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บทที่ ๑  

ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑ โรงเรียนบุญจิตวิทยา ตั้งอยู่เลขท่ี ๑๒ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี   รหัสไปรษณีย์ ๒๐๒๓๐    สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๕๑๐๐๕   
โทรสาร ๐๓๘-๓๕๑๐๐๕  e-Mail : admin@boonjit.ac.th       Website :  http://www.boonjit.ac.th    
 ๑.๒ ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ   ๑๗   พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๐๔   
 ๑.๓ เปิดสอนระดับชั้น ปฐมวัย ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 ๑.๔ เนื้อท่ี ๔ ไร่ ๗๖   ตารางวา 
 ๑.๕ เขตพ้ืนที่บริการ    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ 
 ๑.๖ โรงเรียนบุญจิตวิทยา เดิมชื่อ “โรงเรียนอนุบาลบุญจิต” ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒ หมู่ ๒ ต าบลทุ่งสุขลา     
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ได้รับอนุญาตเปิดท าการสอนเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยเปิด
สอนในระดับชั้นอนุบาล ๑–๒ มีนักเรียนทั้งหมด ๓๖ คน ครู ๒ คน  โดยมีนายไสว ฮวบนรินทร์ เป็นครูใหญ่                          
และนางกิมเสียง บุญจี๊ด เป็นผู้รับใบอนุญาต   
 ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้ขอเปิดท าการสอนในระดับประถมศึกษา และขออนุญาตปลูกสร้างอาคารเรียน                   
หลังใหม่   ๑ หลัง 
 ปี พ.ศ. ๒๕๐๗  ได้ขออนุญาตขยายห้องเพ่ิม  ๒  ห้อง  เพ่ือเป็นโรงอาหารและห้องประชุม                          
พร้อมทั้งได้รับเงินอุดหนุนระดับอนุบาล เป็นครั้งแรก  เป็นเงิน   ๘๕๐  บาท 
 ปี  พ.ศ. ๒๕๐๙   ได้ขอขยายชั้นเรียน ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ขออนุญาตสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง 
และขออนุญาตรับนักเรียนตามความจุได้  ๗๒๐  คน 
 ปี  พ.ศ. ๒๕๑๐  ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖   มีนักเรียนทั้งสิ้น   ๓๔๘  คน  ครู  ๑๗  
คน    และเม่ือวันที่  ๑๗ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๑๑  ทางโรงเรียนได้ขออนุญาตแต่งตั้ง  นางสาวปราณีต   บุญ
จี๊ด  รักษาการณ์ครูใหญ่  จนถึงวันที่  ๒ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๑๑  จึงได้ลาออกไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนในสังกัด      
กรมทหารราชบุรี ทางโรงเรียนจึงขออนุญาตบรรจุ นายการุณ สามารถกุล เป็นครูใหญ่แทน 
 ปี  พ.ศ. ๒๕๑๒  ได้ขอขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๕๓๐ คน ครู ๒๗คน   
และเม่ือวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้ขออนุญาตขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ พร้อมทั้งได้รับ
อนุญาตเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการเรียน 
  ปี พ.ศ. ๒๕๑๔  มีนักเรียนทั้งสิ้น ๗๖๖ คนได้สร้างอาคารเรียนเพ่ิม ๑ หลัง สิ้นค่าใช้จ่าย  ๔๘,๐๐๐  
บาท พร้อมสร้างห้องน้ า ๑ หลัง  เป็นเงิน  ๕,๘๐๐  บาท 

ปี พ.ศ. ๒๕๑๕  มีนักเรียนทั้งสิ้น  ๘๖๓  คน  โดยเป็นนักเรียนระดับอนุบาล  ๒๕๐  คน  
ประถมศึกษา  ๓๓๔  คน และมัธยมศึกษาตอนต้น  ๗๙  คน  ครู  ๒๘  คน     
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ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้เปลี่ยนแปลงค่าเทอม จาก  ๓ เทอม  เป็น ๒ เทอม เทอมละ ๒๐๐ บาท 
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ งดเก็บตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการที่ ๑๒๖/๒๕๑๘  ลงวันที่ ๑๕ กันยายน  พ.ศ. 
๒๕๑๘ 

ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๕๒๘ คน  ได้ขออนุญาตขึ้นค่าเล่าเรียนปีละ ๔๐๐ บาท เป็น ๗๐๐  
บาท  โดยแบ่งเก็บ ๓ ครั้งคือ ครั้งที่ ๑ เก็บ ๓๐๐ บาท  ครั้งที่ ๒ เก็บ ๒๐๐ บาท ครั้งที่ ๓ เก็บ ๒๐ บาท ตาม
ใบอนุญาต 
เลขที่ ๑๖/๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ และสร้างห้องน้ าเพ่ิม ๔ห้อง เป็นเงิน  ๑,๕๘๐ บาท 

ปี พ.ศ. ๒๕๒๕  มีนักเรียน  ๕๑๐ คน  ครู ๒๒ คน  ได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการเรียน
จากปีละ ๗๐๐ บาท เป็นปีละ ๑,๐๐๐ บาท  โดยแบ่งเก็บครั้งละเท่าๆ กัน และได้ขออนุญาตเก็บค่าบ ารุง
วิทยาศาสตร์ปีละ ๑๕๐ บาท และวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๕  ได้ขอลดพื้นที่โรงเรียนจากเดิม ๗  ไร่  ๕๐  
ตารางวา เหลือ ๔ ไร่ ๓ งาน ๔๐ ตารางวา  ตามใบอนุญาตเลขที่ ๒๐/๒๕๒๕  ได้ทาสีอาคาร สิ้นเงิน ๓,๒๕๐ 
บาท  จัดสร้าง     รั้วรอบอาคารเป็นเงิน ๔๔,๐๖๖ บาท 

ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ โรงเรียนได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ    
ได้ขยายห้องเรียนเพ่ิม ๒ หลัง เป็นเงิน ๗๓,๔๗๒ บาท และซ่อมแซมอาคารสถานที่อีก ๘,๓๔๓ บาท  โดยในปี
นี้   มีนักเรียนทั้งสิ้น ๕๕๗ คน  ครู ๒๐ คน 

ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๕๖๒ คน และได้รับอนุญาตขึ้นค่าธรรมเนียมการเรียนเป็นปีละ 
๑,๒๐๐  บาท  ตามหนังสืออนุญาตเลขท่ี ๗๘๙/๒๕๒๘    

ปี พ.ศ. ๒๕๒๙  ได้ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนขนาด ๖×๘  เมตร ๑ หลัง ตามใบอนุญาตเลขที่    
๑๐๕/๒๕๒๙  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙    

ปี พ.ศ. ๒๕๓๐  มีนักเรียน ๕๐๑ คน ครู ๒๐ คน ได้ขอรื้อถอนอาคาร ห้องประชุม ห้องสมุด ขนาด    
๑๒×๓๒ เมตร ๑ หลัง  และขออนุญาตใช้อาคารตึก ๒ ชั้น เป็นอาคารถาวร  

ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้ขออนุญาตปิดท าการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยในปีนี้มีนักเรียน
ทั้งสิ้น ๕๑๑ คน    

ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ โรงเรียนได้ขอเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามเดิม ตามใบอนุญาตเลขที่    
๑๗๑/๒๕๓๒  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และขออนุญาตค่าเล่าเรียนเป็นปีละ ๑,๖๐๐ บาท โดยแบ่ง
เก็บเป็น ๒ เทอมๆ ละเท่าๆ กัน  ตามใบอนุญาตเลขท่ี ๑๖๓/๒๕๓๒ ในปีนี้มีนักเรียน ๕๔๕ คน  ครู ๒๑ คน    

ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ โรงเรียนได้ขออนุญาตใช้อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑ หลัง  
ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ขออนุญาตใช้อาคารเรียนคอนกรีต ๔ ชั้นอีก ๑ หลัง โดยมีนักเรียนทั้งหมด ๙๒๐ 

คน ครู ๓๑ คน ได้ขออนุญาตขึ้นค่าธรรมเนียมการเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาเป็นปีละ ๑,๙๒๐ บาท 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีละ ๒,๕๐๐ บาท  โดยแบ่งเก็บ ๒ เทอม เทอมละเท่ากัน 

ปี พ.ศ. ๒๕๓๖  มีนักเรียนทั้งสิ้น ๗๕๔ คน ครู ๒๙ คน ได้รับอนุญาตขึ้นค่าธรรมเนียมการเรียนระดับ
อนุบาล – ประถมศึกษา เป็นปีละ ๒,๔๙๐ บาท มัธยมศึกษาตอนต้นปีละ ๓,๒๕๐ บาท  ได้สร้างศาลาพักร้อน     
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๑  หลัง สิ้นเงิน ๔๘,๕๐๐ บาท และขออนุญาตสร้างหลังคาโครงเหล็กพ้ืนคอนกรีต สิ้นเงิน ๔๖๙,๒๒๔.๙๒ 
บาท 

ปี พ.ศ. ๒๕๓๘  มีนักเรียน ๘๒๗ คน  ครู ๓๒ คน ได้รับอนุญาตขึ้นค่าธรรมเนียมการเรียนชั้นอนุบาล 
๑ เป็น ๓,๙๐๐ บาท ระดับอนุบาล ๑-๒  เป็น ๒,๘๖๐ บาท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เป็น ๓,๙๐๐ บาท ชั้น
ประถม ศึกษาปีที่ ๒-๖ เป็น ๒,๘๖๐ บาท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เป็น ๔,๔๐๐ บาท มัธยมศึกษาปีที่  ๒-๓ เป็น 
๓,๗๓๐ บาท  โดยแบ่งเกบ็เป็น ๒ ภาคเรียน ภาคเรียนละเท่าๆ กัน 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๐  มีนักเรียน  ๙๒๐ คน ได้ก่อสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง  สิ้นเงิน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
จัดท าห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ สิ้นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท อุปกรณ์ภายในห้องอีก ๕๐,๐๐๐ บาท  

ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ นางปราณีต  กันทอง  ขออนุญาตลาออกจากต าแหน่งครูใหญ่ เหลือคงต าแหน่ง        
ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ พร้อมทั้งขออนุญาตแต่งตั้งนายสนธยา ตุ๋นเจริญ เป็นครูใหญ่แทน ตั้งแต่วันที่         
๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๓  ตามใบอนุญาตเลขท่ี  ชบ  ๐๐๒๘/๒๕๔๓ 

 ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก สช. ได้ท าการรังวัดที่ดิน
ใหม่เพ่ือจัดท าโฉนด โดยโรงเรียนมีที่ดินทั้งสิ้น ๔ ไร่ ๗๘ ตารางวา และได้มีการปรับปรุงอาคารสถานที่หลาย
ส่วน    โดยในปีนี้มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๑๔๕ คน  ครู  ๔๑ คน 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๖  มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๒๐๘  คน ครู ๔๒ คน มีการปรับปรุงห้องเรียน  ห้อง
ประกอบการ  ห้องผู้บริหารต่างๆ  

ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มีนักเรียน  ๑,๓๑๑ คน ครู  ๔๖ คน      
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ขยายชั้นเรียนในชั้น ป.๒  ป.๓  ป.๕  และ ม.๑  โดยมีนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๔๑๑ คน     

คร ู๕๔ คน ได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารส านักงาน ๓ ชั้น ๑ หลัง ตามใบอนุญาตเลขที่ ๑๑๕๗/๒๕๔๘ ลงวันที่   
๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ สิ้นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร ๕ และสระว่าย
น้ า สิ้นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท   

ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โรงเรียนบุญจิตวิทยา เปิดท าการสอนในระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น         
มีอาคารเรียน ๖ หลัง เป็นอาคารเรียนครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง อาคารคอนกรีต ๒ ชั้น ๒ หลัง คอนกรีต ๓ ชั้น       
๑ หลัง  คอนกรีต ๔ ชั้น ๑ หลัง  และขออนุญาตเพิ่มความจุนักเรียนเป็น ๒,๐๐๐ คน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๐ โรงเรียนบุญจิตวิทยา เปิดท าการสอนในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๗๒๒ คน ครู ๖๖ คน นักการภารโรง แม่บ้าน รวม ๑๒ คน และ ได้รับ
การรับรองประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสองจาก สมศ. ในวันที่  ๒๘-๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐       

ปีการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนบุญจิตวิทยา  เปิดท าการสอนในระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา  และ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๘๔๗ คน ครู ๖๗ คน นักการภารโรง  แม่บ้าน รวม ๑๑  คน และมี
อาคารเรียน ๖ หลัง เป็นอาคารเรียนครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง อาคารคอนกรีต ๒ ชั้น ๒ หลัง คอนกรีต ๓ ชั้น ๑ 
หลัง คอนกรีต ๔ ชั้น ๑ หลัง และอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่อาคารคอนกรีต ๔ ชั้น ๑ หลัง สระว่ายน้ า 
สนามกีฬา สนามเครื่องเล่นเด็ก ห้องประกอบการต่างๆ บนเนื้อที่ ๔ ไร่ ๗๖ ตารางวา  
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ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนทั้งสิ้น 
๑,๙๗๖ คน จ านวนห้องเรียน ๕๐ ห้องเรียน ครู ๗๒ คน อาคารเรียนและอาคารประกอบการ ๖ หลัง ในเนื้อที่ 
๔ ไร่ ๗๖ ตารางวา โดยมีนางปราณีต กันทอง เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน และต้นภาคเรียนที่ ๒  
ได้แต่งตั้ง นายจักรกฤช  กันทอง ท าหน้าที่เป็นผู้จัดการแทนโดยมี นายสนธยา ตุ๋นเจริญ เป็นผู้อ านวยการ
โรงเรียน ก่อนสิ้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๒ โรงเรียนได้ขอรื้อถอนอาคารเรียน ๒ หลัง (อาคารคอนกรีต ๓ ชั้น ๑ 
หลัง และอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ ชั้น ๑ หลัง เพ่ือที่จะด าเนินการก่อสร้างอาคารสูง ๖ ชั้น ๑ หลัง  มีห้องใช้
สอย ๑๐๕ ห้อง โดยใช้งบประมาณ ประมาณ  ๘๕ ล้านบาท ซึ่งคาดว่าสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ จะแล้วเสร็จ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๙๘๕ 
คน จ านวนห้องเรียน ๕๐ ห้องเรียน ครู  ๘๗ คน อาคารเรียนและอาคารประกอบการ ๖ หลัง  ในเนื้อที่ ๔ ไร่ 
๗๖ ตารางวา โดยมีนางปราณีต กันทอง เป็นผู้รับใบอนุญาตโดยมี ดร.จักรกฤช กันทอง เป็นผู้จัดการ และนาย
สนธยา ตุ๋นเจริญ เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน  

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๙๕๕ 
คน จ านวนห้องเรียน ๕๐ ห้องเรียน ครู ๗๙ คน อาคารเรียนและอาคารประกอบการ ๖ หลัง  ในเนื้อที่ ๔ ไร่ 
๗๖ ตารางวา โดยมีนางปราณีต กันทอง เป็นผู้รับใบอนุญาต  นายจักรกฤช กันทอง เป็นผู้จัดการ และนาย
สนธยา ตุ๋นเจริญ เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน  

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๘๙๒
คน จ านวนห้องเรียน ๕๐ ห้องเรียน ครู ๘๖ คน อาคารเรียนและอาคารประกอบการ ๖ หลัง  ในเนื้อที่ ๔ ไร่ 
๗๖ ตารางวา โดยมีนางปราณีต กันทอง เป็นผู้รับใบอนุญาต  ในปีการศึกษานี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใน
ต าแหน่งผู้จัดการ เดิมคือ นายจักรกฤช  กันทอง เปลี่ยนเป็น นางชวาลา  กันทอง  และในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการจากเดิม  คือ นายสนธยา  ตุ๋นเจริญ  เปลี่ยนเป็น นายจักรกฤช  กันทอง  

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๖๔๘
คน จ านวนห้องเรียน ๔๙ ห้องเรียน ครู ๘๔ คน อาคารเรียนและอาคารประกอบการ ๓ หลัง  ในเนื้อที่ ๔ ไร่ 
๗๖ ตารางวา โดยมีนางปราณีต กันทอง เป็นผู้รับใบอนุญาต   นางชวาลา  กันทอง เป็นผู้จัดการ  และดร.จักร
กฤช  กันทอง  เป็นผู้อ านวยการ  

 โรงเรียนถือนโยบายในการจัดการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ  พยายามจัดหาสื่อและอุปกรณ์การ
เรียน รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาช่วยในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน อีกทั้งยังพัฒนาครูผู้สอนให้
มีหลักการสอน กระบวนการสอน วิธีการสอนที่ทันสมัย หลากหลาย มีทักษะกระบวนการ เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง อีกทั้งยังมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมีความพร้อมทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์/       จิตใจ สังคม และสติปัญญา ฝึกให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม มีความคิด
สร้างสรรค์ มีระเบียบวินัย มีจรรยามารยาท มีสุขภาพกายท่ีแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากสารเสพติดและ
อบายมุข สามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปปรับใช้ในชีวิต (มีทักษะชีวิต) รู้จักการพ่ึงพาตนเอง สม
ดังปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า   อตตาหิ อตตาโน นาโถ "ตนแลเป็นที่พ่ึงแห่งตน" 
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แผนที่โรงเรียน 
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โครงสร้างการบริหาร (แผนภูมิ) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  
 

 

โรงเรียนบุญจิตวิทยาแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการ
บริหารงบประมาณและการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการ

บริหาร / เทคนิคการบริหารแบบมีส่วนร่วม เช่น การพัฒนาตามกระบวนการ PDCA 
 

คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน 

 ผู้รับใบอนุญาต  

  ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ 

    ฝ่าย 
บริหารงานท่ัวไป 

 
 

  ฝ่าย 
บริหารงานงบประมาณและการเงิน 

  ฝ่าย 
บริหารงานบุคคล 

  ฝ่าย 
บริหารงานวิชาการ 

๑. งานหลักสูตร 
๒. งานการเรียนการสอน 
๓. งานวัดผล ประเมินผล 
๔. งานห้องสมุด 
๕. งานแนะแนว 
๖. งานสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลย ี
๗. งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๘. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. งานกลุ่มสาระการเรียนรู ้
๑๐. งานทะเบียนนักเรยีน 
๑๑. งานประกันคณุภาพ 
๑๒. งานนโยบายและแผน 
๑๓. งานนิเทศการสอน 
๑๔. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๑. งานบริหารการเงิน 
๒. งานบริหารบัญชี 
๓. งานงบประมาณ
ประจ าป ี
๔. งานจัดซื้อ จัดจา้ง 
๕. งานทะเบียนพัสดุ 
ครุภณัฑ ์
๖. งานธุรการ 
๗. งานสารบรรณ 
๘. งานสถิตินักเรียน 

๑. งานวางแผนอัตราก าลัง 
๒. งานสรรหา และบรรจุ
แต่งตั้ง ถอดถอน 
๓. งานส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
๔. งานก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ 
๕. งานสวัสดิการ ขวัญ
ก าลังใจ 
๖. งานทะเบียนผู้อ านวยการ 
ครู เจ้าหน้าท่ี และบุคลากร 

๑. งานประชาสัมพันธ์ 
๒. งานส่งเสริมสนับสนุนและ
ประสานงานการศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ
สถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
๓. งานพัฒนาระบบและ
เครือข่ายข้อมลูสารสนเทศ 
๔. งานอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม/ซ่อมแซมอาคาร 
๕. งานอ่ืนๆ ท่ีไดร้ับมอบหมาย  

 ผู้จัดการ 

 
โครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนบุญจิตวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
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๑.๗ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘  โรงเรียนบุญจิตวิทยา จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี   มี
สุนทรียภาพ ครูเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บริหารจัดการครบวงจรด้วยเทคโนโลยี 
 
พันธกิจ (Mission) 

๑. พัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๒. พัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมสุนทรียภาพของผู้เรียน 
๓. ครูปรับกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการคิดวิเคราะห์ ให้

ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
๔. จัดสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ 
๕. ปรับโครงสร้างการบริหารให้เป็นระบบและชัดเจน 
๖. น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็น

ระบบ 
 

เป้าประสงค์ ( Objectives) 
๑. ผู้เรียนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๒. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ มีสุขภาพกายและจิตที่ดี  
๓. ครูมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการคิดวิเคราะห์ ฝึกให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
๔. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายจากสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ และสามารถสร้าง

องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  
๕. ครูมีความสามารถในการผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๖. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
๗. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 
๘. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในพฤติกรรมที่ดีของบุตรหลาน 
๙. ผู้ปกครองมีความไว้วางใจในการบริหารงานของโรงเรียน 
๑๐. ชุมชนเห็นความส าคัญและให้การสนับสนุนทุกด้าน 
๑๑. โรงเรียนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากสาธารณชน 

๑.๘ เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา             “นักเรียนเป็นคนดี มีสุนทรียภาพ” 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  “ก้าวล้ าเทคโนโลยี” 
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๑.๙ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนานโยบายการจัดการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
กลยุทธ์ที่ ๕ มาตรการส่งเสริม  
 

 

เป้าหมาย/เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กล
ยุทธ์ 

สภาพความส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 

๑. ผู้เรียนแสดงออกถึงความเป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๑. ร้อยละ๙๐ของผู้เรียนที่
แสดงออกถึงความเป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม 
 

๒. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในระดับ “ดี” ขึ้นไป 

๒. ร้อยละ๙๐ของผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในระดับ “ดี” ขึ้น 
 

๓. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวน 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

๓. สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีได้รับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาที่
สามารถตรวจสอบได้ 
 

๔. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

๔. สถานศึกษามีงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนโดยตรง อย่างน้อย ๕ 
รายการ 
 

๕. ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทุกรายวิชา และสามารถใช้ภาษา
ต่างชาติที่เรียนในการสื่อสารได้ 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๕. ร้อยละ๙๐ของผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย ที่มีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
คือ ร่างกาย สังคม อารมณ์ และ
สติปัญญา เหมาะสมกับวัย 
 



๙ 
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๖. ผู้เรียนมีผลการประเมินทักษะกระบวนการ 
และสมรรถนะส าคัญ ในระดับ “ดี” ขึ้นไป 

๖. ร้อยละ๙๐ของครูที่มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

๗. ผู้เรียนสามารถใช้ Internet ในการสืบค้น
ข้อมูลได้ และครูน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้
ประกอบการเรียนการสอน 
 

พัฒนานโยบายการจัดการ
เรียนรู้ 

๗. ร้อยละ๙๐ของครูที่มีเครื่องมือวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง 

๘. ผู้เรียนใช้หลักประชาธิปไตยในการด าเนิน
ชีวิตและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๘. ร้อยละ๙๐ของครูที่มีรายงานการ
วิจัยในชั้นเรียน คนละ ๑ เรื่อง/ปี
การศึกษา 
 

๙. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาให้โดดเด่น 

๙. ร้อยละ๗๐ของผู้เรียนที่มีระดับ
ผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ทุกรายวิชา 
 

๑๐. ครูพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

๑๐. ผู้เรียนที่สามารถใช้ภาษา
ต่างชาติที่เรียนในการสื่อสารได้ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 

๑๑. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือและเป็นที่
ไว้วางใจของชุมชน 

มาตรการส่งเสริม ๑๑. ร้อยละ๑๐๐ของผู้เรียนที่มี
ทักษะกระบวนการในระดับ “ดี” 
ขึ้นไป 
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
 ๒.๑ ผู้รับใบอนุญาต นางปราณีต   กันทอง   

 โทรศัพท์  ๐๘-๑๔๓๖-๗๘๗๗ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี    สาขา บริหารการศึกษา 
 ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๑๙ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๓๗ ปี ๘  เดือน 

๒.๒  ผู้จัดการ นางชวาลา  กันทอง    
 โทรศัพท์  ๐๘-๑๔๑๑-๕๕๗๗    E-Mail : chavala.gun@gmail.com 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท    สาขา  บริหารการศึกษา 
 ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๓ ปี  

๒.๓ ผู้อ านวยการโรงเรียน     นายจักรกฤช   กันทอง  
โทรศัพท์  ๐๘-๐๖๓๙-๗๗๐๐   E-Mail : jakkrit.kunthong@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา  ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๓ ปี  

๒.๔  รองผู้อ านวยการโรงเรียน ๓ คน 
 ๑)  ผู้จัดการ นางชวาลา  กันทอง  โทรศัพท์  ๐๘-๑๔๑๑-๕๕๗๗    
 E-Mail : chavala.gun@gmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขา  บริหารการศึกษา 
 ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๒ ปี  
๒)  นายสนธยา    ตุ๋นเจริญ   โทรศัพท์  ๐๘-๑๓๗๗-๐๑๖๗ 
E-Mail : sontaya.to@gmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขา  บริหารการศึกษา  
ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๒ ปี 
๓)  นางลัดดาวัลย์   สืบจากเทียม   โทรศัพท์  ๐๘-๒๒๕๗-๕๕๘๒ 
E-Mail : laddaw.st@gmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขา  บริหารการศึกษา

 ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๒ ปี 
 ๒.๕  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน ๔ คน 
      ๑)  นางสาววรรณา    เสนีย์วงศ์ วุฒิการศึกษา   ครุศาตรบัณฑิต  โทรศัพท์  ๐๘-๑๗๖๑-๘๗๕๕  
 E-Mail : wanna.sane@gmail.com รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
      ๒)  นางสาววันทนา   โกกิม วุฒิการศึกษา   ครุศาสตรบัณฑิต  โทรศัพท์  ๐๘-๙๕๔๕๕๓๔๖   
 E-Mail : wantana_๔๐@hotmail.com รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
      ๓)  นางสาวสุนิสา  กันทอง วุฒิการศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิตโทรศัพท์  ๐๘-๑๓๗๗๘๙๔๒   
 E-Mail : sunisa.kunthong@mail.com รับผิดชอบฝ่ายงบประมาณและการเงิน  
 ๔)  นางวัชรา   เชตฐราช  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตร์บัณฑิต โทรศัพท์  ๐๘-๖๘๖๐-๗๐๐๒   
 E-Mail : watchara.cha@hotmail.com รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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๒.๕ ลักษณะผู้รับใบอนุญาต 
  บุคคลธรรมดา 

  ❍  นิติบุคคล 

❍  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท ❍  มูลนิธิในพุทธศาสนา/ การกุศลของวัด 

❍  มูลนิธิในคริสต์ศาสนา  ❍  มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 

❍   อ่ืน ๆ (ระบุ).............................. 
 

๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
 

 ๓.๑ ที่ตั้ง   ❍  กทม.       ภูมิภาค 
  

๓.๒ ลักษณะโรงเรียน 
                   

 สามัญทั่วไป     ❍ สามัญศึกษาและ EP   
     

❍ EP         ❍  อิสลามศึกษา   
 

                        ❍  การกุศล       ❍ การสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญของมูลนิธิ/มัสยิด 
  

๓.๓ ระดับท่ีเปิดสอน 
 

          ❍ ปฐมวัย  ❍ปฐมวัย – ประถมศึกษา    ปฐมวัย – ม.ต้น 
 

          ❍ ปฐมวัย – ม.ปลาย   ❍ ประถมศึกษา  ❍ ประถมศึกษา – ม.ต้น 
 

          ❍ ประถมศึกษา – ม.ปลาย ❍ ม.ต้น  ❍ ม.ต้น – ม.ปลาย 
 

            ❍ ม.ปลาย    ❍ อ่ืนๆ 
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๓.๔ จ านวนห้องเรียนจ าแนกตามหลักสูตร/โครงการ 
 

ระดับชั้น 
จ านวนห้องเรียน 

ไทย EP อิสลาม รวม 
เตรียมอนุบาล ๑ - - ๑ 
อนุบาล   ๑๕ - - ๑๕ 
ประถมศึกษา (ป.๑-๖) ๒๕ - - ๒๕ 
มัธยมต้น (ม.๑-๓) ๙ - - ๙ 
มัธยมปลาย (ม. ๔-๖) - - - - 
อ่ืน ๆ ....................................... - - - - 

รวม ๕๐ - - ๕๐ 
 
๓.๕ จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามหลักสูตร/โครงการและเพศ 
 

หลักสตูรโครงการ/
ระดับชั้น 

 

จ านวนผู้เรียน 
ไทย EP อิสลาม รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 
เตรียมอนุบาล ๕ ๖ - - - - ๕ ๖ ๑๑ 

อนุบาล   ๑๘๑ ๒๐๖ - - - - ๑๘๑ ๒๐๖ ๓๘๗ 

ประถมศึกษา (ป.๑-๖) ๔๔๘ ๔๘๓ - - ๒ ๑ ๔๕๐ ๔๘๔ ๙๓๔ 
มัธยมต้น (ม.๑-๓) ๑๔๘ ๑๗๙ - - - - ๑๔๘ ๑๗๙ ๓๒๗ 
มัธยมปลาย (ม. ๔-๖) - - - - - - - - - 
อ่ืน ๆ 
.................................... 

- - - - - - - - - 

รวม ๗๘๒ ๘๗๔ - - - - ๗๘๔ ๘๗๕ ๑,๖๕๙ 
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๓.๖ จ านวนผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษ 
 

รายการ 

จ านวน (คน) 

เตรียม
อนุบาลและ

อนุบาล 

ประถม ม.ต้น ม.
ปลาย 

รวม คิดเป็น
ร้อยละ 

๑. ผู้เรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม.  - - - - - - 
๒. ผู้เรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ - - - - - - 
๓.  ผู้เรียนปัญญาเลิศ    - ๔๗๑ ๒๖.๖๙ 
    ๓.๑  คณิตศาสตร์ ๑๕ ๒๗ ๑๐ - ๕๒ ๒.๙๕ 
    ๓.๒  วิทยาศาสตร์ ๘ ๒๑ ๑๒ - ๔๑ ๒.๓๒ 
    ๓.๓  ภาษาอังกฤษ ๖ ๑๕ ๘ - ๒๙ ๑.๖๔ 
     ๓.๔  ศิลปะ ๒๗ ๕๕ ๓๐ - ๑๑๒ ๖.๓๕ 
     ๓.๕ นาฏศิลป์/ดนตร ี ๒๔ ๓๖ ๒๑ - ๘๑ ๔.๕๙ 
     ๓.๖  พลศึกษา ๔๕ ๓๖ ๔๖ - ๑๒๗ ๗.๑๙ 
     ๓.๗  อ่ืน ๆ (ระบ)ุการงาน - ๑๒ ๑๗ - ๒๙ ๑.๖๔ 
๔. ผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ   - - - - - - 
     ๔.๑ ยากจน - - - - - - 
     ๔.๒ ด้อยโอกาส   - - - - - - 
    ๔.๓ อ่ืน ๆ (ระบ)ุ.................................. - - - - - - 

๕. ผู้เรียนซ้ าชั้น - - - - - - 
๖. ผู้เรียนที่ขาดเรียนมากกว่าร้อยละ ๕ของ
เวลาเรียน (วัน)  ตลอดปีการศึกษา 

๑๕ ๑๔๒ ๒๑๑ - ๓๖๘ ๒๐.๘๕ 

๗. ผู้เรียนลาออกกลางคัน - - - - - - 
๘. ผู้เรียนที่ท าชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ๕๒ ๑๒๕ ๖๔ - ๒๔๑ ๑๓.๖๕ 
๙. ผู้เรียนที่อยู่ในภาวะเสี่ยง   - - - - - - 

๙.๑  เอดส์ - - - - - - 
๙.๒ ยาเสพติด - - - - - - 
๙.๓ ความรุนแรง - - - - - - 
๙.๔ พฤติกรรมก้าวร้าวตามค าวินิจฉัยของ

แพทย์ 
- - - - - - 
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๓.๗  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๑,๒๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ละ ๙๙.๙๒ 
๓.๘ จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ๑,๒๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๐ 

 ๓.๙ จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ ๑,๒๖๑ คน   
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
 ๓..๑๐  จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง   ๑,๒๕๖ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๙.๕๒ 
 ๓.๑๑ จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  ๑,๒๖๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓.๑๒ จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศ ๑,๒๑๗ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๐ 
 ๓.๑๓ จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สม่ าเสมอ     ๑,๑๔๖คน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๐.๙๑ 
 ๓.๑๔ จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตร
สถานศึกษา ๑,๒๘๓ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๘๑.๐๕ 

๓.๑๕ จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ี
ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  ๑,๐๒๒ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๕.๒๒  
 ๓.๑๖. จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
  อ.๓ จ านวน  ๑๒๖ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
  ป.๖ จ านวน  ๑๔๘ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
  ม.๓ จ านวน  ๑๒๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
        ม.๖  จ านวน.........-........คน  คิดเป็นร้อยละ…-…....   
 ๓.๑๗ อัตราส่วนครู : นักเรียน  
  อัตราส่วนครู : นักเรียน =  ๑ : ๒๘  (ปฐมวัย) 
  อัตราส่วนครู : นักเรียน =  ๑ : ๓๔  (ประถมศึกษา) 
  อัตราส่วนครู : นักเรียน =  ๑ : ๓๓  (มัธยมศึกษา) 
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๔. ข้อมูลบุคลากร 
 ๔.๑ จ านวนบุคลากร  จ าแนกตามหน้าที่  เพศ  ระดับการศึกษา  อายุ  และประสบการณ์   

 
ประเภทบุคลากร 

 
เพศ (คน) 

 
ระดับการศึกษา 

(คน) 

 
อายุเฉลี่ย 

(ปี) 

 
ประสบการณ์ 

ในต าแหน่ง  (เฉลี่ย) 
(ปี) ชาย หญิง ต่ า

กว่า 
ป.ตร ี

ป.ตร ี สูงกว่า 
ป.ตร ี

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จดัการ และ
ผู้อ านวยการ  

- - - - - - - 

ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ - - - - - - - 
ผู้รับใบอนุญาตและผู้อ านวยการ - - - - - - - 
ผู้จัดการและผู้อ านวยการ - - - - - - - 
ผู้รับใบอนุญาต - ๑ - ๑ - ๗๒ ๓๗ 
ผู้จัดการ - ๑ - - ๑ ๔๔ ๓ 
ผู้อ านวยการ ๑ - - - ๑ ๓๙ ๓ 
รองผู้อ านวยการ ๑ ๒ - - ๓ ๕๐ ๒ 
ครู (บรรจุ) ๔ ๕๖ - ๖๐ - ๓๕ ๕ 
ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ) ๕ ๑๗ ๑ ๒๑ - ๓๔ ๔ 
ครูต่างประเทศ ๒ - - ๒ - ๒๕ ๒ 
พ่ีเลี้ยง - ๒ ๒ - - ๓๒ ๓ 
บุคลากรทางการศึกษา - ๕ ๒ ๓ - ๔๒ ๗ 
นักการภารโรง ๒ ๑๐ ๑๒ - - ๔๘ ๖ 
คนขับรถ ๓ - ๓ - - ๔๐ ๖ 
ยามรักษาความปลอดภัย ๑ - ๑ - - ๕๖ ๙ 
อ่ืน ๆ(ระบุ................................) - - - - - - - 

  
 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  ๔๔  คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๙๗ %   
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด  ๒๗  คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๓ % 

   สาขาที่ขาดแคลนครู ❍ ภาษาไทย…-…คน  ❍  คณิตศาสตร์…-…คน        

     วิทยาศาสตร์ ๑ คน    ❍ สังคมศึกษา…-….คน  

❍  สุขศึกษา…-…....คน  ❍ ศิลปศึกษา...…-...คน 
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❍  การอาชีพฯ.…-...คน             ภาษาต่างประเทศ ๑ คน   

❍  คอมพิวเตอร์…-…คน   
๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  

อาคารเรียนจ านวน  ๓  หลัง   อาคารประกอบจ านวน  ๑ หลัง  
ส้วม ๔ หลัง    สระว่ายน้ า ๑ สระ    

 สนามเด็กเล่น ๑ สนาม    สนามฟุตบอล ๑ สนาม     
 สนามบาสเก็ตบอล ………-………..สนาม สนามเทนนิส………-………..สนาม 
 สนาม อ่ืนๆ (ระบ)ุ ........-........... 
 

 

๖. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ บาท รายจ่าย บาท 
เงินงบประมาณ(เงินอุดหนุนรายหวั) ๑๖,๖๔๓,๒๘๑.๒๔ งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๒๒,๖๖๐,๒๕๓.๐๐ 
อุดหนุนนมโรงเรียน ๒,๑๕๒,๔๗๒.๐๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา 
๓๕,๑๕๘,๔๕๒.๒๔ 

อุดหนุนโครงการเรยีนฟรี๑๕ปีอยา่งมีคุณภาพ ๓,๐๓๘.๓๓๙.๐๐ งบอ่ืนๆ(ระบุ) - 
เงินนอกงบประมาณ ๓๕,๙๘๔,๖๑๓.๐๐   
เงินอ่ืนๆ(ระบุ) -   

รวมรายรับ ๕๗,๘๑๘,๗๐๕.๒๔ รวมรายจ่าย ๕๗,๘๑๘,๗๐๕.๒๔ 
 
 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๙ ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๘๐ ของรายรับ 

 
๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม   

๗.๑ อาชีพหลักของชุมชน  คือ    

❍ รับราชการ    ค้าขาย   ❍ เกษตรกร 

 รับจ้าง   ❍ ไม่มีอาชีพ   ❍ อ่ืน ๆ (ระบุ)……………….. 
๗.๒ ศาสนาที่ชุมชนนับถือ  คือ    
พุทธ    คริสต์     อิสลาม 
ฮินดู    ซิกข์      อ่ืน ๆ……………………….. 
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๗.๓ อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่  คือ    
รับราชการ  ค้าขาย   เกษตรกร 

 รับจ้าง  ❍ ไม่มีอาชีพ   อ่ืน ๆ (ระบุ)……………….. 
๗.๔ ศาสนาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ  คือ    

พุทธ   คริสต์   ❍   อิสลาม 

ฮินดู   ซิกข์    ❍   อ่ืน ๆ……………………….. 
๗.๕ รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อครอบครัว  ๑๕๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐  บาทต่อปี 

 ๗.๖ ประเพณ/ีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ  ประเพณีกองข้าว 
 
๘. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 ๘.๑ โอกาส /จุดแข็ง  (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพ่ิมเติมได้)  

ตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญและเป็นประโยชน์  เช่น  แหล่งโบราณสถาน/โบราณวัตถุ 
สถานที่ท่องเที่ยว  
ตั้งอยู่ในเมือง อยู่ใกล้สถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/หน่วยงานอื่น ๆ 
ตั้งอยู่ในเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น/ใกล้ตลาด/แหล่งชุมชน/ใกล้ห้างสรรพสินค้า 
ปลอดภัยต่อยาเสพติด/แหล่งเริงรมย์/แหล่งการพนัน มอมเมาเยาวชน 
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
สภาพแวดล้อมดี/ปลอดโปร่ง/ไม่แออัด/บรรยากาศร่มรื่น 
ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน  ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน/มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
มีวิทยากรในท้องถิ่น/ผู้น าในท้องถิ่นที่มีความรู้ 
ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือบริการชุมชนด้านสุขภาพ/กีฬา/สวัสดิภาพ 
การคมนาคมสะดวก  มีรถรับจ้าง/รถประจ าทางผ่าน 
มีรถรับส่งระหว่างโรงเรียนกับบ้าน 
บุคลากรมีความรู้ความสามารถ/เอาใจใส่ ดูแลเด็กเป็นอย่างดี 
ส่งเสริมคุณภาพบุคลากรให้มีจรรยาบรรณครู 
สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร 
ผู้ปกครองมีศรัทธา/ทัศนคติ/ความเชื่อมั่น ที่ดีต่อโรงเรียน 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สภาพชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ผู้ปกครองเอาใจใส่ 
เน้นจุดเด่นด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 
มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
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๘.๒  ข้อจ ากัด/จุดอ่อน (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพ่ิมเติมได้)  

ต้ังอยู่ในชุมชนที่มีโรงเรียนเอกชน/โรงเรียนเทศบาล/โรงเรียนรัฐบาล หลายโรง 
โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งอบายมุข/แหล่งมอมเมาเยาวชน 
ที่พักอาศัยของผู้เรียนห่างไกลจากโรงเรียน 
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากความเจริญ/อ าเภอ/แหล่งชุมชน 
ทางเข้าโรงเรียนคับแคบท าให้การสัญจรติดขัด 
สถานที่บริเวณโรงเรียนคับแคบ เช่น พ้ืนที่การออกก าลังกาย พ้ืนที่ท ากิจกรรม สนาม 
ไม่มีห้องประชุมที่รองรับส าหรับคนจ านวนมาก 
ผู้เรียนมีทักษะการคิด/ตั้งค าถาม/แสวงหาความรู้ น้อย 
งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
จ านวนผู้เรียนลดลง 
ไม่สามารถขยายการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นได้ 
โรงเรียนมีขนาดเล็กจึงขาดรายได้น ามาพัฒนา 
อาคารไม่ได้รับการปรับปรุง  
ขาดแคลนสื่อ/แหล่งการเรียนรู้ ที่ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าของผู้เรียน 
ขาดแคลนบุคลากร/คร/ูวุฒิทางการศึกษา 
ครูมีภาระงานอ่ืนนอกจากการสอนมาก 
ครูไม่ทันเทคโนโลยี 
มีการเปลี่ยน/โยกย้ายผู้บริหารบ่อย 
โรงเรียนไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย/อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมให้กับชุมชน 
ขาดการนิเทศติดตามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ขาดการรับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการ 
การท ากิจกรรมของโรงเรียนขึ้นอยู่กับวันหยุดของผู้ปกครอง 
ขาดความร่วมมือจากชุมชนและผู้ปกครอง 
ผู้ปกครองไม่เข้าใจหลักสูตรและการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อม 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน /รายได้น้อยการบริหารจัดการไม่คล่องตัว 
ผู้ปกครองเลือกโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตร EP. 
ไม่มีรถรับ-ส่งผู้เรียน 
ครอบครัวแตกแยกมีผลกระทบด้านสุขนิสัย คุณธรรม จริยธรรม 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
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๙. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เวลาเรียน 

(คาบ/ปี) 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้     

รายวิชาพ้ืนฐาน     

   ภาษาไทย ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑ ๕.๐ ๒๐๐ 

   คณิตศาสตร ์ ค ๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑ ๕.๐ ๒๐๐ 

   วิทยาศาสตร ์ ว ๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๑ ๒.๐ ๘๐ 

   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ๑ ๒.๐ ๘๐ 

ส ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๑ ๑.๐ ๔๐ 

   สุขศึกษาและพลศึกษา พ ๑๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๒.๐ ๘๐ 

   ศิลปะ ศ ๑๑๑๐๑  ศิลปะ ๑ ๒.๐ ๘๐ 

   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ง ๑๑๑๐๑  การงานอาชีพ ๑ ๑.๐ ๔๐ 

ง ๑๑๑๐๒ คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐ 

   ภาษาต่างประเทศ อ ๑๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑ ๒.๐ ๘๐ 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน   ๒๓.๐ ๙๒๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม     

   ภาษาต่างประเทศ 
อ ๑๑๒๐๑  ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๑ ๑.๐ ๔๐ 

จ ๑๑๒๐๑  ภาษาจีน ๑ ๑.๐ ๔๐ 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม   ๒.๐ ๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

    กิจกรรมแนะแนว   ๑.๐ ๔๐ 

    กิจกรรมนักเรียน     

         ลูกเสือ / เนตรนาร ี   ๑.๐ ๔๐ 

         ชมรม    ๑.๐ ๔๐ 

    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน ์

    

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๓.๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๒๘.๐ ๑๑๒๐ 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 



๒๐ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เวลาเรียน 

(คาบ/ปี) 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้     

รายวิชาพ้ืนฐาน     

   ภาษาไทย ท ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย ๒ ๕.๐ ๒๐๐ 

   คณิตศาสตร ์ ค ๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๒ ๕.๐ ๒๐๐ 

   วิทยาศาสตร ์ ว ๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๒ ๒.๐ ๘๐ 

   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ๒ ๒.๐ ๘๐ 

ส ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๒ ๑.๐ ๔๐ 

   สุขศึกษาและพลศึกษา พ ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๒.๐ ๘๐ 

   ศิลปะ ศ ๑๒๑๐๑  ศิลปะ ๒ ๒.๐ ๘๐ 

   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ง ๑๒๑๐๑  การงานอาชีพ ๒ ๑.๐ ๔๐ 

ง ๑๒๑๐๒ คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 

   ภาษาต่างประเทศ อ ๑๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๒ ๒.๐ ๘๐ 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน   ๒๓.๐ ๙๒๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม     

   ภาษาต่างประเทศ 
อ ๑๒๒๐๑  ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๒ ๑.๐ ๔๐ 

จ ๑๒๒๐๑  ภาษาจีน ๒ ๑.๐ ๔๐ 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม   ๒.๐ ๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

    กิจกรรมแนะแนว   ๑.๐ ๔๐ 

    กิจกรรมนักเรียน     

         ลูกเสือ / เนตรนาร ี   ๑.๐ ๔๐ 

         ชมรม    ๑.๐ ๔๐ 

    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน ์

    

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๓.๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๒๘.๐ ๑๑๒๐ 

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 



๒๑ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เวลาเรียน 

(คาบ/ปี) 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้     

รายวิชาพ้ืนฐาน     

   ภาษาไทย ท ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย ๓ ๕.๐ ๒๐๐ 

   คณิตศาสตร ์ ค ๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๓ ๕.๐ ๒๐๐ 

   วิทยาศาสตร ์ ว ๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๓ ๒.๐ ๘๐ 

   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา ๓ ๒.๐ ๘๐ 

ส ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๓ ๑.๐ ๔๐ 

   สุขศึกษาและพลศึกษา พ ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๒.๐ ๘๐ 

   ศิลปะ ศ ๑๓๑๐๑  ศิลปะ ๓ ๒.๐ ๘๐ 

   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ง ๑๓๑๐๑  การงานอาชีพ ๓ ๑.๐ ๔๐ 

ง ๑๓๑๐๒ คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ๓ ๑.๐ ๔๐ 

   ภาษาต่างประเทศ อ ๑๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๓ ๒.๐ ๘๐ 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน   ๒๓.๐ ๙๒๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม     

   ภาษาต่างประเทศ 
อ ๑๓๒๐๑  ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๓ ๑.๐ ๔๐ 

จ ๑๓๒๐๑  ภาษาจีน ๓ ๑.๐ ๔๐ 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม   ๒.๐ ๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

    กิจกรรมแนะแนว   ๑.๐ ๔๐ 

    กิจกรรมนักเรียน     

         ลูกเสือ / เนตรนาร ี   ๑.๐ ๔๐ 

         ชมรม    ๑.๐ ๔๐ 

    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน ์

    

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๓.๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๒๘.๐ ๑๑๒๐ 

 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 



๒๒ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เวลาเรียน 

(คาบ/ปี) 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้     

รายวิชาพ้ืนฐาน     

   ภาษาไทย ท ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย ๔ ๕.๐ ๒๐๐ 

   คณิตศาสตร ์ ค ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๔ ๕.๐ ๒๐๐ 

   วิทยาศาสตร ์ ว ๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๔ ๒.๐ ๘๐ 

   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ส ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา ๔ ๒.๐ ๘๐ 

ส ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔ ๑.๐ ๔๐ 

   สุขศึกษาและพลศึกษา พ ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๒.๐ ๘๐ 

   ศิลปะ ศ ๑๔๑๐๑  ศิลปะ ๔ ๒.๐ ๘๐ 

   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ง ๑๔๑๐๑  การงานอาชีพ ๔ ๑.๐ ๔๐ 

ง ๑๔๑๐๒ คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ๔ ๑.๐ ๔๐ 

   ภาษาต่างประเทศ อ ๑๔๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๔ ๒.๐ ๘๐ 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน   ๒๓.๐ ๙๒๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม     

   ภาษาต่างประเทศ 
อ ๑๔๒๐๑  ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๔ ๑.๐ ๔๐ 

จ ๑๔๒๐๑  ภาษาจีน ๔ ๑.๐ ๔๐ 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม   ๒.๐ ๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

    กิจกรรมแนะแนว   ๑.๐ ๔๐ 

    กิจกรรมนักเรียน     

         ลูกเสือ / เนตรนาร ี   ๑.๐ ๔๐ 

         ชมรม    ๑.๐ ๔๐ 

    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน ์

    

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๓.๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๒๘.๐ ๑๑๒๐ 

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 



๒๓ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เวลาเรียน 

(คาบ/ปี) 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้     

รายวิชาพ้ืนฐาน     

   ภาษาไทย ท ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย ๕ ๕.๐ ๒๐๐ 

   คณิตศาสตร ์ ค ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕ ๕.๐ ๒๐๐ 

   วิทยาศาสตร ์ ว ๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๕ ๒.๐ ๘๐ 

   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ส ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา ๕ ๒.๐ ๘๐ 

ส ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๕ ๑.๐ ๔๐ 

   สุขศึกษาและพลศึกษา พ ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๒.๐ ๘๐ 

   ศิลปะ ศ ๑๕๑๐๑  ศิลปะ ๕ ๒.๐ ๘๐ 

   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ง ๑๕๑๐๑  การงานอาชีพ ๕ ๑.๐ ๔๐ 

ง ๑๕๑๐๒ คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ๕ ๑.๐ ๔๐ 

   ภาษาต่างประเทศ อ ๑๕๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๕ ๒.๐ ๘๐ 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน   ๒๓.๐ ๙๒๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม     

   ภาษาต่างประเทศ 
อ ๑๕๒๐๑  ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๕ ๑.๐ ๔๐ 

จ ๑๕๒๐๑  ภาษาจีน ๕ ๑.๐ ๔๐ 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม   ๒.๐ ๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

    กิจกรรมแนะแนว   ๑.๐ ๔๐ 

    กิจกรรมนักเรียน     

         ลูกเสือ / เนตรนาร ี   ๑.๐ ๔๐ 

         ชมรม    ๑.๐ ๔๐ 

    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน ์

    

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๓.๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๒๘.๐ ๑๑๒๐ 

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 



๒๔ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เวลาเรียน 

(คาบ/ปี) 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้     

รายวิชาพ้ืนฐาน     

   ภาษาไทย ท ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย ๖ ๕.๐ ๒๐๐ 

   คณิตศาสตร ์ ค ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๖ ๕.๐ ๒๐๐ 

   วิทยาศาสตร ์ ว ๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๖ ๒.๐ ๘๐ 

   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา ๖ ๒.๐ ๘๐ 

ส ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๖ ๑.๐ ๔๐ 

   สุขศึกษาและพลศึกษา พ ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๒.๐ ๘๐ 

   ศิลปะ ศ ๑๖๑๐๑  ศิลปะ ๖ ๒.๐ ๘๐ 

   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ง ๑๖๑๐๑  การงานอาชีพ ๖ ๑.๐ ๔๐ 

ง ๑๖๑๐๒ คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ๖ ๑.๐ ๔๐ 

   ภาษาต่างประเทศ อ ๑๖๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๖ ๒.๐ ๘๐ 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน   ๒๓.๐ ๙๒๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม     

   ภาษาต่างประเทศ 
อ ๑๖๒๐๑  ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๖ ๑.๐ ๔๐ 

จ ๑๖๒๐๑  ภาษาจีน ๖ ๑.๐ ๔๐ 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม   ๒.๐ ๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

    กิจกรรมแนะแนว   ๑.๐ ๔๐ 

    กิจกรรมนักเรียน     

         ลูกเสือ / เนตรนาร ี   ๑.๐ ๔๐ 

         ชมรม    ๑.๐ ๔๐ 

    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน ์

    

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๓.๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๒๘.๐ ๑๑๒๐ 

 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 



๒๕ 
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ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา น้ าหนัก 
คาบ/

สัปดาห ์
รายวิชา น้ าหนัก 

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 เสริมทักษะคณติศาสตร ์ ๑.๐ ๒ ค ๒๑๒๐๒ เสริมทักษะคณติศาสตร ์ ๑.๐ ๒ 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๐ ๖ รวมรายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๐ ๖ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

กิจกรรมแนะแนว ๐.๕ ๑ กิจกรรมแนะแนว ๐.๕ ๑ 

กิจกรรมนักเรยีน   กิจกรรมนักเรยีน   

     -  ลูกเสือ/เนตรนาร ี ๐.๕ ๑      -  ลูกเสือ/เนตรนาร ี ๐.๕ ๑ 

     -  ชมรม  ๐.๕ ๑      -  ชมรม  ๐.๕ ๑ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน ์

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน ์

  

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑.๕ ๓ รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑.๕ ๓ 

รวมท้ังหมด ๑๕.๕ ๓๑ รวมท้ังหมด ๑๕.๕ ๓๑ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 



๒๖ 
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ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา น้ าหนัก คาบ/

สัปดาห ์

รายวิชา น้ าหนัก 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 เสริมทักษะคณติศาสตร ์ ๑.๐ ๒ ค ๒๒๒๐๒ เสริมทักษะคณติศาสตร ์ ๑.๐ ๒ 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๐ ๖ รวมรายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๐ ๖ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

กิจกรรมแนะแนว ๐.๕ ๑ กิจกรรมแนะแนว ๐.๕ ๑ 

กิจกรรมนักเรยีน   กิจกรรมนักเรยีน   

     -  ลูกเสือ/เนตรนาร ี ๐.๕ ๑      -  ลูกเสือ/เนตรนาร ี ๐.๕ ๑ 

     -  ชมรม  ๐.๕ ๑      -  ชมรม  ๐.๕ ๑ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน ์

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน ์

  

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑.๕ ๓ รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑.๕ ๓ 

รวมท้ังหมด ๑๕.๕ ๓๑ รวมท้ังหมด ๑๕.๕ ๓๑ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
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ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา น้ าหนัก คาบ/

สัปดาห ์

รายวิชา น้ าหนัก 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 ประวตัิศาสตร ์ 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 เสริมทักษะคณติศาสตร ์ ๐.๕ ๑ ค ๒๓๒๐๒ เสริมทักษะคณติศาสตร ์ ๐.๕ ๑ 

ง ๒๓๒๐๑ คอมพิวเตอร ์ ๑.๐ ๒ ง ๒๓๒๐๒ คอมพิวเตอร ์ ๑.๐ ๒ 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๐ ๖ รวมรายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๐ ๖ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

กิจกรรมแนะแนว ๐.๕ ๑ กิจกรรมแนะแนว ๐.๕ ๑ 

กิจกรรมนักเรยีน   กิจกรรมนักเรยีน   

     -  ลูกเสือ/เนตรนาร ี ๐.๕ ๑      -  ลูกเสือ/เนตรนาร ี ๐.๕ ๑ 

     -  ชมรม  ๐.๕ ๑      -  ชมรม  ๐.๕ ๑ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน ์

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน ์

  

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑.๕ ๓ รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑.๕ ๓ 

รวมท้ังหมด ๑๕.๕ ๓๑ รวมท้ังหมด ๑๕.๕ ๓๑ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
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เกณฑ์การจบการศึกษา 

เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 

 (๑)   ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติมตามโครงสร้างเวลาเรียนที่
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  

 (๒)   ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

 (๓)   ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

     (๔)   ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

 (๕)   ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

 
 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 (๑)   ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ๖๖ หน่วยกิต และ

รายวิชาเพ่ิมเติมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 (๒)   ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ๖๖ หน่วยกิต  และรายวิชา

เพ่ิมเติมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 (๓)   ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
     (๔)   ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่

สถานศึกษาก าหนด 
 (๕)   ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี

สถานศึกษาก าหนด 
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๑๐. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๑) ห้องสมุดมีขนาด ๔๐๐ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๔,๐๐๐ เล่ม 
  การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ทศนิยมดิ้วอี้ 
  จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย ๔๕๐ คน ต่อ วัน 
  คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๙ของนักเรียนทั้งหมด  

๒) ห้องปฏิบัติการมีทั้งหมด……๒๖….…ห้อง  ได้แก่ 
ห้องคอมพิวเตอร์  …๒…..ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์  …๒..ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ……๔…..ห้อง ห้องศิลปะ  ……๑…..ห้อง 
ห้องนาฏศิลป์/  ดนตรี ……๒…..ห้อง ห้องพยาบาล  ……๑…..ห้อง 
ห้องศาสนสัมพันธ์ ……๑…..ห้อง ห้องแนะแนว  ……๑…..ห้อง 
ห้องพละ  ……-…..ห้อง ห้องลูกเสือ  ……๑…..ห้อง 
ห้องสื่อการเรียนการสอน ……๑…..ห้อง ห้องสันทนาการ  ……๑…..ห้อง 
ห้องปกครอง  ……๑…..ห้อง ห้องวิชาการ  ……๑…..ห้อง 
ห้องการงาน  ……๑…..ห้อง ห้องไอที   ……๑…..ห้อง  
ห้องประชุม  ……๕…..ห้อง สระว่ายน้ า  ……๑…..สระ 
 

๓) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งาน มีทั้งหมด  ๑๒๐ เครื่อง 
 

คอมพิวเตอร์ จ านวน  (เครื่อง) 
๑.  ใช้ในการเรียนการสอน ๑๐๐ 
๒.  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ ๑๐ 
๓.  ใช้ในการบริหาร ๑๐ 

  
 จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  
 เฉลี่ย ๓๒๐ คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๓๒ ของนักเรียนทั้งหมด 
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๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพ่ิมเติมได้)  
 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
สวนหย่อม/สวนสุขภาพ 

สวนสมุนไพร 
สวนเกษตร 

สวนวรรณคดี 

เรือนเพาะช า 
สนามเด็กเล่น 
ลานกิจกรรม 
ป้ายนิเทศ/บอร์ด 
มุมหนังสือ 
โรงอาหาร 
สระว่ายน้ า 
สหกรณ์ภายในโรงเรียน 

 
๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพ่ิมเติมได้)  

 

  
 
 
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

  โบสถ/์วัด/มัสยิด /โบราณสถาน/โบราณวัตถุ/พิพิธภัณฑ์ 

  สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ/สวนสาธารณะ/สวนสัตว/์อุทยาน 

  สถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/ไปรษณีย์/สถานีต ารวจ/เทศบาล 

  สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/ราชภัฎ/เทคโนโลยีราชมงคล 

  ห้องสมุด/ท้องฟ้าจ าลอง/เมืองจ าลอง 

  ธนาคาร/โรงแรม/ห้างสรรพสินค้า/ตลาด/โรงงาน 

  พ้ืนที่เพาะปลูก/ไร่/สวน 

  หัตถกรรมพ้ืนบ้าน/สินค้าพ้ืนเมือง 

  ค่ายลูกเสือ 
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๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
ในปีการศึกษาที่รายงาน  

ที ่ ชื่อ-สกุล/ระดับชั้น ให้ความรู้เรื่อง/สถานที่ 
๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  LAMPS  สัญจรให้ความรู้โรคเอดส์ โรงเรียนบุญ

จิตวิทยา  วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ คุณหมอให้ค าแนะน าในการรักษาสุขภาพฟัน  

วันที่ ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

๓ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ณพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าบางแสน   ชมสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
บูรพาและ  วัดแสนสุข 

๔ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าบางแสน   ชมสัปดาห์วัน

วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย

บูรพาและ  วัดแสนสุข 

๕ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ณ  ศูนย์

วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  รังสิต 

๖ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนา
ศิลปะวัฒนธรรม  ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและ
พิพิธภัณฑ์สยาม  กรุงเทพฯ 

๗ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์วัด และ

สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญณพระราชวังบางประอิน

วัดใหญ่ชัยมงคลและตลาดน้ าอโยธยาจ.

พระนครศรีอยุธยา 

๘ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทัศนศึกษาณพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งพระราชวังสนาม

จันทร์และพระปฐมเจดีย์จ.นครปฐม 

๙ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติวิทยาด าน้ าดู
ปะการังณพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและ
ทะเลไทยสัตหีบ 
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๑๐ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางด้านโบราณคดีและ
ธรรมชาติวิทยาณเมืองโบราณและสถานตาก
อากาศบางปูสมุทรปราการ 

๑๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระบบจักรวาล ณ ท้องฟ้า

จ าลอง  กรุงเทพฯ 

 
๑๑. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๑๑.๑ ผลงานดีเด่น 

 ๑๑.๑.๑ รางวลัครูดีเด่น ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตอ าเภอศรีราชา 
๑) กลุ่มสาระภาษาไทย 

  ๑.๑ นางสาวรินดา  ค าจริง  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ๑.๒ นางสันทนา  สดใส   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ๑.๓ นางสาวภิรมย์  ภูลายขาว  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ๑.๔ นางกาญจนา  ศรีจันทร์  ได้รับรางวัลระดบัเหรียญทอง 
  ๑.๕ นางสาวภัคฎรนันท์  เรือสูงเนิน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
 ๒) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
  ๒.๑ นางประชุมพร  สายเปีย  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 

๓) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
  ๓.๑ นางมาลี  อ่ิมโอษฐ์   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
 ๔) กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
  ๔.๑ นางจุฑาทิพย์  วงษ์ปามุติ  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

๕) กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
  ๕.๑ นายอดิศกร  ชมพูหลง  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
 ๖) กลุ่มสาระการงานฯ 
  ๖.๑ นางอัญชลี  ค ามา   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
 ๗) ภาษาต่างประเทศ 
  ๗.๑ นางสาวเปรมวดี  บุญกลางศรี  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ๗.๒ นางกษมา  กลิ่นสุคนธ์  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
 ๘) สายสนับสนุน 
  ๘.๑ นางแสงเดือน  สุขสวัสดิ์  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
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 ๙) ปฐมวัย 
  ๙.๑  นางสาวประภาศิริ  ศรีเตชะ  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ๙.๒  นางสาววชัราภรณ์  แก้วราตรี  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

๙.๓  นางสาวละมัย  อุ่นวิเชียร  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
๙.๔  นางสาววราภาพร   กุลกุมภีล์  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
๑๑.๑.๒ รางวัลครูดีในดวงใจของสมาคมครูโรงเรียนเอกชน อ าเภอศรีราชา ประจ าปี ๒๕๕๗  

นางสาวชาริณี   วงศ์วาลย ์
   ระดับนักเรียน 

๑. สรุปผลกิจกรรมแข่งขันโรงเรียนบุญจิตวิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๓  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
๖๔ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ระหว่าง 
วันที่ ๙-๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ระดับปฐมวัย 
ที ่ รายการแข่งขัน รางวัล ชื่อ – สกุล 
๑ การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย เงิน เด็กชายสุวิทวัส  เสมปรี 
๒ การปั้นดินน้ ามัน ปฐมวัย ทองแดง ๑. เด็กหญิงกมลวรรณ  โกมล 

๒. เด็กชายปัณวิชญ์  เขียวข า 
๓. เด็กชายสันธนีชย์  โพธิ์ทอง 

๓ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย เงิน ๑. เด็กหญิงภัทรธิดา  ลาพาพันธ์ 
๒. เด็กชายภูรินทร์  มณีสาคร 
๓. เด็กหญิงวรพิชชา  บุตรนามดี 

๔ การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย ทอง ๑. เด็กชายพิชชากร  สารพันธ์   
 
ระดับประถมศึกษา 

ที ่ กลุ่มสาระฯ รายการแข่งขัน รางวัล ชื่อ – สกุล 
๑ ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับ

ใจความส าคญั ป.๑-ป.๓  
ทองแดง ๑. เด็กหญิงกรภัทธ์  ธีระธนตระกลู 

   
๒ ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัด

ลายมือ ป.๑-ป.๓  
ทองแดง ๑. เด็กหญิงวิมลศริ ิ บุญรอด 

   
๓ ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัด

ลายมือ ป.๔-ป.๖  
เงิน ๑. เด็กหญิงสุพิชา  จันทเขต 

   
๔ ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานท านอง

เสนาะ ป.๑-ป.๓  
เงิน ๑. เด็กหญิงอัฐภิญญา  สดใส 
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๕ ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานท านอง
เสนาะ ป.๔-ป.๖  

เงิน ๑. เด็กหญิงปานระพีพรรณ  ทิวบุญเลีย้ง 
   

๑๖ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเลา่นิทานคุณธรรม ป.๑-ป.
๓  

เข้าร่วม ๑. เด็กหญิงวิรากานต ์ ศิริมงคล 
   

๑๗ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเลา่นิทานคุณธรรม ป.๔-ป.
๖  

เข้าร่วม ๑. เด็กชายธนวัฒน์  ไซดวงจ ู
   

๑๘ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.๔-ป.๖  ทองแดง ๑. เด็กหญิงปทิตตา  ปานวิมล 
๒. เด็กชายภูวดล  ร่มโพธิ์ชี 
   

๑๙ สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.๑-ป.๖  เงิน ๑. เด็กหญิงชนัญชิดา  พันสิ่ว 
๒. เด็กหญิงชนิสรา  ปริยวัฒน์กูล 
๓. เด็กหญิงญานิกา  สิงห์ปั้น 
๔. เด็กหญิงฐานิกา  ถนอมรอด 
๕. เด็กหญิงฐานิดา  ถนอมรอด 
๖. เด็กหญิงธนิษฐา  สายอุต 
๗. เด็กหญิงปภาพินน ์ อรัญทอง 
๘. เด็กหญิงปัฐมกาญจน ์ โอสถ 
๙. เด็กหญิงพรรมัภา  โคกกระเทยีม 
๑๐. เด็กหญิงภัทรวด ี ปานนะลา 
๑๑. เด็กหญิงวราภรณ ์ วรรณศร ี
๑๒. เด็กหญิงศรันย์พร  บุญคุณากร 
๑๓. เด็กหญิงศภุาวิณ ี ชาญป้อม 
๑๔. เด็กหญิงสุพิชา  จันทเขต 
๑๕. เด็กหญิงเขมิกา  พงษ์ถาวร 

 
ระดับมัธยมศึกษา 

ที ่ กลุ่มสาระฯ รายการแข่งขัน รางวัล ชื่อ – สกุล 
๑ ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) 

ม.๑-ม.๓  
ทองแดง ๑. เด็กหญิงณัฐชา  ก๋งเหม็ง 

   
๒ ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัด

ลายมือ ม.๑-ม.๓  
เข้าร่วม ๑. เด็กหญิงเมลวรินทร ์ กระจ่างฤกษ์ 

   
๓ ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานท านอง

เสนาะ ม.๑-ม.๓  
ทอง ๑. เด็กหญิงวิราวรรณ  สิงห์ชัย 

   
๔ คณิตศาสตร ์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 

ม.๑-ม.๓  
เข้าร่วม ๑. เด็กหญิงสุพรรษา  จิตมณ ี

   
๕ คณิตศาสตร ์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓  เข้าร่วม ๑. เด็กหญิงสายธาร  อินทุย 
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๖ วิทยาศาสตร ์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ม.๑-ม.๓  

ทองแดง ๑. เด็กหญิงณัฐฌา  ชมะสุนทร 
๒. เด็กหญิงนิศา  จันทร์สกลุณ ี
๓. เด็กหญิงวรรณภา  อุบล 
   

๗ วิทยาศาสตร ์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.๑-ม.๓  

ทอง ๑. เด็กหญิงชนาพร  ชมชื่น 
๒. เด็กชายปวีนวัช  มณีฉาย 
๓. เด็กหญิงวรนุช  ต้อนไล ่
   

๘ วิทยาศาสตร ์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๑-ม.๓  

เงิน ๑. เด็กหญิงชลธิชา  จ าสันเทียะ 
๒. เด็กหญิงนฤทัย  นักฟ้อน 
๓. เด็กหญิงศศิกานต ์ กฤษณะภูม ิ
   

๙ วิทยาศาสตร ์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ม.๑-ม.๓  

ทอง ๑. เด็กชายนฤชน   ภู่ศร ี
๒. เด็กหญิงพิชญ์นร ี ทิวบุญเลี้ยง 
๓. เด็กชายเจษฎาภรณ์   ทองสาร ิ
   

๑๐ วิทยาศาสตร ์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓  

เงิน ๑. เด็กหญิงบุษญากร  ขอบไชยแสง 
๒. เด็กหญิงอนุธิดา  ติ๊บปะสอน 
   

๑๑ วิทยาศาสตร ์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท
บินนาน (โดยการติดล้อบินข้ึนจากพื้น) 
ม.๑-ม.๓  

เงิน ๑. เด็กชายธนศักดิ ์ ดวงประสิทธ์ิ 
๒. เด็กชายธีรพัฒน์  รัตนพฤกษ ์
   

๑๒ วิทยาศาสตร ์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท
บินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.๑-ม.
๓  

เงิน ๑. เด็กชายจิรวัฒน ์ ทวีศร ี
๒. เด็กชายสิทธิชัย   ยิ่งยง 
   

๑๓ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเลา่นิทานคุณธรรม ม.๑-ม.
๓  

เงิน ๑. เด็กหญิงชัญญารัตน์   ไทรบรุ ี
   

๑๔ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ม.๑-ม.๓  เงิน ๑. เด็กชายนราธิป  แสงอยู ่
๒. เด็กหญิงพัชราภรณ ์ สีใส 
   

๑๕ สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.๑-ม.๖  เงิน 
รอง

ชนะเลิศ
อันดับ๒ 

๑. เด็กหญิงกนกวรรณ  กันหาเวียง 
๒. เด็กหญิงกัญญาภัค  รอดประดบั 
๓. เด็กหญิงณัฐติยาภรณ ์ งูนิ่ม 
๔. เด็กหญิงธัญจิรา  ใจมั่น 
๕. เด็กหญิงปลายฟ้า  บุญเกิด 
๖. เด็กหญิงพรชนก  ปุยแก้ว 
๗. เด็กหญิงพรพรรณ  เมืองเชียงหวาน 
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๘. เด็กหญิงมัทณพร  นุ่มบัว 
๙. เด็กหญิงมานิตา  พลอาจ 
๑๐. เด็กหญิงศริิประภา  ผลเจือ 
๑๑. เด็กหญิงสลลิทิพย ์ สระกลาง 
๑๒. เด็กหญิงสิรญิากร  ทองสุข 
๑๓. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย ์ มะปรางหวาน 
๑๔. เด็กหญิงสุพิชฌาย ์ วงศ์สิม 
๑๕. เด็กหญิงอรพรรณ  สุขสอาด 
   

๑๖ ศิลปะ-ทัศนศิลป ์ การแข่งขันสร้างสรรคภ์าพด้วยการปะ
ติด ม.๑-ม.๓  

ทองแดง ๑. เด็กหญิงธัญลักษณ ์ โพธิ์เตี้ย 
๒. เด็กหญิงวิศวนารถ  รุ่งเจริญพลกุล 
   

๑๗ ศิลปะ-ทัศนศิลป ์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) 
ม.๑-ม.๓  

เงิน ๑. เด็กชายอศวนนท์  บัวกล้า 
   

๑๘ ศิลปะ-ทัศนศิลป ์ การแข่งขันประตมิากรรม ม.๑-ม.๓  ทองแดง ๑. เด็กชายกิตติพงษ์  สร้อยสด 
๒. เด็กชายวัชรา  มิ่งขวัญ 
๓. เด็กชายเจมส ์ ศรีแสง 
   

๑๙ ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.
๑-ม.๓  

เข้าร่วม ๑. เด็กชายชัชชัย  สุธรรมวิจิตร 
   

๒๐ ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเลา่นิทาน (Story 
Telling) ม.๑-ม.๓  

เงิน ๑. เด็กหญิงธนิสร  ศรีปัญญา 
   

๒๑ ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.๑-ม.๓  ทองแดง ๑. เด็กหญิงวรรณภา  หยาดไธสง 
   

 
๑๑.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ระดับปฐมวัย 
 

ที ่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
เป้าหมาย ความส าเร็จ 

(จ านวน / ร้อยละ) 
๑ โครงการส่งเสริมพัฒนาการทาง

ร่างกาย 
๑. เด็กร้อยละ ๘๕.๐๐ มีน้ าหนกั ส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๒. เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ มีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย 
๓. เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ มีสุขนิสยัในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง 

๙๐.๖๑ (ดีมาก) 
 

๙๕.๕๘ (ดีเยี่ยม) 
 

๙๑.๔๔ (ดีเยี่ยม) 
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๔. เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ หลีกเลี่ยงต่อ
สภาวะที่เสีย่งต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่ง
เสพติด 

๙๘.๓๔ (ดีมาก) 

๒ โครงการส่งเสริมพัฒนาการทาง
อารมณ์ และจิตใจ 

๑. เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ ร่าเริงแจ่มใส มี
ความ รู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
๒. เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ มีความมั่นใจ และ
กล้าแสดงออก 
๓. เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ ควบคุมอารมณ์
ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
๔. เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ ชื่นชมศลิปะ ดนตรี 
การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 

๙๙.๐๑ (ดีเยี่ยม) 
 

๙๗.๐๒ (ดีมาก) 
 

๙๘.๕๑ (ดีเยี่ยม) 
 

๙๙.๐๑ (ดีเยี่ยม) 
 

๓ โครงการพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารจัดการของผู้บริหาร 

๑. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญา และหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒ .ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาปฐมวัย ใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๓. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการ
วิจัยเป็นฐานคิดทางดา้นวชิาการและการ
จัดการ ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๔. ผู้บริหารสามารถบริหาร จัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ในระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม 
๕. ผู้บริหารส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ในระดับ
คุณภาพ   ดีเยี่ยม 
๖. ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรกึษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ในระดบั
คุณภาพ  ดีเยี่ยม 
๗. เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพงึพอใจผล
การบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย ใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 

๓.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 

๓.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๓.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 

๓.๐๐ (ดีมาก) 
 
 
 

๓.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๓.๐๐ (ดีมาก) 
 
 
 

๒.๐๐ (ดีมาก) 
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๔ โครงการปรับปรุงและพฒันา
หลักสูตร 

๑. สถานศึกษามีการจัดท าหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ     ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒. ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายเกิดความ
ตระหนักและเข้าใจการจัดการศกึษา
ปฐมวัย  ในระดบัคุณภาพ ดีเยี่ยม 

๔.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๓.๒๐(ดีมาก) 
 

 
  ๓. ครูจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนัก

รู้และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๔. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง 
ชุมชน และท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาและพฒันาคุณภาพการศึกษา
ระดับปฐมวยัของสถานศึกษา  ในระดับ
คุณภาพ    ดีเยี่ยม  
๕.  สถานศึกษาจัดให้มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  ใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

๔.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๔.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 
 

๓.๒๐(ดีมาก) 
 
 

๕ โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

๑. สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา ในระดบัคุณภาพ 
ดีเยี่ยม 
๒. สถานศึกษาจัดท าและด าเนนิการตาม
แผน พัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพฒันาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๓. สถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสาระสนเทศ
และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๔. สถานศึกษาติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนนิงาน คุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษา ในระดบัคุณภาพ 
ดีเยี่ยม 
๕. สถานศึกษาน าผลการประเมนิคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยา่งตอ่เนื่อง ใน

๐.๘๐ (ดีมาก) 
 
 

๐.๘๐ (ดีมาก) 
 
 
 
 

๐.๘๐(ดีมาก) 
 
 

๐.๔๐ (ดีมาก) 
 
 
 

๐.๔๐ (ดีมาก) 
 
 



๓๙ 
 

Boonjitwitthaya School. 12 M.2 Sukumwit Rd. Sriracha, Chonburi 20230Tel. 0-3835-1005  Website : www.boonjit.ac.th   E-Mail: admin@boonjit.ac.th 

 

ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๖. สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปทีี่
เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 
๑.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

๖ โครงการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ ๑. สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรม
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากร
ในสถานศึกษา ในระดบัคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒. สถานศึกษามีโครงการ กิจกรรมที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง     
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

๒.๕๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๒.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

๗ โครงการพัฒนาสถานศึกษา ตาม
ปรัชญา วสิัยทัศน์ และจุดเน้น 

๑. สถานศึกษาจัดโครงการกิจกรรมพัฒนา
เด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเนน้การจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา ในระดบัคุณภาพ 
ดีมาก 
๒. ผลการด าเนนิงานบรรลุตามเป้าหมาย 
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

๒.๔๐ (ดีมาก) 
 
 

 
 

๒.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

๘ ยกระดับคุณภาพสถานศึกษา ๑. สถานศึกษา มีการจัดโครงการและ
กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบายตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับปฐมวัย 
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒. สถานศึกษามีผลการด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

๓.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 

๒.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
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ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 

ที ่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
เป้าหมาย ความส าเร็จ 

(จ านวน / ร้อยละ) 
๑ สร้างเสริมสุขภาพและสนุทรียภาพ

ของผู้เรียน 
๑. ผู้เรียนรอ้ยละ ๙๐.๐๐ มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีน้ าหนัก 
ส่วนสงู และมสีมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรนุแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ เห็นคุณค่าใน
ตนเอง  มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 
๕. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีมนุษยสัมพันธท์ี่
ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
๖. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ สร้างผลงานจาก
เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา 

๙๙.๗๖ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๙๖.๙๒ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๙๙.๕๒ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 

๙๙.๗๖(ดีเยี่ยม) 
 
 

๙๙.๙๒ (ดีเยี่ยม) 
 

๑๐๐.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐  มีลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐  มีความเอ้ือ
อาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐  ยอมรับ
ความคิดและวฒันธรรมที่แตกตา่ง 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐  ตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิง่แวดล้อม 

๑๐๐.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 

๙๙.๕๒(ดีเยี่ยม) 
 
 

๑๐๐.๐๐(ดีเยี่ยม) 
 

๑๐๐.๐๐(ดีเยี่ยม) 
๓ โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 

 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีนิสัยรกัการอ่าน
และแสวงหาความรูด้้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีทักษะในการอ่าน 
ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพือ่ค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 

๙๘.๘๘ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๙๗.๔๘ (ดีเยี่ยม) 
 

 



๔๑ 
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  ๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ เรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้ และน าเสนอผลงาน 

๙๘.๘๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๙๘.๘๘ (ดีเยี่ยม) 

๔ โครงการสร้างเสริมความสามารถใน
การคิดและแก้ปัญหา 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ สรุปความคิด
จากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ น าเสนอวิธีคิด 
วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ก าหนด
เป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสนิใจแก้ปัญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีความคิดริเริ่ม 
และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

๙๐.๙๑ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๘๘.๙๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๘๘.๔๕ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๙๑.๙๑ (ดีเยี่ยม) 

๕ โครงการพัฒนาความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๗๕.๐๐ มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๒๒ มีผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ ์
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๘๑.๐๕ มีผลการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ ์
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๔๐.๐๐ มีผลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ ์

๖๐.๓๖ (ดีมาก) 
 

๘๗.๔๑ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๗๔.๕๔ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๖๑.๔๗ (ดีเยี่ยม) 

๖ โครงการเสริมสร้างทักษะการ
ท างานและเจตคติต่ออาชีพสุจรติ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ วางแผนการท างาน
และด าเนินการจนส าเร็จ 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ท างานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภมูิใจใน
ผลงานของตนเอง 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ท างานร่วมกับผู้อื่น
ได ้
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีความรู้สึกท่ีดตี่อ
อาชีพสุจริต และหาความรู้เกีย่วกับอาชีพท่ี
ตนเองสนใจ 

๙๙.๑๖ (ดีเยี่ยม) 
 

๙๙.๓๒ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๙๙.๕๔ (ดีเยี่ยม) 
 

๙๙.๐๙ (ดีเยี่ยม) 



๔๒ 
 

Boonjitwitthaya School. 12 M.2 Sukumwit Rd. Sriracha, Chonburi 20230Tel. 0-3835-1005  Website : www.boonjit.ac.th   E-Mail: admin@boonjit.ac.th 

 

๗ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลในการปฏิบัตงิานของ
ครู 
 
 
 

๑. ครูร้อยละ  ๙๐.๐๐  มีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งดา้นความรู้  
ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
๒. ครูร้อยละ  ๙๐.๐๐  มีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการ จัดการเรียนรู้  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 

๙๔.๑๘ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 

๙๓.๐๔ (ดีเยี่ยม) 

  ๓. ครูร้อยละ  ๙๐.๐๐  ออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา 
๔. ครูร้อยละ  ๙๐.๐๐  ใช้สื่อและ
เทคโนโลยทีี่เหมาะสม ผนวกกับการน า
บริบทและ        ภูมิปัญญาของท้องถ่ินมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
๕. ครูร้อยละ  ๙๐.๐๐ มีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเนน้การพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
๖. ครูร้อยละ  ๙๐.๐๐  ให้ค าแนะน า  
ค าปรึกษา  และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน    
ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวติด้วย
ความเสมอภาค 
๗. ครูร้อยละ  ๙๐.๐๐  มีการศึกษา วิจัย
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ  และใชผ้ลในการปรับการสอน 
๘. ครูร้อยละ  ๙๐.๐๐ ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอยา่งที่ดี และเปน็สมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา 
๙. ครูร้อยละ  ๙๐.๐๐  จัดการเรียนการ
สอนตามวชิาทีไ่ด้รับมอบหมายเต็มเวลา 
เต็มความ สามารถ 

๙๑.๖๖ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 

๙๗.๒๓ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 

๙๗.๐๒ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 

๙๘.๐๘ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 

๑๐๐.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 

๙๗.๕๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๙๗.๘๗ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 



๔๓ 
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๘ โครงการพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารจัดการของผู้บริหาร 

๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผูเ้รียน ใน
ระดับคุณภาพ ด ี
๒. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเปน็ฐานคิดทั้งดา้นวชิาการและ
การจัดการ ในระดับคุณภาพ ด ี
๓. ผู้บริหารสามารถจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจ าป ีในระดับคุณภาพ ดี 
๔. ผู้บริหารส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
ในระดับคุณภาพ ด ี
๕. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารการจัดการศึกษา ในระดับ
คุณภาพ ด ี
๖. ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรกึษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา ในระดับคุณภาพ ด ี

๑.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๒.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 
 

๒.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 

๒.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๑.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๒.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 

๙ โครงการประสานความร่วมมือ
ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง และชุมชน 

๑. คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตัิ
หน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด ในระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒. คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม 
ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลผุลส าเร็จตาม
เป้าหมาย ในระดบัคุณภาพ ดีเยีย่ม 
๓. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา ในระดับคุณภาพ ดี
เยี่ยม 

๒.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๑.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 
 

๒.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

๑๐ โครงการปรับปรุงและพฒันา
หลักสูตรสู่การปฏิบัต ิ

๑. หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น ในระดบัคณุภาพ ดี
เยี่ยม 
๒. สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ

๒.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๑.๙๔ (ดีเยี่ยม) 
 



๔๔ 
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ถนัด ความสามารถ และความสนใจ ใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๓. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความ 
สามารถ  ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียน ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๔. สถานศึกษาสนับสนนุให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๕. สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายใน 
ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
๖. สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน   
ที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลมุถึงผู้เรียนทุก 
คน  ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
 

๑.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 

๑.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๑.๘๒ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๑.๘๒ (ดีเยี่ยม) 
 

๑๑ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และบริการในโรงเรียน 

๑. สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มี
สิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพ
การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มร่ืน และมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน ในระดบัคณุภาพ ดี
เยี่ยม 
๒. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียนในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๓. สถานศึกษาจัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม   ในระดบัคุณภาพ ดีเยี่ยม 

๓.๒๐(ดีเยี่ยม) 
 
 
 
 
 

๒.๕๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 

๒.๓๘ (ดีเยี่ยม) 

๑๒ โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถาน ศึกษา 

๑. สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
๒. สถานศึกษาจัดท าและด าเนนิการตาม
แผน พัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพฒันาคุณภาพตาม

๑.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๑.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
๓. สถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคณุภาพ
สถานศึกษา  ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
๔. สถานศึกษามีระบบติดตามตรวจสอบ 
ประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ในระดับ
คุณภาพ  ดีมาก 
๕. สถานศึกษาน าผลการประเมนิทั้ง
คุณภาพภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยา่งตอ่เนื่อง ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
๖. สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปทีี่
เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
 
 

๑.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๐.๕๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 

๐.๕๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๑.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

๑๓ โครงการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ ๑. สถานศึกษามีการสรา้งและพฒันาแหล่ง
เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากแหลง่เรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง ใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศกึษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครวั ชุมชน 
และองค์กรที่เก่ียวข้อง ในระดับคุณภาพ ดี
เยี่ยม 

๕.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 
 
 

๕.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

๑๔ โครงการพัฒนาสถานศึกษา ตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น 

๑. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปา้หมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา ในระดับคุณภาพ ดี 
๒. ผลการด าเนนิงานส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเปา้หมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นของสถานศึกษา ในระดบัคุณภาพ ดี 
 

๓.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 

๒.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
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๑๕ โครงการยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษา 

๑. สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรม
พิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จดุเน้น ตาม
แนว ทางการปฏิรูปการศึกษา ในระดับ
คุณภาพ    ดีมาก 
๒. สถานศึกษามีผลการด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย  ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

๓.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๒.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีท่ีผ่านมา  
 ๑๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย      *  ให้บันทึกระดับคุณภาพ เช่น พอใช้  ดี ....ตามผลประเมิน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ด้านคุณภาพเด็ก      
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย      
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ      
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม      
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา      
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา      
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี  ประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 
     

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา      
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ  

สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
     

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้

สถานศกึษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา      
มาตรฐานที่ ๑๐  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาปรัชญา 

วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 
     

มาตรฐานที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

     

มาตรฐานที่สถานศึกษาเพิ่มเติม      
มาตรฐานที่ ……. ด้านมาตรการส่งเสริม      
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๑๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   *  ให้บันทึกระดับคุณภาพ เช่น พอใช้  ดี ....ตามผลประเมิน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับป
รุง 

พอใ
ช้ 

ด ี ดมีาก 
ดีเยีย่ม 

มาตรฐานด้านคณุภาพผู้เรียน      
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุทรียภาพ      
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ึงประสงค์      
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                 

รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด 
สร้างสรรค์ ตัดสนิใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

 
 

   

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเปน็ตามหลักสูตร      
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ               
 ท างานร่วมกับผู้อืน่ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 
 

   

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา      
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่อย่างมปีระสทิธภิาพและเกิด
ประสิทธผิล 

 
 

   

มาตรฐานที่  ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี                   
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิล 

 
 

   

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชน ฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธผิล 

 
 

   

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้                     
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบดา้น 

     

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่                      
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

     

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายในของ                       
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

     

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามกีารสร้าง ส่งเสริม สนบัสนนุ ให้สถานศึกษา 
เป็นสังคม แห่งการเรียนรู ้

     

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา      
มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา  
และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับป
รุง 

พอใ
ช้ 

ด ี ดมีาก 
ดีเยีย่ม 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม      
มาตรฐานที่ ๑๕   การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป 
การศึกษาเพื่อพัฒนาและสง่เสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

     

๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผา่นมารอบสอง       

       ๑๓.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
      โรงเรียน…บุญจิตวิทยา….ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสอง  
เมื่อวันที่………๒๔…………ถึง……๒๖………เดือน……พฤจิกายน……พ.ศ…๒๕๕๓.ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
ของสถานศึกษา  มีการประเมิน  ๓ ด้าน คือ ผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียนซึ่งสรุปผลการประเมินโดย
ภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

๑๓.๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน :  
การศึกษาปฐมวัย 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา ค่า 

เฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ด้านผู้เรียน       

มาตรฐานที่ ๑   ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

๓.๘๒ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๙๑ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี 

๓.๓๙ ดี ๓ ดี ๓.๑๙ ดี 

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 
ดนตรี และกีฬา 

๓.๗๓ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๖ ดีมาก 
 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 

๓.๒๐ ดี ๓ ดี ๓.๑๐ ดี 

มาตรฐานที่ ๕   ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะทีจ่ าเป็นตามหลักสูตร 

๓.๕๐ 
 

ดีมาก ๓ ดี ๓.๒๕ ดี 
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การศกึษาขั้นพืน้ฐาน :  
การศึกษาปฐมวัย 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา ค่า 

เฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๓.๓๒ 
 

ดี ๓ ดี ๓.๑๖ ดี 

มาตรฐานที่ ๗  ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน  
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 

๓.๖๖ ดีมาก ๓ ดี ๓.๓๓ ดี 

ด้านครู       

มาตรฐานที่ ๘   ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้  
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ 
และมีครูเพียงพอ 

๓.๘๐ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๙๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๙   ครูมีความสามารถใน 
การจัดการเรียนการสอนอย่างมี 
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๓.๓๙ ดี ๓ ดี ๓.๑๙ ดี 

ด้านผู้บริหาร 
      

มาตรฐานที่ ๑๐  ผู้บริหารมีภาวะผู้น า 
และมีความ  สามารถในการบริหาร 
จัดการ 

๓.๒๘ ดี ๔ ดีมาก ๓.๖๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัด 
องค์กร /โครงสร้างและการบริหารงาน 
อย่างเป็นระบบ   ครบวงจร ให้บรรลุ 
เป้าหมายการศึกษา 

๒.๙๒ ดี ๔ ดีมาก ๓.๔๖ ดี 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัด 
กิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๓.๔๗ ดี ๓ ดี ๓.๒๔ ดี 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามี 
หลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและ 
ท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ 

๒.๖๐ พอใช้ ๔ ดีมาก ๓.๓๐ ดี 
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การศกึษาขั้นพืน้ฐาน :  
การศึกษาปฐมวัย 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา ค่า 

เฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริม 
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ 
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

๓.๒๖ ดี ๔ ดีมาก ๓.๖๓ ดีมาก 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.      ได้          ไม่ได้ 
 

๑๓.๑.๒ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน :  
ประถมและมัธยมศึกษา 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา ค่า 

เฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ด้านผู้เรียน       

มาตรฐานที่ ๑   ผู้เรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

๓.๕๖ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๗๘ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีสุขนิสัย  
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

๓.๔๕ ดี ๓ ดี ๓.๒๓ ดี 

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ 
และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และ 
กีฬา 

๓.๑๐ ดี ๔ ดีมาก ๓.๕๕ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  มี 
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิด 
ไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 

๒.๗๒ พอใช้ ๒ พอใช้ ๒.๓๖ พอใช้ 

มาตรฐานที่ ๕   ผู้เรียนมีความรู้และ 
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 

๒.๖๕ พอใช้ ๓ ดี ๒.๘๓ ดี 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการ 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการ 
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๒.๗๕ พอใช้ ๒ พอใช้ ๒.๓๖ พอใช้ 

มาตรฐานที่ ๗  ผู้เรียนมีทักษะในการ ๓.๑๔ ดี ๔ ดีมาก ๓.๕๗ ดีมาก 
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การศกึษาขั้นพืน้ฐาน :  
ประถมและมัธยมศึกษา 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา ค่า 

เฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ท างาน รักการท างาน  สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ด้านครู       

มาตรฐานที่ ๘   ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้  
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ 
และมีครูเพียงพอ 

๓.๘๗ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๙๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๙   ครูมีความสามารถใน 
การจัดการเรียนการสอนอย่างมี 
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 

๒.๘๒ ดี ๔ ดีมาก ๓.๔๑ ดี 

ด้านผู้บริหาร 
      

มาตรฐานที่ ๑๐  ผู้บริหารมีภาวะผู้น า 
และมีความสามารถในการบริหาร 
จัดการ 

๒.๙๒ ดี ๔ ดีมาก ๓.๖๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๑   สถานศึกษามีการจัด 
องค์กร /โครงสร้างและการบริหารงาน 
อย่างเป็นระบบ  ครบวงจร ให้บรรลุ 
เป้าหมายการศึกษา 

๒.๙๕ ดี ๔ ดีมาก ๓.๔๖ ดี 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัด 
กิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๒.๘๔ ดี ๓ ดี ๒.๙๘ ดี 

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามี 
หลักสูตรเหมาะสมกับ ผู้เรียนและ 
ท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ 

๒.๘๔ ดี ๔ ดีมาก ๓.๔๒ ดี 

มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษาส่งเสริม 
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
ในการพัฒนาการศึกษา 

๓.๒๖ ดี ๔ ดีมาก ๓.๖๓ ดีมาก 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.        ได้            ไม่ได้ 
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 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
 ๑. ครูควรจัดสภาพการเรียนการสอนแบบโครงงาน ที่เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้มากในทุก
ช่วงชั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ตั้งค าถาม ค้นหาเหตุผล แก้ปัญหา ค้นหาค าตอบ และสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง  
 ๒. ครูควรน าเทคนิคและวิธีสอนแบบต่างๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เช่น การสอนแบบ CIPPA  MODEL / แบบ ๔ MAT / แบบ STORY LINE  เป็นต้น  
 ๓. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมเสริม และจัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้พอเพียง เช่น ห้องสมุด ห้องค้นคว้า
หาข้อมูลจาก Internet  อีกท้ังควรปรับปรุงการนิเทศติดตาม ทั้งนิเทศการสอน และติดตามนิเทศโครงการ
ต่างๆ ให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและปฏิบัติการนิเทศ  มีการบันทึกผลการนิเทศเป็นลายลักษณ์อักษร 
พร้อมบันทึกรายงานผลว่ามีการปรับปรุงอย่างไร เพ่ือได้ครบวงจร PDCA ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
โอกาสและข้อจ ากัดของสถานศึกษา   
    โอกาส / จุดแข็งของโรงเรียน คือ ตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญและเป็นประโยชน์  เช่น แหล่ง 
ท่องเที่ยว  ตั้งอยู่ในเมือง อยู่ใกล้สถานที่ราชการ โรงพยาบาล และหน่วยงานอื่นๆ  ปลอดภัยต่อยาเสพติด 
แหล่งเริงรมย์ แหล่งการพนันมอมเมาเยาวชน  ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน  ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีวิทยากรในท้องถิ่น ผู้น าในท้องถิ่นที่มีความรู้  ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงาน
ต่างๆ เพ่ือบริการชุมชนด้านสุขภาพ กีฬา นันทนาการ  การคมนาคมสะดวก มีรถรับจ้าง รถประจ าทางผ่าน    
มีรถรับส่งระหว่างโรงเรียนกับบ้าน  อยู่ใกล้ตลาด แหล่งชุมชน ใกล้ห้างสรรพสินค้า  บุคลากรมีความรู้ความ 
สามารถ เอาใจใส่ดูแลเด็กเป็นอย่างดี  บุคลากรได้รับการส่งเสริมคุณภาพให้มีจรรยาบรรณครู  สนับสนุนด้าน
การพัฒนาบุคลากร  ผู้ปกครองมีศรัทธา ทัศนคติ ความเชื่อมั่นที่ดีต่อโรงเรียน  สภาพชุมชนมีฐานะทาง
เศรษฐกิจดี ผู้ปกครองเอาใจใส่บุตรหลานเป็นอย่างดี  เน้นจุดเด่นด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษ 
   ข้อจ ากัด / จุดอ่อนของโรงเรียน คือ ไม่มีห้องประชุมที่รองรับส าหรับคนจ านวนมาก  ไม่สามารถ
ขยายการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้  สถานที่บริเวณโรงเรียนคับแคบ เช่น พ้ืนที่การออกก าลังกาย พื้นที่ท า
กิจกรรม สนาม  และครูมีภาระงานอ่ืนนอกจากการสอนมาก  
 
สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 
   จุดเด่น 

- เด็กร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
- เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
- เด็กได้รับการส่งเสริมในด้านที่สนใจ ท าให้มีพัฒนาการด้านร่างกายที่เหมาะสมตามวัย 
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- เด็กเป็นคนดีและมีสุนทรียภาพสมวัย 
- ครูฝึกเด็กให้มีความสามารถและกล้าแสดงออกในสิ่งที่เด็กถนัด 
- ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

- ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

- ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 
- สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา 

- ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการการศึกษาปฐมวัย 
- สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
- โรงเรียนมีสถานที่จ ากัดในการจัดกิจกรรมต่างๆ 

  -  เด็กขาดประสบการณ์ในการแข่งขันทักษะภายนอกสถานศึกษา 
 
ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 
 จุดเด่น 

- ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
  -  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  -  ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

 -  ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และลงมือปฏิบัติจริง 
 - ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๔๓  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 -  ครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 -  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียน 
 - ครูมีการให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาผู้เรียนในด้านการเรียน และด้านการด าเนินชีวิต 
 - ครูมีการท าวิจัยในชั้นเรียนในแต่ละรายวิชาตามปัญหาที่พบ 
 -  ครูประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 -  ครูสนใจใฝ่รู้และพร้อมพัฒนาตนเอง 

- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
- สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในกฏกระทรวง 
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จุดที่ควรพัฒนา 
- สถานที่ในโรงเรียนไม่เอ้ืออ านวยกับการจัดกิจกรรม 
- ผู้เรียนยังขาดทักษะกระบวนการและการวางแผนที่ดีในการท าโครงงาน 
- ภาระงานครูเยอะ จึงท าให้ความร่วมมือในงานต่างๆ ต้องสร้างความเข้าใจ พร้อมกับให้เวลา
ในการท างาน หรือขยายเวลาเพิ่มเติม 

- ในระหว่างปีการศึกษาครูมีการเข้า – ออกบ่อยครั้ง ซึ่งท าให้การเรียนการสอนในบางวิชา
ต้องมีการผลัดเปลี่ยนกะทันหัน 

- ควรเพิ่มจ านวนหนังสือท่ีหลากหลายในห้องสมุด 
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๑๓.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   
โรงเรียนบุญจิตวิทยา   ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสามเมื่อวันที่  ๑๔ – ๑๕ ถึง  

๑๗  เดือน   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  ๓ กลุ่ม
ตัวบ่งชี้ คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ซึ่งสรุปผลการประเมิน
โดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

 ๑๓.๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒ – ๕ ปี) น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านรา่งกายสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบงช้ีที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสงัคมสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบงช้ีที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวยั ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบงช้ีที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบงช้ีที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ ๓๕.๐๐ ๓๓.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคณุภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๘๙ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกจิ  และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏริูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๐.๓๙ ดีมาก 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (๓ – ๕ ปี) ประเภทโรงเรียน  
                  ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา...๙๐.๓๙..............คะแนน            
                  มีคุณภาพระดับ.....ดีมาก..................                   
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
                     ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนข้ึนไป             ใช่                   ไม่ใช่ 
                    มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตวับ่งช้ี จาก ๑๒ ตัวบ่งช้ี       ใช่                    ไม่ใช่ 
                    ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่                ไม่ใช่       
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒ – ๕ ปี) 
      สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                      ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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๑๓.๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
: ระดับการศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๕๙ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๕๐ ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๗๕ ด ี
ตัวบงชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๗๓ ด ี
ตัวบงชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๘.๐๒ พอใช้ 
ตัวบงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๘๙ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งชีท้ี่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วสิัยทัศน์ พันธกิจ 

และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะทอ้นเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศทีส่อดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรปูการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๓.๔๗ ดีมาก 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป       ใช่           ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้        ใช่     ไม่ใช่ 
ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน     ใช่       ไม่ใช่         
 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
      สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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จุดเด่น 
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 

 เด็กมีพัฒนาการสมวัยทั้งทุกด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย แต่งกายดีสะอาด สมรรถภาพทางกายดี มีครู

และผู้ปกครองสนใจด้านคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมด้านสุขนิสัยและสุนทรียภาพ มีเป้าหมายร่วมกันในการดูแล

ให้เด็กมีความสุขด้านอารมณและจิตใจ ครูใช้สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี่และสื่อวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ มีผลงาน

สร้างสรรค์ งานจากภาพวาดและงานประดิษฐ์เสษวัสดุของเด็กปฐมวัยที่น่าสนใจ ลงมือปฏิบัติจริง ได้รับค า

ชมเชยจากสมาคมโรงเรียนเอกชนศรีราชา ด้านสังคมมีมารยาทดี สอนเน้นมารยาทดีการทักทายแสดงความ

เคารพ ด้านสติปัญญาสมวัย สร้างทักษาพ้ืนฐานให้มีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน พร้อมเรียนรู้จากประสบการณ์ด้วย

การจัดการสอนแบบบมอนเตสซอรี่(Montessori) เน้นการสาธิตฝึกปฏิบัติ สรุปความคิดรวบยอด และแบบ

โครงการ (Project approach) ให้เด็กสืบค้นลงลึกในสิ่งที่สนใจ ลงมือปฏิบัติภายให้การอ านวยความสะดวก

ของครูผู้สอน มีการออกภาคสนามสืบค้น มีการน าเสนอ และจัดแสดงได้ และมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้น

ต่อไป สถานศึกษาจัดบรรยากาศการเรียนรู้ใน / นอกห้องเรียนตามวัย สร้างทัศนตคิการอยู่ร่วมกันอย่างมี

ความสุข สถานศึกษาก าหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียนว่า “นักเรียนดีมีสุนทรียภาพ” ซึ่งมีผลการพัฒนาบรรลุ

เป้าหมายตามปรัชญาปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษาและก าหนดเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

“โรงเรียนส่งเสริมสุนทรียภาพ” ซึ่งมีผลการพัฒนาบรรลุเป้าหมายตามจุดเน้น และจุดเด่นของสถานศึกษา มี

โครงการรักการอ่านเป็นโครงการพิเศษ มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) บรรลุเป้าหมายตามแผน 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษามีการสร้างอาคารอนุบาลใหม่เพ่ือรองรับจ านวนเด็ก มีเครื่องอ านวยความสะดวกและ

ปลอดภัยในระดับดีในชั้นสูงเป็นห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสนามเด็กเล่นลด

วัสดุที่ท าด้วยเหล็ก น าเสนอผลงานแสดงถึงความร่วมมือด้านประสิทธภาพของการบริหารจัดการโดยผู้บริหาร

และคณะกรรมการสถานศึกษา ส่งเสริมการใช้สื่ออุปกรณ์เรียนรู้ มาตรการการเคลื่อนย้ายเด็กปฐมวัยในกรณี

อุบัติภัย และการป้องกันการบาดเจ็บในห้องเรียนละบ้านอุปกรณ์ดับเพลิงและป้ายบอกทางหนีไฟ และการ

ขอรับการดูแลด้านการป้องกันของเทศบาลนครแหลมฉบัง จัดให้มีการแนะน าเครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง และ

ขอความร่วมมือดูและ และซักซ้อมจริงในมาตรการความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐาน มีเป้าหมายมุ่งมั่นสร้าง

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และการพัฒนาสถานศึกษา การส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ

มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูมีความรู้และเข้าใจเป้าหมายการาจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดย
เน้นเด็กเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์และจิตใจ สังคม และ
สติปัญญาได้ดี ครูมีความสามารถจัดประสบการณ์ทีน่่าสนใจ มึการฝึกอบรมการใช้นวัตกรรม เช่น คอมพิวเตอร์
จัดการสอน จัดการสอนแบบโครองการและแบบบูรณาการ การช่วยให้เด็กปฐมวัย และครอบครัวพึงพอใจ มี
พัฒนาการที่ดี มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ปกครอง ผู้ร่วมงาน และชุมชนห้องเรียน มีสื่อเทคโนโลยีพร้อมปฏิบัติจริง มี
ทีมงานดูแลเทคโนโลยีของตนเอง รวมทั้งเน้นความปลอดภัย เช่นการรับ – ส่งเด็ก มีการสแกนใบหน้าผู้มารับ 
มีจุดขายที่ดสีถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประชาสัมพันธ์ และน า
แสดงรายงานผลการ 
๔.ด้านการประกันคุณภาพภายใน  

สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประชาสัมพันธ์ และน า

แสดงรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน และผลการประเมินต่อสาธารณชนทุกปี 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา  ไม่มี 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา ไม่มี 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ไม่มี 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 

๑ ด้านผลการจัดการศึกษา 

     ๑.๑ สถานศึกษามีการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยทั้งทุกด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์  
และจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญาสมวัย และมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไปที่ดีอยู่แล้ว แต่ควรมีทิศทาง
ในการพัฒนาเพ่ือขยายผล โดย 

๑.๒ สถานศึกษาควรอบรมและแนะน าเด็กให้รู้จักมีความระมัดระวังในการเล่นเครื่องเล่นสนาม การ
รู้จักระมัดระวังอันตรายจากการเล่นต่างๆ ทั้งภายนและภายนอกห้องเรียน 

๑.๓  สถานศึกษาควรก าหนดทิศทางในการพัฒนาเพ่ือขยายผล โดยสถานศึกษาควรส่งเสริมการฟ้ง
เสียงดนตรีเพลงบรรเลง เพ่ือสร้างจินตนาการเสียงดนตรีเปรียบเทียบเสียงจากธรรมชาติ เช่น เสียงน้ าตก เสียง
ฝนตก เสียงคลื่น เสียงฟ้าร้องฟ้าผ่า เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติเพ่ือการจ าแนกและชื่นชมได้สมวัย 
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๑.๔ สถานศึกษาควรจัดงานวันพบพ่อแม่ โดยเชิญผู้ปกครองมาร่วมงานเพ่ือเสนอแนะการดูแลเด็กใน
เชิงจิตวิทยา สร้างความอดทน และการปรับตัวให้มากข้ึน สอนให้ชื่นชมผลงาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
และผู้อ่ืนให้ชัดเจน 

๑.๕  สถานศึกษาควรสอนให้เด็กมีทักษะในการอ่าน เช่น จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจกับพ่อแม่ 
เพ่ือร่วมกิจกรรมรักการอ่าน จัดเอกสารการเลี้ยงดูให้ผู้ปกครองอ่านในจุดรอรับเด็กกลับบ้าน และให้พ่อแม่มี
ส่วนร่วมในการวิเคาะห์จากภาพชวนคิด หนังสือหน้าเดียว เพ่ือสัมพันธภาพที่ดี เป็นต้น 

๑.๖ สถานศึกษาควรจัดให้มีห้องบอล หรือ Playland เพ่ือสร้างเสริมพัฒนาการให้ทุกคนมีวินัยในการ
ร่วมเล่น และสร้างความพร้อมทางกายและจิตใจด้วย 
 ๑.๗ สถานศึกษามีอัตลักษณ์ของผู้เรียน “นักเรียนเป็นคนดีมีสุนทรียภาพ” และเอกลักษณ์ของ

สถานศึกษา “โรงเรียนส่งเสรมิสุนทรียภาพ” ที่มีผลการพัฒนาดีอยู่แล้ว และมีโครงการรักการอ่านเป็น

โครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท ที่มีผลการด าเนินงานดีอยู่แล้ว แต่ควรก าหนดทิศทางในการพัฒนาเพ่ือ

ขยายผล โดย 

 ๑.๘ อัตลักษณ์ของผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา สถานศึกษาควรเพิ่มกิจกรรม หรือ

ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้มีความหลากหลายมากข้ึนตามบริบทของสถานศึกษา และชุมชนให้มีความต่อเนื่อง มี

เกณฑ์ให้ชัดเจนทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการและ มีความเข้าใจ หรือมีความตระหนักตรงกัน 

ประกอบด้วยผู้บริหาร คณะครู ผู้เรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน 

 ๑.๙ โครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา สถานศึกษาควรเพิ่มกิจกรรมหรือปรับเปลี่ยน

กิจกรรมให้มีความหลากหลายมากข้ึนตามบริบทของสถานศึกษาและชุมชน ให้มีความต่อเนื่อง โดยมีการ

วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA จนเป็นแบบอย่างของการ

เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนในการก้ไขปัญหาเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านและขจัดการอ่านไม่คล่องให้หมดไป 

 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

 ๒.๑ สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาท่ีดีอยู่แล้วแต่ควร
ก าหนดทิศทางในการพัฒนาเพ่ือขยายผล โดยจัดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ทึ่
ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ เช่น เครื่องเล่นสนาม ควรมีเพ่ิมเติม โดยจัดให้ดูสวยงามและปลอดภัย พื้นสนาม
เด็กเล่นควรปรับพื้นให้มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับการกระแทก 
 ๒.๒สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ดีอยู่แล้ว 
แต่ควรก าหนดทิศทางในการพัฒนาเพื่อขยายผล โดยสถานศึกษาควรประเมินผลที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 
และน าผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรคไปใช้ในการวางแผนอย่างเป็นระบบต่อเนื่องชัดเจน ครบวงจร PDCA 
เช่น น าผลสรุปปัญหา อุปสรรค ในปีที่ผ่านมาในวางแผนปรับปรุงวิธีการด าเนินงานในปีต่อๆ ไป อย่างต่อเนื่อง 
โดยระบุถึงปัญหาอุปสรรคที่พบในปีที่ผ่านมาไว้ในหลักการและหตุผล 
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๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 สถานศึกษามีการส่งเสริมพัฒนาให้ครูส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญท่ีดีอยู่แล้วแต่ควรก าหนดทิศทางในการพัฒนาเพ่ือขยายผล โดยสถานศึกษาควร

จัดท าห้องสื่อเพ่ือฝึกทักษาคิดอย่างอิสระ เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกเล่น หรือท ากิจกรรมที่หลากหลาย เช่น เล่น

ตามความสนใจ เลือกวาดภาพที่ตนเองชอบ 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

 สถานศึกษาจัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท่ีเป็น
ระบบอยู่แล้ว แต่ควรก าหนดทิศทางในการพัฒนาเพ่ือขยายผล โดยสถานศึกษาควรชี้แจงเรื่องระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาทราบรายละเอียด พร้อมๆ กัน 
เพ่ือความเข้าใจระบบประกันคุณภาพอย่างตรงกันเพ่ิมข้ึนระยะเวลาในการด าเนินการเพ่ือการพัฒนา ๒ ปี
การศึกษานวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
อาคารเรียนอนุบาลมีระบบความปลอดภัยของครู / เด็กปฐมวัย การเข้าออก ใช้การสแกนใบหน้าครู สามารถ
เลือกใฃ้สื่อการสอนอิเลคทรอนิคส์ออนไลน์ (สื่อในคลังมีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ เล่ม) จัดระบบการแจ้งผลการ
เรียนระบบออนไลน์ ผู้ปกครองเปิดดูจากเว็บไซต์ของสถานศึกษาห้องสมุดเด็กปฐมวัย มีชุดฝึก หนังสืออ่าน 
นิทาน ภาพจ านวนมาก 
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บทท่ี ๒  
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 

๑.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๑.๑  การวางแผนงานของสถานศึกษา 

      โรงเรียนบุญจิตวิทยา บรหิารงานโดยมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน แบ่งงานออกเป็น ๔ ฝ่าย 
ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและการเงิน ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป การวางแผนการท างานจะร่วมกันวางแผนระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน มีการแต่งตั้งคณะ 
กรรมการบริหารโรงเรียน กรรมการร่วม ๔ ฝ่าย เปิดโอกาสให้ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ
วางแผน และมีการท างานร่วมกันเป็นทีม 

๑.๒  การน าแผนสู่การปฏิบัติ 
      โรงเรียนน าแผนการด าเนินงานที่ร่วมกันวางแผน มาก าหนดเป็นปฏิทินปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามข้ันตอน มีการก ากับติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ ท าให้ทราบ
ความก้าวหน้า หรือปัญหาอุปสรรคในการท างาน ซึ่งท าให้สามารถแก้ไขและป้องกันได้ทันเหตุการณ์ นอกจากนี้ 
ยังได้น าผลการปฏิบัติงานมาประเมินเพ่ือปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไปอีกด้วย 

๑.๓  การตรวจสอบติดตาม 
      โรงเรียนจัดท าแผนการก ากับติดตามงานทุกแผน โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ท าการควบคุม ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน รายงานต่อที่ประชุมทุกเดือน 
  ๑.๔  การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
      หลังจากมีการก ากับติดตามงานแล้ว มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมทุกเดือน ส าหรับ
งานที่เสร็จตามแผนปฏิบัติการ และทุกสิ้นปีมีการตรวจสอบทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปี ตรวจสอบความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ ว่ามีการปฏิบัติและผลการด าเนินงานเป็นไปตามที่ต้องการพัฒนาหรือไม่ 
หากแผนใดต้องปรับปรุงแก้ไข ก็ด าเนินการแก้ไขโดยร่วมกันคิด เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขที่ถูกทาง และเพ่ือปรับแผนพัฒนาหรือปรับโครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
ต่อไป 
 
๒. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนานโยบายการจัดการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
กลยุทธ์ที่ ๕ มาตรการส่งเสริม  
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๓. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ระดับปฐมวัย 
 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองมาตรฐานที่ 
๑. โครงการส่งเสริม
พัฒนาการทางร่างกาย 
   - กิจกรรมยามเช้าแสนสนุก
สุขหรรษา 
   - กิจกรรมอนามัยดี ชีวี

ปลอดภัยไร้สิ่งเสพติด 
   * กิจกรรมตรวจสุขอนามัย 
   * ความปลอดภัยภายใน

และภายนอกห้องเรียน
(ตามข้อเสนอแนะ สมศ.) 

   * วันงดสูบบุหรี่โลก 
   * วันต่อต้านยาเสพติด 
- กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
- กิจกรรมกีฬาอนุบาลภาค

ตะวันออก 
- กิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียน

เอกชน อ.ศรีราชา 

๑. เพ่ือให้เด็กมีน้ าหนัก 
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ 
๒. เพ่ือให้เด็กมีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย 
๓. เพ่ือให้เด็กมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง 
๔. เพ่ือให้เด็กหลีกเลี่ยงต่อ
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 
อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 

๑. เด็กร้อยละ ๘๕.๐๐ มี
น้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
๒. เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ มี
ทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
๓. เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ มีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 
๔. เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ 
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อ
โรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพ
ติด 

มฐ.๑ 

๒. โครงการสร้างเสริม
พัฒนาการทางอารมณ์และ
จิตใจ 
   - กิจกรรมร้องเล่น เต้นร า 
   - กิจกรรมจิตรกรน้อย 
   * งานแข่งขันทัษะทาง
วิชาการ 
   * งานศิลปหัตถกรรม 
- กิจกรรมสร้างเสริมภาวะการ
เป็นผู้น า 
   * สภานักเรียนอนุบาล 

๑. เพ่ือให้เด็กร่าเริงแจ่มใสมี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
๒. เพ่ือให้เด็กมีความมั่นใจ
และกล้าแสดงออก 
๓. เพ่ือให้เด็กควบคุมอารมณ์
ตนเองได้เหมาะสมตามวัย 
๔. เพ่ือให้เด็กชื่นชมศิลปะ 
ดนตรี การเคลื่อนไหวและรัก
ธรรมชาติ 
 

๑. เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ ร่าเริง
แจ่มใสมีความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเอง   
๒. เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ มี
ความมั่นใจและกล้าแสดงออก   
๓. เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ 
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมตามวัย   
๔. เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ ชื่นชม
ศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว
และรักธรรมชาติ   

มฐ.๒ 
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๓. โครงการส่งเสริม
พัฒนาการทางสังคม 
   - กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา       
   - กิจกรรมบันทึกความดี 
   - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
   - กิจกรรมวันไหว้ครู  
   - กิจกรรมวันลอยกระทง   
   - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  
   - กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรับ ปีใหม่  
   - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
   - กิจกรรมสร้างเสริม

ระเบียบวินัยและมารยาท
ไทย 

๑. เพ่ือให้เด็กมีวินัย มีความ
รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอน
ของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
๒. เพ่ือให้เด็กมีความชื่อสัตย์
สุจริตช่วยเหลือแบ่งปัน 
๓. เพ่ือให้เด็กเล่นและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๔.เพ่ือให้เด็กประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่
ตนนับถือ 

๑. เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ มีวินัย 
มีความรับผิดชอบ เชื่อฟัง
ค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครู
อาจารย์ 
๒. เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ มี
ความ  ชื่อสัตย์สุจริตช่วยเหลอื
แบ่งปัน 
๓. เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ เล่น
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๔. เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ 
ประพฤติตนตามวัฒนธรรม
ไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

มฐ.๓ 

๔. โครงการส่งเสริม
พัฒนาการทางสติปัญญา 
   - กิจกรรมหนูน้อยรักการ
อ่าน  
   - กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน 
   - กิจกรรมเสริมทักษะ
บูรณาการ 
   * ภาษาไทย 
   * คณิตศาสตร์ 
   * ภาษาอังกฤษ 
   * วิทยาศาสตร ์

๑. เพ่ือให้เด็กสนใจสิ่งเรียนรู้
ต่างๆรอบตัว ซักถามอย่าง
ตั้งใจ มีนิสัยรักการอ่านและ
รักการเรียนรู้ 
๒. เพ่ือให้เด็กมีความคิดรวบ
ยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิด
จากประสบการณ์การเรียนรู้ 
๓. เพ่ือให้เด็กมีความรู้และ
ทักษะเบื้องต้น 
๔. เพ่ือให้เด็กมีความสนใจใฝ่
เรียนรู้ รักการอ่านและพัฒนา
ตนเอง 
๕. เพ่ือให้เด็กมีจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ 

๑. เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ สนใจ
สิ่งเรียนรู้ต่างๆ รอบตัว  
ซักถามอย่างตั้งใจ มีนิสัยรัก
การอ่านและรักการเรียนรู้ 
๒. เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ มี
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์
การเรียนรู้ 
๓. เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ มี
ความรู้และทักษะเบื้องต้น 
๔. เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ มี
ความสนใจใฝ่เรียนรู้ รักการ
อ่านและพัฒนาตนเอง 
๕. เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ มี
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

มฐ.๔ 
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ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 
 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองมาตรฐานที่ 
๑. โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
และสุนทรียภาพของผู้เรียน 
   - กิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
   - กิจกรรมโรงเรียน ส่งเสริม  
สุขภาพ(อนามัยดีชีวีสดใส+นม
ปั่น) 
   - กิจกรรมป้องกันและ

หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด 
โรคภัย อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ 

      ๏ วันงดสูบบุหรี่โลก 
       ๏ วันต่อต้านยาเสพติด 
       ๏ วันเอดส์โลก 
        ๏ ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน(แนะแนว + เยี่ยม
บ้านนักเรียน 

   - กิจกรรมกีฬาสี 
   - กิจกรรมกีฬาภายนอก 
   - กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
- กิจกรรมสร้างเสริม
สุนทรียภาพของผู้เรียน 
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
 ๒. เพ่ือให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก 
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน  
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ 
และหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหา
ทางเพศ 
๔. เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ และกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
๕. เพ่ือให้ผู้เรียนมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
๖. เพ่ือให้ผู้เรียนได้สร้าง
ผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 
กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ  

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มี   
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มี
น้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ 
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด
ให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ เหน็
คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ 
และกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
๕. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มี 
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น 
๖. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ สรา้ง
ผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการ ตามจินตนาการ  

มฐ.๑ 

๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
   - กิจกรรมประเมิน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเอ้ือ
อาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มี
ลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มี
ความเอ้ืออาทรผู้อื่นและ

มฐ.๒ 
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ตามหลักสูตร 
  - กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – 
เนตรนารี  
   - กิจกรรมส่งเสริมมารยาท

ไทย 
   - กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้

มีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

* กิจกรรมส่งเสริมความ
กตัญญู  
       ๏ วันไหว้ครู  
       ๏ วันแม่แห่งชาติ  
       ๏ วันพ่อแห่งชาติ 
       ๏ วันปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 * กิจกรรมวันส าคัญเก่ียวกับ
พระมหากษัตริย์  
       ๏ วันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 
       ๏ วันปิยมหาราช 
       ๏ วันคล้ายวันสวรรคต 
รัชกาลที ่6 
- กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนเพื่อ

ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

       ๏ กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา   
      ๏ กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
      ๏ กิจกรรมวันลอยกระทง 
      ๏ กิจกรรมวันส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม่ 
 

๓. เพ่ือให้ผู้เรียนยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 
๔. เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักรู้
คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
          

กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ 
ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ 
ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
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- กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนเพื่อ
ตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม   
       ๏ กิจกรรมต้นกล้าแห่ง
ความดี  
       ๏ กิจกรรมอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม  
๓. โครงการส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ 
   - กิจกรรมรักการอ่าน 
   - กิจกรรม IT สู่ฝัน 
   - กิจกรรมเกร็ดความรู้สู่พ่ี
น้อง 
   - กิจกรรมห้องสมุดน้อย 
   - กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
   - กิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ 
   - กิจกรรมวันประถมศึกษา 
   - กิจกรรมชุมนุมตามความ
สนใจ 
   - กิจกรรมทัศนศึกษา 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน 
และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้
ระหว่างกัน 
๔. เพ่ือให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้ และน าเสนอ
ผลงาน 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มี
นิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่างๆ รอบตัว 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มี
ทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เขียน และตั้งค าถามเพ่ือ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ 
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
การเรียนรู้ระหว่างกัน 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และ
น าเสนอผลงาน 

มฐ.๓ 

๔. โครงการสร้างเสริมความ 
สามารถในการคิดและ
แก้ปัญหา 
   - กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย

โครงงาน 
   - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
   - กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการ 
(แข่งขันทักษะวิชาการ 
ภายนอก) 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนสรุปความคิด
จากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู 
และสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนน าเสนอวิธี
คิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง 
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนก าหนด
เป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ 
สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน 
ฟัง และด ูและสื่อสารโดยการ
พูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ 
น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา
ด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ 

มฐ.๔ 
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เหตุผลประกอบ 
๔. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ 

ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มี
ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

๕. โครงการพัฒนาความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
   - กิจกรรมยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

คิด วิเคราะห์ และเขียน 
   - กิจกรรมประเมิน

สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์ 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ 
๔. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๗๕.๐๐  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐.๐๐  มี
ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์ 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐.๐๐  มี
ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๔๐.๐๐  มี
ผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ 

มฐ.๕ 

๖. โครงการเสริมสร้างทักษะ
การท างาน และเจตคติต่อ
อาชีพสุจริต 
   - กิจกรรมส่งเสริม

ประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 

  - กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบ
วินัย 

   - กิจกรรมเรียนรู้จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนวางแผนการ
ท างานและด าเนินการจน
ส าเร็จ 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนท างานอย่าง
มีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน 
และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๔. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ี
ดีต่ออาชีพสุจริต และหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ วาง
แผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ 
ท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ัน
พัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มี
ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 

มฐ.๖ 
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กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองมาตรฐานที ่

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของครู 
   - กิจกรรมติดตามและ
ประเมินผลบุคลากร 
   - กิจกรรมส่งเสริมเพ่ิม
ความรู้ 
   - กิจกรรมผลิตสื่อและ
นวัตกรรม  
   - กิจกรรมสร้างขวัญเสริม
ก าลังใจ 
   - กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
 

๑. เพ่ือให้ครูเข้าใจปรัชญา 
หลักการ และธรรมชาติของ
การจัดการศึกษาปฐมวัย และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การจัดประสบการณ์ 
๒. เพ่ือให้ครูจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และสามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  
๓. เพ่ือให้ครูบริหารจัดการชั้น
เรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก  
๔. เพ่ือให้ครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับพัฒนาการของ
เด็ก 
๕. เพ่ือให้ครูใช้เครื่องมือการ
วัดและประเมินพัฒนาการ
ของเด็กอย่างหลากหลาย และ
สรุปรายงานผลพัฒนาการของ
เด็กแก่ผู้ปกครอง 
๖. เพ่ือให้ครูวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการจัดประสบการณ์  
๗. เพ่ือให้ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้

๑. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ เข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และ
ธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัย และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การจัดประสบการณ์ 
๒. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ จัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย สอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  
๓. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ บริหาร
จัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิง
บวก  
๔. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐  ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับพัฒนาการของ
เด็ก  
๕. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ ใช้
เครื่องมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลาย และสรุปรายงาน
ผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง 
๖. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ วิจัย
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่

มฐ.๕ 
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เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
๘. เพ่ือให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับเดก็และผู้ปกครอง  
๙. เพ่ือให้ครูมีวุฒิและความรู้
ความสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัย 
๑๐. เพ่ือให้ครูจัดท าสาร
นิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือ
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก  
 

ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการจัดประสบการณ์  
๗. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ จัด
สิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้
ได้ตลอดเวลา 
๘. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ผู้ปกครอง  
๙. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐  มีวุฒิ
และความรู้ความสามารถใน
ด้านการศึกษาปฐมวัย 
๑๐. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ จัดท า 
สารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรอง
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
เด็ก 

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพใน
การบริหารจัดการของ
ผู้บริหาร 
   - กิจกรรมอบรม  สัมมนา  
ศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร 
(  กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ,

กิจกรรมนิเทศชั้นเรียน ) 
- กิจกรรมประเมินความพึง

พอใจ 

๑. เพ่ือให้ผู้บริหารมีความ
เข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
๒. เพ่ือให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่ม
ที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๓. เพ่ือให้ผู้บริหารใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้
ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ 
๔. เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถจัด
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
๕. เพ่ือให้ผู้บริหารส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพ 

๑. ผู้บริหารมีความเข้าใจ
ปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย  ในระดับ
คุณภาพ ดี   
๒. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะ
ผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้น
การพัฒนาเด็กปฐมวัย ใน
ระดับคุณภาพ ดี   
๓. ผู้บริหารใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล
ผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ  ใน
ระดับคุณภาพ ดี   
๔. ผู้บริหารสามารถจัด
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ในระดับคุณภาพ 

มฐ.๖ 
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๖. เพ่ือให้ผู้บริหารให้
ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการ และเอาใจ 
ใส่การจัดการศึกษาเด็ก
ปฐมวัย 
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
๗. เพ่ือให้เด็ก ผู้ปกครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

ดี   
๕. ผู้บริหารส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ ในระดับ
คุณภาพ ดี 
๖. ผู้บริหารให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวิชาการ และ
เอาใจใส่การจัดการศึกษาเด็ก
ปฐมวัย เต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา  ในระดับคุณภาพ ดี   
๗. เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน   
พึงพอใจผลการบริหารการ
จัดการ ศึกษาปฐมวัย ใน
ระดับคุณภาพ ดี 

๓. โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร 
   - กิจกรรมวิเคราะห์และ

ปรับปรุงหลักสูตร   
   - กิจกรรมงานจัดท า 

น าไปใช้ ติดตาม และ
ประเมินแผนการจัด
ประสบการณ์   

   - กิจกรรมนิเทศการสอน 

๑. เพ่ือให้สถานศึกษามีการ
จัดท าหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายเกิดความตระหนักและ
เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
  
๓. เพ่ือให้ครูจัดกิจกรรมเสริม 
สร้างความตระหนักรู้และ
เข้าใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
๔. เพ่ือให้สถานศึกษาเปิด
โอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน 
และท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการ ศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพการ ศึกษา
ระดับปฐมวัยของสถานศึกษา
  

๑. สถานศึกษามีการจัดท า
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ ในระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เกิดความตระหนักและเข้าใจ
การจัดการศึกษาปฐมวัย ใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๓. ครูจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้และเข้าใจ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๔. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับปฐมวัยของ
สถานศึกษา ในระดับคุณภาพ 

มฐ.๗ 
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๕. เพ่ือให้สถานศึกษาจัดให้มี
สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือ
พัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

ดีมาก 
๕. สถานศึกษาจัดให้มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพ่ือ
พัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

๔. โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
   - กิจกรรมพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน 

๑. เพ่ือก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา  
๒. เพ่ือจัดท าและด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ี
มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๓. เพ่ือจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
๔. เพ่ือติดตามตรวจสอบ 
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๕. เพ่ือน าผลการประเมินทั้ง
คุณภาพภายในและภายนอก
ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๖. เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปี
ที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

๑. ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา ในระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม 
๒. จัดท าและด าเนินการตาม
แผน พัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถาน ศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถาน ศึกษา ใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๓. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพ 
สถานศึกษา ในระดับคุณภาพ        
ดีเยี่ยม 
๔. ติดตามตรวจสอบ ประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๕. น าผลการประเมินทั้ง
คุณภาพภายในและภายนอก
ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๖. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน ในระดับคุณภาพระดับ    
ดีเยี่ยม 

มฐ.๘ 
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ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 
 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองมาตรฐานที ่

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของครู 
   - กิจกรรมติดตามและ
ประเมินผลบุคลากร 
   - กิจกรรมส่งเสริมเพ่ิม
ความรู้ 
   - กิจกรรมผลิตสื่อและ
นวัตกรรม  
   - กิจกรรมสร้างขวัญเสริม
ก าลังใจ 
   - กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 

๑. เพ่ือให้ครูมีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ  สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๒. เพ่ือให้ครูมีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 
๓. เพ่ือให้ครูออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา 
๔. เพ่ือให้ครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวก
กับการน าบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้ 
๕. เพ่ือให้ครูมีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
๖. เพ่ือให้ครูให้ค าแนะน า  
ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน 
และคุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค 
๗. เพ่ือให้ครูมีการศึกษา วิจัย  
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้

๑. ครูร้อยละ  ๙๐.๐๐  มีการ
ก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ  สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๒. ครูร้อยละ  ๙๐.๐๐  มีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
๓. ครูร้อยละ  ๙๐.๐๐ 
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา 
๔. ครูร้อยละ  ๙๐.๐๐  ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้ 
๕. ครูร้อยละ  ๙๐.๐๐ มีการ
วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
๖. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ ให้ค า 
แนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค 

มฐ.๗ 
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ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้
ผลในการปรับการสอน 
๘. เพ่ือให้ครูประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิก
ที่ดีของสถานศึกษา 
๙. เพ่ือให้ครูจัดการเรียนการ
สอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 
 

๗. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ มี
การศึกษา  วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาที่ตนรับผิดชอบ  และใช้
ผลในการปรับการสอน 
๘. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิก
ที่ดีของสถานศึกษา 
๙. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ จัดการ
เรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความ 
สามารถ 

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ในการบริหารจัดการของ
ผู้บริหาร 
- กิจกรรมอบรม  สัมมนา  ศึกษา
ดูงาน ของผู้บริหาร 
(  กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ,

กิจกรรมนิเทศชั้นเรียน ) 
- กิจกรรมประเมินความพึง

พอใจ 

๑. เพ่ือให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่ม
ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
๒. เพ่ือให้ผู้บริหารใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้
ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ 
๓. เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถจัด
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
๔. เพ่ือให้ผู้บริหารส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้พร้อมรับการกระจาย
อ านาจ 
๕. เพ่ือให้นักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 
๖. เพ่ือให้ผู้บริหารให้

๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะ
ผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้น
การพัฒนาผู้เรียน ในระดับ
คุณภาพ ดี 
๒. ผู้บริหารใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล
ผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ ใน
ระดับคุณภาพ ดี 
๓. ผู้บริหารสามารถจัด
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ในระดับ
คุณภาพ ดี 
๔. ผู้บริหารส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
ในระดับคุณภาพ ดี 
๕. นักเรียน ผู้ปกครอง และ

มฐ.๘ 
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ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการ และเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา 
 

ชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษา ในระดับ
คุณภาพ ดี 
๖. ผู้บริหารให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวิชาการและเอา
ใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา ใน
ระดับคุณภาพ ดี 

๓. โครงการประสานความ
ร่วมมือระหว่าง
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง และชุมชน 
   - กิจกรรมประชุม

คณะกรรมการ
สถานศึกษา  

   - กิจกรรมงานจัดท า
วารสารโรงเรียน  

   - กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน  
   - กิจกรรมปฐมนิเทศ

ผู้ปกครอง 

๑. เพ่ือให้คณะกรรมการ
สถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีระเบียบก าหนด  
๒. เพ่ือให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาก ากับติดตาม 
ดูแลและขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย    
๓. เพ่ือให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

๑. คณะกรรมการสถานศึกษา
รู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ระเบียบก าหนด ในระดับ
คุณภาพ ดี 
๒. คณะกรรมการสถานศึกษา
ก ากับติดตาม ดูแลและ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย ในระดับ
คุณภาพ ดี 
๓. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา ในระดับคุณภาพ 
ดี 

มฐ.๙ 

๔. โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรสู่การปฏิบัติ 
   - กิจกรรมวิเคราะห์และ

ปรับปรุงหลักสูตร  
   - กิจกรรมงานจัดท า 

น าไปใช้ ติดตามและ
ประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้  

   - กิจกรรมนิเทศการสอน 
   - กิจกรรมแนะแนว/เยี่ยม

บ้านนักเรียน 

๑. เพ่ือให้หลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น  
๒. เพ่ือจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความถนัด 
ความสามารถ และความ
สนใจ 
๓. เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ 

๑. หลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น ในระดับคุณภาพ ดี
มาก 
๒. สถานศึกษาจัดรายวิชา
เพ่ิมเติมที่หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ
ถนัด ความสามารถ และความ
สนใจ ในระดับคุณภาพ ดี๓. 
สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและ

มฐ.๑๐ 
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ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน 
๔. เพ่ือสนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง  
๕. เพ่ือนิเทศภายใน ก ากับ 
ติดตามตรวจสอบ และน าผล
ไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ 
๖. เพ่ือจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพ และครอบคลุม
ถึงผู้เรียนทุกคน 

ตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
๔. สถานศึกษาสนับสนุนให้ครู
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
๕. สถานศึกษามีระบบการ
นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก 
๖. สถานศึกษาจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพ และครอบคลุม
ถึงผู้เรียนทุกคน        ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

๕. โครงการปรับปรุงสภาพ 
แวดล้อมและบริการใน
โรงเรียน 
   - กิจกรรม ๕ ส. 
   - กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน 

๑. เพ่ือให้ห้องเรียน ห้อง    
ปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อ านวย 
ความสะดวกพอเพียง อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมี
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
๒. เพ่ือจัดโครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู้เรียน 
๓. เพ่ือจัดห้องสมุดที่
ให้บริการสื่อเทคโนโลยี

๑. สถานศึกษามีห้องเรียน 
ห้อง ปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มี
สิ่งอ านวย 
ความสะดวกพอเพียงอยู่ใน
สภาพการได้ดี สภาพแวดล้อม
ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก 
๒. สถานศึกษาจัดโครงการ 
กิจกรรม ที่ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียนในระดับคุณภาพ ดี

มฐ.๑๑ 
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สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนรู้
ด้วยตนเอง และหรือเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม 

มาก 
๓. สถานศึกษาจัดห้องสมุดที่
ให้ บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่เอื้อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเอง และหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

๖. โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
   - กิจกรรมพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน 

๑. เพ่ือก าหนดมาตรฐานการ 
ศึกษาของสถานศึกษา  
๒. เพ่ือจัดท าและด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ี
มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๓. เพ่ือจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
๔. เพ่ือติดตามตรวจสอบ 
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๕. เพ่ือน าผลการประเมินทั้ง
คุณภาพภายในและภายนอก
ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๖. เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปี
ที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

๑. สถานศึกษาก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในระดับคุณภาพ 
ดีมาก 
๒. สถานศึกษาจัดท าและ 
ด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
๓. สถานศึกษาจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ใน 
ระดับคุณภาพระดับดีมาก 
๔. สถานศึกษามีระบบติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
๕. สถานศึกษาน าผลการ
ประเมินทั้งคุณภาพภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการ ศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ในระดับ

มฐ.๑๒ 
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คุณภาพ ดีมาก 
๖. สถานศึกษาจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนานโยบายการจัดการเรียนรู้ 
ระดับปฐมวัย 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองมาตรฐาน
ที ่

๑. โครงการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
   - กิจกรรมการเรียนรู้จากภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 
   - กิจกรรมทัศนศึกษา 
   - กิจกรรมสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ 

๑. เพ่ือให้สถานศึกษาเป็น
แหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กและบุคลากร 
๒. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กร
ที่เก่ียวข้อง 

๑. สถานศึกษามีการจัดโครงการ 
กิจกรรมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
เด็กและบุคลากร ในระดับ
คุณภาพ ดี 

๒. สถานศึกษามีการจัดโครงการ 
กิจกรรมที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ใน
ระดับคุณภาพ ดี 

มฐ.๙ 

 

ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 
 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองมาตรฐาน
ที ่

๑. โครงการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
   - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   - กิจกรรมวัยใสกระจายข่าว 

๑. เพ่ือให้มีการสร้างและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง   ภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่

๑. มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ในระดับ
คุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 

มฐ.๑๓ 
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เกี่ยวข้อง 
๒. เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กร
ที่เก่ียวข้อง ในระดับคุณภาพ
ระดับ ดีเยี่ยม 

 

กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
ระดับปฐมวัย 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองมาตรฐานที ่

๑. โครงการพัฒนาสถานศึกษา 
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้น 
   - กิจกรรมไหว้อย่างไทย 

๑. เพ่ือให้สถานศึกษาจัด
โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา 
๒. เพ่ือให้ผลการด าเนินงาน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

๑.สถานศึกษาจัดโครงการ
พัฒนาเด็กให้บรรลุตาม
เป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์
และจุดเน้นการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถาน ศึกษา ใน
ระดับคุณภาพ ดี 
๒.สถานศึกษามีผลการ
ด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย ในระดับคณุภาพ ดี 

มฐ.๑๐ 

 

ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 
 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองมาตรฐาน
ที ่

๑. โครงการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
   - กิจกรรมแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ 
- กิจกรรมวัยใสกระจายข่าว 
- กิจกรรม สัมพันธ์ชุมชน 
-กิจกรรมสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้(มุม
ศิลปวัฒนธรรม ,ลานเกษตร ) 

๑. เพ่ือให้มีการสร้างและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถาน ศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถาน 
ศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๒. เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน

๑. มีการสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ในระดับ

มฐ.๑๓ 



๗๙ 
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เรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

คุณภาพ ดีเยี่ยม 

๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

๒. โครงการพัฒนาสถานศึกษา 
ตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
สะท้อนเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาจุดเน้น 
   - กิจกรรมไหว้อย่างไทย 
   - กิจกรรม IT สู่ฝัน 
  - กิจกรรมถ่ายโอนความรู้
ด้าน ICT สู่สถานศึกษาอ่ืน 
  - กิจกรรมพลังงานทดแทน 

๑. เพ่ือให้สถานศึกษาจัด
โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 
๒. เพ่ือให้ผลการด าเนินงาน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

๑. สถานศึกษาจัดโครงการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา ในระดับคุณภาพ 
ดี 
๒. ผลการด าเนินงานส่งเสริม

ให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น

ของสถานศึกษา ในระดับ

คุณภาพ ดี 

มฐ.๑๔ 

 

กลยุทธ์ที่ ๕  มาตรการส่งเสริม 
ระดับปฐมวัย 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองมาตรฐาน
ที ่

๑. โครงการยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษา 

๑. เพ่ือให้สถานศึกษามีการ
จัดโครงการและกิจกรรม
พิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย
ตามแนวทาง การปฏิรูป
การศึกษาระดับปฐมวัย 
 
 
 

๑.สถานศึกษามีการจัด
โครงการและกิจกรรมพิเศษ
เพ่ือตอบสนองนโยบายตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ระดับปฐมวัย ในระดับ
คุณภาพ ดี 

 

มฐ.๑๑ 



๘๐ 
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๒. เพ่ือให้สถานศึกษามีผล
การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 
 

๒.สถานศึกษามีผลการ
ด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายในระดับคุณภาพ ดี 

 
 

ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 
 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองมาตรฐาน
ที ่

๑. โครงการยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษา 
-จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
-จัดท าข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษากับหน่วยงาน
ภายนอก 
*โครงการพลังงานทดแทน 
-กังหันลม 
-พลังงานแสงอาทิตย์ (ไฟฟ้า) 
-พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ าร้อน) 
-แก๊สชีวภาพ 
-แรงดันน้ า (ไฟฟ้า) 
*โครงการเรียนรู้ต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-เกษตรอินทรีย์ 
-น้ ายาชีวภาพ 

๑. เพ่ือให้สถานศึกษามีการ
จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ
เพ่ือตอบ สนองนโยบาย 
จุดเน้น ตามแนว ทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 
๒. เพ่ือให้สถานศึกษามีผล
การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย   
 

๑. สถานศึกษามีการจัด
โครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น 
ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ในระดับคุณภาพ ดี 
๒. สถานศึกษามีผลการ
ด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย ในระดับคุณภาพ ดี 

มฐ.๑๕ 
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บทท่ี ๓ 

ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ระดับปฐมวัย 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปรมิาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

๑. โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
ทางร่างกาย 
   - กิจกรรมยามเช้าแสนสนุก
สุขหรรษา 
   - กิจกรรมอนามัยดี ชีวี

ปลอดภัยไร้สิ่งเสพติด 
   * กิจกรรมตรวจสุขอนามัย 
   * ความปลอดภัยภายในและ

ภายนอกห้องเรียน(ตาม
ข้อเสนอแนะ สมศ.) 

   * วันงดสูบบุหรี่โลก 
   * วันต่อต้านยาเสพติด 
- กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
- กิจกรรมกีฬาอนุบาลภาค

ตะวันออก 
- กิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียน

เอกชน อ.ศรีราชา 

๑. เด็กร้อยละ ๘๕.๐๐ มี
น้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
 
 
๒. เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ มีทักษะ
การเคลื่อนไหวตามวัย 
 
 
 
๓. เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ มีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 
 
 
๔. เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ 
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อ
โรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด 

๑. เด็กร้อยละ ๙๐.๖๑มีน้ าหนัก 
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ 
คะแนนที่ค านวณได้ คือ๐.๙๐ ได้
ระดับคุณภาพ ๔  แปลคุณภาพ
ได้ระดับ ดีมาก 
๒. เด็กร้อยละ  ๙๕.๕๘มีทักษะ
การเคลื่อนไหวตามวัย 
คะแนนที่ค านวณได้ คือ๑.๔๓ได้
ระดับคุณภาพ ๕  แปลคุณภาพ
ได้ระดับ ดีเยี่ยม 
๓. เด็กร้อยละ ๙๑.๔๔มีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
คะแนนที่ค านวณได้ คือ๑.๓๗ได้
ระดับคุณภาพ ๕  แปลคุณภาพ
ได้ระดับ ดีเยี่ยม 
๔. เด็กร้อยละ ๙๘.๓๔หลีกเลี่ยง
ต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ 
ภัย และสิ่งเสพติด 

มฐ.๑ 
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๒. โครงการสร้างเสริม
พัฒนาการทางอารมณ์และ
จิตใจ 
   - กิจกรรมร้องเล่น เต้นร า 
   - กิจกรรมจิตรกรน้อย 
   * งานแข่งขันทัษะทาง
วิชาการ 
   * งานศิลปหัตถกรรม 
- กิจกรรมสร้างเสริมภาวะการ
เป็นผู้น า 
   * สภานักเรียนอนุบาล 

๑. เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ ร่าเริง
แจ่มใสมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง   
 
 
๒. เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ มีความ
มั่นใจและกล้าแสดงออก   
 
 
๓. เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ ควบคุม
อารมณ์ตนเองได้เหมาะสมตาม
วัย   
 
๔. เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ ชื่นชม
ศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว
และรักธรรมชาติ   

๑. เด็กร้อยละ ๙๙.๐๑ ร่าเริง
แจ่มใสมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
(คะแนนที่ได้ ๐.๙๙ คะแนน 
ระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม) 
๒. เด็กร้อยละ ๙๗.๐๒ มีความ
มั่นใจและกล้าแสดงออก (คะแนน
ที่ได้ ๐.๙๗ คะแนน ระดับ
คุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม ) 
๓. เด็กร้อยละ  ๙๘.๕๑  ควบคุม
อารมณ์ตนเองได้เหมาะสมตามวัย 
(คะแนนที่ได้ ๐.๙๙ คะแนน 
ระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม) 
๔. เด็กรอ้ยละ ๙๙.๐๑ ชื่นชม
ศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและ
รักธรรมชาติ (คะแนนที่ได้ ๑.๙๘ 
คะแนน ระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม) 

มฐ.๒ 

๓. โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
ทางสังคม 
   - กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา       
   - กิจกรรมบันทึกความดี 
   - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
   - กิจกรรมวันไหว้ครู  
   - กิจกรรมวันลอยกระทง   
   - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  
   - กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรับ ปีใหม่  
   - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
   - กิจกรรมสร้างเสริมระเบียบ

วินัยและมารยาทไทย 

๑. เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ มีวินัย มี
ความรับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่ง
สอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
 
 
 
๒. เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ มีความ  
ชื่อสัตย์สุจริตช่วยเหลือแบ่งปัน 
 
 
 
๓. เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ เล่นและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
 
 
 

๑. เด็กร้อยละ ๙๓.๙๒ มีวินัย มี
ความรับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่ง
สอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
คะแนนที่ค านวณได้ คือ ๑.๘๗ 
ได้ระดับคุณภาพ ๕ แปลคุณภาพ
ได้ระดับ ดีเยี่ยม 
๒. เด็กร้อยละ ๙๘.๖๒ มีความ
ชื่อสัตย์สุจริตช่วยเหลือแบ่งปัน 
คะแนนที่ค านวณได้ คือ ๐.๙๘ 
ได้ระดับคุณภาพ ๕ แปลคุณภาพ
ได้ระดับ ดีเยี่ยม 
๓. เด็กร้อยละ ๑๐๐ เล่นและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ คะแนนที่
ค านวณได้ คือ ๑.๐๐ ได้ระดับ
คุณภาพ ๕ แปลคุณภาพได้ระดับ 
ดีเยี่ยม  
 

มฐ.๓ 



๘๓ 
 

Boonjitwitthaya School. 12 M.2 Sukumwit Rd. Sriracha, Chonburi 20230Tel. 0-3835-1005  Website : www.boonjit.ac.th   E-Mail: admin@boonjit.ac.th 

 

๔. เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ 
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย
และศาสนาที่ตนนับถือ 

๔. เด็กร้อยละ ๑๐๐ ประพฤติ
ตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่ตนนับถือคะแนนที่
ค านวณได ้คือ ๑.๐๐ ได้ระดับ
คุณภาพ ๕ แปลคุณภาพได้ระดับ 
ดีเยี่ยม  

๔. โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
ทางสติปัญญา 
   - กิจกรรมหนูน้อยรักการ
อ่าน  
   - กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน 
   - กิจกรรมเสริมทักษะบูรณา
การ 
   * ภาษาไทย 
   * คณิตศาสตร์ 
   * ภาษาอังกฤษ 
   * วิทยาศาสตร์ 

๑. เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ สนใจสิ่ง
เรียนรู้ต่างๆ รอบตัว  ซักถาม
อย่างตั้งใจ มีนิสัยรักการอ่าน
และรักการเรียนรู้ 
 
 
๒. เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ มี
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์
การเรียนรู้ 
 
 
๓. เพ่ือให้เด็กมีความรู้และ
ทักษะเบื้องต้น 
 
 
 
๔. เพ่ือให้เด็กมีความสนใจใฝ่
เรียนรู้ รักการอ่านและพัฒนา
ตนเอง 
 
 
๕. เพ่ือให้เด็กมีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

๑. เด็กร้อยละ ๙๓.๐๙ สนใจสิ่ง
เรียนรู้ต่างๆ รอบตัว ซักถามอย่าง
ตั้งใจ มีนิสัยรักการอ่านและรัก
การเรียนรู้ คะแนนที่ค านวณได้ 
คือ ๐.๙๓ได้ระดับคุณภาพ ๕ 
แปลคุณภาพได้ระดับดีเยี่ยม 
๒. เด็กร้อยละ ๙๒.๒๖ มี
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ คะแนนที่ค านวณได้ คือ 
๐.๙๒ ได้ระดับคุณภาพ ๕ แปล
คุณภาพได้ระดับดีเยี่ยม 
๓. เด็กร้อยละ ๙๓.๖๔ มีความรู้
และทักษะเบื้องต้น คะแนนที่
ค านวณได้ คือ ๐.๙๓ ได้ระดับ
คุณภาพ ๕ แปลคุณภาพได้ระดับ
ดีเยี่ยม 
๔. เด็กร้อยละ ๙๐.๖๐ มีความ
สนใจใฝ่เรียนรู้ รักการอ่านและ
พัฒนาตนเอง คะแนนที่ค านวณ
ได้ คือ ๐.๙๐ได้ระดับคุณภาพ ๕ 
แปลคุณภาพได้ระดับดีเยี่ยม 
๕. เด็กร้อยละ ๙๖.๑๓ มี
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ คะแนนที่ค านวณได้ 
คือ ๐.๙๖ ได้ระดับคุณภาพ ๕ 
แปลคุณภาพได้ระดับดีเยี่ยม 

มฐ.๔ 
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ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 
๑. โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
และสุนทรียภาพของผู้เรียน 
   - กิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
   - กิจกรรมโรงเรียน ส่งเสริม  
สุขภาพ(อนามัยดีชีวีสดใส+นม
ปั่น) 
   - กิจกรรมป้องกันและ

หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด 
โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหา
ทางเพศ 

      ๏ วันงดสูบบุหรี่โลก 
       ๏ วันต่อต้านยาเสพติด 
       ๏ วันเอดส์โลก 
        ๏ ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน(แนะแนว + เยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

   - กิจกรรมกีฬาสี 
   - กิจกรรมกีฬาภายนอก 
   - กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
- กิจกรรมสร้างเสริม
สุนทรียภาพของผู้เรียน 
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มี   
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มี
น้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน  
 
 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ 
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้
โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหา
ทางเพศ 
 
 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ เหน็
คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ 
และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 
 
 
๕. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มี 
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น 
 
 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๗๖มีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  
คะแนนที่ค านวณได้คือ ๐.๔๙  ได้
ระดับคุณภาพ ๕  แปลคุณภาพ
ได้ระดับ ดีเยี่ยม   
 
 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๙๒ มี
น้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน  คะแนนที่ค านวณได้ 
คือ ๐.๔๙  ได้ระดับคุณภาพ ๕  
แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๕๒ 
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้
โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค 
ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  
คะแนนที่ค านวณได้ คือ ๐.๙๙  
ได้ระดับคุณภาพ ๕  แปล
คุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๗๖ เห็น
คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ และ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
คะแนนที่ค านวณได้ คือ ๐.๙๙  ได้
ระดับคุณภาพ ๕  แปลคุณภาพได้
ระดับ ดีเยี่ยม 
๕. ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๙๒ มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน  
คะแนนที่ค านวณได้ คือ ๐.๙๙  ได้
ระดับคุณภาพ ๕  แปลคุณภาพได้
ระดับ ดีเยี่ยม 

มฐ.๑ 
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๖. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ สรา้ง
ผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการ ตามจินตนาการ  

๖. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ สร้าง
ผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการ ตามจินตนาการ  
คะแนนที่ค านวณได้ คือ ๑.๐๐  ได้
ระดับคุณภาพ ๕  แปลคุณภาพได้
ระดับ ดีเยี่ยม 

๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
   - กิจกรรมประเมิน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร 

  - กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – 
เนตรนารี  
   - กิจกรรมส่งเสริมมารยาท

ไทย 
   - กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มี

ความเอ้ืออาทรผู้อื่นและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

* กิจกรรมส่งเสริมความกตัญญู  
       ๏ วันไหว้ครู  
       ๏ วันแม่แห่งชาติ  
       ๏ วันพ่อแห่งชาติ 
       ๏ วันปัจฉิมนิเทศนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 * กิจกรรมวันส าคัญเก่ียวกับ
พระมหากษัตริย์  
       ๏ วันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 
       ๏ วันปิยมหาราช 
       ๏ วันคล้ายวนัสวรรคต รัชกาลที ่6 

 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มี
ลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
 
 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มี
ความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 
 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ 
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง 
 
 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ 
ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

๑. ผู้เรียนร้อยละ๑๐๐.๐๐มี
ลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร  คะแนนที่ค านวณได้ 
คือ ๒  ได้ระดับคุณภาพ ๕  แปล
คุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๕๒ มีความ
เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ  คะแนนที่ค านวณ
ได้ คือ ๐.๙๙  ได้ระดับคุณภาพ 
๕  แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม  
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง  คะแนนที่ค านวณได้ คือ 
๑.๐๐  ได้ระดับคุณภาพ ๕  แปล
คุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม  
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐.๐๐
ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  คะแนนที่
ค านวณได้ คือ ๑.๐๐คุณภาพได้
ระดับ ดีเยี่ยม 

มฐ.๒ 
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- กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนเพื่อ
ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

       ๏ กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา   
      ๏ กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
      ๏ กิจกรรมวันลอยกระทง 
      ๏ กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 
 
- กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนเพื่อ
ตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม   
       ๏ กิจกรรมต้นกล้าแห่ง
ความดี  
       ๏ กิจกรรมอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
๓. โครงการส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ 
   - กิจกรรมรักการอ่าน 
   - กิจกรรม IT สู่ฝัน 
   - กิจกรรมเกร็ดความรู้สู่พ่ี
น้อง 
   - กิจกรรมห้องสมุดน้อย 
   - กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
   - กิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ 
   - กิจกรรมวันประถมศึกษา 
   - กิจกรรมชุมนุมตามความ
สนใจ 
   - กิจกรรมทัศนศึกษา 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มี
นิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ 
รอบตัว 
 
 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มี
ทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม 
 
 
 
 
 

๑.  ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๘๘ มนีิสัย
รักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว  
คะแนนที่ค านวณได้ คือ ๑.๙๘ ได้
ระดับคุณภาพ ๕ แปลคุณภาพได้
ระดับ ดีเยี่ยม 
๒.  ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๔๘ มี
ทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติมคะแนนที่ 
ค านวณได ้คือ ๐.๙๗ ได้ระดับ
คุณภาพ ๕ แปลคุณภาพได้ระดับ 
ดีเยี่ยม 
 
 

มฐ.๓ 
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๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ 
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
การเรียนรู้ระหว่างกัน 
 
 
 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และ
น าเสนอผลงาน 

๓.  ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๘๐ เรยีนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้
ระหว่างกัน คะแนนที่ 
ค านวณได้ คือ ๐.๙๙ ได้ระดับ
คุณภาพ ๕ แปลคุณภาพได้ระดับ 
ดีเยี่ยม 
๔.  ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๘๘ ใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน  คะแนนที่
ค านวณได้ คือ ๐.๙๙ ได้ระดับ
คุณภาพ ๕ แปลคุณภาพได้ระดับ 
ดีเยี่ยม 

๔. โครงการสร้างเสริมความ 
สามารถในการคิดและแก้ปัญหา 
   - กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย

โครงงาน 
   - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
   - กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการ 
(แข่งขันทักษะวิชาการ 

ภายนอก) 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ สรปุ
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง 
และดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 
 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ 
น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
 
 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ 
ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 
 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มี
ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๙๑  
สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง มีระดับคุณภาพ 
๑.๘๓ 
๒. ผู้เรียนร้อยละ  ๘๘.๙๐ 
สามารถน าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง มีระดับคุณภาพ 
๑.๗๘ 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๘๘.๔๕  
สามารถก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดย
มีเหตุผลประกอบ มีระดับ
คุณภาพ ๑.๗๗  
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๑.๙๑  มี
ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  มี
ระดับคุณภาพ ๑.๘๒ 

มฐ.๔ 
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๕. โครงการพัฒนาความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
   - กิจกรรมยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

คิด วิเคราะห์ และเขียน 
   - กิจกรรมประเมินสมรรถนะ

ส าคัญตามหลักสูตร 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐.๐๐ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
 
 
 
 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐.๐๐ มีผล
การประเมินสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
  
 
 
 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐.๐๐ มีผล
การประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

  
 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๔๐.๐๐ มีผล
การทดสอบระดับชาติเป็นไป
ตามเกณฑ์ 
 
 

๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม
เกณฑ์โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกรายวิชา
เฉลี่ยร้อยละ ๖๐.๓๖  (คะแนนที่
ค านวณได ้๐.๖ - ระดับคุณภาพ ดี
มาก) 
๒. ผู้เรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์นักเรียนมีผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 
๙๕.๒๒ (คะแนนที่ค านวณได้ ๑ 
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม) 
๓. ผู้เรียนมีผลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไป
ตามเกณฑ์นักเรียนที่มีผลการ
ประเมินในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 
๘๑.๐๕ (คะแนนที่ค านวณได้ ๒ 
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม) 
๔. ผู้เรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์โดยมี
นักเรียนที่มีผลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 
๖๑.๗๔ (คะแนนที่ค านวณได้ ๑ 
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม) 

มฐ.๕ 

๖. โครงการเสริมสร้างทักษะ
การท างาน และเจตคติต่ออาชีพ
สุจริต 
   - กิจกรรมส่งเสริม

ประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 

  - กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบ

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ วาง
แผนการท างานและด าเนินการ
จนส าเร็จ 
 
๒. ผู้เรียนร้อยละ๙๐.๐๐ท างาน
อย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนา
งาน และภูมิใจในผลงานของ

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๑๖ วาง
แผนการท างานและด าเนินการ
จนส าเร็จ   ระดับคุณภาพได้   
๑.๙๘   คะแนน 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๓๒ ท างาน
อย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน 
และภูมิใจในผลงานของตนเอง

มฐ.๖ 
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วินัย 
   - กิจกรรมเรียนรู้จากภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

ตนเอง 
 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มี
ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 

ระดับคุณภาพได้   ๐.๙๙   
คะแนน 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๕๔ ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้   ระดับคุณภาพได้   
๑.๐๐   คะแนน 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๐๙ มี
ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต และ
หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 
ระดับคุณภาพได้   ๐.๙๙   
คะแนน 
 

 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของครู 
   - กิจกรรมติดตามและ
ประเมินผลบุคลากร 
   - กิจกรรมส่งเสริมเพ่ิมความรู้ 
   - กิจกรรมผลิตสื่อและ
นวัตกรรม  
   - กิจกรรมสร้างขวัญเสริม
ก าลังใจ 
   - กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 

๑. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ เข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และ
ธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ 
 
๒. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ จัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  

๑. ครเูข้าใจปรัชญาหลักการและ
ธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ ์ร้อยละ ๑๐๐ 
(คะแนนที่ได้ ๒ คะแนน ระดับ
คุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม)  

๒. ครจูัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ร้อย
ละ ๑๐๐ (คะแนนที่ได้ ๒ คะแนน 

มฐ.๕ 
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๓. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ บริหาร
จัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิง
บวก  
 
๔. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐  ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับพัฒนาการของ
เด็ก  
 
๕. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ ใช้
เครื่องมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลาย และสรุปรายงาน
ผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง 
๖. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการจัดประสบการณ์  
 
๗. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ จัด
สิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา 
 
๘. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ผู้ปกครอง  
 
๙. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐  มีวุฒิ
และความรู้ความสามารถใน
ด้านการศึกษาปฐมวัย 
 

ระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม)  
๓. ครบูริหารจัดการชั้นเรียนที่
สร้างวินัยเชิงบวก ร้อยละ ๑๐๐ 
(คะแนนที่ได้ ๒ คะแนน ระดับ
คุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม)  

๔. ครใูช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมสอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก ร้อยละ ๑๐๐ 
(คะแนนที่ได้ ๒ คะแนน ระดับ
คุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม)  

๕. ครใูช้เครื่องมือการวัดและ
ประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลายและสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
ร้อยละ ๑๐๐ (คะแนนที่ได้ ๒ 
คะแนน ระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ย
๖. ครวูิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผล
ในการปรับการจัดประสบการณ์  
ร้อยละ ๑๐๐ (คะแนนที่ได้ ๒ 
คะแนน ระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม)
๗. ครจูัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา ร้อยละ 
๑๐๐ (คะแนนที่ได้ ๒ คะแนน 
ระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม)  
๘. ครมูีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ผู้ปกครอง ร้อยละ๑๐๐ (คะแนน
ที่ได้ ๒ คะแนน ระดับคุณภาพ ๕ 
ดีเยี่ยม)  
๙. ครมูีวุฒิและความรู้
ความสามารถในด้านการศึกษา
ปฐมวัยร้อยละ ร้อยละ ๖๘ 
(คะแนนที่ได้ ๑.๓๖คะแนน ระดับ
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๑๐. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ จัดท า 
สารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรอง
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
เด็ก 

คุณภาพ ๓ ดี)  
๑๐. ครจูัดท าสารนิทัศน์และ
น ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาเด็ก ร้อยละ ๑๐๐ 
(คะแนนที่ได้ ๒ คะแนน ระดับ
คุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม)  

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพใน
การบริหารจัดการของผู้บริหาร 
   - กิจกรรมอบรม  สัมมนา  ศึกษา
ดูงาน ของผู้บริหาร 
(  กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ,

กิจกรรมนิเทศชั้นเรียน ) 
- กิจกรรมประเมินความพึงพอใจ 

๑. ผู้บริหารมีความเข้าใจ
ปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย  ในระดับ
คุณภาพ ดี   
๒. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะ
ผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้น
การพัฒนาเด็กปฐมวัย ในระดับ
คุณภาพ ดี   
 
 
๓. ผู้บริหารใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผล
การประเมินหรือผลการวิจัย
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ  ในระดับคุณภาพ ดี   
 
๔. ผู้บริหารสามารถจัด
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ในระดับคุณภาพ ดี   
 
๕. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ ในระดับคุณภาพ 
ดี 
๖. ผู้บริหารให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอา

๑.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะ
ผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการ
พัฒนาผู้เรียน ได้ระดับคุณภาพ 
ระดับ ดีเยี่ยม 
๒.  ผู้บริหารใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผล
การประเมินหรือผลการวิจัยเป็น
ฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการ
จัดการ  ได้ระดับคุณภาพ ระดับ 
ดีเยี่ยม    

๓.  ผู้บริหารสามารถจัดบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี ได้ระดับ
คุณภาพ ระดับ  ดีมาก     

 

 

๔.  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ  ได้คุณภาพ 
ระดับ ดีมาก 

๕.  นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการ
จัด ได้ระดับคุณภาพ ระดับ ดี
มาก 

๖ .   ผู้ บ ริ ห า ร ใ ห้ ค า แ น ะ น า 
ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจ

มฐ.๖ 
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ใจใส่การจัดการศึกษาเด็ก
ปฐมวัย เต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา  ในระดับคุณภาพ ดี   
๗. เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน   
พึงพอใจผลการบริหารการ
จัดการ ศึกษาปฐมวัย ในระดับ
คุณภาพ ดี 

ใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา   ได้ระดับคุณภาพ 
ระดับ ดีมาก  

๗. เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึง
พอใ จผลการบริ ห า ร กา รจั ด
กา รศึ กษ าปฐมวั ย  ได้ ร ะดั บ
คุณภาพ ระดับ ดีเยี่ยม  

๓. โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร 
   - กิจกรรมวิเคราะห์และ

ปรับปรุงหลักสูตร   
   - กิจกรรมงานจัดท า น าไปใช้ 

ติดตาม และประเมิน
แผนการจัดประสบการณ์   

   - กิจกรรมนิเทศการสอน 
   -กิจกรรมแนะแนว/เยี่ยมบ้าน

นักเรียน 

  ๑. สถานศึกษามีการจัดท า
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
 
๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกิด
ความตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย ในระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม 
๓. ครูจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้และเข้าใจ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๔. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับปฐมวัยของ
สถานศึกษา ในระดับคุณภาพ ดี
มาก 
๕. สถานศึกษาจัดให้มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนา
เด็กอย่างรอบด้าน ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก 

๑. สถานศึกษามีการจัดท า

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ

สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ใน

ระดับคุณภาพ  

ดีมาก (๔.๐๐ คะแนน) 
๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกิด
ความตระหนัก และเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย ในระดับ
คุณภาพดีมาก(๓.๒๐ คะแนน) 
๓. ครูจัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้ และเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม(๔.๐๐ คะแนน)    
๔. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับปฐมวัยของ
สถานศึกษา ในระดับคุณภาพดี
มาก (๔.๐๐ คะแนน) 
๕. สถานศกึษาจัดให้มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก  เพ่ือพัฒนาเด็ก
อย่างรอบด้าน    ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม ( ๓.๒๐ คะแนน ) 

มฐ.๗ 



๙๓ 
 

Boonjitwitthaya School. 12 M.2 Sukumwit Rd. Sriracha, Chonburi 20230Tel. 0-3835-1005  Website : www.boonjit.ac.th   E-Mail: admin@boonjit.ac.th 

 

๔. โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
   - กิจกรรมพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน 

๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา ใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
๒. จัดท าและด าเนินการตาม
แผน พัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถาน ศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการ 
ศึกษาของสถานศึกษาในระดับ 
คุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
๓. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา ในระดับ
คุณภาพ   ดีเยี่ยม 
 
๔. ติดตามตรวจสอบ ประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
๕. น าผลการประเมินทั้ง
คุณภาพภายในและภายนอกไป
ใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
๖. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน ในระดับคุณภาพระดับ    
ดีเยี่ยม 

๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา คะแนน 
๐.๘๐   มีคุณภาพ ดีมาก 
 
๒. จัดท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา มีคุณภาพ ดีมาก 
(คะแนน ๐.๘๐)   
 
๓. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา มีคุณภาพ ดี
มาก(คะแนน ๐.๘๐)   
     
๔. ติดตามตรวจสอบ ประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา      มี
คุณภาพ ดีมาก  (คะแนน ๐.๔๐)  
   
๕. น าผลการประเมินทั้งคุณภาพ
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง มีคุณภาพ ดีมาก 
(คะแนน ๐.๔๐) 
   
๖. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน มีคุณภาพ ดีเยี่ยม  
(คะแนน ๑.๐๐)    
 

มฐ.๘ 
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ระดับประถมฯ-มัธยมฯ 
๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของครู 
   - กิจกรรมติดตามและ
ประเมินผลบุคลากร 
   - กิจกรรมส่งเสริมเพ่ิมความรู้ 
   - กิจกรรมผลิตสื่อและ
นวัตกรรม  
   - กิจกรรมสร้างขวัญเสริม
ก าลังใจ 
   - กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 

๑. ครูร้อยละ  ๙๐.๐๐  มีการ
ก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ  สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
๒. ครูร้อยละ  ๙๐.๐๐  มีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 
 
๓. ครูร้อยละ  ๙๐.๐๐ 
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา 
 
๔. ครูร้อยละ  ๙๐.๐๐  ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้ 
 
๕. ครูร้อยละ  ๙๐.๐๐ มีการวัด
และประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 
๖. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ ให้ค า 
แนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการ

๑. ครูร้อยละ๙๔.๑๘มีการ
ก าหนด  เป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะ
กระบวนการ  สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ คิดเป็น
ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 
๒.ครูร้อยละ  ๙๓.๐๔  มีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน  คิดเป็น
ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
๓.ครูร้อยละ  ๙๑.๖๖  มีการ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา  คิดเป็นระดับคุณภาพ  
ดีเยี่ยม 
๔.ครูร้อยละ  ๙๗.๒๓  มีการใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้  คิดเป็น
ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
๕.ครูร้อยละ ๙๗.๐๒ มีการวัด
และประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  คิดเป็น
ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
๖.ครูร้อยละ  ๙๘.๐๘  ให้
ค าแนะน า  ค าปรึกษา  และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการ
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เรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค 
 
๗. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ มี
การศึกษา  วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ  และใช้ผลในการ
ปรับการสอน 
 
๘. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา 
๙. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ จัดการ
เรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความ 
สามารถ 

เรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค  คิดเป็นระดับคุณภาพ  
ดีเยี่ยม 
๗.ครูร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ มี
การศึกษา  วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ  และใช้ผลในการปรับ
การสอน  คิดเป็นระดับคุณภาพ  
ดีเยี่ยม 
๘.ครูร้อยละ  ๙๗.๕๐ ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา  
คิดเป็นระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๙.ครูร้อยละ  ๙๕.๘๗ จัดการ
เรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา  เต็ม
ความสามารถ คิดเป็นระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม 

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพใน
การบริหารจัดการของผู้บริหาร 
- กิจกรรมอบรม  สัมมนา  ศึกษาดู
งาน ของผู้บริหาร 
(  กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ,

กิจกรรมนิเทศชั้นเรียน ) 
- กิจกรรมประเมินความพึงพอใจ 

๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะ
ผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้น
การพัฒนาผู้เรียน ในระดับ
คุณภาพ ดี 
 
 
๒. ผู้บริหารใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผล
การประเมินหรือผลการวิจัย
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ ในระดับคุณภาพ ดี 
 
 
๓. ผู้บริหารสามารถจัด
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย

๑.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะ

ผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการ

พัฒนาผู้เรียน  คะแนนที่ค านวณ

ได้ คือ  ๑.๐๐  ได้ระดับคุณภาพ  

๕  แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 

๒.  ผู้บริหารใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผล
การประเมินหรือผลการวิจัยเป็น
ฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการ
จัดการ  คะแนนที่ค านวณได้ คือ 
๒   ได้ระดับคุณภาพ ๕ แปล
คุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม    

๓.  ผู้บริหารสามารถจัดบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน

มฐ.๘ 



๙๖ 
 

Boonjitwitthaya School. 12 M.2 Sukumwit Rd. Sriracha, Chonburi 20230Tel. 0-3835-1005  Website : www.boonjit.ac.th   E-Mail: admin@boonjit.ac.th 

 

ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ในระดับคุณภาพ 
ดี 
 
๔. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ
การกระจายอ านาจ ในระดับ
คุณภาพ ดี 
 
 
๕. นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษา ในระดับ
คุณภาพ ดี 
 
 
๖. ผู้บริหารให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวิชาการและเอา
ใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา ในระดับ
คุณภาพ ดี 

แผนปฏิบัติการประจ าปี  คะแนน
ที่ค านวณได้ คือ ๒ ได้ระดับ
คุณภาพ ๕ แปลคุณภาพได้ระดับ 
ดีเยี่ยม     

๔.  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ  คะแนนที่
ค านวณได้ คือ ๒ ได้ระดับ
คุณภาพ ๕ แปลคุณภาพได้ระดับ 
ดีเยี่ยม    

๕.  นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการ
จัดการศึกษา  คะแนนที่ค านวณ
ได้ คือ ๑ ได้ระดับคุณภาพ ๕  
แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม  

๖.  ผู้บริหารให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจ
ใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา คะแนนที่ค านวณได้ 
คือ ๒ ได้ระดับคุณภาพ  ๕  แปล
คุณภาพได้ระดับ ดีมาก   

 
๓. โครงการประสานความ
ร่วมมือระหว่างคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 
   - กิจกรรมประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา  
   - กิจกรรมงานจัดท าวารสาร

โรงเรียน  
   - กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน  
   - กิจกรรมปฐมนิเทศ

๑. คณะกรรมการสถานศึกษารู้
และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบ
ก าหนด ในระดับคุณภาพ ดี 
 
๒. คณะกรรมการสถานศึกษา
ก ากับติดตาม ดูแลและ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายในระดับคุณภาพ 
ดี 

๑. คณะกรรมการสถานศึกษารู้
และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบ
ก าหนด ในระดับคุณภาพ ๕ ใน
ระดับ ดีเยี่ยม 
๒. คณะกรรมการสถานศึกษา
ก ากับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อน
การด าเนินงานของสถานศึกษา
ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
ในระดับคุณภาพ  ๕ ในระดับ ดี
เยี่ยม 
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ผู้ปกครอง ๓. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา ในระดับคุณภาพ ดี 
 
๔. คณะกรรมการสถานศึกษามี
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้อ านวยการในระดับคุณภาพ ดี 

๓. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
ในระดับคุณภาพ  ๕  ในระดับ    
ดีเยี่ยม 
๔. คณะกรรมการสถานศึกษามี
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้อ านวยการ ในระดับคุณภาพ ๕ 
ในระดับ ดีเยี่ยม 

๔. โครงการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสู่การปฏิบัติ 
   - กิจกรรมวิเคราะห์และ

ปรับปรุงหลักสูตร  
   - กิจกรรมงานจัดท า น าไปใช้ 

ติดตามและประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้  

   - กิจกรรมนิเทศการสอน 
   - กิจกรรมแนะแนว/เยี่ยม

บ้านนักเรียน 

๑. หลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
 
๒. สถานศึกษาจัดรายวิชา
เพ่ิมเติมทีห่ลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจ 
ในระดับคุณภาพ ดี 
 
 
๓. สถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก 
 
๔. สถานศึกษาสนับสนุนให้ครู
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

๑.หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม
และสอดคล้องกับท้องถิ่น  
คะแนนที่ค านวณได้ คือ ๒.๐๐  
ได้ระดับคุณภาพ ๕  แปล
คุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 
๒.สถานศึกษาจัดรายวิชาเพ่ิมเติม
ที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความถนัด ความสามารถ 
และความสนใจ  คะแนนที่
ค านวณได้ คือ ๑.๙๔  ได้ระดับ
คุณภาพ ๕  แปลคุณภาพได้
ระดับ     ดีเยี่ยม 
๓.สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียน  คะแนนที่ค านวณได้ คือ 
๑.๐๐  ได้ระดับคุณภาพ ๕  แปล
คุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 
๔.สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง  คะแนนที่ค านวณได้ 
คือ ๑.๐๐  ได้ระดับคุณภาพ ๕  
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๕. สถานศึกษามีระบบการ
นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ ในระดับคุณภาพ ดี
มาก 
 
๖. สถานศึกษาจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคนในระดับคุณภาพ 
ดีมาก 

แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 
๕.สถานศึกษามีระบบการนิเทศ
ภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ 
และน าผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอย่างสม่ าเสมอ  คะแนน
ที่ค านวณได้ คือ ๑.๘๒  ได้ระดับ
คุณภาพ ๕  แปลคุณภาพได้
ระดับ ดีเยี่ยม 
๖.สถานศึกษาจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน  
คะแนนที่ค านวณได้ คือ ๑.๘๒  ได้
ระดับคุณภาพ ๕  แปลคุณภาพได้
ระดับ ดีเยี่ยม 

๕. โครงการปรับปรุงสภาพ 
แวดล้อมและบริการในโรงเรียน 
   - กิจกรรม ๕ ส. 
   - กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน 

๑. สถานศึกษามีห้องเรียน ห้อง 
ปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกพอเพียงอยู่
ในสภาพการได้ดีสภาพแวดล้อม
ร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ 
ผู้เรียน ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
๒. สถานศึกษาจัดโครงการ 
กิจกรรม ที่ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียนในระดับคุณภาพ ดีมาก 
๓. สถานศึกษาจัดห้องสมุดที่ให้ 
บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่เอื้อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเอง และหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก 

๑. สถานศกึษามีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง  
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพียงอยู่ในสภาพ
การได้ดี  สภาพแวดล้อมร่มรื่น  
และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
ร้อยละ ๘๐.๐๙ ได้ระดับ ดี 
๒. สถานศึกษาจัดโครงการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัย ร้อยละ 
๘๔.๑๗ได้ระดับดี 
๓. สถานศึกษาจัดห้องสมุดที่
ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตัวเองและหรือเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม ร้อยละ   ๗๙.๔๔  ได้
ระดับ ดี 

มฐ.๑๑ 



๙๙ 
 

Boonjitwitthaya School. 12 M.2 Sukumwit Rd. Sriracha, Chonburi 20230Tel. 0-3835-1005  Website : www.boonjit.ac.th   E-Mail: admin@boonjit.ac.th 

 

๖. โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
   - กิจกรรมพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน 

๑. สถานศึกษาก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในระดับคุณภาพ ดี
มาก 
 
๒. สถานศึกษาจัดท าและ 
ด าเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
 
๓. สถานศึกษาจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ในระดับคุณภาพระดับดีมาก 
 
 
๔. สถานศึกษามีระบบติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก 
 
๕. สถานศกึษาน าผลการ
ประเมินทั้งคุณภาพภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการ ศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ในระดับคุณภาพ ดี
มาก 
๖. สถานศึกษาจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการ

๑.  โรงเรียนก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
คะแนนที่ค านวณได้ คือ ๑.๐๐  
ได้ระดับคุณภาพ ๕  แปล
คุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 
๒.  โรงเรียนจัดท าและด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  คะแนนที่
ค านวณได้ คือ ๑.๐๐  ได้ระดับ
คุณภาพ ๕  แปลคุณภาพได้
ระดับ ดีเยี่ยม 
๓.  โรงเรียนจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
คะแนนที่ค านวณได้ คือ ๑.๐๐  ได้
ระดับคุณภาพ ๕  แปลคุณภาพได้
ระดับ ดีเยี่ยม 
๔.  โรงเรียนมีระบบติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา คะแนนที่ค านวณได้ 
คือ ๐.๕๐  ได้ระดับคุณภาพ ๕  
แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 
๕.  โรงเรียนน าผลการประเมินทั้ง
คุณภาพภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง  คะแนนที่ค านวณได้ 
คือ ๐.๕๐  ได้ระดับคุณภาพ ๕  
แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 
๖.  โรงเรียนจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการ

มฐ.๑๒ 
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ประเมินคุณภาพภายใน ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

ประเมินคุณภาพภายใน  คะแนน
ที่ค านวณได้ คือ  ๑.๐๐  ได้ระดับ
คุณภาพ ๕  แปลคุณภาพได้
ระดับ ดีเยี่ยม 

 
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนานโยบายการจัดการเรียนรู้ 

ระดับปฐมวัย 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

๑. โครงการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
   - กิจกรรมการเรียนรู้จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
   - กิจกรรมทัศนศึกษา 
   - กิจกรรมสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ 

๑. สถานศึกษามีการจัด
โครงการ กิจกรรมเพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ของเด็กและ
บุคลากร ในระดับคุณภาพ ดี 
 
๒. สถานศึกษามีการจัด
โครงการ กิจกรรมที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง ในระดับคุณภาพ ดี 

๑.สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา  ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม   
 
๒.สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กร
ที่เก่ียวข้อง  ในระดับคุณภาพดี
เยี่ยม  

มฐ.๙ 

ระดับประถมฯ-มัธยมฯ 
๑. โครงการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
   - กิจกรรมแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ 
- กิจกรรมวัยใสกระจายข่าว 
- กิจกรรม สัมพันธ์ชุมชน 
-กิจกรรมสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้(มุมศิลปวัฒนธรรม ,ลาน
เกษตร ) 

๑. มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง ในระดับคุณภาพ
ระดับ ดีเยี่ยม 
 
 

๑.สถานศึกษามีการสร้างและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา และใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้
ที่เก่ียวข้อง คะแนนที่ค านวณได้ 
คือ ๕.๐ ได้ระดับคุณภาพ ๕ แปล
คุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 
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๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ในระดับคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 

๒.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัวชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง คะแนนที่ค านวณได้ คือ 
๕.๐๐ ได้ระดับคุณภาพ ๕ แปล
คุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 

กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
ระดับปฐมวัย 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

๑. โครงการพัฒนาสถานศึกษา 
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้น 
   - กิจกรรมไหว้อย่างไทย 

๑. สถานศึกษาจัดโครงการ
พัฒนาเด็กให้บรรลุตาม
เป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์
และจุดเน้นการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถาน ศึกษา ใน
ระดับคุณภาพ ดี 
๒. สถานศึกษามีผลการ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
ในระดับคุณภาพ ดี 

๑. สถานศึกษาได้จัดโครงการ
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กบรรลุ
ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้น 
ของสถานศึกษา ในระดับดี 
มาก  
๒. สถานศึกษามีผลการ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
ในระดับดมีาก  

มฐ.๑๐ 

ระดับประถมฯ – มัธยมฯ 
๑. โครงการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
   - กิจกรรมแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ 
- กิจกรรมวัยใสกระจายข่าว 
- กิจกรรม สัมพันธ์ชุมชน 
-กิจกรรมสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้(มุมศิลปวัฒนธรรม ,ลาน
เกษตร ) 

๑. มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง ในระดับคุณภาพ ดี
เยี่ยม 
 
 

๑.สถานศึกษามีการสร้างและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา และใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้
ที่เก่ียวข้อง คะแนนที่ค านวณได้ 
คือ ๕.๐ ได้ระดับคุณภาพ ๕ แปล
คุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 
 

มฐ.๑๓ 
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๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

๒.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัวชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง คะแนนที่ค านวณได้ คือ 
๕.๐๐ ได้ระดับคุณภาพ ๕ แปล
คุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 

๒. โครงการพัฒนาสถานศึกษา 
ตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
สะท้อนเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาจุดเน้น 
   - กิจกรรมไหว้อย่างไทย 
   - กิจกรรม IT สู่ฝัน 
  - กิจกรรมถ่ายโอนความรู้ด้าน 
ICT สู่สถานศึกษาอ่ืน 
  - กิจกรรมพลังงานทดแทน 

๑. สถานศึกษาจัดโครงการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา ในระดับคุณภาพ ดี 
๒. ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น
ของสถานศึกษา ในระดับ
คุณภาพ ดี 

๑. สถานศึกษาจดัโครงการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา  มี
คุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
๒. สถานศึกษาด าเนินงานส่งเสริม
ให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น มี
คุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 

มฐ.๑๔ 

 
กลยุทธ์ที่ ๕  มาตรการส่งเสริม 

ระดับปฐมวัย 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

๑. โครงการยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษา 

๑. สถานศึกษามีการจัด
โครงการและกิจกรรมพิเศษเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ในระดับคุณภาพ ดี 
 
 

๑. สถานศึกษาจัดโครงการ 
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตาม
นโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ให้สูงขึ้น อยู่ในระดับคุณภาพ 
ระดับ ดีเยี่ยม   
  

มฐ.๑๑ 
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๒. สถานศึกษามีผลการ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
ในระดับคุณภาพ ดี 
 

๒. สถานศึกษา มีการจัดโครงการ
และกิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบายตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาระดับปฐมวัย ทั้งหมด 
๑๐ โครงการ และโครงการทั้ง 
๑๐ โครงการ การด าเนินงาน
ส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ระดับ ดีเยี่ยม 

ระดับประถมฯ – มัธยมฯ 

๑. โครงการยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษา 
-จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
-จัดท าข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษากับหน่วยงาน
ภายนอก 
*โครงการพลังงานทดแทน 
-กังหันลม 
-พลังงานแสงอาทิตย์ (ไฟฟ้า) 
-พลังงานแสงอาทิตย์ (น้ าร้อน) 
-แก๊สชีวภาพ 
-แรงดันน้ า (ไฟฟ้า) 
*โครงการเรียนรู้ต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-เกษตรอินทรีย์ 
-น้ ายาชีวภาพ 

๑. สถานศึกษามีการจัด
โครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ในระดับคุณภาพ ดี 
๒. สถานศึกษามีผลการ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
ในระดับคุณภาพ ดี 

๑. สถานศึกษามีการจัดโครงการ 
กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา ในระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒. สถานศึกษามีผลการ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

มฐ.๑๕ 
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๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย    
 สถานศึกษาได้จัดท าโครงการ ส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย โดยมีกิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมชั่ง
น้ าหนักวัดส่วนสูงและทดสอบสมรรถภาพทางกาย  โดยคุณครูประจ าชั้นท าการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงในแต่ละ
เดือน และทดสอบสมรรถภาพทางกาย เช่น การกระโดด การวิ่ง ฯ เป็นต้น กิจกรรมยามเช้าแสนสนุกสุข
หรรษา โดยนักเรียนเต้นเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะและเสียงเพลง และในทุกวันศุกร์จะมีการเต้นแอโรบิค  
กิจกรรมอนามัยดี สุขภาพดี ชีวีสดใส ทางสถานศึกษาได้มีการให้บริการจากหน่วยงานสาธารณสุขมาหยอด
โปลิโอและตรวจสุขภาพฟันเคลือบฟลูออไรด์  หน่วยงานสาธารณสุขอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครองเรื่อง การ
ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน และวิทยากรอบรมนักเรียน เรื่อง ความปลอดภัยเมื่อติดอยู่ในรถตู้  ดังนั้น เด็กระดับ
อนุบาลทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และเรียนรู้วิธีการป้องกันโรคต่างได้อย่างถูกวิธี 
ผลการด าเนินงาน   

๑. เด็กร้อยละ ๙๐.๖๑มีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ 
คะแนนทีค่ านวณได้ คือ๐.๙๐ ได้ระดับคุณภาพ ๔  แปลคุณภาพได้ระดับ ดีมาก 

๒. เด็กร้อยละ  ๙๕.๕๘มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
คะแนนที่ค านวณได้ คือ๑.๔๓ได้ระดับคุณภาพ ๕  แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 

๓. เด็กร้อยละ ๙๑.๔๔มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
คะแนนที่ค านวณได้ คือ๑.๓๗ไดร้ะดับคุณภาพ ๕  แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 

๔. เด็กร้อยละ ๙๘.๓๔หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 
สรุปมาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา   
-  จุดเด่น  
      เด็กมีสุขนิสัยในการดแูลสุขภาพของตนเองและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย  
และสิ่งเสพติด 

-  จุดที่ควรพัฒนา   
เด็กมีน้ าหนักและส่วนสูงที่ยังน้อยกว่าเกณฑ์และมากกว่าเกณฑ์ 

 
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ    
สถานศึกษาได้จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และจิตใจ  ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพ่ือพัฒนาเด็ก
ให้มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจให้สมวัย โดยด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
 กิจกรรมร้องเล่น เต้นร า ได้มีการจัดการการแสดงร าอวยพรในกิจกรรมวันไหว้ครู, จัดการแสดงร า
ถวายพระพรในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ, จัดการแสดงเต้นประกอบเพลงในกิจกรรมวันปีใหม่   จัดการแสดง
กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  การแสดงการเต้นประกอบเพลงในกิจกรรมวันเด็ก  จัดการแสดงในวันส่งท้ายปี
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เก่าต้อนรับปีใหม่  จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ   ส่งเด็กเข้าร่วมการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ที่ ฮาร์เบอร์
มอล์ล จึงท าให้เด็กเกิดความมั่นใจและกล้าแสดงออกต่อหน้าสาธารณะชน เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและชื่น
ชมศิลปะ ดนตรี 
 กิจกรรมจิตรกรน้อย  ได้มกีารประกวดระบายสีภาพวันวิสาขบูชา   การแข่งขันประกวดระบายสีวัน
สุนทรภู่ เข้าจัดการแข่งขันประกวดระบายสีวันไหว้ครู  จัดการแข่งขันระบายสีภาพในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ, 
เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๔ ทีโ่รงเรียนวัดหนองเกตุน้อย  , จัดการแข่งขันระบายสี
ภาพวันลอยกระทง, จัดการแข่งขันระบายสีภาพพ่อของหนู  การประกวดประดิษฐ์การ์ดวันพ่อ  จัดกิจกรรม
สร้างสรรค์   จึงท าให้เด็กมีผลงานทางด้านศิลปะ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  
ผลการด าเนินงาน 

๑. เด็กร้อยละ  ๙๙.๐๑  ร่าเรงิแจ่มใสมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง   
๒. เด็กร้อยละ  ๙๗.๐๒  มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก   
๓. เด็กร้อยละ   ๙๘.๕๑   ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมตามวัย   
๔. เด็กร้อยละ  ๙๙.๐๑  ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ   

สรุป มาตรฐานที ่๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น 
           เด็กร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และมีความชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรัก
ธรรมชาติ  
จุดที่ควรพัฒนา 
  เด็กบางส่วนขาดความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
แนวทางการพัฒนา 
              ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม   
 สถานศึกษาได้จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ือพัฒนาเด็ก
ให้มีพัฒนาการด้านสังคมให้สมวัย โดยด าเนินกิจกรรมในโครงการ ๑๑ กิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และถวาย
เทียนพร้อมฟังธรรมเทศนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพร้อมกับถวายสังฆทาน ท าให้เด็กรู้จัก
ประเพณีไทยและปฏิบัติสืบทอดได้อย่างถูกต้อง 
 กิจกรรมวันไหว้ครู ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เด็กได้เข้าร่วมประเพณีและอนุรักษ์ประเพณี
วันไหว้ครู มีการแข่งขันประกวดพานไหว้ครู ท าให้เด็กได้ระลึกถึงพระคุณของครู และแสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อ  
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 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมประกวดจัดป้ายนิเทศภายในห้องเรียนในระดับ
อนุบาล๑ - ๓  และได้ด าเนินการเปิดเพลงอ่ิมอุ่นและเพลงค่าน้ านมให้เด็กได้ร่วมกันร้อง เพ่ีอร าลึกถึงพระคุณ
ของคุณแม่ในทุกๆ เช้า   
 กิจกรรมวันลอยกระทง ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมประกวดการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ 
โดยฝีมือของเด็กๆ กิจกรรมนี้เด็กได้สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีจัดป้ายนิเทศภายในห้องเรียน เกี่ยวกับ
ประเพณีวันลอยกระทง    
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมประกวดระบายสีภาพวันพ่อในระดับอนุบาล 
๑ - ๓   
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทานเลี้ยงสังสรรค์ ตอบปัญหาชิงรางวัล จัด
กิจกรรมการเล่นเกมนันทนาการ มอบของขวัญให้กับเด็ก ท าให้เด็กได้เห็นความส าคัญของวันเด็ก ได้แสดง
ความสามารถและกล้าแสดงออก 
  กิจกรรมบันทึกความดี ทางโรงเรียนได้จัดท าสมุดบันทึกความดีและแจกให้เด็กทุกคนในระดับชั้น 
 ๑ - ๓ 
ให้เด็กกลับบ้านทุกวันศุกร์และน ากลับมาในวันจันทร์ โดยครูและผู้ปกครองช่วยเขียนบันทึกความดีให้กับเด็ก  
ลงในสมุดบันทึกความดี และครูประจ าชั้นเลือกเด็กที่มีการเขียนบันทึกความดีมากที่สุดอย่างสม่ าเสมอและท า
วุฒิบัตรมอบ ให้กับหนูน้อยเด็กดี กิจกรรมนี้ท าให้เด็กมีจิตส านึกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน  
  กิจกรรมวันปีใหม่ ทางโรงเรียนได้จัดทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทานเลี้ยงสังสรรค์ ตอบปัญหาชิง
รางวัล จัดกิจกรรมการเล่นเกมนันทนาการ มอบของขวัญให้กับเด็ก ท าให้เด็กได้เห็นความส าคัญของวันปีใหม่ 
ได้แสดงความสามารถและกล้าแสดงออก 

 กิจกรรมสร้างเสริมระเบียบวินัยและมารยาทไทย ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทานเลี้ยงสังสรรค์ ตอบ
ปัญหาชิงรางวัล จัดกิจกรรมการเล่นเกมนันทนาการ มอบของขวัญให้กับเด็ก ท าให้เด็กได้เห็นความส าคัญของ
วันปีใหม ่ได้แสดงความสามารถและกล้าแสดงออก 
 กิจกรรมสร้างเสริมภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตาม ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้มีสภานักเรียน โดยมี
การเลือกตั้งสภานักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ - ๓ จัดท าพิธีมอบเข็มให้กับสภานักเรียน กิจกรรมนี้ได้ส่งเสริมให้
เด็กมีความกล้าแสดงออก 
 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(แนะแนว เยี่ยมบ้านนักเรียน) ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้
คุณครูประจ าชั้นได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน เพ่ือช่วยเหลือดูแลนักเรียนที่มีปัญหา จะได้หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
ระหว่าง ครูผู้ปกครอง และโรงเรียน กิจกรรมนี้ช่วยให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนและผู้ปกครอง ท าให้ครู
ประเมินพัฒนาการของนักเรียนและจัดสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือให้ได้ประโยชน์ในการพัฒนานักเรียน 
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ผลการด าเนินงาน 

๑. เด็กร้อยละ ๙๓.๙๒ มีวินัย มีความรับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์  
    คะแนนที่ค านวณได้ คือ ๑.๘๗ ได้ระดับคุณภาพ ๕ แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 
๒. เด็กร้อยละ ๙๘.๖๒ มีความชื่อสัตย์สุจริตช่วยเหลือแบ่งปัน  
    คะแนนที่ค านวณได้ คือ ๐.๙๘ ได้ระดับคุณภาพ ๕ แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 
๓. เด็กร้อยละ ๑๐๐ เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
    คะแนนที่ค านวณได้ คือ ๑.๐๐ ได้ระดับคุณภาพ ๕ แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม  
๔. เด็กร้อยละ ๑๐๐ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
    คะแนนที่ค านวณได้ คือ ๑.๐๐ ได้ระดับคุณภาพ ๕ แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม  

สรุปมาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น  
 เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือและมคีวามชื่อสัตย์สุจริตช่วยเหลือแบ่งปัน 
จุดที่ควรพัฒนา 
 เด็กขาดความวินัยและความรับผิดชอบ   
 
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการทางสติปัญญา   
 สถานศึกษาได้จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่ง
ประกอบด้วย ๕ กิจกรรม คือ กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน กิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุก กิจกรรมโครงงาน
นักเรียน  กิจกรรมคณิตศาสตร์หรรษา และภาษาอังกฤษวันละค าสรุปผลการด าเนินงานดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน  ในปีการศึกษานี้ทางสถานศึกษาได้จัดห้องสมุดน้อยส าหรับอนุบาลไว้ ๑ 
ห้อง และให้คุณครูได้จัดมุมหนังสือไว้ในห้องเรียนแต่ละห้องเพ่ือให้เด็ก ๆ เข้าไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง โดยมีคุณครูคอยแนะน า และยังได้ส่งเสริมให้มีการแข่งขันดังนี้ 

- มีการจัดประกวดแข่งขันกิจกรรมรักการอ่านในแต่ละภาคเรียน โดยมีการแข่งขันในแต่ละระดับ 
อนุบาล ๑-๓ จากนั้นคณะกรรมการในการตัดสินน าผลการตัดสินมาสรุปและมอบของรางวัลส าหรับนักเรียนที่
ชนะในแต่ละระดับ 
         กิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุก ในปีการศึกษานี้ทางสถานศึกษาได้มีการจัดซื้ออุปกรณ์เก่ียวกับ
วิทยาศาสตร์สอดแทรกกิจกรรมวิทยาศาสตร์เข้าไปในกระบวนการเรียนการสอนในแต่ละชั้นเรียน 
       กิจกรรมโครงงานนักเรียน ในปีการศึกษานี้ทางสถานศึกษาได้จัดให้มีการท าโครงงานนักเรียน ภาคเรียน
ละ ๒ ชิ้นงาน ซึ่งการจัดท าโครงงานในแต่ละชิ้นงาน จะมีการให้นักเรียนได้ช่วยกันระดมความคิดท่ีจะท า
ชิ้นงานแต่ละชิ้นโดยเน้นนักเรียนให้ได้ท าผลงานด้วยฝีมือตนเองเพ่ือให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 
         กิจกรรมคณิตศาสตร์หรรษา ในปีการศึกษานี้ทางสถานศึกษาได้จัดมุมคณิตศาสตร์ภายในห้องโถง
อนุบาลขึ้นไว้  ๑ มุม และให้คุณครูได้จัดมุมคณิตศาสตร์ไว้ภายในห้องเรียนแต่ละห้องเพ่ือให้เด็ก ๆ เข้าไปฝึก
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ทักษะเกี่ยวกับตัวเลข อาทิ เช่น การจับคู่สิ่งของกับตัวเลข การเล่นเกมโดมิโน เป็นต้น และยังได้ส่งเสริมให้มี
การแข่งขัน ดังนี้จัดประกวดแข่งขันกิจกรรมคณิตศาสตร์หรรษาในแต่ละภาคเรียนโดยมีการแข่งขันในแต่ละ
ระดับอนุบาล ๑-๓ จากนั้นคณะกรรมการในการตัดสินน าผลการตัดสินมาสรุปและมอบของรางวัลส าหรับ
นักเรียนที่ชนะในแต่ละระดับ 
กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า ในปีการศึกษานี้ทางสถานศึกษาได้จัดให้มีการให้ค าศัพท์วันละค าประจ า
สัปดาห์โดยครูเวรสอนค าศัพท์วันละค าและมีตัวแทนของเด็กออกมาร่วมท ากิจกรรม และมีครูชาวต่างชาติ
มาร่วมท ากิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้า ณ ห้องโถงด้านล่าง 
 
ผลการด าเนินงาน  
 ๑. เด็กร้อยละ ๙๓.๐๙ สนใจสิ่งเรียนรู้ต่างๆ รอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ มีนิสัยรักการอ่านและรักการ
เรียนรู้ คะแนนที่ค านวณได้ คือ ๐.๙๓ได้ระดับคุณภาพ ๕ แปลคุณภาพได้ระดับดีเยี่ยม 
  ๒. เด็กร้อยละ ๙๒.๒๖ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
คะแนนที่ค านวณได้ คือ ๐.๙๒ ได้ระดับคุณภาพ ๕ แปลคุณภาพได้ระดับดีเยี่ยม 
  ๓. เด็กร้อยละ ๙๓.๖๔ มีความรู้และทักษะเบื้องต้น คะแนนที่ค านวณได้ คือ ๐.๙๓ ได้ระดับคุณภาพ 
๕ แปลคุณภาพได้ระดับดีเยี่ยม 
  ๔. เด็กร้อยละ ๙๐.๖๐ มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ รักการอ่านและพัฒนาตนเอง คะแนนที่ค านวณได้ คือ 
๐.๙๐ได้ระดับคุณภาพ ๕ แปลคุณภาพได้ระดับดีเยี่ยม 
  ๕. เด็กร้อยละ ๙๖.๑๓ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ คะแนนที่ค านวณได้ คือ ๐.๙๖ ได้ระดับ
คุณภาพ ๕ แปลคุณภาพได้ระดับดีเยี่ยม 

 
สรุปมาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการทางสติปัญญา  มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 

จุดเด่น 
เด็กมีความรู้และทักษะเบื้องต้น 

แนวทางการพัฒนา 
 ควรจัดกิจกรรมและใช้ค าถามกระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดการจัดการเรียนการสอนให้มีความ
หลากหลายและให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง  เด็กจะได้สนใจสิ่งเรียนรู้ต่างๆ รอบตัว 
 

มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 สถานศึกษาได้จัดท าโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู เพ่ือให้ครูปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยมีกิจกรรมย่อย ดังนี้ กิจกรรมส่งเสริมเพ่ิมความรู้ 
จัดส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอกและภายใน ตามความ
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เหมาะสม จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาและให้ผู้ที่รับการอบรมจากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้
กับเพ่ือนครู  

กิจกรรมสร้างขวัญเสริมก าลังใจ  อวยพรและมอบของขวัญวันเกิดครูและบุคลากร  เยี่ยมครูที่คลอด
บุตรกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างเปิดภาคเรียน (นอกเวลาเรียน) จัดคุณครูให้เข้าร่วมการอบรมเพ่ือ
เป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ภายในโรงเรียนในระหว่างเปิดภาคเรียน  กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน คัดกรอง
นักเรียนที่มีข้อบกพร่องด้านต่าง ๆ ครูออกแบบการท าวิจัยตามปัญหาที่พบ และด าเนินการวิจัยและรวบรวม
ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย กิจกรรมผลิต/ประกวดสื่อและนวัตกรรม  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลิตสื่อและ
นวัตกรรมให้ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยรับทราบ ครูผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนตามแผนการจัด
ประสบการณ์ส่งหัวหน้างานวิชาการปฐมวัยเพื่อสะสมคะแนนต่อภาคเรียน และประกาศผลและมอบรางวัลการ
ประกวดสื่อ กิจกรรมครูดีศรีบจ. คัดเลือกครูเข้ารับรางวัลครูดีศรีบจ.และครูดีในดวงใจ  กิจกรรม ๕ ส.จัด
กิจกรรม Cleaning Day โดยจัดท าสัปดาห์เว้นสัปดาห์และจัดประกวดห้องเรียนโดยประกวดเทอมละ  ๑ ครั้ง
และผู้รับผิดชอบกิจกรรมจะมอบวุฒิบัตรและมอบธงเป็นเกียรติแก่ห้องเรียนที่สะอาดเรียบร้อยที่สุด  กิจกรรม
ปลอดภัยไว้ก่อน ประชาสัมพันธ์และจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ จัดท าแบบ
บันทึกการแจ้งซ่อม วิทยากรมาให้ความรู้ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง กิจกรรมห้องสมุด จัดตารางเรียนให้ครูพาเด็กเข้า
ไปใช้ห้องสมุดและบันทึกการเข้าใช้ห้องสมุด 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

๑. ครเูข้าใจปรัชญาหลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในการจัดประสบการณ์ ร้อยละ ๑๐๐ (คะแนนที่ได้ ๒ คะแนน ระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม)  

๒. ครจูัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ร้อยละ ๑๐๐ (คะแนนที่ได้ ๒ 
คะแนน ระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม)  

๓. ครบูริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ร้อยละ ๑๐๐ (คะแนนที่ได้ ๒ คะแนน ระดับคุณภาพ 
๕ ดีเยี่ยม)  

๔. ครใูช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ร้อยละ ๑๐๐ (คะแนนที่ได้ ๒ 
คะแนน ระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม)  

๕. ครใูช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง ร้อยละ ๑๐๐ (คะแนนที่ได้ ๒ คะแนน ระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม)  

๖. ครวูิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์  
ร้อยละ ๑๐๐ (คะแนนที่ได้ ๒ คะแนน ระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม)   

๗. ครจูัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ร้อยละ ๑๐๐ (คะแนนที่ได้ ๒ คะแนน ระดับ
คุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม)  
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๘. ครมูีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง ร้อยละ๑๐๐ (คะแนนที่ได้ ๒ คะแนน ระดับคุณภาพ ๕ ดี
เยี่ยม) 

๙. ครมูีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัยร้อยละ ร้อยละ ๖๘ (คะแนนที่ได้ ๑.๓๖
คะแนน ระดับคุณภาพ ๓ ดี)  
 ๑๐. ครจูัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก ร้อยละ ๑๐๐ (คะแนน
ที่ได้ ๒ คะแนน ระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม) 
สรุปมาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐.๐๐   มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
 
จุดเด่น 

ครูเข้าใจปรัชญาหลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยสามารถน ามาจัดชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวกจัด
สิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้และมีประปฏิสัมพันธ์กับเด็กและผู้ปกครอง  

 
จุดด้อย 
 ครูขาดใบประกอบวิชาชีพครู 
 
แนวทางการพัฒนา 
 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิกรรมการเรียนการในระดับปฐมวัยและส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาหรือ
ส่งเข้าอบรมเพ่ือได้รับใบประกอบวิชาชีพครู 

 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๑. กิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหาร   

ซึ่งผู้บริหารมีการอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงานที่หลากหลายตลอดระยะเวลาอย่างสม่ าเสมอ เช่น  
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  จัดอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  โดยเชิญวิทยากร  ดร.ลานนิพนธิ์  
เกษรา  จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ  ณ โรงเรียนบุญจิตวิทยา  วันที่ ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๗    
กิจกรรมร่วมสัมมนาประเมินผลโครงการพัฒนาการจัดการจัดการศึกษาเอกชนกลุ่มโรงเรียนภาคตะวันออก
(จันทบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา)   ณ วิทยาลัยพาณิชศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   วันที่ ๒๘ พฤษภาคม  
๒๕๕๗    ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการอบรมผู้ก ากับลูกเสือ โดยเชิญวิทยาการ อาจารย์ถาวร  อยู่
บ ารุง ณ ห้องประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนบุญจิตวิทยา  วันที่ ๗ มิถุนายน  ๒๕๕๗    อบรมนายหมู่  รองนาย
หมู่  และพลาธิการลูกเสือเนตรนารี ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๕๐ ปี โรงเรียนบุญจิตวิทยา  วันที่ ๑๖ 
มิถุนายน  ๒๕๕๗    ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และกิจกรรมร่วม ๔ ฝ่าย  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ 
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อาคาร ๕๐ ปี โรงเรียนบุญจิตวิทยาวันที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๗    ประชุมประจ าเดือนครูและบุลการทาง
การศึกษา  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๕๐ ปี โรงเรียนบุญจิตวิทยา  วันที่ ๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๗    อบรม
นายหมู่  อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนให้ความรู้การด าเนินงานกองทุน  ณ ห้องประชุม
เมืองท่าชั้น๒ ส านักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง  วันที่ ๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๗    ร่วมปรึกษาหารือกิจกรรม
ส่งเสริมทันตกรรม  ณ ร้านอาหารไพเราะอ่าวอุดม   วันที่ ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๗    ประชุมกรรมการบริหาร
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน  ณ ห้องประชุมอัลเบิร์ต  อาคารโอเช่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาวันที่ ๓๐ 
กรกฎาคม  ๒๕๕๗    คณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ณ ร้านห้องประชุมจันทนี  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต ๑วันที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๗    เชิญร่วมเป็นเกียรติใน
โครงการโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพรอบเครือไทยออยล์และพิธีส่งมอบบ่อเก็บน้ าประปาโรงเรียนวัดแหลม
ฉบัง  ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง วันที่ ๖ สิงหาคม  ๒๕๕๗    การตรวจราชการแบบ
บูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลรอบ ๒ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ณ จังหวัดชลบุรี  
วันที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๗    เชิญร่วมเป็นเกียรติในโครงการโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพรอบเครือไทยออยล์
และพิธีส่งมอบบ่อเก็บน้ าประปาโรงเรียนวัดแหลมฉบัง  ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง  วันที่ 
๘ สิงหาคม  ๒๕๕๗    กิจกรรมฟันสวยกับไทยออยล์  ณ โรงเรียนบุญจิตวิทยา  วันที่ ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๕๗    
ร่วมงานสถาปนาครบรอบ ๓๐ ปี โรงเรียนณัฏฐเวศม์ สัตหบี  ณ โรงเรียนณัฏฐเวศม์ วันที่ ๒๘ สิงหาคม  
๒๕๕๗     ประชุมประจ าเดือนครูและบุคลากร  ณ โรงเรียนบุญจิตวิทยา วันที่ ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๕๗    
ร่วมงานเลี้ยงส่งครูช่วยสอนภาษาอังกฤษโดยกระทรวงศึกษาธิการ  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 
กรุงเทพมหานคร  วันที่ ๓ กันยายน  ๒๕๕๗    ประชุมคณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษา
เอกชนจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมจันทนี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษาชลบุรีเขต ๑  วันที่ 
๑๐ กันยายน  ๒๕๕๗    ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  ณ โรงแรมไดอาน่า 
รีสอร์ท การ์เด้น อ.บางละมุง จ.ชลบุรีวันที่ ๑๗ กันยายน  ๒๕๕๗    ร่วมแสดงความยินดีกับครูดีในดวงใจ  ณ 
โรงแรมเดอะชายน์ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  วันที่ ๑๗ กันยายน  ๒๕๕๗    ประชุมเครือข่ายส่งเสริม
ทันตสุขภาพ  ณ ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้ เครือไทยออยล์   วันที่ ๑๙ กันยายน  ๒๕๕๗    น าเสนอผลงาน
ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบโซล่าเซลล์ให้กับผู้บริหารโรงเรียนสวนเด็กสันก าแพงจังหวัดเชียงใหม่  ณ       โรงเรียน
บุญจิตวิทยา  วันที่ ๑๙ กันยายน  ๒๕๕๗    น าเสนอผลงานผลิตไฟฟ้าด้วยระบบโซล่าเซลล์ให้กับผู้บริหาร
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา  ณ โรงเรียนบุญจิตวิทยา  วันที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๗    ร่วมตรวจประเมินงาน
ทันตกรรม ๘ โรงเรียนเครือข่ายโรงกลั่นไทยออยล์  ณ อาคารสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๒      
(มูลนิธิไต้ล้ง-เซ็ง พรประภา)  วันที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๗   ตัวแทนรับมอบเงินบริจาคเพ่ือร่วมจัดซื้ออุปกรณ์
ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบโซล่าเซลล์ให้แก่โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร(สาขาเรือนแพ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน)  ณ 
โรงเรียนบุญจิตวิทยา  วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๗    น าเสนอผลงานด้านการจัดบริหารระบบคะแนนให้กับ
นายศุภมิตร  ศิรกัณทะมากุล  รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษา  ณ โรงเรียนบุญจิตวิทยา   
วันที่ ๑-๑๖ ตุลาคม  ๒๕๕๗    อบรมมาตรฐานวิชาชีพครู  ณ สถาบันราชภัฏนครินทร์ ฉะเชิงเทราโดยคุรุสภา   
วันที่ ๒๓-๒๕ ตุลาคม  ๒๕๕๗     ติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ณ โรงเรียนบ้านน้ าก้อ  อ าเภอลี้ 
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จังหวัดล าพูน   วันที่ ๒-๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗    อบรมมาตรฐานวิชาชีพครู  ณ สถาบันราชภัฏนครินทร์ 
ฉะเชิงเทราโดยคุรุสภา วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗    ประชุมคณะกรรมการตัดสินครูดีประจ าปี  ณณ ห้อง
ประชุมจันทนี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษาชลบุรีเขต ๑   วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗    
ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมจันทนี ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษาชลบุรีเขต ๑ณ   วันที่ ๘-๙ ธันวาคม  ๒๕๕๗    ประชุมวิชาการนานาชาติ 
การประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี ๒๕๕๗  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
กรุงเทพมหานคร  วันที่ ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗    ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและกรรมการร่วม 
๔ ฝ่าย ณ โรงเรียนบุญจิตวิทยา  วันที่ ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๕๗   ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชนในระบบเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมชั้น ๑ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษาชลบุรีเขต ๓ วันที่ ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๕๗    ร่วมประชุมฟังความคิดเห็น
การวางท่อน้ ามัน บริษัทคูเวตปิโตเลียม เอวิเอชั่น(ประเทศไทย)  ณ เทศบาลนครแหลมบัง   วันที่ ๗ มกราคม  
๒๕๕๘    ศึกษาดูงานวิชาการของครูและนักเรียน  ณ โรงเรียนวุฒินันท์ จังหวัดระยอง  วันที่ ๑๑ มกราคม  
๒๕๕๘    ศึกษาดูงานระดับก่อนปฐมวัยและระดับปฐมวัย  ณ โรงเรียนดาราสมุทรจังหวัดชลบุรี   วันที่ ๑๒ 
มกราคม  ๒๕๕๘    ร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดทันตกรรมระดับจังหวัดชลบุรี  ณ โรงแรมชลอินเตอร์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรีวันที่ ๒๐ มกราคม  ๒๕๕๘    ศึกษาดูงาน  ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
กรุงเทพมหานคร วันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘    อบรมภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้  ณ โรงเรียนณัฏฐเวศม์  
อ าเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรีวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม  ๒๕๕๘    เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  ณ โรงเรียนบุญจิตวิทยา  ค่ายเขตห้ามล่า บางพระ ศรีราชา ค่ายโรงเรียนบุญ
จิตวิทยา(อ าเภอบ่อทอง) 

  
๒. กิจกรรมนิเทศติดตามและด าเนินตามแผน     

 ซึ่งติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน   โดยผู้บริหารด าเนินการนิเทศติดตามผล 
แก้ไขส่วนที่บกพร่อง และชื่นชมพร้อมเผยแพร่ในส่วนที่ดีเพ่ือพัฒนาศักยภาพทุกด้าน มีการอบรมให้ความรู้แนวทาง การ
นิเทศการสอน และเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับบุคลากร 

๓.  กิจกรรมประเมินความพึงพอใจ    

 ๑  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน  อยู่ในระดับ ๕ 

 ๒.  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด
 ทั้งด้าน วิชาการและการจัดการ  อยู่ในระดับ ๕ 

 ๓.  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

 อยู่ในระดับ ๕ 

 ๔.  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ อยู่ในระดับ ๕ 

  ๕.  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ๕ 
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 ๖.  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม
 เวลา อยู่ ในระดับ ๕ 

๔. กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 

การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง-นักเรียน ประจ าปี ๒๕๕๗ จัดขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ปกครอง-นักเรียนที่
เข้ามาใหม่เกิดความคุ้นเคย เข้าใจสภาพการท างานของโรงเรียนในด้านต่างๆ ช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตัวได้
ถูกต้อง มีความรู้เรื่องหน้าที่ ภาระรับผิดชอบ ได้รับทราบบทบาทของตนเอง ตลอดจนวิธีการปฏิบัติตนที่
เหมาะสม ภายใต้กฎเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดขึ้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจนโยบายของโรงเรียนและเงื่อนไขต่างๆ 
ตลอดจนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้างความคุ้นเคยต่อครู โรงเรียน และผู้ปกครอง นักเรียน 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประสานงานและพัฒนาโรงเรียนให้มีความแข็งแกร่งม่ันคง การจัดกิจกรรมได้ก าหนด
จัดขึ้นเป็นสองรอบด้วยกันโดยรอบที่ ๑ คือนักเรียนใหม่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนใหม่ใน
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๒-๖ รอบท่ี ๒ คือนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนใหม่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
๒-๓ ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา o๙.oo-๑๒.oo น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๕o 
ปี โรงเรียนบุญจิตวิทยา ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มนักเรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนใหม่ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๒-๖ จ านวน ทั้งสิ้น ๒๑๕ คน เข้า
ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๑๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๓๐  และมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนใหม่ในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓ จ านวน ทั้งสิ้น ๑๐๑ คน เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนทั้งสิ้น ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔๑  
 สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง-นักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ และ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ได้เป็นไปตามเป้าหมายและก าหนดการที่วางไว้ การประเมินผลจากแบบส ารวจความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรมของผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองมีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด คิดเป็น
รอ้ยละ ๓๓.๙๒ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๑๕ มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๔ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์น้อย คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๕ มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในเกณฑ์น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๔ และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๖ ซึ่งถือ
ว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพดี ปัญหาและอุปสรรค์ในการจัดกิจกรรมจากแบบประเมินความพึงพอใจ พบว่า 
เวลาเริ่มในการประชุมไม่ตรงเวลา เก้าอ้ีที่เตรียมไว้ค่อนข้างไม่แข็งแรงท าให้การชี้แจงหยุดชั่งขณะ 
ข้อเสนอแนะ พบว่า อยากให้จัดรวมกันครั้งเดียวรอบเดียวทั้งโรงเรียนเลย ควรให้ผู้ปกครองนักเรียนที่ย้ายมา
ใหม่พบครูประจ าชั้นด้วยเพราะจะได้พบเฉพาะนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
เท่านั้น  ด้านงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ในนามประธานการ
จัดกิจกรรมต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนที่อ านวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ ขอขอบคุณผู้อ านวยการโรงเรียน
ที่ให้การสนับสนุน ให้ค าแนะน าข้อเสนอแนะต่างๆ ในการจัดกิจกรรมจนท าให้กิจกรรมส าเร็จได้ด้วยดี 
ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้วยความตั้งใจจนท าให้การจัดกิจกรรมบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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ผลการด าเนินงาน 

 ๑.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน  คะแนนที่ค านวณได้ คือ  

๑.๐๐  ได้ระดับคุณภาพ  ๕  แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 

 ๒.  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด
ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ  คะแนนที่ค านวณได้ คือ ๒   ได้ระดับคุณภาพ ๕ แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม    

 ๓.  ผู้บริหารสามารถจัดบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  คะแนนที่ค านวณ
ได้ คือ ๒ ได้ระดับคุณภาพ ๕ แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม     

 ๔.  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ  คะแนนที่ค านวณ
ได้ คือ ๒ ได้ระดับคุณภาพ ๕ แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม    

 ๕.  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา  คะแนนที่ค านวณได้ คือ 
๑ ไดร้ะดับคุณภาพ ๕  แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม  

 ๖.  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา คะแนนที่ค านวณได้ คือ ๒ ได้ระดับคุณภาพ  ๕  แปลคุณภาพได้ระดับ ดีมาก   

สรุปมาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล                                               
มีคุณภาพระดับ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา   

สถานศึกษาได้จัดท าโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรขึ้น เพื่อพัฒนาแนวการจัดการศึกษา โดยมี
กิจกรรมในโครงการ ดังนี้      

๑. กิจกรรมวิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตร ด าเนินการจัดกิจกรรม โดยการประชุมครูในแต่ระดับชั้น           
หาข้อบกพร่องของหลักสูตรในปีที่ผ่านมา จากนั้นครูด าเนินการวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและได้จัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
 ๒. กิจกรรมจัดท า น าไปใช้ ติดตาม และประเมินแผนการจัดประสบการณ์ ด าเนินการจัดกิจกรรม โดย     
ครูศึกษาและเตรียมการวางแผนและด าเนินการจัดท าแผนจัดประสบการณ์จากนั้นผู้รับผิดชอบติดตาม 
ตรวจสอบ แผนการจัดประสบการณ์ของครูก่อนน าไปใช้แล้วครูน าแผนการจัดประสบการณ์ไปใช้ในกิจกรรม
การเรียนรู้ผู้รับผิดชอบนิเทศติดตามผลการน าไปใช้ของครู   

๓. กิจกรรมนิเทศการสอน ด าเนินการจัดกิจกรรม โดย แจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์การนิเทศให้ครู
ทราบ ประชุม คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งนิเทศการสอนเดือนละ ๑ ครั้ง หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ 
ครั้ง น าผลการนิเทศให้ครูทราบและได้พบส่วนที่บกพร่องและปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอแนะ ครูท าการนิเทศ
ระหว่างเพื่อนครูอย่างไม่เป็นทางการเดือนละ ๑ ครั้ง ในรูปแบบการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและ
กันและน ามาบันทึกเป็นข้อมูลในแบบฟอร์มที่ก าหนด 
     



๑๑๕ 
 

Boonjitwitthaya School. 12 M.2 Sukumwit Rd. Sriracha, Chonburi 20230Tel. 0-3835-1005  Website : www.boonjit.ac.th   E-Mail: admin@boonjit.ac.th 
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 ๑. สถานศึกษามีการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ในระดับ

คุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐ คะแนน) 

 ๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกิดความตระหนัก และเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับคุณภาพดี
มาก(๓.๒๐ คะแนน) 
 ๓. ครูจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม(๔.๐๐ คะแนน)    
 ๔. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา ในระดับคุณภาพดีมาก (๔.๐๐ คะแนน) 
 ๕. สถานศกึษาจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก  เพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน    ในระดับคุณภาพดี
เยี่ยม       ( ๓.๒๐ คะแนน ) 
 ๕. สถานศึกษาจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน มีคุณภาพระดับดีเยี่ยม 
สรุปมาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา  มีคุณภาพระดับดีเยี่ยม 
 
จุดเด่น  
 สถานศึกษามีการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ครูมีความรู้และมีความ
เข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย   
   

แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและแนวการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานมุ่งความเป็นเลิศต่อไป 
 
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง  

โรงเรียนได้จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมีกิจกรรมด าเนินการดังนี้มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๑  มาตรฐาน และได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือด าเนินการตามแผนที่วางอีกทั้งมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  
และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่วางไว้เพ่ือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  มีการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  อีกทั้งมีระบบติดตามตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ๑๑ มาตรฐานและได้น าผลการประเมินทั้งคุณภาพภายในและภายนอกมาใช้วางแผนพัฒนา
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คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพส่งต้นสังกัด
เพ่ือรายงานต่อไป 
ผลการด าเนินงาน พบว่า 

๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา คะแนน ๐.๘๐   มีคุณภาพ ดีมาก 
๒. จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคุณภาพ ดีมาก (คะแนน ๐.๘๐)   
๓. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีคุณภาพ ดีมาก

(คะแนน ๐.๘๐)       
๔. ติดตามตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      มีคุณภาพ 

ดีมาก  (คะแนน ๐.๔๐)    
๕. น าผลการประเมินทั้งคุณภาพภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง มีคุณภาพ ดีมาก (คะแนน ๐.๔๐)   
๖. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มีคุณภาพ ดีเยี่ยม  (คะแนน ๑.๐๐)    
 

สรุปมาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง มีคุณภาพระดับ ดีมาก 
 

มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สถานศึกษาได้จัดท าโครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีกิจกรรมใน

โครงการ ดังนี้ 
๑. กิจกรรมทัศนศึกษา  

- อนุบาล ๑  จ านวน ๑๒๓ คน ไปทัศนศึกษาที่  สวนเสือศรีราชา  จังหวัดชลบุรี                     
    - อนุบาล ๒  จ านวน ๑๒๗ คน ไปทัศนศึกษาที่  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี 

- อนุบาล ๓  จ านวน ๑๒๕ คน ไปทัศนศึกษาที่  วอร์เตอร์ อันเดอร์ เวิด์ล จังหวัดชลบุร ี
๒. กิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- อนุบาล ๑-๓  จ านวน ๓๗๖ คน ไปศึกษาดูงานที ่ ร้านเจ้ตี๊ด ชายหาดแหลมฉบัง  จังหวัดชลบุรี                    
๓. กิจกรรมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 

- จัดท าป้ายไวนิลของแต่ละวิชา เช่น ภาษาไทย , อังกฤษ , จีน และคณิตศาสตร์ โดยติดไว้ตามที่
ต่าง ๆ ภายในแผนกปฐม โดยมีคุณครูคอยให้ความรู้                  
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ผลการด าเนินงาน  
1. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา  

ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม  (๒.๕๐ คะแนน)  
2. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าง

สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  ในระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม 
(๒.๐๐ คะแนน)  

สรุปมาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
   

มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

สถานศึกษาได้จัดท าโครงการพัฒนาสถานศึกษา ตามวิสัยทัศน์ และปรัชญาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น โดยด าเนินกิจกรรม ๔ กิจกรรมดังนี้ 
 กิจกรรมไหว้อย่างไทย ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมไหว้อย่างไทย โดยจัดการประกวดหนูน้อยบุญจิต
ไหว้งามอย่างไทย ระดับชั้นอนุบาล ๑ – ๓ ผลการประกวดมีดังนี้ 
 ประกวดการไหว้อย่างไทย ระดับชั้นอนุบาล ๑ – ๓ ผลประกวด ดังนี้ 
  ระดับชั้นอนุบาล ๑ 
   เหรียญทอง       ได้แก่ อ.๑/๑ 

เหรียญเงิน        ได้แก่ อ.๑/๒  ๑/๓ 
เหรียญทองแดง  ได้แก่ อ.๑/๕   

 ระดับชั้นอนุบาล ๒ 
   เหรียญทอง       ได้แก่ อ.๒/๕ 

เหรียญเงิน        ได้แก่ อ.๒/๒  ๒/๔ 
เหรียญทองแดง  ได้แก่ อ.๒/๑  

 ระดับชั้นอนุบาล ๓ 
   เหรียญทอง       ได้แก่ อ.๓/๑  ๓/๒ 

เหรียญเงิน        ได้แก่ อ.๓/๓  ๓/๕ 
เหรียญทองแดง  ได้แก่ อ.๓/๔ 

 ประกวดการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ ระดับชั้นอนุบาล ๑ – ๓ ผลประกวด ดังนี้ 
  ระดับชั้นอนุบาล ๑ 
   เหรียญทอง       ได้แก่ อ.๑/๒  ๑/๕ 

เหรียญเงิน        ได้แก่ อ.๑/๓  ๑/๕ 
เหรียญทองแดง  ได้แก่ อ.๑/๑   
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 ระดับชั้นอนุบาล ๒ 
   เหรียญทอง       ได้แก่ อ.๒/๑ ๒/๕ 

เหรียญเงิน        ได้แก่ อ.๒/๓  ๒/๕ 
เหรียญทองแดง  ได้แก่ อ.๒/๒  

 ระดับชั้นอนุบาล ๓ 
   เหรียญทอง       ได้แก่ อ.๓/๑  ๓/๓ 

เหรียญเงิน        ได้แก่ อ.๓/๒  ๓/๔ 
เหรียญทองแดง  ได้แก่ อ.๓/๕ 

 
ผลการด าเนินงาน  

๑. เด็กร้อยละ ๘๐ ไหว้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ของกระทรวงวัฒนธรรม 
๒. เด็ก ครู บุคลากร และผู้บริหารทุกคน มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านอัต

ลักษณ์ที่ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์คะแนนที่ค านวณได้ คือ ได้ระดับคุณภาพ ๕ แปลคุณภาพได้ระดับ ดี
เยี่ยม 

๓. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ เป็นแบบอย่างท่ีดีในการไหว้อย่างไทยต่อผู้พบเห็น 

สรุปมาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัย  อยู่ในดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

สถานศึกษาได้จัดท าโครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา  โดยเป็นการรวบรวมผลของโครงการ
ต่างๆ ดังนี้ 

๑. โครงการภาษาอังกฤษวันละค า (งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท) 
- ให้ครูประจ าชั้นทุกท่านที่เป็นเป็นเวรรักษาการณ์ตอนเช้าเป็นผู้น าเสนอภาษาอังกฤษวัน

ละค าให้เด็ก ๆ ได้รู้จักโดยมีครูเจ้าของภาษาเป็นผู้ช่วยออกเสียงให้เด็กฟังและพูดตาม 
 

๒.  โครงการเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนและครู  
-   จักคาบเรียนวิชา แทบแล็ต ให้นักเรียนได้เรียนรู้ในทุกระดับชั้นโดยมีครูคอยดูแลชี้แนะและให้

ความรู้ 
  

๓.  โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (งบประมาณ ๔,๐๐๐ บาท) 
- จัดท าป้ายไวนิลของแต่ละชาติอาเซียน และให้ครูเวรรักษาการณ์ตอนเช้าเป็นผู้น าเสนอค าทักทาย

อาเซียนแต่ละประเทศโดยให้เด็ก ๆ ช่วยกันพูดค าทักทายของแต่ละประเทศอาเซียน 
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๔.  โครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา (งบประมาณ ๔,๐๐๐ บาท) 

- เมื่อถึงวันส าคัญต่าง ๆ ทางโรงเรียนได้จัดสิ่งของต่าง ๆ เพื่อไปบริจาคตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้
โรงเรียนได้มีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม 

 
สรุปผลการด าเนินงาน  
๑. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น อยู่ในระดับคุณภาพ ระดับ ดีเยี่ยม  
๒. สถานศึกษา มีการจัดโครงการและกิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบายตามแนวทางการปฏิรูป

การศึกษาระดับปฐมวัย ทั้งหมด ๑๐ โครงการ และโครงการทั้ง ๑๐ โครงการ การด าเนินงานส าเร็จบรรลุตาม
เป้าหมาย   ได้คะแนน  ๙๓.๘๒  อยู่ในระดับคุณภาพ  ๕   (ดีเยี่ยม) 
สรุปมาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา มีคุณภาพระดับ ดี
เยี่ยม 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้ จ านวน
นักเรียน/ครู
ที่อยู่ในระดับ 

๓ ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน  
ที่ได ้

เทียบ
ระดับ  
คุณภา

พ 

ความ 
หมาย 

ด้านที่  ๑  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๒๐ ๑๙.๑๑ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย  

   ๕ ๔.๖๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๑  มีน้ าหนักส่วนสูงเปน็ไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

๓๕๑ ๓๘๗ ๙๐.๖๑ ๑ ๐.๙๐ ๔ ดีมาก 

๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ๓๗๐ ๓๘๗ ๙๕.๕๘ ๑.๕ ๑.๔๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ๓๕๔ ๓๘๗ ๙๑.๔๔ ๑.๕ ๑.๓๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 
อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  

๓๘๑ ๓๘๗ ๙๘.๓๔ ๑ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์และจิตใจ 

   ๕ ๔.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ๓๘๓ ๓๘๗ ๙๙.๐๑ ๑ ๐.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 
๒.๒ มีความมั่นใจและกลา้แสดงออก ๓๗๕ ๓๘๗ ๙๗.๐๒ ๑ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ๓๘๑ ๓๘๗ ๙๘.๕๑ ๑ ๐.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และ
รักธรรมชาติ 

๓๘๓ ๓๘๗ ๙๙.๐๑ ๒ ๑.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม                 ๕ ๔.๘๕ ๕ ดีเยี่ยม 
๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของ
พ่อแม่ ครูอาจารย์ 

๓๖๓ ๓๘๗ ๙๓.๙๒ ๒ ๑.๘๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ๓๖๒ ๓๘๗ ๙๘.๖๒ ๑ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อืน่ได้ ๓๘๗ ๓๘๗ ๑๐๐ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๔ ประพฤติตนตามวฒันธรรมไทยและ
ศาสนาที่ตนนบัถือ 

๓๘๗ ๓๘๗ ๑๐๐ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

   ๕ ๔.๖๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๑   สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซกัถามอย่าง
ตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 

๓๖๐ ๓๘๗ ๙๓.๐๙ ๑ ๐.๙๓ ๕ ดีเยี่ยม 
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๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตา่ง ๆ ที่
เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 

๓๕๗ ๓๘๗ ๙๒.๒๖ ๑ ๐.๙๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ๓๖๒ ๓๘๗ ๙๓.๖๔ ๑ ๐.๙๓ ๕ ดีเยี่ยม 
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

๓๕๑ ๓๘๗ ๙๐.๖๐ ๑ ๐.๙๐ ๔ ดีมาก 

๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ ๓๗๒ ๓๘๗ ๙๖.๑๓ ๑ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 
ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๖๕.๐๐ ๖๐.๒๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธผิล 

   ๒๐.๐๐ ๑๙.๓๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และ
ธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ ์

๑๖ ๑๖ ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเยีย่ม 

๕.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

๑๖ ๑๖ ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนทีส่ร้างวินยัเชิง
บวก 

๑๖ ๑๖ ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม 
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

๑๖ ๑๖ ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๕  ครูใช้เคร่ืองมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และ
สรุปรายงานผลพฒันาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง 

๑๖ ๑๖ ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ ์

๑๖ ๑๖ ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา 

๑๖ ๑๖ ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง ๑๖ ๑๖ ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัย 

๑๑ ๑๖ ๖๘.๐๐ ๒ ๑.๓๖ ๓ ดี 
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๕.๑๐ ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรอง
เพื่อใช้ประโยชน์ในการพฒันาเด็ก 

๑๖ ๑๖ ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบตัิงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธภิาพและเกิด
ประสิทธผิล 

   ๒๐.๐๐ ๑๗.๖๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

  ๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  ๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัย
เป็นฐานคิดทั้งดา้นวชิาการและการจัดการ 

  ๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

  ๔ ๓ ๓ ๔ ดีเยี่ยม 

๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

  ๕ ๓ ๒.๔๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัย
เด็กเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

  ๔ ๓ ๓ ๔ ดีเยี่ยม 

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวยั 

  ๔ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานที่  ๗  แนวการจัดการศึกษา    ๕ ๑๘.๔๐ ๕ ดีมาก 
๗.๑ มีหลักสูตรการศกึษาปฐมวยัของ
สถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัตไิด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  ๔ ๔ ๔ ๔ ดีเยี่ยม 

๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
ตระหนักและเข้าใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

  ๔ ๔ ๓.๒๐ ๔ ดีเยี่ยม 

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้
และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

  ๕ ๔ ๔.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 

  ๔ ๔ ๔.๐๐ ๔ ดีเยี่ยม 

๗.๕ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็ก
รอบด้าน 

  ๕ ๔ ๓.๒๐ ๕ ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

   ๕ ๔.๒๐ ๖ ดีเยี่ยม 

๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

  ๔ ๑.๐๐ ๐.๘๐  ดีมาก 

๘.๒ จัดท าและด าเนนิการตามแผนพฒันาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที ่

  ๔ ๑.๐๐ ๐.๘๐  ดีมาก 

๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจดัการ 

  ๔ ๑.๐๐ ๐.๘๐  ดีมาก 

๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนนิงานคณุภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

  ๔ ๐.๕๐ ๐.๔๐  ดีมาก 

๘.๕ น าผลการประเมนิคุณภาพทัง้ภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

  ๔ ๐.๕๐ ๐.๔๐  ดีมาก 

๘.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เปน็รายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐  ดีเยี่ยม 

๓.  มาตรฐานที่ด้านการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้  ๕.๐๐ ๔.๕๐ ๕ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู ้

   ๕ ๔.๕๐ ๒ ดีเยี่ยม 

๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กและบุคลากรในสถานศกึษา 

  ๕ ๒.๕๐ ๒.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

  ๔ ๒.๕๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.  มาตรฐานด้านอัตลักษณข์องสถานศึกษา  ๕.๐๐ ๔.๔๐ ๔ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย 

   ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๑  จัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนาเด็กให้
บรรลุตามเปา้หมาย ปรชัญา วสิยัทัศน์ และ
จุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

  ๔ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย   ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
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๕.  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

   ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนนุ
ตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

  ๔ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย   ๔ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
ค่าเฉลี่ยรวม    ๑๐๐ ๙๓.๘๒ ๕ ดีเยี่ยม 

 

สรุปภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนที่ได้  ๙๓.๘๒%  
ระดับคุณภาพ        ระดับ ๑      ระดับ ๒        ระดับ ๓        ระดับ ๔        ระดับ ๕ 
      (ปรับปรุง)         (พอใช้)               (ดี)               (ดมีาก)              (ดีเยี่ยม) 
จุดเด่น 

- เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเองและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย 
           และสิ่งเสพติด 
 เด็กร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง และมีความชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรัก
ธรรมชาติ 

- เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือและมีความชื่อสัตย์สุจริตช่วยเหลือแบ่งปัน 

- เด็กมีความรู้และทักษะเบื้องต้น 

- ครูเข้าใจปรัชญาหลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยสามารถน ามาจัดชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวกจัด
สิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้และมีประปฏิสัมพันธ์กับเด็กและผู้ปกครอง 

- สถานศึกษามีการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วม

ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ครูมีความรู้และมี

ความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย   

- สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
- สถานศึกษาส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดีมีสุนทรียภาพ 

- สถานศึกษาได้รับการยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
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จุดที่ควรพัฒนา 
- เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือและมีความชื่อสัตย์สุจริตช่วยเหลือ

แบ่งปัน 

- เด็กมีความรู้และทักษะเบื้องต้น 

- ครูเข้าใจปรัชญาหลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยสามารถน ามาจัดชั้นเรียนที่
สร้างวินัยเชิงบวกจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้และมีประปฏิสัมพันธ์กับเด็กและผู้ปกครอง 

- สถานศึกษามีการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยการมี

ส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ครู

มีความรู้และมีความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย   

- สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 -    สถานศกึษาส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดีมีสุนทรียภาพ 
 -    สถานศึกษาได้รับการยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
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ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 
 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
การด าเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีผลการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
  
กิจกรรมลานกีฬาเพื่อสุขภาพ 

 ด าเนินกิจกรรมโดยผู้รับผิดชอบได้แจ้งครูผู้สอนทุกระดับชั้นและประชาสัมพันธ์ผู้เรียนที่สนใจ มี
ความสามารถพิเศษด้านกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อและการเต้นแอโรบิค แล้ว
คัดเลือกผู้เรียนเพ่ือแบ่งกลุ่ม ฝึกซ้อมและพัฒนาทักษะ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา อีกท้ังในคาบเรียนพลศึกษาครูผู้สอนได้ท าการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียน เพราะเป็น
การประเมินระดับสมรรถภาพร่างกายของผู้เรียนว่าอยู่ในระดับใด เพื่อที่จะได้น าผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไข
หรือสนับสนุนในด้านกีฬาให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพที่ดีเพ่ิมข้ึน 
กิจกรรมอนามัยดีชีวีดใส 
 ด าเนินกิจกรรมโดยผู้รับผิดชอบแจกเอกสารให้ครูประจ าชั้นตรวจสุขภาพอนามัย คือ ผม เหา เล็บ ขี้
ไคล และเครื่องแต่งกาย โดยตรวจเป็นประจ าทุกวัน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ – เดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘  ผลจากการด าเนินกิจกรรมพบว่าผู้เรียนให้ความส าคัญและใส่ใจในการดูแลรักษาสุขภาพมากข้ึน 
กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
  ด าเนินกิจกรรมโดยผู้รับผิดชอบได้จัดท าเอกสารแบบบันทึกอนามัยผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น เอกสารการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
จัดท ากราฟสถิติการใช้บริการห้องพยาบาลประจ าปี ๒๕๕๗ จัดท าเอกสารผู้เรียนที่เข้ารับการรักษา พยาบาล
ตามสถานพยาบาลต่างๆ ในแต่ละเดือน เมื่อจัดท าเอกสารดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ได้มอบหมายให้ครูประจ าชั้น
ลงบันทึกแบบบันทึกอนามัยผู้เรียน โดยครูประจ าชั้นตรวจทุกวัน เอกสารการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ในภาค
เรียนที่ ๑ ลงบันทึกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ในภาคเรียนที่ ๒ บันทึกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนกุมภาพันธ์ เอกสารบันทึกผู้เรียนที่เข้ารับการรักษาพยาบาลตามสถานพยาบาลต่างๆ ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ บันทึกสรุปการเจ็บป่วยของผู้เรียนภายในโรงเรียนในแต่ละเดือน ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์และสรุปยอดการใช้บริการห้องพยาบาลลงในสมุดบันทึกและท ากราฟแท่งแสดง
สถิติการใช้ห้องพยาบาล ประจ าเดือนในแต่ละเดือน คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์  ผลการ
ด าเนินกิจกรรม หลังจากด าเนินกิจกรรมทั้งหมดแล้วผู้รับผิดชอบได้รวบรวมข้อมูล จากนั้นท าการประมวลผล
ตามท่ีได้ด าเนินกิจกรรม พบว่าผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดไว้ 
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กิจกรรมป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
 ในการจัดท ากิจกรรมนี้ผู้รับผิดชอบได้จัดกิจกรรมย่อยขึ้นมา เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ โดยจัด
กิจกรรม ดังนี้   กิจกรรมรณรงค์ป้องกันภัยเอดส์  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จากการจัดกิจกรรมทั้งหมดท่ีกล่าวมา ผลปรากฏว่า ผู้เรียนรู้จักป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และรู้จักหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ 
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
 จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิก ช่วงหลังกิจกรรมเคารพ ๓ สถาบัน TO BE NUMBER ONE   จัดกิจกรรม
การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จัดกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบุญจิตวิทยา  จัดประกวดการออกแบบโลโก้เข็มกลัด TO BE NUMBER ONE 
ประจ าโรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE    
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
 ในการจัดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการ โดยจัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
ของวันเด็กแห่งชาติ จัดป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ แจ้งให้คณะครูและผู้เรียนทราบถึงลักษณะ
ของการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งจัดป้ายผู้ที่สนับสนุนสิ่งของ อาหาร เงินและอุปกรณ์การเรียนจากผู้ปกครอง จัด
กิจกรรมในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. บริเวณหน้าอาคาร ๕ มีการร่วม
รับประทานอาหาร โดยแบ่งการรับประทานอาหารเป็นช่วงๆ กิจกรรมบนเวทีมีการประกวดร้องเพลง กิจกรรม
นันทนาการต่างๆ เช่น เกมเป่าลูกโป่ง เกมเหยียบระเบิด เกมเก้าอ้ีดนตรี เป็นต้น  จากผลการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
กิจกรรมกีฬาสี 
 สรุปการจัดกิจกรรม๑ – ๕ ก.ย. ๕๗ ฝ่ายจัดกิจกรรม โดยครูอดิศกร ชมภูหลง ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
กีฬาสี จัดการแข่งขันภายในของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ สนามกีฬาโรงเรียนบุญ
จิตวิทยาและวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา โดยพิธีเปิด - ปิด จัดที่สนามกีฬากลางเทศบาลนครแหลมฉบัง อ่าว
อุดม มีดร.จักรกฤช กันทอง เป็นประธานในพีธี ผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว พบว่าผู้เรียนมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน มีน้ าใจเป็นนักกีฬา     รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
กิจกรรมสร้างเสริมสุนทรียภาพของผู้เรียน 
 ได้ด าเนินกิจกรรมโดยขอความร่วมมือคุณครูผู้สอนกลุ่มการเรียนรู้ศิลปะ ให้ฝึกซ้อมผู้เรียนที่สนใจ       
ร้องเพลง เต้น ร า ในช่วงเวลาว่าง เพื่อเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ในด้าน
ดนตรี – นาฏศิลป์ ผู้เรียนที่ได้รับการฝึกซ้อมร่วมแสดงพิธีเปิดกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดขึ้น  ผลจากการจัด
กิจกรรมดังกล่าว พบว่าผู้เรียนกล้าแสดงออกต่อสาธารณชนและชื่นชมผลงานของตนเองในด้านดนตรี 
นาฏศิลป์ 
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ผลการด าเนินงาน 
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๗๖ มีสขุนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  มีคุณภาพ

ระดับ                 ดีเยี่ยม   
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๙๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  มี

คุณภาพระดับ  ดีเยี่ยม  
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๕๕๒ ปอ้งกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่

เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๗๖ เหน็คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  มี

คุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
๕. ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๙๒ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น  มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
๖. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/

นันทนาการ ตามจินตนาการ  มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
สรุป มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานที่  ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์   
สถานศึกษาได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ พึงประสงค์ ประกอบด้วย

กิจกรรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืน
และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนเพ่ือยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
และกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนเพื่อยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สรุปได้ดังนี้ 

๑. กิจกรรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๑.๑ กิจกรรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

 ในการด าเนินงานการจัดกิจกรรมประเมินคุณลักษณะอันถึงประสงค์ตามหลักสูตร ได้จัดท าแบบ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ โดยมอบหมายให้ครูประจ าชั้นด าเนินการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ๘ ประการของผู้เรียนตามเกณฑ์ทีก าหนดให้ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘  
ประการ ผลความส าเร็จของกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๑  ซ่ึง อยู่ในเกณฑ์ดีมาก พบว่าผู้เรียนผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรดีขึ้น 

๑.๒ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 
   ในการด าเนินงานการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  ผู้เรียนใน
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จ านวน  ๑,๒๔๘  คน นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 
๑–๓  ไปปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือส ารองที่สวนสาธารณะเทศบาลนครแหลมฉบัง ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๔ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบุญจิตวิทยา ผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  เข้าค่ายพักแรมที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวเขตห้ามล่า
สัตว์ป่าอ่างเก็บน้ าบางพระ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   เข้าค่ายพักแรม
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ลูกเสือ ที่ค่ายลูกเสือโรงเรียนบุญจิตวิทยา (บ่อทอง) การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ผล
ความส าเร็จของกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๐  ซึ่ง อยู่ในเกณฑ์ดีมาก อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากคณะ
วิทยากร คณะครูและผู้เรียนเป็นอย่างดี ลูกเสือมีความสนุกสนาน อีกทั้งยังได้รับประสบการณ์การเรียนรู้นอก
สถานที่ แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนได้มีการปรับตัวเข้ากับสังคม สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการด้านระเบียบวินัย ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นการผ่อนคลายความตึง
เครียด ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม  

๑.๓ กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย 
             ในการด าเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทยในปีการศึกษา  ๒๕๕๗     นี้ได้มีการจัด
กิจกรรมไหว้ 
คุณครู กิจกรรมการไหว้ ศิษย์ไหว้ครู  กิจกรรมน้องไหว้พ่ี กิจกรรมประกวดมารยาทไทย กิจกรรมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทยการประกวดมารยาทไทย และในการประกวดกิจกรรมมารยาทไทยโดยใช้การกราบพระ
แบบเบญจางคประดิษฐ์เป็นท่าบังคับ และมีท่าเลือก ๒ ท่า การรับส่ง-สิ่งของ การถวายค านับ โดยให้ผู้เข้า
ประกวดจับสลากเลือกท่าประกวด โดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ชั่วโมงแนะแนว ระดับ
ช่วงชั้นที่ ๑ และระดับช่วงชั้นที่ ๒ และ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ระดับช่วงชั้นที่๓ ชั่วโมงประชุม ณ.ห้องศา
สนสัมพันธ์ โดยคัดเลือกรางวัลชนะเลิศระดับละ  ๑  รางวัล   ผลความส าเร็จของกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 
๙๗.๐๐  ซ่ึง อยู่ในเกณฑ์ดีมาก จะเห็นได้ว่าผู้เรียนมีความมุ่งมั่น เอาใจใส่ และมีความรู้ ความเข้าใจในมารยาท
ไทยแบบต่างๆ และอีกทั้งผู้เรียนยังมีส่วนร่วมในการร่วมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูเอกลักษณ์ไทย รวมทั้งเป็นแม่แบบ
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามที่จะน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี และท าให้เห็นว่าผู้เรียนมี
ความเป็นไทยที่จะสืบสานวัฒนธรรมไทยนี้ให้ด ารงอยู่สืบไป  

๑.๔ กิจกรรมบันทึกความดี 
  ในการจัดกิจกรรมบันทึกความดีในปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ได้ด าเนินการแจ้งครูประจ าชั้น
ประชาสัมพันธ์ผู้เรียนให้เตรียมสมุดเพ่ือบันทึกความดี  จัดท าสมุดบันทึกการเก็บสิ่งของ เงิน หรือของมีค่าได้ 
เพ่ือคืนเจ้าของให้ผู้เรียนที่ห้องประชาสัมพันธ์ แจ้งครูประจ าชั้นประชาสัมพันธ์นักเรียนช่วยดูแลทรัพย์สมบัติ
ส่วนรวมภายในหรือนอกโรงเรียน เช่น บ้าน วัด ชุมชน สวนสาธารณะ แล้วมีการท าบันทึกการกระท าความดี  
และ  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีผู้ เรียนที่ เก็บสิ่งของ เงิน หรือของมีค่าได้ เ พ่ือคืนเจ้าของ ที่ห้อง
ประชาสัมพันธ์มีการบันทึกลงในสมุดบันทึกการกระท าความดี  
มีการกล่าวค าชื่นชมผู้เรียนที่แสดงความซื่อสัตย์เก็บเงินหรือสิ่งของมีค่าได้แล้วฝากคืนเจ้าของ หน้าเสาธง โดย
ผู้เรียนที่ท าหน้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์ หลังกิจกรรมการเคารพ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   ครู
ประจ าชั้นช่วยเก็บสมุดบันทึกการท าความดีตรวจทุกสัปดาห์และส่งผู้รับผิดชอบโครงการเพ่ือตรวจเช็คทุกวันที่ 
๓๐ ของทุกเดือนและทุกๆ ๓ เดือน และช่วงสิ้นปีการศึกษามอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ท าความดีที่เห็นเด่นชัด 
ทีไ่ดท้ าการบันทึกการท าความดีอย่างต่อเนื่อง ผลความส าเร็จของกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๗  ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก หลังจากการด าเนินกิจกรรมพบว่าผู้เรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที มีคุณธรรม จริยธรรม 
ปฏิบัติตนเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์อยู่สืบไป 
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๑.๕ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกหลักสูตร 
ในการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกหลักสูตรตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีการน านักเรียนร่วม 

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความร่วมอนุรักษ์และบ าเพ็ญประโยชน์นอกหลักสูตรมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจเป็นกุศลและเอ้ืออาทรต่อ
ผู้อื่น มีเจตคติที่ดีและเห็นคุณค่าของการด าเนินชีวิตตามหลักธรรม  เกิดศรัทธา ซาบซึ้งและตระหนักถึงบ าเพ็ญ
ประโยชน์ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เช่น ชายทะเล, วัดมโนรม, ชุมชุนในเขตเทศบาลนคร
แหลมฉบัง,สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง  , สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง  สวนสาธารณะ
เกาะลอยซึ่งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดมโนรม ชุมชุนในเขตเทศบาลนคร
แหลมฉบัง,สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง   สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง  โรงเรียนบุญ
จิตวิทยา ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   มอบข้าวสาร อาหารแห้งให้แก่สถานสงเคราะห์ในบาง
ละมุง ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนได้น าสิ่งของต่างๆ เช่น ข้าวสาร 
อาหารแห้ง ผลความส าเร็จของกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๓  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก หลังจากการด าเนิน
กิจกรรมพบว่าผู้เรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที มีคุณธรรม จริยธรรม สืบไป 
 
   ๒. กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเอื้ออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 ๒.๑  กิจกรรมส่งเสริมความกตัญญู 
 ๒.๑.๑  วันไหว้ครู 
 ในการด าเนินงานการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒  มิถุนายน ๒๕๕๗ เริ่มต้น
ด าเนินการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ โรงอาหารอาคาร ๕๐ ปี  มีผู้เรียนระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมจ านวน ๑,๒๗๐  คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙  ในการด าเนินกิจกรรมได้มีการ
ประกวดพานไหว้ครูในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีการจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับวัน
ไหว้ครู รว่มกิจกรรมพิธีไหว้ครู  หลังจากการด าเนินกิจกรรมพบว่า ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที
ต่อครู อาจารย์ ระลึกถึงพระคุณอาจารย์ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามประเพณีและอนุรักษ์ประเพณีวัน
ไหว้ครูให้อยู่สืบไป  
 ๒.๑.๒ วันแม่แห่งชาติ 
 ในการด าเนินงานการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ได้ด าเนินกิจกรรมขึ้นก่อนถึงวันที่ ๑๒  สิงหาคม คือ 
ขอความร่วมมือจากครูประจ าชั้นทุกระดับชั้นจัดป้ายนิเทศภายในห้องเรียน และมกีารจัดกิจกรรมได้ก าหนดจัด
ขึ้นในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๐.๓๐ น.โดยมีการท าบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง 
พระภิกษุสงฆ์ ๙ รูป พิธีถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณภายในโรงอาหาร อาคาร ๕๐ ปี โดยมี
ผู้ปกครองมาร่วมงานเพ่ือให้ผู้เรียนได้ซาบซึ้งในพระคุณแม่ และตัวแทนนักเรียนน าดอกมะลิไหว้ตัวแทนแม่ 
จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๑,๑๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๙๒  ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน ทั้งสิ้น ๓๖ คน และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนทั้งสิ้น ๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑   ผล
ความส าเร็จของกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๙๒  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมากหลังจากการด าเนินกิจกรรมพบว่า 
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ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ และผู้มีพระคุณ และท าให้ผู้เรียนมีความเป็นไทยที่จะสืบสาน
วัฒนธรรมไทยนี้ให้ด ารงอยู่สืบไป 
            ๒.๑.๓ วันพ่อแห่งชาติ 
 ในการด าเนินกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  ได้จัดกิจกรรมถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติขึ้นก่อนวันที่ ๕  
ธันวาคม  ๒๕๕๗  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจ านวน ๑,๒๒๒ คิดเป็นร้อย
ละ ๙๖.๘๓  คือจัดป้ายนิเทศหน้าโรงเรียนและหน้าอาคาร และ การจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี 
๒๕๕๗ จัดขึ้นเพื่อนักเรียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือ
นักเรียนได้ร าลึกถึงผู้มีพระคุณและผู้ให้ก าเนิด ตลอดถึงนักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และ
นักเรียนได้แสดงออกถึงความรักต่อผู้ให้ก าเนิด การจัดกิจกรรมได้ก าหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม  
๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๐๙.๓๐ น.โดยมีการร่วมพิธีถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายราช
สักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และคณะครูและนักเรียนร่วม
บริจาคข้าวสารอาหารแห้งและร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์แก่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 
โดยได้น าข้าวสารอาหารแห้งไปบริจาคท่ีสถานสงเคราะห์  ๓  แห่ง คือ  สถานสงเคราะห์คนชราบางละมุง
,สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุงและสถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์บางละมุง  นอกจากนี้ยังได้
มีคณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ความรู้โดยการจัดป้ายนิเทศภายในโรงอาหารและครูประจ าชั้นจัดป้าย
นิเทศให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจรัชกาลที่ ๙  ให้ความรู้ตามเสียงตาม
สายในวันพฤหัสบดีที่  ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  และ จัดกิจกรรมให้ความรู้ตอบค าถามชิงรางวัล  บริเวณหน้า
อาคาร  ๕๐  ปี โรงเรียนบุญจิตวิทยา  ในช่วงพักกลางวัน ตั้งแต่เวลา  ๑๑.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. และ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราชร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลนครแหลมฉบัง  โดยช่วงเช้าตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐  น.  ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และ
ช่วงตอนเย็น ตั้งแต่เวลา  ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐  น. ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ๑๐๐ ผลความส าเร็จของ
กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๖  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก หลังจากการด าเนินกิจกรรมพบว่าผู้เรียนมีส่วนร่วมกัน
ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ และสืบสานเอกลักษณ์ไทย รวมทั้งเป็นแม่แบบทางด้านคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ที่จะ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี และท าให้ผู้เรียนมีความเป็นไทยที่จะสืบสานวัฒนธรรมไทยนี้ให้ด ารงอยู่
สืบไป 
 
 ๒.๑.๔  วันปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศในวันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๘  ณ 
โรงเรียนบุญจิตวิทยา  ผลความส าเร็จของกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 ๒.๒.  กิจกรรมวันส าคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ 
 ๒.๒.๑  วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 

ในการด าเนินกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ลูกเสือได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนค าสัตย์
ปฏิญาณตน พิธีสวนสนาม การจัดกิจกรรมได้ก าหนดจัดขึ้น ในวันอังคารที่ ๑   กรกฏาคม   ๒๕๕๗ บริเวณ
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ด้านหน้าอาคาร ๕๐ ปี โรงเรียนบุญจิตวิทยา ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จ านวน ๑,๒๕๕  คน ผู้ก ากับ  ๔๖  คน 
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๕ และร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์เก็บขยะ ท าความสะอาดบริเวณโรงเรียน และจัดป้าย
นิเทศเพ่ือให้ความรู้กับผู้เรียนเรื่องความส าคัญของวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติตามห้องเรียนและเป็นการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับลูกเสือทุกคน หลังจากการด าเนินกิจกรรมพบว่าผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
แสดงออกถึงความมีจิตส านึกรักในกิจการลูกเสือไทย  และอีกทั้งยังได้รับความรู้เกี่ยวกับกิจการของลูกเสือไทย
ด้วย  

๒.๒.๒  วันปิยมหาราช 
ในการด าเนินกิจกรรมวันปิยมหาราช ได้จัดกิจกรรมโดยในวันที่ ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๕๘ ได้ไปวางพวง

มาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคมที่พระบรมรูปทรงม้า เพ่ือเป็นการร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระ
บาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และท าบุญตักบาตรอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผลความส าเร็จของกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๒  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี   ผลการจัด
กิจกรรมในครั้งนี้ ทางโรงเรียนถือว่าได้เป็นสื่อกลางอย่างหนึ่งที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน        ใน
บริเวณใกล้เคียงและแสดงออกถึงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ 
รัชกาลที่ ๕ 

๒.๒.๓  วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๖ 
 ในการด าเนินกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๖ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้จัด
กิจกรรมโดยผู้ก ากับและคณะลูกเสือโรงเรียนบุญจิตวิทยา ร่วมพิธีถวายพวงมาลา ถวายราชสดุดี ณ หน้าอาคาร 
๕๐ ปี  การจัดกิจกรรมได้ก าหนดจัดขึ้น ในวันอังคารที่ ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๗   ณ.สนามด้านหน้าอาคาร 
๕o ปี โรงเรียนบุญจิตวิทยา ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี    จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จ านวนทั้งสิ้น ๑,๒๔๖   คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๓  
คณะครูที่เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน   ๕๘   คน    คิดเป็นร้อยละ  ๙๐.๖๓  จากการประเมินความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ  ๘๙.๖๙  จากผลความส าเร็จของกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๑  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ผลการจัด
กิจกรรมพบว่าผู้เรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม รู้คุณค่าของชีวิตและมีจิตส านึก
ที่ดีต่อผู้ให้ก าเนิดลูกเสือไทย อีกทั้งยังปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติด้วย 

๒.๓. กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนเพ่ือยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
 ๒.๓.๑ กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
  ในการด าเนินกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ได้จัดกิจกรรมดังนี้ มีการน านักเรียนร่วมท าบุญตักบาตร 
ทุกๆวันพระบริเวณสนามหน้าอาคาร ๕๐ ปี และในวันเข้าพรรษาได้จัดให้นักเรียนน าจตุปัจจัยไทยธรรม มา
ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่วัดมโนรม, วัดใหม่เนินพะยอม ,วัดเขาทุ่งวัว , วัดเขาน้ าทรัพย์ และมีการนิมนต์
พระสงฆ์ จากวัดมโนรมมาแสดงธรรมเทศนาให้กับนักเรียน   จ านวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จ านวน ๑,๒๗๐  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ผลความส าเร็จของ
กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๐  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  ผลการจัดกิจกรรมนี้เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้ตระหนักถึง
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หน้าที่ชาวพุทธ รู้จักคิด มีการฝึกปฏิบัติสม่ าเสมอ ทั้งด้านความประพฤติ ศีล สมาธิ ปัญญา เพ่ือความงอกงาม
ในทุกขั้นตอนของชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกิน อยู่ ดู ฟัง  ในชีวิตประจ าวัน ที่มีสติสัมปชัญญะคอยก ากับ
เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาจนเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคมให้เจริญสืบต่อไป 
 ๒.๓.๒ กิจกรรมค่ายคุณธรรม 

ในการด าเนินกิจกรรมค่ายคุณธรรม ได้จัดกิจกรรมขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๕๗   ณ วัดมโนรม      
ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ ๑๐ –๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ โดยได้น านักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑ จ านวน  ๑๐๒  คน บุคลากรจ านวน  ๑๐  คน    เข้าร่วมโครงการบวชศีลจา
ริณี       ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ  ๙๕.๓๒  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  ซึ่งคณะครู นักเรียนได้มีโอกาส
ศึกษาธรรมะ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตระหนักถึงความส าคัญทางพระพุทธศาสนา และ  ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจในหลักธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนารู้จักปรับตัวเมื่อเข้าอยู่
ในสังคม มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สอนหลักธรรมค าสั่งสอน พุทธประวัติ การนั่งสมาธิ และการท าบุญตักบาตร 
ผลการด าเนินกิจกรรม คณะครูและผู้เรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ผู้เรียนได้รู้จักเพ่ือนใหม่ๆ มีความสนุกสนาน 
และเข้าใจเกี่ยวกับหลักของคุณธรรม และสามารถปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมในชีวิตประจ าวันได้ และอีกทั้ง
ยังตระหนักและเห็นความส าคัญของการมีคุณธรรม  ผลการจัดกิจกรรมนี้เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้ตระหนักถึง
หน้าที่ชาวพุทธ รู้จักคิด มีการฝึกปฏิบัติสม่ าเสมอ ทั้งด้านความประพฤติ ศีล สมาธิ ปัญญา เพ่ือความงอกงาม
ในทุกขั้นตอนของชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกิน อยู่ ดู ฟัง  ในชีวิตประจ าวัน ที่มีสติสัมปชัญญะคอยก ากับ
เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาจนเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคมให้เจริญสืบต่อไป 
 ๒.๓.๓ กิจกรรมวันลอยกระทง 
         ในการด าเนินกิจกรรมวันลอยกระทง  ได้มีการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ
วันลอยกระทง และจัดกิจกรรมข้ึนในวันพฤหัสบดีที่   ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗        มีการให้ครูประจ าชั้นจัดส่ง
ผู้เรียนเข้าประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ     การประกวดจัดป้ายนิเทศวันลอยกระทง    ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓   ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖     
และมีประกวดธิดานพมาศจ าหน่ายอาหารไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ทุกรายการคัดเลือกระดับชั้นละ  
๑      รางวัล  คือรางวัลชนะเลิศ จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   ๑  ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  จ านวนทั้งสิ้น ๑,๒๕๐   คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๙.o๕ คณะครูทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมจ านวน   
๖๕   คน   คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  ผลความส าเร็จของกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๙  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
ผลที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม พบว่าผู้เรียนมีส่วนร่วมและจะช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
ของไทยสืบไป       
 ๒.๓.๔ กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
 ในการด าเนินกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ได้มีการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับวันส่งท้าย 
ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และจัดกิจกรรมข้ึนในในวันศุกร์ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา๑๔.๓o -  ๑๖.๓
o น.   ณ โรงเรียนบุญจิตวิทยา ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  โดยมีการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้
ในห้องเรียนและจัดกิจกรรมเลี้ยงสรรค์จับฉลากของขวัญในห้องเรียน   การจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
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ปีใหม่ ประจ าปี ๒๕๕๗ จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
จ านวน   ๑,๑๗๘ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๔  คณะครูที่เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  ๖๓   คน  คิดเป็นร้อยละ  
๙๖.๙๒  ผลความส าเร็จของกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๔  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น
เพ่ือให้นักเรียนมีองคค์วามรู้ที่มาและความส าคัญของวันขึ้นปีใหม่ได้ร าลึกถึงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
ของวันขึ้นปีใหม่ นักเรียนได้มีส่วนรวมในกิจกรรมอย่างสนุกสนานและสร้างความสัมพันธไมตรีซึ่งกันและกัน 
ผลที่ได้จากการด าเนินกิจกรรมพบว่าผู้เรียนมีส่วนร่วมและจะช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
ของไทยสืบไป  

๒.๔  กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนเพื่อตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 ๒.๔.๑  กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  ในการด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๗  โดยมีกิจกรรมที่ได้จัดให้ผู้เรียนคือ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยอ าเภอสัต
หีบ จังหวัดชลบุรีมีการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยนักเรียนร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนในตอนเช้า จัด
กิจกรรมที่ได้จัดให้ผู้เรียนร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์ที่วัดมโนรม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี     จัดกิจกรรมที่
ได้จัดให้ผู้เรียนร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี      
และกิจกรรมที่ได้จัดให้ผู้เรียนร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์ที่สวนสาธารณะเกาะลอย อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี    
- ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยอ าเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมศึกษาดู
งานระบบการจัดพลังงานแสงอาทิตย์ ที่โรงเรียนสวนเด็ก สันก าแพง  จังหวัดเชียงใหม่  จัดกิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเล โดยการปล่อยปลาลงสู่ทะเลร่วมกับชุมชนอ่าวอุดม     และร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ 
ค่ายลูกเสือโรงเรียนบุญจิตวิทยา อ าเภอบ่อทอง  จังหวัดชลบุรี 
 ผลการจัดกิจกรรมพบว่า ผู้เรียนมีจิตส านึกท่ีดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา และผู้เรียน 
ยังได้แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว และอีกท้ังยังส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้เป็นอย่างดี มีความสุข และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ผลการด าเนินงาน 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ มีลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๕๒ มีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  มีคุณภาพระดับ ดี

เยี่ยม 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีคุณภาพระดับ ดี

เยี่ยม 
สรุป มาตรฐานที่  ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง สถานศึกษาได้จัดท าโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ คือ กิจกรรมรัก
การอ่าน , กิจกรรม IT  สู่ฝัน , กิจกรรมเกร็ดความรู้สู่พ่ีน้อง,  กิจกรรมห้องสมุดน้อย , กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ,  กิจกรรมวันประถมศึกษาแห่งชาติ , กิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ และ
กิจกรรมทัศนศึกษา 
 กิจกรรมรักการอ่าน ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมสัปดาห์การอ่าน จัดนิทรรศการหนังสือมีผู้เรียน
อาสาสมัครที่ชอบอ่านหนังสือบอกความรู้สึกดีๆหรือเล่าเรื่องจากหนังสือเล่มโปรด ผ่านรายการวัยใสกระจาย
ข่าว มีการค้นคว้าหายอดนักอ่านจากห้องสมุดของโรงเรียน  และให้ผู้เรียนท าสมุดบันทึกการอ่านสัปดาห์ละ ๒ 
ครั้งซึ่งท าให้ผู้เรียนมีความสนใจการอ่านมากขึ้น เกิดนิสัยรักการอ่านมีทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ รู้จักแสวงหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 กิจกรรม IT สู่ฝัน ทางโรงเรียนได้จัดให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล มีการจัดกิจกรรมตอบค าถามด้านเทคโนโลยี และมีการจัด
ป้ายนิเทศความรู้เกี่ยวกับการใช้ Internet ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจวิธีการใช้กิจกรรม IT สู่ฝันเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้จาก Internet และน ามาพัฒนาตนเอง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้
นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยมีการจัดป้านนิเทศหน้าห้องคอมพิวเตอร์ แล้วให้นักเรียน
ศึกษาหาความรู้ และใช้สอบในการลงคะแนนอ่านคิดวิเคราะห์ และคะแนนคณิตคิดเร็ว ทั้งนี้ยังสามารถเช็คผล
การเรียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนได้  
 กิจกรรมเกร็ดความรู้สู่พี่น้อง ทางโรงเรียนได้จัดให้ผู้เรียนค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับเกร็ดความรู้จาก
แหล่งต่างๆ ทั้งที่เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาไทย แล้วออกมาน าเสนอหน้าเสาธงทุกวัน ท าให้ผู้เรียนมี
ความกล้าแสดงออก ใช้ภาษาต่างๆได้ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์การจัดกิจกรรมเกร็ดความรู้สู่พ่ีน้อง ประจ าปี 
๒๕๕๗ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษาให้มากที่สุด อีกท้ังยังเกิดการ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษาอีกด้วย การจัดกิจกรรมได้ก าหนดจัดขึ้น ทุก
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา o๗.๕o-๐๘.๐๐ น. ณ หน้าอาคาร ๕o ปี โรงเรียนบุญจิตวิทยา ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่  ๓  จ านวนทั้งสิ้น  ๒๐๓  คน สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมเกร็ดความรู้สู่พ่ีน้องได้เป็นไป
ตามเป้าหมายและก าหนดการที่วางไว้ มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมในบางกิจกรรมบ้างตามความเหมาะสมกับ
เวลาและสามารถน าเกร็ดความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 กิจกรรมห้องสมุดน้อย ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมจัดการแข่งขันประกวดห้องสมุดน้อยตามเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการก าหนดขึ้นในทุกๆเดือน ซึ่งผู้เรียนจะเกิดนิสัยรักการอ่าน ได้อ่านหนังสือที่เหมาะสมตามวัย มี
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีวิธีการเรียนรู้ รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง สนุกกับการเรียนรู้ สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลอื่นได้  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
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และการด ารงชีวิต ของนักเรียนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัวด้วยตนเองคนคว้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน หา
ความรู้ที่ครอบคลุมกิจกรรมหลายด้านเช่นการรับรู้ การตระหนัก การพัฒนา การสนองตอบ และการใช้
จินตนาการเป็นต้น 
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมจัดป้ายนิเทศความรู้เกี่ยวกับสุนทรภู่ การประกวดวาด
ภาพตัวละครในวรรณคดีผลงานของสุนทรภู่ จัดกิจกรรมการแข่งขัน อ่านท านองเสนาะ ท่องบทอาขยาน ตอบ
ค าถามตามรอยสุนทรภู่ มีการจัดแฟนซีตัวละครสุนทรภู่ และมีการจัดแสดงละคร เรื่องพระอภัยมณี ตอน พระ
อภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรซึ่งผู้เรียนได้แสดงความสามารถ มีความกล้าแสดงออกในกิจกรรมอย่างเต็มที่ 
ผู้เรียนเกิดความรักความชื่นชม หวงแหนในวัฒนธรรม วรรณคดีของชาติ เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่
ผลงานของพระสุนทรโวหาร (ภู่) ทั้งยังช่วยส่งเสริม พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะทางภาษา สามารน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  
และเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ทางโรงเรียนเล็งเห็นความส าคัญและจัดให้มีกิจกรรม
วันสุนทรภู่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง  
 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับวันภาษาไทย การ
ประกวด แข่งขันทักษะทางภาษาไทย คือการแข่งขันคัดลายมือแบบหัวกลม การแข่งขันเขียนค ายาก การ
แข่งขันแต่งบทประพันธ์ประเภทกลอนแปด เรื่องภาษาไทยของเรา การประกวดเขียนเรียงความ เรื่องคนไทย
ภูมิใจในภาษาไทย ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและปลูกจิตส านึกให้ตระหนักถึงความส าคัญ คุณค่าของภาษาไทย มี
ประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย และมีการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย 
 กิจกรรมวันประถมศึกษาแห่งชาติ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับวันประถมศึกษา
แห่งชาติซึ่งท าให้ผู้เรียนมีทักษะ มีความรู้ มีจิตส านึกตระหนักถึงความส าคัญเกี่ยวกับการประถมศึกษา อีกท้ัง
ยังเป็นการร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงวางรากฐานการศึกษาของไทย 
 กิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมชุมนุมข้ึนมาสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง เพื่อให้
ผู้เรียนได้ร่วมกันเป็นกลุ่มเลือกเรียนในชุมนุมท่ีตนเองสนใจ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 กิจกรรมทัศนศึกษา ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาขึ้นมาปีการศึกษาละหนึ่งครั้งต่อระดับชั้น 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น จากกิจกรรมนี้ท าให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ การจัด
กิจกรรมทัศนศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ จัดขึ้นเพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
และน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลจากการเรียนรู้แหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ และเกิดความสามัคคีในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน จากการจัดทัศนศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ นี้
ไดเ้กิดประโยชน์สูงสุด ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ได้ประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ สามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
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ผลการด าเนินงาน 
 ๑.  ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๘๘ มนีิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้

และสื่อต่างๆ รอบตัว  คะแนนที่ค านวณได้ คือ ๑.๙๘ ได้ระดับคุณภาพ ๕ แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 
๒.  ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๔๘ มทีักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้

เพ่ิมเติมคะแนนที่ ค านวณได้ คือ ๐.๙๗ ได้ระดับคุณภาพ ๕ แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 
๓.  ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๘๐ เรยีนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 

คะแนนที่ค านวณได้ คือ ๐.๙๙ ได้ระดับคุณภาพ ๕ แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 
 ๔.  ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๘๘ ใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  คะแนนที่ค านวณได้ คือ 

๐.๙๙ ได้ระดับคุณภาพ ๕ แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 
สรุป มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
 
มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
มีสติเหตุสมผล 

โรงเรียนได้จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผลในการอ้างอิงแนวคิด สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดูสื่อ
โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการคิดของตนเอง มี
ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ และการตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

๑.  กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนานักเรียนตามถนัดและความสนใจของนักเรียน 
โดยวิธีการที่หลากหลาย ในการศึกษาและแก้ปัญหามีการวางแผนการท างาน รวบรวมข้อมูล และประมวลผล
อย่างเป็นระบบ มีรายละเอียดในการจัดกิจกรรม คือ  ก าหนดให้ครูได้จัดท าโครงงานภาคเรียนละ ๑ โครงงาน 
โดยจะต้องครบ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ครูบันทึกลงในแบบบันทึกหัวข้อโครงงานกับผู้รับผิดชอบ หลังจากนั้น
ติดตามผลการด าเนินกิจกรรมก าหนดวันส่งโครงงาน รวบรวมผลงานและสรุปผล 

๒.  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ จัดท าขึ้นเพ่ือให้นักเรียนเล็งเห็นคุณค่าและความส าคัญของวันวิทยาศาสตร์  
มีการก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ มีรายละเอียดการจัดกิจกรรมคือ 
นักเรียน  การจัดกิจกรรมได้ก าหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๔.๓๐ น.โดยมีการ
จัดจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ การแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น 
การจัดฐานการทดลองต่างๆโดยมีตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้นประจ าฐานการทดลองตั้งแต่ระดับ ประถมศึกษา
ปีที่ ๒ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ รวมทั้งหมด ๑๒ ฐานการทดลอง นอกจากนี้ยังมีการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( 
Science Show) ในช่วงพักกลางวันของแต่ละช่วงชั้น มีการจ าหน่ายผลงานทางวิทยาศาสตร์ และยังมีการชม-
ตอบปัญหาชิงรางวัลจากภาพยนตร์สารคดีเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ (ห้องประชุมชั้น ๒) ซึ่งนักเรียนทุกระดับชั้นมี
ส่วนร่วมในนิทรรศการโดยใช้คาบเรียนวิทยาศาสตร์ นักเรียนสามารถเข้าร่วมนิทรรศการเพ่ือศึกษาหาความรู้ได้ 
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นอกจากนี้ยังส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัย
บูรพา เพ่ือเรียนรู้นอกห้องเรียนและสุดท้ายมีการแข่งขันความรู้ความเข้าใจต่างๆทางวิทยาศาสตร์  

๓.  กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการ  ( แข่งขันทักษะวิชาการ ภายนอก )  จัดขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาความรู้และความสามารถน าความรู้มาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง สรุปผล
การประเมินการจัดกิจกรรมวันวิชาการ ได้เป็นไปตามเป้าหมายและก าหนดการที่วางไว้บางรายการได้มีการ
ปรับเปลี่ยนบ้างตามความเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ การผลจากการด าเนินกิจกรรมจากการตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมจากคณะครูและนักเรียนจ านวน ๑๕๐ ชุด สรุปผลรายงานการ
ประเมินการจัดกิจกรรมวันวิชาการด้านงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ใช้งบประมาณสนับสนุน
จากทางโรงเรียนบุญจิตวิทยา  ซึ่งได้รับมาเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ในนามผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมต้อง
ขอขอบคุณทางโรงเรียนที่เอ้ืออ านวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่  และงบประมาณสนั บสนุนการจัด
กิจกรรม ขอบคุณคณะครูที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆด้วยความตั้งใจจนท าให้การจัดกิจกรรม
บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 ๔.  กิจกรรมทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา และคิด
สร้างสรรค ์ได้ท าการทดสอบนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและได้ท าการ
ประมวลผล 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๙๑  สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ

เขียนตาม ความคิดของตนเอง มีระดับคุณภาพ ๑.๘๓ 
๒. ผู้เรียนร้อยละ  ๘๘.๙๐ สามารถน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง มีระดับ

คุณภาพ  ๑.๗๘ 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๘๘.๔๕  สามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล

ประกอบ มีระดับคุณภาพ ๑.๗๗  
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๑.๙๑  มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  มีระดับคุณภาพ 

๑.๘๒ 
สรุป มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติเหตุสมผล มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 ผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

จากการด าเนินการโดยจัดสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนทุกคนในตอนเย็น และจัดการสอนซ่อมเสริม
เพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากการ
ด าเนินกิจกรรมพบว่าหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วนักเรียนได้ทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนและนักเรียนชั้น



๑๓๙ 
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ประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทดสอบระดับชาติ จากผลการทดสอบทั้งหมดพบว่านักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์บางรายวิชาเพ่ิมขึ้นจากผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
  ๒. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

จากการจัดกิจกรรมโดยทดสอบการอ่านและซ่อมเสริมการอ่านให้นักเรียนที่อ่านไม่ผ่านเกณฑ์พบว่า
นักเรียนที่ได้รับการซ่อมเสริมสามารถอ่านได้คล่องมากขึ้น แต่ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาการอ่านต่อไป 
 ๓. กิจกรรมประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 

ได้จัดท าเอกสารประเมินสมรรถนะส าคัญตาหลักสูตรของนักเรียน แล้วชี้แจงแนวทางการประเมินให้
คุณครูทุกท่านทราบ และให้คุณครูประจ าชั้นทุกชั้นประเมินนักเรียนตามเกณฑ์การประเมินที่ได้รับโดยแบ่ง
เกณฑ์การประเมินออกเป็น ๔ ระดับ หลังจากนั้นสรุปผลการประเมินของนักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งผลการ
ประเมินพบว่านักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญสูงขึ้น 
สรุปผลการด าเนินงาน 

๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกรายวิชาเฉลี่ยร้อยละ ๖๐.๓๖  (คะแนนที่ค านวณได้ ๐.๖ - ระดับคุณภาพ ดี
มาก) 

๒. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์นักเรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๙๕.๒๒ (คะแนนที่ค านวณได้ ๑ ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม) 

๓. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์นักเรียนที่มีผลการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๘๑.๐๕ (คะแนนที่ค านวณได้ ๒ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม) 

๔. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์โดยมีนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป
ตามเกณฑ์ร้อยละ ๖๑.๗๔ (คะแนนที่ค านวณได้ ๑ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม) 

สรุปมาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร มีคุณภาพระดับ ดีมาก 
 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 

 ผลการด าเนินงานตามโครงการการด าเนินโครงการเสริมสร้างทักษะการท างาน และเจตคติต่ออาชีพ
สุจริต  ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมอาชีพในสถานศึกษา กิจกรรมเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  สรุปได้ดังนี้ 
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
 ในการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาที่โรงเรียนบุญจิตวิทยา  นักเรียน 
ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๑,๒๕๕ คน   เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่  



๑๔๐ 
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๑๘  สิงหาคม ๒๕๕๗ ทีโ่รงอาหารโรงเรียนบุญจิตวิทยา   โดยทางผู้รับผิดชอบ นางอัญชลี  ค ามา และสมาชิก
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จ าหน่ายอาหาร และในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้
ส่งเสริมอาชีพให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จ าหน่ายอาหารในวันลอยกระทง คิดเป็นร้อยละ  
๙๑.๗๕ 
กิจกรรมเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ได้ด าเนินงานการจัดกิจกรรมเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โรงเรียนบุญจิตวิทยา กับนักเรียนใน
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จ านวน  ๑,๒๕๕  คน มิถุนายนวันที่ ๑๙ กันยายน 
๒๕๕๗ โรงเรียนสันก าแพง ดูงานระบบแสงอาทิตย์ในโรงเรียน ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โรงเรียนบุญ
จิตวิทยาได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงและในวันที่ ๖ เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  คณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๒ และคุณครูล าพูน  พันสิ่วและท่ีปรึกษา สนธยา  ตุ๋นเจริญร่วมท ากระชังปลาเทียม เพ่ือปล่อยลงสู่ทะเล
ร่วมกับชุมชนบ้านอ่าวอุดม มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  ๙๐.๘๐ 
สรุปผลการด าเนินงาน 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๑๖ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ   ระดับคุณภาพได้   ๑.๙๘   
คะแนน 

๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๓๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
ระดับ คุณภาพได้   ๐.๙๙   คะแนน 

๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๕๔ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้   ระดับคุณภาพได้   ๑.๐๐   คะแนน 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๐๙ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

ระดับคุณภาพได้   ๐.๙๙   คะแนน 
                สรุป มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ี

ดีต่ออาชีพสุจริต มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
 
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา  
 โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้จัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครู โดย
มีกิจกรรมดังนี้ 
กิจกรรมติดตามและประเมินผลบุคลากร  

ทุกหน่วยงานในองค์กรจะจัดให้มีระบบการก ากับ ติดตาม ควบคุม และประเมินผลภายในที่มีความ
เหมาะสมส าหรับบุคลากรในองค์กร การจัดวางระบบการก ากับ ติดตาม ควบคุม และประเมินผลเป็นหน้าที่
ของผู้บริหารหน่วยงาน โดยการควบคุมภายในมักจะถูกก าหนดออกมาในรูปของระเบียบ ข้อบังคับ หรือคู่มือ
การปฏิบัติงานต่างๆ การก ากับ ติดตาม ควบคุม และประเมินผลดังกล่าวจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานขององค์กร ช่วยให้ ช่วยให้องค์กรเชื่อถือได้ ช่วยให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคง 

การจัดกิจกรรมก ากับ ติดตาม และประเมินผลจัดขึ้นเพ่ือให้ครูและบุคลากรมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  เพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือในรายงานการประเมินผลครูและบุคลากร และเพ่ือให้
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การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในองค์กรให้ด าเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย 
โดยโรงเรียนได้เห็นความส าคัญของกิจกรรมก ากับติดตามและประเมินผลบุคลากรจึงก าหนดการจัดกิจกรรมนี้
ขึ้นมา ตลอดปใีนปีการศึกษา ๒๕๕๗  
 สรุปผลการด าเนินกิจกรรมก ากับติดตามและประเมินผลบุคลากร ได้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  ครูผู้สอนทุกท่านมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามรายวิชาที่สอน  ซึ่งครูและ
บุคลากรทุกคน ทั้งสิ้น จ านวน ๕๒ คน มีการจัดท าแผนการสอนเพ่ือวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน จ านวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ครูผู้สอนทุกท่านบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ตามรายวิชาที่
สอน ซึ่งครูและบุคลากรทุกคน ทั้งสิ้น จ านวน ๕๒ คน มีการจัดท าบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
วางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ การปฏิบัติหน้าที่ของครูใน
ภาคเรียนที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึง วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และในภาคเรียนที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ครูได้รับทราบถึงการขาด ลา มาสาย ในแต่ละ
เดือน เพ่ือแสดงการปฏิบัติงานตรงต่อเวลา ตรงหน้าที่ที่ได้รับ ครูและบุคลากรทุกท่านจัดเก็บแฟ้มสะสมผลงาน
ของตนเองให้เป็นปัจจุบัน การด าเนินงานจากการตรวจเช็คแฟ้มสะสมผลงานของครูและบุคลากร จ านวน
ทั้งสิ้น ๕๒ คน มีการจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน จ านวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ครูและบุคลากรทุกคน
ด าเนินการให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแกไขปัญหาใหแกผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค ครูและบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น ๕๒ คน ได้จัดท ารายงานบันทึกการให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาแก่ผู้เรียนทั้งสิ้น จ านวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ครูและบุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน เช่น 
ด้านการแต่งกาย ครูและบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น ๕๒ คน ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการแต่งกายแก่
ผู้เรียนทั้งสิ้น จ านวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใชผลจากการวิจัย ไปปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนสอนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ ครูและบุคลากร 
จ านวน ๕๒ คน ส่งรายงานการวิจัยจ านวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๕ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ครูและ
บุคลากร จ านวน ๔๙ คน ส่งรายงานการวิจัยจ านวน ๓๗ เล่ม คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๕๑ ครูจัดการเรียนการสอน
ตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มความสามารถ 
กิจกรรมส่งเสริมเพิ่มความรู้ 
  ได้มีการจัดส่งครูเข้าอบรม สัมมนาศึกษาดูงานอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการ
เรียนการสอนที่ต้องใช้เครื่องมือในการวัดผลประเมินผลผู้เรียนเพ่ือน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและใช้เป็นข้อมูลในการจัดวางแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ได้มีการจัดส่งครูอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผู้เรียนและการจัดวางแผนการเรียนรู้ 
เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ความรู้ในหลักสูตรแกนกลาง  การวิเคราะห์ข้อสอบ + KM  การ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันสารเสพติด ทักษะการกระโดดเชือกระดับพื้นฐาน  ทักษะการกระโดดเชือก  ผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ (SS.B.T.C) การจัดการศึกษาในโรงเรียน  ครูภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ทันตสุขภาพ
ในโรงเรียน  โรคเอดส์และแนวทางการป้องกัน การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  การช่วยฟ้ืนคืนชีพ
พ้ืนฐาน ส าหรับประชาชน  มารยาทไทยใส่ใจวัฒนธรรมชุมชน  โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษ  ผู้ตัดสิน
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กระโดดเชือก(ภาคตะวันออก) การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ผู้ตัดสินกระโดด
เชือก การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อมรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหน้าที่พลเมืองและส่งเสริม ความรู้การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน  การเตรียม
สถานศึกษาเพ่ือเข้าประเมินโรงเรียนพระราชทาน 
 ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๗  ครูเข้ารับการอบรม สัมมนา  ศึกษาดูงาน ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน
เกิน ๒๐ ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๓ 
กิจกรรมสร้างขวัญเสริมก าลังใจ 

เป็นนโยบายของผู้บริหารโรงเรียนที่ต้องการสร้างขวัญ และก าลังใจครูในขณะปฏิบัติงาน ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบุญจิตวิทยาด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากมาย จึงท าให้บุคลกรเกิด
ความเบื่อหน่าย เกิดความเครียดในจิตใจ เป็นผลท าให้ปัจจุบัน พบว่า บุคลากรโรงเรียนบุญจิตวิทยาลาออก
บ่อยครั้งเพื่อสรรหาสถานที่ท างานใหม่หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว จึงท าให้ในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะขาดแคลน
บุคลากรมากขึ้น โรงเรียนจึงตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรบุคคลมีความเห็นว่าแนวโน้มในอนาคตอาจ
เกิดการขาดแคลนครู บุคลากรทางการศึกษามากข้ึนจึงตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรบุคคลในต าแหน่ง
ครู บุคลากรที่ท างานในโรงเรียนบุญจิตวิทยาอันเป็นหลักส าคัญในการพัฒนาโรงเรียน 

การจัดกิจกรรมสร้างขวัญเสริมก าลังใจจัดขึ้นเพ่ือให้บุคลากรของโรงเรียนมีขวัญและก าลังใจในการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือให้บุคคลากรของโรงเรียนมีเจตคติที่ดีต่อองค์กรโดยก าหนดการจัดกิจกรรม
ได้ก าหนดจัดขึ้นตลอดปี ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโครงการ จ านวน ๖๒ คน  

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่จะปลูกฝังให้ครูได้รักในองค์กร พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มความสามารถ  
กิจกรรมผลิตสื่อและนวัตกรรม  

การจัดกิจกรมผลิตสื่อและนวัตกรรมการสอนจัดขึ้นเพื่อให้ครูได้ออกแบบสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
หลากหลายและสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้ได้จริงได้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้อีก
ทั้งเพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน เกิดองค์ความรู้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ใน ๘ กลุ่มสาระ จึงได้จัดท าสื่อการเรียนการสอนของครูแต่ละท่านโดยได้มีการรวบรวม
คะแนนของแต่ละบุคคลที่เข้าร่วมแข่งขันประกวดของแต่ละครั้งที่ได้ก าหนดมาแข่งขันกันพร้อมมอบเกียรติบัตร
ให้ครูที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสื่อ รวมทั้งมีการเบิกสื่อการสอนจากห้องสื่อมาใช้ในการเรียนการสอนอีกด้วย 

การจัดกิจกรรมได้ก าหนดจัดขึ้นตลอดปี ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วม
กิจกรรม จ านวน ๕๒ คน 
 สรุปผลการด าเนินกิจกรรมผลิตสื่อและนวัตกรรม ได้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ดังรายงาน 

ส่วนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูได้มีเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
วิธีการที่หลากหลายนั้น   ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูเข้าอบรม เช่น อบรมเสริมสร้างศีลธรรมชิงปฏิบัติการ 
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คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ อบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งการส่งเสริมให้ครูน าความรู้ที่
ได้มาใช้และเผยแพร่ความรู้สู่เพ่ือนครู โดยการให้ครูที่เข้าอบรมในแต่ละเรื่องน าความรู้นั้นมาอธิบาย หรือ
บรรยายพร้อมสาธิตหรือใช้  ครูได้ร่วมปฏิบัติโดยการฝึกท าเพ่ือน ามาปรับใช้ให้ตรงกับวิชาของตนเองได้เป็น
อย่างดีและเชี่ยวชาญ 
  
กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 

 เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ครูผู้สอนได้ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่ประสบปัญหา โดยอาจจะเป็นปัญหา
กับตัวนักเรียนเฉพาะคนหรือทั้งห้องเรียน แล้วน ากระบวนการทางวิจัยในชั้นเรียนมาแก้ปัญหา เป็นการพัฒนา
ที่จะแก้ปัญหานักเรียนอย่างต่อเนื่องอย่างมีแบบแผน โดยให้ครูแต่ละวิชาจัดท าวิจัยในชั้นเรียนส่งคนละ ๑ เรื่อง 
ใน ๑ ภาคเรียน ดังนี้ 

การจัดกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน จัดท าขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครูได้ศึกษา วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา แก้ไข ปัญหาให้แก่ผู้เรียน ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต ด้วยความ
เสมอภาค อีกทั้งให้ครูได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลการวิจัยในการปรับการ
เรียนสอน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีกับผู้เรียนต่อไป การจัด
กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๕๘ โดยแบ่งเป็น ๒ ภาคเรียน ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง  
ผลการด าเนินงาน 

๑. ครูร้อยละ  ๙๔.๑๘  มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คิดเป็นระดับคุณภาพ  ๐.๙๔ 

๒.ครูร้อยละ  ๙๓.๐๔  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้  เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  คิดเป็นระดับคุณภาพ  ๐.๙๓ 

๓.ครูร้อยละ  ๙๑.๖๖  มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา  คิดเป็นระดับคุณภาพ  ๑.๘๓ 

๔.ครูร้อยละ  ๙๗.๒๓  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  คิดเป็นระดับคุณภาพ  ๐.๙๗ 

๕.ครูร้อยละ ๙๗.๐๒  มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  คิดเป็นระดับคุณภาพ  ๐.๙๗ 

๖.ครูร้อยละ  ๙๘.๐๘  ให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา  และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค  คิดเป็นระดับคุณภาพ  ๐.๙๘ 

๗.ครูร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ มีการศึกษา  วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ  และใช้
ผลในการปรับการสอน  คิดเป็นระดับคุณภาพ  ๑ 

๘.ครูร้อยละ  ๙๗.๕๐ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา  คิด
เป็นระดับคุณภาพ ๐.๙๗ 
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๙.ครูร้อยละ  ๙๗.๘๗ จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  เต็มความสามารถ 
คิดเป็นระดับคุณภาพ ๐.๙๗ 
สรุปมาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล อยู่ในระดับ  
ดีเยี่ยม 
ครูร้อยละ ๙๒.๗๕ มีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป   

                                                         
                                                              มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล     

ผลการด าเนินงานตามโครงการ พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย 
กิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหาร    กิจกรรมนิเทศ  ก ากับ ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี    กิจกรรมประเมินความพึงพอใจ   กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง   ซึ่งได้
ด าเนินการปีการศึกษา ๒๕๕๗  สรุปได้ดังนี้ 
กิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหาร   

ซึ่งผู้บริหารมีการอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงานที่หลากหลายตลอดระยะเวลาอย่างสม่ าเสมอ เช่น  
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  จัดอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  โดยเชิญวิทยากร  ดร.ลานนิพนธิ์  
เกษรา  จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ  ณ โรงเรียนบุญจิตวิทยา  วันที่ ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๗    
กิจกรรมร่วมสัมมนาประเมินผลโครงการพัฒนาการจัดการจัดการศึกษาเอกชนกลุ่มโรงเรียนภาคตะวันออก
(จันทบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา)   ณ วิทยาลัยพาณิชศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   วันที่ ๒๘ พฤษภาคม  
๒๕๕๗    ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการอบรมผู้ก ากับลูกเสือ โดยเชิญวิทยาการ อาจารย์ถาวร  อยู่
บ ารุง ณ ห้องประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนบุญจิตวิทยา  วันที่ ๗ มิถุนายน  ๒๕๕๗    อบรมนายหมู่  รองนาย
หมู่  และพลาธิการลูกเสือเนตรนารี ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๕๐ ปี โรงเรียนบุญจิตวิทยา  วันที่ ๑๖ 
มิถุนายน  ๒๕๕๗    ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และกิจกรรมร่วม ๔ ฝ่าย  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ 
อาคาร ๕๐ ปี โรงเรียนบุญจิตวิทยาวันที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๗    ประชุมประจ าเดือนครูและบุลการทาง
การศึกษา  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๕๐ ปี โรงเรียนบุญจิตวิทยา  วันที่ ๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๗    อบรม
นายหมู่  อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนให้ความรู้การด าเนินงานกองทุน  ณ ห้องประชุม
เมืองท่าชั้น๒ ส านักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง  วันที่ ๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๗    ร่วมปรึกษาหารือกิจกรรม
ส่งเสริมทันตกรรม  ณ ร้านอาหารไพเราะอ่าวอุดม   วันที่ ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๗    ประชุมกรรมการบริหาร
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน  ณ ห้องประชุมอัลเบิร์ต  อาคารโอเช่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาวันที่ ๓๐ 
กรกฎาคม  ๒๕๕๗    คณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ณ ร้านห้องประชุมจันทนี  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต ๑วันที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๗    เชิญร่วมเป็นเกียรติใน
โครงการโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพรอบเครือไทยออยล์และพิธีส่งมอบบ่อเก็บน้ าประปาโรงเรียนวัดแหลม
ฉบัง  ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง วันที่ ๖ สิงหาคม  ๒๕๕๗    การตรวจราชการแบบ
บูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลรอบ ๒ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ณ จังหวัดชลบุรี  
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วันที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๗    เชิญร่วมเป็นเกียรติในโครงการโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพรอบเครือไทยออยล์
และพิธีส่งมอบบ่อเก็บน้ าประปาโรงเรียนวัดแหลมฉบัง  ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง  วันที่ 
๘ สิงหาคม  ๒๕๕๗    กิจกรรมฟันสวยกับไทยออยล์  ณ โรงเรียนบุญจิตวิทยา  วันที่ ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๕๗    
ร่วมงานสถาปนาครบรอบ ๓๐ ปี โรงเรียนณัฏฐเวศม์ สัตหบี  ณ โรงเรียนณัฏฐเวศม์ วันที่ ๒๘ สิงหาคม  
๒๕๕๗     ประชุมประจ าเดือนครูและบุคลากร  ณ โรงเรียนบุญจิตวิทยา วันที่ ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๕๗    
ร่วมงานเลี้ยงส่งครูช่วยสอนภาษาอังกฤษโดยกระทรวงศึกษาธิการ  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 
กรุงเทพมหานคร  วันที่ ๓ กันยายน  ๒๕๕๗    ประชุมคณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษา
เอกชนจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมจันทนี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษาชลบุรีเขต ๑  วันที่ 
๑๐ กันยายน  ๒๕๕๗    ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  ณ โรงแรมไดอาน่า 
รีสอร์ท การ์เด้น อ.บางละมุง จ.ชลบุรีวันที่ ๑๗ กันยายน  ๒๕๕๗    ร่วมแสดงความยินดีกับครูดีในดวงใจ  ณ 
โรงแรมเดอะชายน์ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  วันที่ ๑๗ กันยายน  ๒๕๕๗    ประชุมเครือข่ายส่งเสริม
ทันตสุขภาพ  ณ ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้ เครือไทยออยล์   วันที่ ๑๙ กันยายน  ๒๕๕๗    น าเสนอผลงาน
ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบโซล่าเซลล์ให้กับผู้บริหารโรงเรียนสวนเด็กสันก าแพงจังหวัดเชียงใหม่  ณ       โรงเรียน
บุญจิตวิทยา  วันที่ ๑๙ กันยายน  ๒๕๕๗    น าเสนอผลงานผลิตไฟฟ้าด้วยระบบโซล่าเซลล์ให้กับผู้บริหาร
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา  ณ โรงเรียนบุญจิตวิทยา  วันที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๗    ร่วมตรวจประเมินงาน
ทันตกรรม ๘ โรงเรียนเครือข่ายโรงกลั่นไทยออยล์  ณ อาคารสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๒      
(มูลนิธิไต้ล้ง-เซ็ง พรประภา)  วันที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๗   ตัวแทนรับมอบเงินบริจาคเพ่ือร่วมจัดซื้ออุปกรณ์
ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบโซล่าเซลล์ให้แก่โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร(สาขาเรือนแพ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน)  ณ 
โรงเรียนบุญจิตวิทยา  วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๗    น าเสนอผลงานด้านการจัดบริหารระบบคะแนนให้กับ
นายศุภมิตร  ศิรกัณทะมากุล  รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษา  ณ โรงเรียนบุญจิตวิทยา   
วันที่ ๑-๑๖ ตุลาคม  ๒๕๕๗    อบรมมาตรฐานวิชาชีพครู  ณ สถาบันราชภัฏนครินทร์ ฉะเชิงเทราโดยคุรุสภา   
วันที่ ๒๓-๒๕ ตุลาคม  ๒๕๕๗     ติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ณ โรงเรียนบ้านน้ าก้อ  อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน   วันที่ ๒-๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗    อบรมมาตรฐานวิชาชีพครู  ณ สถาบันราชภัฏนครินทร์ 
ฉะเชิงเทราโดยคุรุสภา วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗    ประชุมคณะกรรมการตัดสินครูดีประจ าปี  ณณ ห้อง
ประชุมจันทนี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษาชลบุรีเขต ๑   วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗    
ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมจันทนี ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษาชลบุรีเขต ๑ณ   วันที่ ๘-๙ ธันวาคม  ๒๕๕๗    ประชุมวิชาการนานาชาติ 
การประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี ๒๕๕๗  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
กรุงเทพมหานคร  วันที่ ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗    ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและกรรมการร่วม 
๔ ฝ่าย ณ โรงเรียนบุญจิตวิทยา  วันที่ ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๕๗   ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชนในระบบเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมชั้น ๑ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษาชลบุรีเขต ๓ วันที่ ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๕๗    ร่วมประชุมฟังความคิดเห็น
การวางท่อน้ ามัน บริษัทคูเวตปิโตเลียม เอวิเอชั่น(ประเทศไทย)  ณ เทศบาลนครแหลมบัง   วันที่ ๗ มกราคม  
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๒๕๕๘    ศึกษาดูงานวิชาการของครูและนักเรียน  ณ โรงเรียนวุฒินันท์ จังหวัดระยอง  วันที่ ๑๑ มกราคม  
๒๕๕๘    ศึกษาดูงานระดับก่อนปฐมวัยและระดับปฐมวัย  ณ โรงเรียนดาราสมุทรจังหวัดชลบุรี   วันที่ ๑๒ 
มกราคม  ๒๕๕๘    ร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดทันตกรรมระดับจังหวัดชลบุรี  ณ โรงแรมชลอินเตอร์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรีวันที่ ๒๐ มกราคม  ๒๕๕๘    ศึกษาดูงาน  ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
กรุงเทพมหานคร วันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘    อบรมภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้  ณ โรงเรียนณัฏฐเวศม์  
อ าเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรีวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม  ๒๕๕๘    เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  ณ โรงเรียนบุญจิตวิทยา  ค่ายเขตห้ามล่า บางพระ ศรีราชา ค่ายโรงเรียนบุญ
จิตวิทยา(อ าเภอบ่อทอง) 
กิจกรรมนิเทศติดตามและด าเนินตามแผน     
 ซึ่งติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน   โดยผู้บริหารด าเนินการนิเทศติดตามผล 
แก้ไขส่วนที่บกพร่อง และชื่นชมพร้อมเผยแพร่ในส่วนที่ดีเพ่ือพัฒนาศักยภาพทุกด้าน มีการอบรมให้ความรู้แนวทาง การ
นิเทศการสอน และเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับบุคลากร 
กิจกรรมประเมินความพึงพอใจ    

๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน  อยู่ในระดับ ๕ 
๒. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด

ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ  อยู่ในระดับ ๕ 
๓. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
อยู่ในระดับ ๕ 

๔. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ อยู่ในระดับ ๕ 

๕. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ๕ 

ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
อยู่ในระดับ ๕ 

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 

การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง-นักเรียน ประจ าปี ๒๕๕๗ จัดขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ปกครอง-นักเรียนที่
เข้ามาใหม่เกิดความคุ้นเคย เข้าใจสภาพการท างานของโรงเรียนในด้านต่างๆ ช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตัวได้
ถูกต้อง มีความรู้เรื่องหน้าที่ ภาระรับผิดชอบ ได้รับทราบบทบาทของตนเอง ตลอดจนวิธีการปฏิบัติตนที่
เหมาะสม ภายใต้กฎเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดขึ้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจนโยบายของโรงเรียนและเงื่อนไขต่างๆ 
ตลอดจนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้างความคุ้นเคยต่อครู โรงเรียน และผู้ปกครอง นักเรียน 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประสานงานและพัฒนาโรงเรียนให้มีความแข็งแกร่งม่ันคง นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนใหม่ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๒-๖ จ านวน 
ทั้งสิ้น ๒๑๕ คน เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๑๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๓๐  และมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียน
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ใหม่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓ จ านวน ทั้งสิ้น ๑๐๑ คน เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนทั้งสิ้น ๖๐ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๕๙.๔๑  
  
สรุปผลการด าเนินงาน 

๑.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน  คะแนนที่ค านวณได้ คือ  

๑.๐๐  ได้ระดับคุณภาพ  ๕  แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 

๒.  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด
ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ  คะแนนที่ค านวณได้ คือ ๒   ได้ระดับคุณภาพ ๕ แปลคุณภาพได้
ระดับ ดีเยี่ยม    

๓.  ผู้บริหารสามารถจัดบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  คะแนนที่ค านวณ
ได้ คือ ๒ ได้ระดับคุณภาพ ๕ แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม     

๔.  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ  คะแนนที่ค านวณ
ได้ คือ ๒ ได้ระดับคุณภาพ ๕ แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม    

๕.  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา คะแนนที่ค านวณได้ คือ ๑ 
 ได้ระดับคุณภาพ ๕  แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม  

๖.  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา คะแนนที่ค านวณได้ คือ ๒ ได้ระดับคุณภาพ  ๕  แปลคุณภาพได้ระดับ ดีมาก   

สรุป มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีคุณภาพ
ระดับ ดีเยี่ยม 
 
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
 
สถานศึกษาได้จัดท าโครงการประสานความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 
โดยมีกิจกรรมทั้งหมด  ดังนี้ 

๑. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง 
ในการด าเนินงานได้มีการจัดการประชุมเก่ียวกับนโยบายของโรงเรียน  การขออนุมัติการใช้หลักสูตร

การขออนุมัติการจัดกิจกรรมตามแผนงานโรงเรียน  การขออนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน  
อัตราก าลังบุคลากร  จ านวนนักเรียน  ขออนุมัติการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ตามโครงการเรียน
ฟรี  ๑๕  ปีอย่างมีคุณภาพ  ฯลฯ  ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษา  จะมีการประชุมภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง 
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๒. กิจกรรมวางแผนงานประจ าปี  ปีการศึกษาละ  ๑  ครั้ง 
ในการด าเนินงาน  ได้มีการประชุม  แต่งตั้งคณะกรรมการ  ร่วมกับคณะบุคลากรทุกฝ่ายงานในการ 

จัดท าแผนงานประจ าปี ตามฝ่ายงานต่างๆ  จัดท าเป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
๓. กิจกรรมพิจารณาหลักสูตร  ปีการศึกษาละ  ๑  ครั้ง 

ในการด าเนินงาน  ได้มีการวิเคราะห์การใช้หลักสูตร ในปีที่ผ่านมา  น าข้อควรพัฒนามาปรับปรุง   
และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และแผนจัดการเรียนรู้  โดยมีการปรับปรุงและจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา  ทุกระดับชั้น 

๔. กิจกรรมก ากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตาม 
เป้าหมาย ตลอดปีการศึกษาในการด าเนินงาน  ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ  เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษา  เช่น การจัดกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งสถาบันการศึกษา อาทิ กับ โรงเรียนสวนเด็ก
สันก าแพง  จ.เชียงใหม่  โรงเรียนเอกชนในอ าเภอศรีราชา  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา  วิทยาลัยเทคโนโลยี
แหลมฉบัง ฯลฯ หน่วยงานราชการและวิสาหกิจ  อาทิ ศูนย์การเรียนรู้เครือไทยออยล์  โรงพยาบาลแหลมฉบัง  
สถานสงเคราะห์ในเขต อ าเภอบางละมุง  สถานีต ารวจภูธรแหลมฉบัง ฯลฯ  ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน  อาทิ  
ชุมชนบ้านแหลมฉบัง  ชุมชนบ้านทุ่ง  ชุมชนวัดมโนรม  ชุมชนบ้านเขาน้ าซับ  ชุมชนบ้านอ่าวอุดม ฯลฯ  โดย
ได้มีการท ากิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 

๕. กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ  ภาคเรียนละครั้ง 
ในการด าเนินงาน  ได้มีการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจการปฏิบัติงานของโรงเรียนภายใต้การ 

บริหารงานของผู้อ านวยการสถานศึกษา  โดยสอบถามจากกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน  
ประชาชนในชุมชน  น ามาวิเคราะห์และสรุปผล  พร้อมน าผลเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  เพ่ือ
พิจารณา  ปรับปรุง พัฒนา การบริหารงานของผู้อ านวยการ 
 ผลการด าเนินงาน 

๑. คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด ในระดับคุณภาพ ๕ ในระดับ 
ดีเยี่ยม 

๒. คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้ 
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ในระดับคุณภาพ  ๕ ในระดับ ดีเยี่ยม 

๓. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ในระดับคุณภาพ  ๕  ในระดับ    
ดีเยี่ยม 

๔. คณะกรรมการสถานศึกษามีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการ ใน
ระดับคุณภาพ ๕ ในระดับ ดีเยี่ยม 
 สรุปได้ว่า  สถานศึกษาแห่งนี้มีระดับคุณภาพของ มาตรฐานที่  ๙   อยู่ในระดับคุณภาพที่  ๕   
 จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน  แปลคุณภาพได้ระดับดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                       
อย่างครบถ้วน 

โรงเรียนได้จัดท าโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสู่การปฏิบัติ โดยมีกิจกรรมดังนี้ คือ กิจกรรม
วิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมงานจัดท า น าไปใช้ ติดตามและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ และ
กิจกรรมนิเทศการสอน  
กิจกรรมวิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตร 

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตรโดย ผู้รับผิดชอบประสานกับสถานศึกษาเพ่ือ
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ด้านหลักสูตรและการสอนมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับคณะครูเป็นเวลา ๓ วัน 
จากนั้นผู้รับผิดชอบกิจกรรมประชุมคณะครู แจ้งข้อบกพร่องของการวิเคราะห์ การพัฒนา และการใช้หลักสูตร
ในปีการ ศึกษาที่ผ่านมา จากนั้นให้คณะครูรวมกลุ่มตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือพูดคุยถึงแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเองในแต่ละระดับชั้น แล้วจึงด าเนินการจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ของตนเอง เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์หลักสูตรและบันทึกลงในตารางวิเคราะห์หลักสูตรที่ฝ่ายงาน
วิชาการก าหนดให้ ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อหลัก ๓ หัวข้อ คือ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง และสาระ
การเรียนรู้ท้องถิ่น จากนั้นจึงท าการเขียนค าอธิบายรายวิชา และก าหนดโครงสร้างรายวิชาให้มีความสัมพันธ์
ต่อเนื่องกันในแต่ละระดับชั้น ฝ่ายงานวิชาการและฝ่ายบริหารตรวจสอบและแก้ไขในส่วนบกพร่อง ต่อจากนั้น
ครูจึงน าหลักสูตรไปใช้ โดยเริ่มจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การบันทึกหลังการสอน การท าวิจัยในชั้น
เรียน และการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เพ่ือน าผลมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งต่อๆ ไป 

กิจกรรมงานจัดท า น าไปใช้ ติดตามและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมงานจัดท า น าไปใช้ ติดตามและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โดย ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมประสานกับผู้บริหารเพ่ือจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้กับคณะครูเกี่ยวกับการวางแผนและเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ และให้คณะครูฝึกประสบการณ์การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่การสอน เมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจึงให้คณะครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่การสอนโดยใช้ผลการเรียนของผู้เรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาประกอบการวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เสร็จแล้วครูผู้สอนส่งแผนการจัดการเรียนรู้ให้ฝ่ายงานวิชาการตรวจก่อนน าไปใช้สอน โดยก าหนดการ
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ ในภาคเรียนที่ ๑ ส่ง ๑ สัปดาห์ก่อนท าการสอนโดยให้หัวหน้างานวิชาการแต่ละ
ระดับเป็นผู้ตรวจแผนการสอน และในภาคเรียนที่ ๒ ก าหนดให้คณะครูจัดท าแผนการสอนให้ในช่วงปิดภาค
เรียน ให้เสร็จสิ้นโดยมีคณะผู้บริหารเป็นผู้ตรวจแผนการสอนถ้าแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ผู้สอนคนใดมี
ข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข ให้ด าเนินการแก้ไขก่อนน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากนั้นครูผู้สอนท าการ
บันทึกหลังการสอน โดยให้บันทึกอย่างละเอียดตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแต่ละคาบเรียน และน าปัญหาที่
พบมาจัดท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแก้ไขปัญหาที่พบต่อไป  
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กิจกรรมนิเทศการสอน 

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมนิเทศการสอนโดย ผู้รับผิดชอบกิจกรรมประชุมชี้แจงหัวข้อและเกณฑ์ในการ
นิเทศให้ครูผู้สอนทุกคนรับทราบ จากนั้นคณะกรรมการนิเทศการสอนที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการนิเทศการ
สอนเดือนละ ๑ ครั้ง หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง หลังจากการนิเทศการสอนในแต่ละครั้งผู้นิเทศพูดคุย 
ชี้แจงผลการนิเทศ และให้ค าแนะน าในส่วนที่พบข้อบกพร่อง หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่าง
กัลยาณมิตร เพ่ือให้ครูผู้สอนเต็มใจด าเนินการปรับเปลี่ยนตามค าเสนอแนะเพ่ือประโยชน์ที่จะเกิดกับตัวผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และในระหว่างเพ่ือนครูได้ก าหนดให้มีการนิเทศระหว่างเพ่ือนครูอย่างไม่เป็น
ทางการ ในรูปแบบของการพูดคุยปัญหา การให้ค าแนะน า และท าการบันทึกเป็นหลักฐานตามแบบฟอร์มที่
ฝ่ายบริหารงานวิชาการก าหนด 

สรุปผลการด าเนินงาน 

๑. หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น  คุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 
๒. สถานศึกษาจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ 
และความสนใจ  คุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 
๓. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรียน  คุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 
๔. สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง  คุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 
๕. สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ  คุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 
๖.  สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน  
คุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 

สรุป มาตรฐานที ่๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                
อย่างครบถ้วน มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
 
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ผลการด าเนินงานโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบริการในโรงเรียน โดยมีกิจกรรม ๕ ส 
กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อนและกิจกรรมห้องสมุดน้อยเป็นกิจกรรมในโครงการ   สรุปได้ดังนี้ 
กิจกรรม  ๕   ส 

ในการด าเนินกิจกรรม  ๕  ส  ของโรงเรียน  ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ถึงระดับ
มัธยมศึกษาปีที่  ๓  จ านวน  ๑,๒๕๕   คน เข้าร่วมกิจกรรมโดยเริ่มด าเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่  ๕   มิถุนายน  
๒๕๕๗ ตลอดปีการศึกษา  โดยให้คณะครูและผู้เรียนด าเนินกิจกรรม  ๕  ส  โดยแจ้งให้ครูประจ าชั้นโฮมรูม
ผู้เรียนในชั้นเรียนเรื่องการแยกขยะและการรักษาความสะอาด ในช่วงเช้าและเย็นเป็นประจ าทุกวัน   มีการจัด
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กิจกรรมประกวดห้องเรียนทุกชั้นเรียนและแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจห้องเรียนทุกวัน ภาคเรียนละ ๑  
ครั้ง โดยมอบของรางวัลเป็นธงเชิดชูเกียรติให้แก่ห้องเรียนที่มีคะแนนรวมและได้คะแนนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป การ
จัดกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนและครูมีความพึงพอใจในกิจกรรม ๕ ส  คิดเป็นร้อยละ  ๘๐.๖๕ 
กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน 
ในการด าเนินกิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ณ โรงเรียนบุญจิตวิทยาซึ่งได้จัดกิจกรรมมีผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่  ๑  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๓  จ านวน   ๑,๒๕๕     คน เข้าร่วมกิจกรรมโดยเริ่มด าเนินกิจกรรมตั้งแต่
เดือน   มิถุนายน   ๒๕๕๗ ตลอดปีการศึกษา  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  มีการประชุมครูประจ าชั้น ครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือชี้แจงการจัดกิจกรรม โดยให้ไปประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับการอยู่ใน
อาคารสูง  การอาศัยในตึกที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ภายในอาคารเรียน กิจกรรมซ้อมหนีไฟ  ทุกๆวัน
พฤหัสบดีที่  ๒  ของเดือน ในคาบชุมนุมจะเปิดอุปกรณ์เตือนไฟไหม้  ให้นักเรียนซ้อมหนีไฟ  โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้าและเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัย  ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยเชิญวิทยากร
จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครแหลมฉบัง การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนและครูมีความ
พึงพอใจในกิจกรรม ปลอดภัยไว้ก่อน  คิดเป็นร้อยละ  ๘๐.๒๔ 
กิจกรรมห้องสมุด 

ในการด าเนินกิจกรรมห้องสมุดน้อย ณ โรงเรียนบุญจิตวิทยาซึ่งได้จัดกิจกรรมมี ผู้เรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  ๑  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๓  จ านวน ๑,๒๕๕   คน เข้าร่วมกิจกรรมโดยเริ่มด าเนิน
กิจกรรมตั้งแต่เดือน   พฤษภาคม  ๒๕๕๗ ตลอดปีการศึกษา  ได้มีการด าเนินกิจกรรมโดยชี้แจงคณะครูทุก
ท่านให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และแนวทางการด าเนินงานของกิจกรรม   จัดซื้อหนังสือใหม่เข้าสมุด  และ
ปรับเปลี่ยนทัศนียภาพของห้องสมุด แต่งตั้งนักเรียนอาสา ที่ชอบในการปฏิบัติหน้าที่ห้องสมุด โดยเป็น
บรรณารักษ์น้อย  จัดสัปดาห์ห้องสมุดหรือนิทรรศการหนังสือ กิจกรรมรักการอ่านค้นคว้ายอดนักอ่าน มอบ
เกียรติบัตรแก่บรรณารักษ์น้อยและยอดนักอ่านประจ าปี  จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ครูและนักเรียนมีความ
สนใจและพึงพอใจในการจัดกิจกรรมห้องสมุดน้อย คิดเป็นร้อยละ  ๙๐.๑๐ 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 ๑. สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียนมั่นคง  สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพียงอยู่ในสภาพการได้ดี  สภาพแวดล้อมร่มรื่น  และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน ร้อยละ 
๘๐.๐๙ ได้ระดับ ด ี
 ๒. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ร้อยละ  ๘๔.๑๗ได้
ระดับด ี
 ๓. สถานศึกษาจัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตัวเอง
และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ร้อยละ   ๗๙.๔๔  ได้ระดับ ด ี
สรุปได้ว่า  มาตรฐานที่  ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  
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มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
โรงเรียนได้จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมีกิจกรรมด าเนินการดังนี้ คือ      

มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๕  มาตรฐาน และได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือด าเนินการตามแผนที่วางอีกทั้งมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา  และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่วางไว้เพ่ือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  มีการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  อีกทั้งมีระบบติดตามตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ๑๕ มาตรฐานและได้น าผลการประเมินทั้งคุณภาพภายในและภายนอกมาใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพส่งต้นสังกัดเพ่ือรายงานต่อไป 
ผลการด าเนินงาน 
 ๑.  โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   คะแนนที่ค านวณได้ คือ ๑.๐๐  ได้ระดับ
คุณภาพ ๕  แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 
 ๒. โรงเรียนจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  คะแนนที่ค านวณได้ คือ ๑.๐๐  ได้ระดับคุณภาพ ๕  แปลคุณภาพได้
ระดับ ดีเยี่ยม 
 ๓.  โรงเรียนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  คะแนนที่
ค านวณได้ คือ ๑.๐๐  ได้ระดับคุณภาพ ๕  แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 
 ๔.  โรงเรียนมีระบบติดตามตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
คะแนนที่ค านวณได้ คือ ๐.๕๐  ได้ระดับคุณภาพ ๕  แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 
 ๕.  โรงเรียนน าผลการประเมินทั้งคุณภาพภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง  คะแนนที่ค านวณได้ คือ ๐.๕๐  ได้ระดับคุณภาพ ๕  แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 
 ๖.  โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  คะแนนที่ค านวณได้ 
คือ  ๑.๐๐  ได้ระดับคุณภาพ ๕  แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 
สรุป มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนในสถานศึกษา เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   
สถานศึกษาได้จัดท าโครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมทั้งหมด ดังนี้ 

๑.กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 
 ในการด าเนินงานได้มีจัดการประชุมเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้มีองค์กรต่างๆมาให้ความรู้มากมายดังนี้ 
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- LAMPS  สัญจรให้ความรู้โรคเอดส์ โรงเรียนบุญจิตวิทยา  วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 
- คุณหมอให้ค าแนะน าในการรักษาสุขภาพฟัน  วันที่ ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 
- MOU  โรงเรียนกับสถานีต ารวจภูธรแหลมฉบัง   วันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

ทางโรงเรียนได้น านักเรียนศึกษาหาความรู้ ภายนอกโรงเรียนตามกิจกรรมทัศนศึกษา 
- ป.๑ทัศนศึกษาวันที่๑๘  สิงหาคม๒๕๕๗   ทัศนศึกษา  ณพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าบางแสน   ชมสัปดาห์วัน

วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพาและ  วัดแสนสุข 
- ป.๒  ๑๘  สิงหาคม๒๕๕๗   นักเรียนและครูเพ่ือเป็นการสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้นอก

ห้องเรียนที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าบางแสน   ชมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
บูรพาและ  วัดแสนสุข 

- ป.๓๑๘  สิงหาคม๒๕๕๗   คณะนักเรียนและครูชั้นประถมศึกษาปีที่๓  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  รังสิต 

-  ป.๔  ๑๘  สิงหาคม๒๕๕๗   คณะนักเรียนและครูชั้นประถมศึกษาปีที่๔    ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรม  ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพิพิธภัณฑ์สยาม  กรุงเทพฯ 

- ป.๕ ทัศนศึกษา ๑๔สิงหาคม๕๗  จ.อยุธยาคณะนักเรียนและครูชั้นประถมฯ๕ร่วมทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์วัด และสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญณพระราชวังบางประอินวัดใหญ่ชัยมงคลและ
ตลาดน้ าอโยธยาจ.พระนครศรีอยุธยา 

- ป.๖ทัศนศึกษาเมื่อวันที่๑๔สิงหาคม๕๗ คณะครูและนักเรียนชั้นป.๖ทัศนศึกษาณพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
พระราชวังสนามจันทร์และพระปฐมเจดีย์จ.นครปฐม 

- ม.๑ทัศนศึกษา๒๐สิงหาคม๕๗ คณะนักเรียนและครูชั้น ม.๑  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระบบจักรวาล 
ณ ท้องฟ้าจ าลอง  กรุงเทพฯ 

- ม.๒ทัศนศึกษา๑๙สิงหาคม๕๗คณะนักเรียนและครูมัธยมศึกษาปีที่๒ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
วิทยาด าน้ าดูปะการังณพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยสัตหีบ 

- ม.๓ ทัศนศึกษา๑๙  สิงหาคม๕๗  คณะนักเรียนและครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ทางด้านโบราณคดีและธรรมชาติวิทยาณเมืองโบราณและสถานตากอากาศบางปูสมุทรปราการ 

๒.กิจกรรมวัยใสกระจายข่าว 
 ในการด าเนินงานจะจัดตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นประชาสัมพันธ์ข่าวสารสาระน่ารู้ทางเสียงตาม
สายช่วงเช้าเวลา ๐๗.๓๐น.ในทุกๆวันนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือกับคุณครูเวรประจ าวันช่วยกระจายข่าว
และสาระน่ารู้ทางเสียงตามสายด้วย 
๓.กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 

ในการด าเนินงานกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนซึ่งเป็นกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนและเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน และการร่วมมือร่วมใจกันของโรงเรียนและชุมชน 
โดยได้เข้าร่วมและจัดกิจกรรมต่างๆของชุมชน ดังนี้ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดกิจกรรม
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ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ปี๕๗ MOU โรงเรียนกับสถานีต ารวจภูธรแหลมฉบัง ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗       
ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคาร ๕๐ ปี โรงเรียนบุญจิตวิทยา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สมาคมผู้ปกครองและ
ศิษย์เก่าโรงเรียนบุญจิตวิทยา ร่วมแสดงเสียใจและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน วันพุธที่ ๘ สิงหาคม 
๒๕๕๗ สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า โรงเรียนบุญจิตวิทยา โดย นายกสมาคม นายสนธยา ตุ๋นเจริญ 
พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมน าตะกร้าของขวัญ รับขวัญแม่แรกคลอด ณ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี
ราชา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๖ ส.ค. ๕๗ 
นายสนธยา ตุ๋นเจริญ (รองผู้อ านวยการ) นายกสมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนบุญจิตวิทยา พร้อม
คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมรับขวัญแม่แรกคลอด เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ ณ รพ.แหลมฉบัง วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดกิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติ ร่วมถวายพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ๑๒ ส.ค. ๕๗ อ.สนธยา ตุ๋นเจริญ ประทานสมาคม ฯ ร่วมถวาย
เครื่องสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ณ ทน.แหลมฉบัง ๒๘ ส.ค. ๕๗ โรงเรียนบุญจิตวิทยา ร่วมท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) ใน
การพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน กับ ชุมชนบ้านเขาน้ าซับ ๘ ส.ค. ๕๗ โรงเรียนบุญจิตวิทยา โดย ดร.จักรกฤช 
กันทอง ผู้อ านวยการ อ.สนธยา ตุ๋นเจริญ ที่ปรึกษา และ ชุมชนบ้านแหลมฉบัง ๒๘ ส.ค. ๕๗ โรงเรียนบุญ
จิตวิทยา ท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน กับ ชุมชนบ้านทุ่ง ๓๐ ก.ย. ๕๗ 
โรงเรียนบุญจิตวิทยา ร่วมท าบันทึกความรวมมือในการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน กับ ชุมชนบ้านอ่าวอุดม 
เทศบาลนครแหลมฉบัง ๕  ธ.ค.  ๕๗  คณะครูโรงเรียนบุญจิตวิทยา  น าโดย ที่ปรึกษาสนธยา ตุ๋นเจริญ และ 
ผช.ฯวรรณา เสนีย์วงศ ์ร่วมกิจกรรม เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาหาราช  เทศบาลนครแหลมฉบัง    ณ สวน
เฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครแหลมฉบัง  โดยช่วงเช้า ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ช่วงค่ า ร่วมพิธีจุด
เทียนชัยถวายพระพร ๔ ธ.ค. ๕๗  โรงเรียนบุญจิตวิทยา น าข้าวสาร อาหารแห้ง มอบแก่สถานสงเคราะห์ 
ใน อ.บางละมุง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช  อีกท้ังร่วมช่วยในท าความสะอาดของสถานที่อีกด้วย...๑ ธ.ค. ๕๗ ฝ่ายกิจการนักเรียน โดย คุณครูวรรณา 
เสนีย์วงศ ์ผช.ผอ.ฝ่ายกิจการนักเรียน  น านักเรียนร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก ของ ทน.แหลมฉบัง  ณ โรงเรียน
เทศบาลแหลมฉบัง ๓ โดยมีครูทิพย์วรรณ ศิลธรรม แล ที่ปรึกษาสนธยา ตุ๋นเจริญ ร่วมกิจกรรม...
๑๖  พ.ย.  ๕๗  ที่ปรึกษาสนธยา  ตุ๋นเจริญ  รักษาการผู้อ านวยการ  เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากระโดด
เชือก THAIOIL ROPE SKIPPING CHAMPIONSHTPS ๒๐๑๔ ณ ศาลาประชาคมแหลมฉบัง ๒๖ ธ.ค. ๕๗ 
โรงเรียนบุญจิตวิทยา ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับชุมชนวัดมโนรม เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาและชุน 
โดยมี ดร.จักรกฤช กันทอง       ผู้อ านวยการ  นายสนธยา ตุ๋นเจริญ ที่ปรึกษา/รองผู้อ านวยการ  นางสมสิน 
สิทธิสม ประธานชุมชน  เป็นตัวแทนลงนาม        ณ ห้องประชุมโรงเรียนบุญจิตวิทยา ๑๔ มกราคม 
๒๕๕๘  สมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่า โรงเรียนบุญจิตวิทยา   โดย ดร.จักรกฤช  กันทอง ผู้อ านวยการ/ 
อุปนายกสมาคม  และ อ.สนธยา  ตุ๋นเจริญ รองผู้อ านวยการ/นายกสมาคม  พร้อม คณะครู นักเรียน และ
ผู้ปกครอง  มอบข้าวสารแด่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง และสถานสงเคราะห์คนพิการการุณย
เวศม์ บางละมุง ตามโครงการ ๓๐ วัน จากวันพ่อถึงวันลูก "ท าดีถวายพ่อ สานต่อชีวิตลูก"     
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๒๔ มค. ๕๘  คณะครูโรงเรียนุญจิตวิทยา น าโดย ที่ปรึกษาสนธยา ตุ๋นเจริญ  ครูประชุมพร สายเปีย  ครูสุริยะ 
วัฒนะวิจิตร  ครูอดิศกร ชมพูหลง  ครูอติภา ฝ่ายพาน ครุพรรณพิสินี  กรีพัฒน์  ครูกษมา  กลิ่นสุคนธ์  และ
ครวูันเฉลิม  สะเทือนร่วมกิจกรรมร าลึก  ๗๒ ปี สานสายใยชุมชนหนองคล้าใหม่ โดยการจัดกิจกรรม
นันทนาการกับเด็กๆในชุมชน...๓๐ มกราคม ๒๕๕๘  สมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่า โรงเรียนบุญจิตวิทยา 
โดย นายกสมาคม นายสนธยา ตุ๋นเจริญ พร้อมคณะครูและนักเรียน มอบเงินช่วยเหลือ  ครอบครัวเด็กชาย
คุณากร  กรอบพุดซา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ / ๔   ที่สูญเสียมารดาไปอย่างกะทันหัน ๖ ก.พ. 
๕๘  คณะนักเรียนชั้นม.๒/๑ คุณครูล าพูน พันสิ่ว และท่ีปรึกษาสนธยา ตุ๋นเจริญ  ร่วมท ากระชังปลา
เทียม   เพ่ือปล่อยลงสู่ทะเล  ใช้เป็นบ้านส าหรับสัตว์น้ าโดยเฉพาะปลา  เป็นการอนุรักษ์ธรรมยากรทางทะเล 
ในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรปลา ร่วมกับ ชุมชนบ้านอ่าวอุดม บ. SCG.  และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเล  ณ  บริเวณชุมชนบ้านอ่าวอุดม... ๑๑ ก.พ. ๕๘  สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนบุญ
จิตวิทยา โดย นายกสมาคม นายสนธยา ตุ๋นเจริญ เป็นตัวแทน มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว ด.ญ.ธนัญญา 
ธรรมนิยม  นักเรียนชั้น ป.๔/๔  ที่สูญเสียบิดา... 
๔. กิจกรรมสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้(มุมศิลปวัฒนธรรม ,ลานเกษตร ) 

 จัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้(มุมศิลปวัฒนธรรม ,ลานเกษตร ) แจ้งหัวหน้าสาระการ
เรียนรู้ทราบถึงการจัดมุมการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระบริเวณระเบียงชั้น๒ 
สรุปผลการด าเนินงาน 

๑. สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง คะแนนที่ค านวณได้ คือ ๕.๐ ได้ระดับคุณภาพ ๕ แปลคุณภาพได้
ระดับ ดีเยี่ยม 

๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง คะแนนที่ค านวณได้ คือ ๕.๐๐ ได้ระดับคุณภาพ ๕ แปลคุณภาพได้
ระดับ ดีเยี่ยม 

สรุป มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนในสถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
มาตรฐานที่ ๑๔  โครงการพัฒนาสถานศึกษา ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น 

การด าเนินงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นปีการศึกษา 
๒๕๕๖   มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 สถานศึกษาได้ก าหนดปรัชญา คือ อตตาหิ อตตาโน นาโถ “ตนแลเป็นที่พ่ึงแห่งตน” ซึ่งมุ่งเน้นให้
ผู้เรียน     ทุกคนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้ และได้ก าหนด วิสัยทัศน์ ไว้ว่า “ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘  โรงเรียนบุญจิตวิทยา จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น



๑๕๖ 
 

Boonjitwitthaya School. 12 M.2 Sukumwit Rd. Sriracha, Chonburi 20230Tel. 0-3835-1005  Website : www.boonjit.ac.th   E-Mail: admin@boonjit.ac.th 

 

คนดี มีสุนทรียภาพ      ครูเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บริหารจัดการครบวงจรด้วยเทคโนโลยี ” สถานศึกษามี
จุดเน้น จุดเด่น คือ “นักเรียนไหว้สวย”  ได้ก าหนดแผนปฏิบัติงานประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด ระบุเป้าหมายและกล
ยุทธ์ในการด าเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ และพันธกิจการด าเนินงานของสถานศึกษา 
ซึ่งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้ให้ความเห็นชอบ โดยมีการจัดกิจกรรมไหว้สวยในปีการศึกษา  ๒๕๕๗     
นี้ได้มีการจัดกิจกรรมไหว้คุณครู กิจกรรมการไหว้ ศิษย์ไหว้ครู  กิจกรรมน้องไหว้พ่ี กิจกรรมประกวดมารยาท
ไทย กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยการประกวดมารยาทไทย และในการประกวดกิจกรรมมารยาทไทย
โดยใช้การกราบพระแบบเบญจางคประดิษฐ์เป็นท่าบังคับ และมีท่าเลือก ๒ ท่า การรับส่ง-สิ่งของ การถวาย
ค านับ โดยให้ผู้เข้าประกวดจับสลากเลือกท่าประกวด โดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
ชั่วโมงแนะแนว ระดับช่วงชั้นที่ ๑ และระดับช่วงชั้นที่ ๒ และ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ระดับช่วงชั้นที่๓ 
ชั่วโมงประชุม ณ.ห้องศาสนสัมพันธ์ โดยคัดเลือกรางวัลชนะเลิศระดับละ  ๑  รางวัล   ผลความส าเร็จของ
กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๐  ซ่ึง อยู่ในเกณฑ์ดีมาก จะเห็นได้ว่าผู้เรียนมีความมุ่งมั่น เอาใจใส่ และมีความรู้ 
ความเข้าใจในมารยาทไทยแบบต่างๆ และอีกทั้งผู้เรียนยังมีส่วนร่วมในการร่วมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูเอกลักษณ์ไทย 
รวมทั้งเป็นแม่แบบทางด้านคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามที่จะน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี และท า
ให้เห็นว่าผู้เรียนมีความเป็นไทยที่จะสืบสานวัฒนธรรมไทยนี้ให้ด ารงอยู่สืบไป  
ผลการด าเนินงาน  
 ๑. เด็กร้อยละ ๘๐ ไหว้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ของกระทรวงวัฒนธรรม 
 ๒. เด็ก ครู บุคลากร และผู้บริหารทุกคน มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านอัตลักษณ์ที่
 ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์คะแนนที่ค านวณได้ คือ ได้ระดับคุณภาพ ๕ แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 
 ๓. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ เป็นแบบอย่างท่ีดีในการไหว้อย่างไทยต่อผู้พบเห็น 

สรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ ๑๔ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นของสถานศึกษาคะแนนที่ค านวณได้ คือ ๒.๖๖  ได้ระดับคุณภาพ ๕  แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้น ของโรงเรียน คะแนนที่ค านวณได้ คือ ๑.๘๔   ได้ระดับคุณภาพ ๕  แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 
สรุป มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นทีก่ าหนด
ขึ้น  มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

โรงเรียนได้จัดท าโครงการส่งเสริมผู้เรียน ครู บุคลากรให้ทันสมัย ทันโลก และมีความพร้อมสู่สากล 
โดยมโีครงการ ดังนี้ คือ โครงการภาษาอังกฤษวันละค า โครงการอินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน
และครู และโครงการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
โครงการภาษาอังกฤษวันละค า 

การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า (A Word A Day) ประจ าปี ๒๕๕๗ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษาให้มากท่ีสุด อีกทั้งยังเกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา การจัดกิจกรรมได้ก าหนดจัดขึ้น ทุกวันจันทร์-ศุกร์   เวลา ๐๗.๕๐-๐๘.๐๐ น. ณ 
หน้าอาคาร ๕๐ ปี โรงเรียนบุญจิตวิทยา ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นกลุ่มนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๓ จ านวนทั้งสิ้น  ๑,๒๕๕  
คน สรุปผลการประเมินการจัดโครงการภาษาอังกฤษวันละค า (A Word A Day) ได้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ก าหนดการที่วางไว้  มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมในบางกิจกรรมบ้างตามความเหมาะสมกับเวลา  
 ผลการด าเนินกิจกรรมจากความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๐ ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพดี  
ปัญหาและอุปสรรค์ในการจัดโครงการ พบว่า ผู้เสนอค าศัพท์ยังใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารต่อสาธารณชนไม่
ถูกต้องเท่าที่ควร ตัวอย่าง เช่น  การสะกด  การเน้นเสียงในภาษาอังกฤษ (stress)  นอกจากนี้ผู้น าเสนอยัง
ขาดความมั่นใจ ท าให้คนฟังไม่ใส่ใจฟังค าศัพท์ที่น าเสนอ 

 

โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนและครู 

โรงเรียนได้จัดโครงการอินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนและครูขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา
หาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยมีการจัดป้ายนิเทศหน้าห้องคอมพิวเตอร์ แล้วให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ 
และใช้สอบในการลงคะแนนอ่านคิดวิเคราะห์ และคะแนนสอบคณิตคิดเร็ว ทั้งนี้ยังสามารถเช็คผลการเรียน
ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนได้ 

ผลการสรุปการจัดโครงการอินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับครูและนักเรียน ได้เป็นไปตามเป้าหมาย
และก าหนดการที่วางไว้ มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมในบางกิจกรรมบ้างตามความเหมาสมกับเวลา การ
ประเมินผลการส ารวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของนักเรียนพบว่า นักเรียนมีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
เกณฑ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  ๙๐.๒๕   มีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก คิดเป็นร้อยล่ะ   ๙.๗๕   ซ่ึง
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพดีมาก 

 

โครงการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

โรงเรียนมีการจัดโครงการการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗ เพ่ือให้
สอดรับนโยบายดังกล่าว และเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้อย่างสูงสุด  อันเป็นพลังขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สู่
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ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนบุญจิตวิทยา จึงได้จัดท าโครงการที่สร้างความพร้อมนักเรียนเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  เพ่ือผลักดันการด าเนินการด้านการศึกษาให้สอดรับต่อการเป็นประชาคมอาเซียน และพัฒนา
นักเรียนให้มีสมรรถนะที่ส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ ๑๓ – ๒๐  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  มีจ านวนนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนทั้งสิ้น 
๑,๒๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๕  คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนทั้งสิ้น ๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๓  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่นักเรียน  คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๐  ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ระดับดี จากการประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยรวมคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๐  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับด ี 
สรุปผลการด าเนินงาน 

๑. สถานศึกษามีจัดท าโครงการพิเศษทุกประเภท ประเภทละ ๑ โครงการต่อป ี ไดร้้อยละ  ๘๕.๒๘  อยู่
ในระดับ ดีเยี่ยม 

๒. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) บรรลุเป้าหมายทุกโครงการ ในระดับ
ร้อยละ  ๘๐ ขึ้นไป ได้ระดับคุณภาพ ๕ แปลคุณภาพได้ระดับ  ดีเยี่ยม 

๓. ผู้เรียน ครู บุคลากร ร้อยละ ๙๙. ๑๓ มีส่วนร่วมในโครงการพิเศษที่สถานศึกษาจัดขึ้น  ทุกโครงการได้ 
ระดับ คุณภาพ ๕  แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
ครูที่อยู่
ในระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน

/ 
จ านวน 

ครู 
ทั้งหมด 

ร้อยละ/ 
ระดับที่ได้ 

 
ค่า 

น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๕.๐๐ ๔.๖๘ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี 
และมีสุนทรียภาพ 

   ๕.๐๐ ๔.๙๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 

๑,๒๕๘ ๑,๒๖๑ ๙๙.๗๖ ๐.๕๐ ๐.๔๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๑,๒๖๐ ๑,๒๖๑ ๙๙.๙๒ ๐.๕๐ ๐.๔๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ 

๑,๒๕๕ ๑,๒๖๑ ๙๙.๕๕ ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

๑,๒๕๘ ๑,๒๖๑ ๙๙.๗๖ ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น 

๑,๒๖๐ ๑,๒๖๑ ๙๙.๙๒ ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการ ตามจินตนาการ 

๑,๒๖๑ ๑,๒๖๑ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

   ๕.๐๐ ๔.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

๑,๒๖๑ ๑,๒๖๑ ๑๐๐.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
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๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณ 

๑,๒๕๖ ๑,๒๖๑ ๙๙.๕๒ ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 

๑,๒๖๑ ๑,๒๖๑ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๑,๒๖๑ ๑,๒๖๑ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการ 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

   ๕.๐๐ ๔.๙๓ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว 

๑,๒๔๗ ๑,๒๖๑ ๙๘.๘๘ ๒.๐๐ ๑.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน
และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม 

๑,๒๓๐ ๑,๒๖๑ ๙๗.๔๘ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 

๑,๒๔๖ ๑,๒๖๑ ๙๘.๘๐ ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน า 
เสนอผลงาน 

๑,๒๔๗ ๑,๒๖๑ ๙๘.๘๘ ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุผล 

   ๕.๐๐ ๔.๕๐ ๔ ดีมาก 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง 
และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง 

๑,๒๔๒ ๑,๒๖๑ ๙๐.๙๑ ๒.๐๐ ๑.๘๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

๑,๒๔๖ ๑,๒๖๑ ๘๘.๙๐ ๑.๐๐ ๐.๘๙ ๔ ดีมาก 

๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ ์
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

๑,๒๖๓ ๑,๒๖๑ ๘๘.๔๕ ๑.๐๐ ๐.๘๘ ๔ ดีมาก 

๔.๔ ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

๑,๒๙๔ ๑,๒๖๑ ๙๑.๙๑ ๑.๐๐ ๐.๙๑ ๕ ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

   ๕.๐๐ ๓.๗๙ ๔ ดีมาก 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละ
กลุ่มสาระ เป็นไปตามเกณฑ์ 

๗๖๑ ๑,๒๖๑ ๖๐.๓๖ ๑.๐๐ ๐.๖๐ ๓ ดี 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ 

๑,๒๐๑ ๑,๒๖๑ ๙๕.๒๒ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ 

๑,๒๐๒ ๑,๒๖๑ ๘๑.๐๕ ๒.๐๐ ๑.๖๒ ๔ ดีมาก 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

๗๗๙ ๑,๒๖๑ ๖๑.๗๔ ๑.๐๐ ๐.๖๒ ๓ ดี 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการ 
ท างาน รักการท างาน สามารถ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคต ิ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

   ๕.๐๐ ๔.๘๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการ
จนส าเร็จ 

๑,๒๕๐ ๑,๒๖๑ ๙๙.๑๖ ๒.๐๐ ๑.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนา
งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

๑,๒๕๒ ๑,๒๖๑ ๙๙.๓๒ ๑.๐๐ ๐.๙๙    ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๑,๒๕๕ ๑,๒๖๑ ๙๙.๕๔ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและ
หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

๑,๒๔๙ ๑,๒๖๑ ๙๙.๐๙ ๐.๙๙ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๕.๐๐ ๔.๖๓ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

   ๑๐.๐๐ ๙.๕๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๘๒ ๕๒ ๙๓.๗๕ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 
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๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 

๘๐ ๕๒ ๙๑.๖๖ ๑.๐๐ ๐.๙๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

๘๒ 
 

๕๒ ๙๓.๗๕ ๒.๐๐ ๑.๘๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้ 

๘๕ 

 
๕๒ 

๙๗.๙๒ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

๘๕ 
 

๕๒ ๙๗.๙๑ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอ
ภาค 

๘๕ 

 
 

๕๒ 
 ๙๗.๙๑ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๗ ครมูีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและ
ใช้ผลในการปรับการสอน 

 
 

๕๒ ๙๓.๗๕ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา 

 
 

๕๒ ๙๕.๘๓ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่
ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

 
 

๕๒ ๙๕.๘๓ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า 
และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา
ผู้เรียน 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
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๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

  ๔ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน 

   ๑๐.๐๐ ๘.๖๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม
และสอดคล้องกับท้องถิ่น 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
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๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลาย
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถ และความสนใจ 

  ๕ ๒.๐๐ ๑.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

  ๔ ๒.๐๐ ๑.๘๒ ๔ ดีมาก 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน 

  ๔ ๒.๐๐ ๐.๙๑ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

   ๑๐.๐๐ ๘.๐๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่ง
อ านวยความสะดวก พอเพียงอยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น 
และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

  ๕ ๔.๐๐ ๓.๒๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 

  ๕ ๓.๐๐ ๒.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม 

  ๕ ๓.๐๐ ๒.๓๘ ๕ ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

   ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมิน 
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

  ๕ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  ๕ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงาน                     การประเมิน
คุณภาพภายใน 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการ
สร้างส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

  ๕ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
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๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากร ภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 

  ๕ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนด
ขึ้น 

   ๕.๐๐ ๔.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

  ๕ ๓.๐๐ ๒.๖๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสยัทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

  ๕ ๒.๐๐ ๑.๘๔ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การ ศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

   ๕.๐๐ ๔.๕๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

  ๕ ๓.๐๐ ๒.๕๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลตุามเป้าหมาย
และพัฒนาดีขึ้นกว่าท่ีผา่นมา 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

                    คะแนนรวม    ๑๐๐ ๙๓.๓๗ ๔..๗๖ ดีมาก 
 

สรุปภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนที่ได้  ๙๓.๓๗   ช่วงคะแนน ๔..๗๖   
ระดับคุณภาพ        ระดับ ๑      ระดับ ๒        ระดบั ๓          ระดับ ๔          ระดับ ๕ 
       (ปรับปรุง)         (พอใช้)                (ดี)                     (ดีมาก)               (ดีเยีย่ม) 
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จุดเด่น 
- ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 

  -  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  -  ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

 -  ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และลงมือปฏิบัติจริง 
 - ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๔๓  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 -  ครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 -  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียน 
 - ครูมีการให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาผู้เรียนในด้านการเรียน และด้านการด าเนินชีวิต 
 - ครูมีการท าวิจัยในชั้นเรียนในแต่ละรายวิชาตามปัญหาที่พบ 
 -  ครูประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 -  ครูสนใจใฝ่รู้และพร้อมพัฒนาตนเอง 

- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
- สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในกฏกระทรวง 

จุดที่ควรพัฒนา 
- สถานที่ในโรงเรียนไม่เอ้ืออ านวยกับการจัดกิจกรรม 
- ผู้เรียนยังขาดทักษะกระบวนการและการวางแผนที่ดีในการท าโครงงาน 
- ภาระงานครูเยอะ จึงท าให้ความร่วมมือในงานต่างๆ ต้องสร้างความเข้าใจ พร้อมกับให้เวลา
ในการท างาน หรือขยายเวลาเพิ่มเติม 

- ในระหว่างปีการศึกษาครูมีการเข้า – ออกบ่อยครั้ง ซึ่งท าให้การเรียนการสอนในบางวิชา
ต้องมีการผลัดเปลี่ยนกะทันหัน 

- ควรเพิ่มจ านวนหนังสือท่ีหลากหลายในห้องสมุด 
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๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๔.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ ๒  (ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ –สช.)   

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

๑.ด้านร่างกาย ๑๒๖ ๑๐๙ ๑๔ ๓ 

๒.ด้านอารมณ-์จิตใจ ๑๒๖ ๑๑๖ ๙ ๑ 

๓.ด้านสังคม ๑๒๖ ๙๙ ๒๕ ๒ 

๔.ด้านสติปญัญา ๑๒๖ ๗๘ ๔๑ ๗ 

(ให้น าเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย) 

๔.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
จ านวนนกัเรียนที่

ได้ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้ ๓ 

ขึ้นไป ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๗๑ ๐ ๔ ๙ ๓๐ ๓๖ ๒๘ ๒๒ ๔๒ ๙๒ ๕๓.๘๐ 

คณิตศาสตร ์ ๑๗๑ ๐ ๗ ๑๐ ๑๘ ๒๖ ๒๘ ๒๙ ๕๓ ๑๑๐ ๖๔.๓๓ 

วิทยาศาสตร ์ ๑๗๑ ๐ ๔ ๑๐ ๒๙ ๓๐ ๓๐ ๒๕ ๔๓ ๙๘ ๕๗.๓๑ 

สังคมศึกษา ๑๗๑ ๐ ๑๕ ๓๑ ๒๓ ๒๙ ๒๕ ๒๗ ๒๑ ๗๓ ๔๒.๖๙ 

ประวัติศาสตร ์ ๑๗๑ ๐ ๐ ๐ ๑๓ ๓๘ ๔๖ ๕๗ ๑๗ ๑๒๐ ๗๐.๑๘ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๗๑ ๐ ๐ ๐ ๖ ๓๓ ๕๘ ๕๖ ๑๘ ๑๓๒ ๗๗.๑๙ 

ศิลปะ ๑๗๑ ๐ ๐ ๐ ๒ ๓๕ ๘๓ ๔๖ ๕ ๑๓๔ ๗๘.๓๖ 

การงานอาชีพฯ ๑๗๑ ๐ ๑๑ ๓๖ ๕๐ ๓๔ ๒๔ ๑๒ ๔ ๔๐ ๒๓.๓๙ 

ภาษาอังกฤษ ๑๗๑ ๐ ๑๓ ๒๑ ๔๘ ๓๑ ๓๓ ๑๙ ๖ ๕๘ ๓๓.๙๒ 

ภาษาจีน ๑๗๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๑๔ ๕๗ ๙๗ ๑๖๘ ๙๘.๒๕ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑๗๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๑ ๔๑ ๑๑๘ ๑๗๐ ๙๙.๔๒ 

คอมพิวเตอร ์ ๑๗๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๗ ๑๒ ๒๘ ๑๒๔ ๑๖๔ ๙๕.๙๑ 

รวมร้อยละนักเรียนท่ีมผีลสัมฤทธ์ิเป็นไปตามเกณฑ ์ ๖๖.๒๓ 



๑๖๙ 
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
จ านวนนกัเรียนที่

ได้ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้ ๓ 

ขึ้นไป ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๕๒ ๐ ๐ ๐ ๗ ๒๒ ๑๕ ๓๙ ๖๙ ๑๒๓ ๘๐.๙๒ 

คณิตศาสตร ์ ๑๕๒ ๐ ๐ ๑๑ ๒๓ ๒๓ ๒๙ ๓๒ ๓๔ ๙๕ ๖๒.๕๐ 

วิทยาศาสตร ์ ๑๕๒ ๐ ๖ ๒๐ ๑๕ ๒๓ ๑๘ ๒๕ ๔๕ ๘๘ ๕๗.๘๙ 

สังคมศึกษา ๑๕๒ ๐ ๐ ๐ ๑๓ ๔๐ ๒๘ ๓๐ ๔๑ ๙๙ ๖๕.๑๓ 

ประวัติศาสตร ์ ๑๕๒ ๐ ๑๕ ๑๖ ๑๕ ๓๔ ๒๕ ๑๙ ๒๘ ๗๒ ๔๗.๓๗ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๕๒ ๐ ๐ ๐ ๑๖ ๔๒ ๒๓ ๓๐ ๔๑ ๙๔ ๖๑.๘๔ 

ศิลปะ ๑๕๒ ๐ ๐ ๐ ๑๗ ๒๐ ๓๐ ๓๙ ๔๖ ๑๑๕ ๗๕.๖๖ 

การงานอาชีพฯ ๑๕๒ ๐ ๐ ๑ ๑๘ ๕๒ ๓๔ ๓๔ ๑๓ ๘๑ ๕๓.๒๙ 

ภาษาอังกฤษ ๑๕๒ ๐ ๔ ๔๖ ๔๕ ๑๙ ๑๙ ๘ ๑๑ ๓๘ ๒๕.๐๐ 

ภาษาจีน ๑๕๒ ๐ ๑๔ ๒๐ ๔๒ ๓๐ ๒๗ ๑๘ ๑ ๔๖ ๓๐.๒๖ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ๑๕๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕ ๑๙ ๑๒๘ ๑๕๒ ๑๐๐.๐๐ 

คอมพิวเตอร ์ ๑๕๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔ ๓๐ ๔๗ ๗๑ ๑๔๘ ๙๗.๓๗ 

รวมร้อยละนักเรียนท่ีมผีลสัมฤทธ์ิเป็นไปตามเกณฑ ์ ๖๓.๑๐ 



๑๗๐ 
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
จ านวนนกัเรียนที่

ได้ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้ ๓ 

ขึ้นไป ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๕๒ ๐ ๐ ๔ ๑๓ ๑๘ ๓๖ ๓๔ ๔๗ ๑๑๗ ๗๖.๙๗ 

คณิตศาสตร ์ ๑๕๒ ๐ ๑ ๑๕ ๓๑ ๒๗ ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๗๘ ๕๑.๓๒ 

วิทยาศาสตร ์ ๑๕๒ ๐ ๘ ๑๘ ๒๓ ๒๓ ๓๕ ๒๗ ๑๘ ๘๐ ๕๒.๖๓ 

สังคมศึกษา ๑๕๒ ๐ ๒๖ ๑๓ ๑๓ ๓๐ ๒๕ ๒๒ ๒๓ ๗๐ ๔๖.๐๕ 

ประวัติศาสตร ์ ๑๕๒ ๐ ๒๒ ๒๔ ๒๕ ๒๗ ๒๘ ๒๐ ๖ ๕๔ ๓๕.๕๓ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๕๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๙ ๒๘ ๒๖ ๘๙ ๑๔๓ ๙๔.๐๘ 

ศิลปะ ๑๕๒ ๐ ๐ ๑ ๑๙ ๒๙ ๒๖ ๓๘ ๓๙ ๑๐๓ ๖๗.๗๖ 

การงานอาชีพฯ ๑๕๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๙ ๑๒๘ ๕ ๐ ๑๓๓ ๘๗.๕๐ 

ภาษาอังกฤษ ๑๕๒ ๐ ๒๔ ๔๐ ๓๓ ๒๕ ๑๙ ๔ ๗ ๓๐ ๑๙.๗๔ 

ภาษาจีน ๑๕๒ ๐ ๘ ๒๒ ๕๒ ๓๔ ๒๕ ๑๑ ๐ ๓๖ ๒๓.๖๘ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ๑๕๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔ ๒๕ ๓๖ ๘๗ ๑๔๘ ๙๗.๓๗ 

คอมพิวเตอร ์ ๑๕๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๓ ๔๕ ๘๔ ๑๕๒ ๑๐๐.๐๐ 

รวมร้อยละนักเรียนท่ีมผีลสัมฤทธ์ิเป็นไปตามเกณฑ ์ ๖๒.๗๒ 



๑๗๑ 
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มผีลการเรียนรู ้
จ านวนนกัเรียนที่

ได้ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้ ๓ 

ขึ้นไป ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๕๖ ๐ ๒๖ ๔ ๑๓ ๑๘ ๓๖ ๓๔ ๔๗ ๑๑๗ ๗๕.๐๐ 

คณิตศาสตร ์ ๑๕๖ ๐ ๒ ๖ ๑๗ ๑๙ ๑๘ ๒๒ ๗๒ ๑๑๒ ๗๑.๗๙ 

วิทยาศาสตร ์ ๑๕๖ ๐ ๙ ๑๔ ๒๖ ๒๗ ๒๒ ๓๐ ๒๘ ๘๐ ๕๑.๒๘ 

สังคมศึกษา ๑๕๖ ๐ ๒๔ ๑๑ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๐ ๒๖ ๗๒ ๔๖.๑๕ 

ประวัติศาสตร ์ ๑๕๖ ๐ ๒๐ ๙ ๑๗ ๒๘ ๒๓ ๒๔ ๓๕ ๘๒ ๕๒.๕๖ 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา ๑๕๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๘ ๑๙ ๑๒๖ ๑๕๓ ๙๘.๐๘ 

ศิลปะ ๑๕๖ ๐ ๑ ๘ ๑๕ ๓๓ ๔๐ ๓๖ ๒๓ ๙๙ ๖๓.๔๖ 

การงานอาชีพฯ ๑๕๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๑ ๖๐ ๗๕ ๑๕๖ ๑๐๐.๐๐ 

ภาษาอังกฤษ ๑๕๖ ๐ ๙ ๖๑ ๓๑ ๒๒ ๑๒ ๑๗ ๔ ๓๓ ๒๑.๑๕ 

ภาษาจีน ๑๕๖ ๐ ๕ ๑๖ ๒๖ ๓๑ ๓๑ ๒๕ ๒๒ ๗๘ ๕๐.๐๐ 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ๑๕๖ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๑๓ ๔๗ ๙๔ ๑๕๔ ๙๘.๗๒ 

คอมพิวเตอร ์ ๑๕๖ ๐ ๐ ๐ ๒ ๒๙ ๓๙ ๒๓ ๖๓ ๑๒๕ ๘๐.๑๓ 

รวมร้อยละนักเรียนท่ีมผีลสัมฤทธ์ิเป็นไปตามเกณฑ ์ ๖๗.๓๖ 
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
จ านวนนกัเรียนที่

ได้ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้ ๓ 

ขึ้นไป ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๔๗ ๐ ๑๓ ๑๓ ๒๕ ๓๘ ๒๘ ๒๓ ๗ ๕๘ ๓๙.๔๖ 

คณิตศาสตร ์ ๑๔๗ ๐ ๔๘ ๒๔ ๓๐ ๑๘ ๑๕ ๕ ๗ ๒๗ ๒๘.๑๓ 

วิทยาศาสตร ์ ๑๔๗ ๐ ๒๙ ๕ ๔ ๒๙ ๒๕ ๓๖ ๑๙ ๘๐ ๘๓.๓๓ 

สังคมศึกษา ๑๔๗ ๐ ๓๐ ๑๗ ๒๓ ๑๙ ๒๖ ๑๗ ๑๕ ๕๘ ๖๐.๔๒ 

ประวัติศาสตร ์ ๑๔๗ ๐ ๒๖ ๑๗ ๓๕ ๑๓ ๒๔ ๑๙ ๑๓ ๕๖ ๕๘.๓๓ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๔๗ ๐ ๐ ๗ ๒๕ ๕ ๔๖ ๖๓ ๑ ๑๑๐ ๑๑๔.๕๘ 

ศิลปะ ๑๔๗ ๐ ๗ ๑๒ ๒๑ ๑๖ ๓๐ ๒๗ ๓๔ ๙๑ ๙๔.๗๙ 

การงานอาชีพฯ ๑๔๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๗ ๔๗ ๘๐ ๑๓ ๑๔๐ ๑๔๕.๘๓ 

ภาษาอังกฤษ ๑๔๗ ๐ ๒๖ ๑๔ ๑๕ ๑๘ ๑๒ ๑๙ ๔๓ ๗๔ ๗๗.๐๘ 

ภาษาจีน ๑๔๗ ๐ ๘ ๑๕ ๑๙ ๓๖ ๓๘ ๑๓ ๑๘ ๖๙ ๗๑.๘๘ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ๑๔๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๔ ๑๔๒ ๑๔๗ ๑๕๓.๑๓ 

คอมพิวเตอร ์ ๑๔๗ ๐ ๓ ๒๒ ๑๗ ๒๑ ๑๗ ๓๐ ๓๗ ๘๔ ๘๗.๕๐ 

รวมร้อยละนักเรียนท่ีมผีลสัมฤทธ์ิเป็นไปตามเกณฑ ์ ๘๔.๕๔ 
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
จ านวนนกัเรียนที่

ได้ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้ ๓ 

ขึ้นไป ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๔๖ ๐ ๗ ๒ ๑๓ ๑๙ ๓๒ ๔๑ ๓๒ ๑๐๕ ๗๑.๙๒ 

คณิตศาสตร ์ ๑๔๖ ๐ ๖ ๗ ๑๖ ๒๔ ๓๔ ๒๗ ๓๒ ๙๓ ๖๓.๗๐ 

วิทยาศาสตร ์ ๑๔๖ ๐ ๑ ๑๖ ๔๑ ๓๕ ๑๘ ๑๗ ๑๘ ๕๓ ๓๖.๓๐ 

สังคมศึกษา ๑๔๖ ๐ ๑๕ ๙ ๑๑ ๒๑ ๒๓ ๒๔ ๔๓ ๙๐ ๖๑.๖๔ 

ประวัติศาสตร ์ ๑๔๖ ๐ ๑๘ ๒๗ ๓๐ ๒๙ ๑๘ ๑๐ ๑๔ ๔๒ ๒๘.๗๗ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๔๖ ๐ ๑ ๑ ๑๓ ๑๖ ๗ ๔๗ ๖๑ ๑๑๕ ๗๘.๗๗ 

ศิลปะ ๑๔๖ ๐ ๘ ๑๐ ๒๑ ๒๙ ๓๒ ๒๙ ๑๗ ๗๘ ๕๓.๔๒ 

การงานอาชีพฯ ๑๔๖ ๐ ๐ ๑ ๑ ๑๑ ๒๖ ๕๗ ๕๐ ๑๓๓ ๙๑.๑๐ 

ภาษาอังกฤษ ๑๔๖ ๐ ๒๕ ๒๓ ๓๓ ๑๙ ๒๐ ๑๘ ๘ ๔๖ ๓๑.๕๑ 

ภาษาจีน ๑๔๖ ๐ ๑๔ ๒๔ ๒๒ ๒๗ ๑๘ ๑๙ ๒๒ ๕๙ ๔๐.๔๑ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ๑๔๖ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๔๔ ๑๔๕ ๙๙.๓๒ 

คอมพิวเตอร ์ ๑๔๖ ๐ ๑๘ ๒๘ ๓๖ ๓๓ ๒๔ ๕ ๒ ๓๑ ๒๑.๒๓ 

รวมร้อยละนักเรียนท่ีมผีลสัมฤทธ์ิเป็นไปตามเกณฑ ์ ๕๖.๕๑ 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
จ านวนนกัเรียนที่

ได้ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้ ๓ 

ขึ้นไป ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๙๗ ๐ ๓ ๔.๕ ๑๖ ๑๙ ๒๗ ๒๑ ๒๕ ๗๒.๕ ๗๔.๗๔ 

คณิตศาสตร ์ ๙๗ ๐ ๘ ๒๒ ๒๓ ๒๑ ๑๑ ๑๐ ๒ ๒๓ ๒๓.๗๑ 

วิทยาศาสตร ์ ๙๗ ๐ ๓ ๑๓ ๑๔ ๒๑ ๒๘ ๑๓ ๕ ๔๖ ๔๗.๔๒ 

สังคมศึกษา ๙๗ ๐ ๐ ๐ ๑ ๗ ๑๓ ๓๗ ๓๙ ๘๙ ๙๑.๗๕ 

ประวัติศาสตร ์ ๙๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๑ ๒๗ ๓๙ ๓๒ ๓๒.๙๙ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑๒ ๓๔ ๔๙ ๙๕ ๙๗.๙๔ 

ศิลปะ ๙๗ ๐ ๐ ๘ ๒๔ ๒๒ ๑๖ ๙ ๑๘ ๔๓ ๔๔.๓๓ 

การงานอาชีพฯ ๙๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๔ ๙๒ ๙๗ ๑๐๐.๐๐ 

ภาษาอังกฤษ ๙๗ ๐ ๖ ๒๕ ๑๖ ๒๐ ๑๘ ๘ ๔ ๓๐ ๓๐.๙๓ 

ภาษาจีน ๙๗ ๐ ๑๗ ๑๔ ๑๖ ๒๑ ๑๒ ๗ ๑๐ ๒๙ ๒๙.๙๐ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ๙๗ ๐ ๒ ๑ ๓ ๑๐ ๑๓ ๒๗ ๔๑ ๘๑ ๘๓.๕๑ 

คอมพิวเตอร ์ ๙๗ ๐ ๔๕ ๑๗ ๑๖ ๒ ๔ ๑๑ ๒ ๑๗ ๑๗.๕๓ 

เสรมิทักษะคณติศาสตร ์   ๐ ๑๐ ๓๖ ๒๘ ๑๖ ๖ ๑ ๐ ๗ ๗.๒๒ 

รวมร้อยละนักเรียนท่ีมผีลสัมฤทธ์ิเป็นไปตามเกณฑ ์ ๔๖.๗๑ 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
จ านวนนกัเรียนที่

ได้ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้ ๓ 

ขึ้นไป ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๐๙ ๐ ๘ ๗ ๑๑ ๒๙ ๓๑ ๑๓ ๑๐ ๕๔ ๔๙.๕๔ 

คณิตศาสตร ์ ๑๐๙ ๐ ๑๗ ๑๙ ๓๔ ๑๙ ๙ ๕ ๓ ๑๗ ๑๕.๖๐ 

วิทยาศาสตร ์ ๑๐๙ ๐ ๔ ๓ ๑๓ ๒๐ ๒๐ ๑๖ ๒๔ ๖๐ ๕๕.๐๕ 

สังคมศึกษา ๑๐๙ ๐ ๐ ๔ ๓ ๑๒ ๓๔ ๓๕ ๒๑ ๙๐ ๘๒.๕๗ 

ประวัติศาสตร ์ ๑๐๙ ๐ ๒ ๕ ๑๒ ๑๘ ๒๒ ๔๒ ๘ ๗๒ ๖๖.๐๖ 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา ๑๐๙ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๑๑ ๒๐ ๗๖ ๑๐๗ ๙๘.๑๗ 

ศิลปะ ๑๐๙ ๐ ๒ ๔ ๖ ๑๒ ๒๓ ๔๒ ๒๐ ๘๕ ๗๗.๙๘ 

การงานอาชีพฯ ๑๐๙ ๐ ๒๔ ๐ ๓ ๓ ๑๕ ๑๗ ๔๗ ๗๙ ๗๒.๔๘ 

ภาษาอังกฤษ ๑๐๙ ๐ ๔๙ ๙ ๙ ๑๐ ๒๐ ๕ ๗ ๓๒ ๒๙.๓๖ 

ภาษาจีน ๑๐๙ ๐ ๑๗ ๗ ๑๔ ๒๓ ๑๘ ๑๕ ๑๕ ๔๘ ๔๔.๐๔ 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ๑๐๙ ๐ ๓ ๐ ๐ ๑๖ ๑๐ ๓๒ ๔๘ ๙๐ ๘๒.๕๗ 

คอมพิวเตอร ์ ๑๐๙ ๐ ๓๒ ๑ ๑๘ ๑๓ ๑๘ ๑๘ ๙ ๔๕ ๔๑.๒๘ 
เสรมิทักษะ
คณิตศาสตร ์ ๑๐๙ ๐ ๓๓ ๔ ๓ ๗ ๑๖ ๑๓ ๓๓ ๖๒ ๕๖.๘๘ 

รวมร้อยละนักเรียนท่ีมผีลสัมฤทธ์ิเป็นไปตามเกณฑ ์ ๕๕.๕๔ 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
จ านวนนกัเรียนที่

ได้ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้ ๓ 

ขึ้นไป ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๑๘ ๐ ๑๕ ๘ ๑๕ ๑๖ ๑๕ ๒๓ ๒๖ ๖๔ ๕๔.๒๔ 

คณิตศาสตร ์ ๑๑๘ ๐ ๑๘ ๒๘ ๓๘ ๑๘ ๑๑ ๔ ๑ ๑๖ ๑๓.๕๖ 

วิทยาศาสตร ์ ๑๑๘ ๐ ๑๓ ๒๕ ๑๖ ๑๖ ๑๓ ๒๗ ๘ ๔๘ ๔๐.๖๘ 

สังคมศึกษา ๑๑๘ ๐ ๑๑ ๒๐ ๑๐ ๒๕ ๑๔ ๑๘ ๒๐ ๕๒ ๔๔.๐๗ 

ประวัติศาสตร ์ ๑๑๘ ๐ ๔ ๑๔ ๑๗ ๑๒ ๑๘ ๒๐ ๓๓ ๗๑ ๖๐.๑๗ 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา ๑๑๘ ๐ ๑ ๐ ๑ ๐ ๙ ๑๑ ๙๖ ๑๑๖ ๙๘.๓๑ 

ศลิปะ ๑๑๘ ๐ ๓ ๑๑ ๘ ๑๓ ๖ ๑๘ ๕๙ ๘๓ ๗๐.๓๔ 

การงานอาชีพฯ ๑๑๘ ๐ ๔๑ ๓๒ ๓๔ ๘ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒.๕๔ 

ภาษาอังกฤษ ๑๑๘ ๐ ๓ ๓๙ ๓๐ ๒๐ ๑๑ ๑๑ ๓ ๒๕ ๒๑.๑๙ 

ภาษาจีน ๑๑๘ ๐ ๒๘ ๗ ๑๖ ๗ ๑๐ ๑๕ ๓๕ ๖๐ ๕๐.๘๕ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ๑๑๘ ๐ ๖ ๐ ๑๕ ๑๓ ๔ ๐ ๘๐ ๘๔ ๗๑.๑๙ 

คอมพิวเตอร ์ ๑๑๘ ๐ ๒๘ ๗ ๒๐ ๗ ๗ ๑๕ ๓๕ ๕๗ ๔๘.๓๑ 
เสรมิทักษะ
คณิตศาสตร ์ ๑๑๘ ๐ ๒๕ ๔๐ ๒๔ ๒๒ ๔ ๓ ๐ ๗ ๕.๙๓ 

รวมร้อยละนักเรียนท่ีมผีลสัมฤทธ์ิเป็นไปตามเกณฑ ์ ๔๐.๕๕ 
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บทที่ ๔ สรุปผลการพัฒนา 
(นอกเหนือจากตัวชี้วัดตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

 

๑. จุดเด่นของสถานศึกษา  (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพ่ิมเติมได้) 
 

จุดเด่นของสถานศึกษา   
ด้านคร ู
จัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อพัฒนาการผู้เรียน 
ปลูกฝังเด็กให้มีวินัย มีเหตุผล กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
สามารถบูรณาการสื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
รู้เป้าหมายหลักสูตร/การศึกษา ท าให้วางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบ 
วิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
น าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น 
ประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริง 
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเด็ก 
ดูแล เอาใจใส่ ผู้เรียนทั่วถึง 
น ากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ 
พัฒนากระบวนการคิดของเด็ก 
มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
มีการท างานร่วมกันเป็นทีม 
มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ/เข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 
มีความรู้เข้าใจ/ทักษะเกีย่วกับการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี 
มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ขยัน อดทน เสียสละ 
มีจ านวนเพียงพอ/คุณสมบัติตามเกณฑ์ 
เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน 
พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ/อบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามข่าวสาร ข้อมูล นวัตกรรมใหม่ๆ 
มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง/ชุมชน/ผู้เรียน 
ด้านผู้บริหาร 
มีความรู้เข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี 
มีประสบการณ์ในการเรียนการสอน 
ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น า ทั้งด้านวิชาการ และการบริหาร 
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จุดเด่นของสถานศึกษา   
ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
มีความคิดริเริ่ม/สร้างสรรค ์
มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
ตระหนักและส่งเสริมให้ครู ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาความสามารถของครู 
บริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม/กระจายอ านาจ 
บริหารงานบุคคลและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
มีความเป็นประชาธิปไตย 
ตระหนักถึงการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
ด้านผู้เรียน 
ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 
มีความขยัน/อดทน/รอบคอบ 
มีจิตใจเอ้ืออาทร/เมตตากรุณา/เสียสละ/กตัญญู 
มีระเบียบวินัย/รับผิดชอบ/ซื่อสัตย์ 
มีสัมมาคารวะตามแบบวัฒนธรรมไทย 
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ประหยัด 
ทานอาหารมีประโยชน์/มีสุขลักษณะที่ดี 
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ท าชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้านวิชาการ/กีฬา/ศิลปะ 
สุขภาพกาย สุขภาพจิต/สขุนิสัย ดี ชื่นชมด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
เข้าใจพิษภัยและห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาขึ้น 
มีความรู้ทักษะเบื้องต้น มีทักษะในการท างาน 
มีทักษะการวิเคราะห์/การสื่อความ 
มีจินตนาการ/ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตาม/ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้/ท างานเป็นทีม 
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จุดเด่นของสถานศึกษา   
กระตือรือร้น/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน/รักการอ่าน 
มีทักษะการใช้กล้ามเนื้อ/ประสาทสัมผัส/มิติสัมพันธ์ 
มีอิสระในการน าเสนองานของตนเอง/กล้าแสดงออก 
ด้านสถานศึกษา 
ระบบการบริหารจัดการดี//พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 
การบริหารงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้ 
จัดองค์กร/โครงสร้างการบริหารงานโดยบุคลากรมีส่วนร่วม 
เปิดการเรียนการสอนในระดับที่สูงขึ้น 
มีทุนการศึกษาและอาหารกลางวัน 
มีบริการรถรับส่งผู้เรียน 
มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปี 
มีระบบสารสนเทศครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย/สภาพแวดล้อมปลอดภัย 
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรม 
ให้ความส าคัญและเข้าร่วมในกิจกรรมด้านศาสนสัมพันธ์กับทุกศาสนา 
ได้รับความร่วมมือ/ยอมรับ/สนับสนุน จากผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนเป็นอย่างดี 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ 
การเรียนการสอนเหมาะสมกับพัฒนาการ/ความต้องการของผู้เรียน 
น ากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาบูรณาการเรียนการสอน 
ส่งเสริม/จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน 
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
จัดกิจกรรมที่สร้างจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน 
ส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาในระดับประถม 
มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสถาบันต่างๆ 
เป็นแหล่งเรียนรู้และวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 
มีทรัพยากร ปัจจัยที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและหลากหลาย 
มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น เหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วางแผนและด าเนินการวัดผล ประเมินผล ติดตามผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
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จุดเด่นของสถานศึกษา   
มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
จัดหลักสูตรท้องถิ่น 
มีหลักสูตรประจ าสถานศึกษา 
มุ่งส่งเสริมคุณภาพให้เด็กเป็นคนดี 
มีสื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์ครบถ้วนตรงตามหลักสูตร 
ห้องเรียนทันสมัย มีระบบคอมพิวเตอร์ที่ต่อ LAN และ มี LCD Projector ทุกห้องเรียน 
อาคารเรียน/ห้องประกอบ/สื่อการเรียนการสอนเพียงพอ/พร้อมใช้ 

 
๒.   จุดควรพัฒนา (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพ่ิมเติมได้) 
 

จุดควรพัฒนา 
ด้านคร ู
การจัดการเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง  
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการสอน ควรเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ใช้วิธีสอนที่หลากหลายส่งเสริมการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค ์
ศึกษารูปแบบ/การจัดกิจกรรม/วิธีการสอน แบบสมัยใหม่ 
สอน/แนะน า เรื่องของบาป บุญ คุณ โทษ 
สอนให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเสริมสุขภาพ 
พัฒนาบันทึกหลังการสอนและน าผลการประเมินมาใช้พัฒนาผู้เรียน 
น าผลการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติจริง 
จัดมุมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง 
เน้นการจัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
การผลิตสื่อการเรียนการสอนเอง 
การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนโดยผู้เรียน เพ่ือน ผู้ปกครอง/ตามสภาพจริง/ประเมินผลการ
เรียนการสอนเป็นรายบุคคล 
การท าวิจัยในชั้นเรียน 
จัดหาครูที่เป็นเจ้าของภาษามาสอนผู้เรียน 
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จุดควรพัฒนา 
จัดครูให้ตรงสาขาวิชา 
ความรู้เข้าใจหลักสูตรในการเชื่อมโยงกับการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 
   ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี/สื่อการสอน 
ความรู้ด้านเทคนิคการสอน/อบรม/ศึกษาต่อ 
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง 
ปลูกฝังให้ครูรักงาน ลดการเข้า-ออกของครู 
ไม่มีการเตรียมอุปกรณ์การสอน 
ไม่ถนัดในการจัดท าเอกสารต่าง ๆ 
   ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการสอนใช้เอง 
ด้านผู้บริหาร 
  น า การประกันคุณภาพมาใช้เป็นส่วนในการบริหารจัดการ 
   จรรยาบรรณ/คุณธรรม จริยธรรม 
จัดบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาผู้เรียน 
การดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา 
  บุคลากรมีจ านวนน้อย/การจัดหาบุคลากรเพ่ิมข้ึน 
ประสบการณ์ในการบริหารงาน 
   ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นระบบ/รูปแบบที่ชัดเจน 
พัฒนาคุณภาพครูและสวัสดิการครู 
การสร้างขวัญและก าลังใจให้ครู/ยกย่องผู้มีความสามารถ มีผลงานดี ประพฤติดี 
บุคลากรและผู้บริหารขาดความเข้าในการปฏิรูปการศึกษา 
  การบริหารแบบมีส่วนร่วม/ให้บุคลากรมีส่วนในการบริหารด้วย 
  ก ารน าข้อมูลและผลการประเมินใช้ตัดสินใจ/ปรับปรุงงาน 
ด้านผู้เรียน 
จิตส านึกในความรับผิดชอบและมีวินัย/การช่วยเหลือตนเอง 
ผู้เรียนมุ่งแข่งขันสูงฉายภาพความเห็นแก่ตัว 
ฝึกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
    มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ 
ควรมีความรักสถานศึกษา 
ตระหนักในเรื่องความประหยัด/ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
รู้จักคุณค่าอาหาร/ลักษณะนิสัยที่ดี/ ถูกสุขลักษณะ  สะอาด 
ส่วนสูง น้ าหนัก ไม่ได้มาตรฐาน 
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จุดควรพัฒนา 
   การรักการอ่าน/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต/ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ทักษะในการแสวงหาความรู้/การสังเกต/ส ารวจ/เชื่อมโยง 
   การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ความกล้าในการแสดงออก 
ความอดทน อดกลั้น/ท างานจนส าเร็จ 
พัฒนาทักษะในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากกลุ่มสาระ 
การคิดนอกกรอบ/พัฒนาเชิงนวัตกรรม/คิดสร้างสรรค์/จินตนาการ 
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ/การคิดวิเคราะห์/ไตร่ตรอง/สังเคราะห์ 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระอังกฤษ/วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาไทย/สังคม/อาชีพ/
คอมพิวเตอร์ 
ด้านสถานศึกษา 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
   มีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
  มีรถรับส่งผู้เรียน 
   พัฒนาข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน/การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
การประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
    การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
   ส่งเสริมให้ครูจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน 
พัฒนาให้มีครูแกนน าและครูต้นแบบ 
    จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน/ธรรมนูญ/แผนปฏิบัติการประจ าปี 
   มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/นิเทศ 
    การตรวจสอบภายใน 
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารการด าเนินงานของโรงเรียน 
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน/ผู้ปกครอง/ผู้เรียน/คร ู
การให้ผู้ปกครองและผู้เรียนมีบทบาทในการสนับสนุนทางวิชาการ 
การเผยแพร่จุดเด่นของโรงเรียน/ประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ 
การจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค์/แก้ปัญหา/ตัดสินใจ 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
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จุดควรพัฒนา 
   ส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
พัฒนา/ประเมิน หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
การประเมินพัฒนาการเตรียมความพร้อม 
ผู้ปกครองยังไม่เข้าใจหลักสูตรการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม 
ส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตสาธารณะ 
จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นได้ 
    ให้มีวิทยากรท้องถิ่น/ร่วมจัดแหล่งเรียนรู้ร่วมชุมชน 
จัดให้มีศูนย์วิทยาการที่ส่งเสริมองค์ความรู้ 
  ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณของโรงเรียนให้มีความสะอาด/ปลอดภัย 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน/นวัตกรรม/อุปกรณ์ปฏิบัติการวิชาต่างๆ 
ห้องสมุดท่ีทันสมัย/ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์/หนังสือเพียงพอและหลากหลาย สามารถให้ผู้เรียนศึกษา
ค้นคว้า 
 
 

 
๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพ่ิมเติมได้) 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
ด้านคร ู
การเขียนแผนการเรียนรู้อย่างเชี่ยวชาญ 
   ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน 
  ครูผู้สอนได้รับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธี และนวัตกรรมที่หลากหลาย 
จัดกิจกรรม/ชมรม ตามความสนใจของผู้เรียน 
จัดท าแผนการเรียนทางภาษาที่หลากหลาย 
   จัดนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Mastery Learning ในวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชัน้ที่ ๑ 
น าวิถีพุทธมาฝึกสมาธิให้ผู้เรียน 
ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/เน้นสอนแบบโครงงาน/เน้นสอนแบบบูรณาการ/
เน้นการสอนบทบาทสมมติ 
ปรับสภาพแวดล้อมเพ่ิมความหลากหลายในการเรียนรู้ 
พัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
พัฒนาผู้เรียนให้มีประสบการณ์จริง/การด ารงชีวิต/การใช้ชีวิตประจ าวัน 
ส่งเสริมด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน 
ส่งเสริมให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน 
ส่งเสริมการนิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู 
ส่งเสริมการวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือจัดท าแผนการสอน 
   ประเมินผลตามสภาพจริงและน าผลมาใช้ 
พัฒนาปรับปรุงการจัดท าแฟ้มสะสมของผู้เรียนให้เป็นระบบ 
   รายงานการพัฒนาการของเด็กให้ผู้ปกครองทราบ 
วางแผนให้ครูท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ให้ครูได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
   ครูได้รับการอบรม ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเทคนิคและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   มีคุณธรรม จริยธรรม 
   มีวุฒิการศึกษาตรงตามวิชาที่สอน  
มีจ านวนครูเพียงพอกับผู้เรียน 
   จัดหาครูต่างชาติมาสอนภาษาต่างประเทศโดยตรง 
 

 
ด้านผู้บริหาร 
ความเป็นผู้น า ความสามารถในการบริหารจัดการ 
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการบริหารและด าเนินการอย่างมีระบบ 
มีการวางระบบและระเบียนส าหรับการบริหารงานอย่างเหมาะสม 
ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 
จัดให้มีแผนพัฒนาบุคลากร ให้ได้รับการศึกษาต่อที่สูงขึ้น 
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ให้บุคลากรมีส่วนร่วม/มีความเข้าใจ ในการบริหารงาน 
ส่งเสริมให้ท างานเป็นทีม 
 

 
ด้านผู้เรียน 



๑๘๕ 
 

Boonjitwitthaya School. 12 M.2 Sukumwit Rd. Sriracha, Chonburi 20230Tel. 0-3835-1005  Website : www.boonjit.ac.th   E-Mail: admin@boonjit.ac.th 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
ผู้เรียนมีระเบียบ วินัย/รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกจิตส านึก ให้ผู้เรียน เห็นคุณค่า สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร 
จัดท าบันทึกความดี 
ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดี รู้จักการออมทรัพย์และการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
รู้พิษภัยและห่างไกลจากยาเสพติด 
ปลูกจิตส านึกผู้เรียนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมท่ีดี 
มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ จิตส านึกท่ีดี 
รักความเป็นไทย/มีสัมมาคาราวะ/พูดจาไพเราะ/มีความสุภาพ เรียบร้อย/มีมารยาท 
รู้คุณค่าการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ฝึกผู้เรียนให้กล้าคิด กล้าแสดงออก 
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้/มีความกระตือรือร้น 
การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน/พ่ึงพาตนเองได้ 
ฝึกความเป็นผู้น า/ผู้ตาม 
   ฝึกกระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
ฝึกกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม 
ส่งเสริมความรัก สามัคคี 
   การออกก าลังกาย 
จัดกิจกรรมส่งเสริม/พัฒนา  พฤติกรรม บุคลิกภาพ และศักยภาพของผู้เรียน 
การท าโครงงาน 
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ/วิชาการ/ผู้เรียนเก่ง/ค่ายอ่ืนๆ 
จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านมิติสัมพันธ์ 
พัฒนาทักษะการพูด/อ่าน/เขียน 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด/การแก้ปัญหา/สามารถตัดสินใจได้ 
   สังเคราะห์ วิเคราะห์ อธิบายเหตุการณ์ ได ้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มีผลสัมฤทธิ์สูงตามเกณฑ์มาตรฐาน/สามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้อย่างดี 
สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าแข่งขันด้านวิชาการให้มากข้ึน 
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเรียนรู้ และทบทวนบทเรียนบน 
Learning Space ในวิชาต่าง ๆ 
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน 



๑๘๖ 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
พัฒนาผู้เรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา/ให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมตามความถนัด สนใจ 

 
 

ด้านสถานศึกษา 
จัดท าโครงสร้างการบริหารชัดเจน /แผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาสถานศึกษา/ธรรมนูญสถานศึกษา/
แผนภูมอิงค์กร/โครงสร้างการบริหาร 
วางแผนงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
วางแผนพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน 
สร้างผู้ปริวรรตเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้บริหาร 
การบริหารโครงการ กิจกรรมที่มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
ประเมินผลการปฏิบัติงานก่อน/ระหว่าง/หลัง การด าเนินงาน 
  น าระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการบริหาร 
มีการติดตามการประเมิน/ตรวจสอบ/นิเทศ 
   พัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
น าเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
น าชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
   มีสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน/ผู้ปกครอง/ผู้เรียน/ครู 
   จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม/ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษาให้ทั่วถึง 
ส่งเสริมกิจกรรมทัศนศึกษา 
   ส่งเสริมด้านจิตสาธารณะ 
ปรับการจัดการเรียนการสอน/แผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
น านวัตกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
น าทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชนต่อคุณภาพผู้เรียน 
จัดหาหนังสือให้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรและผู้เรียน 
   พัฒนาครู/สนับสนุนใช้สื่อ/อบรม/นิเทศ/ดูงาน 
ส่งเสริมการรักการอ่าน/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน/สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียน 
พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์/จัดหาหนังสือ/สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เพ่ิมพ้ืนที่ปฏิบัติงานส าหรับกลุ่มสาระที่เน้นการปฏิบัติ 
ปรับปรุงอาคารสถานที่  สภาพแวดล้อม ไม่ให้ทรุดโทรม 
ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 
 

๔.   ความต้องการความช่วยเหลือ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพ่ิมเติมได้) 
ความต้องการความช่วยเหลือ 

ด้านคร ู
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอน 
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการวัดผล ประเมินผล 
ความช านาญด้านการจัดการศึกษา 
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดท าแผนการเรียนการสอนที่ถูกต้อง 
การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
เอกสาร คู่มือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ให้ครูเข้ารับการอบรม/ศึกษา/ดูงาน/เข้าถึงข่าวสาร งานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
การอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
ขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา 
ครูไม่จบปริญญาตรี/ไม่ตรงสาขาที่สอน 
ต้องการวิทยากรมาให้ความรู้เพ่ิมเติม 
การส่งเสริมให้ครูเรียนสูงขึ้น 

 
ด้านผู้บริหาร 
การแนะน าแนวทางบริหารหลักสูตร/บริหารจัดการที่ดี 
ส่งเสริมให้ความรู้/อบรมให้แก่ผู้บริหาร 
การส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร 
 สวัสดิการบุคลากร 
การลดหย่อนภาษี 
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ความต้องการความช่วยเหลือ 
ทุนการศึกษา 

 
ด้านผู้เรียน 
อาหารกลางวัน 
อาหารเสริม 
   การฝึกฝนด้านการคิด 
ความกล้าแสดงออก 
การพัฒนาเด็กพิเศษ/ดูแลเอาใจใส่เด็กท่ีพัฒนาการช้ากว่าผู้อื่น 
การช่วยเหลือผู้อื่น/ความมีน้ าใจ 
ให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ/ใช้ของอย่างมีคุณค่า/ประหยัด 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แข่งขันทางวิชาการ 
ให้ผู้เรียนไปทัศนศึกษา/เรียนรู้นอกห้องเรียน 

 
ด้านสถานศึกษา 

การจัดระบบนิเทศ การติดตามผลการสอนของครู 
การขาดบุคลากรที่มีความรู้ตรงตามวิชาที่สอน/ฝ่ายสนับสนุนการสอน 
การติดตามตรวจสอบ/ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
ให้ผู้รู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
วิทยากรที่ให้ความรู้ ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอน/ทักษะกระบวนการ 
    ค าแนะน าจาก สมศ. ในการปฏิบัติงาน/การประเมินคุณภาพ 
    ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ให้ชุมชนเข้ามาให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การให้ค าปรึกษา แนะน า/นิเทศ 
   ข่าวสารทางการศึกษา 
การประชาสัมพันธ์การอบรม เอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับทางโรงเรียน 
การสนับสนุนงบประมาณการสร้างห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
การส่งเสริมทางด้านกีฬา/อุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ 
งบประมาณ 
จัดแหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชน 
ทุนการศึกษา/กองทุนผู้เรียน 
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ความต้องการความช่วยเหลือ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรม 
สื่อการเรียนการสอน/เทคโนโลย/ีหนังสือค้นคว้า 
จัดหาต าราเรียนที่เหมาะสมแก่การค้นคว้าและมีเพียงพอ 
จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
 

 

 


