจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับการสอบเขาโรงเรียนเตรียมทหาร ผูเรียนมี
ความสามารถในการฟง พูด อาน และเขียน อยูในระดับดีเยี่ยม
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ผูเรียนอานหนังสือออกและอานคลอง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารไดทุกคน สามารถใช
เทคโนโลยีการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับดี มีคะแนน
เฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกวาระดับชาติทุกรายวิชา

ผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 มีความรู ทักษะ เจตคติที่ดี และสามารถศึกษาตอใน
ระดับที่สูงข้ึน ที่เหมาะสมกับตนเอง ทางโรงเรียนมีการพัฒนาศักยภาพตามความเหมาะสมของผูเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดกิจกรรมชุมนุม  การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู สงเสริมการเรียนรูดานวิชาการ จนเปน
เอกลักษณของโรงเรียน คือ “เลิศล้ําวิชาการ”

ผูเรียนมีอัตลักษณของโรงเรียน “ลูกวินิตมีวินัย” ไดแก มีระเบียบแถว การตรงตอเวลา การมี
สัมมาคารวะ การรักษาความสะอาด แตงกายถูกตองเรียบรอย และมีมารยาทในที่ประชุม และผูเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคอยูในระดับดีข้ึนไปทุกคน เปนที่ยอมรับของชุมชน

4. จุดควรพัฒนามาตรฐานท่ี 1
1. ทักษะในการทํางาน ประกอบอาชีพใหแกผูเรียน นอกจากการเนนวิชาการ
2. การนําภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
3. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ใหสูงกวา

รอยละ 50 ทุกกลุมสาระการเรียนรู
4. น้ําหนักและสวนสูงของผูเรียนเปนไปตามเกณฑ BMI รอยละ 80
5. การใหความรูดานสุขภาพรางกาย ควรสงเสริมการออกกําลังกาย และการรับประทานอาหาร

ที่มีประโยชนตอรางกาย

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม

2.1 การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
2.2 สถานศึกษามีแผนและดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความ

เหมาะสม
1) พัฒนาวิชาการที่เนนผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย ทุกคน และดําเนินอยางเปนรูปธรรม
2) พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู ความสามารถและทักษะตาม

มาตรฐานตําแหนง
3) การวางแผนการบริหารและการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนสภาพระบบ
4) การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพ
2.3 การมีสวนรวมของผูที่เก่ียวของทุกฝาย และการรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ

และไดมาตรฐาน
2.4 การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
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1. กระบวนการพัฒนามาตรฐานท่ี 2
โรงเรียนไดวิเคราะหสภาพของตนเอง โดยใชการ SWOT ANALYSIS เพ่ือระดมความคิดเห็น

จากผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายไดแก คณะกรรมการบริหาร ครู นักเรียน และผูปกครอง ในการศึกษาสภาพแวดลอม
ภายนอกและสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน มาประมวลและสรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน ผลการจัด
การศึกษาที่ผานมา โดยการศึกษาขอมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือวางแผนกําหนดเปาหมาย วิเคราะหเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาพรอมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ
ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงาน และสรุปผลการดําเนินงาน

2. ผลการพัฒนามาตรฐานท่ี 2
2.1 โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจสอดคลองกับสภาพปญหาความ

ตองการพัฒนาของโรงเรียน นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถ่ินและสอดคลองกับ
แนวทางปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู สูมหานครแหงการเรียนรู และ
ใหผูเรียนมีโอกาสทางการศึกษาแบบเทาเทียมกัน

2.2 โรงเรียนนําระบบ Balanced Scorecard มาใชกําหนดทิศทางของโรงเรียนอยางชัดเจน
กําหนดกลยุทธไดถูกตองเหมาะสม และสามารถบริหารกลยุทธไดอยางมีประสิทธิภาพ ถายทอดทิศทาง
วัตถุประสงค เปาหมาย และตัวชี้วัดระดับโรงเรียนไปสูผูบริหารระดับตาง ๆ และบุคลากรทุกคน มีการดําเนิน
กิจกรรมเชิงกลยุทธ และมีทีมตดิตาม ประเมินผล และวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการตรวจติดตาม เพ่ือพัฒนา
โรงเรียนอยางตอเนื่องทุกระดับ

2.3 โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนการปฏิบัติการประจําป ให
สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยมีผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวน
รวมในการพัฒนาและรวมรับผิดชอบ

2.4 ผูที่เก่ียวของทุกฝาย และเครือขายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน มีสวนรวมในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา

2.5 โรงเรียนมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่
เหมาะสม เปนระบบและตอเนื่อง เปดโอกาสใหผูที่เก่ียวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

2.6 ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลง เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
องคกร บุคลากรในองคกร กระบวนการทํางาน และวัฒนธรรมในองคกร โดยแนวทางการปฏิบัติตามหลักของ
หลวงพอพระพุทธวรญาณผูกอตั้งโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ มกีารวางแผนการดําเนินการตางๆ เพ่ือ
ลดผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนใหเกิดการปรับตัวและการยอมรับ พรอมทั้งสราง
ศักยภาพใหมๆ เพ่ือรองรับใหการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอยางเปนผลตามเปาหมายที่วางไว

2.7 ผูบริหารโรงเรียนใชรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม โดยใหครู และบุคคลกรทาง
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การศึกษา หรือผูที่มีสวนเก่ียวของในกระบวนการตัดสินใจ ใชความคิดสรางสรรค และความเชี่ยวชาญ ในการ
บริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงค หรือแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดจากการบริหารงาน

2.8 ผูบริหารโรงเรียนยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
มุงพัฒนาผูเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

2.9 โรงเรียนจัดทําขอมูลสารสนเทศมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย และเปนปจจุบัน นําไป
ประยุกตใชได ดําเนินการอยางเปนระบบ มีกิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมที่กระตุนผูเรียนให
ใฝเรียนรู

มีผลการดําเนินงานเชิงประจักษจากการประเมินในดานตาง ๆ ดังนี้

ประเด็น ผลการประเมิน
การพัฒนา
บุคลากร

ผลการประเมิน
(ดีเย่ียม)
เกณฑ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
รอยละ 80 มี
ชั่วโมงอบรม
พัฒนาทางวิชาชีพ
อยางนอย 60
ชั่วโมง (86.57)

2.31

4.63

6.48

67.59
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รอยละช่ัวโมงของครูท่ีไดรับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ
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ประเด็น ผลการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การบริหารงาน
ของผูบริหาร

ผลการประเมิน
(ดีเย่ียม)
เกณฑ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
รอยละ 80 มี
ความพึงพอใจตอ
การบริหารของ
ผูบริหารอยูใน
ระดับดีข้ึนไป
(85.65)
การประเมินการ
ปฏิบัติงานของครู
และบุคลากรใน
โรงเรียน

ผลการประเมิน
(ดเีย่ียม)
เกณฑ
รอยละ 80 ของ
การประเมินการ
ปฏิบัติงานอยูใน
ระดับดีข้ึนไป
(97.96)

คีมาก
22%

ดี
64%

พอใช
10%

นอย
4%

รอยละความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหาร

60.19

76.39

82.41

71.76

37.50

20.83

15.74

25.93

2.31

2.78

1.85

2.31

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

จรรยาบรรณครู

อัตลักษณของโรงเรียน

ปฏิบัติหนาที่ตามที่รับมอบหมาย

เขารวมกิจกรรมของโรงเรียน

การประเมินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน

พอใช ดี ดีมาก
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ประเด็น ผลการประเมิน
ความคิดเห็น
ของครูตอการ
ประชุม
ประจําเดือน
ไปสูแนวทาง
ปฏิบัติ
ผลการประเมิน
(ดีเย่ียม)
เกณฑ
รอยละ 80
ของความ
คิดเห็นครูตอ
การประชุม
ประจําเดือน
อยูในระดับดี
ข้ึนไป(96.39)
ความพึงพอใจ
ตออาคาร
สถานที่
โรงเรียน

ผลการประเมิน
(ดีเย่ียม)
เกณฑ
รอยละ 80
ของครู
ผูปกครอง และ
นักเรียนความ
พึงพอใจตอ
อาคารสถานที่
ของโรงเรียน
อยูในระดับดี
ข้ึนไป (80.4)

45.37

31.48

40.28

45.83

38.89

50.46

61.57

59.72

47.22

61.11

4.17

6.94

6.94

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

ความชัดเจนของนโยบาย

การกํากับ ติดตาม งาน/กิจกรรม

การสรุปงาน/กิจกรรม แตละฝาย

การแลกเปลี่ยนเรียนรู

นําไปปฏิบัติได

รอยละความคิดเห็นของครูตอการประชุมประจําเดือน
พ.ค.60 - มี.ค. 61 ไปสูแนวทางการปฏิบัติ

ดีมาก ดี พอใช

35

50.3

36.6

20.1

13.6

20.5

34.6

50.2

49.7

50

66.6

25.3

55.2

55.2

11.2

9.8

10.6

45.6

22

10.2

3.6

3.6

2.7

15.5

2.3

0 20 40 60 80 100 120

เอ้ือตอการเรียนรู

เพียงพอ

สะอาด สวยงาม

พรอมตอการใชงาน

มีแหลงสืบคนขอมูล

สาาธารณูปโภค

ความปลอดภัย

รอยละความพึงพอใจของครู ผูปกครอง และนักเรียนตออาคารสถานท่ี
โรงเรียน

ดีมาก ดี พอใช นอย
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3. จุดเดนมาตรฐานท่ี 2
1) ดานบุคลากร ครูและบุคลากรสวนใหญของโรงเรียนมีความพรอมในการปฏิบัติงานทั้งดาน

ความรู ทักษะ ความชํานาญ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ มีอิสระในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ครูผูสอนตรงตามสาขาที่สอนและมีความสามารถพิเศษหลากหลายซึ่งไดนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน สวน
บุคลากรฝายสนับสนุนเพียงพอและผูปกครองของโรงเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู  ผูบริหารมีภาวะความ
เปนผูนําสูง เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ทําใหครูและบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรูความสามารถ และทุมเท
เสียสละในหนาที่ของตนเอง

2) ดานการบริหารงานขององคกร  โรงเรียนมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของสังคม มีระบบบริหาร
จัดการที่ดี มีสถานภาพชัดเจน วัฒนธรรมองคกรมีความเขมแข็ง สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูและการ
ปฏิบัติงาน  มีขอมูลสารสนเทศที่หลากหลาย  มีแหลงงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ และผูปกครอง ใหอิสระใน
การบริหารจัดการและเอ้ือประโยชนเพ่ือการพัฒนานักเรียนและบุคลากรใหมีคุณธรรม มีความเปนเลิศทางวิชาการ
โรงเรียนมีการบริหารงานที่มีประสิทธิผลและเปดโอกาสในการรับฟงความคิดเห็นทําใหการดําเนินงานเปนไปอยาง
อิสระ

3) ดานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมีหลักสูตรการสอนหลากหลายสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูเรียน ผูปกครองและชุมชน ไดแก หลักสูตรโครงการอัจฉริยะทางวิชาการ หลักสูตรโครงการ
สองภาษา หลักสูตรโครงการเตรียมความพรอมทางวิชาการทหาร หลักสูตรโครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการ
โครงการเตรียมความรูมุงสูมหาวิทยาลัย หลักสูตรของโรงเรียนมีความเหมาะสม  ทันสมัยและมีความหลากหลาย
ตอบสนองตอความตองการของผูเรียน มีบรรยากาศกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยการจัดกิจกรรมโครงการ
ตาง ๆ ใหแกนักเรียนที่มีจํานวนมากในแตละป  อีกทั้งมีความหลากหลาย  มีกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เนน
การปฏิบัติจริง มีการนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร รวมทั้งบริการวิชาการในดานการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ศึกษาดูงานและโครงการความรวมมือทางวิชาการกับโรงเรียนตางๆ

4) ดานสถานที่สิ่งแวดลอมและวัสดุอุปกรณ โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู  มี
เครื่องมือและอุปกรณ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย พรอมตอการเรียนรูและการทํางาน  มีการใชสื่อที่
หลากหลาย พัฒนาดานสื่อและเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ อยางตอเนื่อง และขยายโรงเรียนเปน 2 แหง คือ โรงเรียน
วินิตศึกษา แหงที่ 2 เพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรูของนักเรียนและการบริหารจัดการของโรงเรียน ทําใหนักเรียนมี
โลกทัศนและประสบการณที่กวางขวางทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และมีทักษะในการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง รวมทั้งทําใหการบริหารจัดการของโรงเรียนเปนระบบทันสมัย มีประสิทธิภาพ โดยนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมามาสรางสรรคพ้ืนที่ภายในโรงเรียนใหเกิดแหลงเรียนรูภายในแบบครบวงจร

4. จุดควรพัฒนามาตรฐานท่ี 2
1) ดานบุคลากร ครูและบุคลากรของโรงเรียนบางสวนมีความกระตือรือรนในการทํางานนอย

ทําใหเกิดความลาชาในการทํางานและการบริหารจัดการ อัตราสวนในการทําวิจัยนอย ขาดกระบวนการนิเทศการ
สอนอยางตอเนื่อง บุคลากรสายสนับสนุนมีการแบงรายละเอียดของกรอบงานไมชัดเจน และจํานวนบุคลากรฝาย
สนับสนุนมีจํานวนมาก แตการทํางานลาชา เนื่องจากการทํางานไมเปนระบบ ไมเห็นความสําคัญหรือตระหนักใน
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งานที่ไดรับมอบหมายเทาที่ควร  มีความซ้ําซอนในการทํางาน ทัศนคติของบุคลากรไมทํางานเชิงรุก บุคลากรขาด
ความเขาใจบทบาทในการทํางานยึดติดการทํางานแบบเดิม

2) ดานการบริหารงานขององคกรการอนุมัติการดําเนินงาน หรือกิจกรรมตาง ๆ ขาดความ
คลองตัว งานบางสวนลาชาสงผลกระทบการดําเนินงานของโรงเรียน ขาดการกํากับติดตามงานอยางตอเนื่อง การ
บริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไมสมบูรณ ไมเปนปจจุบัน ทําใหกิจกรรมบางกิจกรรมไมไดดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติงาน

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม

3.1 การมีระบบการเรียนการสอนที่สรางโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวม
3.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถ่ิน
3.3 การตรวจสอบและประเมินผลความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ

1. กระบวนการพัฒนามาตรฐานท่ี 3
โรงเรียนดําเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการ

ดําเนินงาน/กิจกรรมอยางหลากหลาย ไดแก งานหลักสูตรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการในแตละกลุมสาระการเรียนรู
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปรับโครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรู พัฒนาสูประชาคมอาเซียนและ
มาตรฐานสากล เนนความหลากหลายของการจัดหลักสูตรตามความถนัดของผูเรียน

มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน ออกแบบชิ้นงานรวมกันทุกกลุมสาระการเรียนรู สงเสริมให
นักเรียนนําเสนอผลงาน สนับสนุนใหครูจัดการเรียนการสอนที่สรางโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวม ไดลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เนนทักษะการคิด ครูมีการมอบหมายหนาที่ให
นักเรียนออกแบบ สรางสรรคชิ้นงาน ดวยตนเอง จัดการเรียนการสอนแบบ STEM เชน กิจกรรมสัปดาหวัน
วิทยาศาสตร วันอาเซียนศึกษา กิจกรรม MATH FESTIVAL กิจกรรมวงดนตรีลูกทุงวินิตศึกษา เปนตน

ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู สงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บนพ้ืนฐานคุณธรรมจริยธรรม เชน การปลูกมะละกอ กลวย ผักไฮโดโปรนิกส เห็ด มะนาว และขาวโพด การถนอม
อาหาร เชน การทําไขเค็ม แยมมะละกอ เปนตน ทําใหผูเรียนเกิดสมรรถนะตามหลักสูตร

คุณลักษณะอันพึงประสงคที่สอดคลองกับหนวยการเรียนรู ครูทุกคนทําวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียน
ละ 1 เรื่อง และนําผลการวิจัยมาแกปญหาผูเรียน

2. ผลการดําเนินงานมาตรฐานท่ี 3
จากการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลาย เพ่ือพัฒนาใหครูมีการจัดการเรียนการ

สอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติและสนองความ
ตองการของผูเรียน กระตุนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค คิดแกปญหาและตัดสินใจ รูจักศึกษาหา
ความรูแสวงหาคําตอบและสรางองคความรูดวยตนเอง นําภูมิปญหาทองถ่ิน เทคโนโลยีและสื่อที่เหมาะสมมา
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน ฝกและสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของผูเรียน ใหผูเรียนไดรับการ
พัฒนาสุนทรียภาพอยางครบถวน ทั้งดานดนตรี ศิลปะ และกีฬา สงเสริมความเปนประชาธิปไตย การทํางาน
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รวมกับผูอ่ืน และความรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน มีการประเมินพัฒนาผูเรียนดวยวิธีหลากหลายและตอเนื่อง มีการ
จัดกิจกรรมใหผูเรียนรักโรงเรียนและกระตือรือรนในการเรียน

มีผลการดําเนินงานเชิงประจักษจากการประเมินในดานตาง ๆ ดังนี้

ประเด็น ผลการประเมิน
การจัดทํา
แผนการ
จัดการเรียนรู

ผลการประเมิน
(ดีเย่ียม)
เกณฑ
รอยละ 80
ของครูผูสอน
จัดทําแผนการ
จัดการเรียน
รูอยูในระดับดี
ข้ึนไป(81.23)

ความคิดเห็น
ของนักเรียน
เก่ียวกับ
ครูผูสอนวิชา
ภาษาไทย

ผลการประเมิน
(ดีเย่ียม)
เกณฑ
รอยละ 80
ของความ
คิดเห็นอยูใน
ระดับดีข้ึนไป
(84.23)

18.75
20

15.15
14.29
14.29

20.00
21.43

27.27

62.5
60

69.70
64.29

71.43
50.00

57.14
63.64

18.75
20

15.15
21.43

14.29
30.00

21.43
9.09

0 10 20 30 40 50 60 70 80

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ

การงานอาชีพ
ภาษาตางประเทศ

ระดับคุณภาพการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูของครู ปการศึกษา
2560

แยกตามกลุมสาระการเรียนรู

พอใช ดี ดีเยี่ยม

36.54

27.59

14.75

36.13

37.60

31.88

41.27

53.26

45.96

40.43

53.26

56.49

61.19

53.26

3.26

18.27

28.10

8.11

3.26

6.93

3.01

6.93

8.18

16.73

2.49

2.64

2.46

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

เนื้อหาสาระ

วิธีการสอน

ส่ือการสอน

การตรงเวลา

สอนเขาใจงาย

เปนกันเอง

การประเมินผล

ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับครูผูสอนวิชาภาษาไทย

ดีมาก ดี ปานกลาง นอย
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ประเด็น ผลการประเมิน
ความคิดเห็น
ของนักเรียน
เก่ียวกับ
ครูผูสอนวิชา
คณิตศาสตร

ผลการประเมิน
(ดีเย่ียม)
เกณฑ
รอยละ 80
ของความ
คิดเห็นอยูใน
ระดับดีข้ึนไป
(84.01)
ความคิดเห็น
ของนักเรียน
เก่ียวกับ
ครูผูสอนวิชา
วิทยาศาสตร

ผลการประเมิน
(ดีเย่ียม)
เกณฑ
รอยละ 80
ของความ
คิดเห็นอยูใน
ระดับดีข้ึนไป
(82.99)

28.80

32.91

19.55

31.03

19.11

25.61

25.61

48.90

48.17

64.49

63.83

53.74

67.68

58.62

16.73

14.71

11.92

3.60

20.36

10.38

14.49

5.58

4.22

4.04

1.54
6.79

1.28

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

เนื้อหาสาระ

วิธีการสอน

ส่ือการสอน

การตรงเวลา

สอนเขาใจงาย

เปนกันเอง

การประเมินผล

ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร

ดีมาก ดี ปานกลาง นอย

25.28

28.94

16.58

35.88

28.69

36.21

32.58

57.92

59.87

45.12

56.93

56.49

50.22

50.22

9.54

6.20

22.89

4.07

9.72

13.57

15.41

7.26

4.99

15.41

3.12

5.10

1.80

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

เนื้อหาสาระ

วิธีการสอน

ส่ือการสอน

การตรงเวลา

สอนเขาใจงาย

เปนกันเอง

การประเมินผล

ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร

ดีมาก ดี ปานกลาง นอย
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ประเด็น ผลการประเมิน
ความคิดเห็น
ของนักเรียน
เก่ียวกับ
ครูผูสอนวิชา
สังคมศึกษา

ผลการประเมิน
(ดีเย่ียม)
เกณฑ
รอยละ 80
ของความ
คิดเห็นอยูใน
ระดับดีข้ึนไป
(87.77)

ความคิดเห็น
ของนักเรียน
เก่ียวกับ
ครูผูสอนวิชา
สุขศึกษาและ
พลศึกษา

ผลการประเมิน
(ดีเย่ียม)
เกณฑ
รอยละ 80
ของความ
คิดเห็นอยูใน
ระดับดีข้ึนไป
(90.73)

32.47

35.36

31.51

35.14

37.56

41.27

38.00

53.48

53.26

56.31

57.41

42.48

50.07

50.07

9.65

8.25

8.14

5.32

14.16

8.66

7.34

4.40

3.12

4.04

2.13

5.80

4.59

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

เนื้อหาสาระ

วิธีการสอน

ส่ือการสอน

การตรงเวลา

สอนเขาใจงาย

เปนกันเอง

การประเมินผล

ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา

ดีมาก ดี ปานกลาง นอย
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31.33

44.06

42.41

45.49

50.22

53.52

59.39
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51.36
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11.04
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3.85

19.19

4.59
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5.39

4.59
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เนื้อหาสาระ

วิธีการสอน

ส่ือการสอน

การตรงเวลา

สอนเขาใจงาย

เปนกันเอง

การประเมินผล

ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับครูผูสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ดีมาก ดี ปานกลาง นอย
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ประเด็น ผลการประเมิน
ความคิดเห็น
ของนักเรียน
เก่ียวกับ
ครูผูสอนวิชา
ศิลปะ

ผลการประเมิน
(ดีเย่ียม)
เกณฑ
รอยละ 80
ของความ
คิดเห็นอยูใน
ระดับดีข้ึนไป
(80.87)

ความคิดเห็น
ของนักเรียน
เก่ียวกับ
ครูผูสอน
วิชาการงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี

ผลการประเมิน
(ดีเย่ียม)
เกณฑ
รอยละ 80
ของความ
คิดเห็นอยูใน
ระดับดีข้ึนไป
(86.94)

41.27

32.83

34.67

31.25

28.94

38.00

31.25

44.57

48.61

44.79

45.12

54.22

52.68

37.86

9.39

13.39

16.80

15.92

13.06

9.32

22.45

4.77

5.17

3.74

7.70

3.78

8.44

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

เนื้อหาสาระ

วิธีการสอน

ส่ือการสอน

การตรงเวลา

สอนเขาใจงาย

เปนกันเอง

การประเมินผล

ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับครูผูสอนวิชาศิลปะ

ดีมาก ดี ปานกลาง นอย

40.43

37.60

42.48

40.72

40.39

36.13

27.81

50.22

50.00

45.34

53.48

45.16

56.35

42.48

8.03

8.66

12.18

5.80

9.87

7.52

25.13

1.32

3.74

4.59

4.59

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

เนื้อหาสาระ

วิธีการสอน

ส่ือการสอน

การตรงเวลา

สอนเขาใจงาย

เปนกันเอง

การประเมินผล

ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับครูผูสอน
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ดีมาก ดี ปานกลาง นอย
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ประเด็น ผลการประเมิน
ความคิดเห็น
ของนักเรียน
เก่ียวกับ
ครูผูสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ

ผลการประเมิน
(ดีเย่ียม)
เกณฑ
รอยละ 80
ของความ
คิดเห็นอยูใน
ระดับดีข้ึนไป
(80.95)

ความพึงพอใจ
ในการจัด
กิจกรรมทาง
วิชาการ

ผลการประเมิน
(ดีเย่ียม)
เกณฑ
รอยละ 80
ของความพึง
พอใจในระดับ
ดีข้ึนไป
(91.67)

24.14

27.81

25.68

32.87

25.28

38.00

36.28

51.61

53.41

53.89

54.48

46.07

52.68

44.42

15.59

15.04

15.44

8.25

23.55

9.32

14.71

8.66

3.74

4.99

4.40

5.10

4.59
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เนื้อหาสาระ

วิธีการสอน

ส่ือการสอน

การตรงเวลา

สอนเขาใจงาย

เปนกันเอง

การประเมินผล

ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับครูผูสอนภาษาอังกฤษ

ดีมาก ดี ปานกลาง นอย
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33.96
39.16
41.33
43.30

37.09

56.71
36.67

60.09
58.33
51.24
47.62

49.59
57.47

10.60
8.17
6.96
7.71
9.61

11.05
7.11
5.44
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การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร
จัดกิจกรรม MATH FESTIVAL

การเสนอผลงานภาษาไทย
การเสนอผลงานภาษาอังกฤษ

การจัดกิจกรรมรักการอาน
กิจกรรมวันอาเซียน

นําเสนอผลงาน STEM
นําเสนอผลงานกิจกรรมชุมนุม

ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมทางวิชาการ

ดีมาก ดี ปานกลาง
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3. จุดเดนมาตรฐานท่ี 3
โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดังนี้
1) มีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 สอดคลองกับ

บริบทของชุมชน และทองถ่ินตามความสนใจ ความตองการและความถนัดของผูเรียน
2) ครูมีความตั้งใจ มุงมั่นในการพัฒนาการสอน
3) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติและสนอง

ความตองการของผูเรียน
4) ครูกระตุนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค คิดแกปญหาและตัดสินใจ รูจักศึกษาหา

ความรูแสวงหาคําตอบและสรางองคความรูดวยตนเอง
5) ครูใชเทคโนโลยีและสื่อที่เหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน
6) ครูสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของผูเรียน ทั้งในและนอกหองเรียน
7) โรงเรียนจัดกิจกรรมใหผูเรียนรักโรงเรียนและกระตุนใหผูเรียนรักในการเรียน
8) ครูสงเสริมใหผูเรียนมีจิตสํานึกที่ดีตอชุมชน จนกลายเปน “วินิตจิตอาสา”

4. จุดควรพัฒนามาตรฐานท่ี 3
1) ควรสงเสริมการนําภูมิปญญาทองถ่ิน และผลิตภัณฑในทองถ่ินมามีสวนรวมในการจัดการ

เรียนการสอนไดมากยิ่งข้ึน
2) ควรใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนําไปใชพัฒนาตนเอง
3) ควรมีแบบประเมินผลที่หลากหลาย และเนนการประเมินผลตามสภาพจริง
4) ควรพัฒนาครูใหมีทักษะกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ STEM
5) ควรจัดการเรียนการสอนใหมีความแตกตางในแตละหลักสูตร เพ่ือสอดคลองกับบริบทของ

หลักสูตรสถานศึกษาในแตละหลักสูตร
6) ควรพัฒนาครูใหมีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย
7) ควรพัฒนาแหลงเรียนรูภายในใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล
ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม

การวางแผนระบบการจัดคุณภาพการศึกษาโดยมใชระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐาน สงผลใหผูที่เก่ียวของมีความมั่นใจตอคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน

1. กระบวนการพัฒนามาตรฐานท่ี 4
โรงเรียนดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน 8 ข้ันตอน ดังนี้
ข้ันตอนที่ 1 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ โรงเรียนดําเนินงานดังตอไปนี้
1) จัดโครงสรางการบริหาร โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารที่ชัดเจน โดยแบงเปน 4 ฝาย (ฝาย

บริหาร  ฝายวิชาการ  ฝายกิจการนักเรียน  และฝายสัมพันธชุมชน)
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2) แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
3) จัดระบบสารสนเทศ ที่มีขอมูลอยางเพียงพอตอการดําเนินงาน

ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อยูในระดับดีเยี่ยม
โรงเรียนกําหนดเกณฑการจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช

2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทางโรงเรียนไดกําหนดเกณฑการจบเพ่ิมเติม
ไดแก นักเรียนตองสอบผานนักธรรมชั้นตรี ถึงจะสามารถจบการศึกษาได ซึ่งสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนเปน
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

ข้ันตอนที่ 3 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยคํานึงถึงหลักและครอบคลุมในเรื่องตอไปนี้
1) บริบทของโรงเรียน และการวิเคราะห SWOT
2) กําหนดเปาหมายของปการศึกษา 2560 “วินิตศึกษามหานครแหงการเรียนรู”
3) กําหนดงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2560
4) กําหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรของโรงเรียนทุกคนรวมทั้งผูเรียนรับผิดชอบและดําเนินงาน

ตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
5) กําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางชัดเจน

ข้ันตอนที่ 4 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนมอบหมายงานประกันคุณภาพภายใน กํากับ ติดตามการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมใน

แผนปฏิบัติการประจําป 2560 ปฏิบัติ/ไมปฏิบัติตามแผนงาน
ข้ันตอนที่ 5 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบ ทบทวน และ

รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ข้ันตอนที่ 6 การประเมินคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนกําหนดเปาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่สําคัญในระดับ 3 ข้ึนไป

และนักเรียนตองสอบผานนักธรรมศึกษาชั้นตรี

ข้ันตอนที่ 7 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป
งานประกันคุณภาพภายในดําเนินการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 2560



52รายงานประกนัคุณภาพภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ จงัหวัดลพบุรี

ข้ันตอนที่ 8 การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
นําขอมูลที่ไดจาก SAR และขอมูลอ่ืน ๆ ของ โรงเรียนไปเปนขอมูลเพ่ือใชในการวางแผนจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําป ในรอบปการศึกษาตอไป

2. ผลการดําเนินงานมาตรฐานท่ี 4
1) โรงเรียนมีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

อยางเปนระบบ
2) ผลการประเมินคุณภาพภายในมีระดับคุณภาพดีเยี่ยม
3) ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชนในการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาอยูในระดับดีข้ึนไป

ประเด็น ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
ของครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
เก่ียวกับการ
ประกัน
คุณภาพภายใน

ผลการประเมิน
(ดีเย่ียม)
เกณฑ
รอยละ 80
ของความพึง
พอใจอยูใน
ระดับดีข้ึนไป
(96.03)

45.37

41.20

34.72

34.72

43.06

24.07

44.44

54.63

55.56

61.11

60.19

51.85

65.74

55.56

3.24

4.17

5.09

5.09

10.19

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง

จัดทํารายงานประจําป

การประเมินคุณภาพภายใน

การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ

จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

การบริหารขอมูลสารสนเทศ

กําหนดมาตรฐานการศึกษา

ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายใน

ดีมาก ดี ปานกลาง
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ประเด็น ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
ของผูที่เก่ียวของ
เรื่องการจัด
การศึกษา

ผลการประเมิน
(ดีเย่ียม)
เกณฑ
รอยละ 80 ของ
ความพึงพอใจอยู
ในระดับดีข้ึนไป
(84.15)

การนิเทศ กํากับ
ติดตาม และ
ประเมินผล
โครงการ/
กิจกรรม

ผลการประเมิน
(ดี)
เกณฑ
รอยละ 80 ของ
การดําเนิน
กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติงาน ป
การศึกษา 2560
(71.08)

85.9
89.6

81.2
85.6

89.6
65.8

75.9
82.3

79.6
95.6
94.5

0 20 40 60 80 100 120

การบริหารงานของผูบริหาร
การเปดโอกาสการมีสวนรวม

สงเสริมการเรียนรูของนักเรียน
สงเสริมพัฒนาครู

การจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู
ส่ิงอํานวยความสะดวกในการเรียนรู

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและเขียน

ความสามารถในการใชภาษา
ความสามารถในการอาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค

รอยละความพึงพอใจของผูท่ีเกี่ยวของเรื่องการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ระดับดีข้ึนไป

66.67

77.78

61.90

100.00

33.33

4.76

19.05

0.00

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

ฝายวิชาการ

ฝายกิจการนักเรียน

ฝายสัมพันธชุมชน

ฝายบริหาร

รอยละการดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานแตละฝายงาน
ปการศึกษา 2560

ไมไดปฏิบัติ ปฏิบัติ



54รายงานประกนัคุณภาพภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ จงัหวัดลพบุรี

3. จุดเดนมาตรฐานท่ี 4
โรงเรียนใหความสําคัญกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ดังนี้
1) กําหนดฝายงานที่มีหนาที่การรับผิดชอบที่ชัดเจน
2) ฝายบริหารของโรงเรียนใหการสนับสนุนระหวางการกํากับ ติดตาม และประเมินผล
3) ใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร

ภายในโรงเรียนทุกฝายที่เก่ียวของ
4) กําหนดแนวทางและวิธีดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
5) มีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปอยางตอเนื่องและบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
6) การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในเนนการมีสวนรวม
7) ติดตาม ตรวจสอบแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและ

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่กําหนด
8) มีการแกไขขอบกพรองที่พบ และไดรับการแกไขอยางจริงจัง

4. จุดควรพัฒนามาตรฐานท่ี 4
1) ขาดการใหขอมูลยอนกลับแกครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
2) ขาดการติดตาม ชวยเหลือดานการเรียนรูของนักเรียนเปนรายบุคคล
3) ความลาชาของขอมูลสารสนเทศแตละงาน/โครงการ/กิจกรรม
4) ครู และบุคลากร บางสวนยังไมเห็นความสําคัญในการประกันคุณภาพภายใน
5) ควรมีการจัดทําระบบและกลไกพ่ีเลี้ยงดูแลในเรื่องของการประกันคุณภาพในระดับหนวยงาน

สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูในระดับ 4 ดีเย่ียม

จากผลการดําเนินงาน โครงการและกิจกรรมตาง ๆ สงผลใหโรงเรียนจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไวในแตละมาตรฐานจากผลการประเมินสรุปไดวาดีเยี่ยม  ทั้งนี้เพราะ
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยูในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา
อยูในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยูในระดับดีเยี่ยม

ทั้งนี้ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย ที่เปนไปตามปญหาและ
ความตองการพัฒนาตามสภาพของผูเรียน สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน และสภาพชุมชนทองถ่ิน ดัง
ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยูในระดับดี ผูเรียนอานหนังสือออกและอาน
คลอง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารไดทุกคน สามารถใชเทคโนโลยีการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง สงผล
ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) สูงกวาระดับชาติทุกรายวิชา
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ผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 มีความรู ทักษะ เจตคติที่ดี และสามารถศึกษาตอใน
ระดับที่สูงข้ึน ที่เหมาะสมกับตนเอง ทางโรงเรียนมีการพัฒนาศักยภาพตามความเหมาะสมของผูเรียนตามหลักสูตร
ของโรงเรียน การจัดกิจกรรมชุมนุม  การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู สงเสริมการเรียนรูดานวิชาการ จน
เปนเอกลักษณของโรงเรียน คือ “เลิศล้ําวิชาการ”

ผูเรียนมีอัตลักษณของโรงเรียน “ลูกวินิตมีวินัย” ไดแก มีระเบียบแถว การตรงตอเวลา การมี
สัมมาคารวะ การรักษาความสะอาด แตงกายถูกตองเรียบรอย และมีมารยาทในที่ประชุม และผูเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคอยูในระดับดีข้ึนไปทุกคน เปนที่ยอมรับของชุมชน

ดานครูผูสอนมีกระบวนการจัดการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการประเมินผลผูเรียนตาม
สภาพจริง การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน อยูในระดับดีเยี่ยม การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
และสมรรถนะของผูเรียนสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 มีการออกแบบการจัดการเรียนรูที่
เปนไปตามความตองการของผูเรียนในแตละหลักสูตรของโรงเรียน พัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เนนกระบวนการ
คิด กิจกรรมกลุม เนนการสรางผลิตภัณฑในทองถ่ิน ใชสื่อการเรียนรู ติดตาม ตรวจสอบ และชวยเหลือนักเรียน
เปนรายบุคคล สรางใหนักเรียนเปนนักเรียน “วินิตจิตอาสา”

โรงเรียนมีการวางแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และสามารถดําเนินงานตามแผนที่เกิดข้ึนจากการ
มีสวนรวม ใชผลการประเมินและการดําเนินงานที่ผานมาเปนฐานในการพัฒนา และสอดคลองกับเปาหมายการ
พัฒนา ตรวจสอบผลการดําเนินงาน และการปรับปรุงแกไขงานไดดีข้ึนอยางตอเนื่องและเปนระบบ การประเมิน
เปนการประเมินตามสภาพจริง ใชวิธีการประเมินแบบ 360 องศา โรงเรียนใหความสําคัญกับผูที่เก่ียวของทุกฝาย
ทั้งคณะกรรมการโรงเรียน คณะผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน เพ่ือเกิดความรวมมือในการวางระบบ
และดําเนินการจนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีการประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม ในมาตรฐานที่ 2
และ 4 ทําใหผูปกครอง และชุมชน เกิดความมั่นใจตอระบบการบริหารและการจัดการของโรงเรียง

ประเด็น ผลการประเมิน
ความพึงพอใจตอ
หลักสูตรของ
โรงเรียน

ผลการประเมิน
(ดีเย่ียม)
เกณฑ
รอยละ 80 ของ
ความพึงพอใจอยู
ในระดับดีข้ึนไป
(86.33) 86.67

90.67
83.33

90.67
86.00

85.00
80.67

84.00
90.00

74.0076.0078.0080.0082.0084.0086.0088.0090.0092.00

โครงการอัจฉริยะภาพทางวิชาการ
โครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการ

โครงการสอนสองภาษา
โครงการเตรียมความพรอมทางวิชาการทหาร

โครงการชางเผือก
โครงการทุนหลวงพอใหญ

โครงการวิทย-คณิต
โครงการความสามารถพิเศษ

โครงการเตรียมความรูมุงสูมหาวิทยาลัย

รอยละความพึงพอใจของผูปกครองตอหลักสูตรของโรงเรียน
ในระดับดีข้ึนไป
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ประเด็น ผลการประเมิน
ผลสอบ O-NET
ระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 3 และ 6

ผลการประเมิน
(ดีเย่ียม)
เกณฑ
คะแนนเฉลี่ยทุก
รายวิชาสูงกวา
คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด
สังกัด และ
ประเทศ

๕๒.๘๘

๓๒.๓๐ ๓๕.๐๖ ๓๓.๖๒

๔๗.๘๒

๒๖.๑๗
๓๒.๑๒ ๓๐.๐๕

๔๗.๘๙

๒๖.๘๘
๓๒.๓๓ ๓๒.๙๒

๔๘.๒๙

๒๖.๓๐
๓๒.๒๘ ๓๐.๔๕

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบ O-Net ปการศึกษา ๒๕๖๐ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัดเอกชน คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

๖๑.๑๕

๒๙.๐๗
๓๓.๖๖

๓๘.๖๒
๓๔.๓๘

๕๑.๔๔

๒๖.๓๙ ๒๙.๘๒
๓๕.๒๒

๒๘.๖๕

๔๖.๙๐

๒๔.๖๘ ๒๙.๓๐ ๓… ๓๑.๔๒

๔๙.๒๕

๒๔.๕๓
๒๙.๓๗

๓๔.๗๐
๒๘.๓๑

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

๗๐.๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบ O-Net ปการศึกษา ๒๕๖๐ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด

คะแนนเฉล่ียระดับสังกัดเอกชน คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ
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ประเด็น ผลการประเมิน
คุณสมบัติของ
นักเรียนตามที่
โรงเรียนกําหนด

ผลการประเมิน
(ดีเย่ียม)
เกณฑ
รอยละ 80 ของ
นักเรียนมี
คุณสมบัติตามที่
โรงเรียนกําหนด
อยูในระดับ
ดีเยี่ยม

การประเมิน
หลักสูตรโรงเรียน

ผลการประเมิน
(ดีเย่ียม)
เกณฑ
รอยละ 80 ของ
ความคิดเห็นการ
ประเมินหลักสูตร
โรงเรียนอยูใน
ระดับดีข้ึนไป
(89.15)

94.79

94.37

100

87.75

93.35

80 85 90 95 100 105

อานคิด วิเคราะห เขียน

สมรรถนะผูเรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ลูกวินิตมีวินัย

บันทึกรักการอาน

รอยละคุณสมบัติของนักเรียนตามท่ีโรงเรียนกําหนด ระดับดีเย่ียม

35.15

28.38

36.77

34.62

55.62

51.23

54.77

60.08

9.23

20.38

8.46

5.31

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

บริบท(วิสัยทัศน/สมรรถนะ/คุณสมบัติผูเรียน)

ปจจัยเบื้องตน(ครู/สื่อ/งบ)

ดานกระบวนการ(การสอน/วัดผล/การบรหิาร)

ผลผลิต

รอยละของความคิดเห็นจากแบบสอบถามการประเมินหลักสูตรโรงเรียน

ดีมาก ดี พอใช
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การปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices)
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสูมหานครแหงการเรียนรู

การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนโดยใชหลักการจัดการคุณภาพตาม
กระบวนการ PDCA เปนตัวขับเคลื่อน ดําเนินงานดังนี้ ประชุมครูเพ่ือสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา สรางหลักสูตรตามความตองการของผูปกครอง บนบริบทของโรงเรียน ความหลากหลาย
และความแตกตางของหลักสูตร แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําหลักสูตรของโรงเรียน นํามาให พรอม
ประเมินผล และนําผลการประเมินมาวิเคราะห และพัฒนาหลักสูตร จนกลายเปนหลักสูตรโรงเรียนดังนี้

1. หลักสูตรโครงการสอนสองภาษา
2. หลักสูตรโครงการอัจฉริยภาพทางวิชาการ
3. หลักสูตรโครงการเตรียมความพรอมทางวิชาการทหาร
4. หลักสูตรโครงการความสามารถพิเศษ ศิลปะ ดนตรีและกีฬา
5. หลักสูตรโครงการสงเสริมโอลิมปกทางวิชาการ
6. หลักสูตรโครงการชางเผือก
7. หลักสูตรโครงการทั่วไป(วิทย-คณิต)
8. หลักสูตรโครงการทุนหลวงพอใหญ
9. หลักสูตรเตรียมความรูมุงสูมหาวิทยาลัย แผนการเรียนวิทย-คณิต

สําหรับการรับนักเรียนปการศึกษา 2561 ทางโรงเรียนไดเปดหลักสูตรเพ่ือสนองความ
ตองการของผูปกครอง นักเรียน และชุมชน ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ิม 5 แผนการเรียน ไดแก
แผนการเรียนวิทย – คณิต(Text Book) ศิลป-คํานวณ ศิลป-ภาษาจีน ศิลป-ภาษาญี่ปุน และไทย – สังคม เพ่ือเพ่ิม
ความหลากหลายในการศึกษาตอของนักเรียน และผูปกครอง

2. วงดนตรีลูกทุงเยาวชนวินิตศึกษา
การจัดการศึกษาในปจจุบัน มุงเนนใหนักเรียนเปนสําคัญ โดยตองการใหนักเรียนมี

โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูและเก็บมวลประสบการณในสิ่งที่ตัวเองถนัดและสนใจมากที่สุด โรงเรียนตระหนักในเรื่อง
นี้เปนพิเศษ จึงพยายามเจียระไนแววอัจฉริยะของนักเรียนในทุก ๆ ดาน วงดนตรีลูกทุงเยาวชนวินิตศึกษา ตั้งข้ึนมา
เพ่ือเจียระไนสงเสริมอัจฉริยภาพเด็กทางดานศิลปะ ดนตรี ภายใตแนวคิดที่วา ใครเปนนักรองตองรองเพลงให
ไพเราะที่สุด ใครเปนนักดนตรีตองบรรเลงใหเยี่ยมที่สุด ใครเปนนักแสดง (นักเตน) ตองเลนใหดีที่สุด วงดนตรีลูกทุง
เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมภายในโรงเรียน อาจจะเรียกวาเปนกิจกรรมเล็กๆ ที่เชื่อวาไมมีผูปกครองคนใดสงเด็กมา
เรียนที่โรงเรียน แลวอยากใหเปนนักรอง แตอยากใหสามารถสอบเขาเรียนตอไดในระดับมหาวิทยาลัย วิชาการ
ดนตรีเปนสวนหนึ่งของวิชาหลักทั้งหมด จึงใหความสําคัญใหเปนหนาเปนตาของโรงเรียน วงดนตรีลูกทุงเยาวชน
วินิตศึกษา มีผลงานมากมาย ทั้งในระดับจังหวัด และประเทศ เปนที่รูจักจากการแขงขันรายการชิงชาสวรรค การ
แขงขันชิงถวยพระราชทาน และการเขารวมแสดงผลงานตาง ๆ เปนที่ยอมรับของคนทั่วไป นักเรียนในวงดนตรีมี
รายไดจากการแสดงเพ่ือเปนทุนการศึกษา และนักเรียนสามารถเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาดวยความสามารถ
เฉพาะทางดานดนตรี
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บทที่ 3
สรุปผล แนวทางการพฒันา และความตองการชวยเหลือ

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ กําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาไวดังนี้
๑. พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานสากล และจัดกิจกรรมตามหลักสูตร กิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ของผูเรียนใหสูงข้ึน ไดมาตรฐาน
๒. ปรับปรุงกิจกรรมเพ่ือพัฒนาใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการศึกษา สงเสริมการทํางาน

ที่หลากหลาย ผานกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน และกิจกรรมสรางจิตอาสา
๓. สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ การเสนอผลงานของครู พัฒนาครูใหมีความกาวหนาทาง

วิชาชีพ สนับสนุนใหครูใชเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู อยางตอเนื่อง

กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานพัฒนาคุณภาพนักเรียน
๑.๑ สงเสริมการมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง
๑.๒ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู
๑.๓ พัฒนาผูเรียนใหมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณและหางไกลยาเสพติด

ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานพัฒนาบุคลากร
๒.๑ พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะการใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ
๒.๒ พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ

ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
๓.๑ พัฒนาแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกที่เอ้ือตอการเรียนรู และพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศใหทันยุคทันสมัย
ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

๔.๑ พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม ใหสอดคลองกับ พรบ.การศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานพัฒนาอาคารสถานที่

๕.๑ ขยายพ้ืนที่โรงเรียน และสรางอาคารเรียนใหเพียงพอตอจํานวนนักเรียน(วินิตศึกษาแหงที่ ๒)
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๕.๒ ปรับปรุงอาคารสถานที่ การรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย ความปลอดภัย
๕.๓ พัฒนาสภาพแวดลอมใหมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู

ยุทธศาสตรที่ ๖ ดานพัฒนาความสัมพันธชุมชน
๖.๑ สงเสริมความรวมมือระหวางผูปกครอง ชุมชน องคกรภาครัฐ องคกรภาคเอกชน องคกร

ศาสนา ในทุกกิจกรรมของโรงเรียนและกิจกรรมของชุมชน

จุดเดน
 ดานคุณภาพผูเรียน

1) ผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) สูงกวาระดับจังหวัด สังกัด และ
ประเทศทุกกลุมสาระการเรียนรู

2) ผูเรียนมีวินัยเปนไปตามอัตลักษณของโรงเรียน “ลูกวินิตมีวินัย” เปนที่ยอมรับของชุมชน
เคารพกติกา ระเบียบของสังคม

3) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค และเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีผลการประเมินระดับผานเกณฑของโรงเรียน

4) ผูเรียนปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา มีสัมมาคารวะตามแบบวัฒนธรรมไทย มีความเปน
ประชาธิปไตย

5) ผูเรียนมีความรูทักษะเบื้องตน มีทักษะในการทํางาน รูจักการเปนผูนําและผูตาม ทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได/ทํางานเปนทีม และมีอิสระในการนําเสนองานของตนเอง กลาแสดงออก

 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารโรงเรียน
1) มรีะบบการบริหารจัดการดี พัฒนาองคกรอยางเปนระบบ จัดองคกรและโครงสรางการ

บริหารงานโดยบุคลากรมีสวนรวม
2) ผูบริหารไดรับความรวมมือ การยอมรับ การสนับสนุน จากผูปกครองและหนวยงานตาง ๆ

ในชุมชนเปนอยางดี
3) มีทรัพยากร ปจจัยที่เอ้ือตอการเรียนการสอนอยางเพียงพอและหลากหลาย และมี

งบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน
4) สงเสริม จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะกับศักยภาพและความตองการของผูเรียน และ

การใชแหลงเรียนรูจากภูมิปญญาทองถ่ิน

 ดานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
1) ปลูกฝงเด็กใหมีวินัย มีเหตุผล กลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตอง
2) จัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพสงผลตอพัฒนาการผูเรียน
3) จัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณภาพผูเรียน และจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับผูเรียน
4) วิเคราะหหลักสูตรและจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
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5) เขาใจเปาหมายหลักสูตรของโรงเรียน ทําใหวางแผนพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีระบบ และ
ตรงกับเปาหมายที่กําหนด

 ดานการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล
1) กําหนดฝายงานที่มีหนาที่การรับผิดชอบที่ชัดเจน
2) ฝายบริหารของโรงเรียนใหการสนับสนุนระหวางการกํากับ ติดตาม และประเมินผล
3) ใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร

ภายในโรงเรียนทุกฝายที่เก่ียวของ
4) กําหนดแนวทางและวิธีดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
5) มีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปอยางตอเนื่องและบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
6) การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในเนนการมีสวนรวม
7) ติดตาม ตรวจสอบแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและ

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่กําหนด
8) มีการแกไขขอบกพรองที่พบ และไดรับการแกไขอยางจริงจัง

จุดควรพัฒนา
 ดานคุณภาพผูเรียน

1) ทักษะในการทํางาน ประกอบอาชีพใหแกผูเรียน นอกจากการเนนวิชาการ
2) การนําภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
3) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ใหสูงกวา

รอยละ 50 ทุกกลุมสาระการเรียนรู
4) น้ําหนักและสวนสูงของผูเรียนเปนไปตามเกณฑ BMI รอยละ 80
5) การใหความรูดานสุขภาพรางกาย ควรสงเสริมการออกกําลังกาย และการรับประทานอาหาร

ที่มีประโยชนตอรางกาย

 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารโรงเรียน
1) ดานบุคลากร ครูและบุคลากรของโรงเรียนบางสวนมีความกระตือรือรนในการทํางาน

นอย  ทําใหเกิดความลาชาในการทํางานและการบริหารจัดการ  อัตราสวนในการทําวิจัยนอย ขาดกระบวนการ
นิเทศการสอนอยางตอเนื่อง บุคลากรสายสนับสนุนมีการแบงรายละเอียดของกรอบงานไมชัดเจน และจํานวน
บุคลากรฝายสนับสนุนมีจํานวนมาก แตการทํางานลาชา เนื่องจากการทํางานไมเปนระบบ ไมเห็นความสําคัญหรือ
ตระหนักในงานที่ไดรับมอบหมายเทาที่ควร  มีความซ้ําซอนในการทํางาน ทัศนคติของบุคลากรไมทํางานเชิงรุก
บุคลากรขาดความเขาใจบทบาทในการทํางานยึดติดการทํางานแบบเดิม

2) ดานการบริหารงานขององคกรการอนุมัติการดําเนินงาน หรือกิจกรรมตาง ๆ ขาดความ
คลองตัว งานบางสวนลาชาสงผลกระทบการดําเนินงานของโรงเรียน ขาดการกํากับติดตามงานอยางตอเนื่อง การ
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บริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไมสมบูรณ ไมเปนปจจุบัน ทําใหกิจกรรมบางกิจกรรมไมไดดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติงาน

 ดานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
1) ควรสงเสริมการนําภูมิปญญาทองถ่ิน และผลิตภัณฑในทองถ่ินมามีสวนรวมในการจัดการ

เรียนการสอนไดมากยิ่งข้ึน
2) ควรใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนําไปใชพัฒนาตนเอง
3) ควรมีแบบประเมินผลที่หลากหลาย และเนนการประเมินผลตามสภาพจริง
4) ควรพัฒนาครูใหมีทักษะกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ STEM
5) ควรจัดการเรียนการสอนใหมีความแตกตางในแตละหลักสูตร เพ่ือสอดคลองกับบริบทของ

หลักสูตรสถานศึกษาในแตละหลักสูตร
6) ควรพัฒนาครูใหมีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย
7) ควรพัฒนาแหลงเรียนรูภายในใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

 ดานการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล
1) ขาดการใหขอมูลยอนกลับแกครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
2) ขาดการติดตาม ชวยเหลือดานการเรียนรูของนักเรียนเปนรายบุคคล
3) ความลาชาของขอมูลสารสนเทศแตละงาน/โครงการ/กิจกรรม
4) ครู และบุคลากร บางสวนยังไมเห็นความสําคัญในการประกันคุณภาพภายใน
5) ควรมีการจัดทําระบบและกลไกพ่ีเลี้ยงดูแลในเรื่องของการประกันคุณภาพในระดับหนวยงาน

แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาโรงเรียนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มุงสูมหานครแหงการเรียนรู ประกอบดวย การ

เปนบุคคลใฝเรียนรู การมีรูปแบบจําลองทางความคิด การสรางวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูรวมกันเปน
ทีม และการคิดอยางเปนระบบ ดังนี้

1. แนวทางการจัดการความรูเพ่ือใหครูเปนบุคคลแหงการเรียนรู คือ ลดภาระงานพิเศษใหนอยลง จัดหา
แหลงเรียนรู สื่อ อุปกรณ อํานวยความสะดวกในการเรียนรูแกครูโดยเฉพาะ

2. ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน เปดรับการเปลี่ยนแปลง และสิ่งใหม ๆ เปดโอกาสดานการ
แสดงออกทางความคิดอยางเสรีมากข้ึน สรางแรงจูงใจในการเรียนรูรวมกันเปนทีม

3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหเพ่ิมมากข้ึน สงเสริมการทํางานขามสายงาน สงเสริมกิจกรรมรวมคิด รวม
ทํา เพ่ือเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกันขององคกร

4. จัดทําขอมูลสารสนเทศเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรูตลอดจนใหบริการทางการศึกษา
5. สงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
6. จัดหา คอมพิวเตอรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการใชปฏิบัติงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานใน

การจัดการศึกษา สงเสริมใหผูเรียนใชประโยชนจาก ICTเพ่ือการเรียนรู
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ภาคผนวก
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม
เมื่อวันที่ ๒๕, ๒๘ ถึง ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน
๓ กลุมตัวบงชี้ คือ กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม ซึ่งสรุปผลการประเมิน
โดยภาพรวมตามมาตรฐานเปนตารางดังตอไปนี้

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น้ําหนัก
คะแนน

คะแนนท่ีได ระดับ
คุณภาพ

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน

ตัวบงช้ีท่ี ๑ ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๖๗ ดีมาก

ตัวบงช้ีท่ี ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จรยิธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค ๑๐.๐๐ ๙.๔๘ ดีมาก

ตัวบงช้ีท่ี ๓ ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๐๘ ดีมาก

ตัวบงช้ีท่ี ๔ ผูเรียนคดิเปน ทําเปน ๑๐.๐๐ ๙.๓๔ ดีมาก

ตัวบงช้ีท่ี ๕ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผูเรียน ๒๐.๐๐ ๑๔.๕๔ ดี

ตัวบงช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี

ตัวบงช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก

ตัวบงช้ีท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด ๕.๐๐ ๔.๗๖ ดีมาก

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ

ตัวบงช้ีท่ี ๙ ผลการพัฒนาใหบรรลตุามปรัชญา ปณิธาน วิสยัทัศน พันธกิจและ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศกึษา

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก

ตัวบงช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจดุเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ
สถานศึกษา

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม

ตัวบงช้ีท่ี ๑๑ ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก

ตัวบงช้ีท่ี ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏริูป
การศึกษา

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๙.๘๗ ดี



65รายงานประกนัคุณภาพภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ จงัหวัดลพบุรี

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน

ผลคะแนนรวมทุกตัวบงช้ี ตั้งแต ๘๐ คะแนนข้ึนไป  ใช             ไมใช

มีตัวบงช้ีท่ีไดระดับดีข้ึนไป ๑๐ ตัวบงช้ี จาก ๑๒ ตัวบงช้ี  ใช          ไมใช

ไมมีตัวบงช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน  ใช ไมใช

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม

 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา           ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

จุดเดน

๑. ดานผลการจัดการศึกษา

๑) ผูเรียนมีสุขภาพกายแข็งแรง ราเริง แจมใส ปลอดจากยาเสพติด ผูเรียนสวนใหญมีความสนใจ
เขารวมกิจกรรมดานดนตรี นาฏศิลป มีผูเรียนสวนหนึ่งมีความสามารถในดานดนตรี นาฏศิลป สถานศึกษาจัดตั้งวง
ดนตรีลูกทุงวินิตศึกษา และไดรับความสําเร็จมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป

๒) ผูเรียนมีความกตัญูตอพอแม ผูปกครอง เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแมตั้งใจเรียน รูจักบําเพ็ญ
ประโยชนตอสวนรวม ชวยงานของสถานศึกษา ชวยงานครู มีจิตอาสาบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและทองถ่ิน

๓) ผูเรียนมีความสามารถเรียนรูรวมกับผูอ่ืน ดวยการฟง การดูและลงมือปฏิบัติทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน ผูเรียนเปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได สามารถปรับตัวเขากับเพ่ือนกับครูและบุคคล
อ่ืนในสังคม ผูเรียนมีความคิดสรางสรรค รูจักการแกปญหา มีความสามารถในการทํางานเปนทีม

๔) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงในระดับดีมาก ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับดี ไดแก กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะและกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

๕) สถานศึกษาพัฒนาผูเรียนมีอัตลักษณ “ลูกวินิตมีวินัย” โดยเฉพาะโครงการลูกวินิตมีวินัย
กิจกรรมตามคําสอนของหลวงพอพระพุทธวรญาณ และกิจกรรมเสนวินัย

๖) สถานศึกษาประสบความสําเร็จในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนเฉพาะทาง โดยมี
กิจกรรมหลากหลายในการพัฒนาผูเรียน เชน กิจกรรมโครงการอัฉริยะทางวิชาการ กิจกรรมสงเสริมโอลิมปก
วิชาการ กิจกรรมโครงการเตรียมความพรอมทางวิชาการทหาร กิจกรรมโครงการชางเผือกและกิจกรรมโครงการ
เตรียมความรูมุงสูมหาวิทยาลัย
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๗) สถานศึกษาดําเนินโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา โดยกําหนดโครงการ
เดินตามเสนวินัยเพ่ือแกปญหาการขาดระเบียบวินัยในการเดินทางเขาสถานศึกษาและเดินทางกลับบานตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงคาบเรียน เนื่องดวยสถานศึกษามีที่คับแคบและผูเรียนจํานวนมากสงผลใหผูเรียนมีวินัยที่ดี เดิน
ทางเขาสถานศึกษาหรือเดินทางกลับบานและเดินเขาหองเรียนเวลาเปลี่ยนหองเรียน มีระเบียบไมวุนวาย มองดู
สวยงาม เปนแบบอยางที่ดีในการแกปญหาของสถานศึกษา

๒. ดานการบริหารจัดการศึกษา

๑) สถานศึกษาประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งดานการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคลากรและดานการ
บริหารงานทั่วไป และมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่มีความเขมแข็งสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งจัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอมไดสะอาดเปนระเบียบไรมลภาวะปลอดภัยเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สวยงาม

๒) สถานศึกษาไดทําขอตกลงรวมกันในการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมและสรางสถานศึกษา
เครือขายของการศึกษากับตางประเทศ ไดแก โรงเรียนเครือขายไทย สิงคโปร (Partner School Programme)
โรงเรียนพ่ีโรงเรียนนอง ไทย-ออสเตรเลีย (Sister School Programme- WINITSUKSA – The PITTWATER
HOUSE)

๓. ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล มีระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่ดี การนําผลการประเมินผูเรียน

มาจัดกิจกรรมสอนเสริม จัดบรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรูโดยเฉพาะหองเรียนมีแอรคอนดิชั่น นั่งเรียนเย็นสบาย

๔. ดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพในมีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง และ

ดําเนินการตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ อยางครบถวนครอบคลุม

จุดท่ีควรพัฒนา

๑. ดานผลการจัดการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒. ดานการบริหารจัดการศึกษา
ไมมี
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๓. ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
การกําหนดเปาหมายการเรียนการสอนที่ตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียนยังเนนดานความรู สวนดาน

ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะที่พึงประสงคยังไมชัดเจน

๔. ดานการประกันคุณภาพภายใน
ไมมี

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓

๑. ดานผลการจัดการศึกษา

๑) สถานศึกษาควรพัฒนากิจกรรมดานสุนทรียภาพ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปอยางตอเนื่อง เพ่ือคง
ความโดดเดนใหยั่งยืนตอไป เพ่ือสรางชื่อเสียงใหสถานศึกษา ผูเรียนควรไดรับการสงเสริมใหบําเพ็ญประโยชนให
ชุมนุมทองถ่ินใหมากข้ึน โดยสถานศึกษาควรมีการวางแผนจัดทําโครงการใหชัดเจน

๒) ผูเรียนควรไดรับการสงเสริมใหแสวงหาความรูสืบคนความรูดวยตนเอง ดวยการอานทุกรายวิชา
โดยครูจัดกิจกรรมหรือกําหนดใหผูเรียนหาขอมูลหรือความรูจากหองสมุดหรือสืบคนจากอินเตอรเน็ต และควร
พัฒนาโครงการรักการอานใหมีกิจกรรมหลากหลายและครูทุกคน ผูเรียนทุกคนมีสวนรวม

๓) สถานศึกษาควรสงเสริมใหผูเรียนไดรับโอกาสในการเรียนรูดวยตนเอง ดวยการแสวงหาความรูดวย
หองสมุด สืบคนความรูจากอินเตอรเน็ตไดฝกปฏิบัติจริง เรียนรูจากการทดลองจากหองปฏิบัติการตาง ๆ หรือ
แหลงเรียนรูอ่ืน ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยสถานศึกษาตองอํานวยความสะดวก ดานเวลาและแหลงเรียนรู
และใหผูเรียนสรุปความรูนําเสนอความรูหนาหองเรียนจัดทําเปนรายงาน จัดปายนิเทศ หรือจัดแสดงผลงาน
เปนตน

๔) สถานศึกษาควรสงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรูจากวิธีการตอไปนี้ใหมากข้ึน คือการเรียนรูจาก
การทดลองการปฏิบัติจริงการเรียนรูโดยโครงงานและการเรียนรูจากแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา

๕) สถานศึกษาควรสงเสริมใหผูเรียนมีวินัยในการเดินแถวหรือเดินตามเสนวินัยการเขาแถวซื้ออาหาร
การตรงเวลาใหเปนวัฒนธรรมของสถานศึกษาและสงเสริมใหผูเรียนมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ ปกครอง
ตนเองไดโดยไมตองมีครูควบคุม
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๖) สถานศึกษามีความเปนเลิศทางวิชาการควรนําความรูและประสบการณบริการแกชุมชนทองถ่ินให
มากข้ึน เชนการแสดงผลงานของครูและผูเรียนในงานตาง ๆ ของชุมชน จัดกิจกรรมวิชาการในงานวันเด็กรวมกับ
หนวยงานตาง ๆ เชน งานพระราชวังนารายณราชนิเวศน สถานศึกษาควรจัดนิทรรศการวิชาการทุกปเพ่ือแสดง
ผลงานของครูและผูเรียน

๒. ดานการบริหารจัดการศึกษา

สถานศึกษาควรยายผูเรียนสวนหนึ่งไปเรียนที่สถานศึกษาแหงใหมซึ่งมีพ้ืนที่กวางขวางสวยงาม มี
สนามเพ่ือทํากิจกรรมตาง ๆ และโรงอาหาร ปจจุบันไมเพียงพอที่จะรองรับผูเรียนนั่งรับประทานอาหารกลางวัน
ควรหาสถานที่ที่เหมาะสมขยายโรงอาหารใหพอเพียงกับจํานวนนักเรียน

๓. ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

๑) สถานศึกษาควรใหความสําคัญกับการนิเทศภายใน ควรมีระบบและวิธีการนิเทศตาง ๆ เชน
จัดทําแผนการนิเทศ ประกอบดวย กิจกรรมการดําเนินงานผูรับผิดชอบและวันเวลาที่ดําเนินการจัดใหมี
คณะกรรมการนิเทศ นิเทศแกเพ่ือนครูเปนระยะ ๆ จัดใหมีการจับคูกับเพ่ือนครูนิเทศกันเอง จัดใหมีนักวิชาการจาก
ภายนอกเขามาสังเกตการสอนของครู ผูบริหารเปนผูนิเทศงานวิชาการดวยตนเองกํากับ ติดตาม ใหคําแนะนําทาง
วิชาการและขอคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน

๒) ครูควรกําหนดเปาหมายการเรียนการสอนที่ตองการใหเกิดกับผูเรียนใหครอบคลุมทั้ง ๓ ดาน
คือดานความรู ทักษะกระบวนการและดานคุณลักษณะที่พึงประสงค

๓) ครูควรจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเทคนิคและวิธีสอน เชน การจัดการเรียนการสอน
ผานโครงงาน การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนทํางานเปนกลุม จัดการเรียนการสอนแบบใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง
ผูเรียนไดฝกคิดฝกแกปญหาใหผูเรียนไดแสวงหาความรูสืบคนความรูดวยตนเอง จากแหลงเรียนรูตาง ๆ และครู
ควรใชวิธีวัดและประเมินผลการเรียนรูที่หลากหลาย เชน การสังเกต พฤติกรรมวัดจากผลงานชิ้นงานที่ผูเรียนผลิต
ได วัดและประเมินผลดวยแบบทดสอบ เปนตน

๔. ดานการประกันคุณภาพภายใน

การประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาควรประเมินอยางจริงจัง และสามารถสะทอนสภาพ
จริงของสถานศึกษาได คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในควรเลือกสรรผูที่มีความรูความสามารถเหมาะสม
และควรประเมินดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน ศึกษาเอกสารสัมภาษณและสังเกต
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นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติท่ีดี (Good practice) ของสถานศึกษาท่ีเปนประโยชนตอสังคม (ถามี)

๑. โครงการวิถีพุทธ สถานศึกษาไดดําเนินการอยางตอเนื่องมายาวนานมีกิจกรรม เชน ทุกวันพระครู
จะแตงกายชุดสีขาว ผูเรียนทุกหองจะเตรียมอาหารมาตักบาตรที่สถานศึกษา มีกิจกรรมไหวพระสวดมนตนั่งสมาธิ
มีพระมาเทศนใหผูเรียนฟงพิธีกรรมตาง ๆ ผูเรียนจะเปนผูดําเนินการ เชน นําอาราธนาศีล กิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา ครู และผูเรียนเขารวมกิจกรรมอยางพรอมเพรียง

๒. การดําเนินการโครงการลูกวินิตมีวินัย โดยเฉพาะกิจกรรมเสนวินัยผูเรียนเขาแถวเขา-ออก
สถานศึกษาดวยความเปนระเบียบและปฏิบัติอยางตอเนื่อง

๓. กิจกรรมดนตรีลูกทุงเยาวชนวินิตศึกษา ผูเรียนมีความสามารถดานดนตรีและนาฏศิลปมากมี
หนวยงานตาง ๆ เชิญวงดนตรีของสถานศึกษาไปแสดงอยูตลอดเวลา วงดนตรีลูกทุงเยาวชนวินิตศึกษา โดยไดรับ
รางวัลชนะเลิศรายการชิงชาสวรรคป ๒๕๕๓
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ประกาศโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ
เรื่อง  การกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙ การ
จัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักสําคัญในขอ (๓) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา
และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับและประเภทการศึกษา และมาตรตา ๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัด
และสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และถือวาการประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอ
ตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

โดยที่มีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กําหนดเปาหมาย
และยุทธศาสตรอยางชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให
ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและภายนอกทุกระดับกอนมีการประเมินคุณภาพในรอบ
ตอไป รวมทั้งอัตลักษณและจุดเนนของสถานศึกษา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ จึงปรับมาตรฐาน
การศึกษา  ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูปกครอง  และประชาชนในชุมชน ให
เหมาะสมและสอดคลองกันเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ
มีคุณภาพและไดมาตรฐาน  โรงเรียนจึงไดกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖0

(พระเทพเสนาบดี)

ผูอํานวยการโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ

(สาํเนา)
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การกําหนดคาเปาหมาย  แนบทายประกาศโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ
เรื่อง  การกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
คาเปาหมาย

ระดับคุณภาพ

ดานผลการจัดการศึกษา

ดีเยี่ยม

(ระดับ ๔)

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

ดานบริหารจัดการศึกษา
ดีเยี่ยม

(ระดับ ๔)
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา

ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดีเยี่ยม

(ระดับ ๔)
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ดานการประกันคุณภาพภายใน
ดีเยี่ยม

(ระดับ ๔)
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

ภาพรวมท้ัง ๔ มาตรฐาน ดีเย่ียม

ราง/พิมพ/ เพ็ญนภา

ทาน/
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คณะผูจัดทํารายงานการประเมินภายในสถานศึกษา

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
๑. พระเทพเสนบดี ผูรับใบอนุญาต/ ผูจัดการ/ ผูอํานวยการ
๒. ดร.วชิัย ไทยถาวร ผูทรงคุณวุฒิ
๓. นายปริญญา อินทรการุณเวช กรรมการ
๔. นายปติวัชร กล่ํานาค กรรมการ
๕. พลตรีบวรรัตน ไมตรีประศาสน กรรมการ
๖. นายแพทยสมชาย โอวัฒนาพานิช ผูแทนผูปกครอง

คณะท่ีปรึกษา
1. นายจันทร บัวสนธิ์
2. นายชูชาติ ลาวัลย
3. นายณัชพล ขันทองทิพย
4. นายวริทธิ์ธร ยศเรือง

คณะกรรมการดําเนินการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕60
๑. พระเทพเสนาบดี ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนิตยา นฤชาติวรพันธ รองประธานกรรมการ
3. นางเจิมจิต วังทอง กรรมการ
๔. นายสุเทพ สุโขมีทรัพย กรรมการ
๕. นายพรนรินทร พุทธเจตน กรรมการ
6. นายพลวัธก ปานทอง กรรมการ
7. นางศิริพร จินดา กรรมการ
8. นางสุกัญญา จันทรลองภาส กรรมการ
9. นางดารุณี ใจเด็ด กรรมการ

๑0. นางอารีย รักสอน กรรมการ
๑1. นางสาวจิตตเกษม เชื้อคง กรรมการ
๑2. นางวันเพ็ญ ทองดอนนอย กรรมการ
๑3. นางอรพรรณ ถนอมเขต กรรมการ
๑4. นางประนอม คํายิ่ง กรรมการ
15. นางกรรณิการ สนธิสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ


