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ตอนที่ ๑     

ขอมูลพ้ืนฐาน 

๑. ขอมูลท่ัวไป 

โรงเรียนบุญจิตวิทยา ตั้งอยูเลขท่ี ๑๒ หมู ๒ ถนนสุขุมวิท ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓รหัสไปรษณีย ๒๐๒๓๐   โทรศัพท ๐๓๘-

๓๕๑๐๐๕   โทรสาร ๐๓๘-๓๕๑๐๐๕  e-Mail : admin@boonjit.ac.th                               

Website :  http://www.boonjit.ac.th  เปดสอนตั้งแตระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน                         

เนื้อท่ี ๔ ไร ๗๖   ตารางวา 

ประวัตโิรงเรียน 

 โรงเรียนบุญจิตวิทยา เดิมชื่อ “โรงเรียนอนุบาลบุญจิต” ตั้งอยูเลขท่ี ๑๒ หมู ๒ ตําบลทุงสุขลา     

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ไดรับอนุญาตเปดทําการสอนเม่ือวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยเปดสอน

ในระดับชั้นอนุบาล ๑–๒ มีนักเรียนท้ังหมด ๓๖ คน ครู ๒ คน  โดยมีนายไสว ฮวบนรินทร เปนครูใหญ                          

และนางกิมเสียง บุญจี๊ด เปนผูรับใบอนุญาต   

 ป พ.ศ. ๒๕๐๖ ไดขอเปดทําการสอนในระดับประถมศึกษา และขออนุญาตปลูกสรางอาคารเรียน                   

หลังใหม   ๑ หลัง 

 ป พ.ศ. ๒๕๐๗  ไดขออนุญาตขยายหองเพ่ิม  ๒  หอง  เพ่ือเปนโรงอาหารและหองประชุม                          

พรอมท้ังไดรับเงินอุดหนุนระดับอนุบาล เปนครั้งแรก  เปนเงิน   ๘๕๐  บาท 

 ป  พ.ศ. ๒๕๐๙   ไดขอขยายชั้นเรียน ถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔  ขออนุญาตสรางอาคารเรียน  ๑     

หลัง และขออนุญาตรับนักเรียนตามความจุได  ๗๒๐  คน 

 ป  พ.ศ. ๒๕๑๐  ไดขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๖   มีนักเรียนท้ังสิ้น   ๓๔๘  คน  ครู  ๑๗  

คน    และเม่ือวันท่ี  ๑๗ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๑๑  ทางโรงเรียนไดขออนุญาตแตงตั้ง  นางสาวปราณีต   บุญ

จี๊ด  รักษาการณครูใหญ  จนถึงวันท่ี  ๒ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๑๑  จึงไดลาออกไปเปนครูใหญโรงเรียนในสังกัด

กรมทหารราชบุรี ทางโรงเรียนจึงขออนุญาตบรรจุ นายการุณ สามารถกุล เปนครูใหญแทน 

 ป  พ.ศ. ๒๕๑๒  ไดขอขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี ๗ มีนักเรียนท้ังสิ้น ๕๓๐ คน ครู ๒๗คน 

และเม่ือวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ไดขออนุญาตขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ พรอมท้ังไดรับ

อนุญาตเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมการเรียน 

  ป พ.ศ. ๒๕๑๔   มีนักเรียนท้ังสิ้น ๗๖๖ คนไดสรางอาคารเรียนเพ่ิม ๑ หลัง  สิ้นคาใชจาย  ๔๘,๐๐๐  

บาท พรอมสรางหองน้ํา ๑ หลัง  เปนเงิน  ๕,๘๐๐  บาท 

ป พ.ศ. ๒๕๑๕  มีนักเรียนท้ังสิ้น  ๘๖๓  คน  โดยเปนนักเรียนระดับอนุบาล  ๒๕๐  คน  

ประถมศึกษา  ๓๓๔  คน และมัธยมศึกษาตอนตน  ๗๙  คน  ครู  ๒๘  คน     
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ป พ.ศ. ๒๕๑๘ ไดเปลี่ยนแปลงคาเทอม จาก  ๓ เทอม  เปน ๒ เทอม เทอมละ ๒๐๐ บาท 

คาธรรมเนียมอ่ืนๆ งดเก็บตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการท่ี ๑๒๖/๒๕๑๘  ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน  พ.ศ. 

๒๕๑๘ 

ป พ.ศ. ๒๕๒๒  มีนักเรียนท้ังสิ้น  ๕๒๘  คน  ไดขออนุญาตข้ึนคาเลาเรียนปละ ๔๐๐ บาท เปน ๗๐๐  

บาท  โดยแบงเก็บ ๓ ครั้งคือ ครั้งท่ี ๑ เก็บ ๓๐๐ บาท  ครั้งท่ี ๒ เก็บ  ๒๐๐ บาท  ครั้งท่ี ๓  เก็บ ๒๐๐ บาท  

ตามใบอนุญาตเลขท่ี ๑๖/๒๕๒๒  ลงวันท่ี  ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒  และสรางหองน้ําเพ่ิม ๔ หอง เปนเงิน  

๑,๕๘๐ บาท 

ป พ.ศ. ๒๕๒๕  มีนักเรียน  ๕๑๐ คน  ครู ๒๒ คน  ไดขออนุญาตเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมการเรียน

จากปละ ๗๐๐ บาท เปนปละ ๑,๐๐๐ บาท  โดยแบงเก็บครั้งละเทาๆ กัน และไดขออนุญาตเก็บคาบํารุง

วิทยาศาสตรปละ ๑๕๐ บาท และวันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๕  ไดขอลดพ้ืนท่ีโรงเรียนจากเดิม ๗  ไร  ๕๐  

ตารางวา เหลือ ๔ ไร ๓ งาน ๔๐ ตารางวา  ตามใบอนุญาตเลขท่ี ๒๐/๒๕๒๕  ไดทาสีอาคาร สิ้นเงิน ๓,๒๕๐ 

บาท  จัดสรางรั้วรอบอาคารเปนเงิน ๔๔,๐๖๖ บาท 

ป พ.ศ. ๒๕๒๖ โรงเรียนไดรับการรับรองวิทยฐานะเทียบเทาโรงเรียนรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ  

ไดขยายหองเรียนเพ่ิม ๒ หลัง เปนเงิน ๗๓,๔๗๒ บาท และซอมแซมอาคารสถานท่ีอีก ๘,๓๔๓ บาท  โดยในปนี้

มีนักเรียนท้ังสิ้น ๕๕๗ คน  ครู ๒๐ คน 

ป พ.ศ. ๒๕๒๘ มีนักเรียนท้ังสิ้น ๕๖๒ คน และไดรับอนุญาตข้ึนคาธรรมเนียมการเรียนเปนปละ 

๑,๒๐๐  บาท  ตามหนังสืออนุญาตเลขท่ี ๗๘๙/๒๕๒๘    

ป พ.ศ. ๒๕๒๙  ไดขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนขนาด ๖×๘  เมตร ๑ หลัง ตามใบอนุญาตเลขท่ี  

๑๐๕/๒๕๒๙  ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙    

ป พ.ศ. ๒๕๓๐  มีนักเรียน ๕๐๑ คน ครู ๒๐ คน ไดขอรื้อถอนอาคาร หองประชุม หองสมุด ขนาด  

๑๒×๓๒ เมตร ๑ หลัง  และขออนุญาตใชอาคารตึก ๒ ชั้น เปนอาคารถาวร  

ป พ.ศ. ๒๕๓๑ ไดขออนุญาตปดทําการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยในปนี้มีนักเรียนท้ังสิ้น 

๕๑๑ คน    

ป พ.ศ. ๒๕๓๒ โรงเรียนไดขอเปดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนตามเดิม ตามใบอนุญาตเลขท่ี  

๑๗๑/๒๕๓๒  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒ และขออนุญาตคาเลาเรียนเปนปละ ๑,๖๐๐ บาท โดยแบง

เก็บเปน ๒ เทอมๆ ละเทาๆ กัน  ตามใบอนุญาตเลขท่ี ๑๖๓/๒๕๓๒ ในปนีมี้นักเรียน ๕๔๕ คน  ครู ๒๑ คน    

ป พ.ศ. ๒๕๓๔ โรงเรียนไดขออนุญาตใชอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑ หลัง  

ป พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดขออนุญาตใชอาคารเรียนคอนกรีต ๔ ชั้นอีก ๑ หลัง โดยมีนักเรียนท้ังหมด ๙๒๐ 

คน ครู ๓๑ คน ไดขออนุญาตข้ึนคาธรรมเนียมการเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาเปนปละ ๑,๙๒๐ บาท 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนปละ ๒,๕๐๐ บาท  โดยแบงเก็บ ๒ เทอม เทอมละเทากัน 

ป พ.ศ. ๒๕๓๖  มีนักเรียนท้ังสิ้น ๗๕๔ คน ครู ๒๙ คน ไดรับอนุญาตข้ึนคาธรรมเนียมการเรียนระดับ

อนุบาล – ประถมศึกษา เปนปละ ๒,๔๙๐ บาท มัธยมศึกษาตอนตนปละ ๓,๒๕๐ บาท  ไดสรางศาลาพักรอน 



๓ 

 

๑  หลัง สิ้นเงิน ๔๘,๕๐๐ บาท และขออนุญาตสรางหลังคาโครงเหล็กพ้ืนคอนกรีต สิ้นเงิน ๔๖๙,๒๒๔.๙๒ 

บาท 

ป พ.ศ. ๒๕๓๘  มีนักเรียน ๘๒๗ คน  ครู ๓๒ คน ไดรับอนุญาตข้ึนคาธรรมเนียมการเรียนชั้นอนุบาล 

๑ เปน ๓,๙๐๐ บาท ระดับอนุบาล ๑-๒  เปน ๒,๘๖๐ บาท  ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ เปน ๓,๙๐๐ บาท ชั้น

ประถม ศึกษาปท่ี ๒-๖ เปน ๒,๘๖๐ บาท ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ เปน ๔,๔๐๐ บาท มัธยมศึกษาปท่ี  ๒-๓ เปน 

๓,๗๓๐ บาท  โดยแบงเก็บเปน ๒ ภาคเรียน ภาคเรียนละเทาๆ กัน 

ป พ.ศ. ๒๕๔๐  มีนักเรียน  ๙๒๐ คน ไดกอสรางอาคารเรียน ๑ หลัง  สิ้นเงิน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

จัดทําหองปฏิบัติการภาษาอังกฤษ สิ้นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท อุปกรณภายในหองอีก ๕๐,๐๐๐ บาท  

ป พ.ศ. ๒๕๔๓ นางปราณีต  กันทอง  ขออนุญาตลาออกจากตําแหนงครูใหญ เหลือคงตําแหนง ผูรับ

ใบอนุญาตและผูจัดการ พรอมท้ังขออนุญาตแตงตั้งนายสนธยา ตุนเจริญ เปนครูใหญแทน ตั้งแตวันท่ี  ๒๙ 

กันยายน พ.ศ.๒๕๔๓  ตามใบอนุญาตเลขท่ี  ชบ  ๐๐๒๘/๒๕๔๓ 

 ป พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดรับการรับรองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก สช. ไดทําการรังวัดท่ีดิน

ใหมเพ่ือจัดทําโฉนด โดยโรงเรียนมีท่ีดินท้ังสิ้น ๔ ไร ๗๘ ตารางวา และไดมีการปรับปรุงอาคารสถานท่ีหลาย

สวน โดยในปนี้มีนักเรียนท้ังสิ้น ๑,๑๔๕ คน  คร ู ๔๑ คน 

ป พ.ศ. ๒๕๔๖  มีนักเรียนท้ังสิ้น ๑,๒๐๘  คน ครู ๔๒ คน มีการปรับปรุงหองเรียน  หองประกอบการ  

หองผูบริหารตางๆ  

ป พ.ศ. ๒๕๔๗ มีนักเรียน  ๑,๓๑๑ คน คร ู ๔๖ คน      

ป พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดขยายชั้นเรียนในชั้น ป.๒  ป.๓  ป.๕  และ ม.๑  โดยมีนักเรียนท้ังสิ้น ๑,๔๑๑ คน     

ครู ๕๔ คน ไดขออนุญาตกอสรางอาคารสํานักงาน ๓ ชั้น ๑ หลัง ตามใบอนุญาตเลขท่ี ๑๑๕๗/๒๕๔๘ ลงวันท่ี 

๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ สิ้นเงินท้ังสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท พรอมซอมแซม ปรับปรุงอาคาร ๕ และสระวาย

น้ํา สิ้นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท   

ป พ.ศ. ๒๕๔๙ โรงเรียนบุญจิตวิทยา เปดทําการสอนในระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน มี

อาคารเรียน ๖ หลัง เปนอาคารเรียนครึ่งตึกครึ่งไม ๒ หลัง อาคารคอนกรีต ๒ ชั้น ๒ หลัง คอนกรีต ๓ ชั้น ๑ 

หลัง  คอนกรีต ๔ ชั้น ๑ หลัง  และขออนุญาตเพ่ิมความจุนักเรียนเปน ๒,๐๐๐ คน 

ปการศึกษา ๒๕๕๐ โรงเรียนบุญจิตวิทยา เปดทําการสอนในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษาตอนตน มีนักเรียนท้ังสิ้น ๑,๗๒๒ คน ครู ๖๖ คน นักการภารโรง แมบาน รวม ๑๒ คน และ ไดรับ

การรับรองประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสองจาก สมศ. ในวันท่ี  ๒๘-๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐       

ปการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนบุญจิตวิทยา  เปดทําการสอนในระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา  และ

มัธยมศึกษาตอนตน มีนักเรียนท้ังสิ้น ๑,๘๔๗ คน ครู ๖๗ คน นักการภารโรง  แมบาน รวม ๑๑  คน และมี

อาคารเรียน ๖ หลัง เปนอาคารเรียนครึ่งตึกครึ่งไม ๒ หลัง อาคารคอนกรีต ๒ ชั้น ๒ หลัง คอนกรีต ๓ ชั้น ๑ 

หลัง คอนกรีต ๔ ชั้น ๑ หลัง และอาคารเรียนอนุบาลหลังใหมอาคารคอนกรีต ๔ ชั้น ๑ หลัง สระวายน้ํา สนาม

กีฬา สนามเครื่องเลนเด็ก หองประกอบการตางๆ บนเนื้อท่ี ๔ ไร ๗๖ ตารางวา  



๔ 

 

ปการศึกษา ๒๕๕๒ เปดทําการสอนตั้งแตระดับปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนตน มีนักเรียนท้ังสิ้น 

๑,๙๗๖ คน จํานวนหองเรียน ๕๐ หองเรียน ครู ๗๒ คน อาคารเรียนและอาคารประกอบการ ๖ หลัง ในเนื้อท่ี 

๔ ไร ๗๖ ตารางวา โดยมีนางปราณีต กันทอง เปนผูรับใบอนุญาตและผูจัดการโรงเรียน และตนภาคเรียนท่ี ๒  

ไดแตงตั้ง นายจักรกฤช  กันทอง ทําหนาท่ีเปนผูจัดการแทนโดยมี นายสนธยา ตุนเจริญ เปนผูอํานวยการ

โรงเรียน กอนสิ้นปการศึกษา ๒๕๕๒ โรงเรียนไดขอรื้อถอนอาคารเรียน ๒ หลัง (อาคารคอนกรีต ๓ ชั้น ๑ หลัง 

และอาคารครึ่งตึกครึ่งไม ๒ ชั้น ๑ หลัง เพ่ือท่ีจะดําเนินการกอสรางอาคารสูง ๖ ชั้น ๑ หลัง  มีหองใชสอย 

๑๐๕ หอง โดยใชงบประมาณ ประมาณ  ๘๕ ลานบาท ซ่ึงคาดวาสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ จะแลวเสร็จ 

ปการศึกษา ๒๕๕๓ เปดทําการสอนตั้งแตระดับปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนตน มีนักเรียนท้ังสิ้น ๑,๙๘๕ 

คน จํานวนหองเรียน ๕๐ หองเรียน ครู  ๘๗ คน อาคารเรียนและอาคารประกอบการ ๖ หลัง  ในเนื้อท่ี ๔ ไร 

๗๖ ตารางวา โดยมีนางปราณีต กันทอง เปนผูรับใบอนุญาตโดยมี ดร.จักรกฤช กันทอง เปนผูจัดการ และนาย

สนธยา ตุนเจริญ เปนผูอํานวยการโรงเรียน  

ปการศึกษา ๒๕๕๔ เปดทําการสอนตั้งแตระดับปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนตน มีนักเรียนท้ังสิ้น ๑,๙๕๕ 

คน จํานวนหองเรียน ๕๐ หองเรียน ครู ๗๙ คน อาคารเรียนและอาคารประกอบการ ๖ หลัง  ในเนื้อท่ี ๔ ไร 

๗๖ ตารางวา โดยมีนางปราณีต กันทอง เปนผูรับใบอนุญาต  นายจักรกฤช กันทอง เปนผูจัดการ และนาย

สนธยา ตุนเจริญ เปนผูอํานวยการโรงเรียน  

ปการศึกษา ๒๕๕๕ เปดทําการสอนตั้งแตระดับปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนตน มีนักเรียนท้ังสิ้น ๑,๘๙๒

คน จํานวนหองเรียน ๕๐ หองเรียน ครู ๘๖ คน อาคารเรียนและอาคารประกอบการ ๖ หลัง  ในเนื้อท่ี ๔ ไร 

๗๖ ตารางวา โดยมีนางปราณีต กันทอง เปนผูรับใบอนุญาต  ในปการศึกษานี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารใน

ตําแหนงผูจัดการ เดิมคือ นายจักรกฤช  กันทอง เปลี่ยนเปน นางชวาลา  กันทอง  และในตําแหนงผูอํานวยการ

จากเดิมคือ นายสนธยา  ตุนเจริญ  เปลี่ยนเปน นายจักรกฤช  กันทอง  

  โรงเรียนถือนโยบายในการจัดการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ พยายามจัดหาสื่อและอุปกรณการเรียน 

รวมท้ังเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ มาชวยในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน อีกท้ังยังพัฒนาครูผูสอนใหมี

หลักการสอน กระบวนการสอน วิธีการสอนท่ีทันสมัย หลากหลาย มีทักษะกระบวนการ เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง อีกท้ังยังมุงเนนพัฒนาใหผูเรียนมีความพรอมท้ังทางดานรางกาย 

อารมณ/จิตใจ สังคม และสติปญญา ฝกใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการกลุม มีความคิดสรางสรรค มีระเบียบ

วินัย มีจรรยามารยาท มีสุขภาพกายท่ีแข็งแรง มีสุขภาพจิตท่ีดี ปลอดจากสารเสพติดและอบายมุข สามารถนํา

ความรูและประสบการณท่ีไดรับไปปรับใชในชีวิต (มีทักษะชีวิต) รูจักการพ่ึงพาตนเอง สมดังปรัชญาของ

โรงเรียนท่ีวา อตตาหิ อตตาโน นาโถ "ตนแลเปนท่ีพ่ึงแหงตน"  

 

 

 

 

 



๕ 

 

แผนท่ีโรงเรียน 

 

 

 
๒. ขอมูลผูบริหาร 

๑) ผูรับใบอนุญาต นางปราณีต   กันทอง 

โทรศัพท  ๐๘-๑๔๓๖-๗๘๗๗  

              วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี    สาขา บริหารการศึกษา 

     ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี ๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๑๙ จนถึงปจจุบันเปนเวลา ๓๕ ป ๘  เดือน 

๒)  ผูจัดการ นางชวาลา  กันทอง  

      โทรศัพท  ๐๘-๑๔๑๑-๕๕๗๗   e-Mail : chavala.gun@gmail.com 

      วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท    สาขา  บริหารการศึกษา 

     ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี ๒ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  จนถึงปจจุบันเปนเวลา ๑ ป  

 ๓)  ผูอํานวยการโรงเรียน     นายจักรกฤช   กันทอง 

      โทรศัพท  ๐๘-๐๖๓๙-๗๗๐๐   e-Mail : jakkrit.kunthong@gmail.com 

  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา  ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

     ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี ๒ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  จนถึงปจจุบันเปนเวลา ๑ ป  

 ๔)  รองผูอํานวยการโรงเรียน  ๔ คน 

              ๑)  นางสาววรรณา    เสนียวงศ วุฒิการศึกษา   ครุศาตรบัณฑิต 

     โทรศัพท  ๐๘-๑๗๖๑-๘๗๕๕  e-Mail : wanna.sane@gmail.com 

     รับผิดชอบฝายบริหารงานบุคคล 

 

mailto:chavala.gun@gmail.com
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๖ 

 

              ๒)  นางสาววันทนา   โกกิม  วุฒิการศึกษา   ครุศาสตรบัณฑิต 

     โทรศัพท  ๐๘-๙๕๔๕๕๓๔๖   e-Mail : wantana_40@hotmail.com 

     รับผิดชอบฝายบริหารงานงบประมาณและการเงิน 

         ๓)  นางบุญาภา ปาละกวงศ ณ อยุธยา  วุฒิการศึกษา   การศึกษามหาบัณฑิต 

     โทรศัพท  ๐๘-๙๖๐๖-๐๗๐๕  e-Mail : boonyapa_7@hotmail.com 

     รับผิดชอบฝายบริหารงานวิชาการ 

         ๔)  นางวัชรา   เชตฐราช วุฒิการศึกษา   วิทยาศาสตรบัณฑิต 

โทรศัพท  ๐๘-๖๘๖๐-๗๐๐๒   e-Mail : watchara.cha@hotmail.com        

รับผิดชอบฝายบริหารงานท่ัวไป 
 

๓. ขอมูลนักเรียน (ณ วันท่ี   ๖   มีนาคม ๒๕๕๖) 

๑)  จํานวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังสิ้น  ๑,๘๙๓  คน 
 

      จําแนกตามระดับชั้นท่ีเปดสอน ดังนี้ 
 

ระดับช้ันท่ีเปดสอน 
จํานวน 

หอง 

จํานวนผูเรียนปกติ  

(คน) 

จํานวนผูเรียนเด็กพิเศษ  

(คน) รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

อนุบาล ๑ ๕ ๖๓ ๗๓ - - ๑๓๖ 

อนุบาล ๒ ๕ ๘๕ ๗๘ - - ๑๖๓ 

อนุบาล ๓ ๕ ๗๔ ๗๘ - - ๑๕๒ 

รวม ๑๕ ๒๒๒ ๒๒๙ - - ๔๕๑ 

ประถมศึกษาปท่ี ๑ ๔ ๘๖ ๘๙ - - ๑๗๕ 

ประถมศึกษาปท่ี ๒ ๔ ๘๐ ๘๙ - - ๑๖๙ 

ประถมศึกษาปท่ี ๓ ๔ ๗๖ ๙๓ - - ๑๖๙ 

ประถมศึกษาปท่ี ๔ ๔ ๘๒ ๗๔ - - ๑๕๖ 

ประถมศึกษาปท่ี ๕ ๔ ๖๖ ๗๖ - - ๑๔๒ 

ประถมศึกษาปท่ี ๖ ๔ ๘๒ ๗๓ - - ๑๕๔ 

รวม ๒๔ ๔๗๒ ๔๙๔ - - ๙๖๕ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๔ ๗๑ ๗๓ - - ๑๔๔ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๔ ๗๔ ๙๑ - - ๑๖๕ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๔ ๘๑ ๘๖ - - ๑๖๗ 

รวม ๑๒ ๒๒๖ ๒๕๐ - - ๔๗๖ 

รวมท้ังส้ิน ๕๑ ๙๒๐ ๙๗๓ - - ๑,๘๙๓ 

mailto:boonyapa_7@hotmail.com
mailto:watchara.cha@hotmail.com


๗ 

 

 

      ๒)  จํานวนนักเรียนท่ีมีความบกพรองเรียนรวม   -  คน  คิดเปนรอยละ ๐.๐๐ 

      ๓)  จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ   -  คน  คิดเปนรอยละ ๐.๐๐ 

      ๔)  จํานวนนักเรียนปญญาเลิศ   ๕๐๖  คน  คิดเปนรอยละ ๓๔.๑๗ 

      ๕)  จํานวนนักเรียนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ   -  คน  คิดเปนรอยละ ๐.๐๐ 

      ๖)  จํานวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปจจุบัน)   -  คน  คิดเปนรอยละ ๐.๐๐ 

     ๗)  สถิติการขาดเรียน  ๓๑๙   คน  คิดเปนรอยละ ๒๑.๕๔ 

     ๘)  จํานวนนักเรียนท่ีเรียนซํ้าชั้น  ๐  คน  คิดเปนรอยละ ๐.๐๐ 

     ๙)  จํานวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 

  อ.๓ จํานวน  ๑๕๒ คน  คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐ 

  ป.๖ จํานวน  ๑๕๔ คน  คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐ 

  ม.๓ จํานวน  ๑๖๗ คน  คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐ 

     ๑๐)  อัตราสวนครู : นักเรียน =  ๑ : ๒๘  (ปฐมวัย) 

  อัตราสวนครู : นักเรียน =  ๑ : ๓๔  (ประถมศึกษา) 

  อัตราสวนครู : นักเรียน =  ๑ : ๓๓  (มัธยมศึกษา) 
     

๔. ขอมูลครูและบุคลากร 
  

ท่ี ช่ือ-สกุล วุฒิ วิชาเอก วิชาโท สอน/สัปดาห 

อบรม

(ช่ัวโมง)/

ป 

๑ นางสาวสมพร  หมอกเจริญ ค.บ. ปฐมวัย - ๒๐ คาบ ๘ 

๒ นางกาญจนา  ศรีจันทร ค.บ. ภาษาไทย - ๒๔ คาบ ๙๖ 

๓ นายสนธยา   ตุนเจริญ กศ.ม. บริหารการศึกษา - ๙   คาบ ๕๖ 

๔ นางสันทนา  สดใส ค.บ. ประถมศึกษา - ๒๔ คาบ ๗๒ 

๖ นางประชุมพร  สายเปย กศ.บ. บรรณารักษ - ๒๓ คาบ ๗๒ 

๗ นางทัศนียา  สัตยะวงค ค.บ. นาฏศิลป - ๒๔ คาบ ๙๖ 

๘ นางลัดดาวัลย   สืบจากเทียม กศ.ม. บริหารการศึกษา - ๘   คาบ ๖๔ 

๙ นางมาลี  อ่ิมโอษฐ ค.บ. ประถมศึกษา - ๒๔ คาบ ๗๒ 

๑๐ นางสาววิไลวรรณ  เหมทานนท ศษ.บ. นาฏศิลป - ๒๕ คาบ ๑๑๒ 

๑๑ นางสาวอําภา  สวรรคอํานวย ค.บ. ปฐมวัย จิตวิทยาแนะ

แนว 

๒๐ คาบ ๑๐๐ 

๑๒ นางรวินันท  ดวงกูล ค.บ. ประถมศึกษา - ๒๓ คาบ ๗๒ 

๑๓ นางสาวประไพ  ตระกูลเง็ก ค.บ. ปฐมวัย - ๒๐ คาบ ๘ 

๑๔ นางสาวเบ็ญจา  แกวตา ศษ.บ. ทรัพยากรมนุษย ป.บัณฑิต ๒๐ คาบ ๒๒ 

๑๕ นางสุรัสวรินทร  มะโนวรณ ศษ.บ. ภาษาไทย ป.บัณฑิต ๒๒ คาบ ๑๐๔ 



๘ 

 

๑๖ นายสุริยะ  วัฒนะวิจิตร วท.บ. พลศึกษา - ๒๐ คาบ ๔๐ 

๑๗ นางสาวอาภาพร  กุดแถลง ค.บ. ปฐมวัย - ๒๐ คาบ ๘ 

๑๘ นางทิพยวรรณ  ศิลธรรม ค.บ. ภาษาอังกฤษ จิตวิทยาแนะ

แนว 

๒๒ คาบ ๑๕๖ 

๑๙ นางแสงเดือน  สุขสวัสดิ์ ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร - - - 

๒๐ นาวสาวชาริณี  วงศวาลย ศษ.บ. บริหารธุรกิจ - - ๕๖ 

๒๑ นางลําพูน  พันสิ่ว ค.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป - ๒๓ คาบ ๒๓ 

๒๒ นางอุไรวรรณ  แกวอุไร ค.บ. ประถมศึกษา - ๒๔ คาบ ๒๔ 

๒๓ นางพัชรินทร  แถลงดี ค.บ. ปฐมวัย - ๒๐ คาบ ๘ 

๒๔ นายพิทนคร  หวานหอม วท.บ. พลศึกษา - ๒๔ คาบ ๒๔ 

๒๕ นายธีรศักดิ์  ชางแสง ศษ.บ. เทคโนโลยีทางการ

ศึกษา 

- ๒๓ คาบ ๓๒ 

๒๖ นางพรรณพิสิณี  กรีพัฒน มช.บ. บริหารธุรกิจ ป.บัณฑิต ๒๔ คาบ ๗๒ 

๒๗ นางสาวสุมาลี  วิลุนดก ค.บ. คณิตศาสตร - ๒๔ คาบ ๖๔ 

๒๘ นางสาวทิตยา  บุญเสริม ศษ.บ. รัฐศาสตร ป.บัณฑิต ๒๔ คาบ ๑๒๐ 

๒๙ นางสาววิภา  สังขทอง บธ.บ. การจัดการท่ัวไป ป.บัณฑิต ๒๓ คาบ ๔๐ 

๓๐ นางสาวอรอุมา  วัฒนศิริ ค.บ. ประถมศึกษา - ๒๐ คาบ ๘ 

๓๑ นางสาวสะอาด  มิ่งสูงเนิน ค.บ. นาฏศิลป ภาษาไทย ๒๓ คาบ ๘๘ 

๓๒ วาท่ีรอยตรีวิชญา  ยาพันธ วท.บ. การจัดการ

อุตสาหกรรม 

ป.บัณฑิต - - 

๓๓ นางสาวสุนิสา  กันทอง กศ.ม. เทคโนโลยีทางการ

ศึกษา 

- - ๑๐๘ 

๓๔ นางสาวรินดา  คําจริง ศษ.บ. จิตวิทยา ป.บัณฑิต ๒๔ คาบ ๘๘ 

๓๕ นายวีระศักดิ์  เกิดวิริยสกุล ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร การปกครอง ๒๒ คาบ ๒๔ 

๓๖ นางสุรัชนี  อินทรกุญชร ค.บ. คณิตศาสตร - ๒๓ คาบ ๒๐ 

๓๗ นางอัญชลี  คํามา ค.บ. เกษตรกรรม - ๒๓ คาบ ๘๐ 

๓๘ นางสาวสุกัญญา  เจนทัน วท.บ. คอมพิวเตอร - ๒๓ คาบ ๗๒ 

๓๙ นางศิริวรรณ  ชาติชํานิ ค.บ. ปฐมวัย - ๒๐ คาบ ๒๔ 

๔๐ นางสาวกนกพร  นกดํา ค.บ. ปฐมวัย - ๒๐ คาบ - 

๔๑ นางปราณี  ฤกษสมจิต ปวช. เกษตรกรรม - ๒๕ คาบ - 

๔๒ นางดารา  แหลมหลัก ปวส. การเลขานุการ - ๒๐ คาบ - 

๔๓ นางสาวสงกรานต  จําปา วท.บ. เคมี - ๒๔ คาบ ๙๖ 

๔๔ นางสาวประภาศิริ  ศรีเตชะ ค.บ. ปฐมวัย - ๒๐ คาบ ๒๔ 

๔๕ นายอดิศกร  ชมภูหลง ศษ.บ. พลศึกษาและสุข

ศึกษา 

- ๒๐ คาบ ๘๘ 

๔๖ นางสาวนีรนุช  เกงเดชา ศศ.บ. ภาษาจีน - ๒๐ คาบ ๘ 

๔๗ นางสาวภัฏครนันท  เรือสูงเนิน ศศ.บ. ภาษาไทย - ๒๓ คาบ ๘๐ 



๙ 

 

๔๘ นางสาวชมพู  สีสดใส คอ.บ. ออกแบบ

อุตสาหกรรม 

- ๒๔ คาบ ๖๔ 

๔๙ นางสาววัชราภรณ  แกวราตรี ศ.บ. เศรษฐศาสตร - ๒๐ คาบ ๘ 

๕๐ นางสาวชมพูนุช  ทองแกว บช.บ. บัญชี ป.บัณฑิต ๒๐ คาบ - 

๕๑ นางสาวพิชญากร  โชคเหมาะ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ  ๒๕ คาบ ๑๐๘ 

๕๒ นางสาวรัตนาภรณ  แววกระโทก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ  ๒๒ คาบ ๓๖ 

๕๓ นางแหวนเพชร  สมบูรณ ค.บ. ปฐมวัย  ๒๐ คาบ ๑๖ 

๕๔ นางสาวสายนภา  ดาวแสง ศศ.บ. รัฐศาสตร ป.บัณฑิต ๒๒ คาบ ๖๔ 

๕๕ นางสาวละมัย    อุนวิเชียร ค.บ. ปฐมวัย - ๒๐ คาบ ๒๔ 

๕๖ นางสาววราภาพร  กุลกุมภีล ค.บ. ปฐมวัย - ๒๐ คาบ ๔๐ 

๕๗ นายนรินทรศักดิ์   ทองคํา ศศ.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา - ๒๐ คาบ - 

๕๘ นางสาวปภาวรินทร  ฟงอารมณ ศศ.บ. ภาษาจีน - ๒๐ คาบ - 

๕๙ นางชลอรัตน   ฤทธ์ินวม ค.บ. การอนุบาลศึกษา - ๒๐ คาบ ๘ 

๖๐ นางสาวเปรมวดี  บุญกลางศรี ศศ.บ. ภาษาจีน - ๒๑ คาบ ๔๐ 

๖๑ นางสาวปรีดาภรณ อุทัยเกียรติกุล บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส - ๒๔ คาบ ๑๖ 

๖๒ นางสาวภิรมย    ภูลายขาว ศศ.บ. ภาษาไทย - ๒๒ คาบ ๕๖ 

๖๓ นางสาวกัญญณณัฏฐ  จิรกุลภรณ ศศ.บ. ดุริยางคไทย - ๒๔ คาบ ๘ 

๖๔ นางสาวยุพาพร    กันโพนงาม วท.บ. วิทยาศาสตรส ป.บัณฑิต ๒๔ คาบ ๘ 

๖๕ นางสาวสุพัตรา  สัมฤทธ์ิ ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป ป.บัณฑิต ๒๔ คาบ ๘ 

๖๖ นางสาวพรรณกร   อินทรอํ่า บธ.บ. คอมพิวเตอร - ๒๔ คาบ - 

๖๗ นางสาวออมศรี    ธรรมพร บช.บ. บัญชีบัณฑิต ป.บัณฑิต - ๘ 

๖๘ นางจุฑาทิพย    วงษปามุติ ค.บ. สังคม - - ๖๔ 

๖๙ นางกษมา    กลิ่นสุคนธ กษ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา - ๒๒ คาบ ๘ 

๗๐ นางสาวรุงกานต   สมทรัพย ศศ.บ. ภาษาไทย - ๒๒ คาบ ๔๘ 

๗๑ นางสาวอนุรักษ    อาจสุนทร ค.บ. ชีววิทยา - ๒๒ คาบ ๖๔ 

๗๒ นางสาววราภรณ    สวนมะไฟ วท.บ. คณิตศาสตร - ๒๒ คาบ ๘ 

๗๓ นางสาวอนงคนิตย    โสมอินทร ศศ.บ. ประวัติศาสตร - ๒๒ คาบ ๘ 

๗๔ นางณัฐวิภา     จันทรสอง ค.บ. คอมพิวเตอร - ๒๒ คาบ ๘ 

๗๕ นายอาจอง    วรชาติตระกูล บธ.บ. การสารสนเทศทาง

คอมพิวเตอร 
- - - 

๗๖ นางพรรษา    ตะเภา ปกศ.สูง ภาษาไทย - - - 

๗๗ นายพิชิต      ไทยเขียว อนุปริญญา รัฐศาสตร - - - 

๗๘ นางสาวสุกัลยา  สุทธิ ปวส. บัญชี - - - 

๗๙ นางดวงมะณี   แกวศร ี ปวส. คอมพิวเตอร - - - 

๘๐ นางกรพินธ     อังคํา ปวส. คอมพิวเตอร - - - 

๘๑ Lee บธ.บ. บริหารธุรกิจ  ๒๔ คาบ - 

๘๒ Christopher Henry Fagan วศ.บ. วิศวกรรม  ๒๔ คาบ - 



๑๐ 

 

๘๓ Dino Joseph Misenti บธ.บ. บริหารธุรกิจ  ๒๔ คาบ - 

๘๕ Doug Rinehart บธ.บ. บริหารธุรกิจ  ๒๔ คาบ - 

๘๖ Miriam B.Mante ค.บ. การสอนภาษาอังกฤษ  ๒๔ คาบ - 

 

๕. ขอมูลอาคารสถานท่ี 

 อาคารเรียนจํานวน  ๓ หลัง อาคารประกอบ ๑ หลัง สวม ๔ หลัง สระวายน้ํา ๑ สระ สนามเด็กเลน ๑ 

สนาม สนามฟุตบอล ๑ สนาม 

 

๖. ขอมูลงบประมาณ 

งบประมาณ  ( รับ - จาย )  

 

                 

รอยละของงบเงินเดือนตองบประมาณท่ีไดรับ เทากับ ๐.๐๐ 

รอยละของรายจายตอรายรับโดยเฉลี่ยของสถานศึกษา เทากับ ๐.๐๐  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายรับ บาท รายจาย บาท 

เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุนรายหัว) ๑๕,๖๖๑,๑๓๙.๙๙ งบดําเนินการ ๑๕,๖๖๑,๑๓๙.๙๙ 

เงินนอกงบประมาณ - งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ ๒,๓๘๒,๐๐๐ 

รวม ๑๕,๖๖๑,๑๓๙.๙๙ รวม ๑๓,๒๗๙,๑๓๙.๙๙ 



๑๑ 

 

 

๗. สภาพชุมชนโดยรวม 

๑)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนเทศบาลรูปแบบพิเศษท่ีจัดตั้งเพ่ือรองรับการเปน

เมืองทาพาณิชยหลักของประเทศไทย อีกท้ังยังเปนเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญท่ีสําคัญของประเทศอีกดวย 

ปจจุบันคาดวามีประชากรเปนจํานวนไมต่ํากวา ๗๐,๐๐๐ คน  บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก วัด   

มะโนรม วัดใหมเนินพยอม ชุมชนทุงกราด โรงกลั่นน้ํามันบริษัทไทยออยล จํากัด (มหาชน), โรงกลั่นน้ํามัน

บริษัทเอสโซประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และโรงกลั่นน้ํามันหลอลื่นพ้ืนฐานบริษัทไทยลูบเบส จํากัด ศูนยการ

เรียนรูไทยออยส  โรงพยาบาลอาวอุดม โรงพยาบาลแหลมฉบังอินเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

ศรีราชา สนามกีฬาเทศบาล เปนตน อาชีพหลักของชุมชนคือ อาชีพคาขาย รับจางท่ัวไป และบางสวนประกอบ

อาชีพเกษตรและประมง  ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปนท่ีรูจัก

โดยท่ัวไป คือ ประเพณีกองขาว ประเพณีสงกรานต (วันไหล) ประเพณีวันลอยกระทง ประเพณีตักบาตรเทโว 

ประเพณีวันข้ึนปใหม และงานวันท่ีระลึกคลายวันอสัญกรรม ของทานจอมพลมหาอํามาตยเอก เจาพระยา     

สุรศักดิ์  

๒)  ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับ ม.๖, ปวช., และ ปวส.  อาชีพหลักคือรับจางและคาขาย  

สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัวตอป ๑๕๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ 

บาท  จํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว  ๔ คน 

๓)  โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน 

     โรงเรียนอยูใกลวัดมะโนรม เปนโอกาสในการท่ีจะนํานักเรียนไปทําบุญ ศึกษาธรรม และบําเพ็ญ

ประโยชนไดสะดวก อยูใกลแหลงเรียนรู เชน ศูนยการเรียนรูไทยออยส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

ศรีราชา สนามกีฬาเทศบาล ฯลฯ และโรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากชุมชนในกิจกรรมตางๆ อยางสมํ่าเสมอ 

สวนขอจํากัดของโรงเรียน คือ โรงเรียนอยูใกลโรงงานอุตสาหกรรม อาจจะมีควันพิษสงผลตอสุขภาพทางเดิน

หายใจของนักเรียนและบุคลากรได                                                  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AA_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


๑๒ 

 

๘. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู / กิจกรรม รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(คาบ/ป) 

กลุมสาระการเรียนรู     

รายวิชาพ้ืนฐาน     

   ภาษาไทย ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑ ๕.๐ ๒๐๐ 

   คณิตศาสตร ค ๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร ๑ ๕.๐ ๒๐๐ 

   วิทยาศาสตร ว ๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตร ๑ ๒.๐ ๘๐ 

   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ๑ ๒.๐ ๘๐ 

ส ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร ๑ ๑.๐ ๔๐ 

   สุขศึกษาและพลศึกษา พ ๑๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๒.๐ ๘๐ 

   ศิลปะ ศ ๑๑๑๐๑  ศิลปะ ๑ ๒.๐ ๘๐ 

   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ง ๑๑๑๐๑  การงานอาชีพ ๑ ๑.๐ ๔๐ 

ง ๑๑๑๐๒ คอมพิวเตอรพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐ 

   ภาษาตางประเทศ อ ๑๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑ ๒.๐ ๘๐ 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน   ๒๓.๐ ๙๒๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม     

   ภาษาตางประเทศ 
อ ๑๑๒๐๑  ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๑ ๑.๐ ๔๐ 

จ ๑๑๒๐๑  ภาษาจีน ๑ ๑.๐ ๔๐ 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม   ๒.๐ ๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

    กิจกรรมแนะแนว   ๑.๐ ๔๐ 

    กิจกรรมนักเรียน     

         ลูกเสือ / เนตรนารี   ๑.๐ ๔๐ 

         ชมรม    ๑.๐ ๔๐ 

    กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

    

รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   ๓.๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด   ๒๘.๐ ๑๑๒๐ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ 



๑๓ 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู / กิจกรรม รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(คาบ/ป) 

กลุมสาระการเรียนรู     

รายวิชาพ้ืนฐาน     

   ภาษาไทย ท ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย ๒ ๕.๐ ๒๐๐ 

   คณิตศาสตร ค ๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร ๒ ๕.๐ ๒๐๐ 

   วิทยาศาสตร ว ๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร ๒ ๒.๐ ๘๐ 

   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ๒ ๒.๐ ๘๐ 

ส ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร ๒ ๑.๐ ๔๐ 

   สุขศึกษาและพลศึกษา พ ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๒.๐ ๘๐ 

   ศิลปะ ศ ๑๒๑๐๑  ศิลปะ ๒ ๒.๐ ๘๐ 

   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ง ๑๒๑๐๑  การงานอาชีพ ๒ ๑.๐ ๔๐ 

ง ๑๒๑๐๒ คอมพิวเตอรพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 

   ภาษาตางประเทศ อ ๑๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๒ ๒.๐ ๘๐ 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน   ๒๓.๐ ๙๒๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม     

   ภาษาตางประเทศ 
อ ๑๒๒๐๑  ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๒ ๑.๐ ๔๐ 

จ ๑๒๒๐๑  ภาษาจีน ๒ ๑.๐ ๔๐ 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม   ๒.๐ ๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

    กิจกรรมแนะแนว   ๑.๐ ๔๐ 

    กิจกรรมนักเรียน     

         ลูกเสือ / เนตรนารี   ๑.๐ ๔๐ 

         ชมรม    ๑.๐ ๔๐ 

    กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

    

รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   ๓.๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด   ๒๘.๐ ๑๑๒๐ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒ 



๑๔ 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู / กิจกรรม รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(คาบ/ป) 

กลุมสาระการเรียนรู     

รายวิชาพ้ืนฐาน     

   ภาษาไทย ท ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย ๓ ๕.๐ ๒๐๐ 

   คณิตศาสตร ค ๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร ๓ ๕.๐ ๒๐๐ 

   วิทยาศาสตร ว ๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร ๓ ๒.๐ ๘๐ 

   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา ๓ ๒.๐ ๘๐ 

ส ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร ๓ ๑.๐ ๔๐ 

   สุขศึกษาและพลศึกษา พ ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๒.๐ ๘๐ 

   ศิลปะ ศ ๑๓๑๐๑  ศิลปะ ๓ ๒.๐ ๘๐ 

   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ง ๑๓๑๐๑  การงานอาชีพ ๓ ๑.๐ ๔๐ 

ง ๑๓๑๐๒ คอมพิวเตอรพ้ืนฐาน ๓ ๑.๐ ๔๐ 

   ภาษาตางประเทศ อ ๑๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๓ ๒.๐ ๘๐ 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน   ๒๓.๐ ๙๒๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม     

   ภาษาตางประเทศ 
อ ๑๓๒๐๑  ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๓ ๑.๐ ๔๐ 

จ ๑๓๒๐๑  ภาษาจีน ๓ ๑.๐ ๔๐ 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม   ๒.๐ ๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

    กิจกรรมแนะแนว   ๑.๐ ๔๐ 

    กิจกรรมนักเรียน     

         ลูกเสือ / เนตรนารี   ๑.๐ ๔๐ 

         ชมรม    ๑.๐ ๔๐ 

    กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

    

รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   ๓.๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด   ๒๘.๐ ๑๑๒๐ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ 



๑๕ 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู / กิจกรรม รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(คาบ/ป) 

กลุมสาระการเรียนรู     

รายวิชาพ้ืนฐาน     

   ภาษาไทย ท ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย ๔ ๕.๐ ๒๐๐ 

   คณิตศาสตร ค ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร ๔ ๕.๐ ๒๐๐ 

   วิทยาศาสตร ว ๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร ๔ ๒.๐ ๘๐ 

   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ส ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา ๔ ๒.๐ ๘๐ 

ส ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร ๔ ๑.๐ ๔๐ 

   สุขศึกษาและพลศึกษา พ ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๒.๐ ๘๐ 

   ศิลปะ ศ ๑๔๑๐๑  ศิลปะ ๔ ๒.๐ ๘๐ 

   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ง ๑๔๑๐๑  การงานอาชีพ ๔ ๑.๐ ๔๐ 

ง ๑๔๑๐๒ คอมพิวเตอรพ้ืนฐาน ๔ ๑.๐ ๔๐ 

   ภาษาตางประเทศ อ ๑๔๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๔ ๒.๐ ๘๐ 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน   ๒๓.๐ ๙๒๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม     

   ภาษาตางประเทศ 
อ ๑๔๒๐๑  ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๔ ๑.๐ ๔๐ 

จ ๑๔๒๐๑  ภาษาจีน ๔ ๑.๐ ๔๐ 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม   ๒.๐ ๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

    กิจกรรมแนะแนว   ๑.๐ ๔๐ 

    กิจกรรมนักเรียน     

         ลูกเสือ / เนตรนารี   ๑.๐ ๔๐ 

         ชมรม    ๑.๐ ๔๐ 

    กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

    

รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   ๓.๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด   ๒๘.๐ ๑๑๒๐ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ 



๑๖ 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู / กิจกรรม รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(คาบ/ป) 

กลุมสาระการเรียนรู     

รายวิชาพ้ืนฐาน     

   ภาษาไทย ท ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย ๕ ๕.๐ ๒๐๐ 

   คณิตศาสตร ค ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร ๕ ๕.๐ ๒๐๐ 

   วิทยาศาสตร ว ๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร ๕ ๒.๐ ๘๐ 

   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ส ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา ๕ ๒.๐ ๘๐ 

ส ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร ๕ ๑.๐ ๔๐ 

   สุขศึกษาและพลศึกษา พ ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๒.๐ ๘๐ 

   ศิลปะ ศ ๑๕๑๐๑  ศิลปะ ๕ ๒.๐ ๘๐ 

   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ง ๑๕๑๐๑  การงานอาชีพ ๕ ๑.๐ ๔๐ 

ง ๑๕๑๐๒ คอมพิวเตอรพ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ ๔๐ 

   ภาษาตางประเทศ อ ๑๕๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๕ ๒.๐ ๘๐ 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน   ๒๓.๐ ๙๒๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม     

   ภาษาตางประเทศ 
อ ๑๕๒๐๑  ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๕ ๑.๐ ๔๐ 

จ ๑๕๒๐๑  ภาษาจีน ๕ ๑.๐ ๔๐ 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม   ๒.๐ ๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

    กิจกรรมแนะแนว   ๑.๐ ๔๐ 

    กิจกรรมนักเรียน     

         ลูกเสือ / เนตรนารี   ๑.๐ ๔๐ 

         ชมรม    ๑.๐ ๔๐ 

    กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

    

รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   ๓.๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด   ๒๘.๐ ๑๑๒๐ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 



๑๗ 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู / กิจกรรม รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(คาบ/ป) 

กลุมสาระการเรียนรู     

รายวิชาพ้ืนฐาน     

   ภาษาไทย ท ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย ๖ ๕.๐ ๒๐๐ 

   คณิตศาสตร ค ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร ๖ ๕.๐ ๒๐๐ 

   วิทยาศาสตร ว ๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร ๖ ๒.๐ ๘๐ 

   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา ๖ ๒.๐ ๘๐ 

ส ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร ๖ ๑.๐ ๔๐ 

   สุขศึกษาและพลศึกษา พ ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๒.๐ ๘๐ 

   ศิลปะ ศ ๑๖๑๐๑  ศิลปะ ๖ ๒.๐ ๘๐ 

   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ง ๑๖๑๐๑  การงานอาชีพ ๖ ๑.๐ ๔๐ 

ง ๑๖๑๐๒ คอมพิวเตอรพ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ ๔๐ 

   ภาษาตางประเทศ อ ๑๖๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๖ ๒.๐ ๘๐ 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน   ๒๓.๐ ๙๒๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม     

   ภาษาตางประเทศ 
อ ๑๖๒๐๑  ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๖ ๑.๐ ๔๐ 

จ ๑๖๒๐๑  ภาษาจีน ๖ ๑.๐ ๔๐ 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม   ๒.๐ ๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

    กิจกรรมแนะแนว   ๑.๐ ๔๐ 

    กิจกรรมนักเรียน     

         ลูกเสือ / เนตรนารี   ๑.๐ ๔๐ 

         ชมรม    ๑.๐ ๔๐ 

    กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

    

รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   ๓.๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด   ๒๘.๐ ๑๑๒๐ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 



๑๘ 

 

 
 

 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

รายวิชา น้ําหนัก 
คาบ/

สัปดาห 
รายวิชา น้ําหนัก 

คาบ/

สัปดาห 

พ้ืนฐาน   พ้ืนฐาน   

ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕ ๓ ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕ ๓ 

ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร ๑.๕ ๓ ค ๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร ๑.๕ ๓ 

ว ๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร ๑.๕ ๓ ว ๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร ๑.๕ ๓ 

ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๕ ๓ ส ๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา ๑.๕ ๓ 

ส ๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร ๐.๕ ๑ ส ๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร ๐.๕ ๑ 

พ ๒๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ ๒ พ ๒๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ ๒ 

ศ ๒๑๑๐๑ ศิลปะ ๑.๐ ๒ ศ ๒๑๑๐๒ ศิลปะ ๑.๐ ๒ 

ง ๒๑๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๑.๐ ๒ ง ๒๑๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๑.๐ ๒ 

อ ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๓ อ ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๓ 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑.๐ ๒๒ รวมรายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑.๐ ๒๒ 

เพ่ิมเติม   เพ่ิมเติม   

อ ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๑.๐ ๒ อ ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๑.๐ ๒ 

จ ๒๑๒๐๑ ภาษาจีน ๐.๕ ๑ จ ๒๑๒๐๒ ภาษาจีน ๐.๕ ๑ 

ง ๒๑๒๐๑ คอมพิวเตอร ๐.๕ ๑ ง ๒๑๒๐๒ คอมพิวเตอร ๐.๕ ๑ 

ค ๒๑๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร ๑.๐ ๒ ค ๒๑๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร ๑.๐ ๒ 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๐ ๖ รวมรายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๐ ๖ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

กิจกรรมแนะแนว ๐.๕ ๑ กิจกรรมแนะแนว ๐.๕ ๑ 

กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน   

     -  ลูกเสือ/เนตรนารี ๐.๕ ๑      -  ลูกเสือ/เนตรนารี ๐.๕ ๑ 

     -  ชมรม  ๐.๕ ๑      -  ชมรม  ๐.๕ ๑ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

  

รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑.๕ ๓ รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑.๕ ๓ 

รวมท้ังหมด ๑๕.๕ ๓๑ รวมท้ังหมด ๑๕.๕ ๓๑ 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 



๑๙ 

 

 
 

 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

รายวิชา น้ําหนัก คาบ/

สัปดาห 

รายวิชา น้ําหนัก คาบ/

สัปดาห 

พ้ืนฐาน   พ้ืนฐาน   

ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕ ๓ ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕ ๓ 

ค ๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร ๑.๕ ๓ ค ๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร ๑.๕ ๓ 

ว ๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร ๑.๕ ๓ ว ๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร ๑.๕ ๓ 

ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๕ ๓ ส ๒๒๑๐๓ สังคมศึกษา ๑.๕ ๓ 

ส ๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร ๐.๕ ๑ ส ๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร ๐.๕ ๑ 

พ ๒๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ ๒ พ ๒๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ ๒ 

ศ ๒๒๑๐๑ ศิลปะ ๑.๐ ๒ ศ ๒๒๑๐๒ ศิลปะ ๑.๐ ๒ 

ง ๒๒๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๑.๐ ๒ ง ๒๒๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๑.๐ ๒ 

อ ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๓ อ ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๓ 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑.๐ ๒๒ รวมรายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑.๐ ๒๒ 

เพ่ิมเติม   เพ่ิมเติม   

อ ๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๑.๐ ๒ อ ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๑.๐ ๒ 

จ ๒๒๒๐๑ ภาษาจีน ๐.๕ ๑ จ ๒๒๒๐๒ ภาษาจีน ๐.๕ ๑ 

ง ๒๒๒๐๑ คอมพิวเตอร ๐.๕ ๑ ง ๒๒๒๐๒ คอมพิวเตอร ๐.๕ ๑ 

ค ๒๒๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร ๑.๐ ๒ ค ๒๒๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร ๑.๐ ๒ 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๐ ๖ รวมรายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๐ ๖ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

กิจกรรมแนะแนว ๐.๕ ๑ กิจกรรมแนะแนว ๐.๕ ๑ 

กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน   

     -  ลูกเสือ/เนตรนารี ๐.๕ ๑      -  ลูกเสือ/เนตรนารี ๐.๕ ๑ 

     -  ชมรม  ๐.๕ ๑      -  ชมรม  ๐.๕ ๑ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

  

รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑.๕ ๓ รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑.๕ ๓ 

รวมท้ังหมด ๑๕.๕ ๓๑ รวมท้ังหมด ๑๕.๕ ๓๑ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 



๒๐ 

 

 

 
 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

รายวิชา น้ําหนัก คาบ/

สัปดาห 

รายวิชา น้ําหนัก คาบ/

สัปดาห 

พ้ืนฐาน   พ้ืนฐาน   

ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕ ๓ ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕ ๓ 

ค ๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร ๑.๕ ๓ ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร ๑.๕ ๓ 

ว ๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร ๑.๕ ๓ ว ๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร ๑.๕ ๓ 

ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๕ ๓ ส ๒๓๑๐๓ สังคมศึกษา ๑.๕ ๓ 

ส ๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร ๐.๕ ๑ ส ๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร ๐.๕ ๑ 

พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ ๒ พ ๒๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ ๒ 

ศ ๒๓๑๐๑ ศิลปะ ๑.๐ ๒ ศ ๒๓๑๐๒ ศิลปะ ๑.๐ ๒ 

ง ๒๓๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๑.๐ ๒ ง ๒๓๑๐๓ การงานอาชีพฯ ๑.๐ ๒ 

อ ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๓ อ ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๓ 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑.๐ ๒๒ รวมรายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑.๐ ๒๒ 

เพ่ิมเติม   เพ่ิมเติม   

อ ๒๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๑.๐ ๒ อ ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๑.๐ ๒ 

จ ๒๓๒๐๑ ภาษาจีน ๐.๕ ๑ จ ๒๓๒๐๒ ภาษาจีน ๐.๕ ๑ 

ค ๒๓๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร ๐.๕ ๑ ค ๒๓๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร ๐.๕ ๑ 

ง ๒๓๒๐๑ คอมพิวเตอร ๑.๐ ๒ ง ๒๓๒๐๒ คอมพิวเตอร ๑.๐ ๒ 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๐ ๖ รวมรายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๐ ๖ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

กิจกรรมแนะแนว ๐.๕ ๑ กิจกรรมแนะแนว ๐.๕ ๑ 

กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน   

     -  ลูกเสือ/เนตรนารี ๐.๕ ๑      -  ลูกเสือ/เนตรนารี ๐.๕ ๑ 

     -  ชมรม  ๐.๕ ๑      -  ชมรม  ๐.๕ ๑ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

  

รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑.๕ ๓ รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑.๕ ๓ 

รวมท้ังหมด ๑๕.๕ ๓๑ รวมท้ังหมด ๑๕.๕ ๓๑ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 



๒๑ 

 

 

เกณฑการจบการศึกษา 

 เกณฑการจบระดับประถมศึกษา 

 (๑)   ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติมตามโครงสรางเวลาเรียนท่ี

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด  

 (๒)   ผูเรียนตองมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษา

กําหนด 

 (๓)   ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนในระดับผานเกณฑการประเมิน

ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

     (๔)   ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับผานเกณฑการประเมินตามท่ี

สถานศึกษากําหนด 

 (๕)   ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามท่ี

สถานศึกษากําหนด 

 

 เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 (๑)   ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน ๖๖ หนวยกิต และรายวิชา

เพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

 (๒)   ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตร  โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน ๖๖ หนวยกิต  และรายวิชา

เพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

 (๓)   ผูเรียนมีผลการประเมิน การอาน  คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑการประเมิน

ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

     (๔)   ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ในระดับผานเกณฑการประเมินตามท่ี

สถานศึกษากําหนด 

 (๕)   ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามท่ี

สถานศึกษากําหนด 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 

 

 

๙.  แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น 

        ๑)  หองสมุด มีขนาด  ๔๐๐  ตารางเมตร 

จํานวนหนังสือคนควาในหองสมุด จํานวน  ๓,๐๐๐  เลม 

จํานวนผูเรียนท่ีใชหองสมุดในปการศึกษานี้คิดเปน  ๔๐  คน/วัน 

       ๒)  แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ไดแก  สนามเด็กเลน  ปายนิเทศ/บอรด  มุมหนังสือ  โรงอาหาร     

สระวายน้ํา  สหกรณภายในโรงเรียน  หองสื่อการเรียนการสอน  หองคอมพิวเตอร  หองวิทยาศาสตร  

หองปฏิบัติการทางภาษา  หองศิลปะ  หองนาฏศิลป/ ดนตรี  หองสมุด  ตะกราแหงความรู 

       ๓)  แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน ไดแก  วัดมโนรม  วัดใหมเนินพะยอม  วัดบานนา ฯลฯ  ตลาด 

โรงพยาบาลอาวอุดม  โรงพยาบาลแหลมฉบังอินเตอร  ไปรษณียอาวอุดม  เทศบาลนครแหลมฉบัง     

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา  สวนสัตวเปดเขาเขียว  ทองฟาจําลอง ชลบุรี  เมืองจําลอง พัทยา  หางสรรพสินคา                

สวนเสือ ศรีราชา   โรงกลั่นน้ํามันไทยออยส  ศูนยการเรียนรูไทยออยส   คายลูกเสือมหาวชิราวุธ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา  พิพิธภัณฑสัตวน้ําบางแสน มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี     

Under water world พัทยา  ตลาดน้ําสี่ภาค พัทยา  สวนนงนุช พัทยา   แหลงเรียนรูทรัพยากรน้ํา แหลมฉบัง  

สถาบันวิทยาศาสตรแหงชาติ (ทองฟาจําลอง) เอกมัย    สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาต ิ(สยามมิวเซียม)   

พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย สัตหีบ  ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ  จันทบุรี  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร 

           ๔)  ภูมิปญญาทองถ่ิน/แหลงเรียนรู  
 

ท่ี ชื่อ-สกุล/ระดับชั้น ใหความรูเรื่อง/สถานท่ี 

๑ นางแหวนเพชร  สมบูรณ การเลานิทาน 

๒ นางเล็ก  แตงไทย การทําไขเค็ม 

๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ เมืองโบราณ  สมุทรปราการ 

๔ ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ ทองฟาจําลอง /พิพัธภัณฑสัตวน้ํา ชลบุรี 

๕ ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒ อุทยานหินลานปและฟารมจระเขพัทยา 

๖ ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาและทองฟาจําลอง

รังสิต 

๗ ชมรมละครคนทําคนดู ละครพ้ืนบาน 

๘ ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ พระราชวังบางปะอิน/วัดใหญชัยมงคล/        

ตลาดน้ําอโยธยา 

๙ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ พิพิธภัณธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย สัตหีบ 

 



๒๓ 

 

๑๐.  ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา (ปการศึกษา ๒๕๕๕)  

   ๑)  ผลงานดีเดน 

   ระดับผูบริหาร 

๑. นายจักรกฤช      กันทอง  รับรางวัลผูบริหารดีเดน ระดับเหรียญทอง รางวัลสมาคมผูบริหาร   

               โรงเรียนเอกชน   อําเภอศรีราชา 

๒. นางสาววัชรา   เชตฐราช  รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  จากคุรุสภา , รางวัลครูดีศรีบจ.  

    ผูปฏิบัติงานเกิน ๑๐  ป   

๓. นางบุญาภา    ปาละกวงศ  ณ  อยุธยา  รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา , รางวัลครูดีศรีบจ.         

    ผูปฏิบัติงานเกิน ๑๐  ป  

๔. นางสาววันทนา   โกกิม  รางวัลครูดีศรีบจ.     ผูปฏิบัติงานเกิน ๑๐  ป  

   ระดับครูผูสอน 

๑. รางวัลคุรุสดุดี  นายสนธยา  ตุนเจริญ  จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจําป พ.ศ.๒๕๕๕ 

๒. รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จาก คุรุสภา  จํานวน ๙ คน ดังนี้  นางชลอรัตน  ฤทธิ์นวม  นางทิพยวรรณ    

ศิลธรรม,  นายธีรศักดิ์   ชางแสง,  นางกาญจนา  ศรีจันทร,  นางสาวชาริณี  วงศวาลย,  นางรวินันท  

ดวงกูล,  นางสุรัสวรินทร  มะโนวรณ,  นางสาววิภา   สังขทอง และนางสาวอําภา  สวรรคอํานวย 

๓. รับรางวัลครูดีในดวงใจ ๗ คน ไดแก นางพรรณพิสิณี  กรีพัฒน, นางชลอรัตน  ฤทธิ์นวม,  

นางอุไรวรรณ  แกวอุไร  นางแสงเดือน  สุขสวัสดิ์  นางลําพูน  พันสิ่ว  นางสุรัชนี   อินทรกุญชร    

และนางสาวทิตยา  บุญเสริม  เนื่องในงานวันครู ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ 

๔. ครูดีเดน รางวัลสมาคมผูบริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตอําเภอศรีราชา 

  - ระดับเหรียญทอง ไดแกนางพรรณพิสิณี  กรีพัฒน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชั้นป. ๔ 

 -  ระดับเหรียญเงิน ไดแก นางอัญชลี  คํามา  (กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ) ชั้นป.๒  

และนางสาวสุกัญญา  เจนทัน กลุมสาระการเรียนรูการงานและเทคโนโลยี ชั้น ป. ๑ 

๕. รางวัลครูดีศรีบจ. ผูปฏิบัติงานเกิน ๑๐  ป  ไดแก  นางชลอรัตน  ฤทธิ์นวม, นางทัศนียา สัตยะวงศ 
     

    ระดับนักเรียน 

    (รางวัลเหรียญทอง / รางวัลชนะเลิศ/รางวัลดีเดน) 

    ๑. รายการแขงขันฟุตบอลนักเรียน ชุมชนหนองคลาใหม  รุนอายุ ๑๒ ป   

(ผูฝกซอม – คุณครู      สนธยา   ตุนเจริญ , คุณครูสุริยะ  วัฒนะวิจิตร, คุณครูอดิศกร  ชมภูหลง) 

    ๒. รายการแขงขันฟุตบอลนักเรียน กีฬาเทศบาลนครแหลมฉบัง  รุนอายุ ๑๔ , ๑๒ , ๑๐ ป   

 (ผูฝกซอม – คุณครู      สนธยา   ตุนเจริญ , คุณครูสุริยะ  วัฒนะวิจิตร, คุณครูอดิศกร  ชมภูหลง) 

๓. รายการแขงขันฟุตบอลJJ คัพครั้งท่ี ๓ กีฬาเทศบาลนครแหลมฉบัง  รุนอายุ ๑๔ , ๑๒ , ๑๐ ป  

(ผูฝกซอม – คุณครู      สนธยา   ตุนเจริญ , คุณครูสุริยะ  วัฒนะวิจิตร, คุณครูอดิศกร  ชมภูหลง) 

 



๒๔ 

 

    ๔. นักเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี ๓ 

ประจําป ๒๕๕๕ ดังนี้ 

  - รายการรําวงมาตรฐาน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ไดแก เด็กหญิงสิรินาถ  ตรีปญญา   

เด็กหญิงเกวลิน  กาญจนา  เด็กหญิงลลิดา  สัตรบุตร  เด็กหญิงกัญญารัตน  ทับอุม  เด็กหญิงพิชามญช        

ชัยถวิล  เด็กชายนพรุจ  แกวเหมือน  เด็กชายศตายุ  ทองปน  เด็กชายวีรภัทร  บุรีภักดี  เด็กชายจิรายุ  ใจหงส  

(ผูฝกซอม – คุณครูวิไลวรรณ  เหมทานนท) 

  - รายการงานนาฎศิลปไทยอนุรักษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ไดแก เด็กหญิงกัญญารัตน  

ทับอุม  เด็กหญิงลลิดา  สัตรบุตร  เด็กหญิงกัญญารัตน  มะโนรมย  เด็กหญิงอมรรัตน  บัวผอง           

เด็กหญิงพรชนก  ปดถา  เด็กหญิงกติกา  ไฝจันทึก (ผูฝกซอม – คุณครูวิไลวรรณ  เหมทานนท) 

  - รายการวงอังกะลุง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  ไดแก  เด็กหญิงวริษา  หงษทอง   

เด็กหญิงระพีพรรณ  อินนันชัย  เด็กชายสิทธิดล  คนบุญ  เด็กชายอภิรักษ  ลอยพิลา  เด็กหญิงวนิดา        

บานแยม  เด็กชายอัศฎา  สายบัณฑิต  เด็กหญิงอรสุดา  ประเสริฐสังข  เด็กหญิงจินดารัตน  หนุนวงศ       

เด็กหญิงกฤศยาภรณ  สําเพียร  เด็กหญิงศิรินทิพย  สุขขา  เด็กหญิงจิรวดี  รักสูงเนิน  เด็กหญิงวรรณวิษา    

ชัยบุรี  เด็กหญิงณัฐกานต  สุแดงนอย  เดกหญิงธนภรณ  หงษคํา  เด็กหญิงสาวิณี  ลากระสังข          

เด็กหญิงปยวรรณ  สุพรรณธริกา  (ครูวิภาส  เลิศนราวาทิต เปนผูฝกซอม) 

  - รายการโครงงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดแก เด็กชายนัฐการ  ภัสนุภา  

เด็กหญิงสโรชา   องคสาม  เด็กหญิงมัลลิกา   โคตรสงคราม  (ผูฝกซอม – ครูวัชรา  เชตฐราช) 

  - รายการสราง Webpage  ประเภท Web Editor ไดแก เด็กชายธนพนธ  ศรีสุระ  เด็กชาย

กรกฎ  คลายวิจิตร   (ผูฝกซอม – คุณครูแววมณี  แสงเพชร) 

    ๕. นักเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันงานทักษะวิชาการ สาระทัศนศิลป (ภาพปะติด) ไดแก 

เด็กหญิงนภัสสร   สมบูรณ  เด็กหญิงนัจนันท  ทิมทอง  
 

             (รางวัลเหรียญเงิน / รางวัลรองชนะเลิศ) 

    ๑. นักเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี ๓ 

ประจําป ๒๕๕๕ ดังนี้ 

  -  รายการแขงขันวาดภาพเสน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  ไดแก เด็กหญิงนภัสสร   

สมบูรณ   

  -  รายการแขงขันทําอาหารจานเดียว(ประเภทเสน) – อาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน  ไดแก เด็กหญิงอารยา  โพธิ์มูล  เด็กหญิงจิราพร  สืบจากเทียม  เด็กชายปฎิภาณ       

แจมเหลือ (ผูฝกซอมครูอุไรวรรณ  แกวอุไร) 

    ๒. รายการแขงขันกลาวสุนทรพจนภาษาไทย ในงานวันวิชาการ งานประดูแดงแยมบาน วิชาการ

บานศรี ครั้งท่ี ๔ “เสนทางสูอาเซียน”  ไดแก เด็กหญิงธนิสร  ศรีปญญา  

(ผูฝกซอม – คุณครูกาญจนา  ศรีจันทร) 



๒๕ 

 

    ๓. รายการแขงขันขับรองเพลงไทยสากล (ลูกกรุง) ในงานวันวิชาการ งานประดูแดงแยมบาน 

วิชาการบานศรี ครั้งท่ี ๔ “เสนทางสูอาเซียน”  ไดแก เด็กหญิงธนิสร  ศรีปญญา  

(ผูฝกซอม – คุณครูกาญจนา  ศรีจันทร) 
 

             (รางวัลเหรียญทองแดง / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒) 

    ๑. นักเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี ๓ 

ประจําป ๒๕๕๕ ดังนี้  

- การแขงขันการสราง Web Page ประเภท CMS ระดับมัธยมศึกษา ไดแก เด็กชาย

ปุญญพัฒน  พุดชู  เด็กธนพล  ซ่ือสัตย (ผูฝกซอม – สุริยา  วงศจันทร) 

- แขงขันการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส ( E-BOOK) ไดแก นายศวิษฐ  ขลังธรรมเนียม  

เด็กชายกฤตนัย  แสนโต 

    ๒. นักเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะงานแขงขันทักษะวิชาการ

เทศบาลนครแหลมฉบัง ไดแก เด็กหญิงอมรรัตน  บัวผอง  เด็กหญิงสุพัตรา  ประสงคง้ิว  เด็กหญิงฐานิดา    

สายอุต  เด็กหญิงชนากานต  ไชยเพชร  เด็กหญิงชนาพร  ไชยเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



๒๖ 

 

 ๒)  โครงการ / กิจกรรมท่ีประสบผลสําเร็จ 
 

ระดับปฐมวัย 
 

ท่ี ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
เปาหมาย ความสําเร็จ 

(จํานวน / รอยละ) 

๑ โครงการสงเสริมพัฒนาการทาง

รางกาย 

๑. เด็กรอยละ ๘๕.๐๐ มีนํ้าหนัก สวนสูง

เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

๒. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ มีทักษะการเคลื่อนไหว

ตามวัย 

๓. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ มีสุขนิสัยในการดูแล

สุขภาพของตนเอง 

๔. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ หลีกเลี่ยงตอสภาวะท่ี

เสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 

๙๔.๒๐ (ดีเยี่ยม) 

 

๙๘.๒๑ (ดีเยี่ยม) 

 

๙๐.๔๐ (ดีเยี่ยม) 

 

๘๘.๓๙ (ดีมาก) 

๒ โครงการสงเสริมพัฒนาการทาง

อารมณ และจิตใจ 

๑. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ ราเริงแจมใส มีความ 

รูสึกท่ีดตีอตนเอง 

๒. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ มีความมั่นใจ และกลา

แสดงออก 

๓. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ ควบคุมอารมณตนเอง

ไดเหมาะสมกับวัย 

๔. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี 

การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาต ิ

๙๙.๕๕ (ดีเยี่ยม) 

 

๘๗.๗๒ (ดีมาก) 

 

๙๖.๔๓ (ดีเยี่ยม) 

 

๙๑.๗๒ (ดีเยี่ยม) 

 

๓ โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหาร

จัดการของผูบริหาร 

๑. ผูบริหารเขาใจปรัชญา และหลักการจัด

การศึกษาปฐมวัย ในระดับคุณภาพ ดเียี่ยม 

๒ .ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และ

ความคิดริเริ่มท่ีเนนการพัฒนาปฐมวัย ใน

ระดับคุณภาพ ดเียี่ยม 

๓. ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม

และใชขอมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเปน

ฐานคิดทางดานวิชาการและการจัดการ ใน

ระดับคุณภาพ ดเียี่ยม 

๔. ผูบริหารสามารถบริหาร จัดการการศึกษา

ใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา ในระดับคุณภาพ ดเียี่ยม 

๕. ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรใหมีประสิทธิภาพ ในระดับคุณภาพ   

ดีเยี่ยม 

๖. ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทาง

๓.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

๓.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

 

๓.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

 

 

๓.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

 

๓.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

 

๓.๐๐ (ดีเยี่ยม) 



๒๗ 

 

วิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาปฐมวัย

เต็มศักยภาพและเต็มเวลา ในระดับคุณภาพ  

ดีเยี่ยม 

๗. เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ

บริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับ

คุณภาพ ดเียี่ยม 

 

 

 

๒.๐๐ (ดีมาก) 

 

๔ โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ๑. สถานศึกษามีการจัดทําหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ     

ในระดับคุณภาพ ดเียี่ยม 

๒. ผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายเกิดความตระหนัก

และเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  ในระดับ

คุณภาพ ดเียี่ยม 

๔.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

 

๔.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

 

  ๓. ครูจัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรู

และเขาใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ในระดับคุณภาพ ดเียี่ยม 

๔. สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูปกครอง ชุมชน 

และทองถ่ิน เขามามีสวนรวมในการจัด

การศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ

ปฐมวัยของสถานศึกษา  ในระดับคุณภาพ    

ดีเยี่ยม  

๕.  สถานศึกษาจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก

เพ่ือพัฒนาเด็กอยางรอบดาน  ในระดับ

คุณภาพ ดเียี่ยม 

๔.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

 

๔.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

 

 

 

๔.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

๕ โครงการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

๑. สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษา

ปฐมวัยของสถานศึกษา ในระดับคุณภาพ ดี

เยี่ยม 

๒. สถานศึกษาจัดทําและดําเนินการตามแผน 

พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุง

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

๓. สถานศึกษาจัดระบบขอมูลสาระสนเทศ

และใชสารสนเทศในการบริหารจัดการ ใน

ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

๔. สถานศึกษาติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการดําเนินงาน คุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศึกษา ในระดับคุณภาพ ดี

เยี่ยม 

๕. สถานศึกษานําผลการประเมินคุณภาพท้ัง

๑.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

 

๑.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

 

 

๑.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

 

๐.๕๐ (ดีเยี่ยม) 

 

 

 

๐.๕๐ (ดีเยี่ยม) 



๒๘ 

 

ภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง ในระดับ

คุณภาพ ดีเยี่ยม 

๖. สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปท่ีเปน

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ในระดับ

คุณภาพ ดีเยี่ยม 

 

 

 

๑.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

๖ โครงการสรางสังคมแหงการเรียนรู ๑. สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูของเด็กและบุคลากรใน

สถานศึกษา ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

๒. สถานศึกษามีโครงการ กิจกรรมท่ี

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถานศึกษากับ

ครอบครัว ชุมชน และองคกรท่ีเก่ียวของ     

ในระดับคุณภาพ ดเียี่ยม 

๒.๕๐ (ดีเยี่ยม) 

 

 

๒.๕๐ (ดีเยี่ยม) 

๗ โครงการพัฒนาสถานศึกษา ตาม

ปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนน 

๑. สถานศึกษาจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็ก

ใหบรรลุตามเปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน และ

จุดเนนการจัดการศึกษาปฐมวัยของ

สถานศึกษา ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

๒. ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย ใน

ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

๔.๖๖ (ดีเยี่ยม) 

 

 

 

๔.๕๙ (ดีเยี่ยม) 

๘ ยกระดับคุณภาพสถานศึกษา ๑. สถานศึกษา มีการจัดโครงการและกิจกรรม

พิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบายตามแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษาระดับปฐมวัย ในระดับ

คุณภาพ ดเียี่ยม 

๒. สถานศึกษามีผลการดําเนินงานบรรลุตาม

เปาหมาย ในระดับคุณภาพ ดเียี่ยม 

๒.๔๐ (ดีมาก) 

 

 

 

๒.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนตน 

 

ท่ี ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
เปาหมาย ความสําเร็จ 

(จํานวน / รอยละ) 

๑ สรางเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพของ

ผูเรียน 

๑. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ มีสุขนิสัยในการ

ดูแลสุขภาพและออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ 

๒. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ มีนํ้าหนัก สวนสูง 

และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 

๓. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ ปองกันตนเองจาก

สิ่งเสพติดใหโทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจาก

สภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง โรค ภัย 

๙๓.๐๕ (ดีเยี่ยม) 

 

๙๕.๗๙ (ดีเยี่ยม) 

 

๙๕.๗๒ (ดีเยี่ยม) 

 

 



๒๙ 

 

อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ 

๔. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ เห็นคุณคาในตนเอง  

มีความมั่นใจ และกลาแสดงออกอยางเหมาะสม 

๕. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ มีมนุษยสัมพันธท่ีดี

และใหเกียรติผูอ่ืน 

๖. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ สรางผลงานจากเขา

รวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตร/ีนาฏศิลป กีฬา 

 

๙๒.๙๑ (ดีเยี่ยม) 

 

๙๑.๐๑ (ดีเยี่ยม) 

 

๙๒.๙๑ (ดีเยี่ยม) 

๒ โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และคานิยมท่ีพึงประสงค 

๑. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐  มีลักษณะท่ีพึง

ประสงคตามหลักสูตร 

๒. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐  มีความเอ้ืออาทร

ผูอ่ืนและกตญัูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 

๓. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐  ยอมรับความคิด

และวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 

๔. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐  ตระหนัก รูคุณคา 

รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

๙๘.๖๗ (ดีเยี่ยม) 

 

๙๗.๗๕ (ดีเยี่ยม) 

 

๙๕.๑๕ (ดีเยี่ยม) 

 

๙๕.๓๗ (ดีเยี่ยม) 

๓ โครงการสงเสริมทักษะการเรียนรู 

 

๑. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ มีนิสัยรักการอาน

และแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด 

แหลงเรียนรู และสื่อตางๆ รอบตัว 

๒. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ มีทักษะในการอาน 

ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพ่ือคนควาหา

ความรูเพ่ิมเติม 

๙๒.๑๙ (ดีเยี่ยม) 

 

 

๙๐.๗๙ (ดีเยี่ยม) 

 

 

  ๓. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ เรียนรูรวมกันเปน

กลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู

ระหวางกัน 

๔. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ ใชเทคโนโลยีในการ

เรียนรู และนําเสนอผลงาน 

๙๑.๒๘ (ดีเยี่ยม) 

 

 

๙๐.๔๔ (ดีเยี่ยม) 

๔ โครงการสรางเสริมความสามารถใน

การคิดและแกปญหา 

๑. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ สรุปความคิดจาก

เรื่องท่ีอาน ฟง และดู และสื่อสารโดยการพูด

หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

๒. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ นําเสนอวิธีคิด วิธี

แกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

๓. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ กําหนดเปาหมาย 

คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผล

ประกอบ 

๔. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ มีความคิดริเริ่ม 

และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ 

๙๓.๐๕ (ดีเยี่ยม) 

 

 

๙๒.๘๔(ดีเยี่ยม) 

 

๙๔.๑๗ (ดีเยี่ยม) 

 

 

๙๐.๑๐ (ดีเยี่ยม) 

๕ โครงการเสริมสรางทักษะการทํางาน

และเจตคติตออาชีพสุจริต 

๑. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ วางแผนการทํางาน

และดําเนินการจนสําเร็จ 

๙๗.๘๙ (ดีเยี่ยม) 

 



๓๐ 

 

๒. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ ทํางานอยางมี

ความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน

ผลงานของตนเอง 

๓. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ ทํางานรวมกับผูอ่ืน

ได 

๔. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ มีความรูสึกท่ีดีตอ

อาชีพสุจริต และหาความรูเก่ียวกับอาชีพท่ี

ตนเองสนใจ 

๙๗.๖๑ (ดีเยี่ยม) 

 

 

๙๓.๓๑ (ดีเยี่ยม) 

 

๙๖.๗๐ (ดีเยี่ยม) 

๖ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครู 

๑. ครูรอยละ  ๙๐.๐๐  มีการกําหนด

เปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ังดานความรู  

ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

๒. ครูรอยละ  ๙๐.๐๐  มีการวิเคราะหผูเรียน

เปนรายบุคคลและใชขอมูลในการวางแผนการ 

จัดการเรียนรู  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

๙๓.๗๕ (ดีเยี่ยม) 

 

 

 

๙๑.๖๖ (ดีเยี่ยม) 

  ๓. ครูรอยละ  ๙๐.๐๐  ออกแบบและจัดการ

เรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวาง

บุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา 

๔. ครูรอยละ  ๙๐.๐๐  ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม ผนวกกับการนําบริบทและ        

ภูมิปญญาของทองถ่ินมาบูรณาการในการ

จัดการเรียนรู 

๕. ครูรอยละ  ๙๐.๐๐ มีการวัดและ

ประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียน  ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

๖. ครูรอยละ  ๙๐.๐๐  ใหคําแนะนํา  

คําปรึกษา  และแกไขปญหาใหแกผูเรียน    

ท้ังดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความ

เสมอภาค 

๗. ครูรอยละ  ๙๐.๐๐  มีการศึกษา วิจัยและ

พัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ  

และใชผลในการปรับการสอน 

๘. ครูรอยละ  ๙๐.๐๐ ประพฤติปฏิบัติตนเปน

แบบอยางท่ีดี และเปนสมาชิกท่ีดีของ

สถานศึกษา 

๙. ครูรอยละ  ๙๐.๐๐  จัดการเรียนการสอน

ตามวิชาท่ีไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความ 

สามารถ 

๙๓.๗๕ (ดีเยี่ยม) 

 

 

๙๗.๙๒ (ดีเยี่ยม) 

 

 

 

๙๗.๙๑ (ดีเยี่ยม) 

 

 

๙๗.๙๑ (ดีเยี่ยม) 

 

 

 

๙๓.๗๕ (ดีเยี่ยม) 

 

 

๙๕.๘๓ (ดีเยี่ยม) 

 

 

๙๕.๘๓ (ดีเยี่ยม) 

 



๓๑ 

 

๗ โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหาร

จัดการของผูบริหาร 

๑. ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และ

ความคิดริเริ่มท่ีเนนการพัฒนาผูเรียน ในระดับ

คุณภาพ ด ี

๒. ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม

และใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย

เปนฐานคิดท้ังดานวิชาการและการจัดการ ใน

ระดับคุณภาพ ด ี

๓. ผูบริหารสามารถจัดการศึกษาใหบรรลุ

เปาหมายตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ

ประจําป ในระดับคุณภาพ ด ี

๔. ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ ใน

ระดับคุณภาพ ด ี

๕. นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล

การบริหารการจัดการศึกษา ในระดับคุณภาพ 

ดี 

๖. ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทาง

วิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็ม

ศักยภาพและเต็มเวลา ในระดับคุณภาพ ด ี

๑.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

 

๒.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

 

 

๒.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

 

๒.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

 

๐.๙๘ (ดีเยี่ยม) 

 

 

๒.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

๘ โครงการประสานความรวมมือระหวาง

คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง 

และชุมชน 

๑. คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติ

หนาท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด ในระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม 

๒. คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม 

ดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของ

สถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

ในระดับคุณภาพ ดเียี่ยม 

๓. ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมใน

การพัฒนาสถานศึกษา ในระดับคุณภาพ ดี

เยี่ยม 

๒.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

 

๑.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

 

 

๒.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

๙ โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

สูการปฏิบัติ 

๑. หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ

สอดคลองกับทองถ่ิน ในระดับคณุภาพ ดีเยี่ยม 

๒. สถานศึกษาจัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ี

หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด 

ความสามารถ และความสนใจ ในระดับ

คุณภาพ ดเียี่ยม 

๓. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ี

สงเสริมและตอบสนองความตองการ ความ 

สามารถ  ความถนัด และความสนใจของ

๒.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

๒.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

 

 

๑.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

 



๓๒ 

 

ผูเรียน ในระดับคณุภาพ ดีเยี่ยม 

๔. สถานศึกษาสนับสนุนใหครูจัดกระบวนการ

เรียนรูท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป

ความรูไดดวยตนเอง ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

๕. สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายใน กํากับ 

ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการ

เรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ ในระดับคุณภาพ 

ดีมาก 

๖. สถานศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน   

ท่ีมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึงผูเรียนทุก 

คน  ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

 

๑.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

 

๒.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

 

 

๑.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

๑๐ โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมและ

บริการในโรงเรียน 

๑. สถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบัติการ 

อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง

อํานวยความสะดวกพอเพียงอยูในสภาพการ

ไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรู

สําหรับผูเรียน ในระดับคุณภาพ ดเียี่ยม 

๒. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริม

สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน

ในระดับคุณภาพ ดเียี่ยม 

๓. สถานศึกษาจัดหองสมุดท่ีใหบริการสื่อและ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือใหผูเรียนเรียนรู

ดวยตนเอง และหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม   

ในระดับคุณภาพ ดเีย ี่ยม 

 

๔.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

 

 

 

๓.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

 

๓.๐๐ (ดีเยีย่ม) 

๑๑ โครงการประกันคุณภาพภายในสถาน 

ศึกษา 

๑. สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา ในระดับคุณภาพ ดมีาก 

๒. สถานศึกษาจัดทําและดําเนินการตามแผน 

พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุง

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ในระดับคุณภาพ ดมีาก 

๓. สถานศึกษาจัดระบบขอมูลสารสนเทศในการ

บริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

ในระดับคุณภาพ ดมีาก 

๔. สถานศึกษามีระบบติดตามตรวจสอบ 

ประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ในระดับคุณภาพ  

ดีมาก 

๕. สถานศึกษานําผลการประเมินท้ังคุณภาพ

๑.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

๑.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

 

 

๑.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

 

๐.๕๐ (ดีเยี่ยม) 

 

 

 

๐.๕๐ (ดีเยี่ยม) 



๓๓ 

 

ภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง ในระดับ

คุณภาพ ดมีาก 

๖. สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปท่ีเปน

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ในระดับ

คุณภาพ ดีมาก 

 

 

 

๑.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

๑๒ โครงการสรางสังคมแหงการเรียนรู ๑. สถานศึกษามีการสรางและพัฒนาแหลง

เรียนรูและใชประโยชนจากแหลงเรียนรูท้ัง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนา 

การเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของ

สถานศึกษา รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของ ในระดับ

คุณภาพ ดเียี่ยม 

๒. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวาง

สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรท่ี

เก่ียวของ ในระดับคุณภาพ ดเียี่ยม 

๕.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

 

 

 

 

๕.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

๑๓ โครงการพัฒนาสถานศึกษา ตาม

วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนน 

๑. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริม

ใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน 

ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา ในระดับ

คุณภาพ ด ี

๒. ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุ

ตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนน

ของสถานศึกษา ในระดับคุณภาพ ดี 

๓.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

 

 

๒.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

๑๔ โครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา ๑. สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรม

พิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนว 

ทางการปฏิรูปการศึกษา ในระดับคุณภาพ    

ดีมาก 

๒. สถานศึกษามีผลการดําเนินงานบรรลุตาม

เปาหมาย  ในระดับคุณภาพ ดมีาก 

๓.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

 

๒.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 

 

๓)  โครงการ / กิจกรรมท่ีไมประสบผลสําเร็จ 
 

ระดับปฐมวัย 

 

ท่ี ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
เปาหมาย ความสําเร็จ 

(จํานวน / รอยละ) 

๑ โครงการสงเสริมพัฒนาการทางสังคม ๑. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ มีวินัย รับผิดชอบ   

เช่ือฟงคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย 

๒. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ มีความซื่อสัตยสุจริต 

ชวยเหลือแบงปน  

๓. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ เลนและทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนได 

๔. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ ประพฤติตนตาม

วัฒนธรรมไทย และศาสนาท่ีตนนับถือ 

๘๔.๑๕ (ดีมาก) 

 

๙๔.๘๗ (ดีเยี่ยม) 

 

๙๗.๙๙ (ดีเยี่ยม) 

 

๙๘.๒๑ (ดีเยี่ยม) 

 

๒ โครงการสงเสริมพัฒนาการทาง

สติปญญา 

๑. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ สนใจเรยีนรูสิ่งรอบตัว 

ซักถามอยางตั้งใจ และรักการเรียนรู 

๒. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ มีความคิดรวบยอด

เก่ียวกับสิ่งตางๆ ท่ีเกิดจากประสบการณการ

เรียนรู 

๓. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ มีทักษะทางภาษาท่ี

เหมาะสมกับวัย 

๔. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ มีความสนใจใฝเรียนรู 

รักการอานและพัฒนาตนเอง 

๕. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ มีจินตนาการและ

ความคิดสรางสรรค 

๘๘.๘๔ (ดีมาก) 

 

๙๖.๕๖ (ดีเยี่ยม) 

 

 

๙๓.๓๐ (ดีเยี่ยม) 

 

๗๖.๕๖ (ดีมาก)  

 

๙๑.๙๖ (ดีเยี่ยม) 

๓ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัต ิ

งานของครู 

๑. ครูรอยละ ๙๐.๐๐ เขาใจปรัชญา และ

ธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และ

สามารถนํามาประยุกต ใชในการจัด

ประสบการณ 

๒. ครรูอยละ ๙๐.๐๐ จัดทําแผนการจัด

ประสบการณท่ีสอดคลองกับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด

ประสบการณการเรียนรูท่ีหลากหลาย

สอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล 

๓. ครูรอยละ ๘๕.๐๐ บริหารและจัดการ   

ช้ันเรียนท่ีสรางวินัยเชิงบวก 

๔. ครูรอยละ ๙๐.๐๐ ใชสื่อและเทคโนโลย ี  

ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก 

๑๐๐.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

 

 

๑๐๐.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

 

 

 

๑๐๐.๐๐ (ดีมาก) 

 

๘๐.๐๐ (ดีมาก) 

 



๓๕ 

 

  ๕. ครูรอยละ ๙๐.๐๐ ใชเครื่องมือการวัดและ

ประเมินพัฒนาการของเด็กอยาง 

หลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของ

เด็กแกผูปกครอง 

๖. ครูรอยละ ๙๐.๐๐ วิจัยและพัฒนาการ

จัดการเรียนรูท่ีตนรับผิดชอบและใชผลในการ

ปรับการจัดประสบการณ 

๗. ครูรอยละ ๘๕.๐๐ จัดสิ่งแวดลอมใหเกิด

การเรียนรูไดตลอดเวลา 

๘. ครูรอยละ ๙๐.๐๐ มีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็ก

และผูปกครอง 

๙. ครูรอยละ ๙๐.๐๐ มีวุฒิและความรู

ความสามารถในดานการศึกษาปฐมวัย 

๑๐. ครูรอยละ ๙๐.๐๐ จัดทําสารนิทัศนและ

นํามาไตรตรองเพ่ือใชประโยชนในการพัฒนา

เด็ก 

๑๐๐.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

 

 

๖๖.๖๖ (พอใช) 

 

 

๑๐๐.๐๐(ดีมาก) 

 

๑๐๐.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

๗๓.๓๓ (ดี) 

 

๖๖.๖๖(ดี) 

 

 

 

ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนตน 

 

ท่ี ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
เปาหมาย ความสําเร็จ 

(จํานวน / รอยละ) 

๑ โครงการพัฒนาความรูและทักษะท่ี

จําเปนตามหลักสูตร 

๑. ผูเรียนรอยละ ๗๕.๐๐ มีผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 

๒. ผูเรียนรอยละ ๘๐.๐๐ มีผลการประเมิน

สมรรถนะสําคัญตามหลกัสูตรเปนไปตาม

เกณฑ 

๓. ผูเรียนรอยละ ๗๐.๐๐ มีผลการประเมิน

การอาน คิดวิเคราะห และเขียนเปนไปตาม

เกณฑ 

๔. ผูเรียนรอยละ ๔๐.๐๐ มีผลการทดสอบ

ระดับชาติเปนไปตามเกณฑ 

๗๓.๔๖ (ดีมาก) 

 

๙๒.๔๓ (ดีเยี่ยม) 

 

 

๘๗.๗๘ (ดีเยี่ยม) 

 

 

๖๓.๓๕ (ดีเยี่ยม) 



๓๑ 

 

๑๑.  สรุปผลการประเมินคณุภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

จํานวนนักเรียน/

ครูที่อยูในระดับ 

๓ ขึ้นไป 

จํานวน

นักเรียน/ครู

ทั้งหมด 

รอยละ/

ระดับที่ได 

คา

นํ้าหนัก 

คะแนน  

ที่ได 

เทียบ

ระดับ  

คุณภาพ 

ความหมาย 

ดานที่  ๑  มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ๒๐ ๑๘.๔๑ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย     ๕ ๔.๖๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๑  มีน้ําหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ๔๔๕ ๔๕๑ ๙๔.๒๐ ๑ ๐.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๒ มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย ๔๔๑ ๔๕๑ ๙๘.๒๑ ๑.๕ ๑.๔๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ๔๓๙ ๔๕๑ ๙๐.๔๐ ๑.๕ ๑.๓๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๔ หลีกเล่ียงตอสภาวะที่เส่ียงตอโรค อุบัติเหตุ ภัย 

และส่ิงเสพติด  
๔๕๐ ๔๕๑ ๘๘.๓๙ ๑ ๐.๘๘ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ    ๕ ๔.๖๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๑ ราเริงแจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง ๔๕๐ ๔๕๑ ๙๙.๕๕ ๑ ๐.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๒ มีความมั่นใจและกลาแสดงออก ๔๓๙ ๔๕๑ ๘๗.๗๒ ๑ ๐.๘๘ ๔ ดีมาก 

๒.๓ ควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสมกับวัย ๔๔๗ ๔๕๑ ๙๖.๔๓ ๑ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรัก

ธรรมชาติ 
๔๔๓ ๔๕๑ ๙๑.๗๒ ๒ ๑.๘๓ ๕ ดีเยี่ยม 

ฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคม                 ๕ ๔.๘๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟงคําส่ังสอนของพอแม ครู

อาจารย 
๔๓๕ ๔๕๑ ๘๔.๑๕ ๒ ๑.๖๘ ๔ ดีมาก 

๓.๒ มีความซ่ือสัตยสุจริต ชวยเหลือแบงปน ๔๔๖ ๔๕๑ ๙๔.๘๗ ๑ ๐.๙๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๓ เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได ๔๔๙ ๔๕๑ ๙๗.๙๙ ๑ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับ

ถือ 
๔๔๙ ๔๕๑ ๙๘.๒๑ ๑ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา    ๕ ๔.๒๘ ๔ ดีมาก 

๔.๑   สนใจเรียนรูส่ิงรอบตัว ซักถามอยางต้ังใจ และรัก

การเรียนรู 
๔๓๙ ๔๕๑ ๘๘.๘๔ ๑ ๐.๘๙ ๔ ดีมาก 

๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ ที่เกิดจาก

ประสบการณการเรียนรู 
๔๒๗ ๔๕๑ ๗๖.๕๖ ๑ ๐.๗๗ ๔ ดีมาก 

๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ๔๔๔ ๔๕๑ ๙๓.๓๐ ๑ ๐.๙๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 
๔๒๗ 

 

๔๕๑ 
๗๖.๕๖ ๑ ๐.๗๗ ๔ ดีมาก 

๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค ๔๔๓ ๔๕๑ ๙๑.๙๖ ๑ ๐.๙๒ ๕ ดีเยี่ยม 

ดานที่ ๒ มาตรฐานดานการจัดการศึกษา ๖๕ ๖๒.๗๒ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๕  ครูปฏิบัติงานตาบทบาทหนาที่อยางมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธผิล 
   ๒๐ ๑๗.๗๒ ๔ ดีมาก 

๕.๑ ครูเขาใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ

จัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนํามาประยุกตใชใน

การจัดประสบการณ 

 

๒๓ ๒๓ ๑๐๐ ๒ 

 

๒.๐๐ 

 

๕ ดีเยี่ยม 



๓๒ 

 
๕.๒ ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ

การเรียนรูที่หลากหลาย สอดคลองกับความแตกตาง

ระหวางบุคคล 

๒๓ ๒๓ ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สรางวินัยเชิงบวก ๒๓ ๒๓ ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๔ ครูใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลองกับ

พัฒนาการของเด็ก 
๒๑ ๒๓ ๘๐ ๑ ๑.๖๐ ๔ ดีมาก 

๕.๕  ครูใชเคร่ืองมือการวัดและประเมินพัฒนาการของ

เด็กอยางหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของ

เด็กแกผูปกครอง 

๒๓ ๒๓ ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูที่ตน 

รับผิดชอบและใชผลในการปรับการจัดประสบการณ 
๑๘ ๒๓ ๖๖.๖๖ ๒ ๑.๓๓ ๒ พอใช 

๕.๗ ครูจัดส่ิงแวดลอมใหเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลา ๒๓ ๒๓ ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและผูปกครอง ๒๓ ๒๓ ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๙ ครูมีวุฒิและความรูความสามารถในดานการศึกษา

ปฐมวัย 
๒๐ ๒๓ ๗๓.๓๓ ๒ ๑.๔๖ ๓ ดี 

๕.๑๐ ครูจัดทําสารนิทัศนและนํามาไตรตรองเพื่อใช

ประโยชนในการพัฒนาเด็ก 
๑๘ ๒๓ ๖๖.๖๖ ๒ ๑.๓๓ ๒ พอใช 

มาตรฐานที่ ๖  ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
   ๒๐ ๒๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๑ ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย   ๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๒ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเร่ิมที่

เนนการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

 
๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๓ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใช

ขอมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดาน

วิชาการและการจัดการ 

 

 

๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๔ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุ

เปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

 
๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๕ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมี

ประสิทธิภาพ 
 

 
๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจ

ใสการจัดการศึกษาปฐมวัยเด็กเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
 

 
๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๗ เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบรหิารจัด

การศึกษาปฐมวัย 
 

 
๕ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๗  แนวการจัดการศึกษา    ๒๐ ๒๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและ

นําสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๕ ๔ ๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๒ มีระบบและกลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝายตระหนัก

และเขาใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  ๕ ๔ ๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรูและความ

เขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  ๕ ๔ ๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๔ สรางการมีสวนรวมและแสวงหาความรวมมือกับ

ผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่น 
  ๕ ๔ ๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๕ จัดส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กรอบดาน   ๕ ๔ ๔ ๕ ดีเยี่ยม 



๓๓ 

 
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
   ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา   ๕ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาที ่
  ๕ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการ

บริหารจัดการ 
  ๕ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๕ ๐.๕ ๐.๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
  ๕ ๐.๕ ๐.๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๖ จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมิน

คุณภาพภายใน 
  ๕ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

ดานที่  ๓  มาตรฐานดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙  สถานศึกษามีการสราง สงเสริ ม 

สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 
   ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๑ เปนแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กและ

บุคลากรในสถานศึกษา 
  ๕ ๒.๕ ๒.๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันภายในสถานศึกษา 

ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่

เกี่ยวของ 

  ๕ ๒.๕ ๒.๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ดานที่  ๔ มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา  ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุ

เปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนนการจัด

การศึกษาปฐมวัย 

   ๕ ๕ ๕ ดีเยีย่ม 

๑๐.๑  จัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนาเด็กใหบรรลุตาม

เปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนนการจัด

การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

  ๕ ๓ ๓ ๔ ดีเยี่ยม 

๑๐.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย   ๕ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

ดานที่ ๕ มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม  ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย

และแนวทางปฏิ รูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให

สูงขึ้น 

   ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนตาม

นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  ๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย   ๕ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

คาเฉลี่ยรวม    ๑๐๐ ๙๖.๑๓ ๕ ดีเยี่ยม 

 

สรุปภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนท่ีได  ๙๖.๑๓  

ระดับคุณภาพ        ระดับ ๑      ระดับ ๒        ระดับ ๓        ระดับ ๔        ระดับ ๕ 

      (ปรับปรุง)         (พอใช)               (ดี)               (ดีมาก)              (ดีเยี่ยม) 

 



๓๔ 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

 

ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

จํานวน 

นักเรียน/ 

ครูที่อยู

ในระดับ 

๓ ขึ้นไป 

จํานวน 

นักเรียน/ 

จํานวน 

ครู 

ทั้งหมด 

รอยละ/ 

ระดับที่ได 

 

คา 

นํ้าหนัก 
คะแนน 

ที่ได 

เทียบ 

ระดับ 

คุณภาพ 
ความหมาย 

ดานที่ ๑ มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ๓๐.๐๐ ๒๘.๔๔ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดี 

และมีสุนทรียภาพ 
   ๕.๐๐ ๔.๖๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลัง

กาย สมํ่าเสมอ 
๑,๓๔๓ ๑,๔๔๑ ๙๓.๐๕ ๐.๕๐ ๐.๔๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๒ มีนํ้าหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑมาตรฐาน 
๑,๔๗๒ ๑,๔๔๑ ๙๕.๗๙ ๐.๕๐ ๐.๔๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๓ ปองกันตนเองจากส่ิงเสพติดใหโทษและ

หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงตอความรุนแรง 

โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ 

๑,๔๗๒ ๑,๔๔๑ ๙๕.๗๒ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๔ เห็นคุณคาในตนเอง มีความม่ันใจกลา

แสดงออกอยางเหมาะสม 
๑,๓๔๓ ๑,๔๔๑ ๙๒.๙๑ ๑.๐๐ ๐.๙๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและใหเกียรติผูอื่น ๑,๓๑๕ ๑,๔๔๑ ๙๑.๐๑ ๑.๐๐ ๐.๙๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๖ สรางผลงานจากเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ 

ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ ตาม

จินตนาการ 

๑,๓๔๓ ๑,๔๔๑ ๙๒.๙๑ ๑.๐๐ ๐.๙๓ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 
   ๕.๐๐ ๔.๘๗ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๑ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร ๑,๔๔๒ ๑,๔๔๑ ๙๘.๖๗ ๒.๐๐ ๑.๙๗ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๒ เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมี

พระคุณ 
๑,๔๐๙ ๑,๔๔๑ ๙๗.๗๕ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง ๑,๔๗๒ ๑,๔๔๑ ๙๕.๑๕ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๔ ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนา

ส่ิงแวดลอม 
๑,๔๗๒ ๑,๔๔๑ ๙๕.๓๗ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๓ ผูเรียนมีทักษะในการ 

แสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ

เรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

   ๕.๐๐ ๔.๕๖ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 



๓๕ 

 
๓.๑ มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเอง

จากหองสมุด แหลงเรียนรูและส่ือตางๆ รอบตัว 
๑,๓๔๓ ๑,๔๔๑ ๙๒.๑๙ ๒.๐๐ ๑.๘๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๒ มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียนและต้ัง

คําถามเพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
๑,๓๑๒ ๑,๔๔๑ ๙๐.๗๙ ๑.๐๐ ๐.๙๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๓ เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปล่ียนความคิดเห็น

เพื่อการเรียนรูระหวางกัน 
๑,๓๑๕ ๑,๔๔๑ ๙๑.๒๘ ๑.๐๐ ๐.๙๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๔ ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนํา 

เสนอผลงาน 
๑,๓๑๒ ๑,๔๔๑ ๙๐.๔๔ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๔ ผูเรียนมีความสามารถ

ในการคิดอยางเปนระบบ คิด

สรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยาง

มีสติสมเหตุผล 

   ๕.๐๐ ๔.๖๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอาน ฟง และด ู

และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด

ของตนเอง 

๑,๓๔๓ ๑,๔๔๑ ๙๓.๐๕ ๒.๐๐ ๑.๘๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษา

หรือวิธีการของตนเอง 
๑,๓๔๓ ๑,๔๔๑ ๙๒.๘๔ ๑.๐๐ ๐.๙๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๓ กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจ

แกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
๑,๓๕๙ ๑,๔๔๑ ๙๔.๑๗ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๔ ความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวย

ความภาคภูมิใจ 
๑,๓๐๒ ๑,๔๔๑ ๙๐.๑๐ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๕ ผูเรียนมีความรูและ

ทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร 
   ๕.๐๐ ๔.๘๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแตละกลุม

สาระ เปนไปตามเกณฑ 
๑,๐๖๓ ๑,๔๔๑ ๗๓.๔๖ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตาม

หลักสูตร เปนไปตามเกณฑ 
๑,๓๔๓ ๑,๔๔๑ ๙๒.๔๓ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๓ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห

และเขียน เปนไปตามเกณฑ 
๑,๒๗๐ ๑,๔๔๑ ๘๗.๗๘ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาต ิเปนไปตาม

เกณฑ 
๒๑๐ ๓๒๑ ๖๓.๓๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๖ ผูเรียนมีทักษะในการ 

ทํางาน รักการทํางาน สามารถ 

ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติ 

ท่ีดีตออาชีพสุจริต 

   ๕.๐๐ ๔.๘๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๑ วางแผนการทํางานและดําเนินการจน

สําเร็จ 
๑,๔๐๙ ๑,๔๔๑ ๙๗.๘๙ ๒.๐๐ ๑.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 



๓๖ 

 

๖.๒ ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน 

และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
๑,๔๐๙ ๑,๔๔๑ ๙๗.๖๑ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๓ ทํางานรวมกับผูอ่ืนได ๑,๔๑๗ ๑,๔๔๑ ๙๘.๓๑ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๔ มีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตและหา

ความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
๑,๓๙๕ ๑,๔๔๑ ๙๖.๗๐ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

จํานวน 

นักเรียน/ 

ครูที่อยู

ในระดับ 

๓ ขึ้นไป 

จํานวน 

นักเรียน/ 

จํานวน 

ครูทั้งหมด 

รอยละ/ 

ระดับที่ได 

 

คา 

นํ้าหนัก 

 

คะแนน 

ที่ได 

 

เทียบ 

ระดับ 

คุณภาพ 

 

ความหมาย 

ดานที่ ๒ มาตรฐานดานการจัดการศึกษา ๕๐.๐๐ ๔๙.๔๘ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 

   ๑๐.๐๐ ๙.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๑ ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดาน

ความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค 
๔๑ ๔๓ ๙๓.๗๕ ๑.๐๐ ๐.๙๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใช

ขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของผูเรียน 

๓๙ ๔๓ ๙๑.๖๖ ๑.๐๐ ๐.๙๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูที่ตอบสนอง

ความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทาง

สติปญญา 

๔๑ ๔๓ ๙๓.๗๕ ๒.๐๐ ๑.๘๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๔ ครูใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการ

นําบริบทและภูมิปญญาของทองถิ่นมาบูรณาการใน

การจัดการเรียนรู 
๔๒ ๔๓ ๙๗.๙๒ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย 
๔๒ ๔๓ ๙๗.๙๑ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๖ ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหา

ใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวย

ความเสมอภาค 
๔๒ ๔๓ ๙๗.๙๑ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู

ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใชผลในการปรับการสอน 
๔๑ ๔๓ ๙๓.๗๕ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และเปน

สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
๔๑ ๔๓ ๙๕.๘๓ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับ

มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
๔๑ ๔๓ ๙๕.๘๓ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 



๓๗ 

 

มาตรฐานท่ี ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 

   ๑๐.๐๐ ๙.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๑ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิด

ริเร่ิมที่เนนการพัฒนาผูเรียน 
  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๒ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใช

ขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย เปนฐานคิดทั้ง

ดานวิชาการและการจัดการ 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๓ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให

บรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 
  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๔ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให

พรอมรับการกระจายอํานาจ 
  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๕ นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ

บริหารการจัดการศึกษา 
  ๕ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทาง

วิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็ม

ศักยภาพและเต็มเวลา 

  ๔ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการ

สถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน

ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติ

หนาท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด 
  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม 

ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของ

สถานศึกษาใหบรรลผุลสําเร็จตามเปาหมาย 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๓ ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมใน

การพัฒนาสถานศึกษา 
  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัด

หลักสูตร กระบวนการเรียนรู และ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยาง

รอบดาน 

   ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ

สอดคลองกับทองถ่ิน 
  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายให

ผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถ 

และความสนใจ 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



๓๘ 

 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและ

ตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความ

ถนัด และความสนใจของผูเรียน 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๔ สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูท่ี

ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูได

ดวยตนเอง 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ 

และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง

สม่ําเสมอ 

  ๔ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมี

ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน 
  ๔ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

 

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัด

สภาพแวดลอมและการบริการท่ี 

สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

   ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๑ หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน

มั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอํานวยความ

สะดวก พอเพียงอยูในสภาพใชการไดด ี

สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรู

สําหรับผูเรียน 

  ๕ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพ

อนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 
  ๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๓ จัดหองสมุดท่ีใหบริการสื่อและ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือใหผูเรียนเรียนรู

ดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม 

  ๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

   ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช

สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



๓๙ 

 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมิน 

คุณภาพภายในตามมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา 

  ๕ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายใน

และภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเน่ือง 

  ๕ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงาน                     

การประเมินคุณภาพภายใน 
  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

จํานวน 

นักเรียน/ 

ครูที่อยู

ในระดับ 

๓ ขึ้นไป 

จํานวน 

นักเรียน/ 

จํานวน 

ครูทั้งหมด 

รอยละ/ 

ระดับที่ได 

 

คา 

นํ้าหนัก 

คะแนน 

ที่ได 

เทียบระดับ 

คุณภาพ 

ความหมาย 

ดานที่ ๓ มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการ

สรางสงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา

เปนสังคมแหงการเรียนรู 

   ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๓.๑ มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรู

ภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลง

เรียนรู ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากร

ของสถานศึกษา รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของ 

  ๕ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

บุคลากร ภายในสถานศึกษา ระหวาง

สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองคกรท่ี

เก่ียวของ 

  ๕ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

ดานที่ ๔ มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให

บรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนปรัชญาและ

จุดเนนท่ีกําหนดขึ้น 

   ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมให

ผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศนปรัชญา 

และจุดเนนของสถานศึกษา 

  ๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๔.๒ ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียน

บรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศนปรัชญา และ

จุดเนนของสถานศึกษา 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



๔๐ 

 

ดานที่ ๕ มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตาม

นโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการ 

ศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาให

ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

   ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือ

ตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา 

  ๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๕.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย

และพัฒนาดีข้ึนกวาท่ีผานมา 
  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

                    คะแนนรวม     ๙๗.๙๒ ๕ ดีเย่ียม 

 

สรุปภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนท่ีได  ๘๕.๐๗ 

ระดับคุณภาพ        ระดับ ๑      ระดับ ๒        ระดับ ๓        ระดับ ๔        ระดับ ๕ 

       (ปรับปรุง)         (พอใช)               (ดี)              (ดีมาก)              (ดีเยี่ยม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 

 

๑๒.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของ สมศ. 

  ๑)  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : การศึกษาปฐมวัย 

 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน :  

การศึกษาปฐมวัย 

ผลประเมิน 

อิงเกณฑ 

ผลประเมิน 

อิงสถานศึกษา 
คา 

เฉลี่ย 

ผลการรับรอง

มาตรฐาน

คุณภาพ คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 

ดานผูเรียน       

มาตรฐานที่ ๑   ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ

คานิยมที่พึงประสงค 

๓.๘๒ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๙๑ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒  ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่ดี 

๓.๓๙ ดี ๓ ดี ๓.๑๙ ดี 

มาตรฐานที ่๓  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะ

นิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

๓.๗๓ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๖ ดีมาก 

 

มาตรฐานที่ ๔  ผูเรียนมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห คิดสังเคราะห  มี

วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค 

คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน 

๓.๒๐ ดี ๓ ดี ๓.๑๐ ดี 

มาตรฐานที่ ๕   ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปน

ตามหลักสูตร 

๓.๕๐ 

 

 

ดีมาก ๓ ดี ๓.๒๕ ดี 

มาตรฐานที่ ๖  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหา

ความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรู 

และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

๓.๓๒ 

 

ดี ๓ ดี ๓.๑๖ ดี 

มาตรฐานที่ ๗  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการ

ทํางาน  สามารถทํางานรวมกับ

ผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพ

สุจริต 

๓.๖๖ ดีมาก ๓ ดี ๓.๓๓ ดี 

ดานคร ู       

มาตรฐานที่ ๘   ครูมีคุณวุฒิ/ความรู ความสามารถ

ตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครู

เพียงพอ 

๓.๘๐ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๙๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๙   ครูมีความสามารถในการจัดการ

เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ

และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๓.๓๙ ดี ๓ ดี ๓.๑๙ ดี 

ดานผูบริหาร       

มาตรฐานที่ ๑๐  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความ  ๓.๒๘ ดี ๔ ดีมาก ๓.๖๔ ดีมาก 



๔๒ 

 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน :  

การศึกษาปฐมวัย 

ผลประเมิน 

อิงเกณฑ 

ผลประเมิน 

อิงสถานศึกษา 
คา 

เฉลี่ย 

ผลการรับรอง

มาตรฐาน

คุณภาพ คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 

สามารถในการบริหารจัดการ 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดองคกร /
โครงสรางและการบริหารงาน

อยางเปนระบบ   ครบวงจร ให

บรรลุเปาหมายการศึกษา 

๒.๙๒ ดี ๔ ดีมาก ๓.๔๖ ดี 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและ

การเรียนการสอนโดยเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

๓.๔๗ ดี ๓ ดี ๓.๒๔ ดี 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสม

กับผูเรียนและทองถิ่น มีส่ือการ

เรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู 

๒.๖๐ พอใช ๔ ดีมาก ๓.๓๐ ดี 

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธ

และความรวมมือกับชุมชนในการ

พัฒนาการศึกษา 

๓.๒๖ ดี ๔ ดีมาก ๓.๖๓ ดีมาก 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมไดมาตรฐานคุณภาพ สมศ.      ได          ไมได 
 

 

๒) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน: ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน :  
ประถมและมัธยมศึกษา 

ผลประเมิน 

อิงเกณฑ 

ผลประเมิน 

อิงสถานศึกษา 
คา 

เฉลี่ย 

ผลการรับรอง

มาตรฐาน

คุณภาพ คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 

ดานผูเรียน       

มาตรฐานที่ ๑   ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ

คานิยมที่พึงประสงค 

๓.๕๖ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๗๘ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒  ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่ดี 

๓.๔๕ ดี ๓ ดี ๓.๒๓ ดี 

มาตรฐานที ่๓  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะ

นิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

๓.๑๐ ดี ๔ ดีมาก ๓.๕๕ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔  ผูเรียนมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห คิดสังเคราะห  มี

วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค 

คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน 

๒.๗๒ พอใช ๒ พอใช ๒.๓๖ พอใช 

มาตรฐานที่ ๕   ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปน ๒.๖๕ พอใช ๓ ดี ๒.๘๓ ดี 



๔๓ 

 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน :  
ประถมและมัธยมศึกษา 

ผลประเมิน 

อิงเกณฑ 

ผลประเมิน 

อิงสถานศึกษา 
คา 

เฉลี่ย 

ผลการรับรอง

มาตรฐาน

คุณภาพ คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 

ตามหลักสูตร 

 

มาตรฐานที่ ๖  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู

ดวยตนเอง  รักการเรียนรู และ

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

๒.๗๕ พอใช ๒ พอใช ๒.๓๖ พอใช 

มาตรฐานที่ ๗  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการ

ทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอื่น

ไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
 

๓.๑๔ ดี ๔ ดีมาก ๓.๕๗ ดีมาก 

ดานคร ู       

มาตรฐานที่ ๘   ครูมีคุณวุฒิ/ความรู ความสามารถ

ตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครู

เพียงพอ 

๓.๘๗ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๙๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๙   ครูมีความสามารถในการจัดการ

เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ

และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๒.๘๒ ดี ๔ ดีมาก ๓.๔๑ ดี 

ดานผูบริหาร       

มาตรฐานที่ ๑๐  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมี

ความสามารถในการบริหารจัดการ 

๒.๙๒ ดี ๔ ดีมาก ๓.๖๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๑   สถานศึกษามีการจัดองคกร /
โครงสรางและการบริหารงานอยาง

เปนระบบ  ครบวงจร ใหบรรลุ

เปาหมายการศึกษา 

๒.๙๕ ดี ๔ ดีมาก ๓.๔๖ ดี 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและ

การเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน

เปนสําคัญ 

๒.๘๔ ดี ๓ ดี ๒.๙๘ ดี 

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับ 

ผูเรียนและทองถิ่น มีส่ือการเรียน

การสอนที่เอื้อตอการเรียนรู 

๒.๘๔ ดี ๔ ดีมาก ๓.๔๒ ดี 

มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธ

และความรวมมือกับชุมชนในการ

พัฒนาการศึกษา 

๓.๒๖ ดี ๔ ดีมาก ๓.๖๓ ดีมาก 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมไดมาตรฐานคุณภาพ สมศ.        ได            ไมได 



๔๔ 

 

๓)  ขอเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสอง 

 ๑. ครูควรจัดสภาพการเรียนการสอนแบบโครงงาน ท่ีเนนกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหมากในทุก

ชวงชั้น เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดตั้งคําถาม คนหาเหตุผล แกปญหา คนหาคําตอบ และสรางองคความรูดวย

ตนเอง  

 ๒. ครูควรนําเทคนิคและวิธีสอนแบบตางๆ มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในทุกกลุมสาระการ

เรียนรู เชน การสอนแบบ CIPPA  MODEL / แบบ ๔ MAT / แบบ STORY LINE  เปนตน  

 ๓. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมเสริม และจัดแหลงเรียนรูภายในใหพอเพียง เชน หองสมุด หองคนควา

หาขอมูลจาก Internet  อีกท้ังควรปรับปรุงการนิเทศติดตาม ท้ังนิเทศการสอน และติดตามนิเทศโครงการ

ตางๆ ใหครูมีสวนรวมในการจัดทําแผนและปฏิบัติการนิเทศ  มีการบันทึกผลการนิเทศเปนลายลักษณอักษร 

พรอมบันทึกรายงานผลวามีการปรับปรุงอยางไร เพ่ือไดครบวงจร PDCA ท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน 
 

๑๓.  โอกาสและขอจํากัดของสถานศึกษา   

    โอกาส / จุดแข็งของโรงเรียน คือ ตั้งอยูใกลแหลงเรียนรูท่ีสําคัญและเปนประโยชน  เชน แหลง 

ทองเท่ียว  ตั้งอยูในเมือง อยูใกลสถานท่ีราชการ โรงพยาบาล และหนวยงานอ่ืนๆ  ปลอดภัยตอยาเสพติด 

แหลงเริงรมย แหลงการพนันมอมเมาเยาวชน  ไดรับการสนับสนุนจากชุมชน  ผูปกครอง คณะกรรมการ

สถานศึกษา  ภูมิปญญาทองถ่ิน มีวิทยากรในทองถ่ิน ผูนําในทองถ่ินท่ีมีความรู  รวมมือกับชุมชนและหนวยงาน

ตางๆ เพ่ือบริการชุมชนดานสุขภาพ กีฬา นันทนาการ  การคมนาคมสะดวก มีรถรับจาง รถประจําทางผาน    

มีรถรับสงระหวางโรงเรียนกับบาน  อยูใกลตลาด แหลงชุมชน ใกลหางสรรพสินคา  บุคลากรมีความรูความ 

สามารถ เอาใจใสดูแลเด็กเปนอยางดี  บุคลากรไดรับการสงเสริมคุณภาพใหมีจรรยาบรรณครู  สนับสนุนดาน

การพัฒนาบุคลากร  ผูปกครองมีศรัทธา ทัศนคติ ความเชื่อม่ันท่ีดีตอโรงเรียน  สภาพชุมชนมีฐานะทาง

เศรษฐกิจดี ผูปกครองเอาใจใสบุตรหลานเปนอยางดี  เนนจุดเดนดานภาษาตางประเทศ เชน ภาษาจีน 

ภาษาอังกฤษ 

   ขอจํากัด / จุดออนของโรงเรียน คือ ไมมีหองประชุมท่ีรองรับสําหรับคนจํานวนมาก  ไมสามารถ

ขยายการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนได  สถานท่ีบริเวณโรงเรียนคับแคบ เชน พ้ืนท่ีการออกกําลังกาย พ้ืนท่ีทํา

กิจกรรม สนาม  และครูมีภาระงานอ่ืนนอกจากการสอนมาก  
 

 ๑๔.  สรุปจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ระดับปฐมวัย 

  จุดเดน 

- เด็กราเริงแจมใสมีความรูสึกท่ีดีตอตนเอง เลนและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

- เด็กมีจินตนาการและความคิดสรางสรรค ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

- เด็กไดรับการสงเสริมในดานท่ีสนใจ ทําใหมีพัฒนาการดานรางกายท่ีเหมาะสมตามวัย 

- เด็กเปนคนดีและมีสุนทรียภาพสมวัย 

- ครูฝกเด็กใหมีความสามารถและกลาแสดงออกในสิ่งท่ีเด็กถนัด 



๔๕ 

 

- ครูเขาใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนํามา

ประยุกตใชในการจัดประสบการณ 

- ครูใชเครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอยางหลากหลาย และสรุปรายงานผล

พัฒนาการของเด็กแกผูปกครอง 

- ครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็กและผูปกครอง 

- สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูปกครอง ชุมชน และทองถ่ิน เขามามีสวนรวมในการจัด

การศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา 

- ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการการศึกษาปฐมวัย 

- สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในตามท่ีกําหนดในกฏกระทรวง 

  จุดท่ีควรพัฒนา 

- โรงเรียนมีสถานท่ีจํากัดในการจัดกิจกรรมตางๆ 

  -  เด็กขาดประสบการณในการแขงขันทักษะภายนอกสถานศึกษา 
 

ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 

  จุดเดน 

- ผูเรียนมีมนุษยสัมพันธท่ีดีและใหเกียรติผูอ่ืน 

  -  ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 

  -  ผูเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวางกัน 

 -  ฝกใหผูเรียนรูจักการคิด วิเคราะห แกปญหา และลงมือปฏิบัติจริง 

 - ผูเรียนรอยละ 97.43  ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

 -  ครูมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูครบทุกกลุมสาระการเรียนรู 

 -  ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือการพัฒนาตามศักยภาพของผูเรียน 

 - ครูมีการใหคําปรึกษา แกไขปญหาผูเรียนในดานการเรียน และดานการดําเนินชีวิต 

 - ครูมีการทําวิจัยในชั้นเรียนในแตละรายวิชาตามปญหาท่ีพบ 

 -  ครูประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 -  ครูสนใจใฝรูและพรอมพัฒนาตนเอง 

- ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มท่ีเนนการพัฒนาผูเรียน 

- สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในตามท่ีกําหนดในกฏกระทรวง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

- สถานท่ีในโรงเรียนไมเอ้ืออํานวยกับการจัดกิจกรรม 

- ผูเรียนยังขาดทักษะกระบวนการและการวางแผนท่ีดีในการทําโครงงาน 

- ภาระงานครูเยอะ จึงทําใหความรวมมือในงานตางๆ ตองสรางความเขาใจ พรอมกับใหเวลา

ในการทํางาน หรือขยายเวลาเพ่ิมเติม 



๔๖ 

 

- ในระหวางปการศึกษาครูมีการเขา – ออกบอยครั้ง ซ่ึงทําใหการเรียนการสอนในบางวิชา

ตองมีการผลัดเปลี่ยนกะทันหัน 

- ควรเพ่ิมจํานวนหนังสือท่ีหลากหลายในหองสมุด 

 

 


	ประวัติโรงเรียน
	๑๐.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๕๕)
	ด้านผู้บริหาร
	ด้านผู้บริหาร

