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ค ำน ำ 
 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561  ฉบับนี้    

โรงเรียนวัดเวฬุวันได้จัดท าขึ้น ตามกฎกระทรวง ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ท่ี
ระบุให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   โดยการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้  จัด
ให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานฉบับนี้ ประกอบด้วยส่วนส าคัญ  
คือ บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน  ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา  ส่วนท่ี 3 สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา  และส่วนท่ี 4 ภาคผนวก  

โรงเรียนวัดเวฬุวัน ขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียนท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารรายงานฉบับนี้ และหวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  
จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป และเป็นฐานข้อมูลในการ
ก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพื้นท่ีการศึกษา   
ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
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บทสรุปของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
บทสรุปส ำหรบัผู้บริหำร 
  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด 
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยก าหนดรายละเอียดไว้ใน 
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยระบบประกนัคุณภาพภายใน และระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก และกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561  ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561 เป็น 3 มาตรฐาน 
 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้ด าเนินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน โดยให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีผลการประเมินในภาพรวม ดังนี ้
 มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน  ผลการประเมินระดับ ดี 

สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นไปตามแนวทางหลักสูตร
แกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีก าหนด 
 ผลการด าเนินงาน 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ผลการประเมินวัดความสามารถการอ่าน (RT) นักเรียนมีผลการ
ประเมินความสามารถการอ่านรู้เรื่องสูงกว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยละ 0.13 สูงกว่าระดับประเทศร้อยละ 
0.82 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการประเมินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน (NT) 
เฉล่ียท้ัง 3 ด้าน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.38 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) มีคะแนนรวมเฉล่ียเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.26  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) มีคะแนนรวมเฉล่ียเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.19   
 จุดเด่น 
 นักเรียนได้รับการพฒันาด้านคุณภาพในทุกระดับช้ัน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีสูงกว่าเป้าหมาย
ท่ีสถานศึกษาก าหนด  นักเรียนมีผลงานได้รับรางวลัเหรียญทองชนะเลิศ และรองชนะเลิศ หลายกิจกรรมในการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับประเทศ ภาคเหนือ 
 จุดควรพัฒนา 
 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มีเฉล่ียผลการการเรียน
เท่ากับค่าเฉล่ียของเขตพื้นท่ีการศึกษา/ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและหรือระดับประเทศ  
พัฒนาการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  ส่งเสริมให้นักเรียนสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านการจัดท าโครงงาน 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ผลการประเมินระดับ ดีเลิศ 
 ผลการด าเนินงาน 
 สถานศึกษาได้วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาตามบริบทของสถานศึกษา (SWOT) มีการก าหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้อง  มีการจัดท าแผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติการประจ าปี  มีการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการท่ีก าหนดไว้  มีการตรวจสอบ  ติดตาม  ก ากับการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการและการ
ประเมินแผนงานโครงการ จนเกิดความส าเร็จในการบริหารจัดการในงานท้ัง 4 งาน  มีการส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองสม่ าเสมอ  เช่น การอบรมตามโครงการท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้จัดขึ้น ครูได้
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พัฒนาตนเองร้อยละ 100   ได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารเรียน  ห้องเรียน  โต๊ะเก้าอี้  และอุปกรณ์  ส่ือ
เทคโนโลยีได้ครบทุกห้องเรียน  มีความสวยงาม  สะอาด  สะดวก และปลอดภัย 
 จุดเด่น 
 สถานศึกษามีความพร้อมท้ังด้านจ านวนครู บุคลากร ครบตามเกณฑ์  มีส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยีครบทุก
ห้องเรียน  โรงเรียนมพีื้นท่ีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน  เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน   
 จุดควรพัฒนา 
 การจัดสร้างอาคารห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เพียงพอและเหมาะสมกับจ านวนนักเรียนท่ีต้องการ  สรา้ง
เครือข่ายความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนให้เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มากขึ้น 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ  ผลการประเมินระดับ ดี 
 ผลการด าเนินงาน 
 ครูและบุคลากรของสถานศึกษาได้จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  มีจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์  และการปฏิบัติจริง ครูใช้
ส่ือและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  มีการบริหารการจัดช้ันเรียนท่ีสร้าง
วินัยเชิงบวก มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา(STEM)มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) 
 จุดเด่น 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความต้ังใจ  มุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอน  เน้นกระบวนการคิด  
วิเคราะห์ และให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และครูมีการพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 
 จุดควรพัฒนา 
 ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนให้มากขึ้น 
 
  

 

นำยประเสริฐ   สุริยโต้ 
                            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่1  

ข้อมูลพื้นฐำน 
       

1.1 ข้อมูลท่ัวไป             
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1.00%

35.00%

63.00%
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ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปวส.

ปวช.

ต่ ากว่า ปวช.

       

ช่ือโรงเรียน วัดเวฬุวัน (สำรภีชนำนุกุล) 

ท่ีอยู่ 114/2  หมู่ 2  ต ำบลยำงเนิ้ง  อ ำเภอสำรภี  จังหวัดเชียงใหม่ 50140 

สังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4 

โทรศัพท์ 053 - 321521 E-mail :   weruwan_school@hotmail.com  
โทรสาร 053 - 321921      

เปิดสอนระดับช้ัน อนุบำล ถึถึง ระดับช้ัน   มัธยมศึกษำปีที่ 3   

       

1.2 ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ           
       

     1) จ ำนวนบุคลำกร 
       

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าท่ี
อื่นๆ 

รวม
ท้ังหมด 

ปีการศึกษา 2561 3 76 2 16 3 10 

       

     2) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 
 

        

       

       

       

       

       

       

     
 3) สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 

       

สาขาวิชา 
จ านวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 
1 คน ในแต่ละสาขาวิชา 

(ชม./สัปดาห์) 
  

  1. บริหารการศึกษา 1    
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  2. คณิตศาสตร์ 8 20   
  3. วิทยาศาสตร์ 7 20   
  4. ภาษาไทย 4 20   
  5. ภาษาอังกฤษ 12 20   
  6. สังคมศึกษา 4 20   
  7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 20   
  8. ศิลปะ 2 20   
  9. ปฐมวัย 11 25   
10. ประถมศึกษา 10 20   
11.คหกรรม 3 20   
12.นาฏศิลป์ 2 20   
13.บริหารธุรกิจ 2 20   
14.การจัดการ 2 20   
15.พลศึกษา 6 20   
16.บ้านและชุมชน 1 20   
17.เทคโนโลยีและสารสนเทศ 3 20   
18.จิตวิทยาและการแนะแนว 3 20   
19.จิตวิทยาการปรึกษา 1 20   
20.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 20   

 
 
 
 
 

สาขาวิชา 
จ านวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉล่ียของ
ครู 1 คน ในแต่ละ

สาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

21.ภาษาจีน 2 20 
22.การศึกษาพิเศษ 1 20 
23.ดนตรีศึกษา 2 20 
24.อุตสาหกรรมศิลป์ 2 20 
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25.คอมพิวเตอร์ 2 20 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

รวม 92   



 

รายงานประเมินตนเองโรงเรียนวัดเวฬุวัน ปีการศึกษา 2561 หน้า 8 
 

1.3 ข้อมูลนักเรียน   (ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2561)       

     จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 2561       รวมทั้งสิ้น 1557 คน   

       

ระดับช้ันเรียน จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

เฉลี่ยต่อห้อง  
ชาย หญิง รวม  

ป.1 5 97 92 189 38  
ป.2 5 95 88 183 37  
ป.3 6 113 92 205 34  
ป.4 5 90 103 193 39  
ป.5 6 103 97 200 33  
ป.6 6 99 101 200 33  
รวม 33 597 573 1170    
ม.1 3 78 45 123 41  
ม.2 4 76 64 140 35  
ม.3 3 78 46 124 41  
รวม 10 232 155 387    

รวมทั้งหมด 43 829 728 1557    
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1.4  ผลกำรประเมินระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (ข้อมูล ณ 31 มีนำคม 2562) 
       

     1) ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ (ข้อมูล ณ 31 มีนำคม 2562)    
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     2) ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์       
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   3) ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน     
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4) ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 5 ด้ำน   ปีกำรศึกษำ 2561 
 
 
 
   

     

     

       

       
 

        

       

       

       

       

       

       

       

* หมำยเหตุ ข้อมูลนักเรียน มีนักเรียนย้ำยออกระหว่ำงปี มีจ ำนวนนักเรียน ณ 31 มีนำคม 2562 1546 คน 
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5) ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   ปีกำรศึกษำ 2561 

 

 

 

 

 

  

   

   

   

   

   

       

       

 
 
* หมำยเหตุ ข้อมูลนักเรียน มีนักเรียนย้ำยออกระหว่ำงปี มีจ ำนวนนักเรียน ณ 31 มีนำคม 2562 1546 คน       
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2) ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ปีกำรศึกษำ 2560 – 2561 

    2.1) เปรียบเทียบผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนำของผู้เรียน (RT) ช้ันปปีระถมศึกษำปีที่ 1 
และร้อยละของผลต่ำงระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560 – 2561 

 

 
1) ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561        

      

       

 

 

1.5 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน  (Reading Test : RT)  
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สมรรถนะ 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ร้อยละของผลต่าง 

2560 2561 ระว่างปีการศึกษา 

     กำรอ่ำนออกเสียง 73.33 60.51 -12.82 

     กำรอ่ำนรู้เร่ือง 69.33 72.06 2.73 

     รวม 2 สมรรถนะ 71.33 66.29 -5.04 

 
                2.2) เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษา   
ปีท่ี 1  และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2561 จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ 
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1.6 ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)   
 

     1) ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT)                                 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ ปีกำรศึกษำ2560 - 2561 
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             2.1)  เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (NT)            
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2561 

ควำมสำมำรถ 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ร้อยละของผลต่าง 

2560 2561 ระว่างปีการศึกษา 

     ด้านภาษา 52.85 50.78 -2.07 

     ด้านค านวณ 33.60 44.00 10.40 

     ด้านเหตุผล 40.76 48.57 7.81 

     รวมความสามารถเฉล่ียท้ัง 3 ด้าน 42.40 47.78 5.38 

2.2)   เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (NT)  และร้อยละ
ของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2561  จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ 
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1.7 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพ้ืนฐำน (O-NET)       

     1) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ปีกำรศึกษำ 2561 
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     2) เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET) ปีกำรศึกษำ 2560 – 2561
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ส่วนที่ 2  

1.8.ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561

ระดับ

คุณภาพ
แปลผล

3 ดี

3 ดี

4 ดีเลิศ

4 ดีเลิศ

4 ดีเลิศ

4 ดีเลิศ

3 ดี

4 ดีเลิศ

4 ดีเลิศ

3 ดี

3 ดี

3 ดี

3 ดี

3 ดี

3 ดี

3 ดี

3 ดี

     2.1 มเีป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

     2.2 มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

     2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย

     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ

     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตได้

     3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้

     3.3 มกีารบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

     3.4 ตรวจสอบและประเมนิผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน

     3.5 มกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้

มาตรฐาน

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน

     1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน

     1.2 คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ของผู้เรียน

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ 
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ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 
  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

 

มำตรฐำน ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ดี 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดี 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของผู้เรียน  

ระดับคุณภำพ : ดี 

1.1   กระบวนกำรพัฒนำ   
           สถานศึกษาได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้ครูจัด
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบในการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน โดยมี
การจัดการเรียนรู้ท้ังรูปแบบโครงงาน รูปแบบ Stem Education รูปแบบActive leaning   ส่งเสริมให้
ครูผู้สอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการฝึกปฏิบัติจริง  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะและพัฒนา
นักเรียนให้เต็มศักยภาพ ซึ่งทางโรงเรียนวัดเวฬุวันเป็นศูนย์สะเต็มศึกษาของเขตพื้นท่ี ได้จัดอบรมสะเต็ม
ศึกษาแก่ครูผู้สอนทุกระดับช้ันและโรงเรียนในสังกัดเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครูในการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบ Stem Education ครูทุกคนเข้าร่วม PLC เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ นอกจากนี้ 
สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน โดยการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม 
ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โดย
การจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยม 12 ประการ กิจกรรมจิตอาสา  มีการด าเนินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
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เป็นระบบ  ตลอดจนประสานงานระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้องในชุมชนในการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา โดยจัดกิจกรรมหมอนวดน้อย ส่งเสริมทักษะอาชีพ โดยจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
กิจกรรมวิชาชีพ  ร่วมกับกองพันพัฒนาท่ี 3 อ าเภอแม่ริม  จังหวัด เชียงใหม่ จัดท าหลักสูตรยุวชนทหาร  
เพื่อส่งเสริมความเป็นระเบียบวินัยของผู้เรียน 

      1.2 ผลกำรด ำเนินงำน 
                 ผลจากการประเมินการอ่านของผู้เรียน (RT)  ระดับช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 1 ผู้ เรียนมี

ความสามารถอ่านรู้เรื่องได้ร้อยละ 72.06 ซึ่งสูงกว่าระดับเขตพื้นท่ีและระดับประเทศผลการประเมินการ
ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปี2560และปี2561พบว่า มีการพัฒนา
ความสามารถเฉล่ียท้ังด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.38 ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2560และปี 2561พบว่า มี
คะแนนรวมเฉล่ีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.26 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปี 2560 และปี 2561มีคะแนนรวมเฉล่ียเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.19   มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด นักเรียนเรียนจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ตามเวลาท่ีก าหนด นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะการท างานร่วมกัน และมีทักษะด้าน
อาชีพ เช่นกิจกรรมหมอนวดน้อย กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมวิชาชีพ 
ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ส่งผลให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ส่งผลให้นักเรียนได้เป็นตัวแทนในการไป
แข่งขันในระดับประเทศจ านวน 24  รายการและได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรม โดยรายการ
แข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับช้ัน ป.4-6 
ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับหนึ่งของประเทศ  การแข่งขันแต่งกลอนสารานุกรมไทยได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับสาม ระดับภูมิภาค โครงงานดนตรีจิตอาสาได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงงานท่ีมีผลงานดีเด่น
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  

 
 

     1.3 จุดเด่น 
               นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ร้อยละ70 อ่านออกเขียนได้ อ่านหนังสือออกผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6  
ร้อยละ70 อ่านคล่องเขียนคล่อง ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 -6 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต  ตลอดจน
ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  

     1.4 จุดควรพัฒนำ 
                   1.4.1 พัฒนากิจกรรมส่งเสริมความสามารถ ด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา อาชีพเพื่อให้นักเรียน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้สูงขึ้นท้ัง 4 ทักษะ(ฟัง 
พูด อ่าน และเขียน) 
               1.4.2 การพัฒนาการวัดและประเมินผลในห้องเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวช้ีวัด เน้นการ
วัดผลและประเมินท่ีหลากหลาย มีการใช้ข้อสอบตามแนวการอ่าน PISA ข้อสอบอัตนัย และการประเมินตาม
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สภาพจริง โดยจัดท าสร้างเครื่องมือในการวัดผลให้ได้มาตรฐาน น าผลจากการวัดและประเมินผลนั้นมา
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของครูโดยจัดท าการวิจัยในช้ันเรียน 
               1.4.3 พัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สูงขึ้น 

         1.4.4. ส่งเสริมนักเรียนจัดท าโครงงานเชิงบูรณาการด้านการเรียนแต่ละกลุ่มสาระวิชาท่ีสนใจ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม งานอาชีพ เน้นให้ผู้เรียนได้คิดเอง ท าได้เอง และแก้ปัญหาเป็น โดยใช้ส่ือ แหล่งเรียนรู้ 
การศึกษาค้นคว้า ออกแบบ สร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสมรรถนะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 

 
1.5 แผนงำน/แนวทำงพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม (อย่ำงน้อย 1 ระดับ) 
       เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับช้ัน ให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง 
พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  ให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการท างานเป็น
ทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การ
ท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ 
ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม  
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา ให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปัญญาไทย   พัฒนาให้
นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย โดย
จัดท าโครงการตามแผนปฏิบัติงานไว้ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาวิชาการ 
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
3. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
4. โครงการห้องเรียนสองภาษาโรงเรียนวัดเวฬุวัน (MEP) 
5. โครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียน 
6. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
7. โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
8. โครงการพัฒนาส่ือเทคโนโลยี 
9. โครงการ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
10. โครงการสัจธรรมน าความดี 
11. โครงการส่งเสริมการเรียนธรรมศึกษา 
12. โครงการคุณธรรมท้ังระบบ 
13. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
14. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
15. โครงการสร้างความเป็นเลิศด้านดนตรี 
16. โครงการส่งเสริมบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ 
17. โรงเรียนวิถีพุทธ 
18. โรงเรียนสีขาว 
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19. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางพลศึกษา 
20. การแข่งกรีฑากีฬาสีภายในโรงเรียน 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 

2.1 กระบวนกำรพัฒนำ  

        เพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา  โดยใช้ศึกษาข้อมูลสารสนเทศ
จากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยระดมความคิดเห็น
ขอภาคี 4 ฝ่าย ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาด้านต่าง ๆ ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาประเทศ  
ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียนวัดเวฬุวัน   

2.2 ผลกำรด ำเนินงำน  

                โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีโรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศ
ภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนา
และร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียน
การสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการ โดยครู
และบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ และร้อยละ 90 สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ตลอดท้ังสามารถจัดท าวิจัยในช้ัน
เรียน ตลอดจนด าเนินการวัดผล  ประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องครอบคลุม โรงเรียนมี
ห้องเรียนสมบูรณ์แบบซึ่งประกอบด้วยส่ือคอมพิวเตอร์   เทคโนโลยี  ส าหรับการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง  ครู
และบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี  รวมท้ังผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติมโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติภาระงานท่ีได้รับมอบหมายได้ตาม
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และด้วยความรับผิดชอบ ครูใช้วิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน และให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่า
เนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยกำรลงมือ
ปฏิบัติจริงผ่านส่ือหรือกิจกรรมกำรเรียนรู้ตามแนวการจัดการเรียนรู้แบบActive Learning กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อ
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การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีมีคุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ    มี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

 
2.3 จุดเด่น 

          ผู้บริหารมีความต้ังใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการ บริหารงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง มีความต้ังใจ และมีความพร้อม ในการปฏิบัติหน้าท่ีตาม
บทบาท โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่าง เป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพื่อให้ทุกฝ่ายได้
มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ี
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ  มีการด าเนินการ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล ผู้บริหาร มีความมุ่งมั่น มีหลักการบริหาร และมี
วิสัยทัศน์ท่ีดีในการ บริหารงาน และคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง    
 
      2.4 จุดควรพัฒนำ 
           2.4.1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ ทางวิชาชีพมีความรู้ ความสามารถ  
           2.4.2 จัดสภาพแวดล้อมและสังคมท่ีแก่ผู้เรียน ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
           2.4.3 ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา  
 
     2.5 แผนงำน/แนวทำงพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม (อย่ำงน้อย 1 ระดับ) 
      เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาไปในทางท่ีดีขึ้นทาง โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการรองรับเพื่อให้ระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ ดังนี้  

1) โครงการพัฒนาบุคลากร 
2) โครงการสร้างขวัญและก าลังใจ 
3) โครงการวางแผนสรรหาอัตราก าลัง 
4) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ในห้องเรียน 
5) โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และสร้างส่ือเพื่อการศึกษา 
6) โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ  3ปี และแผนปฏิบัติการ 
7) โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 
8) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ 
9) ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
10) งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
11) โครงการพัฒนาเสียงตามสายและระบบเสียงในโรงเรียน 
12) โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ช่วงท่ี  2 
13) โครงการจัดระบบป้องกันความปลอดภัยอาคารสถานท่ี 
14) โครงการข้อมูลสารสนเทศงานอาคารสถานท่ี 
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15) โครงการบริหารจัดการสระว่ายน้ า 
16) โครงการบริหารจัดการโรงผลิตน้ าด่ืม 
17) โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
18) โครงการสืบฮีตสานฮอยกับชุมชน 
  

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 

ระดับคุณภำพ : ดี 
3.1 กระบวนกำรพัฒนำ 
     โรงเรียนวัดเวฬุวันส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ

ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน
เน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ท่ีลึกซึ้ง
และคงทน  ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิง
บวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
อย่างสม่ าเสมอ ให้ครูร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตาม
แผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการ
เรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  จัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ครูมีการมอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆ
ท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มี
การประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้  

3.2 ผลกำรด ำเนินงำน 
ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท่ีสนับสนุนผล

การประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือก
ตามความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้ส่ือ เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยช้ันเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัด
กิจกรรมOpen house  ข้าราชการครูโรงเรียนวัดเวฬุวันได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาครูตามโครงการ
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร(คูปองครู)  

3.3 จุดเด่น 
          ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ท่ีเน้นทักษะ     



 

รายงานประเมินตนเองโรงเรียนวัดเวฬุวัน ปีการศึกษา 2561 หน้า 29 
 

 กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง แสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  นักเรียนมีส่วนร่วม  
 ในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  นักเรียนเรียนรู้การคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

3.4 จุดควรพัฒนำ 
           3.4.1 ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ส่ือ
เทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาส่ือแหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งาน
เสมอ  
          3.4.2 ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพจริง ส่งเสริม
ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
          3.4.3 ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และร่วม
กิจกรรมการ เรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

3.5 แผนงำน/แนวทำงพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม (อย่ำงน้อย 1 ระดับ)   
          เพื่อให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล โดยส่งเสริมให้ครูจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควร   
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียน ทางโรงเรียนได้จัดท าโครงการรองรับการพัฒนาคุณภาพดังนี้  
1) โครงการพัฒนาวิชาการ 
2) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
3) โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
4) โครงการห้องเรียนสองภาษาโรงเรียนวัดเวฬุวัน (MEP) 
5) โครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียน 
6) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
7) โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
8) โครงการปัจฉิมนิเทศ 
9) โครงการพัฒนาส่ือเทคโนโลยี 
10) โครงการ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
11) โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และสร้างส่ือเพื่อการศึกษา 
12) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ 
13) โครงการสัจธรรมน าความดี 
14) โครงการส่งเสริมการเรียนธรรมศึกษา 
15) โครงการคุณธรรมท้ังระบบ 
16) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
17) โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
18) โครงการกิจกรรมลูกเสือ 
19) โครงการสร้างวินัยนักเรียนโดยใช้รูปแบบยุวชนทหาร 
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20) โครงการพัฒนาวงโยธวาทิต 
21) โครงการพัฒนาวงสตริงคอมโบ้ 
22) โครงการสร้างความเป็นเลิศด้านดนตรี 
23) โครงการส่งเสริมบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู ้
24) โครงการจิตอาสาเวฬุวัน-ปันสุข 
25) โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
26) งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
27) โรงเรียนวิถีพุทธ 
28) โรงเรียนสีขาว 
29) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางพลศึกษา 
30) โครงการการแข่งกรีฑากีฬาสีภายในโรงเรียน 
31) ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
32) โครงการพัฒนาเสียงตามสายและระบบเสียงในโรงเรียน 
33) โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ช่วงท่ี  2 
34) โครงการสืบฮีตสานฮอยกับชุมชน 
 
สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ในระดับ   ดี 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไปตามเป้าหมายท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดี ท้ังนี้ 
เพราะมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  อยู่ในระดับ ดี มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่
ในระดับ ดีเลิศ มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดี   ผลท่ี
สนับสนุนการประเมินตนเอง ดังนี้ท้ังนี้ มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน จากการประเมินการอ่านการเขียน
ผู้เรียนมีความสามารถอ่านออกและอ่านคล่องอยู่ท่ีระดับดี ตามมาตรฐานการอ่านในภาพรวมของสถานศึกษา
อยู่ในระดับดี มีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมมีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดี  มีการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศและการส่ือสาร มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด มีทักษะการท างานร่วมกันและมีทักษะด้านอาชีพสามารถลงมือปฏิบัติจริง 
ผ่านการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร นักเรียนมีความสามารถในการ
ส่ือสารเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ผลการทดสอบระดับชาติ 3 ปี
ย้อนหลังยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา (NTและ O-NET)  ต่ ากว่าค่าเฉล่ียระดับชาติในบางวิชาและ
ระดับช้ันท่ีสอบ นักเรียนทุกช้ันเรียนจัดท าโครงงานคุณธรรม และร่วมกิจกรรมจิตอาสา ไม่มีอัตราความเส่ียงการ
ติดส่ิงเสพติด มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งไม่มีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน โรงเรียน มี
ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีพร้อมใช้งาน และมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอนทุกห้องเรียนมีครูครบข้ัน ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นักเรียน 
จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา และจัดกิจกรรม Active learning เพื่อส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริง
ทุกช้ันเรียน ครูได้รับการพัฒนาตามโครงการคูปอง และน าความรู้มาจัดท าแผนการเรียนรู้ ส่ือการเรียนการ
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สอน และเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน ผู้บริหารมีสัมพันธ์ภาพท่ีดีกับชุมชน และมีการแสวงหาความ
ร่วมมือในการใช้ทรัพยากรจากชุมชน มีโครงการระดมทรัพยากรมาช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องโรงเรียน
ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจ าต ำบล 

มำตรฐำนคุณภำพที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร สถำนศึกษำได้ด าเนินงานตามแผนงาน
อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการ ท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย อีกท้ังมีการพัฒนาครู และบุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพอยู่เสมอ จัด
สภาพแวดล้อมและสังคมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ท่ีได้รับมอบหมาย และน ามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จนท าให้โรงเรียนได้ 
ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมน าเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงานดีเด่น เรื่องส่งเสริมวิถีพุทธด้วยโครงงานดนตรีจิต
อาสา 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ครูได้จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาโดยท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง สามารถน า
ความรู้ท่ีได้รับจาก การพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายสอดคล้องกับ
หลักสูตร ปัญหา และความต้องการของผู้เรียน โดยใช้กระบวนการ PLC มาใช้ในการพัฒนาตน พัฒนางาน
แลกเปล่ียนเรียนรู้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นระดับเด็กอ่อน ปานกลาง 
และเก่ง ท าให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อความแตกต่างบุคคล มีการสอนเสริม
ความรู้ให้ผู้เรียนกลุ่มปานกลางและกลุ่มเก่ง มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนกลุ่มอ่อน มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชา มีการวัดประเมินผลจากสภาพความเป็นจริงท่ีมุ่งเน้นพัฒนาการ
ของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย มีการใช้ข้อสอบจุดเน้นจาก สพฐ. เพื่อวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ครูทุกคนยังมีงานวิจัยในช้ันเรียนและน าผลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอน ส่งผลให้การ
จัดการเรียนการสอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนครบทุกกลุ่มสาระทุกกิจกรรมท้ังกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลาเพิ่มเวลารู้ มีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ท่ีมีความจ าเป็นและต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ สร้างโอกาสและเน้นผู้เรียนให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เช่น โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมการสอน 
สะเต็มศึกษา ท าให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ และมีคุณลักษณะอันอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกก าหนด มีการใช้
ส่ือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ัง ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลายท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีองค์
ความรู้ใหม่ๆตามวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงตามยุคสมัย มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดยจัดกิจกรรมให้เกิด
พฤติกรรมเด็กรักครู ครูรักเด็กและเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุขสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยจัดเก็บเป็นข้อมูลสามารถค้นคว้าตรวจสอบได้
สะดวก ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยใช้เครื่องมือ  และวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัด    การเรียนรู้และหลากหลาย สามารถน าผลจากการประเมินมา
พัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าผลท่ีได้มาให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลกำรประเมิน และแนวทำงกำรพัฒนำ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษา จะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จ กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผล 

การด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของ
แต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังแผนงาน/แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพท่ีสูงขึ้นในอนาคตดังนี้ 
 
ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ระดับคุณภำพ : ดี 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
     1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงกว่า
เป้าหมายท่ีสถานศึกษา นักเรียนกล้า แสดงออก  
ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง  และเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
    2 )  ผู้ เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปี ท่ี  1 -3       
ร้อยละ70 อ่านออกเขียนได้ อ่านหนังสือออก
ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ร้อยละ70 
อ่านคล่องเขียนคล่อง ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ปี ท่ี  4  -6 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  1 -3 
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต   
    3 ) ผู้ เ รี ย น มี สุ ข ภ าพ ร่ า ง ก า ย แ ข็ ง แ ร ง  มี
สมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
มีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
เป็นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย 

ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
1) พัฒนากิจกรรมส่งเสริมความสามารถ  ด้าน
วิชาการ ดนตรี  กีฬา อาชีพเพื่ อ ให้นักเรียน  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน สูงขึ้น  และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้สูงขึ้นท้ัง 
4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) 
2) การพัฒนาการวัดและประเมินผลในห้องเรียนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานตัวช้ีวัด เน้นการวัดผลและ
ประเมินท่ีหลากหลาย มีการใช้ข้อสอบตามแนวการ
อ่าน PISA ข้อสอบอัตนัย และการประเมินตามสภาพ
จริง โดยจัดท าสร้างเครื่องมือในการวัดผลให้ได้
มาตรฐาน น าผลจากการวัดและประเมินผลนั้นมา
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของครูโดย
จัดท าการวิจัยในช้ันเรียน 
3) พัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้
นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สูงขึ้น 
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เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม เช่น การแต่ง 
กาย การเข้าแถวซื้ออาหาร การรับผิดชอบเวร
ประจ าวัน ฯลฯ  

4) ส่งเสริมนักเรียนจัดท าโครงงานเชิงบูรณาการด้าน
การเรียนแต่ละกลุ่มสาระวิชาท่ีสนใจ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม งานอาชีพ เน้นให้ผู้เรียนได้คิดเอง ท าได้
เอง และแก้ปัญหาโดยใช้ส่ือ แหล่งเรียนรู้ การศึกษา 

  
จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 

 ค้นคว้า ออกแบบ สร้างนวัตกรรม เพื่อเป็น พัฒนา
สมรรถนะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
   1)  ผู้บริหารมีความ ต้ัง ใจ มีความมุ่ งมั่น  มี
ห ลักการบริหาร  และมี วิ สั ย ทัศน์ ท่ี ดี ในการ 
บริหารงาน และคณะกรรมการสถานศึกษา 
เครือข่ายผู้ปกครอง มีความต้ังใจ และมีความพร้อม 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาท  
    2) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่าง 
เป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพื่อให้
ทุกฝ่ายได้มี ส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาในการก าหนดวิ สัยทัศน์  พันธ์กิจ 
เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัด การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ี
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการด าเนินการ นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และ
จัดท ารายงานผล   การจัดการศึกษา  
ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส ำคัญ 
1) ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ท่ีเน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง  
2) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ      
ทางวิชาชีพมีความรู้ ความสามารถ  
2) จัดสภาพแวดล้อมและสังคมท่ีแก่ผู้เรียน           ทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
3) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มี ส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส ำคัญ 
 1)  ครูควร จัดการเรียนการสอนด้วยวิ ธี การท่ี
หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  
ตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ ส่ือเทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาส่ือ
แหล่งเรียนรู้ ดี  
 



 

รายงานประเมินตนเองโรงเรียนวัดเวฬุวัน ปีการศึกษา 2561 หน้า 34 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
4) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้การคิด         
ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 

จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพและพร้อมใช้
งานเสมอ 
2) ควรควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพจริง ส่งเสริม
ผู้เรียนได้เรียนรู้ ด้วยกระบวนการวิจัย อย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้และธรรมชาติวิชา 
3) ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรม
การ เรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

  
 
แผนงำน/แนวทำงกำรพัฒนำเพื่อให้ได้คุณภำพที่สูงขึ้น 

1. โครงการพัฒนาวิชาการ 
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
3. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
4. โครงการห้องเรียนสองภาษาโรงเรียนวัดเวฬุวัน (MEP) 
5. โครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียน 
6. พัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
7. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
8. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
9. โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน 
10. โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
11. โครงการปัจฉิมนิเทศ 
12. โครงการพัฒนาส่ือเทคโนโลยี 
13. โครงการ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
14. โครงการพัฒนาบุคลากร 
15. โครงการสร้างขวัญและก าลังใจ 
16. โครงการวางแผนสรรหาอัตราก าลัง 
17. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ในห้องเรียน 
18. โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และสร้างส่ือเพื่อการศึกษา 
19. โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ  3ปี และแผนปฏิบัติการ 
20. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 
21. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ 
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22. จัดซื้อส่ือและเครื่องเล่นปฐมวัย 
23. โครงการสัจธรรมน าความดี 
24. โครงการส่งเสริมการเรียนธรรมศึกษา 
25. โครงการคุณธรรมท้ังระบบ 
26. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
27. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
28. โครงการกิจกรรมลูกเสือ 
29. โครงการสร้างวินัยนักเรียนโดยใช้รูปแบบยุวชนทหาร 
30. โครงการพัฒนาวงโยธวาทิต 
31. โครงการพัฒนาวงสตริงคอมโบ้ 
32. โครงการสร้างความเป็นเลิศด้านดนตรี 
33. โครงการส่งเสริมบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ 
34. โครงการจิตอาสาเวฬุวัน-ปันสุข 
35. ร้านกาแฟสด 
36. ป้องกันอุบัติเหตุ 
37. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
38. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
39. โรงเรียนวิถีพุทธ 
40. โรงเรียนสีขาว 
41. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางพลศึกษา 
42. การแข่งกรีฑากีฬาสีภายในโรงเรียน 
43. ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
44. โครงการพัฒนาเสียงตามสายและระบบเสียงในโรงเรียน 
45. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ช่วงท่ี  2 
46. โครงการจัดระบบป้องกันความปลอดภัยอาคารสถานท่ี 
47. โครงการข้อมูลสารสนเทศงานอาคารสถานท่ี 
48. โครงการบริหารจัดการสระว่ายน้ า 
49. โครงการบริหารจัดการโรงผลิตน้ าด่ืม 
50. โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
51. โครงการสืบฮีตสานฮอยกับชุมชน 
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ส่วนที่ 4 
ภำคผนวก 

 
สถานศึกษาน าเสนอหลักฐานข้อมูลส าคัญ หรือเอกสารอ้างอิงต่างๆ แบบย่อ ๆ  เช่น 

1. ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา  
2. ค ารับรองของคณะกรรมการสถานศึกษา 
3. ค าส่ังคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
4. ค าส่ังผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
5. รายการกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
6. ผลการทดสอบระดับชาติ 
7. เกียรติบัตร/รางวัลต่างๆ 
8. ฯลฯ 
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ประกาศโรงเรียนวดัเวฬุวนั 
เร่ือง ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพือ่ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
******************************************************************  

โดยที่มีประกาศใชก้ฎกระทรวงวา่ดว้ย ระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.2561 ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวยัและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามประกาศ ณ วนัที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 ประกาศ อัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา 
โรงเรียนวดัเวฬุวนั จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดบัการศึกษาระดบัปฐมวยัและระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
ทั้ งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน และผูป้กครอง เพื่อเป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดบัปฐมวยัและระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนเพือ่ส่งเสริม สนบัสนุน  

กากบั ดูแลและติดตามตีตรวจสอบคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนวดัเวฬุวนั จึงประกาศให้ใชม้าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดบัปฐมวยัและระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี 
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ประกาศ ณ วนัที่ 9 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 
(นายอานนท ์สิงห์ตาแกว้) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวดัเวฬุวนั 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนวดัเวฬุวนั 
ที่ .......3....../2561 

เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 
เพือ่ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

******************************************************************  
โดยที่มีประกาศใชก้ฎกระทรวงวา่ดว้ย ระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.

2561 ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใชม้าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวยัและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตาม
ประกาศ ณ วนัที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดบัและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
พร้อมทั้งจัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ด าเนินการตามแผนที่ก  าหนดไว ้จดัใหมี้การประเมินผลและตรวจสอบการศึกษาคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการดาเนินการเพื่อพฒันาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจดัส่งรายงานผล
การประเมินตนเองใหแ้ก่หน่วยงานตน้สงักดัหรือหน่วยงานที่กากบัดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

โรงเรียนวดัเวฬุวนั จึงประกาศการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดบัปฐมวยัและ
ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ต า ม เ อ ก ส า ร แ น บ ท้ า ย ป ร ะ ก า ศ น้ี เ พื่ อ เ ป็ น เ ป้ า ห ม า ย 
ในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยัและระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมิน
คุณภาพภายใน สาหรับปีการศึกษา 2561 
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ประกาศ ณ วนัที่ 9 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 
(นายประเสริฐ สุริยโต)้ 

ผูอ้านวยการโรงเรียนวดัเวฬุวนั (สารภีชนานุกุล) 

 
 
 
 
 
 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวัดเวฬุวัน   ปีการศึกษา 2561 

****************************************************** 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยตนเองได้ ดีเลิศ 
1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ 
1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ดีเลิศ 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ ทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น ดีเลิศ 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ดีเลิศ 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ดีเลิศ 
2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
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3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพฒันาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ 

ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
น้อยกว่าร้อยละ 60.00 ระดับก าลังคุณภาพ 
ร้อยละ 60.00-69.99 ระดับปานกลาง 
ร้อยละ 70.00-79.99 ระดับดี 
ร้อยละ 80.00-89-99 ระดับดีเลิศ 
ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป ระดับยอดเย่ียม 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวัดเวฬุวัน  ปีการศึกษา 2561 

****************************************************** 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

1.คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับคุณภาพดี 

 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ 70.00 
 2) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ 70.00 
 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 70.00 
 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 70.00 
 5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 60.00 
 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 90.00 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 90.00 
 1) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 80.00 
 2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 80.00 
 3) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 80.00 
 4) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 85.00 

2.กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพดี 
2.1 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 70.00 
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2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 70.00 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 70.00 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางอาชีพ 70.00 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 70.00 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 70.00 

3.กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพดี 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ

ด าเนินชีวิต 
70.00 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 70.00 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 70.00 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 70.00 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 70.00 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ 

ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
น้อยกว่าร้อยละ 60.00 ระดับก าลังคุณภาพ 
ร้อยละ 60.00-69.99 ระดับปานกลาง 
ร้อยละ 70.00-79.99 ระดับดี 
ร้อยละ 80.00-89-99 ระดับดีเลิศ 
ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป ระดับยอดเย่ียม 
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ค าสัง่โรงเรียนวดัเวฬุวนั 

ที่    120    / 2561 
เร่ือง แต่งตั้งครูผูรั้บผดิชอบงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี 2561 

...................................................................................................................... 
ตามที่มีการประกาศใชก้ฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกษาปฐมวยัและระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เร่ืองก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
พ.ศ.2554 ที่ก  าหนดใหส้ถานศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยัและระดบัสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จดัให้มีครู
ผูรั้บผดิชอบงานประกนัคุณภาพภายใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินระบบ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดงัน้ี  

 
1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  

มีหนา้ที่ก  ากบัดูแลการปฏิบติังาน วางแผนและประสานงานกบัคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  
ใหก้ารสนบัสนุน ใหค้าปรึกษา ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และอ านวยความสะดวกใหก้ารด าเนินงาน เป็นไป
ดว้ยความเรียบร้อย ประกอบดว้ย  

1. นายประเสริฐ  สุริยโต ้   ผูอ้  านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ  
2. นางสาวอุษณีย ์สกุณา    รองผูอ้  านวยการโรงเรียน    กรรมการ  
3. นายสุรพล อนุสรพรพงศ ์  ครู คศ.3     กรรมการ  
4. นางสาวนภาพร ยารังฝ้ัน   ครู คศ.2     กรรมการ  
5. นางกาญจนา  เหมืองหมอ้   ครู คศ.3        กรรมการและเลขานุการ 
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2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
มีหนา้ที่รับผดิชอบงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดบัอนุบาล 1-3 เขียนรายงานการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษา ประกอบดว้ย  
1. นางสาวธิดารัตน์ อิมงั    ครู คศ.3     ประธานกรรมการ  
2. นางพวงสร้อย  เจริญผล  ครู คศ.3     กรรมการ 
3. นางนลินี สินวฒันานนัท ์  ครู คศ. 2     กรรมการ  
4. นางธนชัชา แกว้เกตุ    ครู คศ.3     กรรมการ  
5. นางรุ่งเรือง  ถ่ินค า   ครู คศ.3    กรรมการ 
6. นางสาวจิรภา  เทียนทองมงคล  ครูอตัราจา้ง   กรรมการ 
7. นางอุบล ไชยวงั    ครูพีเ่ล้ียง                                        กรรมการ 
8. นางสาววาสนา  ตะ๊กาบโค   ครู คศ.3    กรรมการและเลขานุการ 
9. นางไปรยา  มะโนรมย ์   ครู คศ. 1                       ผูช่้วยกรรมการและเลขานุการ 
3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภาพในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มีหนา้ที่รับผดิชอบประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษาปีที ่1 – มธัยมศึกษาปี

ที่ 3 เขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประกอบดว้ย  
1. นางกาญจนา   เหมืองหมอ้   ครู คศ.3     ประธานกรรมการ  
2. นางนงคราญ   ยวงฟ้า    ครู คศ.3      กรรมการ  
3. นายอภิเษก ณ วรรณต๊ิบ   ครู คศ.1      กรรมการ  
4. นางสาวศิวพร ทิพยพ์ละ   ครู คศ.3      กรรมการ  
5. นางสาวนภาพร   ยารังฝ้ันครู   ครู คศ.2      กรรมการ  
5. นางสาวสมพศิ   ศรีชมภู  ครู คศ.2          กรรมการและเลขานุการ  
6. นางสาวณัฐทวาพร   กนกธาดาสกุล ครูอตัราจา้ง   ผูช่้วยกรรมการและเลขานุการ  

4. คณะกรรมการประมวลผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
มีหนา้ที่รับผดิชอบประมวลผลประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวดัเวฬุวนั และ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประกอบดว้ย  
1. นางสาวนภาพร   ยารังฝ้ัน   ครู คศ.2    ประธานกรรมการ  
2. นางสาวศิวพร   ทิพยพ์ละ   ครู คศ.3     กรรมการ  
3. นางนยัน์ปพร   ปานกลดั   ครู คศ.3     กรรมการ  
4. นางกาญจนา   จนัทร์จร   ครู คศ.3     กรรมการ  
5. นางภทัริน   หม่ืนประจา   ครู คศ.2     กรรมการ  
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6. นางกาญจนา   เหมืองหมอ้   ครู คศ.3         กรรมการและเลขานุการ  
7. นางสาวธิดารัตน์   อิมงั   ครู คศ.3                          ผูช่้วยกรรมการและเลขานุการ  

              ใหผู้ท้ี่ไดรั้บการแต่งตั้ง ปฏิบตัิหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมายในงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประจ าปี 2561 ใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก  าหนด  
 
 
 
 

ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เป็นตน้ไป 
สัง่ ณ วนัที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 

           
(นายประเสริฐ สุริยโต)้ 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัเวฬุวนั 
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ค าสัง่โรงเรียนวดัเวฬุวนั 

ที่ 55 / 2562 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและจดัท าระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประจาปี 2561 
...................................................................................................................... 

ตามที่มีการประกาศใชก้ฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกษาปฐมวยัและระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เร่ืองก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัติเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ.2554 ที่ก  าหนดให้สถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวยัและระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จดัให้มีการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
พร้อมทั้งจดัท ารายงานผลและนาผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษานั้น เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปดว้ย ความเรียบร้อย โรงเรียน วดัเวฬุวนั 
 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดงัน้ี  
1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  

มีหนา้ที่ก  ากบัดูแลการปฏิบติังาน วางแผนและประสานงานกบัคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ใหก้าร
สนบัสนุน ใหค้  าปรึกษา ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และอ านวยความสะดวกใหก้ารดาเนินงานเป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อย ประกอบดว้ย  

1. นายประเสริฐ  สุริยโต ้   ผูอ้  านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ  
2. นางสาวอุษณีย ์  สกุณา   รองผูอ้  านวยการโรงเรียน  กรรมการ  
3. นายสุรพล   อนุสรพรพงศ ์  ครู คศ.3    กรรมการ  
4. นางสาวนภาพร   ยารังฝ้ัน   ครู คศ.2    กรรมการ  
5. นางกาญจนา   เหมืองหมอ้  ครู คศ.3    กรรมการและเลขานุการ  
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2. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  
              มีหนา้ที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดบัอนุบาล 1-3 เขียนรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศกึษา ประกอบดว้ย 

1. นางสาวธิดารัตน์ อิมงั    ครู คศ.3    ประธานกรรมการ  
2. นางพวงสร้อย  เจริญผล  ครู คศ.3     กรรมการ 
3. นางนลินี สินวฒันานนัท ์  ครู คศ. 2     กรรมการ  
4. นางธนชัชา แกว้เกตุ    ครู คศ.3     กรรมการ  
5. นางรุ่งเรือง  ถ่ินค า   ครู คศ.3     กรรมการ 
6. นางสาวจิรภา  เทียนทองมงคล  ครูอตัราจา้ง    กรรมการ 
7. นางอุบล ไชยวงั    ครูพีเ่ล้ียง    กรรมการ 
8. นางสาววาสนา  ตะ๊กาบโค   ครู คศ.3           กรรมการและเลขานุการ 
9. นางไปรยา  มะโนรมย ์   ครู คศ. 1   ผูช่้วยกรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   
(ช้ันประถมศึกษาปีที ่1 – 3) 

มีหนา้ที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษาปีที ่1 -3 
เขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประกอบดว้ย  

1. นางธนพร อนุสรพรพงษ ์  ครู คศ.3    ประธานกรรมการ  
2. นางนงคราญ ยวงฟ้า    ครู คศ.3     กรรมการ  
3. นางสุกญัญา ศรศกัดา    ครู คศ. 2     กรรมการ  
4. นางฉววีรรณ พรหมคาแดง   ครู คศ.3      กรรมการ  
5. น.ส.วลีพร ปันนา   ครู คศ.2         กรรมการและเลขานุการ  
6. นางสาวพกิุลทอง   ธาราวโรดม  ครู คศ. 1   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  

4. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
(ช้ันประถมศึกษาที ่4 – 6)  

มีหนา้ที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษาปีที ่4 -6 
เขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประกอบดว้ย  

1. นางนยัน์ปพร ปานกลดั ครู   คศ.3     ประธานกรรมการ  
2. นายอภิเษก ณ วรรณต๊ิบ   ครู คศ. 1     กรรมการ  
3. นางสาวปิยะรัตน์   เงาผอ่ง   ครู คศ.2     กรรมการ  
4. นางกาญจนา   จนัทร์จร ครู   คศ.3         กรรมการและเลขานุการ  
5. นางสาวพรทิวา   ถากวา้ง ครู   คศ. 1              กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  
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5. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
(ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 – 3) มีหนา้ที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 1 -3 เขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประกอบดว้ย  

1. นางสาวนภาพร   ยารังฝ้ัน   ครู คศ.2    ประธานกรรมการ  
2. นางพชัริดา   คนตรง    ครู คศ.3     กรรมการ  
3. นางสาวศิวพร   ทิพยพ์ละ   ครู คศ.3     กรรมการ  
4. นางสาวสมพศิ   ศรีชมภู   ครู คศ.2      กรรมการ  
5. นางกาญจนา   เหมืองหมอ้                      ครู คศ.3                        กรรมการและเลขานุการ  
6. นางสาวณัฐทิวา   กนกธาดาสกุล  ครูอตัราจา้ง                      กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

6. คณะกรรมการรวบรวมจัดพมิพ์ ออกแบบรูปเล่ม รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
1. นางสาวอุษณีย ์  สกุณา   รองผูอ้านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ  
2. นางสาวนภาพร   ยารังฝ้ัน   ครู คศ.2     กรรมการ  
3. นางสาววาสนา   ตะ๊กาบโค   ครู คศ.3     กรรมการ  
4. นางสาวธิดารัตน์   อิมงั   ครู คศ.3      กรรมการ  
5. นางสาวอารีลกัษณ์  พงษป์วน  ครูอตัราจา้ง    กรรมการ 
6. นางธนพร  อนุสรพรพงศ ์  ครู คศ.3     กรรมการ  
7. นางฉววีรรณ   ปิงมา    ครู คศ.3     กรรมการ  
8. นางกาญจนา   เหมืองหมอ้   ครู คศ.3     กรรมการ  
9. นางสาวเจียมศรี  กนัทา   ครู คศ.3     กรรมการ  
10. นางนงคราญ  ยวงฟ้า    ครู คศ.3      กรรมการ  
11. นายอภิเษก ณ วรรณต๊ิบ   ครู คศ.1     กรรมการ  
12. นางนยัน์ปพร  ปานกลดั   ครู คศ.3     กรรมการ  
13. นางสาวศิวพร   ทิพยพ์ละ   ครู คศ.3      กรรมการ  

             ให้ผูท้ี่ไดรั้บการแต่งตั้ง ปฏิบตัิหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมายในการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี 2561 ใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก  าหนด  
 

ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เป็นตน้ไป 
สัง่ ณ วนัที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 

 
(นายประเสริฐ สุริยโต)้ 
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ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัเวฬุวนั 
 
 
 
 
 

รำยกำรกิจกรรม/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2561 
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

ท่ี แผนงำน / งำน / โครงกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
มำตรฐำน

ท่ี 
1 โครงการพัฒนาวิชาการ 590,000 ครูนภาพร  ยารั้งฝ้ัน 1,2,3 

2 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน
วัดเวฬุวัน 40,000 

ครูนภาพร  ยารั้งฝ้ัน 
1,2,3 

3 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาภาคบังคับ 1,623,700 ครูนภาพร  ยารั้งฝ้ัน 1,2,3 
4 โครงการห้องเรียนสองภาษาโรงเรียนวัดเวฬุวัน (MEP) 2,803,750 ครูฉวีวรรณ  ด าแดง 1,3 

5 โครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียน 774,500 
ครูอัจฉราภรณ์  
ประสพโชคชัย 

1,3 

6 พัฒนาการศึกษาปฐมวัย 55,450 ครูธิดารัตน์  อิมัง 1,3 
7 โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 15,000 ครูธิดารัตน์  อิมัง 1,3 
8 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 52,000 ครูจิราลักษณ์  สมสุข 1,3 
9 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน - ครูธิดารัตน์  อิมัง 2,3 
10 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 50,000 ครูฉวีวรรณ  ปิงมา 1,3 
11 โครงการปัจฉิมนิเทศ 30,000 ครูรัญจวน  มโหธร 1 
12 โครงการพัฒนาส่ือเทคโนโลยี 745,240 ครูมนัญญา  เตมียะ 1 
13 โครงการ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 680,000 ครูสมพิศ ศรีชมพู 1,3 

14 โครงการพัฒนาบุคลากร 120,000 ครูสุรพล อนุสรพรพงษ์ 2 
15 โครงการสร้างขวัญและก าลังใจ 10,000 ครูสุรพล อนุสรพรพงษ์ 2 
16 โครงการวางแผนสรรหาอัตราก าลัง 1,170,000 ครูสุรพล อนุสรพรพงษ์ 2 
17 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ในห้องเรียน 500,000 ครูไชยนันต์ อ่อนนุ่ม 2,3 
18 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และสร้างส่ือเพื่อการศึกษา 1,000,000 ครูไชยนันต์ อ่อนนุ่ม 2,3 
19 โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ  3ปี  

และแผนปฏิบัติการ 
5,000 

ครูไชยนันต์ อ่อนนุ่ม 
2 

20 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 1,130,000 ครูไชยนันต์ อ่อนนุ่ม 2 
21 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ 50,000 ครูศิริพร  ยามวงศ์ 1,2 
22 จัดซื้อส่ือและเครื่องเล่นปฐมวัย 161,500 ครูธิดารัตน์  อิมัง 2,3 
23 โครงการสัจธรรมน าความดี 43,300 ครูสมควร  เขียมสุวรรณ 1,3 
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ท่ี แผนงำน / งำน / โครงกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
มำตรฐำน

ท่ี 
24 โครงการส่งเสริมการเรียนธรรมศึกษา 6,000 ครูสมควร  เขียมสุวรรณ 1,3 
25 โครงการคุณธรรมท้ังระบบ 15,000 ครูอานันท์นิตย์ สุรินทร์ตา 1,3 
26 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 15,000 ครูอัญชัญ  เลพิมาย 1,3 
27 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 25,000 ครูสุรพล อนุสรพรพงษ์ 1,2,3 
28 โครงการกิจกรรมลูกเสือ 80,000 ครูศุภชัย  ปัญญาวิภาส 1,3 
29 โครงการสร้างวินัยนักเรียนโดยใช้รูปแบบยุวชนทหาร 321,000 ครูสุรินทร์  ปิงมา 1,3 
30 โครงการพัฒนาวงโยธวาทิต 15,000 ครูสุรพล อนุสรพรพงษ์ 1,3 
31 โครงการพัฒนาวงสตริงคอมโบ้ 20,000 ครูสุรพล อนุสรพรพงษ์ 1,3 
32 โครงการสร้างความเป็นเลิศด้านดนตรี 250,000 ครูสุรพล อนุสรพรพงษ์ 1,3 

33 
โครงการส่งเสริมบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การเรียนรู ้

10,000 
ครูไชยนันต์ อ่อนนุ่ม 

1,3 

34 โครงการจิตอาสาเวฬุวัน-ปันสุข 10,000 ครูอนันท์นิตย์ สุรินทร์ตา 1,3 
35 ร้านกาแฟสด 35,000 ครูอนันท์นิตย์ สุรินทร์ตา 1,3 
36 ป้องกันอุบัติเหตุ 270,500 ครูอัญชัญ  เลพิมาย 1,2 
37 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 131,500 ครูสมร  มหาเทพ 1,3 
38 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 20,600 ครูรัญจวน  มโหธร 1,3 
39 โรงเรียนวิถีพุทธ 57,000 ครูอนันท์นิตย์ สุรินทร์ตา 1 
40 โรงเรียนสีขาว 10,000 ครูศุภชัย  ปัญญาวิภาส 1,3 
41 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางพลศึกษา 60,000 ครูศุภชัย  ปัญญาวิภาส 1,3 
42 การแข่งกรีฑากีฬาสีภายในโรงเรียน 60,000 ครูศุภชัย  ปัญญาวิภาส 1,3 

43 ประชาธิปไตยในโรงเรียน 5,000 ครูศุภชัย  ปัญญาวิภาส 1,3 
44 โครงการพัฒนาเสียงตามสายและระบบเสียงในโรงเรียน 25,000 ครูสุรพล อนุสรพรพงษ์ 1,3 

45 
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
ช่วงท่ี  2 

50,000 ครูพัชรินทร์  ดุษฏีวิทิต 
2,3 

46 โครงการจัดระบบป้องกันความปลอดภัยอาคารสถานท่ี 30,000 ครูไชยนันต์ อ่อนนุ่ม 2 

47 โครงการข้อมูลสารสนเทศงานอาคารสถานท่ี 30,000 ครูไชยนันต์ อ่อนนุ่ม 2 

48 โครงการบริหารจัดการสระว่ายน้ า 800,000 ครูคณสัพันธ์  พระพรเพ็ญ 2 
49 โครงการบริหารจัดการโรงผลิตน้ าดืม 100,000 นางพัชรี เกษมณี 2,3 
50 โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 100,000 ครูสุรพล อนุสรพรพงษ์ 3 
52 โครงการสืบฮีตสานฮอยกับชุมชน 30000 ครูสมควร  เขียมสุวรรณ 3 

รวมทั้งสิ้น 14,231,040   
รำงวัลกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรม คร้ังที่ 68  ภำคเหนือ (ระดับชำติ) ประจ ำปี 2561 

รายการแข่งขัน โรงเรียนท่ีได้รับรางวัล รางวัลท่ีได้รับ 
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พินิจวรรณคดี ป.4-6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เข้าร่วม 
เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เหรียญทองแดง 
ต่อค าศัพท์ภาษาไทย ม.1-3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เหรียญเงิน 
โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ 
ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เหรียญทองอันดับ1 

เวทคณิต ป.1-3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เข้าร่วม 
เวทคณิต ป.4-6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เข้าร่วม 
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เหรียญเงิน 
แอโรบิค   ม1-3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เหรียญเงิน 
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เหรียญทอง 
การเขียนภาพด้วยการปะติด ป.4-6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เหรียญทองแดง 
วงอังกะลุง ป.1-6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เหรียญทอง 
วงอังกะลุง ม.1-3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เหรียญทอง 

การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภททีมหญิง ม.1-3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เหรียญทอง 
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก. ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เหรียญทอง 
แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu speech) ป.1-3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เหรียญทอง 
แข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เหรียญทอง 
แข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เหรียญทอง 
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์บกพร่องทางการเรียนรู้  ป.1-6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เหรียญเงิน 
วาดภาพระบายสีบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เหรียญทอง 
วาดภาพระบายสีบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เหรียญเงิน 
ท าอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เหรียญทอง 
การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ป.1-6 

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เหรียญทอง 

การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทาง
สติปัญญา ม.1-3 

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เหรียญทองแดง 

การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ม.1-3 

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เหรียญเงิน 
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