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ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ฉบับนี้  จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี เพ่ือ
รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจาก       
การบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน  ได้แก่  
คุณภาพของผู้เรียน  กระบวนการบริหาร และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือ
น าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจน
เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอกต่อไป 
 
 ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้  คณะ
ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 

 
  

         (พระเทพเสนาบดี) 
        ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
                 โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ รหัส 1116100004 ที่ตั้งเลขท่ี 10 ต าบลท่าหิน อ าเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 036-411-235 
โทรสาร 036-421-088 email : winitsuksa@ws.ac.th  website : http://winitsuksa.ws.ac.th ได้รับ
อนุญาตจัดตั้งเมื่อ 20 พฤษภาคม 2489 เปิดสอนระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน
นักเรียน 4,420 คนจ านวนบคุลากรโรงเรียน 254 คน 
 
ตอนที่ 2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 

2.1 แผนพัฒนาปี 2560 - 2562 
2.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562  
2.3 มาตรฐานการศึกษาของโรงเรีย 
2.4 สรุปโครงการกิจกรรมปีการศึกษา 2562 
2.5  หลักสูตรสถานศึกษา 
2.6 เว็บไซด์/เฟสบุ๊กโรงเรียน 
2.7 ผลสอบ O-Net 
2.8 โครงงาน/ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน 
2.9 แบบวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชา 
2.10 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.11 รายงานการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 
2.12 รายงานประจ าปีการศึกษา 2562 
2.13 แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
2.14 สมุดรักการอ่าน 
2.13 บันทึกความดี/จิตอาสาของนักเรียน 
2.14 วิจัยในชั้นเรียน 
2.15 แผนการจัดการเรียนรู้ 
2.16 แบบนิเทศภายใน 
2.17 รายงานการประชุม 
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3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีข้ึนกว่าเดิม 1 ระดับ 
  3.1  แผนปฏิบัติงานที่  1 กิจกรรมเรียนรู้คู่แบบฝึก โดยทางโรงเรียนจัดหางบประมาณในการ 
         สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าหรือจัดหาแบบฝึกที่ระดับความยากง่ายใกล้เคียงกับข้อสอบ 
         O-Net มาฝึกให้กับนักเรียนทุกคน ทุกชั้น 

  3.2 แผนปฏิบัติงานที่  2  กิจกรรมการพัฒนาสื่อและงานการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทอล  
                           เพ่ือให้ครูสามารถพัฒนาสื่อ ที่เป็นเทคโนโลยีด้วยตนเองได้ สามารถน าไปใช้กับนักเรียนให้ 
                           เกิดความน่าสนใจน่าเรียนรู้ได้มากขึ้น 

 3.3  แผนปฏิบัติงานที่  3 กจิกรรมการทดสอบ CEFR ระดับครูและนักเรียน 
 3.4  แผนปฏิบัติงานที่  4 กจิกรรมพัฒนาครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิด 
         แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
 3.5  แผนปฏิบัติงานที่  5 โครงการศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่ชุมชน 

4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
4.1 ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 
4.2 โครงการเตรียมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย 
4.3 วงดนตรีลูกทุ่งเยาวชน วนิิตศึกษา 

5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
5.1  วงดนตรีลูกทุ่งเยาวชน วินิตศึกษา 

6) โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
6.1 การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี           
      ยวุกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ภายใต้อัตลักษณ์ของโรงเรียน “ลูกวินิตมีวินัย” ได้แก่ มี 
      ระเบียบแถว ตรงต่อเวลา มีสัมมาคารวะ การรักษาความสะอาด การแต่งการถูกต้อง 
      เรียบร้อย และมีมารยาทในที่ประชุม 
6.2 การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมีงานท า เน้น 
      การจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ  
      ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพ โดยจัดการเรียนการสอน 
      ตามความถนัด ความสนใจ ของนักเรียน 
6.3 การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning ด าเนินการ 
      จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน วิธีการ Active Learning สอดแทรกอยู่ใน 
      แผนการจัดการเรียนรู้ และสามารถบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
6.4 การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)   
      ด าเนินการจัดการเรียนด้านวิทยาการค านวณ และการออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระ 
      การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  เพ่ือฝึกทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving  
      Skill) อย่างเป็นขั้นตอนในรูปโครงงานวิทยาศาสตร์ 
6.5 การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์  
      ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การน าภาษาอังกฤษไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
      ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
6.6 การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education ด าเนินการบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ 
      นักเรียนสามารถสร้างโครงงาน/ชิ้นงานอย่างน้อย 1 ผลงาน 
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6.7  การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการสื่อสาร และเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ  
       จัดการเรียนเพ่ิมเติมในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพิ่มการอ่าน และการเขียน 
       บทความภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น  
6.8   การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) ด าเนินการจัดท าหลักสูตรระดับชั้น 
        มัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ – ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น และนักเรียนระดับชั้น 
        มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โครงการสอนสองภาษาจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน  
6.9   การส่งเสริมการอ่าน เขียนภาษาไทยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือการเรียรู้ภาษาอ่ืน ด าเนินการจัด 
        การบูรณาการเรียนควบคู่กับการรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   
6.10 การใช้ดิจิทัลเพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ ด าเนินการโดยให้ครูน าเทคโนโลย ี
        มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริม ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ 
        ด้วยตนเองจาก สื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์(Social Media) ในการสร้างสรรค์และ 
        พัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ด้วย   
        ตนเอง ตามความถนัดผ่านการสร้างแพลตฟอร์ม การเรียนรู้จากสื่อสังคมออนไลน์ที่เปิดบน  
        Website, Fan page Facebook, Line Open Chat, LINE Official Account, Google  
        Sites, Instagram, Twitter, YouTube เป็นต้น ภายใต้การควบคุมดูแลของโรงเรียน 
 
  

 
     ลงนาม                               (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 

       (พระเทพเสนาบดี) 
                      วัน 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 

1.1  โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ รหัสโรงเรียน 111610004 
2  โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ รหัส 1116100004 ที่ตั้งเลขที่ 10 ต าบลท่าหิน อ าเภอ

เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 036-411-235 
โทรสาร 036-421-088 email winitsuksa@ws.ac.th  website http://winitsuksa.ws.ac.th ได้รับ
อนุญาตจัดตั้งเมื่อ 20 พฤษภาคม 2489 เปิดสอนระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 
จ านวนนักเรียน 4,420 คน จ านวนบุคลากรโรงเรียน 254 คน 

ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  
        บุคคลธรรมดา 

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

ประเภทโรงเรียน 
        ประเภทโรงเรียนในระบบ 

   สามัญศึกษา 
   การกุศลของวัด 
   การศึกษาพิเศษ 
   การศึกษาสงเคราะห์ 
   ในพระราชูปถัมภ์ 
   สามัญปกติ 
   อิสลามควบคู่สามัญ  
การจัดการเรียนการสอน 

   ปกติ  (สามัญศึกษา) 
   English  Program   ได้รับอนุญาตเมื่อ................................................... 

     
 
 
 
 
 
 
 

mailto:winitsuksa@ws.ac.th
http://winitsuksa.ws.ac.th/
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1.2  จ านวนห้องเรียน/ผู้เรียนจ าแนกตามระดับที่เปิดสอน 

ระดับที่เปิดสอน 
จ านวนห้องเรียน 

จ านวนผู้เรียน
ปกติ  

จ านวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการ

พิเศษ 
รวมจ านวน

ผู้เรียน 
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EP ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       
มัธยมศึกษาปีที่ 1 28 - 459 530 - - 989 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 26 - 448 549 - - 997 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 26 - 482 505 - - 987 

รวม 80 - 1,389 1,584 - - 2,973 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       
มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 - 174 282 - - 456 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 - 197 323 - - 520 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 - 173 298 - - 471 

รวม 35 - 544 903 - - 1,447 
รวมทั้งสิ้น 115 - 1,933 2,487 - - 4,420 

 
  1.3  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  1.3.1 สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ต าแหน่ง 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศกึษา 

รวม 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้รับใบอนุญาต 

- - - 1 1 - ผู้จัดการ 
- ผู้อ านวยการ 
- รอง/ผู้อ านวยการ - - 3 - 3 

รวม - - 3 1 4 
1. ผู้สอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
ระดับมัธยมศึกษา      

- ครูบรรจ ุ - 146 21 - 167 
- ครูต่างชาติ  - 5 2 - 7 

รวม - 151 23 - 214 
2. บุคลากรทางการศึกษา      

- เจ้าหน้าท่ีบรรจ ุ - 31 5 - 36 
รวม - 31 5 - 36 

รวมท้ังสิ้น - 182 31 1 254 
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สรุปอัตราส่วน 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ระดับมัธยมศึกษา 

จ านวนผู้เรียนต่อครู    1 : 28 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  1 : 39 

  1.3.2  สรุปจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   กรณีที่ 1  ครสูอนหลายระดับช้ันให้กรอกข้อมูลในระดับท่ีมีจ านวนช่ัวโมงสอนมากท่ีสดุ 
   กรณีที่ 2  ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ในระดับประถมศกึษา 
 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนครูผูส้อน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ภาษาไทย - - - - 14 3 
คณิตศาสตร ์ - - - - 14 7 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - - - 36 - 
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - - - 26 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - - - 9 - 
ศิลปะ - - - - 8 2 
การงานอาชีพ - - - - 9 - 
ภาษาต่างประเทศ - - - - 30 - 

   
  1.3.3  สรุปจ านวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวนครูผูส้อน 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

  กิจกรรมนักเรียน - - 
- ลูกเสือ - 78 
- เนตรนารี - - 
- ยุวกาชาด - 18 
- ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ - 25 
- รักษาดินแดน (ร.ด.) - 3 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม - 115 
- อ่ืนๆ...ให้ระบุ - - 

   กิจกรรมแนะแนว - 3 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - 158 
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   1.3.4   สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
ลูกเสือ/เนตรนารี 

/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
จ านวน

ผู้บังคับบัญชา 
จ านวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดตั้งกองลูกเสือ 
มีวุฒ ิ ไม่มีวุฒิ จัดตั้ง ไม่จัดตั้ง 

ลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง - - - - - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  - 38 25   
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ - 15 - - - 
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - - - 
ยุวกาชาด 1 7 10   
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 3 8 14   

รวม 4 68 49 - - 
 
2. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ปรัชญา อพฺยาปชฺฌ  สุข  โลเก (การช่วยกันเป็นสุขในโลก) 
วิสัยทัศน์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ เชิดชู

คุณธรรม น าวิชาการ คุณภาพมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 
พันธกิจ พันธกิจของโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ มีดังต่อไปนี้ 

 ๑.   ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ๒.   ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 ๓.   พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        
 ๔.   พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการศึกษา 
 ๕.   พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๖.   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม สุนทรียภาพ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีจิตส านึกความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๗.   ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ มุ่งสู่มหานครแห่งการเรียนรู้ มี
มาตรฐานสากล 

เป้าหมาย ๑. โรงเรียนมีระบบการบริหารงานที่ดีทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการตามวิถีประชาธิปไตย 

๒.  ครูและบุคลากรทุกคนสามารถท างานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ 
ประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ          

๓. โรงเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์การจัดการศึกษาทุก
มาตรฐาน 

๔. โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่มีบรรยากาศเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้  
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การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 ๕. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

๖. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
มีความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากลและมีจิตส านึกความเป็น
ไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7.   นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
 ๑.๑ ส่งเสริมการมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑.๒ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๑.๓ พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ์และห่างไกลยา
เสพติด 
๑.๔ พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการมุ่งสู่อาเซียน 
๑.๕ พัฒนาผู้เรียนตามคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาบุคลากร 
๒.๑ พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๒.๒ พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ 
จรรยาบรรณความเป็นครู 
๒.๓ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะด้านวิชาการ 
๒.๔ พัฒนาบุคลากรตามคุณลักษณะครูในศตวรรษท่ี 21 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
๓.๑ พัฒนาระบบแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุก
รูปแบบทั้งภายในและภายนอกท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
๓.๒ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
๔.๑ พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ให้สอดคล้องกับ 
พรบ.การศึกษา 
๔.๒ พัฒนารูปแบบการท างานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ 
๔.๓ พัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่มหานครแห่งการเรียนรู้ 
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การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านพัฒนาอาคารสถานที่ 

๕.๑ จัดท าแผน โครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่ การรักษาความสะอาด 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัย และลดมลภาวะ  
๕.๒  ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 
สะดวกและปลอดภัย 
๕.๓  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้สู่มหานคร
แห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านพัฒนาความสัมพันธ์ชุมชน  
๖.๑ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์
ภาคเอกชน องค์กรศาสนา ในทุกกิจกรรมของโรงเรียนและกิจกรรมของ
ชุมชน 
๖.2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของโรงเรียนสู่สาธารณชน 

เอกลักษณ์ เลิศล้ าวิชาการ 
อัตลักษณ์ ลูกวินิตมีวินัย 
 

3. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของโรงเรียน 
โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

   

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
ยุทธศาสตร ์

ที่ 1 
1. โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพ
ด้านดนตร ี

3,536 ดีเลิศ 
3,757 
(85.00) 

ดีเลิศ 1.2 ข้อ 2 1 2 

2. โครงการรัก
การอ่าน 

3,757 ดีเลิศ 
4,318 
(97.69) 

ดีเลิศ 
1.1 ข้อ 1-3,5 

2 ข้อ 3 
1 9 

3. โครงการ
พัฒนาผู้เรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

3,536 ดีเลิศ 
4,256 
(96.15) 

ดีเลิศ 
1.1 ข้อ 1-3,5 

2 ข้อ 3 
1 3-6,9 

 4. โครงการ
พัฒนาผู้เรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

3,536 ดีเลิศ 
3,471 
(78.53) 

ดีเลิศ 
1.1 ข้อ 1-3,5 

2 ข้อ 3 
1 3-6 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

   

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
 5. โครงการพัฒนา

ผู้เรยีนกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

3,536 ดีเลิศ 
3,651 
(82.60) 

ดีเลิศ 
1.1 ข้อ 1-3,5 

2 ข้อ 3 
1 3-6 

6. โครงการพัฒนา
ผู้เรยีนกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

3,536 ดีเลิศ 
4,120 
(93.21) 

ดีเลิศ 
1.1 ข้อ 1-3,5 

2 ข้อ 3 
1 3-6 

7. โครงการพัฒนา
ผู้เรยีนกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ศลิปะ 

3,536 ดีเลิศ 
4,215 
(95.36) 

ดีเลิศ 
1.1 ข้อ 1-3,5 

2 ข้อ 3 
1 3-6 

 8. โครงการพัฒนา
ผู้เรยีนกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

3,536 ดีเลิศ 
3,907 
(88.39) 

 
ดีเลิศ 

1.1 ข้อ 1-3,5 
2 ข้อ 3 

1 3-6 

 9. โครงการพัฒนา
ผู้เรยีนกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้การงาน
อาชีพ 

3,536 ดีเลิศ 
3,903 
(88.30) 

ดีเลิศ 
1.1 ข้อ 1-3,5 

2 ข้อ 3 
1 3-6 

 10. โครงการ
พัฒนาผู้เรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

3,536 ดีเลิศ 
3,520 
(79.63) 

ดีเลิศ 
1.1 ข้อ 1-3,5 

2 ข้อ 3 
1 3-6 

 11. โครงการ
พัฒนา O-Net 

1,162 ดีเลิศ 
718 

(49.42) 
ก าลัง
พัฒนา 1.1 ข้อ 6 1 3-6 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

   

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
ยุทธศาสตร ์

ที่ 1 
12. โครงการ 
Winit Open 
House 

3,536 ดีเลิศ 
3,820 
(86.42) 

ดีเลิศ 1.1 ข้อ 2,7 1 2 

13. โครงการ
เปิดโลกกว้างสู่
อาเซียน 

3,536 ดีเลิศ 
4,013 
(90.79) 

ยอด
เยี่ยม 

1.1 ข้อ 2,7 1 2 

14. โครงการ
เตรียมความรู้มุ่ง
สู่มหาวิทยาลัย 

471 ดีเลิศ 
471 
(100) 

ยอด
เยี่ยม 

1.1 ข้อ 5,7 1 2 

 15. โครงการ 
Partner 
School 

250 ดีเลิศ 
200 

(80.00) 
ดีเลิศ 1.1 ข้อ 1,2 3-4 7 

 16. โครงการ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

3,536 ดีเลิศ 
3,825 
(86.53) 

ดีเลิศ 
1.1 ข้อ 2 

1.2 ข้อ 2-3 
1 3-6 

 17. โครงการ
ลูกเสือเนตรนารี
ยุวกาชาด และผู้
บ าเพ็ญ
ประโยชน ์

3,536 ดีเลิศ 
4,120 
(93.20) 

ยอด
เยี่ยม 

1.1 ข้อ 2 
1.2 ข้อ 2-3 

1 1 

 18. โครงการวิถี
พุทธ 

3,536 ดีเลิศ 
4,211 
(95.27) 

ยอด
เยี่ยม 

1.1 ข้อ 5 
1.2 ข้อ 1 

1,3  

 19. โครงการวัน
ส าคัญโรงเรยีน
วินิตศึกษา ใน
พระราชูปถัมภ์ฯ 

3,536 ดีเลิศ 
4,025 
(91.06) 

ยอด
เยี่ยม 

1.2 ข้อ 1 3  

 20. โครงการ
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

3,536 ดีเลิศ 
3,789 
(85.72) 

ดีเลิศ 
1.1 ข้อ 7 
1.2 ข้อ 3 

1 2 

 21. โครงการ 
To Be num-
ber One 

3,536 ดีเลิศ 
4,135 
(93.55) 

ยอด
เยี่ยม 

1.1 ข้อ 2 
1.2 ข้อ 2-3 

1 2 
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯของ

โรงเรียน 
โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

   

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
 22. โครงการ 

โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

3,536 ดีเลิศ 
3,850 
(87.10) 

ยอด
เยี่ยม 

1.2 ข้อ 4 1  

ยุทธศาสตร ์
ที่ 2 

1. โครงการ
พัฒนาบุคลากร 

203 ดีเลิศ 
254 
(100) 

ดีเลิศ 
2 ข้อ 4 
3 ข้อ 1 

3,5 3-6 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 3 

1. โครงการ
พัฒนาสื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5 
ยอด
เยี่ยม 

5 
(100) 

ดีเลิศ 
1.1 ข้อ 4 
2 ข้อ 6 

3 ข้อ 2-3 
2-3,7 5,10 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 4 

1. โครงการ
ระบบบริการ
การจัดการ 

5 
ยอด
เยี่ยม 

5 
(100) 

ดีเลิศ 
2 ข้อ 1-6 
3 ข้อ 4-5 

2-3,5,7  

ยุทธศาสตร ์
ที่ 5 

1. โครงการปรับ
ภูมิทัศน์เพื่อ
แหล่งเรียนรู ้

5 
ยอด
เยี่ยม 

5 
(100) 

ดีเลิศ 
1.1 ข้อ 5 
2 ข้อ 5 

3 ข้อ 2-3 
2  

ยุทธศาสตร ์
ที่ 6 

1. โครงการ
สัมพันธ์ชุมชน 

3,536 ดีเลิศ 
3,882 
(87.83) 

ดีเลิศ 1.2 ข้อ 2-3 3  

 2. โครงการแนะ
แนวการศึกษา 

1,162 ดีเลิศ 
1,202 
(82.73) 

ดีเลิศ 1.1 ข้อ 7 1 2 

 
 
***  ยุทธศาสตร์ของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2     การปฏิรูประบบทรพัยากรเพื่อการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4     การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพือ่สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
***  ตวัชี้วัดประเด็นการติดตามประเมนิผลของกระทรวงศึกษาธกิาร  ปรากฏอยู่หน้า 17 ข้อ 7  
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4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
   เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน   
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ  
(O-NET) 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 
2560 

(1) 
2561 

(2) 
2562 

(3)  
  

คณิตศาสตร ์ 987 985 26.73 32.30 33.62 30.40 -3.22 -9.58 ไม่มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร ์ 987 986 30.07 35.06 38.48 30.37 -8.11 -21.08 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 987 986  55.14 52.88 59.72 58.25 -1.47 -2.46 ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ 987 986 33.25 33.62 32.99 37.41 4.42 13.40 มีพัฒนาการ 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไมถ่ึงร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 

 
 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน   
ที่เข้า
สอบ 

คะแนนเฉลีย่
ระดับ 

ประเทศ       
 ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ (O-
NET) 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3)  

  

คณิตศาสตร ์ 471 467 25.41 29.07 38.50 29.29 -9.21 -23.92 ไม่มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร ์ 471 467 29.20 33.66 32.27 28.69 -3.58 -11.09 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 471 467 42.21 61.15 58.75 47.33 -11.42 -19.44 ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ 471 467 29.20 34.38 37.41 30.90 -6.51 -17.40 ไม่มีพัฒนาการ 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

471 466 35.70 38.62 36.95 35.91 -1.04 -2.81 ไม่มีพัฒนาการ 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไมถ่ึงร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
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 จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป   
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน  (ภาคเรียนท่ี 2) 
ม.1 ม.2 ม.3 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน
ที่มีผลระดับ 3 

ข้ึนไป 
ร้อยละ จ านวน

นักเรียน 
จ านวนนักเรียนที่
มีผลระดบั 3ข้ึน

ไป 
ร้อยละ จ านวน

นักเรียน 
จ านวนนักเรียนที่
มีผลระดบั 3ข้ึน

ไป 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 989 921 93.12 997 894 89.67 987 852 86.32 
คณิตศาสตร ์ 989 843 85.24 997 820 82.25 987 765 77.51 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 989   997   987 856 86.73 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

989 989 100 997 869 87.16 987 907 91.89 

สุขศึกษาและพลศึกษา 989 904 91.41 997 931 93.38 987 975 98.78 
ประวัติศาสตร ์ 989 960 97.07 997 893 89.57 987 915 92.71 
ศิลปะ 989 919 92.92 997 837 83.95 987 938 95.04 
การงานอาชีพ 989 863 87.26 997 878 88.06 987 904 91.59 
ภาษาอังกฤษ 989 873 98.38 997 964 96.69 987 842 85.31 
ภาษาจีน 89 79 88.76 108 92 85.18 112 98 87.50 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน  (ภาคเรียนท่ี 2) 
ม.4 ม.5 ม.6 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน
ที่มีผลระดับ 3 

ข้ึนไป 
ร้อยละ จ านวน

นักเรียน 
จ านวนนักเรียนที่

มีผลระดบั 3    
ข้ึนไป 

ร้อยละ จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่
มีผลระดบั 3    

ข้ึนไป 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 456 517 100 520 505 97.12 471 471 100 
คณิตศาสตร ์ 456 419 91.89 520 313 60.19 471 471 100 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 456 356 78.07 520 395 75.96 471 471 100 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 456 455 99.78 520 520 100 471 471 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 456 456 100 520 520 100 471 471 100 
ประวัติศาสตร ์ 456 456 100 520 520 100 471 471 100 
ศิลปะ 456 455 99.78 520 516 99.23 471 471 100 
การงานอาชีพ 456 455 99.78 520 518 99.61 471 471 100 
ภาษาอังกฤษ 456 408 89.47 520 489 94.04 471 471 100 
ภาษาจีน 16 16 100 21 21 100 - - - 
ภาษาญี่ปุ่น 13 13 100 7 7 100 - - - 
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5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 
  นวัตกรรม (Innovation) ของโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้แก่ 
  ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 9 สถานี เป็นการน าศาสตร์พระราชาไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผล 

ทั้ง ๓ ด้าน หรือ ๓ มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาประเทศให้มั่นคง ยั่งยืน 
ไปสู่การปฏิบัติจริง หรือเดินตามรอยเท้าพ่อ ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ประกอบด้วย การน าองค์ความรู้ ด้านการก าหนด เป้าหมายของการเรียนรู้ องค์ความรู้ด้านเนื้อหา ความรู้จาก
โครงการพระราชด าริ และอ่ืน ๆ รวมทั้งการน าองค์ความรู้ในวิธีทรงงานมาใช้ในการด าเนินชีวิต ครอบครัว และ
โรงเรียน เพ่ือการพัฒนาตนเอง พัฒนางานด าเนินชีวิต ด าเนินงานในหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยองค์ความรู้ตาม
ศาสตร์พระราชา หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เดินตาม รอยเท้าพ่อ สานต่องานที่พ่อท า” โดยแบ่งออกเป็น 9 สถานี 
ได้แก่ 

  สถานีที่ 1 โครงการเกษตรเพ่ืออาหารนักเรียน ด าเนินการจัดท าธนาคาร ส่งเสริมให้ครอบครัววินิต 
ปลูกผักสวนครัวประจ าบ้านอันจะน าไปสู่การบริโภคอาหารปลอดภัย 

  สถานีที่ 2 โครงการท านาโยนเพ่ืออาหารนักเรียน ด าเนินการให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชาวนา ลงมือ
ปฏิบัติจริงในกระบวนการท านา เพ่ือเห็นคุณค่าของเกษตรกรไทย 

  สถานีที่ 3 โครงการเรียนรู้การท าไข่เค็มดินสอพองต าหรับลพบุรี ด าเนินการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น
ที่ให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง น าไปต่อยอด และเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวได้ 

  สถานีที่ 4 โครงการปลูกกล้วย ด าเนินการให้นักเรียนเรียนรู้การปลูกกล้วย ประโยชน์ของกล้วย  
  สถานีที่ 5 โครงการการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ด าเนินการให้ความรู้ แนวคิด เพ่ือให้

เกิดจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พร้อมอยู่บนพ้ืนฐานของความต้องการทางเศรษฐกิจ และสังคม น าไปสู่
ประโยชน์ 4 อย่าง คือ พออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่เย็น 

  สถานีที่ 6 โครงการปลูกผักในโรงเรือน ด าเนินการจัดการเรียนรู้ทุกกระบวนการ ในการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ ในระบบโรงเรียน จนถึงน าไปประกอบอาหารในโรงครัวของนักเรียน 

  สถานีที่ 7 พลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ ด าเนินการจัดการเรียนรู้ เรื่องพลังงานทดแทน 
พลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือน าไปใช้ในครัวเรือน และเพ่อการเกษตร 

  สถานีที่ 8 โครงการการแปรรูป ด าเนินการจัดการเรียนรู้ในกระบวนการสีข้าว เพ่ือให้นักเรียนเกิด
ความตระหนักในคุณค่าของข้าว ได้บริโภคข้าวสดปราศจากสารพิษต่าง ๆ สีให้เพียงพอต่อการบริโภคประจ าที่โรง
อาหารของโรงเรียน 

  สถานีที่ 9 โครงการการบริหารจัดการขยะ ด าเนินการจัดให้มีการเรียนรู้กระบวนการตั้งแต่การแยก
ขยะตามประเภท หลักการจัดการขยะ เพ่ือปลูกจิตส านึก คุณลักษณะนิสัยที่ดี เกี่ยวกับเรื่องขยะ 

  
 แบบอย่างที่ดี (Best - Practice) ของโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้แก่ 
  1. วงดนตรีลูกทุ่งเยาวชนวินิตศึกษา เป็นการจัดการเรียนมุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ โดย

ต้องการให้นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเก็บมวลประสบการณ์ ในสิ่งที่ตนเองถนัดและสนใจมาก
ที่สุด โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จึงพยายามเจียระไนแววอัจฉริยะของนักเรียนในทุก ๆ ด้าน ด้าน
ศิลปะการแสดง ได้ใส่มูลค่าเพ่ิมในตัวของนักเรียน ให้ทุกคนรับผิดชอบตนเอง ใครเป็นนักร้อง ต้องร้องเพลงให้ได้
ดีที่สุด ใครเป็นนักดนตรี ต้องบรรเลงให้ดีที่สุด ใครเป็นนักแสดง(นักเต้น) ต้องเล่นให้ดีที่สุด ก่อตั้งเมื่อพฤศจิกายน 
2549 โดยทางโรงเรียนเริ่มปีการศึกษา 2550 รับนักเรียนเข้าเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะด้าน
ศิลปะ ดนตรีจนถึงปัจจุบัน   
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  พ.ศ.2552 ได้รับรางวัลชนะเลิศแชมป์ฤดูฝน ปีที่ 5 รายการชิงช้าสวรรค์ ทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 9  

  พ.ศ.2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว              
ภูมิพลอดุลยเดช “ภปร. จากการประกวด เพลงเทิดไท้คีตราชัน วงดนตรีลูกทุ่ง (คอมโบ้) จังหวัดบุรีรัมย์ 

  พ.ศ.2557 ได้รับรางวัลชนะเลิศแชมป์ฤดูฝน ปีที่ 9 รายการชิงช้าสวรรค์ ทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 9  

  พ.ศ.2558 ได้รับรางวัลแชมป์ออฟเดอะแชมป์ ปีที่ 9 รายการชิงช้าสวรรค์ ทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 9  

  พ.ศ.2559 ชนะเลิศการประกวดจินตลีลาประกอบเพลง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรวมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พาณิชยการพระนคร 
กรุงเทพฯ 

  พ.ศ.2560 – 2562 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

 
  2. โครงการเตรียมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สร้างความเชื่อม่ันให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน โดยด าเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ 

  กิจกรรม 1 ค่ายความรู้สู่มหาวิทยาลัย ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับ
นักเรียน จัดการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็น 4 ค่าย  

   ค่ายที่ 1 จัดการเรียนการสอนในเนื้อสาระระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 - 2 
   ค่ายที่ 2 จัดการเรียนการสอนทบทวนเนื้อหา ม.4 – ม.6 
   ค่ายที่ 3 จัดการเรียนการสอนติว O-Net 
   ค่ายที่ 4 จัดการเรียนการสอนติว Gat Pat และ 9 วิชาสามัญ 
  กิจกรรม 2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศประกาศนียบัตร ม.6 ด าเนินการจัดท า เผยแพร่ ความส าเร็จ

ของนักเรียนในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซด์ และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทุกคนร่วมยินดีกับพ่ี ๆ พร้อมทั้งจัดพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรจบการศึกษา 

 
ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 

1. ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 

กระบวนการบริหารและการ
จัดการ และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 

2. โครงการเตรียมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย คุณภาพผู้เรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 
3. วงดนตรีลูกทุ่งเยาวชนวินิตศึกษา คุณภาพผู้เรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 

 
6.  รางวัลทีส่ถานศึกษาได้รับ  

6.1  ปีการศึกษาปัจจุบัน ไม่ได้รับรางวัลใด ๆ ในระดับสถานศึกษา  
6.2  ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) ไม่ได้รับรางวัลใด ๆ ในระดับสถานศึกษา  
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7. ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 
ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 

1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินยั ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด   
2. การจดัการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า   
3. การจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวเิคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning   
4. การจดัการเรียนการสอนเพื่อฝกึทักษะการคิดแบบมีเหตผุลและเป็นข้ันตอน (Coding)   
5. การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding) 

  

6. การจดัการเรียนรู้ด้วย STEM Education 
6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรยีนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

 
 

 

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะส าหรบัใช้ในการประกอบอาชีพ   
8. การจดัการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม)   
9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรยีนรู้ภาษาอื่น   
10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรยีนรู้หรือสรา้งอาชีพ   

 
8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 

รอบการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) - ดี 
รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) - ดี 
รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) - ยังไม่ได้รับการประเมิน 

 
9.  หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
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ส่วนที่ 3  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม่ 

ปฏิบัติ 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        
1 มีความสามารถในการอ่าน การเขยีน  

การสื่อสาร และการคดิค านวณ 
  80 4,420 3,946 89.26 ดีเลิศ 

 1.1 ร้อยละของผู้เรยีนมีทักษะในการอ่านใน
แต่ละระดบัช้ันตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษา
ก าหนด 

 -   4,280 96.83  

 1.2 ร้อยละของผู้เรยีนมีทักษะในการเขียน
ในแต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

 -   4,150 93.89  

 1.3 ร้อยละของผู้เรยีนมีทักษะในการสื่อสาร
ในแต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

 -   3,850 87.10  

 1.4 ร้อยละของผู้เรยีนมีทักษะในการคิด
ค านวณในแตล่ะดับช้ันตามเกณฑท์ี่
สถานศึกษาก าหนด 

 -   3,501 79.21  

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

  80 4,420 3,910 88.46 ดีเลิศ 

 2.1 ร้อยละของผู้เรยีนมีความสามารถในการ
คิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ 

 -   3,990 90.27  

 2.2 ร้อยละของผู้เรยีนมีการอภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็น   -   3,869 87.53  

 2.3 ร้อยละของผู้เรยีนมีการแก้ปญัหาอย่างมี
เหตุผล  -   3,871 87.58  

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   80 4,420 3,680 83.26 ดีเลิศ 
 3.1 ร้อยละของผู้เรยีนมีความสามารถในการ

รวบรวมความรูไ้ด้ทั้งตัวเองและการท างาน
เป็นทีม 

 -   3,571 80.79 
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คุณภาพที่ได้ 
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ปฏิบัติ 

 3.2 ร้อยละของผู้เรยีนสามารถเช่ือมโยงองค์
ความรู้และประสบการณม์าใช้ในการ
สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลติ 

 -   3,789 85.72  

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

  85 4,420 4,061 91.88 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 -   4,012 90.77  

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่พัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ท างานอยา่งสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

 -   4,110 92.99  

5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

  78 1,453 1,124 77.38 ดีเลิศ 

 5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา  -   1,453 100  

 5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความกา้วหนา้ในการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม  -   1,202 82.73  

 5.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความกา้วหนา้ในผลการ
ทดสอบระดับชาติ หรอืผลการทดสอบอืน่ ๆ  -   718 49.42  

6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

  85 1,453 1,348 92.74 ยอดเยี่ยม 

 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ   -   1,345 92.56  

 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีในการจัดการ การท างานหรืองานอาชีพ  -   1,350 92.91  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรยีน        

1 การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

  85 4,420 3,925 88.82 ดีเลิศ 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา    -   3,871 87.58  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกบักฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

    3,980 90.05  
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2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย   85 4,420 4,022 90.99 ยอดเยี่ยม 
 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในทอ้งถิ่น เห็น

คุณค่าของความเป็นไทย   -   4,058 91.81  

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมปิญัญาไทย  -   3,985 90.16  

3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

  85 4,420 4,160 94.12 ดีเลิศ 

 - ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลในด้านเพศ วัย  เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณ ี

 -   4,160 94.12  

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   85 4,420 3,795 85.88 ดีเลิศ 
 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอยา่ง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวยั  

 -   3,850 87.10  

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกบัคนอื่น
อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขดัแย้งกับผู้อื่น  -   3,742 84.66  

                สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

85.79 ดีเลิศ 

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีค านวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จ านวนผู้เรียนผ่านเกณฑท์ี่โรงเรียนก าหนด 
                                                                      จ านวนผู้เรียนทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    

 ร้อยละ 90.00 – 100   =   ยอดเยี่ยม 
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1   

 มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ด้าน ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
นอกจากทางด้านวิชาการแล้วโรงเรียนยังมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการที่ หลากหลาย ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตของ
ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีเจตคติและพฤติกรรมเชิงบวก รักในการดูแลตนเอง มีความเชื่อมั่น และแก้ปัญหาโดยการ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีความฉลาดทาง    
อารมณ  ์ เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเน้นการพัฒนาด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจให้แขง็แรงและ 
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยยอมรับการอยู่
รว่มกัน บนความต่างและ หลากหลาย มีจิตสังคม โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 โดยนักเรียนมี ความรู้ทักษะและเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีวุฒภิาวะทางอาชีพ
เหมาะสมตาม ช่วงวัยมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย มี 
ประสิทธิภาพ สามารถอ่าน เขียนและสื่อสารได้เหมาะสมตามระดับชั้น มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม 
และจิตสานึกตามวัฒนธรรมอันดีของสังคม ภาคภูมิใจในท้องถิน่ ในความเป็นไทยและเห็น คุณค่าเกี่ยวกับ         
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ ดีมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดูแลสุขภาพร่างกายและสุขภาพทางใจ สามารถป้องกนัและหลีกหนีจากการ
ล่อลวงข่มเหง รังแกความรุนแรงและอบายมุข ตลอดจนไม่เพิกเฉยต่อการ กระท าสิ่งไม่ถูกตอ้งและสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 โรงเรียนด าเนินโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีหลากหลาย มีการจัดหลักสูตรตาม 

ความต้องการ และเหมาะสมของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 8 หลักสูตร คือหลักสูตรโครงการส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการ หลักสูตรโครงการอัจฉริยะภาพทางวิชาการ หลักสูตรโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ
ทหาร หลักสูตรโครงการสอนสองภาษา หลักสูตรโครงการช้างเผือก หลักสูตรโครงการความสามารถพิเศษ 
หลักสูตรโครงการทุนหลวงพ่อพระพุทธวรญาณ และหลักสูตรห้องเรียนโควตาวิชาการและทั่วไป โดยทุกหลักสูตร
เน้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 หลักสูตรคือ วิทย์ – 
คณิต, วิทย์ – คณิต (TextBook), ศิลป์ – ค านวณ, ศิลป์ – ภาษาจีน, ศิลป์ – ภาษาญี่ปุ่น, ไทย – สังคม  ซึ่งครู
จัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุม 2561) โดยมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอน STEM แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบเน้นกระบวนการ
กลุ่ม แบบเน้นกระบวนการคิด แบบการระดมสมอง  และการน าสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการ
สอน มีแหล่งเรียนรู้ และสืบค้นข้อมูล มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และเรียนรู้สู่โลกว้างสู่ประชาคมอาเซียน  
  ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน มีสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ได้แก่ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี รู้จักการวางแผน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูล และแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนก แยก
ได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น 
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ทางโรงเรียนสร้างจิตส านึก และให้ความส าคัญกับการทดสอบระดับชาติ (O-Net) โดยการน า 
ข้อสอบมาวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด ให้ครูผู้สอนเน้นการสอนตามตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุม 2561) โดยน า Testblueprint มาวิเคราะห์เพื่อจัดสอบ Pre O-Net ภาคเรียนละ 2 ครั้ง เป็น
ข้อสอบทางโรงเรียนด าเนินการ  

การแนะแนว ส่งเสริมการศึกษาต่อมี 2 ระดับชั้นคือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการแนะแนว  
ทางเลือกทางการศึกษา มีการแบ่งกลุ่มตามความต้องการของนักเรียนที่จะสนใจศึกษาต่อในสายสามัญ และสาย
อาชีพ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการแนะแนวการศึกษาแบ่งคณะตามที่นักเรียนสนใจในการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพ  ได้การจัดการเรียนการสอนเสริมให้กับนักเรียนตามกลุ่มความสนใจ และความ
ถนัดของแต่ละคน  

ดังโครงการต่อไปนี้ 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
7. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
9. โครงการพัฒนา O-Net 
10. โครงการเปิดโลกกว้างสู่อาเซียน 
11. โครงการรักการอ่าน 
12. โครงการเตรียมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย 
13. โครงการ Partner School 
14. โครงการ STEP CAMP 
15. โครงการ Winit Open House 
16. โครงการส่งเสริมศักยภาพทางดนตรี 
17. โครงการแนะแนวการศึกษา 

 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เป็นไปตามอัตลักษณ์ของนักเรียน “ลูกวินิตมีวินัย” 6 
ประการ คือมีระเบียบแถว ตรงต่อเวลา มีสัมมาคารวะ รักษาความสะอาด แต่งการถูกต้องเรียบร้อย และมีมารยาท
ในที่ประชุม   

โรงเรียนได้ก าหนดการจบหลักสูตรสถานศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคนสอบผ่านนักธรรมศึกษาชั้นตรี  
โดยก าหนดไว้เป็นหลักสูตรสถานศึกษา มีการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีการฝึกสมาธิทุกเช้า
ในกิจกรรมหน้าเสาธงวันละ 5 – 10 นาที  ท าบุญตักบาตรทุกวันพระ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น กิจกรรมเวียนเทียน กิจกรรมแห่เทียนพรรษา การเข้าค่ายธรรมะ ที่พุทธมณฑล เป็นต้น   
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  นักเรียนยอมรับกติกาของกลุ่ม ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ชุมชน  มีทัศนคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามครรลองทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากโรงเรียนเป็น
โรงเรียนในกลุ่มการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา มีอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ชัดเจน คือ “ลูกวินิตมีวินัย” ทั้งนี้ มี
ผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ 

มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านพฤติกรรม อารมณ์ และสังคม มีการ 
เยี่ยมบ้านนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง มีการจัดประชุมผู้ปกครอง และส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เช่น กิจกรรม
เลือกตั้งประธานนักเรียน กิจกรรมคณะกรรมการห้องเรียน กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วม เป็นต้น   

การมีจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมภายในชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่น จังหวัด และประเทศ เช่น     
จิตอาสาในงานพระราชพิธีต่าง ๆ  ร่วมแต่งกายไทยในการแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ร่วมแต่งกายย้อนยุคงาน
ลอยกระทงจอมพล ป.พิบูลสงคราม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่ท้องสนามหลวง เป็นต้น 

ดังโครงการต่อไปนี้ 
 ๑. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๒. โครงการวิถีพุทธ 
 ๓. โครงการวันส าคัญโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 ๔. โครงการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
 ๕. โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
 ๖. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๗. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
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     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

  4.0 ยอดเยี่ยม 

 1.1  ก าหนดเปา้หมายที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ทอ้งถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

 -   

 1.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง เช่ือมโยง           
กับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

 -   

 1.3 ก าหนดเปา้หมาย  วิสยัทัศน์  และพันธกิจ ทันต่อ             
การเปลี่ยนแปลงของสังคม  -   

 1.4 น าเป้าหมาย วิสยัทัศน์ และพันธกจิผ่านความเห็นชอบ        
จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  -   

 1.5 น าเป้าหมาย วิสยัทัศน์ และพันธกจิของโรงเรียนเผยแพร่ 
ต่อสาธารณชน 

 -   

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   4.0 ยอดเยี่ยม 
 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยา่งเป็น

ระบบ   -   

 2.2  มีการน าแผนไปปฏบิัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

 -   

 2.3  มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และระบบการนเิทศภายใน  -   

 2.4 สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา  -   
 2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา 

 -   

3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย   4.0 ยอดเยี่ยม 

 3.1  บริหารจัดการเกีย่วกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

 -   

 3.2  บริหารจัดการเกีย่วกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 

 -   

 3.3  บริหารจัดการเกีย่วกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงวิถีชวีิตจริง   -   

 3.4  ก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียน
การสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย   -   

 3.5  สถานศึกษามีการปรับปรุง และพฒันาหลักสูตรให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม  -  

 
 

4 พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   4.0 ยอดเยี่ยม 
 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 -   

 4.2  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  -   
 4.3 น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนา

งานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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           แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ด ี
ปฏิบัติ 4 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

           ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
1.00 – 1.49 ระดับคณุภาพ     ก าลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคณุภาพ     ปานกลาง 

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

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ ไม่ 

ปฏิบัติ 
 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู 

บุคลากร ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 -   

 4.5  ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเป็น
แบบอย่างที่ดีท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 -   

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 

  4.0 ยอดเยี่ยม 

 5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 

 -   

 5.2  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 

 -   

 5.3  จัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

 -   

 5.4  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

 -   

 5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อม
ตามศักยภาพของผู้เรียน 

 -   

6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุน          
การบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู ้

  4.0 ยอดเยี่ยม 

 6.1  ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ                  
ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 -   

 6.2  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 -   

 6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 -   

 6.4  ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

 -   

 6.5  ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 -  
 
 

   สรุปผลการประเมิน       =      ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

5 ยอดเยี่ยม 

 
  หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 

***  ค่าเป้าหมาย =   จ านวนข้อการปฏิบัติในแตล่ะประเด็นพิจารณา 
 
 
 
 
 

 



26 
 

 

 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2   

 ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผล
การนิเทศ ติดตาม ประเมิน การจัดการศึกษา ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น
จากบุคลากรในสถานศึกษา รวมถึง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อวางแผนร่วมกันทบทวน วางกรอบ
กลยุทธใ์นการพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาโดยยึดมั่นปรัชญาของ โรงเรียนที่ว่า อพฺยาปชฺฌ  สุข  โลเก 
การช่วยกันเป็นสุขในโลก เป็นแนวทางในการพัฒนาทุก ๆ 3 ปี เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผน  พัฒนา
คุณภาพจดัการศึกษา มีการก าหนดแผนกลยุทธ์ 3 ปี แผนปฏิบัติงานประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการพฒันา และนโยบายการปฏิรูป การศึกษา จัดโครงสร้างการบริหารงานภายในอย่างมีระบบ มีการ
ตรวจสอบอยา่งเป็นระบบตามสายงาน ทุกระบบงานด้วยวงจรคุณภาพ PDCA เน้นพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนโดย
พิจารณาความสนใจและ ศักยภาพของนักเรียน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองทั้งทางดา้นความรู้ 
ความสามารถให้ มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพบรรยากาศทางกายภาพและทางสังคมให้เหมาะกับการ
เรียนรู้ พัฒนาและปลูกฝังค่านิยม ถ่ายทอดวัฒนธรรมขององค์กรแก่ครูรุ่นใหม่ของโรงเรียน เพ่ือสืบสาน ค่านิยม
อย่างยั่งยืนและทบทวนวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง พร้อมทัง้จัดหาทรัพยากร จัดสรร ประมาณ มอบหมายงาน
ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศก์ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน ประเมินคุณภาพภายใน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา แสดง
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมายของโรงเรียน ที่สอดคล้องกับ
นโยบาย และบริบทของโรงเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานตามแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการที่ก าหนด
ไว้โดยน าข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนางานต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ผ่าน กระบวนการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา เพ่ือจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา น าไปสู่
แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สะท้อนความจ าเป็นและความต้องการของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม
คุณภาพตามมาตรฐานของ สถานศึกษาตามรูปแบบการดาเนินงานบริหารและการจัดการตามระบบคุณภาพ 
PDCA มีการวางแผนจัดทาโครงการ (P) โดยก าหนดขั้นตอนการวางแผนจัดท าโครงการการลงมือปฏิบัติงาน (D) 
โดยมีค าสั่งมอบหมายงานแก่ผู้มีหนา้ที่ เกี่ยวข้องแจง้ก าหนดระยะเวลาด าเนินงาน และก าหนดวันสิ้นสุดโครงการ มี
การติดตามและประเมินผล (C) โดย ติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ ประเมินผลด าเนินงาน ประเมินความ
พึงพอใจ และน าผลการประเมินมา ปรับปรุงแก้ไข (A) โดยน าข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามความพึงพอใจมา
พัฒนาให้ดีขึ้นโดยการประชุม ปรึกษาหารือร่วมกนั โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักเรียนเป็นส าคัญ 

 งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในให้บุคลากรในโรงเรียน เพื่อให้มีความเข้าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้ เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานและ
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สะท้อนเป้าหมาย ความส าเร็จในการพัฒนาการจัดการศึกษา นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินการเรียนรู้ตนเอง 
ครูประเมินตนเอง รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ที่วางไว้ตามมาตรฐาน ส ารวจความพึงพอใจต่อการ
จดัการศึกษาของ โรงเรียนโดยยึดหลักการท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย อาทิ ครูนักเรียน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน จัดท ารายงานประจาปีเพ่ือรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่
ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจด้วยช่องทางที่ หลากหลาย เช่น เอกสารรายงานการประเมินตนเองประจาปี(SAR) และเว็บไซต์
ของโรงเรียน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรองรับการประเมินภายนอกจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโอกาสต่อไป 

ดังโครงการต่อไปนี้ 
1. โครการระบบบริหาร 
2. โครงการพัฒนาบุคลากร 
3. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. โครงการประบภูมิทัศน์เพ่ือแหล่งเรียนรู้ 
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     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ 
ไม่ 

ปฏิบัติ 

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได ้

  83 160 139 86.41 ดีเลิศ 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

    132 82.50  

 1.2  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้จริง     140 87.50  

 1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
ส าหรับผู้ท่ีมีความจ าเป็น และต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ  

    - -  

 1.4  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอ
ผลงาน 

    136 85.00  

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

    145 90.63  

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู ้

  83 160 136 85.21 ดีเลิศ 

 1.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้     137 85.63  

 1.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการเรียนรู้     134 83.75  

 1.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย     138 86.25  

3 มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก   83 160 149 93.13 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ผู้สอนมีการบรหิารจดัการช้ันเรียน 
โดยเน้นการมีปฏิสมัพันธ์เชิงบวก      148 92.50  

 3.2 ผู้สอนมีการบรหิารจดัการช้ันเรียน 
ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 
เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรูร้่วมกัน
อย่างมีความสุข 

    150 93.75  

4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

  
83 160 139 86.88 ดีเลิศ 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ     142 88.75  

 4.2 มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธกีารวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู ้

 
   

136 85.00 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ 
 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

 4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกีย่วข้องมี
ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล     132 82.50  

 4.4 ให้ข้อมูลยอ้นกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนรู้     146 91.25  

5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

  
83 160 139 86.88 ดีเลิศ 

 5.1 และผู้มีส่วนเกีย่วขอ้งร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้        

 5.2 น าข้อมูลปอ้นกลับไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง        

                     สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                จ านวนประเด็นพิจารณา 

87.20 ดีเลิศ 

 หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีค านวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จ านวนครูผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  
                                                                    จ านวนครูทั้งหมด  

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

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3   

 มีการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม ของนักเรียน เน้นการเรียนรู้ รอบด้าน โดยใช้
กระบวนการจดัการเรียนรู้ ที่หลากหลายและการมีส่วนร่วม ในการจดัการศึกษาของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง มีการวัด
และประเมินผลตามหลักวิชาการและมีการน า กระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติและสนองความต้องการของ
ผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ รู้จักศึกษาหาความรู้แสวงหา
ค าตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง น าภูมิปัญหาท้องถิ่น เทคโนโลยีและสื่อที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ฝึกและส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสุนทรียภาพ
อย่างครบถ้วน ทั้งด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย การท างานร่วมกับผู้อ่ืน และความ
รับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน มีการประเมินพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีหลากหลายและต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
รักโรงเรียนและกระตือรือร้นในการเรียน 
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 จัดการเรียนการสอน Active Learning โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนที่ผู้เรียนเป็นผู้กระท าหรือปฏิบัติด้วย
ตนเองด้วยความกระตือรือร้น เช่น ได้คิด ค้นคว้า ทดลองรายงาน ท าโครงการ สัมภาษณ์ แก้ปัญหา ฯลฯ ได้ใช้
ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง ผู้สอนท าหน้าที่เตรียมการจัดบรรยากาศการ
เรียนรู้ จัดสื่อสิ่งเร้าเสริมแรงให้ค าปรึกษาและสรุปสาระการเรียนรู้ร่วมกัน เน้นการท ากิจกรรม Science Project 
และกิจกรรมการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 9 สถานี ซ่ึงบทบาทของครูผู้สอนในการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจะไม่เป็นผู้ชี้น าหรือผู้ออกค าสั่งแต่จะเปลี่ยนเป็นผู้กระตุ้น ผู้อ านวยความสะดวกและให้
ค าแนะน าช่วยเหลือเมื่อจ าเป็น ติดตามตรวจสอบ รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนรู้ เช่น แหล่งข้อมูล 
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่เป็นสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ เว็บไซด์ อีเมล์ ฯลฯ  
 การจัดการเรียนการสอนแบบ Coding โครงสร้างหลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก Computer Sci-
ence (วิทยาการคอมพิวเตอร์) หัวใจหลักของวิชานี้ ท าให้คิดได้เป็นขั้นตอน โดยใช้การเขียนโปรแกรมมาเป็น
เครื่องมือ ตามแนวทาง Computational Thinking ICT (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ท าให้สามารถรวบรวมข้อมูล 
จัดการข้อมูล น าข้อมูลมาประมวลผล และท าการตัดสินใจจากพ้ืนฐานของข้อมูลได้ และ Digital Literacy (รู้เท่า
ทันดิจิทัล) การรรู้ทันเทคโนโลยีเป็นเรื่องส าคัญ อีกทั้งสามารถสร้างสรรค์ผลงานบนเทคโนโลยีได้  

ดังโครงการ ต่อไปนี้ 
1. โครงการพัฒนาบุคลากร 
2. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 
 
 
 
 
 
 

       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐาน มาตรฐานการศกึษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที ่

 1 
คุณภาพของนกัเรียน  ดีเลิศ 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 89.26  
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

76.13  

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 79.76  
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 91.88  
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 77.38  
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 92.74  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 91.70  
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90.99  
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 94.12  
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 85.88  

มาตรฐานที ่
 2 

กระบวนการบริหารและการจดัการ  ยอดเยี่ยม 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 5  
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5  
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

5  

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5  
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 5  
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 5  

มาตรฐานที ่
 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรียนเปน็ส าคญั  ดีเลิศ 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 86.41  
2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 85.21  
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 93.13  
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 86.88  
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 86.88  

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย 
กรณีที่  1 ให้ใช้ฐานนิยม (Mode)  ให้ระดับคณุภาพในภาพรวม 
กรณีที่ 2 หากไมม่ีฐานนิยม (Mode)  เช่น ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ให้ใช้ ค่ากลาง ของระดับคณุภาพ ในท่ีนี ้คือ ดีเลิศ 

ดีเลิศ 
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3. จุดเด่น 
 
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

คุณภาพของผู้เรียน 
1. ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความหลากหลายของหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน 
3. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับชาติทุกรายวิชา 
4. นักเรียนมีอัตลักษณ์ของโรงเรียน “ลูกวินิตมีวินัย” 
5. นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี และสามารถศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น ที่เหมาะสมกับตนเอง 
6. นักเรียนสอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี เป็นอย่างต่ า  
7. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกคน เป็นที่ยอมรับของชุมชน 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโรงเรียนการจัดสรรเงิน
งบประมาณร่วมกัน 
2. ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น าสูง เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
3. ครูและบุคลากรส่วนใหญ่ของโรงเรียนมีความพร้อมในการปฏิบัติงานทั้งด้านความรู้ ทักษะ ความช านาญ 
4. โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม 
5. แหล่งงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ และผู้ปกครอง 
6. การบริหารงานที่มีประสิทธิผลและเปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างอิสระ 

7. สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย พร้อมต่อการเรียนรู้ 
8. การบริหารจัดการของโรงเรียนเป็นระบบทันสมัย มีประสิทธิภาพ โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมามา
สร้างสรรค์พ้ืนที่ภายในโรงเรียนให้เกิดแหล่งเรียนรู้ภายในแบบครบวงจร 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. มีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2561) สอดคล้องกับ 
บริบทของชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจ ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
2. ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
3. ครูใช้เทคโนโลยีและสื่อที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
4. ครจูัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรักโรงเรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียนรักในการเรียน 
5. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติและสนอง 
ความต้องการของผู้เรียน 
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4.  จุดควรพัฒนา 
 
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

คุณภาพของผู้เรียน 
1. ทักษะในชีวิตให้แก่ผู้เรียน นอกจากการเน้นวิชาการ 
2. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนร้อยละ 50 ให้สูงกว่า 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
3. ควรส่งเสริมการออกก าลังกาย และการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
4. ทักษะการการฟัง พูด อ่านเขียนภาษาอังกฤษ 
5. ทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ปลูกฝังให้ครูรักงาน ลดการเข้า-ออกของครู 
2. การสร้างขวัญและก าลังใจให้ครู/ยกย่องผู้มีความสามารถ มีผลงานดี ประพฤติดี 
3. พัฒนาคุณภาพครูและสวัสดิการครู 
4. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารการด าเนินงานของโรงเรียน 
5. ห้องสมุดท่ีทันสมัย/ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์/หนังสือเพียงพอและหลากหลาย สามารถให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า 
6. ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ความรู้เข้าใจหลักสูตรในการเชื่อมโยงกับการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 
2. ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการสอนใช้เอง 
3. เน้นการจัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
4. ศึกษารูปแบบ/การจัดกิจกรรม/วิธีการสอน แบบสมัยใหม่ 
5. ใช้วิธสีอนที่หลากหลายส่งเสริมการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค์ 
6. พัฒนาบันทึกหลังการสอนและน าผลการประเมินมาใช้พัฒนาผู้เรียน 

 
5.  แนวทางการพัฒนา 
  ด้านคุณภาพผู้เรียน ทางโรงเรียนส่งเสริม และจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกจิตส านึก ให้ผู้เรียน เห็นคุณค่า สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร 
2. สร้างสุขนิสัยที่ดี รู้จักการออมทรัพย์และการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
3. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ/วิชาการ/ผู้เรียนเก่ง/ค่ายอ่ืนๆ 
4. ฝึกทักษะกระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
5. ฝึกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเรียนรู้ และทบทวนบทเรียนต่าง ๆ 
6. พัฒนาผลสัมฤทธิ์สูงตามเกณฑ์มาตรฐาน/สามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้อย่างดี 
7. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน 
8. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง การพูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษ 
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 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ทางโรงเรียนส่งเสริม และจัดกิจกรรม ดังนี้ 
1. ส่งเสริมให้ท างานเป็นทีม 
2. ให้บุคลากรมีส่วนร่วม/มีความเข้าใจ ในการบริหารงาน 
3. น านวัตกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ 
4. วางแผนพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน 
5. พัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
6. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียน 
7. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทางโรงเรียนส่งเสริม และจัดกิจกรรม 
ดังนี้ 

1. จัดท าแผนการเรียนทางภาษาที่หลากหลาย 
2. จัดกิจกรรม/ชมรม ตามความสนใจของผู้เรียน 
3. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธี และนวัตกรรมที่หลากหลาย 
4. ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/เน้นสอนแบบโครงงาน/เน้นสอนแบบบูรณา

การ/เน้นการสอนบทบาทสมมติ 
5. พัฒนาปรับปรุงการจัดท าแฟ้มสะสมของผู้เรียนให้เป็นระบบ 
6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเทคนิคและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 
7. พัฒนาการฟัง การพูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษ 

 
4. ความต้องการช่วยเหลือ 

1. เปิดโอกาสให้โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการมากยิ่งขึ้น 
2. วิทยาการให้ความรู้การเรียนการสอนทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 

 
5. ความโดดเด่นของสถานศึกษา(ถ้ามี) 
 ความสามารถเฉพาะทาง 

 วงดนตรีลูกทุ่งเยาวชนวินิตศึกษา เป็นการจัดการเรียนมุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ โดยต้องการให้
นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเก็บมวลประสบการณ์ ในสิ่งที่ตนเองถนัดและสนใจมากที่สุด โรงเรียน
วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จึงพยายามเจียระไนแววอัจฉริยะของนักเรียนในทุก ๆ ด้าน ด้านศิลปะการแสดง 
ได้ใส่มูลค่าเพ่ิมในตัวของนักเรียน ให้ทุกคนรับผิดชอบตนเอง ใครเป็นนักร้อง ต้องร้องเพลงให้ได้ดีที่สุด ใครเป็น
นักดนตรี ต้องบรรเลงให้ดีที่สุด ใครเป็นนักแสดง(นักเต้น) ต้องเล่นให้ดีที่สุด ก่อตั้งเมื่อพฤศจิกายน 2549 โดย
ทางโรงเรียนเริ่มปีการศึกษา 2550 รับนักเรียนเข้าเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะด้านศิลปะ ดนตรี
จนถึงปัจจุบัน   

  พ.ศ.2552 ได้รับรางวัลชนะเลิศแชมป์ฤดูฝน ปีที่ 5 รายการชิงช้าสวรรค์ ทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 9  

  พ.ศ.2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว              
ภูมิพลอดุลยเดช “ภปร. จากการประกวด เพลงเทิดไท้คีตราชัน วงดนตรีลูกทุ่ง (คอมโบ้) จังหวัดบุรีรัมย์ 
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  พ.ศ.2557 ได้รับรางวัลชนะเลิศแชมป์ฤดูฝน ปีที่ 9 รายการชิงช้าสวรรค์ ทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 9  

  พ.ศ.2558 ได้รับรางวัลแชมป์ออฟเดอะแชมป์ ปีที่ 9 รายการชิงช้าสวรรค์ ทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 9  

  พ.ศ.2559 ชนะเลิศการประกวดจินตลีลาประกอบเพลง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรวมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พาณิชยการพระนคร 
กรุงเทพฯ 

  พ.ศ.2560 – 2562 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

  

 
กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 
  

 จากการประเมินภายนอกรอบที่ 2 ได้เสนอแนะด้านผู้เรียนให้จัดเนื้อหาสาระทั้งท่ีเป็นความรู้และทักษะต่าง ๆ ให้
เหมาะสมกับวัย และความสนใจของผู้เรียน ในปีการศึกษา 2550 ทางโรงเรียนด าเนินการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
6 เพ่ือศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา และพัฒนา
นักเรียนตามความสนใจโดยกิจกรรมชุมนุมวงดนตรีลูกทุ่งเยาวชนวินิตศึกษา พร้อมทั้งจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการ
เรียนรู้โครงการส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา ส่งผลให้นักเรียนได้ทั้งวิชาการและการปฏิบัติจริงด้าน
ดนตรี และการแสดง นักเรียนแบ่งการเรียนตามตารางการเรียนทางวิชาการ และมีตารางการฝึกซ้อมของวงดนตรี ซึ่ง
นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองในการฝึกซ้อม ซึ่งมีคุณครูคอยช่วยในการก ากับติดตาม ทั้งด้านวิชาการและการฝึกซ้อม  
นักเรียนที่อยู่ในวงดนตรีลูกทุ่งวินิตศึกษา ประสบความส าเร็จในการเรียน สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และสาย
อาชีพ  
 จนถึงการประเมินภายนอกรอบ 3 วงดนตรีลูกทุ่งเยาวชนวินิตศึกษาเป็น นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีของ
สถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 
นานาชาต ิ

(C 3) 
ชาติ 
(C 2) 

ท้องถิ่น/ภูมิภาค 
(C 1) 

1. วงดนตรีลูกทุ่งเยาวชนวินิตศึกษา    
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ภาคผนวก 
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ประกาศโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
------------------------------------------------------------------ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และมาตรา 5 มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 
สถานศึกษาต้องมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง ตามกฎกระทรวงดังกล่าว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประกอบด้วย 

 

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานสถานศึกษา 
๑. พระเทพเสนาบดี  (ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อ านวยการ)  ประธานกรรมการ 
2. พระครูวิธานธรรมวิสุทธิ์ (รองผู้จัดการ)       กรรมการ 
3. นางทิพวรรณ์  กองสุทธิ์ใจ (รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ)     กรรมการ 
4. นางสาวนิตยา นฤชาติวรพันธ์ (รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน)    กรรมการ 
5. นางสาววรินยุพา  อินทร์บ้าน  (รองผู้อ านวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน)    กรรมการ 
6. นางสาวนิตยา  นฤชาติวรพันธ์ (ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ)     กรรมการ 
7. นายพรนรินทร์  พุทธเจตน์ (หัวหน้าฝ่ายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)    กรรมการ 
9. นางอัจจิมา  สายสี  (หัวหน้างานวิชาการ)      กรรมการ 
10.นายปีติวัชร์  กล่ านาค  (กรรมการสถานศึกษาตัวแทนชุมชน)    กรรมการ 
11. นายแพทย์สมชาย  โอวัฒนาพานิช (กรรมการสถานศึกษาตัวแทนผู้ปกครอง) กรรมการ 
12. พลเอกบวรรัตน์  ไมตรีประศาสน์   (กรรมการสถานศึกษาตัวแทนศิษย์เก่า)   กรรมการ 
14. นางสาริกา  สิงหลักษณ์ (ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน)     กรรมการ 
๑5. นางกรรณิการ์  สนธิสุวรรณ (หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน)     กรรมการและเลขาฯ 
 
มีหน้าที ่ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานการศึกษาชาติ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อการประเมินภายนอก 
มาตรฐานการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มาเชื่อมโยงเป็นมาตรฐาน
ของสถานศึกษา  

   

คณะกรรมการวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติ 
 ๑. นางทิพวรรณ์  กองสุทธิ์ใจ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวนิตยา นฤชาติวรพันธ์  กรรมการ 

๓. นางสาววรินทยุพา อินทร์บ้าน  กรรมการ 
๔. นายพรนรินทร์  พุทธเจตน์  กรรมการ 
๕. นายประพนธ์  ช่างทอง  กรรมการ 
๖. นายภิเศก  อินทร์อยู่   กรรมการ 
๗. นายชัยมงคล  ทรัพย์สมบัติ  กรรมการ 
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๘. นางสาวรุจิโรจน ์ ยอดข า  กรรมการ 
๙. นางอังคนางค์  ไล้เสน   กรรมการ 
๑๐. นางสุกัญญา  จันทร์ลองภาส  กรรมการ 
๑๑. นางสาวนิรมล  แจ่มจิต  กรรมการ 
๑๒. นางดารุณี  ใจเด็ด   กรรมการ 
๑๓. นางอรพรรณ  ถนอมเขต  กรรมการ 
๑๔. นางกรุณา  สิงหะลวะ  กรรมการ 
15. นางอัจจิมา สายสี   กรรมการ 
16. นางฐิตาพร  ดวงเกตุ   กรรมการ 
17. นายพงษ์พัฒน์  พรเรืองทอง  กรรมการ 
18. นางประนอม  ค ายิ่ง   กรรมการ 
19. นางสาวข้าวทิพย์  อ่อนอรุณ  กรรมการ 
20. นางกรรณิการ์  สนธิสุวรรณ  กรรมการและเลขาฯ 

 
 มีหน้าที ่ วิเคราะห์โครงการ กิจกรรม เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ 
พร้อมจัดท ารายละเอียดในการจัดท ามาตรฐานของสถานศึกษา  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 คณะกรรมการจัดท ารูปเล่ม 
  ๑. นางกรรณิการ์  สนธิสุวรรณ  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางฐิติชญา  อยู่รอด   กรรมการ 
  ๓. นางสาวเจนจิรา  งามดี   กรรมการ 
  4. นางสาวมาลินี  เฉิดรัศมี  กรรมการและเลขาฯ 
 

มีหน้าที ่ จัดพิมพ์ ตรวจสอบ จัดท ารูปเล่ม ตามรูปแบบของแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓ ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 
ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 

 
 
   สั่ง ณ วันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62 
      
 

(พระเทพเสนาบดี) 
     ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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ประกาศโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
..................................................................... 

    ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อ
วันที่  6  สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ปีการศึกษา 2562 ไว้ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้  

   ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. ๒562 

 

 

(พระเทพเสนาบดี) 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 

โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน  
      1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ร้อยละ 80 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 80 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 80 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 85 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 73 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 85 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
       1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 85 

  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 85 
  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 85 
  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 85 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม 
    2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 4.0 

 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 4.0 
    2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4.0 

    2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 4.0 
    2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

4.0 

    2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

4.0 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับยอดเยี่ยม 

    3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 83 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 83 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 83 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 83 
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           ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
1.00 – 1.49 ระดับคุณภาพ     ก าลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคุณภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคุณภาพ      ดี 
3.50 – 4.49 ระดับคุณภาพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคุณภาพ      ยอดเยี่ยม
  

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 83 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 

1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
2. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐานใช้มาตรฐานที่ 1 และ 3 ควรก าหนดเป็นระดับคุณภาพ 5 ระดับ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมินดังนี้ 
                  

ระดับคุณภาพ 
ระดับก าลังพัฒนา น้อยกว่าร้อยละ 49.99 
ระดับปานกลาง ร้อยละ 50.00 – 59.00 
ระดับดี ร้อยละ 60.00 – 74.99 
ระดับดีเลิศ ร้อยละ 75.00 – 89.99 
ระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 90.00 - 100 

 
3. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐานใช้มาตรฐานที่ 2 ควรก าหนดเป็นระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อให้

สอดคล้องกับการประเมินดังนี้ 
ค่าเป้าหมาย =   จ านวนข้อการปฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา 
 
 
แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 

ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดี 
ปฏิบัติ 4 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
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ผลการประเมินภายนอก (รอบ 2 – รอบ 3) 

ข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอก ของสมศ. 

รอบสอง (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๓) 

                   โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  รอบสองเมื่อวันที่  ๑๘ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐     ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียน มีการประเมิน ๓ ด้าน คือ ด้านผู้บริหาร  ด้านครู  และด้านผู้เรียน  ซึ่ง
สรุปผลการประเมินโดยรวมดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ 

๑. ด้านผู้เรียน 
   ผู้เรียนควรได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง มีสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดเนื้อหาสาระทั้งท่ีเป็นความรู้และ
ทักษะต่าง ๆ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยและความสนใจของผู้เรียน ฝึกทักษะต่าง ๆ ทั้งที่เป็น
ความรู้และกระบวนการ เช่น กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นต้น ให้เรียนรู้โดย
การปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมสร้างนิสัยให้รักการอ่านโดยใช้ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางและการท าโครงงาน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย เป็นทั้งผลสัมฤทธิ์และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้มีการบันทึก
หลังการสอน และควรมีการประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป 

  ๒. ด้านคร ู
   ๒.๑ ควรลดจ านวนนักเรียนแต่ละห้อง โดยการเพ่ิมจ านวนห้องเรียน แต่ละห้องควรมีนักเรียน    
๔๐ – ๔๕ คน 

   ๒.๒ ควรส่งเสริมให้ครูเตรียมการสอนอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารสามารถตรวจสอบได้ และเป็น
แนวทางส าหรับการจัดการเรียนรู้ และมีการเตรียมการสอนทุกวิชาที่สอน 
   ๒.๓ ครูควรให้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การ
เรียนรู้พัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้โดยผ่านโครงงาน 
การเรียนรู้แบบ CIPPA การเรียนรู้โดยวิธีแก้ปัญญา การเรียนรู้โดยแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน นั่นคือ การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง (authentic learning) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน การปฏิบัติจริง และการเน้นการสร้างความรู้ใหม่ และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ 

   ๒.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ควรปรับให้สอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนรู้ คือสอบวัด
และประเมินกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ประเมินการปฏิบัติงาน การปฏิบัติจริงของผู้เรียน และประเมินองค์
ความรู้ใหม่และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่นักเรียนสร้างขึ้น 
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 ๓. ด้านผู้บริหาร 

  สถานศึกษาควรน าข้อมูลที่ได้จากการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ไปใช้ในการปรับปรุงแผน  
ปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

 ระยะเวลาในการพัฒนาสถานศึกษาให้จัดการศึกษาได้มาตรฐานในภาพรวม 3 ปี 
 นวัตกรรมและสิ่งดีเด่น รวมทั้งการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา 
  สถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน พ.ศ. 2548 นักเรียนพระราชทานในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น พ.ศ.2549 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โครงการส่งเสริมการอ่าน ได้รับพระราชทางรางวัล
ยอดเยี่ยม “การจัดกิจกรรมการอ่านสานสู่ฝัน” เขา้ร่วมโครงการเด็กไทยรวมใจอ่านถวายในหลวง 60 ล้านเล่ม 
ของกระทรวงศึกษาธิการกับบริษัทนานมีบุ๊กและโครงการสอนสองภาษา (Billingual Program) 

ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต คือ การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬาให้ยั่งยืนสืบไป โดย
วางแผนร่วมกับกรรมการสถานศึกษา กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลทุกระยะ น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการท ากิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ การด าเนินการดังกล่าวมีโอกาสประสบความส าเร็จสูง เนื่องจาก
สถานศึกษามีปัจจัยเกื้อหนุนหลายประการ อาทิ ผู้บริหารและครูมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
แท้จริง สถานศึกษามีโครงสร้างและระบบบริหารที่ชัดเจน มีการบริหารผู้เรียนอย่างทั่วถึง ประกอบกับมีกรรมการ
สถานศึกษาที่เข้มแข็งผู้ปกครองและชุมชนสนับสนุนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จะส่งผลให้การพัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ด้านผู้เรียน   
มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 
๓.๘๒ 

 
ดีมาก 

มาตรฐานที ่๒  ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๓.๗๖ ดีมาก 
มาตรฐานที ่๓  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะ นิสัยด้านศิลปะ ดนตรี  และกีฬา ๓.๘๓ ดีมาก 
มาตรฐานที ่๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์   
                   มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 

๓.๖๒ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ๒.๒๒ พอใช้ 
มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้   
                   และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๓.๖๗ ดีมาก 
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มาตรฐาน 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๗  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับ 
                   ผู้อื่นได้และมีเจตคติต่ออาชีพสุจริต 

๓.๗๐ ดีมาก 

ด้านครู   
มาตรฐานที่ ๘ ครูมีคุณวุฒิความรู้  ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมีครู 
                  เพียงพอ 

 
๓.๒๗ 

 
ดี 

มาตรฐานที ่๙ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
                  และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๓.๒๒ ดี 

ด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 

 
๓.๘๘ 

 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้างและการบริหารงานอย่าง 
                   เป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

๓.๗๘ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม และการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน 
                   เป็นส าคัญ 

๓.๘๙ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  มีสื่อการ 
                   เรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียน 

๓.๘๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการ 
                   พัฒนาการศึกษา 

๓.๘๐ ดีมาก 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 

วิเคราะห์โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จากผลการประเมินภายนอก (รอบ 2)           
   จากการประเมินภายนอกผู้ประเมินได้วิเคราะห์โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จากผล
การประเมินดังนี้ 

ปัจจัยภายในสถานศึกษา 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านยิมที ่
พึงประสงค์ มีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยด้านศิลปะ 
ดนตรี และกีฬา 
๒. ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 
๓. ผู้บริหารมีภาวะผูน้ าและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการ
สอนโดยเนน้ผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม       
สุขศึกษา และพลศึกษา และภาษาต่างประเทศ  
๒. พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสทิธิภาพและเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓. พัฒนาสถานศึกษาในดา้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ ระบบ
การด าเนินการประกันคุณภาพภายใน และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ เก่ียวกับการน า
ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลไปใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 
โอกาส อุปสรรค 

สถานศึกษาตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนเมือง มีถนนไปมา
สะดวก ท าให้การติดต่อประสานงานสะดวกมาก    มี
แหล่งเรียนรู้อยู่ใกล้สถานศึกษามาก เช่น พิพิธภัณฑ์หลวง
พ่อถม ส าหรับศึกษาเก่ียวกับโบราณวัตถุ เช่น เรือโบราณ 
หอพระไตรปิฎก และเงินพดด้วง ฯลฯ เป็นต้น พระราชวัง
นารายณ์ราชนิเวศน์ พระทีน่ั่งเยน็ วัดพระศรีมหาธาตุ 
พระปรางค์สามยอด เป็นต้น มภีูมิปัญญาท้องถิ่นที่
สถานศึกษาใช้เสริมทักษะแก่ผู้เรียน คือ การท าขนมจีน 
โดยคุณสมควร ลือพงษ์ การท าไข่เค็มดินสอพอง คุณ
กาญจนา ศรีสกลุ การท าเครื่องทองเหลือง โดยคุณอุทัย 
เสือกระโทก การท าทุเรียนการบูร การท าวุน้มะพร้าว โดย
คุณรุ่ง แจ้งวงษ์ และการท าขนมลูกชุบ โดยคุณนพรัตน์ ตั้ง
ทอง ชุมชนรอบ ๆ สถานศึกษามีแหล่งค้าขายและสถาน
ประกอบการมีเศรษฐกิจดี ประกอบกับผู้ปกครองส่วนใหญ่
มีรายได้สงู และมีการศึกษาสูงและสนใจด้านการศึกษา จึง
เอาใจใส่การศึกษาของบุตรหลาน และให้การสนบัสนุน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็นอยา่งดี 
ประกอบกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
สนับสนนุให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด 

สถานศึกษามีเขตบริการกวา้ง กระจายไปใน
ต่างจังหวัด เช่น สิงห์บุรี อ่างทอง และสระบุรี ซึง่ผู้เรียน
บางส่วน ผูป้กครองต้องมารับส่ง ท าให้เสียค่าใช้จา่ยสงู 

การติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองบางส่วนจึงไม่สะดวก 

สถานศึกษาเชิญมาประชุม ปรึกษาหารือจึงให้ความ
ร่วมมือน้อยไปแต่ก็มีจ านวนน้อย 
 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) 

          โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  รอบสองเมื่อวันที่ ๒๕, ๒๘ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖  ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของโรงเรียน จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

 จุดเด่น 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
1) ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง ร่างเริม แจ่มใส ปลอดภัยจากยาเสพติดผู้เรียนส่วนใหญ่มีความสนใจเข้า

ร่วมกิจกรรมด้านดนตรีนาฏศิลป์มีผู้เรียนส่วนหนึ่งมีความสามารถในด้านดนตรี นาฏศิลป์ 
สถานศึกษาจัดตั้งวงดนตรีลูกทุ่งเยาวชนวินิตศึกษา และได้รับความส าเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป 

2) ผู้เรียนมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ตั้งใจเรียน รู้จักบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ช่วยงานของสถานศึกษาช่วยงานครู มีจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน
และท้องถิ่น 
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3) ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน ด้วยการฟังการดูและลงมือปฏิบัติท างานร่วมกับผู้อื่น 
ผู้เรียนเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ สามารถปรับตัวเข้ากับเพ่ือกับครู
และบุคคลอ่ืนในสังคม ผู้เรียมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการแก้ปัญหา มีความสามารถในการงาน
เป็นทีม 

4) ผู้มีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงในระดับดีมาก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับดี ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

5) สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนมีอัตลักษณ์ “ลูกวินิตมีวินัย” โดยเฉพาะโครงการลูกวินิตมีวินัย 
กิจกรรมตามค าสอนของหลวงพ่อพระพุทธวรญาณและกิจกรรมเส้นวินัย 

6) สถานศึกษาประสบความส าเร็จในการด าเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนเฉพาะทางโดยมีกิจกรรม
หลากหลายในการพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมโครงการอัจฉริยะภาพทางวิชาการ กิจกรรม
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการทหาร 
กิจกรรมโครงการช้างเผือก และกิจกรรมโครงการเตรียมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย 

7) สถานศึกษาด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา โดยก าหนดโครงการเดิน
ตามเส้นวินัยเพื่อแก้ปัญหาการขาดระเบียบวินัยในการเดินทางเข้าสถานศึกษาและเดินทางกลับ
บ้านตลอดจนการเปลี่ยนคาบเรียน เนื่องด้วยสถานศึกษามีที่คับแคบ และผู้เรียนจ านวนมาก 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีวินัยที่ดี เดินทางเข้าสถานศึกษาหรือเดินทางกลับบ้านและเดินทางเข้าห้องเรียน
เวลาเปลี่ยนห้องเรียน มีระเบียบไม่วุ่นวาย มองดูสวยงาม และเป็นแบบอย่างที่ดีในการแก้ปัญหา
ของสถานศึกษา 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
1) สถานศึกษาประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคลากรและ
การบริหารงานทั่วไป และมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่มีความเข้มแข็งสามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมได้สะอาดเป็นระเบียบไร้มลภาวะ 
ปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สวยงาม 

2) สถานศึกษาได้ท าข้อตกลงร่วมกันในการแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรม และสร้างสถานศึกษา
เครือข่ายของการศึกษากับต่างประเทศ ได้แก่ โรงเรียนเครือข่ายไทย สิงคโปร์ (Partner School 
Programme) โรงเรียนพ่ีโรงเรียนน้อง ไทย-ออสเตรเลีย (Sister School Programme -     
WINITSUKSA The PITTWATER HOUSE) 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ดี การน าผลการประเมิน 
ผู้เรียนมาจัดกิจกรรมสอนเสริม จัดบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้โดยเฉพาะห้องเรียนมีแอร์คอนดิชั่นนั่ง
เรียนเย็นสบาย 
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4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน  
 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในมีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
และด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ อย่างครบถ้วนครอบคลุม 

 จุดควรพัฒนา 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ไม่มี 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 การก าหนดเป้าหมายการเรียนการสอนที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนยังเน้นด้านความรู้ส่วนด้าน
ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ยังไม่ชัดเจน 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

1) สถานศึกษาควรพัฒนากิจกรรมสุนทรียภาพ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์อย่างต่อเนื่อง เพื่อคงความ
โดดเด่นให้ยั่งยืนต่อไป เพื่อสร้างชื่อเสียงให้สถานศึกษา ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ในชุมชนท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยสถานศึกษาควรมรการวางแผนการจัดท าโครงการให้
ชัดเจน 

2) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้แสวงหาความรู้สืบค้นความรู้ด้วยการอ่านทุกรายวิชา โดยครูจัด
กิจกรรมหรือก าหนดให้ผู้เรียนหาข้อมูลหรือความรู้จากห้องสมุด หรือสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต และ
ควรพัฒนาโครงการรักการอ่านให้มีกิจกรรมหลากหลายและครูทุกคน ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

3) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการแสวงหาความรู้
จากห้องสมุด สืบค้นความรู้จากอินเตอร์เน็ตได้ฝึกปฏิบัติจริง เรียนรู้จาการทดลองจาก
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ หรือแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยสถานศึกษาต้อง
อ านวยความสะดวก ด้านเวลาและแหล่งเรียนรู้แล้วให้ผู้เรียนสรุปความรู้น าเสนอหน้าห้องเรียน 
จัดท ารายงาน จัดป้ายนิเทศ หรือจัดแสดงผลงาน เป็นต้น 

4) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้จากวิธีการต่อไปนี้ให้มากขึ้น คือการเรียนรู้
จากการทดลองการปฏิบัติจริงการเรียนรู้โดยโครงงานและการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษา 

5) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัยในการเดินแถวหรือเดินตามเส้นวินัยการเข้าแถวซื้ออาหาร 
การตรงเวลาให้เป็นวัฒนธรรมของสถานศึกษา และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง มีความ
รับผิดชอบ ปกครองตนเองได้โดยไม่ต้องมีครูควบคุม 
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6) สถานศึกษามีความเป็นเลิศทางวิชาการควรน าความรู้และประสบการณ์บริการแก่ชุมชน ท้องถิ่น
ให้มากขึ้น เช่นการแสดงผลงานของครูและผู้เรียนในงานต่าง ๆ ของชุมชน จัดกิจกรรมวิชาการใน
งานวันเด็กร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น งานพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ สถานศึกษาควรจัด
นิทรรศการวิชาการทุกปีเพ่ือแสดงผลงานของครูและนักเรียน 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาควรย้ายผู้เรียนส่วนหนึ่งไปเรียนที่สถานที่แห่งใหม่ซึ่งมีพ้ืนที่กว้างขวางสวยงาม มี
สนามเพ่ือท ากิจกรรมต่าง ๆ และโรงอาหารปัจจุบันไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้เรียนนั่งรับประทาน
อาหารกลางวัน ควรหาสถานที่ที่เหมาะสมขยายโรงอาหารให้พอเพียงกับจ านวนผู้เรียน 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1) สถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการนิเทศภายใน ควรมีระบบและวิธีการนิเทศต่าง ๆ เช่น 

จดัท าแผนการนิเทศ ประกอบด้วย กิจกรรมด าเนินงาน ผุ้รับผิดชอบและวันเวลาที่ด าเนินการ 
จัดให้มีคณะกรรมการนิเทศ นิเทศแก่เพ่ือนครูเป็นระยะ ๆ จัดให้มีการจับคู่เพ่ือนครูนิเทศ
กันเอง จัดให้มีนักวิชาการจากภายนอกเข้ามาสังเกตการณ์สอนของครู ผู้บริหารเป็นผู้นิเทศ
วิชาการด้วยตนเอง ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน าทางวิชาการและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน 

2) ครูควรก าหนดเป้าหมายการเรียนการสอนที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน 
คือ ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการและด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3) ครูควรจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเทคนิคและวิธีสอน เช่น การจัดการเรียนการสอน
ผ่านโครงงาน การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่ม จัดการเรียนการสอนแบบ
ให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง ผู้เรียนได้ฝึกคิดฝึกแก้ปัญหาให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และครูควรใช้วิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การ
สังเกตพฤติกรรม วัดจากผลงานชิ้นงานที่ผู้เรียนผลิตได้ วัดและประเมินผลด้วยแบบทดสอบ 
เป็นต้น 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 การประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาควรประเมินอย่างจริงจัง และสามารถสะท้อนสภาพ
จริงของสถานศึกษาได้ คระกรรมการประเมินคุณภาพภายในควรเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและควรประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น ศึกษาเอกสารสัมภาษณ์และสังเกต 

ระยะเวลาในการพัฒนาสถานศึกษาให้จัดการศึกษาได้มาตรฐาน 2 ป ี
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี(Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

1. โครงการวิถีพุทธ สถานศึกษาได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมายาวนานมีกิจกรรม เช่น ทุกวัน
พระครูจะแต่งกายชุดสีขาว ผู้เรียนทุกห้องจะเตรียมอาหารมาตักบาตรที่สถานศึกษา มี
กิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์นั่งสมาธิ มีพระมาเทศน์ให้ผู้เรียนฟังพิธีกรรมต่าง ๆ ผู้เรียนจะเป็น
ผู้ด าเนินการ เช่น น าอาราธนาศีล กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ครูและนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมพร้อมเพรียง 
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2. การด าเนินการโครงการลูกวินิตมีวินัย โดนเฉพาะกิจกรรมเส้นวินัยผู้เรียนเข้าแถวเข้าออก
สถานศึกษาด้วยความเป็นระเบียบและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

3. กิจกรรมดนตรีลูกทุ่งเยาวชนวินิตศึกษา ผู้เรียนมีความสามารถด้านดนตรี และนาฏศิลป์มาก 
มีหน่วยงานต่าง ๆ เชิญวงดนตรีของสถานศึกษาไปแสดงอยู่ตลอดเวลา วงดนตรีลูกทุ่ง
เยาวชนวินิตศึกษาโดยได้รับรางวัลชนะเลิศรายการชิงช้าสวรรค์ 2553 
 

 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี 10.00 9.67 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค ์ 10.00 9.48 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝรู่้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.08 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔ ผู้เรียนคดิเป็น ท าเป็น 10.00 9.34 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕ ผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนของผู้เรียน 20.00 14.54 ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ ๖ ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ 
              ส าคัญ 

10.00 8.00 ด ี

ตัวบ่งช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  
              และต้นสังกัด 

5.00 4.76 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์    
              พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
                 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ ผลการด าเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสรมิบทบาทของ 
                สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  
                รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้อง 
                กับแนวทางการปฏิรปูการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 89.87 ด ี
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศกึษา 
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 

      มีตัวบ่งชี้ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้ 
      ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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การรับรองข้อมูลเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
***************************************** 

 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวินิตศึกษา   

ในพระราชูปถัมภ์ฯ ฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้น าไปใช้ด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือการประเมินคุณภาพและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จากคณะกรรมการการบริหารสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 

 ได้ผ่านการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐานและตังบ่งชี้ที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพในสถานศึกษา  
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้มีความเหมาะสม เป็นไปได้ในการน าสู่การปฏิบัติ  

 เนื้อหาในมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ผ่านการตรวจสอบที่มาท่ีไปของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  
 ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลมาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา และเกณฑ์ 

พิจารณาตัวชี้วัดความส าเร็จ มีข้อมูลที่ตรงตามสภาพจริง ทุกประการ  
 สมควรอนุมัติ  

 ไม่สมควรอนุมัติ เนื่องจาก ......................................................... ...............................  
 

      ลงชื่อ 

      (นายปีติวัชร์  กล่ านาค) 
      ผู้แทนกรรมการคณะกรรมการบริหาร 
      โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

 

      ลงชื่อ 

      (พระเทพเสนาบดี) 
     ผู้รับใบอนุญาต/ ผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ 
      โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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คณะผู้จัดท ารายงานการประเมินภายในสถานศึกษา 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 ๑. พระเทพเสนบดี    ผู้รับใบอนุญาต/ ผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ 
  ๒. ดร.วชิัย  ไทยถาวร  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓. นายปริญญา  อินทรการุณเวช  กรรมการ 
  ๔. นายปีติวัชร ์  กล่ านาค   กรรมการ 
  ๕. พลตรีบวรรัตน ์ ไมตรีประศาสน์  กรรมการ 
 6. นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์  กรรมการ  
  7. นายแพทย์สมชาย โอวัฒนาพานิช  ผู้แทนผู้ปกครอง 

คณะที่ปรึกษา 
      1. นายจันทร ์  บัวสนธิ ์   2. นายชูชาต ิ ลาวัลย ์
      3. นายณัชพล  ขันทองทิพย์ 
คณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 

    ๑. พระเทพเสนาบดี     ประธานกรรมการ 
    ๒. นางทิพวรรณ์  กองสุทธิ์ใจ  รองประธานกรรมการ 
    3. นางสาวนิตยา  นฤชาติวรพันธ์  กรรมการ 
    ๔. นางสาววรินทยุพร อินทร์บ้าน  กรรมการ 
    ๕. นายพรนรินทร์  พุทธเจตน์  กรรมการ 
    6. นางอัจจิมา  สายสี   กรรมการ 
    7. นางอังคนางค์  ไล้เสน   กรรมการ 
    8. นางสุกัญญา  จันทร์ลองภาส  กรรมการ 
    9. นางดารุณ ี  ใจเด็ด   กรรมการ 
   ๑0. นางสาวรุจิโรจน ์  ยอดข า   กรรมการ   
   ๑1. นางสาวนิรมล  แจ่มจิตร   กรรมการ 
   ๑2. นางกรุณา  สิงหละวะ  กรรมการ 
   ๑3. นางอรพรรณ  ถนอมเขต  กรรมการ 
   ๑4. นางประนอม  ค ายิ่ง   กรรมการ 
   15. นางอังคนา  พันธ์พรหม  กรรมการ 
   16. นางฐิตาพร  ดวงเกตุ   กรรมการ 
   17. นางสาวกมลชา  แก้วเพ็ง   กรรมการ 
   18. นางกรรณิการ์  สนธิสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
   19. นางสาวเจนจิรา  งามดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 


