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ขอมูลพื้นฐาน 
๑. ขอมูลทั่วไป 
  ๑.๑ โรงเรียนบุญจิตวิทยา ตั้งอยูเลขท่ี ๑๒ หมู ๒ ถนนสุขุมวิท ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี   รหัสไปรษณีย ๒๐๒๓๐    สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โทรศัพท ๐๓๘-๓๕๑๐๐๕   
โทรสาร ๐๓๘-๓๕๑๐๐๕  e-Mail : admin@boonjit.ac.th       Website :  http://www.boonjit.ac.th    
  ๑.๒ ไดรับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ   ๑๗   พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๐๔   
  ๑.๓ เปดสอนระดับชั้น ปฐมวัย ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
  ๑.๔ เน้ือที่ ๔ ไร ๗๖   ตารางวา 
  ๑.๕ เขตพื้นที่บริการ    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต ๓ 
  ๑.๖ โรงเรียนบุญจิตวิทยา เดิมชื่อ “โรงเรียนอนุบาลบุญจิต” ตั้งอยูเลขที่ ๑๒ หมู ๒ ตําบลทุงสุขลา     
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ไดรับอนุญาตเปดทําการสอนเม่ือวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยเปดสอนใน
ระดับชั้นอนุบาล ๑–๒ มีนักเรียนทั้งหมด ๓๖ คน ครู ๒ คน  โดยมีนายไสว ฮวบนรินทร เปนครูใหญ                          
และนางกิมเสียง บุญจี๊ด เปนผูรับใบอนุญาต   
 ป พ.ศ. ๒๕๐๖ ไดขอเปดทําการสอนในระดับประถมศึกษา และขออนุญาตปลูกสรางอาคารเรียน                   
หลังใหม   ๑ หลัง 
 ป  พ .ศ .  ๒๕๐๗  ไดขออนุญาตขยายหอง เพิ่ ม   ๒  หอง  เพื่ อ เปนโ รงอาหารและหองประชุม                          
พรอมทั้งไดรับเงินอุดหนุนระดับอนุบาล เปนครั้งแรก  เปนเงิน   ๘๕๐  บาท 
 ป  พ.ศ. ๒๕๐๙   ไดขอขยายชั้นเรียน ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๔  ขออนุญาตสรางอาคารเรียน ๑ หลัง และขอ
อนุญาตรับนักเรียนตามความจุได  ๗๒๐  คน 
 ป  พ.ศ. ๒๕๑๐  ไดขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปที่  ๖   มีนักเรียนท้ังสิ้น   ๓๔๘  คน  ครู  ๑๗  คน    
และเมื่อวันท่ี  ๑๗ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๑๑  ทางโรงเรียนไดขออนุญาตแตงต้ัง  นางสาวปราณีต   บุญจี๊ด  รักษาการณ
ครูใหญ  จนถึงวันที่  ๒ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๑๑  จึงไดลาออกไปเปนครูใหญโรงเรียนในสังกัด      กรมทหารราชบุรี 
ทางโรงเรียนจึงขออนุญาตบรรจุ นายการุณ สามารถกุล เปนครูใหญแทน 
 ป  พ.ศ. ๒๕๑๒  ไดขอขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๗ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๕๓๐ คน ครู ๒๗คน   และ
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ไดขออนุญาตขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ พรอมทั้งไดรับอนุญาต
เปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมการเรียน 
  ป พ.ศ. ๒๕๑๔  มีนักเรียนทั้งสิ้น ๗๖๖ คนไดสรางอาคารเรียนเพิ่ม ๑ หลัง ส้ินคาใชจาย  ๔๘,๐๐๐  บาท 
พรอมสรางหองนํ้า ๑ หลัง  เปนเงิน  ๕,๘๐๐  บาท 

ป พ.ศ. ๒๕๑๕  มีนักเรียนทั้งสิ้น  ๘๖๓  คน  โดยเปนนักเรียนระดับอนุบาล  ๒๕๐  คน  ประถมศึกษา  ๓๓๔  
คน และมัธยมศึกษาตอนตน  ๗๙  คน  ครู  ๒๘  คน     

ป พ.ศ. ๒๕๑๘ ไดเปลี่ยนแปลงคาเทอม จาก  ๓ เทอม  เปน ๒ เทอม เทอมละ ๒๐๐ บาท คาธรรมเนียมอื่นๆ 
งดเก็บตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการที่ ๑๒๖/๒๕๑๘  ลงวันที่ ๑๕ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ป พ.ศ. ๒๕๒๒ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๕๒๘ คน  ไดขออนุญาตขึ้นคาเลาเรียนปละ ๔๐๐ บาท เปน ๗๐๐  บาท  
โดยแบงเก็บ ๓ ครั้งคือ ครั้งท่ี ๑ เก็บ ๓๐๐ บาท  ครั้งท่ี ๒ เก็บ ๒๐๐ บาท ครั้งท่ี ๓ เก็บ ๒๐ บาท ตามใบอนุญาต 
เลขท่ี ๑๖/๒๕๒๒ ลงวันท่ี ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ และสรางหองนํ้าเพิ่ม ๔หอง เปนเงิน  ๑,๕๘๐ บาท 

ป พ.ศ. ๒๕๒๕  มีนักเรียน  ๕๑๐ คน  ครู ๒๒ คน  ไดขออนุญาตเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมการเรียนจากปละ 
๗๐๐ บาท เปนปละ ๑,๐๐๐ บาท  โดยแบงเก็บครัง้ละเทาๆ กัน และไดขออนุญาตเก็บคาบํารุงวิทยาศาสตรปละ ๑๕๐ 
บาท และวันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๕  ไดขอลดพื้นที่โรงเรียนจากเดิม ๗  ไร  ๕๐  ตารางวา เหลือ ๔ ไร ๓ งาน 



๒ 

 

๔๐ ตารางวา  ตามใบอนุญาตเลขท่ี ๒๐/๒๕๒๕  ไดทาสีอาคาร สิ้นเงิน ๓,๒๕๐ บาท  จัดสราง     รั้วรอบอาคารเปน
เงิน ๔๔,๐๖๖ บาท 

ป พ.ศ. ๒๕๒๖ โรงเรียนไดรับการรับรองวิทยฐานะเทียบเทาโรงเรียนรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ    ได
ขยายหองเรียนเพิ่ม ๒ หลัง เปนเงิน ๗๓,๔๗๒ บาท และซอมแซมอาคารสถานที่อีก ๘,๓๔๓ บาท  โดยในปนี้   มี
นักเรียนท้ังสิ้น ๕๕๗ คน  ครู ๒๐ คน 

ป พ.ศ. ๒๕๒๘ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๕๖๒ คน และไดรับอนุญาตขึ้นคาธรรมเนียมการเรียนเปนปละ ๑,๒๐๐  บาท  
ตามหนังสืออนุญาตเลขท่ี ๗๘๙/๒๕๒๘    

ป พ.ศ. ๒๕๒๙  ไดขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนขนาด ๖×๘  เมตร ๑ หลัง ตามใบอนุญาตเลขท่ี    ๑๐๕/
๒๕๒๙  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙    

ป พ.ศ. ๒๕๓๐  มีนักเรียน ๕๐๑ คน ครู ๒๐ คน ไดขอรื้อถอนอาคาร หองประชุม หองสมุด ขนาด    ๑๒×๓๒ 
เมตร ๑ หลัง  และขออนุญาตใชอาคารตึก ๒ ชั้น เปนอาคารถาวร  

ป พ.ศ. ๒๕๓๑ ไดขออนุญาตปดทําการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยในปนี้มีนักเรียนทั้งสิ้น ๕๑๑ 
คน    

ป พ.ศ. ๒๕๓๒ โรงเรียนไดขอเปดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนตามเดิม ตามใบอนุญาตเลขที่    ๑๗๑/
๒๕๓๒  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒ และขออนุญาตคาเลาเรียนเปนปละ ๑,๖๐๐ บาท โดยแบงเก็บเปน ๒ 
เทอมๆ ละเทาๆ กัน  ตามใบอนุญาตเลขท่ี ๑๖๓/๒๕๓๒ ในปนี้มีนักเรยีน ๕๔๕ คน  ครู ๒๑ คน    

ป พ.ศ. ๒๕๓๔ โรงเรียนไดขออนุญาตใชอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑ หลัง  
ป พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดขออนุญาตใชอาคารเรียนคอนกรีต ๔ ชั้นอีก ๑ หลัง โดยมีนักเรียนทั้งหมด ๙๒๐ คน ครู 

๓๑ คน ไดขออนุญาตขึ้นคาธรรมเนียมการเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาเปนปละ ๑,๙๒๐ บาท ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนปละ ๒,๕๐๐ บาท  โดยแบงเก็บ ๒ เทอม เทอมละเทากัน 

ป พ.ศ. ๒๕๓๖  มีนักเรียนท้ังสิ้น ๗๕๔ คน ครู ๒๙ คน ไดรับอนุญาตขึ้นคาธรรมเนียมการเรียนระดับอนุบาล 
– ประถมศึกษา เปนปละ ๒,๔๙๐ บาท มัธยมศึกษาตอนตนปละ ๓,๒๕๐ บาท  ไดสรางศาลาพักรอน     ๑  หลัง ส้ิน
เงิน ๔๘,๕๐๐ บาท และขออนุญาตสรางหลังคาโครงเหล็กพื้นคอนกรีต สิ้นเงิน ๔๖๙,๒๒๔.๙๒ บาท 

ป พ.ศ. ๒๕๓๘  มีนักเรียน ๘๒๗ คน  ครู ๓๒ คน ไดรับอนุญาตขึ้นคาธรรมเนียมการเรียนชั้นอนุบาล ๑ เปน 
๓,๙๐๐ บาท ระดับอนุบาล ๑-๒  เปน ๒,๘๖๐ บาท  ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ เปน ๓,๙๐๐ บาท ชั้นประถม ศึกษาปท่ี 
๒-๖ เปน ๒,๘๖๐ บาท ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ เปน ๔,๔๐๐ บาท มัธยมศึกษาปที่  ๒-๓ เปน ๓,๗๓๐ บาท  โดยแบงเก็บ
เปน ๒ ภาคเรียน ภาคเรียนละเทาๆ กัน 

ป พ.ศ. ๒๕๔๐  มีนักเรียน  ๙๒๐ คน ไดกอสรางอาคารเรียน ๑ หลัง  สิ้นเงิน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท จัดทํา
หองปฏิบัติการภาษาอังกฤษ สิ้นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท อุปกรณภายในหองอีก ๕๐,๐๐๐ บาท  

ป พ.ศ. ๒๕๔๓ นางปราณีต  กันทอง  ขออนุญาตลาออกจากตําแหนงครูใหญ เหลือคงตําแหนง        ผูรับ
ใบอนุญาตและผูจัดการ พรอมท้ังขออนุญาตแตงตั้งนายสนธยา ตุนเจริญ เปนครูใหญแทน ตั้งแตวันที่         
๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๓  ตามใบอนุญาตเลขที่  ชบ  ๐๐๒๘/๒๕๔๓ 

 ป พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดรับการรับรองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก สช. ไดทําการรังวัดที่ดินใหมเพื่อ
จัดทําโฉนด โดยโรงเรียนมีท่ีดินท้ังสิ้น ๔ ไร ๗๘ ตารางวา และไดมีการปรับปรุงอาคารสถานที่หลายสวน    โดยในปน้ีมี
นักเรียนท้ังสิ้น ๑,๑๔๕ คน  ครู  ๔๑ คน 

ป พ.ศ. ๒๕๔๖  มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๒๐๘  คน ครู ๔๒ คน มีการปรับปรุงหองเรียน  หองประกอบการ  หอง
ผูบริหารตางๆ  

ป พ.ศ. ๒๕๔๗ มีนักเรียน  ๑,๓๑๑ คน ครู  ๔๖ คน      
ป พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดขยายชั้นเรียนในช้ัน ป.๒  ป.๓  ป.๕  และ ม.๑  โดยมีนักเรียนท้ังสิ้น ๑,๔๑๑ คน     คร ู

๕๔ คน ไดขออนุญาตกอสรางอาคารสํานักงาน ๓ ชั้น ๑ หลัง ตามใบอนุญาตเลขที่ ๑๑๕๗/๒๕๔๘ ลงวันที่   ๑๕ 



๓ 

 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ สิ้นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท พรอมซอมแซม ปรับปรุงอาคาร ๕ และสระวายน้ํา สิ้นเงิน 
๗๐๐,๐๐๐ บาท   

ป พ.ศ. ๒๕๔๙ โรงเรียนบุญจิตวิทยา เปดทําการสอนในระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน         มี
อาคารเรียน ๖ หลัง เปนอาคารเรียนครึ่งตึกครึ่งไม ๒ หลัง อาคารคอนกรีต ๒ ชั้น ๒ หลัง คอนกรีต ๓ ช้ัน       ๑ หลัง  
คอนกรีต ๔ ชั้น ๑ หลัง  และขออนุญาตเพิ่มความจุนักเรียนเปน ๒,๐๐๐ คน 

ปการศึกษา ๒๕๕๐ โรงเรียนบุญจิตวิทยา เปดทําการสอนในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ตอนตน มีนักเรียนท้ังสิ้น ๑,๗๒๒ คน ครู ๖๖ คน นักการภารโรง แมบาน รวม ๑๒ คน และ ไดรับการรับรองประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบที่สองจาก สมศ. ในวันที่  ๒๘-๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐       

ปการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนบุญจิตวิทยา  เปดทําการสอนในระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา
ตอนตน มีนักเรียนท้ังสิ้น ๑,๘๔๗ คน ครู ๖๗ คน นักการภารโรง  แมบาน รวม ๑๑  คน และมีอาคารเรียน ๖ หลัง 
เปนอาคารเรียนครึ่งตึกครึ่งไม ๒ หลัง อาคารคอนกรีต ๒ ชั้น ๒ หลัง คอนกรีต ๓ ชั้น ๑ หลัง คอนกรีต ๔ ชั้น ๑ หลัง 
และอาคารเรียนอนุบาลหลังใหมอาคารคอนกรีต ๔ ชั้น ๑ หลัง สระวายนํ้า สนามกีฬา สนามเครื่องเลนเด็ก หอง
ประกอบการตางๆ บนเน้ือที่ ๔ ไร ๗๖ ตารางวา  

ปการศึกษา ๒๕๕๒ เปดทําการสอนตั้งแตระดับปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนตน มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๙๗๖ คน 
จํานวนหองเรียน ๕๐ หองเรียน ครู ๗๒ คน อาคารเรียนและอาคารประกอบการ ๖ หลัง ในเน้ือที่ ๔ ไร ๗๖ ตารางวา 
โดยมีนางปราณีต กันทอง เปนผูรับใบอนุญาตและผูจัดการโรงเรียน และตนภาคเรียนที่ ๒  ไดแตงตั้ง นายจักรกฤช  กัน
ทอง ทําหนาที่เปนผูจัดการแทนโดยมี นายสนธยา ตุนเจริญ เปนผูอํานวยการโรงเรียน กอนสิ้น  ปการศึกษา ๒๕๕๒ 
โรงเรียนไดขอรื้อถอนอาคารเรียน ๒ หลัง (อาคารคอนกรีต ๓ ชั้น ๑ หลัง และอาคารครึ่งตึกครึ่งไม ๒ ชั้น ๑ หลัง 
เพื่อที่จะดําเนินการกอสรางอาคารสูง ๖ ชั้น ๑ หลัง  มีหองใชสอย ๑๐๕ หอง โดยใชงบประมาณ ประมาณ  ๘๕ ลาน
บาท ซึ่งคาดวาสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ จะแลวเสร็จ 

ปการศึกษา ๒๕๕๓ เปดทําการสอนตั้งแตระดับปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนตน มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๙๘๕ คน 
จํานวนหองเรียน ๕๐ หองเรียน ครู  ๘๗ คน อาคารเรียนและอาคารประกอบการ ๖ หลัง  ในเนื้อท่ี ๔ ไร ๗๖ ตารางวา 
โดยมีนางปราณีต กันทอง เปนผูรับใบอนุญาตโดยมี ดร.จักรกฤช กันทอง เปนผูจัดการ และนายสนธยา ตุนเจริญ เปน
ผูอํานวยการโรงเรียน  

ปการศึกษา ๒๕๕๔ เปดทําการสอนตั้งแตระดับปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนตน มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๙๕๕ คน 
จํานวนหองเรียน ๕๐ หองเรียน ครู ๗๙ คน อาคารเรียนและอาคารประกอบการ ๖ หลัง  ในเน้ือที่ ๔ ไร ๗๖ ตารางวา 
โดยมีนางปราณีต กันทอง เปนผูรับใบอนุญาต  นายจักรกฤช กันทอง เปนผูจัดการ และนายสนธยา ตุนเจริญ เปน
ผูอํานวยการโรงเรียน  

ปการศึกษา ๒๕๕๕ เปดทําการสอนตั้งแตระดับปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนตน มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๘๙๒คน 
จํานวนหองเรียน ๕๐ หองเรียน ครู ๘๖ คน อาคารเรียนและอาคารประกอบการ ๖ หลัง  ในเน้ือที่ ๔ ไร ๗๖ ตารางวา 
โดยมีนางปราณีต กันทอง เปนผูรับใบอนุญาต  ในปการศึกษานี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารในตําแหนงผูจัดการ เดิม
คือ นายจักรกฤช  กันทอง เปลี่ยนเปน นางชวาลา  กันทอง  และในตําแหนงผูอํานวยการจากเดิม  คือ นายสนธยา  ตุน
เจริญ  เปลี่ยนเปน นายจักรกฤช  กันทอง  

ปการศึกษา ๒๕๕๖ เปดทําการสอนตั้งแตระดับปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนตน มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๗๖๕คน 
จํานวนหองเรียน ๕๒ หองเรียน ครู ๘๗ คน อาคารเรียนและอาคารประกอบการ ๓ หลัง  ในเน้ือที่ ๔ ไร ๗๖ ตารางวา 
โดยมีนางปราณีต กันทอง เปนผูรับใบอนุญาต   นางชวาลา  กันทอง เปนผูจัดการ  และดร.จักรกฤช  กันทอง  เปน
ผูอํานวยการ  
  
 
 
 



๔ 

 

 โรงเรียนถือนโยบายในการจัดการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ พยายามจัดหาสื่อและอุปกรณการเรียน รวมท้ัง
เทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ มาชวยในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน อีกทั้งยังพัฒนาครูผูสอนใหมีหลักการสอน 
กระบวนการสอน วิธีการสอนที่ทันสมัย หลากหลาย มีทักษะกระบวนการ เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการวัด และ
ประเมินผลตามสภาพจริง อีกทั้งยังมุงเนนพัฒนาใหผูเรียนมีความพรอมท้ังทางดานรางกาย อารมณ/       จิตใจ สังคม 
และสติปญญา ฝกใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการกลุม มีความคิดสรางสรรค มีระเบียบวินัย                   มีจรรยา
มารยาท มีสุขภาพกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากสารเสพติดและอบายมุข สามารถนําความรูและ
ประสบการณท่ีไดรับไปปรับใชในชีวิต (มีทักษะชีวิต) รูจักการพึ่งพาตนเอง สมดังปรัชญาของโรงเรียนท่ีวา   อตตาหิ อต
ตาโน นาโถ "ตนแลเปนท่ีพึ่งแหงตน" 
 
 
 
 
 

แผนที่โรงเรียน 
 

 
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

โครงสรางการบรหิาร (แผนภูมิ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบุญจิตวิทยาแบงโครงสรางการบริหารงานเปน ๔ ดาน ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการ
บริหารงบประมาณและการเงนิ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป ผูบริหารยึดหลักการ

บริหาร / เทคนิคการบริหารแบบมีสวนรวม เชน การพัฒนาตามกระบวนการ PDCA 
 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 ผูรับใบอนุญาต  

  ผูอํานวยการ 

รองผูอาํนวยการ 

    ฝาย 

บริหารงานทั่วไป 

 

  ฝาย 

บริหารงาน

งบประมาณและ

  ฝาย 

บริหารงานบุคคล 

  ฝาย 

บริหารงานวิชาการ 

๑. งานหลักสูตร 
๒. งานการเรียนการสอน 
๓. งานวัดผล ประเมินผล 
๔. งานหองสมุด 
๕. งานแนะแนว 
๖. งานสือ่ นวัตกรรม และ
เทคโนโลย ี
๗. งานดูแลชวยเหลอืนักเรียน 
๘. งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
๙. งานกลุมสาระการเรียนรู 
๑๐. งานทะเบียนนักเรียน 
๑๑. งานประกันคุณภาพ 
๑๒. งานนโยบายและแผน 
๑๓. งานนิเทศการสอน 
๑๔. งานอื่นๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย 

๑. งานบริหารการเงิน 
๒. งานบริหารบัญช ี
๓. งานงบประมาณ
ประจําป 
๔. งานจัดซือ้ จัดจาง 
๕. งานทะเบียนพัสดุ 
ครุภัณฑ 
๖. งานธุรการ 
๗. งานสารบรรณ 
๘. งานสถิตินักเรียน 

๑. งานวางแผนอตัรากําลัง 
๒. งานสรรหา และบรรจุ
แตงตั้ง ถอดถอน 
๓. งานสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
๔. งานกํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ 
๕. งานสวัสดิการ ขวัญ
กําลังใจ 
๖. งานทะเบียนผูอํานวยการ 
ครู เจาหนาที่ และบุคลากร 

๑. งานประชาสัมพันธ 
๒. งานสงเสริมสนับสนุนและ
ประสานงานการศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องคกร หนวยงานและ
สถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
๓. งานพัฒนาระบบและ
เครือขายขอมลูสารสนเทศ 
๔. งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอม/ซอมแซมอาคาร 
๕. งานอื่นๆ ทีไ่ดรับมอบหมาย  

 ผูจัดการ 

 
โครงสรางการบรหิารงาน โรงเรียนบุญจิตวิทยา  ปการศกึษา ๒๕๕๖ 
 



๖ 

 

๑.๗ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย 
วิสัยทัศน (Vision) 

ภายในปการศึกษา ๒๕๕๘  โรงเรียนบุญจิตวิทยา จะสงเสรมิใหผูเรียนเปนคนดี   มีสุนทรียภาพ ครู
เนนผูเรียนเปนสําคัญ บริหารจัดการครบวงจรดวยเทคโนโลย ี
 
พันธกิจ (Mission) 

๑. พัฒนากิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่ึงประสงค 
๒. พัฒนากิจกรรมที่สงเสริมสุนทรียภาพของผูเรียน 
๓. ครูปรับกระบวนการเรียนรูทุกกลุมสาระโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนการคิดวิเคราะห ใหผูเรียนได

ฝกทักษะและเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
๔. จัดสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลงเรียนรูอยางหลากหลายใหกับผูเรียนอยางเพียงพอ 
๕. ปรับโครงสรางการบริหารใหเปนระบบและชัดเจน 
๖. นําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ 

 
เปาประสงค ( Objectives) 

๑. ผูเรียนเปนคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
๒. ผูเรียนมีสุนทรียภาพ มีสุขภาพกายและจิตท่ีด ี 
๓. ครูมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนการคิดวิเคราะห ฝกใหผูเรียนเกิด

การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
๔. ผูเรียนไดรับประสบการณที่หลากหลายจากสื่อ นวัตกรรม แหลงเรียนรู และสามารถสรางองคความรู

ไดดวยตนเอง  
๕. ครูมีความสามารถในการผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๖. โรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการท่ีดี โดยใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม 
๗. ผูปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของคร ู
๘. ผูปกครองมีความพึงพอใจในพฤติกรรมที่ดีของบุตรหลาน 
๙. ผูปกครองมีความไววางใจในการบริหารงานของโรงเรียน 
๑๐. ชุมชนเห็นความสําคัญและใหการสนับสนุนทุกดาน 
๑๑. โรงเรียนเปนท่ีรูจักและไดรับการยอมรับจากสาธารณชน 

๑.๘ เอกลักษณ/อัตลักษณ 
อัตลักษณของสถานศึกษา             “นักเรียนเปนคนดี มีสุนทรียภาพ” 
เอกลักษณของสถานศึกษา  “กาวล้ําเทคโนโลยี” 

๑.๙ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
กลยุทธที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
กลยุทธที่ ๓ พัฒนานโยบายการจัดการเรียนรู 
กลยุทธที่ ๔ สงเสริมอัตลักษณของสถานศึกษาใหโดดเดน 
กลยุทธที่ ๕ มาตรการสงเสริม  
 
 
 

 



๗ 

 

เปาหมาย/เปาประสงค ยุทธศาสตร/มาตรการ/กล
ยุทธ 

สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด 

๑. ผูเรียนแสดงออกถึงความเปนคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม 

พัฒนาคุณภาพผูเรียน ๑. รอยละของผูเรียนท่ีแสดงออกถึง
ความเปนคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคในระดับ “ดี” ขึ้นไป 

๒. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ในระดับ “ดี” ขึ้น 

๓. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวน 
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

๓. สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีไดรับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาท่ี
สามารถตรวจสอบได 

๔. ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

๔. สถานศึกษามีงาน/โครงการ/
กิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพผูเรียนโดยตรง อยางนอย ๕ 
รายการ 

๕. ผูเรียนมีระดับผลการเรียนผานเกณฑการ
ประเมินทุกรายวิชา และสามารถใชภาษา
ตางชาติที่เรียนในการสื่อสารได 

พัฒนาคุณภาพผูเรียน ๕. รอยละของผูเรียนระดับปฐมวัย 
ที่มีพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน คือ 
รางกาย สังคม อารมณ และ
สติปญญา เหมาะสมกับวัย 

๖. ผูเรียนมีผลการประเมินทักษะกระบวนการ 
และสมรรถนะสําคัญ ในระดบั “ดี” ขึ้นไป 
 

๖. รอยละของครูท่ีมีแผนการจัดการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๗. ผูเรียนสามารถใช Internet ในการสืบคน
ขอมูลได และครูนําเทคโนโลยีเขามาใช
ประกอบการเรียนการสอน 

พัฒนานโยบายการจัดการ
เรียนรู 

๗. รอยละของครูท่ีมีเครื่องมือวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง 

๘. ผูเรียนใชหลักประชาธิปไตยในการดําเนิน
ชีวิตและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

พัฒนาคุณภาพผูเรียน ๘. รอยละของครูท่ีมีรายงานการ
วิจัยในชั้นเรียน คนละ ๑ เรื่อง/ป
การศึกษา 

๙. สถานศึกษามีอัตลักษณที่โดดเดน สงเสริมอัตลักษณของ
สถานศึกษาใหโดดเดน 

๙. รอยละของผูเรียนท่ีมีระดับผล
การเรียนผานเกณฑการประเมินทุก
รายวชิา 
 

๑๐. ครูพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

๑๐. รอยละของผูเรียนที่สามารถใช
ภาษาตางชาติที่เรียนในการสือ่สาร
ไดตามเกณฑที่สถานศึกษากาํหนด 

๑๑. สถานศึกษาไดรับความรวมมือและเปนท่ี
ไววางใจของชุมชน 

มาตรการสงเสริม ๑๑. รอยละของผูเรียนที่มีทักษะ
กระบวนการในระดับ “ดี” ขึ้นไป 

 
 



๘ 

 

๒. ขอมูลผูบริหาร 
 

๒.๑ ผูรับใบอนุญาต นางปราณีต   กันทอง  โทรศัพท  ๐๘-๑๔๓๖-๗๘๗๗ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี    สาขา บริหารการศึกษา 
ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี ๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๑๙ จนถึงปจจุบันเปนเวลา ๓๖ ป ๘  เดือน 
๒.๒  ผูจัดการ นางชวาลา  กันทอง   โทรศัพท  ๐๘-๑๔๑๑-๕๕๗๗    
e-Mail : chavala.gun@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท    สาขา  บริหารการศึกษา 
ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี ๒ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  จนถึงปจจุบันเปนเวลา ๒ ป  
๒.๓ ผูอํานวยการโรงเรียน     นายจักรกฤช   กันทอง โทรศัพท  ๐๘-๐๖๓๙-๗๗๐๐    
e-Mail : jakkrit.kunthong@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา  ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟา 
ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี ๒ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  จนถึงปจจุบันเปนเวลา ๒ ป  
 

๒.๔  รองผูอํานวยการโรงเรียน  ๔ คน 
              ๑)  นางสาววรรณา    เสนียวงศ วุฒิการศึกษา   ครุศาตรบัณฑติ 
     โทรศัพท  ๐๘-๑๗๖๑-๘๗๕๕  e-Mail : wanna.sane@gmail.com 
     รับผิดชอบฝายบริหารงานบุคคล 
              ๒)  นางสาววันทนา   โกกิม  วุฒิการศึกษา   ครุศาสตรบัณฑิต 
     โทรศัพท  ๐๘-๙๕๔๕๕๓๔๖   e-Mail : wantana_๔๐@hotmail.com 
     รับผิดชอบฝายบริหารงานวชิาการ 
              ๓)  นางสาวสุนิสา  กันทอง  วุฒิการศึกษา   การศึกษามหาบัณฑิต 

โทรศัพท  ๐๘-๑๓๗๗๘๙๔๒   e-Mail : sunisa.kunthong@mail.com        
รับผิดชอบฝายงบประมาณและการเงิน  

         ๔)  นางวัชรา   เชตฐราช วุฒิการศึกษา   วิทยาศาสตรบัณฑิต 
โทรศัพท  ๐๘-๖๘๖๐-๗๐๐๒   e-Mail : watchara.cha@hotmail.com        
รับผิดชอบฝายบริหารงานทั่วไป 

 
๒.๕ ลักษณะผูรับใบอนุญาต 

 
  บุคคลธรรมดา 

  ❍  นิติบุคคล 

❍  หางหุนสวนจํากัด/บริษัท  ❍  มูลนิธิในพุทธศาสนา/ การกุศลของวัด 

❍  มูลนิธิในคริสตศาสนา   ❍  มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 

❍   อื่น ๆ (ระบ)ุ.............................. 

 
 
 
 



๙ 

 

๓. ขอมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ของปการศึกษาท่ีรายงาน) 
 

 ๓.๑ ที่ตั้ง   ❍  กทม.        ภูมิภาค 
  

๓.๒ ลักษณะโรงเรียน 
                   

 สามัญท่ัวไป      ❍ สามัญศึกษาและ EP   
     

❍ EP          ❍  อิสลามศึกษา   
 

                        ❍  การกุศล        ❍ การสอนศาสนาอิสลามควบคูวิชาสามัญของมูลนิธิ/มัสยิด 

  
๓.๓ ระดับที่เปดสอน 
 

          ❍ ปฐมวัย   ❍ปฐมวัย – ประถมศึกษา  ปฐมวัย – ม.ตน 
 

          ❍ ปฐมวัย – ม.ปลาย    ❍ ประถมศึกษา  ❍ ประถมศึกษา – ม.ตน 
 

          ❍ ประถมศึกษา – ม.ปลาย ❍ ม.ตน   ❍ ม.ตน – ม.ปลาย 
 

            ❍ ม.ปลาย    ❍ อื่นๆ 

 
 

๓.๔ จํานวนหองเรียนจําแนกตามหลักสูตร/โครงการ 

ระดับช้ัน 
จํานวนหองเรียน 

ไทย EP อิสลาม รวม 
เตรียมอนุบาล ๑ - - ๑ 

อนุบาล   ๑๕ - - ๑๕ 
ประถมศึกษา (ป.๑-๖) ๒๔ - - ๒๔ 
มัธยมตน (ม.๑-๓) ๑๒ - - ๑๒ 
มัธยมปลาย (ม. ๔-๖) - - - - 
อื่น ๆ ....................................... - - - - 

รวม ๕๒ - - ๕๒ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 
๓.๕ จํานวนผูเรียนจาํแนกตามหลักสูตร/โครงการและเพศ 
 

หลักสูตรโครงการ/
ระดับชั้น 

 

จํานวนผูเรียน 
ไทย EP อิสลาม รวม 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ รวม 

เตรียมอนุบาล ๑๒ ๑๐ - - - - ๑๒ ๑๐ ๒๒ 

อนุบาล   ๒๑๗ ๒๑๙ - - - - ๒๑๗ ๒๑๙ ๔๓๖ 

ประถมศึกษา (ป.๑-๖) ๔๔๕ ๔๘๗ - - - - ๔๔๕ ๔๘๗ ๙๓๒ 

มัธยมตน (ม.๑-๓) ๑๘๐ ๒๑๗ - - - - ๑๘๐ ๒๑๗ ๓๙๗ 

มัธยมปลาย (ม. ๔-๖) - - - - - - - - - 
อื่น ๆ 
.................................... 

- - - - - - - - - 

รวม ๘๔๒ ๙๒๓ - - - - ๘๔๒ ๙๒๓ ๑,๗๖๕ 

 
๓.๖ จํานวนผูเรียนท่ีมีลักษณะพิเศษ 
 

รายการ 

จํานวน (คน) 

เตรียม
อนุบาลและ

อนุบาล 

ประถม ม.ตน ม.
ปลาย 

รวม คิดเปน
รอยละ 

๑. ผูเรียนที่มีความบกพรองเรียนรวม.  - - - - - - 
๒. ผูเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ - - - - - - 
๓.  ผูเรียนปญญาเลิศ    - ๔๗๑ ๒๖.๖๙ 

    ๓.๑  คณิตศาสตร ๑๕ ๒๗ ๑๐ - ๕๒ ๒.๙๕ 
    ๓.๒  วิทยาศาสตร 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 นาฏศิลป/ดนตรี ๒๔ ๓๖ ๒๑ - ๘๑ ๔.๕๙ 
     ๓.๖  พลศึกษา ๔๕ ๓๖ ๔๖ - ๑๒๗ ๗.๑๙ 
     ๓.๗  อื่น ๆ (ระบ)ุการงาน - ๑๒ ๑๗ - ๒๙ ๑.๖๔ 
๔. ผูเรียนที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ  - - - - - - 

     ๔.๑ ยากจน - - - - - - 

     ๔.๒ ดอยโอกาส   - - - - - - 

    ๔.๓ อื่น ๆ (ระบุ).................................. - - - - - - 

๕. ผูเรียนซ้ําชั้น - - - - - - 



๑๑ 

 

รายการ 

จํานวน (คน) 

เตรียม
อนุบาลและ

อนุบาล 

ประถม ม.ตน ม.
ปลาย 

รวม คิดเปน
รอยละ 

๖. ผูเรียนที่ขาดเรียนมากกวารอยละ ๕ของ
เวลาเรียน (วัน)  ตลอดปการศึกษา 

๑๕ ๑๔๒ ๒๑๑ - ๓๖๘ ๒๐.๘๕ 

๗. ผูเรียนลาออกกลางคัน - - - - - - 
๘. ผูเรียนที่ทําชื่อเสียงใหกับโรงเรียน ๕๒ ๑๒๕ ๖๔ - ๒๔๑ ๑๓.๖๕ 
๙. ผูเรียนที่อยูในภาวะเสี่ยง   - - - - - - 

๙.๑  เอดส - - - - - - 
๙.๒ ยาเสพติด - - - - - - 
๙.๓ ความรุนแรง - - - - - - 
๙.๔ พฤติกรรมกาวราวตามคําวินิจฉัยของ

แพทย 
- - - - - - 

 
๓.๗  จํานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑของกรมพลศึกษาหรือสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ๑,๒๗๖ คน คิดเปนรอยละ ละ ๙๖.๙๖ 
๓.๘ จํานวนนักเรียนท่ีมีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย ๑,๒๖๗ คน คิดเปนรอยละ ๙๖.๔๘ 

 ๓.๙ จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป วรรณคดีและนันทนาการ ๑,๒๗๕ คน   คิดเปน
รอยละ ๙๗.๐๐ 
 ๓..๑๐  จํานวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเปนลูกท่ีดีของพอ แม ผูปกครอง   ๑,๒๖๖  คน  คิดเปนรอยละ  ๙๖.๒๐ 
 ๓.๑๑ จํานวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรยีน  ๑,๓๑๖  คน  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 ๓.๑๒ จํานวนนักเรียนท่ีทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคมท้ังในและนอกประเทศ ๑,๒๗๐ คน  
คิดเปนรอยละ ๙๖.๕๐ 
 ๓.๑๓ จํานวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรูจากการอานและการสืบคนจากเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอ ๑, 
๒๗๑คน  คิดเปนรอยละ  ๙๖.๕๒ 
 ๓.๑๔ จํานวนนักเรียนที่ผานการประเมินความสามารถดานการคิดตามที่กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ๑,๒๘๓ 
คน  คิดเปนรอยละ  ๙๗.๔๙ 

๓.๑๕ จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมตามที่กําหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา  ๑,๒๙๗ คน  คิดเปนรอยละ  ๙๘.๕๖  
 ๓.๑๖. จํานวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
  อ.๓ จํานวน  ๑๕๓ คน  คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐ 
  ป.๖ จํานวน  ๑๓๖ คน  คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐ 
  ม.๓ จํานวน  ๑๕๓ คน  คิดเปนรอยละ ๙๙.๓๕ 
        ม.๖  จํานวน.........-........คน  คิดเปนรอยละ…-…....   
 ๓.๑๗ อัตราสวนครู : นักเรียน  
  อัตราสวนครู : นักเรียน =  ๑ : ๒๘  (ปฐมวัย) 
  อัตราสวนครู : นักเรียน =  ๑ : ๓๔  (ประถมศึกษา) 
  อัตราสวนครู : นักเรียน =  ๑ : ๓๓  (มัธยมศึกษา) 
 
 



๑๒ 

 

๔. ขอมูลบุคลากร 
 ๔.๑ จํานวนบุคลากร  จาํแนกตามหนาที่  เพศ  ระดับการศกึษา  อายุ  และประสบการณ   

 
ประเภทบุคลากร 

 
เพศ (คน) 

 
ระดับการศึกษา 

(คน) 

 
อายุเฉลี่ย 

(ป) 

 
ประสบการณ 

ในตําแหนง  (เฉลี่ย) 
(ป) ชา

ย 
หญิ
ง 

ต่ํา
กวา 
ป.ตรี 

ป.ตรี สูง
กวา 
ป.ตรี 

ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ และ
ผูอํานวยการ  

- - - - - - - 

ผูรับใบอนุญาตและผูจัดการ - - - - - - - 
ผูรับใบอนุญาตและผูอํานวยการ - - - - - - - 
ผูจัดการและผูอํานวยการ - - - - - - - 
ผูรับใบอนุญาต - ๑ - ๑ - ๖๘ ๓๖ 
ผูจัดการ - ๑ - - ๑ ๔๒ ๒ 
ผูอํานวยการ ๑ - - - ๑ ๓๘ ๒ 
รองผูอํานวยการ - ๔ - ๓ ๑ ๔๑ ๒ 

ครู (บรรจ)ุ ๔ ๕๓ - ๕๖ ๑ ๓๕ ๙ 
ครูพิเศษ/ครูผูชวย (ไมบรรจุ) ๑ ๑๓ - ๑๔ - ๓๔ ๔ 
ครูตางประเทศ ๑ ๑ - ๒ - ๒๕ ๒ 
พี่เลี้ยง - ๔ ๔ - - ๓๒ ๓ 
บุคลากรทางการศึกษา ๓ ๖ ๔ ๕ - ๔๒ ๗ 
นักการภารโรง ๒ ๖ ๘ - - ๔๘ ๖ 
คนขับรถ ๓ - ๓ - - ๔๐ ๖ 

ยามรักษาความปลอดภัย ๑ - ๑ - - ๕๖ ๙ 
อื่น ๆ(ระบุ................................) - - - - - - - 

  
 จํานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  ๔๔  คน คิดเปนรอยละ ๖๑.๙๗ %   
 จํานวนครูที่สอนตรงความถนัด  ๒๗  คน คิดเปนรอยละ ๓๘.๐๓ % 

   สาขาที่ขาดแคลนคร ู ❍ ภาษาไทย…-…คน  ❍  คณิตศาสตร…-…คน        

 วิทยาศาสตร ๑ คน    ❍ สังคมศึกษา…-….คน  

❍  สุขศึกษา…-…....คน  ❍ ศิลปศึกษา...…-...คน 

❍  การอาชีพฯ.…-...คน   ภาษาตางประเทศ ๑ คน   

❍  คอมพิวเตอร…-…คน   

 
 
 



๑๓ 

 

๕. ขอมูลอาคารสถานที่  
อาคารเรียนจาํนวน  ๓  หลัง   อาคารประกอบจํานวน  ๑ หลัง  
สวม ๔ หลัง    สระวายน้ํา ๑ สระ    

 สนามเด็กเลน ๑ สนาม    สนามฟุตบอล ๑ สนาม     
 สนามบาสเก็ตบอล ………-………..สนาม สนามเทนนิส………-………..สนาม 
 สนาม อื่นๆ (ระบุ) ........-........... 

 

๖. ขอมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ (รับ-จาย) 

รายรับ บาท รายจาย บาท 
เงินงบประมาณ(เงินอุดหนุนรายหัว) ๑๕,๗๖๘,๙๗๐.๓๑ งบดําเนินการ/เงินเดือน-คาจาง ๑๔,๐๔๖,๒๘๐.๙๓ 
เงินนอกงบประมาณ - งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๑,๗๒๒,๖๘๙.๓๘ 
เงินอื่นๆ(ระบ)ุ - งบอื่นๆ(ระบ)ุ - 

รวมรายรับ ๑๕,๗๖๘,๙๗๐.๓๑ รวมรายจาย ๑๕,๗๖๘,๙๗๐.๓๑ 

 
 งบดําเนินการ/เงินเดือน เงินคาจาง    คิดเปนรอยละ ๘๙.๐๘ ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเปนรอยละ ๑๐.๙๒ ของรายรับ 
 
๗. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม   

๗.๑ อาชีพหลักของชุมชน  คือ    

❍ รับราชการ    คาขาย   ❍ เกษตรกร 

 รับจาง   ❍ ไมมีอาชีพ   ❍ อื่น ๆ (ระบ)ุ……………….. 

๗.๒ ศาสนาท่ีชุมชนนับถือ  คือ    
พุทธ   คริสต   อิสลาม 

ฮินดู   ซิกข    อื่น ๆ……………………….. 

๗.๓ อาชีพหลักของผูปกครองสวนใหญ  คือ    
 รับราชการ  คาขาย    เกษตรกร 

 รับจาง   ไมมีอาชีพ    อื่น ๆ (ระบ)ุ……………….. 

๗.๔ ศาสนาท่ีผูปกครองสวนใหญนับถือ  คือ    
พุทธ   คริสต   อิสลาม 

ฮินดู   ซิกข    อื่น ๆ……………………….. 

๗.๕ รายไดเฉลี่ยของผูปกครองตอครอบครัว  ๑๕๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐  บาทตอป 
 ๗.๖ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นท่ีเปนท่ีรูจักโดยทั่วไป คือ  ประเพณีกองขาว 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

๘. โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน 
 ๘.๑ โอกาส /จุดแข็ง  (เลือกไดมากกวา ๑ ขอ และเพิ่มเติมได)  

ตั้งอยูใกลแหลงเรียนรูที่สําคัญและเปนประโยชน  เชน  แหลงโบราณสถาน/โบราณวัตถ ุสถานที่
ทองเที่ยว  
ตั้งอยูในเมือง อยูใกลสถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/หนวยงานอื่น ๆ 
ตั้งอยูในเขตที่อยูอาศัยหนาแนน/ใกลตลาด/แหลงชุมชน/ใกลหางสรรพสินคา 
ปลอดภัยตอยาเสพติด/แหลงเริงรมย/แหลงการพนัน มอมเมาเยาวชน 
สภาพแวดลอมของโรงเรียนเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู 
สภาพแวดลอมดี/ปลอดโปรง/ไมแออัด/บรรยากาศรมร่ืน 
ไดรับการสนับสนุนจากชุมชน  ผูปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา  ภูมิปญญาทองถิ่น 
ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน/มีสัมพันธที่ดีตอกัน 
มีวิทยากรในทองถิ่น/ผูนาํในทองถิ่นท่ีมีความรู 
รวมมือกับชุมชนและหนวยงานตาง ๆ เพื่อบริการชุมชนดานสุขภาพ/กีฬา/สวัสดิภาพ 
การคมนาคมสะดวก  มีรถรับจาง/รถประจําทางผาน 
มีรถรับสงระหวางโรงเรียนกับบาน 
บุคลากรมีความรูความสามารถ/เอาใจใส ดูแลเด็กเปนอยางด ี
สงเสริมคุณภาพบุคลากรใหมีจรรยาบรรณครู 
สนับสนุนดานการพัฒนาบคุลากร 
ผูปกครองมีศรัทธา/ทัศนคติ/ความเชื่อมั่น ท่ีดีตอโรงเรียน 
ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตร ี
สภาพชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ผูปกครองเอาใจใส 
เนนจุดเดนดานภาษาตางประเทศ เชน ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 
มีความคลองตัวในการบริหารจัดการ 

 
๘.๒  ขอจํากัด/จุดออน (เลือกไดมากกวา ๑ ขอ และเพิ่มเติมได)  

ตั้งอยูในชุมชนที่มีโรงเรียนเอกชน/โรงเรียนเทศบาล/โรงเรียนรัฐบาล หลายโรง 
โรงเรียนอยูใกลแหลงอบายมุข/แหลงมอมเมาเยาวชน 
ที่พักอาศัยของผูเรียนหางไกลจากโรงเรียน 
อยูในพื้นที่หางไกลจากความเจริญ/อําเภอ/แหลงชุมชน 
ทางเขาโรงเรียนคับแคบทําใหการสัญจรติดขัด 
สถานที่บริเวณโรงเรียนคับแคบ เชน พื้นที่การออกกําลังกาย พื้นท่ีทํากิจกรรม สนาม 
ไมมีหองประชุมที่รองรับสําหรับคนจํานวนมาก 
ผูเรียนมีทักษะการคิด/ตั้งคําถาม/แสวงหาความรู นอย 
งบประมาณมีไมเพียงพอ 
จํานวนผูเรียนลดลง 
ไมสามารถขยายการศึกษาในระดับที่สูงข้ึนได 
โรงเรียนมีขนาดเล็กจึงขาดรายไดนาํมาพัฒนา 
อาคารไมไดรับการปรับปรงุ  
ขาดแคลนสื่อ/แหลงการเรียนรู ท่ีใชเปนแหลงคนควาของผูเรียน 
ขาดแคลนบุคลากร/คร/ูวุฒิทางการศึกษา 
ครูมีภาระงานอื่นนอกจากการสอนมาก 



๑๕ 

 

ครูไมทันเทคโนโลยี 
มีการเปลี่ยน/โยกยายผูบรหิารบอย 
โรงเรียนไมมีเจาหนาท่ีดูแลความเรียบรอย/อํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมใหกับชุมชน 
ขาดการนิเทศติดตามจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ขาดการรับขอมูลขาวสารจากหนวยงานราชการ 
การทํากิจกรรมของโรงเรียนขึ้นอยูกับวันหยุดของผูปกครอง 
ขาดความรวมมือจากชุมชนและผูปกครอง 
ผูปกครองไมเขาใจหลักสูตรและการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอม 
ผูปกครองสวนใหญมีฐานะยากจน /รายไดนอยการบริหารจัดการไมคลองตัว 
ผูปกครองเลือกโรงเรียนที่เปดสอนหลักสูตร EP. 
ไมมีรถรับ-สงผูเรียน 
ครอบครัวแตกแยกมีผลกระทบดานสุขนิสัย คุณธรรม จริยธรรม 
ผูปกครองสวนใหญมีการศึกษาต่าํกวาระดับปริญญาตร ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖ 

 

๙. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
  

 

กลุมสาระการเรียนรู / กิจกรรม รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(คาบ/ป) 

กลุมสาระการเรียนรู     

รายวิชาพื้นฐาน     

   ภาษาไทย ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑ ๕.๐ ๒๐๐ 

   คณิตศาสตร ค ๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร ๑ ๕.๐ ๒๐๐ 

   วิทยาศาสตร ว ๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตร ๑ ๒.๐ ๘๐ 

   สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ๑ ๒.๐ ๘๐ 

ส ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร ๑ ๑.๐ ๔๐ 

   สุขศึกษาและพลศึกษา พ ๑๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๒.๐ ๘๐ 

   ศิลปะ ศ ๑๑๑๐๑  ศิลปะ ๑ ๒.๐ ๘๐ 

   การงานอาชพีและเทคโนโลยี 
ง ๑๑๑๐๑  การงานอาชีพ ๑ ๑.๐ ๔๐ 

ง ๑๑๑๐๒ คอมพิวเตอรพื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐ 

   ภาษาตางประเทศ อ ๑๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑ ๒.๐ ๘๐ 

รวมรายวิชาพื้นฐาน   ๒๓.๐ ๙๒๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม     

   ภาษาตางประเทศ 
อ ๑๑๒๐๑  ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๑ ๑.๐ ๔๐ 

จ ๑๑๒๐๑  ภาษาจีน ๑ ๑.๐ ๔๐ 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม   ๒.๐ ๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

    กิจกรรมแนะแนว   ๑.๐ ๔๐ 

    กิจกรรมนักเรียน     

         ลูกเสือ / เนตรนาร ี   ๑.๐ ๔๐ 

         ชมรม    ๑.๐ ๔๐ 

    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

    

รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   ๓.๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๒๘.๐ ๑๑๒๐ 

 
 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 



๑๗ 

 

 
 
 

กลุมสาระการเรียนรู / กิจกรรม รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(คาบ/ป) 

กลุมสาระการเรียนรู     

รายวิชาพื้นฐาน     

   ภาษาไทย ท ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย ๒ ๕.๐ ๒๐๐ 

   คณิตศาสตร ค ๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร ๒ ๕.๐ ๒๐๐ 

   วิทยาศาสตร ว ๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร ๒ ๒.๐ ๘๐ 

   สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ๒ ๒.๐ ๘๐ 

ส ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร ๒ ๑.๐ ๔๐ 

   สุขศึกษาและพลศึกษา พ ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๒.๐ ๘๐ 

   ศิลปะ ศ ๑๒๑๐๑  ศิลปะ ๒ ๒.๐ ๘๐ 

   การงานอาชพีและเทคโนโลยี 
ง ๑๒๑๐๑  การงานอาชีพ ๒ ๑.๐ ๔๐ 

ง ๑๒๑๐๒ คอมพิวเตอรพื้นฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 

   ภาษาตางประเทศ อ ๑๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๒ ๒.๐ ๘๐ 

รวมรายวิชาพื้นฐาน   ๒๓.๐ ๙๒๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม     

   ภาษาตางประเทศ 
อ ๑๒๒๐๑  ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๒ ๑.๐ ๔๐ 

จ ๑๒๒๐๑  ภาษาจีน ๒ ๑.๐ ๔๐ 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม   ๒.๐ ๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

    กิจกรรมแนะแนว   ๑.๐ ๔๐ 

    กิจกรรมนักเรียน     

         ลูกเสือ / เนตรนาร ี   ๑.๐ ๔๐ 

         ชมรม    ๑.๐ ๔๐ 

    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

    

รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   ๓.๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๒๘.๐ ๑๑๒๐ 

 
 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ 



๑๘ 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู / กิจกรรม รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(คาบ/ป) 

กลุมสาระการเรียนรู     

รายวิชาพื้นฐาน     

   ภาษาไทย ท ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย ๓ ๕.๐ ๒๐๐ 

   คณิตศาสตร ค ๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร ๓ ๕.๐ ๒๐๐ 

   วิทยาศาสตร ว ๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร ๓ ๒.๐ ๘๐ 

   สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา ๓ ๒.๐ ๘๐ 

ส ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร ๓ ๑.๐ ๔๐ 

   สุขศึกษาและพลศึกษา พ ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๒.๐ ๘๐ 

   ศิลปะ ศ ๑๓๑๐๑  ศิลปะ ๓ ๒.๐ ๘๐ 

   การงานอาชพีและเทคโนโลยี 
ง ๑๓๑๐๑  การงานอาชีพ ๓ ๑.๐ ๔๐ 

ง ๑๓๑๐๒ คอมพิวเตอรพื้นฐาน ๓ ๑.๐ ๔๐ 

   ภาษาตางประเทศ อ ๑๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๓ ๒.๐ ๘๐ 

รวมรายวิชาพื้นฐาน   ๒๓.๐ ๙๒๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม     

   ภาษาตางประเทศ 
อ ๑๓๒๐๑  ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๓ ๑.๐ ๔๐ 

จ ๑๓๒๐๑  ภาษาจีน ๓ ๑.๐ ๔๐ 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม   ๒.๐ ๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

    กิจกรรมแนะแนว   ๑.๐ ๔๐ 

    กิจกรรมนักเรียน     

         ลูกเสือ / เนตรนาร ี   ๑.๐ ๔๐ 

         ชมรม    ๑.๐ ๔๐ 

    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

    

รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   ๓.๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๒๘.๐ ๑๑๒๐ 

 
 
 
 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ 



๑๙ 

 

 
 

กลุมสาระการเรียนรู / กิจกรรม รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(คาบ/ป) 

กลุมสาระการเรียนรู     

รายวิชาพื้นฐาน     

   ภาษาไทย ท ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย ๔ ๕.๐ ๒๐๐ 

   คณิตศาสตร ค ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร ๔ ๕.๐ ๒๐๐ 

   วิทยาศาสตร ว ๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร ๔ ๒.๐ ๘๐ 

   สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ส ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา ๔ ๒.๐ ๘๐ 

ส ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร ๔ ๑.๐ ๔๐ 

   สุขศึกษาและพลศึกษา พ ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๒.๐ ๘๐ 

   ศิลปะ ศ ๑๔๑๐๑  ศิลปะ ๔ ๒.๐ ๘๐ 

   การงานอาชพีและเทคโนโลยี 
ง ๑๔๑๐๑  การงานอาชีพ ๔ ๑.๐ ๔๐ 

ง ๑๔๑๐๒ คอมพิวเตอรพื้นฐาน ๔ ๑.๐ ๔๐ 

   ภาษาตางประเทศ อ ๑๔๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๔ ๒.๐ ๘๐ 

รวมรายวิชาพื้นฐาน   ๒๓.๐ ๙๒๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม     

   ภาษาตางประเทศ 
อ ๑๔๒๐๑  ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๔ ๑.๐ ๔๐ 

จ ๑๔๒๐๑  ภาษาจีน ๔ ๑.๐ ๔๐ 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม   ๒.๐ ๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

    กิจกรรมแนะแนว   ๑.๐ ๔๐ 

    กิจกรรมนักเรียน     

         ลูกเสือ / เนตรนาร ี   ๑.๐ ๔๐ 

         ชมรม    ๑.๐ ๔๐ 

    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

    

รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   ๓.๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๒๘.๐ ๑๑๒๐ 

 
 
 
 
 

ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 



๒๐ 

 

 
 

กลุมสาระการเรียนรู / กิจกรรม รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(คาบ/ป) 

กลุมสาระการเรียนรู     

รายวิชาพื้นฐาน     

   ภาษาไทย ท ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย ๕ ๕.๐ ๒๐๐ 

   คณิตศาสตร ค ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร ๕ ๕.๐ ๒๐๐ 

   วิทยาศาสตร ว ๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร ๕ ๒.๐ ๘๐ 

   สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ส ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา ๕ ๒.๐ ๘๐ 

ส ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร ๕ ๑.๐ ๔๐ 

   สุขศึกษาและพลศึกษา พ ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๒.๐ ๘๐ 

   ศิลปะ ศ ๑๕๑๐๑  ศิลปะ ๕ ๒.๐ ๘๐ 

   การงานอาชพีและเทคโนโลยี 
ง ๑๕๑๐๑  การงานอาชีพ ๕ ๑.๐ ๔๐ 

ง ๑๕๑๐๒ คอมพิวเตอรพื้นฐาน ๕ ๑.๐ ๔๐ 

   ภาษาตางประเทศ อ ๑๕๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๕ ๒.๐ ๘๐ 

รวมรายวิชาพื้นฐาน   ๒๓.๐ ๙๒๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม     

   ภาษาตางประเทศ 
อ ๑๕๒๐๑  ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๕ ๑.๐ ๔๐ 

จ ๑๕๒๐๑  ภาษาจีน ๕ ๑.๐ ๔๐ 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม   ๒.๐ ๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

    กิจกรรมแนะแนว   ๑.๐ ๔๐ 

    กิจกรรมนักเรียน     

         ลูกเสือ / เนตรนาร ี   ๑.๐ ๔๐ 

         ชมรม    ๑.๐ ๔๐ 

    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

    

รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   ๓.๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๒๘.๐ ๑๑๒๐ 

 
 
 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ 



๒๑ 

 

 
 

กลุมสาระการเรียนรู / กิจกรรม รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
เวลาเรียน 

(คาบ/ป) 

กลุมสาระการเรียนรู     

รายวิชาพื้นฐาน     

   ภาษาไทย ท ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย ๖ ๕.๐ ๒๐๐ 

   คณิตศาสตร ค ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร ๖ ๕.๐ ๒๐๐ 

   วิทยาศาสตร ว ๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร ๖ ๒.๐ ๘๐ 

   สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา ๖ ๒.๐ ๘๐ 

ส ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร ๖ ๑.๐ ๔๐ 

   สุขศึกษาและพลศึกษา พ ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๒.๐ ๘๐ 

   ศิลปะ ศ ๑๖๑๐๑  ศิลปะ ๖ ๒.๐ ๘๐ 

   การงานอาชพีและเทคโนโลยี 
ง ๑๖๑๐๑  การงานอาชีพ ๖ ๑.๐ ๔๐ 

ง ๑๖๑๐๒ คอมพิวเตอรพื้นฐาน ๖ ๑.๐ ๔๐ 

   ภาษาตางประเทศ อ ๑๖๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๖ ๒.๐ ๘๐ 

รวมรายวิชาพื้นฐาน   ๒๓.๐ ๙๒๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม     

   ภาษาตางประเทศ 
อ ๑๖๒๐๑  ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๖ ๑.๐ ๔๐ 

จ ๑๖๒๐๑  ภาษาจีน ๖ ๑.๐ ๔๐ 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม   ๒.๐ ๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

    กิจกรรมแนะแนว   ๑.๐ ๔๐ 

    กิจกรรมนักเรียน     

         ลูกเสือ / เนตรนาร ี   ๑.๐ ๔๐ 

         ชมรม    ๑.๐ ๔๐ 

    กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

    

รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   ๓.๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด   ๒๘.๐ ๑๑๒๐ 

 
 
 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 



๒๒ 

 

 
 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา น้ําหนัก 
คาบ/

สัปดาห 
รายวิชา น้ําหนัก 

คาบ/

สัปดาห 

พ้ืนฐาน   พ้ืนฐาน   

ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕ ๓ ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕ ๓ 

ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร ๑.๕ ๓ ค ๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร ๑.๕ ๓ 

ว ๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร ๑.๕ ๓ ว ๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร ๑.๕ ๓ 

ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๕ ๓ ส ๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา ๑.๕ ๓ 

ส ๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร ๐.๕ ๑ ส ๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร ๐.๕ ๑ 

พ ๒๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ ๒ พ ๒๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ ๒ 

ศ ๒๑๑๐๑ ศิลปะ ๑.๐ ๒ ศ ๒๑๑๐๒ ศิลปะ ๑.๐ ๒ 

ง ๒๑๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๑.๐ ๒ ง ๒๑๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๑.๐ ๒ 

อ ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๓ อ ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๓ 

รวมรายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ ๒๒ รวมรายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑.๐ ๒๒ 

เพิ่มเติม   เพ่ิมเติม   

อ ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๑.๐ ๒ อ ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๑.๐ ๒ 

จ ๒๑๒๐๑ ภาษาจีน ๐.๕ ๑ จ ๒๑๒๐๒ ภาษาจีน ๐.๕ ๑ 

ง ๒๑๒๐๑ คอมพิวเตอร ๐.๕ ๑ ง ๒๑๒๐๒ คอมพิวเตอร ๐.๕ ๑ 

ค ๒๑๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร ๑.๐ ๒ ค ๒๑๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร ๑.๐ ๒ 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๐ ๖ รวมรายวิชาเพิ่มเติม ๓.๐ ๖ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

กิจกรรมแนะแนว ๐.๕ ๑ กิจกรรมแนะแนว ๐.๕ ๑ 

กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน   

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

     -  ชมรม  ๐.๕ ๑      -  ชมรม  ๐.๕ ๑ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณะประโยชน 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

  

รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑.๕ ๓ รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑.๕ ๓ 

รวมท้ังหมด ๑๕.๕ ๓๑ รวมทั้งหมด ๑๕.๕ ๓๑ 

 
 
 
 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 



๒๓ 

 

 
 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา น้ําหนัก คาบ/

สัปดาห 

รายวิชา นํ้าหนัก 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 

รวมรายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ ๒๒ รวมรายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑.๐ ๒๒ 

เพิ่มเติม   เพิ่มเติม   

อ ๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๑.๐ ๒ อ ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๑.๐ ๒ 

จ ๒๒๒๐๑ ภาษาจีน ๐.๕ ๑ จ ๒๒๒๐๒ ภาษาจีน ๐.๕ ๑ 

ง ๒๒๒๐๑ คอมพิวเตอร ๐.๕ ๑ ง ๒๒๒๐๒ คอมพิวเตอร ๐.๕ ๑ 

ค ๒๒๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร ๑.๐ ๒ ค ๒๒๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร ๑.๐ ๒ 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๐ ๖ รวมรายวิชาเพิ่มเติม ๓.๐ ๖ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

กิจกรรมแนะแนว ๐.๕ ๑ กิจกรรมแนะแนว ๐.๕ ๑ 

กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน   

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

     -  ชมรม  ๐.๕ ๑      -  ชมรม  ๐.๕ ๑ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณะประโยชน 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

  

รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑.๕ ๓ รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑.๕ ๓ 

รวมท้ังหมด ๑๕.๕ ๓๑ รวมทั้งหมด ๑๕.๕ ๓๑ 

 
 
 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒ 



๒๔ 

 

 
 
 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นํ้าหนัก คาบ/

สัปดาห 

รายวิชา นํ้าหนัก คาบ/

สัปดาห 

พ้ืนฐาน   พ้ืนฐาน   

ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕ ๓ ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕ ๓ 

ค ๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร ๑.๕ ๓ ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร ๑.๕ ๓ 

ว ๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร ๑.๕ ๓ ว ๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร ๑.๕ ๓ 

ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๕ ๓ ส ๒๓๑๐๓ สังคมศึกษา ๑.๕ ๓ 

ส ๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร ๐.๕ ๑ ส ๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร ๐.๕ ๑ 

พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ ๒ พ ๒๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ ๒ 

ศ ๒๓๑๐๑ ศิลปะ ๑.๐ ๒ ศ ๒๓๑๐๒ ศิลปะ ๑.๐ ๒ 

ง ๒๓๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๑.๐ ๒ ง ๒๓๑๐๓ การงานอาชีพฯ ๑.๐ ๒ 

อ ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๓ อ ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๓ 

รวมรายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ ๒๒ รวมรายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑.๐ ๒๒ 

เพิ่มเติม   เพ่ิมเติม   

อ ๒๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๑.๐ ๒ อ ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๑.๐ ๒ 

จ ๒๓๒๐๑ ภาษาจีน ๐.๕ ๑ จ ๒๓๒๐๒ ภาษาจีน ๐.๕ ๑ 

ค ๒๓๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร ๐.๕ ๑ ค ๒๓๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร ๐.๕ ๑ 

ง ๒๓๒๐๑ คอมพิวเตอร ๑.๐ ๒ ง ๒๓๒๐๒ คอมพิวเตอร ๑.๐ ๒ 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๐ ๖ รวมรายวิชาเพิ่มเติม ๓.๐ ๖ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

กิจกรรมแนะแนว ๐.๕ ๑ กิจกรรมแนะแนว ๐.๕ ๑ 

กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน   

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

     -  ชมรม  ๐.๕ ๑      -  ชมรม  ๐.๕ ๑ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณะประโยชน 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

  

รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑.๕ ๓ รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑.๕ ๓ 

รวมท้ังหมด ๑๕.๕ ๓๑ รวมทั้งหมด ๑๕.๕ ๓๑ 

 

 

 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ 



๒๕ 

 

เกณฑการจบการศึกษา 

เกณฑการจบระดับประถมศึกษา 

 (๑)   ผูเรียนเรียนรายวชิาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสรางเวลาเรียนท่ีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด  

 (๒)   ผูเรียนตองมีผลการประเมินรายวชิาพื้นฐาน ผานเกณฑการประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด 
 (๓)   ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนในระดับผานเกณฑการประเมินตามที่

สถานศึกษากาํหนด 
     (๔)   ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับผานเกณฑการประเมินตามที่สถานศึกษา

กําหนด 
 (๕)   ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษา

กําหนด 
 เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 (๑)   ผูเรียนเรียนรายวชิาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม

ตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 
 (๒)   ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตร  โดยเปนรายวชิาพื้นฐาน ๖๖ หนวยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติม

ตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 
 (๓)   ผูเรียนมีผลการประเมิน การอาน  คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑการประเมินตามที่

สถานศึกษากาํหนด 
     (๔)   ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ในระดับผานเกณฑการประเมินตามที่

สถานศึกษากาํหนด 
 (๕)   ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษา

กําหนด 
๑๐. แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น  
 ๑) หองสมุดมีขนาด ๔๐๐ ตารางเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุด ๔,๐๐๐ เลม 
  การสืบคนหนังสือและการยืม-คืน ใชระบบ ทศนิยมดิ้วอี้ 
  จํานวนนักเรียนท่ีใชหองสมุดในปการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย ๔๕๐ คน ตอ วัน 
  คิดเปนรอยละ ๓๔.๑๙ของนักเรียนทั้งหมด  

๒) หองปฏิบัติการมีทั้งหมด……๒๖….…หอง  ไดแก 
หองคอมพิวเตอร  …๒…..หอง หองวิทยาศาสตร  …๒..หอง 
หองปฏิบัติการทางภาษา ……๔…..หอง หองศิลปะ  ……๑…..หอง 
หองนาฏศิลป/  ดนตรี ……๒…..หอง หองพยาบาล  ……๑…..หอง 
หองศาสนสัมพันธ ……๑…..หอง หองแนะแนว  ……๑…..หอง 
หองพละ  ……-…..หอง หองลูกเสือ  ……๑…..หอง 
หองสื่อการเรียนการสอน ……๑…..หอง หองสันทนาการ  ……๑…..หอง 
หองปกครอง  ……๑…..หอง หองวิชาการ  ……๑…..หอง 
หองการงาน  ……๑…..หอง หองไอที   ……๑…..หอง  
หองประชุม  ……๕…..หอง สระวายน้ํา  ……๑…..สระ 
 
 
 



๒๖ 

 

๓) เครื่องคอมพิวเตอรพรอมโปรแกรมใชงาน มีทั้งหมด  ๑๒๐ เครื่อง 
 

คอมพิวเตอร จํานวน  (เคร่ือง) 
๑.  ใชในการเรียนการสอน ๑๐๐ 
๒.  ใชสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตได ๑๐ 
๓.  ใชในการบริหาร ๑๐ 

  
 จํานวนนักเรียนท่ีสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตในปการศึกษาที่รายงาน  
 เฉลี่ย ๓๒๐ คน ตอวัน  คิดเปนรอยละ ๒๔.๓๒ ของนักเรียนทั้งหมด 

๔) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน (เลือกไดมากกวา ๑ ขอ และเพิ่มเติมได)  
 

แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
สวนหยอม/สวนสุขภาพ 
สวนสมุนไพร 
สวนเกษตร 
สวนวรรณคดี 
เรือนเพาะชาํ 
สนามเด็กเลน 
ลานกิจกรรม 
ปายนิเทศ/บอรด 
มุมหนังสือ 
โรงอาหาร 
สระวายน้าํ 
สหกรณภายในโรงเรียน 

 
 

๕) แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน (เลือกไดมากกวา ๑ ขอ และเพิ่มเติมได)  
 

  

แหลงเรียนรูภายนอก 
  โบสถ/วัด/มัสยิด /โบราณสถาน/โบราณวัตถ/ุพิพิธภัณฑ 
  สถานที่ทองเที่ยวธรรมชาต/ิสวนสาธารณะ/สวนสัตว/อุทยาน 
  สถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/ไปรษณีย/สถานีตํารวจ/เทศบาล 
  สถานศึกษา/มหาวิทยาลยั/โรงเรียน/ราชภัฎ/เทคโนโลยีราชมงคล 
  หองสมุด/ทองฟาจาํลอง/เมืองจําลอง 
  ธนาคาร/โรงแรม/หางสรรพสินคา/ตลาด/โรงงาน 
  พื้นที่เพาะปลูก/ไร/สวน 
  หัตถกรรมพื้นบาน/สินคาพื้นเมือง 
  คายลูกเสือ 



๒๗ 

 

๖) ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน  
ในปการศึกษาที่รายงาน  

ท่ี ชื่อ-สกุล/ระดับชั้น ใหความรูเร่ือง/สถานที ่
๑ พ.ต.ทภูมิสิน  ภูสุวรรณ  แนวการดําเนินการจัดระเบียบวินัยในเขตพื้นที่

สภ.สภแหลมฉบังแกครูนักเรียน 
๒ นายสมศักดิ์  กลิ่นสุคนธ  ใหความรูเรื่องนั่งรถรับ สงอยางไรใหปลอดภัย แก

นักเรียนระดับอนุบาล 
๓ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ทองฟาจําลอง /พิพธัภัณฑสัตวน้ํา ชลบุร ี
๔ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ อุทยานหินลานปและฟารมจระเขพัทยา 
๕ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาและทองฟาจาํลอง

รังสิต 
๕ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ วัดพระศรีรัตนศาสดารา และพิพิธภัณฑสยาม  
๖ ชมรมละครคนทําคนด ู ละครพื้นบาน 
๗ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ พระราชวังบางปะอิน/วัดใหญชัยมงคล/        

ตลาดน้าํอโยธยา 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง / พระปฐมเจดีย 

๘ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะ และทะเลไทย สัต
หีบ 

๙ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ เมืองโบราณ และสถานตากอากาศบางปู 
สมุทรปราการ 

 
๑๑. ผลงานดีเดนในรอบปทีผ่านมา 
 ๑๑.๑ ผลงานดีเดน 

   ระดับผูบริหาร 
๑. นายจักรกฤช     กันทอง  รับรางวัลผูบริหารดีเดน ระดบัเหรียญทอง รางวัลสมาคมผูบริหารโรงเรียนเอกชน   

อําเภอศรีราชา, เปนคณะกรรมการประเมินครูดีเดน สมาคมสมาคมผูบริหารโรงเรียนเอกชน อําเภอศรีราชา   
๒. นายสนธยา  ตุนเจริญ รับรางวัลครูผูทาํคุณประโยชนทางดานการศึกษา จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖, รางวัลครูดีศรี บจ. ผูปฏิบัติงานเกิน ๒๐  ป 
 ๓. นางสาววชัรา   เชตฐราช  รางวัลครูผูเสริมสรางศิลธรรมคุณธรรมจริยธรรม จากคุรุสภา , รับรางวัลหนึ่ง

แสนครูดี  จากคุรุสภา, รางวัลครูดีศรี บจ. ผูปฏิบัติงานเกิน ๑๐  ป    
๔. นางสาววันทนา   โกกิม  รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  จากคุรุสภา, รางวัลครูดีศรี บจ.  ผูปฏิบัติงานเกิน ๑๐  ป  
๕. นางสาววรรณา  เสนียวงศ รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  จากคุรุสภา, รางวัลครูผูเสริมสรางศิลธรรมคุณธรรม 

จริยธรรมจากคุรุสภา, รางวลัครูดีศรี บจ. ผูปฏิบัติงานเกิน ๕  ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

   ระดับครูผูสอน 
๑. รางวัลครูผูทําคุณประโยชนทางดานการศึกษา นายสนธยา  ตุนเจริญ  จากสาํนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ 
๒. รางวัลครูดีศรีบจ. ผูปฏิบัติงานเกิน ๒๐ ป ไดแก นายสนธยา ตุนเจริญ นางสาวสมพร  หมอกเจริญ นางลัด

ดาวัลย  สืบจากเทียม และนางประชุมพร  สายเปย  และรางวัลผูปฏิบัติงานเกิน ๑๐  ป  ไดแก นางกาญจนา  ศรีจันทร 
นางสันทนา สดใส นางสาววันทนา  โกกิม นางวชัรา เชตฐราช นางมาลี อิ่มโอษฐ นางสาววิไลวรรณ เหมทานนท 
นางสาวประไพ  ตระกูลเง็ก นางสาวเบ็ญจา แกวตา นางสาวชาริณี วงศวาลย นางสาวพัชรินทร  แถลงดี นายพิทนคร  
หวานหอม และนางสาวทิตยา  บุญเสริม 

๓. ครูท่ีไดรับรางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ จํานวน ๑๓ คน ดังนี้  นางทัศนียา สัตยะวงค นางสันทนา สดใส 
นางสาวอําภา สวรรคอํานวย นางสาววรรณา เสนียวงค นายสุริยะ วัฒนะวิจิตร นางกาญนา ศรีจันทร นางรวินันท ดวง
กูล นางสาวอาภาพร กุดแถลง นางประชุมพร สายเปย นางทิพยวรรณ ศิลธรรม นางสาวเบ็ญจา แกวตา  นางชลอรัตน 
ฤทธิ์นวม นางสาวประไพ ตระกูลเง็ก  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ 

๔. รางวัลครูผูเสริมสรางศิลธรรมคุณธรรมจริยธรรม คือ นางสาววรรณา  เสนียวงค และนางวัชรา เชตฐราช 
         ๕.รางวัลหนึ่งแสนครูดี จํานวน ๘ คน ดังน้ี นางลาํพูน พันสิ่ว นายสุริยะ วัฒนะวิจิตร นางสันทนา สดใส นาง
มาลี อิ่มโอษฐ นางอุไรวรรณ แกวอุไร นางสาวอาภาพร กุดแถลง นางทัศนียา สัตยะวงค และ 
นางพัชรินทร แถลงดี จากงานวันครูแหงชาติ ป ๒๕๕๖ 

๖.รางวัลครูดีในดวงใจ จํานวน ๖ คน ดังนี้ นางสาวสะอาด  มิ่งสูงเนิน นางปราณี ฤกษสมจิต นางดารา แหลม
หลัก นางสาวอรอุมา วัฒนศิร ินางสาวสุมาลี วิลุดดก และนางสาววชิญา ยาพันธ 

๗. รางวลัครูดีเดน ของสมาคมผูบริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตอําเภอศรีราชา 
- ระดับเหรียญทอง ไดแก นางสาวสะอาด มิ่งสูงเนิน  เหรียญทอง สาระศิลปะ นายวีระศักดิ์   เกิดวิ

รยะสกุล   เหรียญทอง สาระสุขศึกษาพละศึกษา และนางสาวชมพูนุช  ทองแกว เหรียญทองระดับ
อนุบาล 

- ระดับเหรียญเงิน ไดแก นางสาวสุมาล ี วิลุนดก เหรียญเงินสาระคณิตศาสตร  นางสาวประภาศิริ 
ศรีเตชะ     เหรียญเงินระดับอนุบาล และนางสาววราภาภรณ กุลกุมภีร  เหรียญเงินระดับอนุบาล 
๘. รางวัลครูผูมีผลงานเปนที่ประจักษ จาํนวน ๕ คน ดังนี้ คือ นายวิภาส เลิศนราวาทิต นางสาววไิลวรรณ เหม
ทานนท นางดารา แหลมหลัก นางสาวอรอุมา วัฒนศิริ และ นางรัตนติการณ สันทัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

   ระดับนักเรียน 
    (รางวลัเหรียญทอง / รางวลัชนะเลิศ/รางวัลดีเดน) 

กรีฑานักเรียนแหลมฉบังเกมส  ไดรับรางวลั  ๒  เหรียญทอง ๖  เหรียญเงิน    ๙ เหรียญ 

ทองแดง  และ ถวยรวมรองชนะเลิศอันดับ  ๑  รุนอายุ  ๑๒  ป ชาย การแขงขันทักษะทางวิชาการ งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๖ "สุดยอดเด็กไทย คิดไกลคิดเยี่ยม เปยมคุณธรรม" ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ

ศรีราชา  เด็กหญิงปยะธิดา   เกตุทรัพย ไดรับรางวลัเหรียญทองแดง  การแขงขันรวม "ศิลปสรางสรรค"  ระดับ

ประถมศึกษา เด็กหญิงศศิธร เอ่ิมอิ่ม , เด็กหญิงณัฏณิชา   แกวใหม   ไดรับรางวัลเหรียญทอง  การ แขงขันการ

สรางภาพดวยการปะติด  ระดับประถมศึกษา เด็กชายศุภกฤต   ประพฤติชอบ , เด็กหญิงณัฐวิภา   สองใส , เด็กหญิง

ฐิติกาญน    ดวงกูลไดรับรางวัลเหรียญทอง  การแขงขันประติมากรรมนูนสูง  ระดับประถมศึกษา เด็กหญิงเบญวรรณ   

แสงอรุณ , เด็กหญิงเขมิกา   พงษถาวร , เด็กหญิงสลิลทิพย   มั่งทรัพย , เด็กชายศุภวิชญ  แหวนหลวง  , เด็กหญิงศศิ

ชาติ   ชาํนิ , เด็กหญิงวิภาวี   เลาคิมสวัสดิ์ , เด็กหญิงวริศรา   คาํหมอ , เด็กชายภานุวัฒนอาศัยบุญ   เด็กหญิงพร

พิมล , ปนทรัพย, เด็กชายพงษดนัย   เดชสุภา , เด็กหญิงปทิตตา  โตชาวนา , เด็กหญิงนริศราสีมา, เด็กหญิงญาวดี  

ทิมศรี ,เด็กชายชาญ ชัย เหลือหลาย , เด็กหญิงชลธิชา   เทียมเวหา , เด็กหญิงจิราวรรณ   มักเจริญทรัพย , เด็กหญิง

จิรัชยา   กาสี , เด็กหญิงกนกวรรณ   ชายดี , เด็กหญิงกชกร   ตะเภา , เด็กหญิงปรีดาภรณ  เชตฐราช  ไดรับรางวลั

เหรียญทอง  การแขงขันการบรรเลง วงอังกะลุง ระดับประถมศึกษา เด็กชายกองเกียรติ  ศรีพุทธา , เด็กชาย

อดุลวิทย   ปนัดเศรณี , เด็กชายพลวัตร   แสนสะอาด ,เด็กหญิงพรรัมภา    โคกกระเทียม , เด็กหญิงปุณณดา   ชอ

เกตุ , เด็กหญิงปภาพินน   อรญัทอง , เด็กหญิงปทิตตา ปานวิมล , เด็กชายขอบภพ   ธรรมทวี   ไดรับรางวัลเหรียญ

ทอง  การแขงขันรําวงมาตรฐาน  ระดับประถมศึกษา เด็กหญิงจิรนันท   พรหมจรรย    ไดรบัรางวัลเหรียญทอง   

การแขงขันขับรองเพลงสากล เด็กหญิงปรีดาภรณ  เชตฐราช ไดรับรางวลัเหรียญทอง   การแขงขันเดี่ยวขิม ๗ หยอง 

เด็กหญิงอารีรัตน   สุนทรวงษ , เด็กหญิงรินรดา   ชินน้ําพอง , เด็กหญิงธมลวรรณ    บัวไสว  เด็กหญิงธนิษฐา   สาย

อุต , เด็กหญิงฐานิกา   ถนอมรอด , เด็กหญิงจิตติมากร   กวางทุง  ไดรับรางวัลเหรียญทอง   การแขงขันนาฎศิลป

ไทยอนุรักษ เด็กหญิงอารีรัตน   สุนทรวงษ , เด็กหญิงศศิกานต  เจตนาดี , เด็กหญิงรินรดา   ชินน้าํพอง , เด็กหญิง

นารีรัตน   สุกใส , เด็กหญิงธมลวรรณ   บัวไสว , เด็กหญิงธนิษฐา   สายอุต , เด็กหญิงฐานิกา   ถนอมรอด , เด็กหญิง

จิตติมากร   กวางทุง  ไดรับรางวัลเหรียญทอง   การแขงขันนาฎศิลปไทยสรางสรรคเด็กหญิงธนิสร   ศรีปญญา   

ไดรับรางวลัเหรียญเงิน   พูดสุนทรพจนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนเด็กหญิงณัฐมล   กลิ่นหอมหวน   ไดรับรางวลั

เหรียญทองแดง  การแขงขันเรียงความและคัดลายมือ   ระดับมัธยมฯเด็กชายวีรภาพ    จันททะผล , เด็กชายเจษฎา

ภรณ  นอยอินทร   ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง  การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา เด็กหญิงณัฏฐานุช   

คุณโฮ  เด็กหญิงชนิสรา   ธนะจักร , เด็กหญิงอรปรีญา   ศรีราชัย , เด็กหญิงอรนิษฐา   ตือยศ , เด็กหญิงศุภพิชญ   

ผาสุก  , เด็กหญิงศุกรดา   สุขโข , เด็กหญิงศิวพลอย   เนตรถาวรศิริ , เด็กหญิงศิริลักลักษณ   รัชโต , เด็กหญิงศริน

ธร   กระจาง เด็กหญิงลลิดา   เคียงศรี , เด็กหญิงนภสร   แกวรุงเรือง , เด็กหญิงธนัฐปภา   เจริญยิ่ง  เด็กหญิงณิ

ชานันท   วุฒิยา   ไดรับรางวลัเหรียญเงิน  การแขงขันแอโรบิก เด็กชายชรินธร   มวงแงว , เด็กหญิงฐานิดา   ถนอม

รอด   ไดรับรางวลัเหรียญทองแดง  การแขงขันแตงบทรอยกรอง กลอนสี่ เด็กหญิงอารียา   กาเต่ือย   ไดรับรางวัล

เหรียญทองแดง  การแขงขันการเขียนเรียงความและ คัดลายมือ เด็กหญิงสุพิชา   จนัทเขต , เด็กหญิงสุวิชาดา   รักษา

ถิ่น ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง เด็กหญิงกรกมล   กมลนาวิน , 

เด็กหญิงจันทรรัจน   ศรีพินิจ , เด็กหญิงจันทิรา   วงคเคน  เด็กหญิงนฤมล   ถ้ําอมร , เด็กหญิงพรพรรณ   เมือง

เชียงหวาน , เด็กหญิงภัทรานิษฐ   วรภาพ  เด็กหญิงยลดา   บุญมาก , เด็กหญิงศรัญพร   บุญคุณากร , เด็กหญิงศุภา



๓๐ 

 

วิณี   ชาญปอม , เด็กหญิงเจนณิษา   จาํสันเทียะ  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน   การประกวดสวดมนตแปล เด็กหญิงนัฐ

ธิดา   นครวงษ , เด็กชายสหพัฒน    พัฒนสระคู , เด็กหญิงวราภรณ   วรรณศรี        เด็กชายเทวนาค   วิลัยศิลป  

ไดรับรางวลัเหรียญทองแดงการประกวดมารยาทไทย การแขงขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ป

การศึกษา ๒๕๕๖"สุดยอดเด็กไทย คิดไกลคิดเยี่ยม เปยมคุณธรรม" สพม.๑๘   เด็กหญิงณัฐกานต  สุแดงนอย , เด็ก

หญิงณัฐชยา   ขนชัยภูมิ , เด็กหญิงจิรวดี   รักสูงเนิน  เด็กหญิงจรรยาพร   คาํประสทิธิ์ , เด็กหญิงบุญพิทักษ   

โชคใจดี , เด็กหญิงณัฐนันท   พรหมจรรยเด็กหญิงณัฐรัตน   บรรณสาร ,  เด็กหญิงธนภรณ    หงสดํา , เด็ก

หญิงวนันนันท    อินทจิตร เด็กชายธีรภัทร   แสนนอก , เด็กหญิงพรพิมล   จันทรเกตุ , เด็กหญิงพัชชา   เนตรสวาง   

เด็กชายภานุวัฒน   ยาชัย , เด็กชายศรัณย   ภาคทวี , เด็กหญิงศิรินภา   เทียมเวหา , เด็กหญิงสาวิณี   ลากระสงค , 

เด็กหญิงกฤติยาภรณ    สําเพยีร , เดก็หญิงกรกนก   จงจิรกิตต์ิกุล , เด็กหญิงกิตติพร  ภิญโญยิ่งทรัพย   ไดรับรางวัล

เหรียญทอง    การแขงขันวงอังกะลุง ระดับช้ัน ม.๑.-ม.๖ เด็กหญิงสาวิณี  ลากระสงค ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การ

แขงขันเดี่ยวซอดวง ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  เด็กหญิงณัฐนันท   พรหมจรรย   ไดรบัรางวัลเหรียญเงิน   การแขงขันขับ

รองเพลงสากล ระดับ ม.ตน  เด็กหญิงจุฑาภรณ    ใจโอบออม   ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง   การสรางภาพดวยการ

ปะติด   ม.ตน  เด็กชายดนุกร   พรมสวัสดิ์ , เด็กหญิงพิมพลภัส   ประกอบการ  ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การ

แขงขันวาดภาพระบายสี ม.ตน  เด็กชายณัฏฐชัย   สุขเกษม , เด็กชายณัฐพงษ   เทียนชยัภูมิ , เด็กชายสมศักดิ์   

อรุณวัฒน   ไดรับรางวลัเหรียญเงิน   การแขงขันประติมากรรมลอยตัว ม.ตน  เด็กหญิงณัฐนันท   พรหมจรรย   

ไดรับรางวลัเหรียญทอง  การแขงขันขับรองเพลงพระราชนพินธระดับ ม.ตน  กิจกรรม ๖๕ ป บางละมุง มุงสู

มาตรฐานสากล เด็กหญิงสิโรธร   ทองบุญสง , เด็กหญิงสุชาทิพ   รอดนิ่ม , เด็กหญิงสุวิชาดา   รักษาถิ่น เด็กหญิงสิริ

ธร   ทองบุญสง , เด็กหญิงพิชญดา   สุขสารท , เด็กหญิงอรปรีญา   ศรีลาชัย  เด็กหญิงอิงเดือน   ลาภทวี , เด็กหญิง

ธัญชนก   ธนธรรมกุล   ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  การประกวดการแสดงอาเซียน  กิจกรรมวันวิชาการ

โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา เด็กหญิงณัฐนันท   พรหมจรรย ไดรับรางวลัชนะเลิศ  การแขงขันขันรองเพลงไทยลูกทุง 

เด็กหญิงชินานันท   ทองโสม ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  การแขงขันสุนทรพจนภาษาไทย เด็กชายสิรชิัย   จุ

ทะบาล , เด็กหญิงสิรินาถ   ตรีปญญา , เด็กชายสหชัย  จันทรทรง , เด็กหญิงชนาพร   ชมชื่น   ไดรับรางวัลชมเชย  

การแขงขันมารยาทไทย  เด็กชายธีรฌาน  แทนทอง  ไดรับรางวัลชมเชย  การแขงขันโปรแกรมคอมพิวเตอร

PHOTOSHOP CS  เด็กหญิงโยษิตา   จีนบุญมี , เด็กหญิงนุชจรี   แสงเรือง   ไดรับรางวัลชมเชย การประกวดชุดรี

ไซเคิล เด็กชายอภิวิชญ   ธิณปภาดา  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  การแขงขันโปรแกรมคอมพิวเตอร 

PHOTOSHOP CS ๔ เด็กหญิงธนิสร   ศรีปญญา   ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๒  การแขงขันสุนทรพจน

ภาษาอังกฤษ  การแขงขันทักษะวิชาการประตูแดงแยมบาน ณ ร.ร.เทศบาลบานศรีมหาราชา เด็กหญิงพิชชาภา   ศรี

วิเศษ   ไดรับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ ๒  การแขงขันสุนทรพจนภาษาจีน  เด็กหญิงธนิสร   ศรีปญญา   ไดรับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ ๒  การแขงขันสุนทรพจนภาษาอังกฤษ  เด็กหญิงนริศรา    พูลพิพัฒน , เด็กชายอธิปชา   วัฒน

วิจิตร , เด็กหญิงสุพิชา   จันทเขต  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร  ระดับ

ประถมศึกษา  เด็กหญิงอภิสรา   พลเยี่ยม , เด็กชายอลงกรณ   ศรีนรชาญ , เด็กหญิงสิรินาถ   ตรีปญญา เด็กหญิง

กนกวรรณ   สามงามนุ , เด็กหญิงณัฐนันท   พรหมจรรย , เด็กหญิงปุณยพร   รอดนิล เด็กหญิงสุพิชชา   ลัทธยาพร , 

ณัฐณัฐ   บรรณสาร  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแขงขันแดนซเซอรและนักรอง  เด็กหญิงพิมพนิภา  มาณี

คํา , เด็กชายคฑาวุฒิ   เผือกสะอาด , เด็กหญิงอารียา  รูสขุ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  การแขงขันโครงงาน

วิทยาศาสตร  ระดับมัธยมตน  การแขงขันกระโดดเชือกในโครงการ “Ropeskipping Championship” ครั้งที่ ๔  

ไดรับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ ๑  ทีมวองไวชาย  รุนอายุ ๑๐ – ๑๔ ป  ประกอบดวย  เด็กชายนันทพงษ   สัตยากร 



๓๑ 

 

 เด็กชายปฐมพร   สัตยะวงค , เด็กชายอาทิตย   สวุรรณสิทธิ์ , เด็กชายเอกพล   นาอุดม , เด็กชายเทพ

พิทักษ   ศิริสาํราญ , เด็กชายนันทวัฒน   สัตยากร , เด็กชายอิศรา   ทักษิณบุตร , เด็กชายวรวัฒน   พรมแตง ,เด็ก

ชายวรวุฒิ   พรมแตง , เด็กชายวรากร   ชาแดง  การแขงขันกระโดดเชือก THAI OILS ROPE SKIPPING 

CHAMPIONSHIPS   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ทีมวองไวชาย  รุนอายุ ๑๐ – ๑๔ ป  ประกอบดวย เด็กชายนันท

พงษ   สัตยากร , เด็กชายปฐมพร   สัตยะวงค , เด็กชายอาทิตย   สวุรรณสิทธิ์ ,เด็กชายเอกพล   นาอุดม , เด็กชาย

เทพพิทักษ   ศิริสาํราญ , เด็กชายนันทวัฒน   สัตยากร , เด็กชายอิศรา   ทักษิณบุตร , เด็กชายวรวฒัน   พรมแตง ,

เด็กชายวรวุฒ ิ  พรมแตง , เด็กชายวรากร   ชาแดง , เด็กชายชนะชล   คลังนอย , เด็กชายเปรื่องปรัชย   แกว

ประณีต , เด็กชายสมาน   มานุจํา , เด็กชายณัฐสุบรรณ   ใสสะรัง , เด็กชายวรินทรรัตน   สาโรจน รางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ ๑  ทีมดับเบิ้ลดัตชสปดรีเลย  รุนอายุ  ๑๐ – ๑๔ ป  ประกอบดวย   เด็กชายฐนพล   รัตนวงศ , 

เด็กชายเทพพิทักษ   ศิริสาํราญ , เด็กชายวรวัฒน   พรมแตง ,เด็กชายวรวุฒิ   พรมแตง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  

ทีมวองไวหญิง  รุนอายุ ๑๐ – ๑๔ ป  ประกอบดวย  เด็กหญิงพิชยสินีย   สอนเจริญทรัพย , เด็กหญิงศรัญญา   หวัง

ชื่น , เด็กหญิงอารียา   รูสุข ,   เด็กหญิงกวินธิดา   อุกอาจ , เด็กหญิงมันทนาพร   นุมบัว , เด็กหญิงนฤมล   เนื่อง

นอย , เด็กหญิงจันทิมาพร  เหลืองออน , เด็กหญิงวทัญญา   ดาวเรือง , เด็กหญิงมาริษา   นาถ้าํนาค,เด็กหญิงสุพิชชา  

ลัทธยาพร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

๑๑.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสําเร็จ 
 

ระดับปฐมวัย 
 

ที ่ ช่ือโครงการ / กิจกรรม 
เปาหมาย ความสําเร็จ 

(จํานวน / รอยละ) 
๑ โครงการสงเสริมพัฒนาการทาง

รางกาย 
๑. เด็กรอยละ ๘๕.๐๐ มีน้ําหนัก 
สวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
๒. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ มีทักษะการ
เคล่ือนไหวตามวัย 
๓. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง 
๔. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ หลีกเลี่ยงตอ
สภาวะที่เสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ ภัย และ
สิ่งเสพติด 

๙๗.๐๒ (ดีเยี่ยม) 
 

๙๙.๗๕ (ดีเยี่ยม) 
 

๑๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 

๑๐๐ (ดีมาก) 

๒ โครงการสงเสริมพัฒนาการทาง
อารมณ และจิตใจ 

๑. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ ราเริงแจมใส มี
ความ รูสึกที่ดีตอตนเอง 
๒. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ มีความมั่นใจ 
และกลาแสดงออก 
๓. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ ควบคุมอารมณ
ตนเองไดเหมาะสมกับวัย 
๔. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ ชื่นชมศิลปะ 
ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาต ิ

๙๙.๐๑ (ดีเยี่ยม) 
 

๙๗.๐๒ (ดีมาก) 
 

๙๘.๕๑ (ดีเยี่ยม) 
 

๙๙.๐๑ (ดีเยี่ยม) 
 

๓ โครงการพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารจัดการของผูบริหาร 

๑. ผูบริหารเขาใจปรัชญา และหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับคุณภาพ ดี
เยี่ยม 
๒ .ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และ
ความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาปฐมวัย 
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๓. ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมี
สวนรวมและใชขอมูลการประเมินผล
หรือการวิจัยเปนฐานคิดทางดานวชิาการ
และการจัดการ ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๔. ผูบริหารสามารถบริหาร จัดการ
การศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๕. ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหมีประสิทธิภาพ ในระดับ
คุณภาพ   ดีเยี่ยม 
๖. ผูบริหารใหคําแนะนํา คาํปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษา

๓.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 

๓.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๓.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 

๓.๐๐ (ดีมาก) 
 
 

๓.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๓.๐๐ (ดีมาก) 
 
 
 



๓๓ 

 

ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ใน
ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
๗. เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

๒.๐๐ (ดีมาก) 
 

๔ โครงการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร 

๑. สถานศึกษามีการจัดทาํหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ     ในระดับคุณภาพ ดี
เยี่ยม 
๒. ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายเกิดความ
ตระหนักและเขาใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

๓.๒๐(ดีมาก) 
 
 

๓.๒๐(ดีมาก) 
 

 

  ๓. ครูจัดกิจกรรมเสริมสรางความ
ตระหนักรูและเขาใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๔. สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูปกครอง 
ชุมชน และทองถิ่น เขามามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาและพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา  
ในระดับคุณภาพ    ดีเยี่ยม  
๕.  สถานศึกษาจัดใหมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอยางรอบดาน  ใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

๔.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๓.๒๐ (ดีมาก) 
 
 
 
 

๔.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 

๕ โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

๑. สถานศึกษากําหนดมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒. สถานศึกษาจัดทําและดําเนินการตาม
แผน พัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๓. สถานศึกษาจัดระบบขอมูลสาระ
สนเทศและใชสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๔. สถานศึกษาติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาํเนินงาน คณุภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา ในระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม 
๕. สถานศึกษานาํผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช

๐.๘๐ (ดีมาก) 
 
 

๐.๘๐ (ดีมาก) 
 
 
 

๐.๘๐(ดีมาก) 
 
 

๐.๔๐ (ดีมาก) 
 
 
 

๐.๔๐ (ดีมาก) 
 
 



๓๔ 

 

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาอยาง
ตอเนื่อง ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๖. สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปที่
เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 
๑.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

๖ โครงการสรางสังคมแหงการ
เรียนรู 

๑. สถานศึกษามีการจัดโครงการ 
กิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็ก
และบุคลากรในสถานศึกษา ในระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒. สถานศึกษามีโครงการ กิจกรรมที่
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองคกรท่ี
เกี่ยวของ     ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

๒.๕๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๒.๕๐ (ดีเยี่ยม) 

๗ โครงการพัฒนาสถานศึกษา ตาม
ปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนน 

๑. สถานศึกษาจัดโครงการกิจกรรม
พัฒนาเด็กใหบรรลุตามเปาหมาย 
ปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนนการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
๒. ผลการดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมาย ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

๒.๔๐ (ดีมาก) 
 
 

 
๒.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

๘ ยกระดับคุณภาพสถานศึกษา ๑. สถานศึกษา มีการจัดโครงการและ
กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย
ตามแนวทางการปฏิรูปการศกึษาระดับ
ปฐมวัย ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒. สถานศึกษามีผลการดาํเนินงานบรรลุ
ตามเปาหมาย ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

๓.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 

๒.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนตน 

ที ่ ช่ือโครงการ / กิจกรรม 
เปาหมาย ความสําเร็จ 

(จํานวน / รอยละ) 
๑ สรางเสริมสุขภาพและ

สุนทรียภาพของผูเรียน 
๑. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ มีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและออกกําลังกายอยาง
สม่ําเสมอ 
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ มีน้ําหนัก 
สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑมาตรฐาน 
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ ปองกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดใหโทษ และหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง 
โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ 
๔. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ เห็นคุณคาใน
ตนเอง  มีความม่ันใจ และกลาแสดงออก
อยางเหมาะสม 
๕. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ มีมนุษยสัมพันธ
ที่ดีและใหเกียรติผูอื่น 
๖. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ สรางผลงาน
จากเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตร/ี
นาฏศิลป กีฬา 

๙๖.๔๘ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๙๖.๙๖ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๙๔.๕๗ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 
 

๙๔.๓๗(ดีเยี่ยม) 
 
 

๙๖.๓๙ (ดีเยี่ยม) 
 

๙๗.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

๒ โครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงค 

๑. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐  มีลักษณะท่ี
พึงประสงคตามหลักสูตร 
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐  มีความเอื้อ
อาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมี
พระคุณ 
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐  ยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง 
๔. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐  ตระหนัก รู
คุณคา รวมอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม 

๑๐๐.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 

๙๘.๐๘(ดีเยี่ยม) 
 

๙๗.๒๗(ดีเยี่ยม) 
 

๙๘.๔๐ (ดีเยี่ยม) 

๓ โครงการสงเสริมทักษะการเรียนรู 

 

๑. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ มีนิสัยรักการ
อานและแสวงหาความรูดวยตนเองจาก
หองสมุด แหลงเรียนรู และสื่อตางๆ 
รอบตัว 
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ มีทักษะใน
การอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถาม
เพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

๙๖.๕๒ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๙๖.๒๖ (ดีเยี่ยม) 
 

 

  ๓. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ เรียนรูรวมกัน
เปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
การเรียนรูระหวางกัน 

๙๖.๖๘ (ดีเยี่ยม) 
 
 



๓๖ 

 

๔. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ ใชเทคโนโลยี
ในการเรียนรู และนาํเสนอผลงาน 

๙๖.๕๐ (ดีเยี่ยม) 

๔ โครงการสรางเสริมความสามารถ
ในการคิดและแกปญหา 

๑. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ สรปุความคิด
จากเรื่องที่อาน ฟง และดู และส่ือสาร
โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ นําเสนอวิธีคิด 
วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธกีารของ
ตนเอง 
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ กําหนด
เปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ 
๔. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ มีความคิด
ริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความ
ภาคภูมิใจ 

๙๔.๓๗ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 

๙๖.๔๖ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๙๔.๖๗ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๙๕.๙๔ (ดีเยี่ยม) 

๕ โครงการพัฒนาความรูและทักษะ
ท่ีจําเปนตามหลักสูตร 

๑. ผูเรียนรอยละ ๗๕.๐๐ มีผลสัมฤทธิ์
ทาง การเรียนแตละกลุมสาระเปนไป
ตามเกณฑ 
๒. ผูเรียนรอยละ ๘๐.๐๐ มีผลการ
ประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑ 
๓. ผูเรียนรอยละ ๗๐.๐๐ มีผลการ
ประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
เปนไปตามเกณฑ 
๔. ผูเรียนรอยละ ๔๐.๐๐ มีผลการ
ทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ 

๕๑.๓๘ (พอใช) 
 
 

๘๗.๔๑ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๗๔.๕๔ (ดีมาก) 
 
 

๖๒.๑๕ (ดีเยี่ยม) 

๖ โครงการเสริมสรางทักษะการ
ทํางานและเจตคติตออาชีพสจุริต 

๑. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ วางแผนการ
ทํางานและดําเนินการจนสาํเรจ็ 
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ ทํางานอยางมี
ความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ ทํางานรวมกับ
ผูอื่นได 
๔. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ มีความรูสึกท่ี
ดีตออาชีพสุจริต และหาความรูเกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ 

๙๕.๖๒ (ดีเยี่ยม) 
 

๙๕.๗๕ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๙๕.๗๘ (ดีเยี่ยม) 
 

๙๖.๓๑ (ดีเยี่ยม) 

๗ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
คร ู
 
 

๑. ครูรอยละ  ๙๐.๐๐  มีการกําหนด
เปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู  
ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค 
๒. ครูรอยละ  ๙๐.๐๐  มีการวิเคราะห

๙๔.๑๘ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 

๙๓.๐๔ (ดีเยี่ยม) 



๓๗ 

 

 ผูเรียนเปนรายบุคคลและใชขอมูลในการ
วางแผนการ จัดการเรียนรู  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน 

  ๓. ครูรอยละ  ๙๐.๐๐  ออกแบบและ
จัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปญญา 
๔. ครูรอยละ  ๙๐.๐๐  ใชสื่อและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ผนวกกับการนํา
บริบทและ        ภูมิปญญาของทองถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 
๕. ครูรอยละ  ๙๐.๐๐ มีการวัดและ
ประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียน  ดวยวิธีการที่
หลากหลาย 
๖. ครูรอยละ  ๙๐.๐๐  ใหคําแนะนํา  
คําปรึกษา  และแกไขปญหาใหแกผูเรียน    
ทั้งดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวย
ความเสมอภาค 
๗. ครูรอยละ  ๙๐.๐๐  มีการศึกษา 
วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชา
ที่ตนรับผิดชอบ  และใชผลในการปรับ
การสอน 
๘. ครูรอยละ  ๙๐.๐๐ ประพฤติปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่ดี
ของสถานศึกษา 
๙. ครูรอยละ  ๙๐.๐๐  จัดการเรียนการ
สอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมายเต็มเวลา 
เต็มความ สามารถ 

๙๑.๖๖ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 

๙๗.๒๓ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 

๙๗.๐๒ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 

๙๘.๐๘ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 

๑๐๐.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 

๙๗.๕๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๙๗.๘๗ (ดีเยี่ยม) 
 

๘ โครงการพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารจัดการของผูบริหาร 

๑. ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และ
ความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน ใน
ระดับคุณภาพ ดี 
๒. ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมี
สวนรวมและใชขอมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดาน
วิชาการและการจัดการ ในระดับ
คุณภาพ ดี 
๓. ผูบริหารสามารถจัดการศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการประจําป ในระดับ
คุณภาพ ดี 

๑.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๒.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 
 

๒.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 



๓๘ 

 

๔. ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ 
ในระดับคุณภาพ ดี 
๕. นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ใน
ระดับคุณภาพ ดี 
๖. ผูบริหารใหคําแนะนํา คาํปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา ในระดับ
คุณภาพ ดี 

๒.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๑.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๒.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 

๙ โครงการประสานความรวมมือ
ระหวางคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูปกครอง และ
ชุมชน 

๑. คณะกรรมการสถานศึกษารูและ
ปฏิบัติหนาท่ีตามที่ระเบียบกําหนด ใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒. คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ
ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมาย ในระดับคุณภาพ ดี
เยี่ยม 
๓. ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาสถานศึกษา ในระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม 

๒.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๑.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 
 

๒.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

๑๐ โครงการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสูการปฏิบัติ 

๑. หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคลองกับทองถิ่น ในระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม 
๒. สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิม่เติมท่ี
หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัด ความสามารถ และความ
สนใจ ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๓. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ 
ความ สามารถ  ความถนัด และความ
สนใจของผูเรียน ในระดับคุณภาพ ดี
เยี่ยม 
๔. สถานศึกษาสนับสนุนใหครูจัด
กระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง 
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๕. สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายใน 
กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง
สม่ําเสมอ ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

๒.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๑.๙๔ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 

๑.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 
 

๑.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 

๑.๘๒ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 



๓๙ 

 

๖. สถานศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน   ที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุม
ถึงผูเรียนทุก คน  ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

๑.๘๒ (ดีเยี่ยม) 
 

๑๑ โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอม
และบริการในโรงเรียน 

๑. สถานศึกษามีหองเรียน 
หองปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง 
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกพอเพียงอยูในสภาพการไดดี 
สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรู
สําหรับผูเรียน ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมที่
สงเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผูเรียนในระดับคุณภาพ ดี
เยี่ยม 
๓. สถานศึกษาจัดหองสมุดที่ใหบริการ
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให
ผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง และหรือเรียนรู
แบบมีสวนรวม   ในระดับคุณภาพ ดี
เยี่ยม 

๓.๕๗ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 
 
 

๒.๕๓ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 

๒.๕๘ (ดีเยี่ยม) 

๑๒ โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถาน ศึกษา 

๑. สถานศึกษากําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก 
๒. สถานศึกษาจัดทําและดําเนินการตาม
แผน พัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
๓. สถานศึกษาจัดระบบขอมูลสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
๔. สถานศึกษามีระบบติดตามตรวจสอบ 
ประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ในระดับ
คุณภาพ  ดีมาก 
๕. สถานศึกษานาํผลการประเมินทั้ง
คุณภาพภายในและภายนอกไปใช
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาอยาง
ตอเนื่อง ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
๖. สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปที่
เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

๑.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๑.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 
 

๑.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๐.๕๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 

๐.๕๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 

๑.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

๑๓ โครงการสรางสังคมแหงการ ๑. สถานศึกษามีการสรางและพัฒนา ๕.๐๐ (ดีเยี่ยม) 



๔๐ 

 

เรียนรู แหลงเรียนรูและใชประโยชนจากแหลง
เรียนรูทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนา การเรียนรูของ
ผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมท้ังผูที่เกี่ยวของ ในระดับคุณภาพ ดี
เยี่ยม 
๒. สถานศึกษามีการแลกเปลีย่นเรียนรู
ระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 
และองคกรที่เกี่ยวของ ในระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 

๕.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

๑๔ โครงการพัฒนาสถานศึกษา ตาม
วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนน 

๑. สถานศึกษาจัดโครงการ กจิกรรมที่
สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย 
วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของ
สถานศึกษา ในระดับคุณภาพ ดี 
๒. ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียน
บรรลุตามเปาหมาย วสิัยทัศน ปรัชญา
และจุดเนนของสถานศึกษา ในระดับ
คุณภาพ ดี 

๒.๖๖ (ดีเยี่ยม) 
 
 
 

๑.๘๔ (ดีเยี่ยม) 

๑๕ โครงการยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษา 

๑. สถานศึกษามีการจัดโครงการ 
กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย 
จุดเนน ตามแนว ทางการปฏริูป
การศึกษา ในระดับคุณภาพ    ดีมาก 
๒. สถานศึกษามีผลการดาํเนินงานบรรลุ
ตามเปาหมาย  ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

๓.๐๐ (ดีเยี่ยม) 
 
 

๒.๐๐ (ดีเยี่ยม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปที่ผานมา  
 ๑๒.๑ ระดบัการศึกษาปฐมวัย      *  ใหบันทึกระดับคุณภาพ เชน พอใช  ดี ....ตามผลประเมิน 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุ
ง 

พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ดานคุณภาพเด็ก      
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย      
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ      
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคม      
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา      
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา      
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี  ประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 
     

มาตรฐานที่ ๖ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา      
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ  

สถานศึกษาตาม 
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

     

มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู      
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ให

สถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 
     

มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา      
มาตรฐานที่ ๑๐  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาปรัชญา 

วิสัยทัศน และจุดเนนของการศึกษาปฐมวัย 
     

มาตรฐานที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น 

     

มาตรฐานที่สถานศึกษาเพิ่มเติม      
มาตรฐานที่ ……. ดานมาตรการสงเสริม      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

๑๒.๒ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน   *  ใหบันทึกระดับคุณภาพ เชน พอใช  ดี ....ตามผลประเมิน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับป
รุง 

พอใ
ช 

ดี ดีมาก 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน      
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ      
มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพงึประสงค      
มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง                 

รักเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
     

มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิด 
สรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล 

 
 

   

มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร      
มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ              
 ทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

 
 

   

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา      
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

 
 

   

มาตรฐานที่  ๘  ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี                   
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
 

   

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน ฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
 

   

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู                     
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

     

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่                      
สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

     

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ                       
สถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

     

มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู      
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา 
เปนสังคม แหงการเรียนรู 

     

มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา      
มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน 
ปรัชญา  และจุดเนนท่ีกําหนดขึ้น 

     

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม      
มาตรฐานที่ ๑๕   การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูป 
การศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

     

 

 

 



๔๓ 

 

๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผานมารอบสอง       

       ๑๓.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
      โรงเรียน…บุญจิตวิทยา….ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสอง  
เมื่อวันท่ี………๒๔…………ถึง……๒๖………เดือน……พฤจิกายน……พ.ศ…๒๕๕๓.ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
ของสถานศึกษา  มีการประเมิน  ๓ ดาน คือ ผูบริหาร ดานครู และดานผูเรียนซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตาม
มาตรฐานเปนตารางดังตอไปนี้ 

๑๓.๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน :  
การศึกษาปฐมวัย 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา คา 

เฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ 

คาเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

คะแน
น 

ระดับ
คุณภาพ 

ดานผูเรียน       
มาตรฐานที่ ๑   ผูเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรมและคานิยมที่
พึงประสงค 

๓.๘๒ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๙๑ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒  ผูเรียนมีสุขนิสัย 
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ด ี

๓.๓๙ ดี ๓ ดี ๓.๑๙ ดี 

มาตรฐานที่ ๓  ผูเรียนมีสุนทรียภาพ
และลักษณะนิสัยดาน
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

๓.๗๓ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๖ ดีมาก 
 

มาตรฐานที่ ๔  ผูเรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห คิด
สังเคราะห  มี
วิจารณญาณ มีความคิด
สรางสรรค คิดไตรตรอง
และมีวิสัยทัศน 

๓.๒๐ ดี ๓ ดี ๓.๑๐ ดี 

มาตรฐานที่ ๕   ผูเรียนมีความรูและ
ทักษะที่จําเปนตาม
หลักสูตร 

๓.๕๐ 
 
 

ดีมาก ๓ ดี ๓.๒๕ ดี 

มาตรฐานที่ ๖  ผูเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง  
รักการเรียนรู และพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง 

๓.๓๒ 
 

ดี ๓ ดี ๓.๑๖ ดี 

มาตรฐานที่ ๗  ผูเรียนมีทักษะในการ
ทํางาน รักการทาํงาน  
สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตอ

๓.๖๖ ดีมาก ๓ ดี ๓.๓๓ ดี 



๔๔ 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน :  
การศึกษาปฐมวัย 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา คา 

เฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ 

คาเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

คะแน
น 

ระดับ
คุณภาพ 

อาชีพสุจริต 
ดานครู       
มาตรฐานที่ ๘   ครูมีคุณวุฒิ/ความรู  
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ 
และมีครูเพียงพอ 

๓.๘๐ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๙๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๙   ครูมีความสามารถใน 
การจัดการเรียนการสอนอยางมี 
ประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๓.๓๙ ดี ๓ ดี ๓.๑๙ ดี 

ดานผูบริหาร 
      

มาตรฐานที่ ๑๐  ผูบริหารมีภาวะผูนํา 
และมีความ  สามารถในการบริหาร 
จัดการ 

๓.๒๘ ดี ๔ ดีมาก ๓.๖๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัด 
องคกร /โครงสรางและการบริหารงาน 
อยางเปนระบบ   ครบวงจร ใหบรรลุ 
เปาหมายการศึกษา 

๒.๙๒ ดี ๔ ดีมาก ๓.๔๖ ดี 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัด 
กิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน 
ผูเรียนเปนสําคัญ 

๓.๔๗ ดี ๓ ดี ๓.๒๔ ดี 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษาม ี
หลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและ 
ทองถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือตอ 
การเรียนรู 

๒.๖๐ พอใช ๔ ดีมาก ๓.๓๐ ดี 

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาสงเสริม 
ความสัมพันธและความรวมมือกับ 
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

๓.๒๖ ดี ๔ ดีมาก ๓.๖๓ ดีมาก 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมไดมาตรฐานคุณภาพ สมศ.      ได          ไมได 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

๑๓.๑.๒ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน :  
ประถมและมัธยมศึกษา 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา คา 

เฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ 

คาเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ดานผูเรียน       
มาตรฐานที่ ๑   ผูเรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 

๓.๕๖ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๗๘ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒  ผูเรียนมีสุขนิสัย  
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

๓.๔๕ ดี ๓ ดี ๓.๒๓ ดี 

มาตรฐานที่ ๓  ผูเรียนมีสุนทรียภาพ 
และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และ 
กีฬา 

๓.๑๐ ดี ๔ ดีมาก ๓.๕๕ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔  ผูเรียนมีความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห  มี 
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิด 
ไตรตรองและมีวิสัยทัศน 

๒.๗๒ พอใช ๒ พอใช ๒.๓๖ พอใช 

มาตรฐานที่ ๕   ผูเรียนมีความรูและ 
ทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
 

๒.๖๕ พอใช ๓ ดี ๒.๘๓ ดี 

มาตรฐานที่ ๖  ผูเรียนมีทักษะในการ 
แสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการ 
เรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

๒.๗๕ พอใช ๒ พอใช ๒.๓๖ พอใช 

มาตรฐานที่ ๗  ผูเรียนมีทักษะในการ 
ทํางาน รักการทาํงาน  สามารถทํางาน

รวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติ
ที่ดีตออาชีพสุจริต 

๓.๑๔ ดี ๔ ดีมาก ๓.๕๗ ดีมาก 

ดานครู       
มาตรฐานที่ ๘   ครูมีคุณวุฒิ/ความรู  
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ 
และมีครูเพียงพอ 

๓.๘๗ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๙๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๙   ครูมีความสามารถใน 
การจัดการเรียนการสอนอยางมี 
ประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
 

๒.๘๒ ดี ๔ ดีมาก ๓.๔๑ ดี 



๔๖ 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน :  
ประถมและมัธยมศึกษา 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา คา 

เฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ 

คาเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ดานผูบริหาร 
      

มาตรฐานที่ ๑๐  ผูบริหารมีภาวะผูนํา 
และมีความสามารถในการบรหิาร 
จัดการ 

๒.๙๒ ดี ๔ ดีมาก ๓.๖๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๑   สถานศึกษามีการจัด 
องคกร /โครงสรางและการบริหารงาน 
อยางเปนระบบ  ครบวงจร ใหบรรลุ 
เปาหมายการศึกษา 

๒.๙๕ ดี ๔ ดีมาก ๓.๔๖ ดี 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัด 
กิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน 
ผูเรียนเปนสําคัญ 

๒.๘๔ ดี ๓ ดี ๒.๙๘ ดี 

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามี 
หลักสูตรเหมาะสมกับ ผูเรียนและ 
ทองถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือตอ 
การเรียนรู 

๒.๘๔ ดี ๔ ดีมาก ๓.๔๒ ดี 

มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษาสงเสริม 
ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน 
ในการพัฒนาการศึกษา 

๓.๒๖ ดี ๔ ดีมาก ๓.๖๓ ดีมาก 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมไดมาตรฐานคุณภาพ สมศ.        ได            ไมได 
 
 ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
 ๑. ครูควรจัดสภาพการเรียนการสอนแบบโครงงาน ท่ีเนนกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหมากในทุกชวงชั้น 
เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดตั้งคําถาม คนหาเหตุผล แกปญหา คนหาคําตอบ และสรางองคความรูดวยตนเอง  
 ๒. ครูควรนําเทคนิคและวิธีสอนแบบตางๆ มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในทุกกลุมสาระการเรียนรู เชน 
การสอนแบบ CIPPA  MODEL / แบบ ๔ MAT / แบบ STORY LINE  เปนตน  
 ๓. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมเสริม และจัดแหลงเรียนรูภายในใหพอเพียง เชน หองสมุด หองคนควาหาขอมูล
จาก Internet  อีกท้ังควรปรับปรุงการนิเทศติดตาม ทั้งนิเทศการสอน และติดตามนิเทศโครงการตางๆ ใหครูมีสวนรวม
ในการจัดทําแผนและปฏิบัติการนิเทศ  มีการบันทึกผลการนิเทศเปนลายลักษณอักษร พรอมบันทึกรายงานผลวามีการ
ปรับปรุงอยางไร เพื่อไดครบวงจร PDCA ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

โอกาสและขอจํากัดของสถานศึกษา   
 

    โอกาส / จุดแขง็ของโรงเรียน คือ ตั้งอยูใกลแหลงเรียนรูที่สําคัญและเปนประโยชน  เชน แหลง ทองเที่ยว  
ต้ังอยูในเมือง อยูใกลสถานที่ราชการ โรงพยาบาล และหนวยงานอื่นๆ  ปลอดภัยตอยาเสพติด แหลงเริงรมย แหลงการ
พนันมอมเมาเยาวชน  ไดรับการสนับสนุนจากชุมชน  ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา  ภูมิปญญาทองถิ่น มี
วิทยากรในทองถิ่น ผูนําในทองถิ่นท่ีมีความรู  รวมมือกับชุมชนและหนวยงานตางๆ เพื่อบริการชุมชนดานสุขภาพ กีฬา 
นันทนาการ  การคมนาคมสะดวก มีรถรับจาง รถประจําทางผาน    มีรถรับสงระหวางโรงเรียนกับบาน  อยูใกลตลาด 
แหลงชุมชน ใกลหางสรรพสินคา  บุคลากรมีความรูความ สามารถ เอาใจใสดูแลเด็กเปนอยางดี  บุคลากรไดรับการ
สงเสริมคุณภาพใหมีจรรยาบรรณครู  สนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากร  ผูปกครองมีศรัทธา ทัศนคติ ความเช่ือมั่นท่ีดี
ตอโรงเรียน  สภาพชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจด ีผูปกครองเอาใจใสบุตรหลานเปนอยางดี  เนนจุดเดนดาน
ภาษาตางประเทศ เชน ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ 
   ขอจํากัด / จุดออนของโรงเรียน คือ ไมมีหองประชุมที่รองรับสําหรับคนจํานวนมาก  ไมสามารถขยาย
การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นได  สถานที่บริเวณโรงเรียนคับแคบ เชน พื้นที่การออกกําลังกาย พื้นท่ีทาํกิจกรรม สนาม  
และครูมีภาระงานอื่นนอกจากการสอนมาก  
 
สรุปจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 
 
   จุดเดน 

- เด็กราเริงแจมใสมีความรูสึกที่ดีตอตนเอง เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได 
- เด็กมีจินตนาการและความคิดสรางสรรค ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
- เด็กไดรับการสงเสริมในดานท่ีสนใจ ทําใหมีพัฒนาการดานรางกายท่ีเหมาะสมตามวัย 
- เด็กเปนคนดีและมีสุนทรียภาพสมวัย 
- ครูฝกเด็กใหมีความสามารถและกลาแสดงออกในสิ่งที่เด็กถนัด 
- ครูเขาใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนาํมาประยุกตใช
ในการจัดประสบการณ 

- ครูใชเครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอยางหลากหลาย และสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแกผูปกครอง 

- ครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็กและผูปกครอง 
- สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่น เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา 

- ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการการศึกษาปฐมวัย 
- สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในตามที่กําหนดในกฏกระทรวง 
 

  จุดที่ควรพัฒนา 
- โรงเรยีนมีสถานที่จาํกัดในการจัดกิจกรรมตางๆ 

  - เด็กขาดประสบการณในการแขงขันทักษะภายนอกสถานศึกษา 
 
 

 
 



๔๘ 

 

ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 
 

  จุดเดน 
- ผูเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น 

  - ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร 
  - ผูเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน 

 - ฝกใหผูเรียนรูจักการคิด วิเคราะห แกปญหา และลงมือปฏิบัติจริง 
 - ผูเรียนรอยละ ๙๗.๔๓  ทํางานรวมกับผูอื่นได 
 - ครูมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูครบทุกกลุมสาระการเรียนรู 
 - ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อการพัฒนาตามศักยภาพของผูเรียน 
 - ครูมีการใหคําปรึกษา แกไขปญหาผูเรียนในดานการเรียน และดานการดําเนินชีวิต 
 - ครูมีการทําวิจัยในชั้นเรียนในแตละรายวชิาตามปญหาที่พบ 
 - ครูประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชพี 
 - ครูสนใจใฝรูและพรอมพัฒนาตนเอง 

- ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน 
- สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในตามที่กําหนดในกฏกระทรวง 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
- สถานที่ในโรงเรียนไมเอ้ืออํานวยกับการจัดกิจกรรม 
- ผูเรียนยังขาดทักษะกระบวนการและการวางแผนที่ดีในการทําโครงงาน 
- ภาระงานครูเยอะ จึงทําใหความรวมมือในงานตางๆ ตองสรางความเขาใจ พรอมกับใหเวลาในการ
ทํางาน หรือขยายเวลาเพิ่มเติม 

- ในระหวางปการศึกษาครูมีการเขา – ออกบอยคร้ัง ซึ่งทําใหการเรียนการสอนในบางวิชาตองมีการ
ผลัดเปลี่ยนกะทันหัน 

- ควรเพิ่มจํานวนหนังสือที่หลากหลายในหองสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

        ๑๓.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   
 โรงเรียนบุญจิตวิทยา   ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสามเมื่อวันที่  ๑๔ – ๑๕ ถึง  

๑๗  เดือน   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มกีารประเมิน  ๓ กลุมตัวบงชี้ 
คือ กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตาม
มาตรฐานเปนตารางดังตอไปนี้ 

 ๑๓.๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒ – ๕ ป) น้ําหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    
ตัวบงชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบงชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบงชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบงชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบงชี้ที่ ๕ เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ ๓๕.๐๐ ๓๓.๐๐ ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๘๙ ดีมาก 
กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ    
ตัวบงชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วสิัยทัศน พันธ 
กิจ  และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน 
เอกลักษณของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    
ตัวบงชี้ท่ี ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของ 
สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการ 
ปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๐.๓๙ ดีมาก 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (๓ – ๕ ป) ประเภทโรงเรียน  
                  ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา...๙๐.๓๙..............คะแนน            
                       มีคุณภาพระดับ.....ดีมาก..................                   
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
                     ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ ตั้งแต ๘๐ คะแนนขึ้นไป             ใช             ไมใช 
                    มีตัวบงชี้ที่ไดระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบงชี้ จาก ๑๒ ตัวบงชี้       ใช              ไมใช 
                    ไมมีตัวบงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน   ใช                ไมใช      
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒ – ๕ ป) 
      สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                      ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 



๕๐ 

 

๑๓.๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่

ได 
ระดับ

คุณภาพ 
กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    
ตัวบงชี้ที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๕๙ ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค ๑๐.๐๐ ๙.๕๐ ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ ๓ ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๗๕ ดี 
ตัวบงชี้ที่ ๔ ผูเรียนคิดเปน ทําเปน ๑๐.๐๐ ๘.๗๓ ดี 
ตัวบงชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ๒๐.๐๐ ๘.๐๒ พอใช 
ตัวบงชี้ ท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ตนสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๘๙ ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ    
ตัวบงชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน พันธ

กิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    
ตัวบงชี้ที่ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๓.๔๗ ดีมาก 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ ตั้งแต ๘๐ คะแนนขึ้นไป       ใช            ไมใช 
สถานศึกษามีตัวบงชี้ที่ไดระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบงชี้ จาก ๑๒ ตัวบงชี้        ใช            ไมใช 
ไมมีตัวบงชี้ใดท่ีมีระดับคุณภาพตองปรับปรุง หรือ ตองปรับปรุงเรงดวน     ใช           ไมใช         
 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
      สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                     ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

จุดเดน 
๑. ดานผลการจัดการศึกษา 

เด็กมีพัฒนาการสมวัยท้ังทุกดาน ไดแก ดานรางกาย แตงกายดีสะอาด สมรรถภาพทางกายดี มีครูและ 
ผูปกครองสนใจดานคุณภาพชีวิตท่ีดี สงเสริมดานสุขนิสัยและสุนทรียภาพ มีเปาหมายรวมกันในการดูแลใหเด็กมี
ความสุขดานอารมณและจิตใจ ครูใชสื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี่และสื่อวัสดุอุปกรณเพียงพอ มีผลงานสรางสรรค งานจาก
ภาพวาดและงานประดิษฐเสษวัสดุของเด็กปฐมวัยที่นาสนใจ ลงมือปฏิบัติจริง ไดรับคําชมเชยจากสมาคมโรงเรียน
เอกชนศรีราชา ดานสังคมมีมารยาทดี สอนเนนมารยาทดีการทักทายแสดงความเคารพ ดานสติปญญาสมวัย สราง
ทักษาพื้นฐานใหมีพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน พรอมเรียนรูจากประสบการณดวยการจัดการสอนแบบบมอนเตสซอร่ี
(Montessori) เนนการสาธิตฝกปฏิบัติ สรุปความคิดรวบยอด และแบบโครงการ (Project approach) ใหเด็กสืบคนลง
ลึกในสิ่งท่ีสนใจ ลงมือปฏิบัติภายใหการอํานวยความสะดวกของครูผูสอน มีการออกภาคสนามสืบคน มีการนาํเสนอ 
และจัดแสดงได และมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป สถานศึกษาจัดบรรยากาศการเรียนรูใน / นอกหองเรียนตามวัย 
สรางทัศนตคิการอยูรวมกันอยางมีความสุข สถานศึกษากําหนดอัตลักษณของผูเรียนวา “นักเรียนดีมีสุนทรียภาพ” ซึ่งมี
ผลการพัฒนาบรรลุเปาหมายตามปรัชญาปณิธาน / วิสัยทัศน พันธกิจของสถานศึกษาและกําหนดเอกลักษณของ
สถานศึกษา “โรงเรียนสงเสรมิสุนทรียภาพ” ซึ่งมีผลการพฒันาบรรลุเปาหมายตามจุดเนน และจุดเดนของสถานศึกษา 
มีโครงการรักการอานเปนโครงการพิเศษ มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) บรรลุเปาหมายตามแผน 
          ๒. ดานการบริหารจดัการศึกษา 

สถานศึกษามีการสรางอาคารอนุบาลใหมเพื่อรองรับจํานวนเด็ก มีเครื่องอํานวยความสะดวกและปลอดภัยใน 

ระดับดีในชั้นสูงเปนหองสมุด และหองคอมพิวเตอร มีการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสนามเด็กเลนลดวัสดุที่ทําดวยเหล็ก 
นําเสนอผลงานแสดงถึงความรวมมือดานประสิทธภาพของการบริหารจัดการโดยผูบริหารและคณะกรรมการ
สถานศึกษา สงเสริมการใชสื่ออุปกรณเรียนรู มาตรการการเคลื่อนยายเด็กปฐมวัยในกรณีอุบัติภัย และการปองกันการ
บาดเจ็บในหองเรียนละบานอุปกรณดับเพลิงและปายบอกทางหนีไฟ และการขอรับการดูแลดานการปองกันของ
เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดใหมีการแนะนําเครื่องมืออุปกรณดับเพลิง และขอความรวมมือดูและ และซักซอมจริงใน
มาตรการความปลอดภัยที่เปนมาตรฐาน มีเปาหมายมุงมั่นสรางประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และการพัฒนา
สถานศึกษา การสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
          ๓. ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ครูมีความรูและเขาใจเปาหมายการาจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถจัดประสบการณการเรยีนรูโดยเนนเด็กเปน 

สําคัญ จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนาการดานรางกายอารมณและจิตใจ สังคม และสติปญญาไดดี ครูมี
ความสามารถจัดประสบการณที่นาสนใจ มึการฝกอบรมการใชนวัตกรรม เชน คอมพิวเตอรจัดการสอน จัดการสอน
แบบโครองการและแบบบูรณาการ การชวยใหเด็กปฐมวัย และครอบครัวพึงพอใจ มีพัฒนาการที่ดี มีปฏิสัมพันธท่ีดีตอ
ผูปกครอง ผูรวมงาน และชุมชนหองเรียน มีสื่อเทคโนโลยีพรอมปฏิบัติจริง มีทีมงานดูแลเทคโนโลยีของตนเอง รวมท้ัง
เนนความปลอดภัย เชนการรับ – สงเด็ก มีการสแกนใบหนาผูมารับ มีจุดขายที่ดีสถานศกึษามีระบบการประกัน
คุณภาพภายในอยางมีประสิทธิภาพ โดยการประชาสัมพันธ และนําแสดงรายงานผลการ 

๔.ดานการประกันคุณภาพภายใน  

สถานศึกษามีระบบการประกนัคุณภาพภายในอยางมีประสิทธิภาพ โดยการประชาสัมพันธ และนําแสดง

รายงานผลการประกันคุณภาพภายใน และผลการประเมินตอสาธารณชนทุกป 

 

 



๕๒ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 
๑. ดานผลการจัดการศึกษา 

ไมม ี

๒. ดานการบริหารจัดการศึกษา 

ไมม ี

๓. ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ไมม ี

๔. ดานการประกันคุณภาพภายใน 

ไมม ี

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๓ 

๑ ดานผลการจัดการศึกษา 

     ๑.๑ สถานศึกษามีการสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการสมวัยทั้งทุกดาน ไดแก ดานรางกาย ดานอารมณ  
และจิตใจ ดานสังคม ดานสตปิญญาสมวัย และมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไปท่ีดีอยูแลว แตควรมีทิศทางในการ
พัฒนาเพื่อขยายผล โดย 

๑.๒ สถานศึกษาควรอบรมและแนะนําเด็กใหรูจักมีความระมัดระวังในการเลนเครื่องเลนสนาม การรูจัก 
ระมัดระวังอันตรายจากการเลนตางๆ ทั้งภายนและภายนอกหองเรียน 

๑.๓  สถานศึกษาควรกําหนดทิศทางในการพัฒนาเพื่อขยายผล โดยสถานศึกษาควรสงเสริมการฟงเสียงดนตรี
เพลงบรรเลง เพื่อสรางจินตนาการเสียงดนตรีเปรียบเทียบเสียงจากธรรมชาติ เชน เสียงนํ้าตก เสียงฝนตก เสียงคลื่น 
เสียงฟารองฟาผา เปนปรากฎการณทางธรรมชาติเพื่อการจาํแนกและชื่นชมไดสมวัย 

๑.๔ สถานศึกษาควรจัดงานวนัพบพอแม โดยเชิญผูปกครองมารวมงานเพื่อเสนอแนะการดูแลเด็กในเชิง
จิตวิทยา สรางความอดทน และการปรับตัวใหมากข้ึน สอนใหชื่นชมผลงาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง และผูอื่นให
ชัดเจน 

๑.๕  สถานศึกษาควรสอนใหเด็กมีทักษะในการอาน เชน จดักิจกรรมเสริมสรางความเขาใจกับพอแม เพื่อรวม
กิจกรรมรักการอาน จัดเอกสารการเลี้ยงดูใหผูปกครองอานในจุดรอรับเด็กกลับบาน และใหพอแมมีสวนรวมในการวิ
เคาะหจากภาพชวนคิด หนังสือหนาเดียว เพื่อสัมพันธภาพที่ดี เปนตน 

๑.๖ สถานศึกษาควรจัดใหมีหองบอล หรือ Playland เพื่อสรางเสริมพัฒนาการใหทุกคนมีวินัยในการรวมเลน 
และสรางความพรอมทางกายและจิตใจดวย 

๑.๗ สถานศึกษามีอัตลักษณของผูเรียน “นักเรียนเปนคนดีมีสุนทรียภาพ” และเอกลักษณของสถานศึกษา  

“โรงเรียนสงเสริมสุนทรียภาพ” ท่ีมีผลการพัฒนาดีอยูแลว และมีโครงการรักการอานเปนโครงการพิเศษเพื่อสงเสริม
บทบาท ท่ีมีผลการดําเนินงานดีอยูแลว แตควรกําหนดทิศทางในการพัฒนาเพื่อขยายผล โดย 

๑.๘ อัตลักษณของผูเรียนและเอกลักษณของสถานศึกษา สถานศึกษาควรเพิ่มกิจกรรม หรือปรับเปลี่ยน
กิจกรรมใหมีความหลากหลายมากข้ึนตามบริบทของสถานศึกษา และชุมชนใหมีความตอเนื่อง มีเกณฑใหชัดเจนทุกฝาย
ตองมีสวนรวมในการดําเนินการและ มีความเขาใจ หรือมีความตระหนักตรงกัน ประกอบดวยผูบริหาร คณะครู ผูเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน 

๑.๙ โครงการพิเศษเพื่อสงเสรมิบทบาทของสถานศึกษา สถานศึกษาควรเพิ่มกิจกรรมหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรม
ใหมีความหลากหลายมากข้ึนตามบริบทของสถานศึกษาและชุมชน ใหมีความตอเนื่อง โดยมีการวิเคราะห สังเคราะห



๕๓ 

 

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA จนเปนแบบอยางของการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้นในการกไข
ปญหาเพื่อสรางนิสัยรักการอานและขจัดการอานไมคลองใหหมดไป 

๒. ดานการบริหารจัดการศึกษา 

๒.๑ สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาท่ีดีอยูแลวแตควรกําหนด 
ทิศทางในการพัฒนาเพื่อขยายผล โดยจัดสภาพแวดลอมภายนอกอาคารเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรูทึ่ปลอดภัย และถูก
สุขลักษณะ เชน เครื่องเลนสนาม ควรมีเพิ่มเติม โดยจัดใหดูสวยงามและปลอดภัย พื้นสนามเด็กเลนควรปรับพื้นใหมี
ความยืดหยุนเพื่อรองรับการกระแทก 

๒.๒สถานศึกษาควรมีการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษาท่ีดีอยูแลว แตควร 
กําหนดทิศทางในการพัฒนาเพื่อขยายผล โดยสถานศึกษาควรประเมินผลที่สอดคลองตามวัตถุประสงค และนาํผลการ
ประเมิน ปญหาอุปสรรคไปใชในการวางแผนอยางเปนระบบตอเนื่องชัดเจน ครบวงจร PDCA เชน นําผลสรุปปญหา 
อุปสรรค ในปที่ผานมาในวางแผนปรับปรุงวิธีการดําเนินงานในปตอๆ ไป อยางตอเนื่อง โดยระบุถึงปญหาอุปสรรคที่พบ
ในปที่ผานมาไวในหลักการและหตุผล 

๓. ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

สถานศึกษามีการสงเสริมพัฒนาใหครูสงเสริมการเรียนรู เพื่อประสิทธิผลของการจัดประสบการณการเรียนรูที่ 

เนนเด็กเปนสําคัญที่ดีอยูแลวแตควรกําหนดทิศทางในการพัฒนาเพื่อขยายผล โดยสถานศึกษาควรจัดทําหองสื่อเพื่อฝก
ทักษาคิดอยางอิสระ เปดโอกาสใหเด็กไดเลือกเลน หรือทํากิจกรรมที่หลากหลาย เชน เลนตามความสนใจ เลือกวาด
ภาพที่ตนเองชอบ 

๔. ดานการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาจัดใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท่ีเปนระบบอยูแลว  

แตควรกําหนดทิศทางในการพัฒนาเพื่อขยายผล โดยสถานศึกษาควรชี้แจงเรื่องระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาใหคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาทราบรายละเอียด พรอมๆ กัน เพื่อความเขาใจระบบประกัน
คุณภาพอยางตรงกันเพิ่มขึ้นระยะเวลาในการดําเนินการเพือ่การพัฒนา ๒ ปการศึกษา 
นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เปนประโยชนตอสังคม 
 อาคารเรียนอนุบาลมีระบบความปลอดภัยของครู / เด็กปฐมวัย การเขาออก ใชการสแกนใบหนาครู สามารถ
เลือกใฃสื่อการสอนอิเลคทรอนิคสออนไลน (สื่อในคลังมีมากกวา ๑๐๐,๐๐๐ เลม) จัดระบบการแจงผลการเรียนระบบ
ออนไลน ผูปกครองเปดดูจากเว็บไซตของสถานศึกษาหองสมุดเด็กปฐมวัย มีชุดฝก หนังสืออาน นิทาน ภาพจาํนวนมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

บทที่ ๒  
แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 

 

๑.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๑.๑  การวางแผนงานของสถานศึกษา 

      โรงเรียนบุญจิตวิทยา บริหารงานโดยมีโครงสรางการบริหารที่ชัดเจน แบงงานออกเปน ๔ ฝาย ไดแก ฝาย
บริหารงานวิชาการ ฝายบริหารงานงบประมาณและการเงิน ฝายบริหารงานบุคคล และฝายบริหาร งานท่ัวไป การ
วางแผนการทาํงานจะรวมกันวางแผนระหวางโรงเรียน บาน และชุมชน มีการแตงตั้งคณะ กรรมการบริหารโรงเรียน 
กรรมการรวม ๔ ฝาย เปดโอกาสใหครู เจาหนาที่ บุคลากรไดมีสวนรวมในการวางแผน และมีการทํางานรวมกันเปนทีม 

๑.๒  การนําแผนสูการปฏิบัติ 
      โรงเรียนนาํแผนการดาํเนินงานท่ีรวมกันวางแผน มากําหนดเปนปฏิทินปฏิบัติการประจําป เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามขั้นตอน มีการกํากับติดตาม ตรวจสอบผลการดาํเนินงานเปนระยะๆ ทําใหทราบความกาวหนา 
หรือปญหาอุปสรรคในการทํางาน ซึ่งทําใหสามารถแกไขและปองกันไดทันเหตุการณ นอกจากนี้ ยังไดนําผลการ
ปฏิบัติงานมาประเมินเพื่อปรับปรุงในปการศึกษาตอไปอีกดวย 

๑.๓  การตรวจสอบติดตาม 
      โรงเรียนจัดทาํแผนการกํากับติดตามงานทุกแผน โดยแตงตั้งผูรับผิดชอบ ทําการควบคุม กํากับ ติดตาม 
และประเมินผลการดาํเนินงาน รายงานตอท่ีประชุมทุกเดือน 
  ๑.๔  การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
      หลังจากมีการกํากับติดตามงานแลว มีการรายงานผลการดาํเนินงานตอท่ีประชุมทุกเดือน สําหรับงานที่
เสร็จตามแผนปฏิบัติการ และทุกสิ้นปมีการตรวจสอบทบทวนแผนปฏิบัติการประจําป ตรวจสอบความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาคุณภาพ วามีการปฏิบัติและผลการดําเนินงานเปนไปตามท่ีตองการพัฒนาหรือไม หากแผนใดตองปรับปรุง
แกไข ก็ดําเนินการแกไขโดยรวมกันคิด เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพือ่หาแนวทางแกไขท่ีถูกทาง 
และเพื่อปรับแผนพัฒนาหรือปรับโครงการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพตอไป 
 
๒. กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

กลยุทธที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
กลยุทธที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
กลยุทธที่ ๓ พัฒนานโยบายการจัดการเรียนรู 
กลยุทธที่ ๔ สงเสริมอัตลักษณของสถานศึกษาใหโดดเดน 
กลยุทธที่ ๕ มาตรการสงเสริม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 

๓. การดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษา 
กลยุทธที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ระดับปฐมวัย 
 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย สนองมาตรฐานที ่
๑. โครงการสงเสริม
พัฒนาการทางรางกาย 
   - กิจกรรมกีฬาสี  
   - กิจกรรมอนามัยดี สุขภาพ

ดี ชีวีสดใส 

๑. เพื่อใหเด็กมีน้ําหนัก 
สวนสูงเปนไปตามเกณฑ 
๒. เพื่อใหเด็กมีทักษะการ
เคล่ือนไหวตามวัย 
๓. เพื่อใหเด็กมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง 
๔. เพื่อใหเด็กหลีกเลี่ยงตอ
สภาวะที่เสี่ยงตอโรค 
อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 

๑. เด็กรอยละ ๘๕.๐๐ มี
น้ําหนัก สวนสูงเปนไปตาม
เกณฑ 
๒. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ มี
ทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
๓. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ มีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 
๔. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ 
หลีกเลี่ยงตอสภาวะท่ีเส่ียงตอ
โรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพ
ติด 

มฐ.๑ 

๒. โครงการสรางเสริม
พัฒนาการทางอารมณและ
จิตใจ 
   - กิจกรรมรองเลน เตนรํา 
   - กิจกรรมจิตรกรนอย 

๑. เพื่อใหเด็กราเริงแจมใสมี
ความรูสึกที่ดีตอตนเอง 
๒. เพื่อใหเด็กมีความมั่นใจ
และกลาแสดงออก 
๓. เพื่อใหเด็กควบคุมอารมณ
ตนเองไดเหมาะสมตามวัย 
๔. เพื่อใหเด็กชื่นชมศิลปะ 
ดนตรี การเคลื่อนไหวและรัก
ธรรมชาติ 
 

๑. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ ราเริง
แจมใสมีความรูสึกที่ดีตอ
ตนเอง   
๒. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ มี
ความมั่นใจและกลาแสดงออก  
๓. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ 
ควบคุมอารมณตนเองได
เหมาะสมตามวัย   
๔. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ ชื่นชม
ศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว
และรักธรรมชาต ิ  

มฐ.๒ 

๓. โครงการสงเสริม
พัฒนาการทางสังคม 
   - กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา       
   - กิจกรรมตนกลาแหงความ
ดี   
   - กิจกรรมวันแมแหงชาติ  
   - กิจกรรมวันไหวครู  
   - กิจกรรมวันลอยกระทง   
   - กิจกรรมวันพอแหงชาติ  
   - กิจกรรมสงทายปเกา

ตอนรับ ปใหม  
   - กิจกรรมวันเด็กแหงชาต ิ

๑. เพื่อใหเด็กมีวินัย มีความ
รับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่งสอน
ของพอแม ครูอาจารย 
๒. เพื่อใหเด็กมีความชื่อสัตย
สุจริตชวยเหลือแบงปน 
๓. เพื่อใหเด็กเลนและทํางาน
รวมกับผูอื่นได 

๔.เพื่อใหเด็กประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่
ตนนับถือ 

๑. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ มีวินัย 
มีความรับผิดชอบ เชื่อฟง
คําสั่งสอนของพอแม ครู
อาจารย 

๒. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ มี
ความ  ชื่อสัตยสุจริตชวยเหลอื
แบงปน 
๓. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ เลน
และทํางานรวมกับผูอื่นได 
๔. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ 
ประพฤติตนตามวัฒนธรรม
ไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

มฐ.๓ 



๕๖ 

 

๔. โครงการสงเสริม
พัฒนาการทางสติปญญา 
   - กิจกรรมรักการอาน  
   - กิจกรรมเขียนสวยดวยมือ
เรา    
   - กิจกรรมหองสมุดนอย 

๑. เพื่อใหเด็กสนใจสิ่งเรียนรู
ตางๆรอบตัว ซักถามอยาง
ตั้งใจ มีนิสัยรักการอานและ
รักการเรียนรู 
๒. เพื่อใหเด็กมีความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่เกิด
จากประสบการณการเรียนรู 
๓. เพื่อใหเด็กมีความรูและ
ทักษะเบ้ืองตน 
๔. เพื่อใหเด็กมีความสนใจใฝ
เรียนรู รักการอานและพัฒนา
ตนเอง 
๕. เพื่อใหเด็กมีจินตนาการ
และความคิดสรางสรรค 

๑. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ สนใจ
สิ่งเรียนรูตางๆ รอบตัว  
ซักถามอยางตั้งใจ มีนิสัยรัก
การอานและรักการเรียนรู 
๒. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ มี
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ตางๆ ที่เกิดจากประสบการณ
การเรียนรู 
๓. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ มี
ความรูและทักษะเบื้องตน 
๔. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ มี
ความสนใจใฝเรียนรู รักการ
อานและพัฒนาตนเอง 
๕. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ มี
จินตนาการและความคิด
สรางสรรค 

มฐ.๔ 

 

ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 
 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย สนองมาตรฐานที ่
๑. โครงการสรางเสริมสุขภาพ
และสุนทรียภาพของผูเรียน 
   - กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ 
   - กิจกรรม อ.ย. นอย 
   - กิจกรรมปองกัน สงเสริม  

พัฒนาสุขภาพ 
   - กิจกรรมปองกันและ

หลีกเล่ียงจากสิ่งเสพติด 
โรคภัย อุบัติเหตุและ
ปญหาทางเพศ 

   - กิจกรรมกีฬาส ี
   - กิจกรรม TO BE 

NUMBER ONE 
   - กิจกรรมรอง เลน เตน รํา 

และ จิตรกรนอย 
   - กิจกรรมวันเด็กแหงชาต ิ

๑. เพื่อใหผูเรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและออก
กําลังกายอยางสมํ่าเสมอ 
 ๒. เพื่อใหผูเรียนมีน้ําหนัก 
สวนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑมาตรฐาน  
๓. เพื่อใหผูเรียนรูจักปองกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ 
และหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง 
โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญหา
ทางเพศ 
๔. เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาใน
ตนเอง มีความมั่นใจ และกลา
แสดงออกอยางเหมาะสม 
๕. เพื่อใหผูเรียนมีมนุษย
สัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น 
๖. เพื่อใหผูเรียนไดสราง
ผลงานจากเขารวมกิจกรรม
ดานศิลปะ ดนตร/ีนาฏศิลป 
กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ  

๑. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ มี   
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกกําลังกายอยาง
สม่ําเสมอ 
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ มี
น้ําหนัก สวนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑมาตรฐาน  
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ 
ปองกันตนเองจากส่ิงเสพติด
ใหโทษ และหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงตอความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และ
ปญหาทางเพศ 
๔. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ เห็น
คุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ 
และกลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม 
๕. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ มี 
มนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติ
ผูอื่น 
๖. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ สราง

มฐ.๑ 



๕๗ 

 

ผลงานจากเขารวมกิจกรรมดาน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/
นันทนาการ ตามจินตนาการ  

๒. โครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงค 
   - กิจกรรมประเมิน

คุณลักษณะที่พึงประสงค
ตามหลักสูตร 

   - กิจกรรมสงเสริมผูเรียนให
มีความเอื้ออาทรผูอื่นและ
กตัญูกตเวทีตอผูมี
พระคุณ 

- กิจกรรมสงเสริมผูเรียนเพื่อ
ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกตาง 

   - กิจกรรมสงเสริมผูเรียน
เพื่อตระหนัก รูคุณคา รวม
อนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม 

  

๑. เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่
พึงประสงคตามหลักสูตร 
๒. เพื่อใหผูเรียนมีความเอ้ือ
อาทรผูอื่นและกตัญูกตเวที
ตอผูมีพระคุณ 
๓. เพื่อใหผูเรียนยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกตาง 
๔. เพื่อใหผูเรียนตระหนักรู
คุณคารวมอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม 
          

๑. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ มี
ลักษณะที่พึงประสงคตาม
หลักสูตร 
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ มี
ความเอื้ออาทรผูอื่นและ
กตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ 
ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกตาง 
๔. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ 
ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 
 

มฐ.๒ 

๓. โครงการสงเสริมทักษะการ
เรียนรู 
   - กิจกรรมรักการอาน 
   - กิจกรรม IT สูฝน 
   - กิจกรรมเกร็ดความรูสูพี่
นอง 
   - กิจกรรมหองสมุดนอย 
   - กิจกรรมวันสุนทรภู 
   - กิจกรรมวันภาษาไทย
แหงชาติ 
   - กิจกรรมวันประถมศึกษา 
   - กิจกรรมชุมนุมตามความ
สนใจ 
   - กิจกรรมทัศนศึกษา 

๑. เพื่อใหผูเรียนมีนิสัยรักการ
อานและแสวงหาความรูดวย
ตนเองจากหองสมุด แหลง
เรียนรู และส่ือตางๆ รอบตัว 
๒. เพื่อใหผูเรียนมีทักษะใน
การอาน ฟง ดู พูด เขียน 
และตั้งคําถามเพื่อคนควาหา
ความรูเพิ่มเติม 
๓. เพื่อใหผูเรียนเรียนรู
รวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู
ระหวางกัน 
๔. เพื่อใหผูเรียนใชเทคโนโลยี
ในการเรียนรู และนาํเสนอ
ผลงาน 

๑. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ มี
นิสัยรักการอานและแสวงหา
ความรูดวยตนเองจาก
หองสมุด แหลงเรียนรู และสื่อ
ตางๆ รอบตัว 
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ มี
ทักษะในการอาน ฟง ดู พูด 
เขียน และตั้งคําถามเพื่อ
คนควาหาความรูเพิ่มเติม 
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ 
เรียนรูรวมกันเปนกลุม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
การเรียนรูระหวางกัน 
๔. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ ใช
เทคโนโลยีในการเรียนรู และ
นําเสนอผลงาน 

มฐ.๓ 

๔. โครงการสรางเสริมความ 
สามารถในการคิดและ
แกปญหา 
   - กิจกรรมการเรียนรูดวย

๑. เพื่อใหผูเรียนสรุปความคิด
จากเรื่องที่อาน ฟง และดู 
และสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง 

๑. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ 
สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอาน 
ฟง และดู และสื่อสารโดยการ
พูดหรือเขียนตามความคิด

มฐ.๔ 



๕๘ 

 

โครงงาน 
   - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร 
   - กิจกรรมคายวิชาการ 
   - กิจกรรมแขงขันทักษะทาง

วิชาการ 

๒. เพื่อใหผูเรียนนําเสนอวิธี
คิด วิธีแกปญหาดวยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง 
๓. เพื่อใหผูเรียนกําหนด
เปาหมาย คาดการณ 
ตัดสินใจแกปญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 
๔. เพื่อใหผูเรียนมีความคิด
ริเริ่ม และสรางสรรคผลงาน
ดวยความภาคภูมิใจ 

ของตนเอง 
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ 
นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหา
ดวยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ 
กําหนดเปาหมาย คาดการณ 
ตัดสินใจแกปญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 
๔. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ มี
ความคิดริเร่ิม และสรางสรรค
ผลงานดวยความภาคภูมิใจ 
 

๕. โครงการพัฒนาความรูและ
ทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
   - กิจกรรมยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   - กิจกรรมสงเสริมการอาน 

คิด วิเคราะห และเขียน 
   - กิจกรรมประเมิน

สมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตร 

๑. เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตละกลุมสาระ
เปนไปตามเกณฑ 
๒. เพื่อใหผูเรียนมีผลการ
ประเมินสมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 
๓. เพื่อใหผูเรียนมีผลการ
ประเมินการอาน คิด
วิเคราะห และเขียนเปนไป
ตามเกณฑ 
๔. เพื่อใหผูเรียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติเปนไปตาม
เกณฑ 
 

๑. ผูเรียนรอยละ ๗๕.๐๐  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละ
กลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 
๒. ผูเรียนรอยละ ๘๐.๐๐  มี
ผลการประเมินสมรรถนะ
สําคัญตามหลักสูตรเปนไป
ตามเกณฑ 
๓. ผูเรียนรอยละ ๗๐.๐๐  มี
ผลการประเมินการอาน คิด
วิเคราะห และเขียนเปนไป
ตามเกณฑ 
๔. ผูเรียนรอยละ ๔๐.๐๐  มี
ผลการทดสอบระดับชาติ
เปนไปตามเกณฑ 

มฐ.๕ 

๖. โครงการเสริมสรางทักษะ
การทํางาน และเจตคติตอ
อาชีพสุจริต 
   - กิจกรรมสงเสริม

ประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 

   - กิจกรรมแนะแนว 
   - กิจกรรมคายภาวะผูนํา 

๑. เพื่อใหผูเรียนวางแผนการ
ทํางานและดําเนินการจน
สําเร็จ 
๒. เพื่อใหผูเรียนทํางานอยาง
มีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน 
และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 
๓. เพื่อใหผูเรียนทํางาน
รวมกับผูอื่นได 
๔. เพื่อใหผูเรียนมีความรูสึกที่
ดีตออาชีพสุจริต และหา
ความรูเก่ียวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 

๑. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ วาง
แผนการทํางานและ
ดําเนินการจนสาํเร็จ 
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ 
ทํางานอยางมีความสุข มุงม่ัน
พัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ 
ทํางานรวมกับผูอื่นได 
๔. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ มี
ความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริต 
และหาความรูเก่ียวกับอาชีพท่ี
ตนเองสนใจ 

มฐ.๖ 

 



๕๙ 

 

กลยุทธที่ ๒  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย สนองมาตรฐานท่ี 

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของครู 
   - กิจกรรมครูดีศรี บจ.   
   - กิจกรรมคุรุมิตรสัมพันธ    
   - กิจกรรมผลิตสื่อและ
นวัตกรรม  
   - กิจกรรมสงเสริมเพิ่ม
ความรู  
   - กิจกรรมประกวด
หองเรียน   
   - กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 

๑. เพื่อใหครูเขาใจปรัชญา 
หลักการ และธรรมชาติของ
การจัดการศึกษาปฐมวัย และ
สามารถนํามาประยุกตใชใน
การจัดประสบการณ 
๒. เพื่อใหครูจัดทําแผนการจัด
ประสบการณท่ีสอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และสามารถจัดประสบการณ
การเรียนรูที่หลากหลาย 
สอดคลองกับความแตกตาง
ระหวางบุคคล  
๓. เพื่อใหครูบริหารจัดการชั้น
เรียนที่สรางวินัยเชิงบวก  
๔. เพื่อใหครูใชสื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สอดคลองกับพัฒนาการของ
เด็ก 
๕. เพื่อใหครูใชเคร่ืองมือการ
วัดและประเมินพัฒนาการ
ของเด็กอยางหลากหลาย และ
สรุปรายงานผลพัฒนาการของ
เด็กแกผูปกครอง 
๖. เพื่อใหครูวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรูที่ตน
รับผิดชอบ และใชผลในการ
ปรับการจัดประสบการณ  
๗. เพื่อใหครูจัดสิ่งแวดลอมให
เกิดการเรียนรูไดตลอดเวลา 
๘. เพื่อใหครูมีปฏิสัมพันธท่ีดี
กับเด็กและผูปกครอง  
๙. เพื่อใหครูมีวุฒิและความรู
ความสามารถในดาน
การศึกษาปฐมวัย 
๑๐. เพื่อใหครูจัดทําสาร
นิทัศนและนํามาไตรตรองเพื่อ
ใชประโยชนในการพัฒนาเด็ก  

๑. ครูรอยละ ๙๐.๐๐ เขาใจ
ปรัชญา หลักการ และ
ธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัย และ
สามารถนํามาประยุกตใชใน
การจัดประสบการณ 
๒. ครูรอยละ ๙๐.๐๐ จัดทํา
แผนการจัดประสบการณท่ี
สอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถ
จัดประสบการณการเรียนรูที่
หลากหลาย สอดคลองกับ
ความแตกตางระหวางบุคคล  
๓. ครูรอยละ ๙๐.๐๐ บริหาร
จัดการชั้นเรียนที่สรางวินัยเชิง
บวก  
๔. ครูรอยละ ๙๐.๐๐  ใชสื่อ
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
สอดคลองกับพัฒนาการของ
เด็ก  
๕. ครูรอยละ ๙๐.๐๐ ใช
เครื่องมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอยาง
หลากหลาย และสรุปรายงาน
ผลพัฒนาการของเด็กแก
ผูปกครอง 
๖. ครูรอยละ ๙๐.๐๐ วิจัย
และพัฒนาการจัดการเรียนรูที่
ตนรับผิดชอบ และใชผลใน
การปรับการจัดประสบการณ  
๗. ครูรอยละ ๙๐.๐๐ จัด
สิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรู
ไดตลอดเวลา 
๘. ครูรอยละ ๙๐.๐๐ มี
ปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและ
ผูปกครอง  
๙. ครูรอยละ ๙๐.๐๐  มีวุฒิ
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 และความรูความสามารถใน
ดานการศึกษาปฐมวัย 
๑๐. ครูรอยละ ๙๐.๐๐ จัดทํา 
สารนิทัศนและนาํมาไตรตรอง
เพื่อใชประโยชนในการพฒันา
เด็ก 

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพใน
การบริหารจัดการของ
ผูบริหาร 
   - กิจกรรมอบรมสัมมนา 

ศึกษา ดูงานของผูบริหาร    
   - กิจกรรมประชุมสมาคม

ผูบริหารโรงเรียนเอกชน 
   - กิจกรรมการเปนวิทยากร

ใหกับหนวยงานอื่น   
   - กิจกรรมการจัดทํา

โครงสรางการบริหาร   
   - กิจกรรมนิเทศติดตามผล

การดําเนินตามแผน   
   - กิจกรรมอบรม ประชุม 

สัมมนา ศึกษาดูงาน
บุคลากร   

   - กิจกรรมประชาสัมพันธ
โรงเรียน และกิจกรรม
นิเทศชั้นเรียน 

๑. เพื่อใหผูบริหารมีความ
เขาใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
๒. เพื่อใหผูบริหารมีวิสัยทัศน 
ภาวะผูนาํ และความคิดริเริ่ม
ท่ีเนนการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๓. เพื่อใหผูบริหารใชหลักการ
บริหารแบบมีสวนรวม และใช
ขอมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดาน
วิชาการและการจัดการ 
๔. เพื่อใหผูบริหารสามารถจัด
การศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
๕. เพื่อใหผูบริหารสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ใหมีประสิทธิภาพ 
๖. เพื่อใหผูบริหารให
คําแนะนํา คําปรึกษาทาง
วิชาการ และเอาใจ 
ใสการจัดการศึกษาเด็ก
ปฐมวัย 
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
๗. เพื่อใหเด็ก ผูปกครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

๑. ผูบริหารมีความเขาใจ
ปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย  ในระดับ
คุณภาพ ดี   
๒. ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะ
ผูนํา และความคิดริเริ่มท่ีเนน
การพัฒนาเด็กปฐมวัย ใน
ระดับคุณภาพ ดี   
๓. ผูบริหารใชหลักการบริหาร
แบบมีสวนรวมและใชขอมูล
ผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเปนฐานคิดท้ังดาน
วิชาการและการจัดการ  ใน
ระดับคุณภาพ ดี   
๔. ผูบริหารสามารถจัด
การศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ในระดับคุณภาพ 
ดี   
๕. ผูบริหารสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพ ในระดับ
คุณภาพ ดี 
๖. ผูบริหารใหคําแนะนํา 
คําปรึกษาทางวิชาการ และ
เอาใจใสการจัดการศึกษาเด็ก
ปฐมวัย เต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา  ในระดับคุณภาพ ด ี  
๗. เด็ก ผูปกครอง และชุมชน   
พึงพอใจผลการบริหารการ
จัดการ ศึกษาปฐมวัย ใน
ระดับคุณภาพ ดี 
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๓. โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร 
   - กิจกรรมวิเคราะหและ

ปรับปรุงหลักสูตร   
   - กิจกรรมงานจัดทํา 

นําไปใช ติดตาม และ
ประเมินแผนการจัด
ประสบการณ   

   - กิจกรรมนิเทศการสอน 

๑. เพื่อใหสถานศึกษามีการ
จัดทําหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
๒. เพือ่ใหผูมีสวนเก่ียวของทุก
ฝายเกิดความตระหนักและ
เขาใจการจัดการศึกษาปฐมวยั
  
๓. เพื่อใหครูจัดกิจกรรมเสริม 
สรางความตระหนักรูและ
เขาใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
๔. เพื่อใหสถานศึกษาเปด
โอกาสใหผูปกครอง ชุมชน 
และทองถิ่น เขามามีสวนรวม
ในการจัดการ ศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพการ ศึกษา
ระดับปฐมวัยของสถานศึกษา
  
๕. เพื่อใหสถานศึกษาจัดใหมี
สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อ
พัฒนาเด็กอยางรอบดาน 

๑. สถานศึกษามีการจัดทํา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ ในระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒. ผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย
เกิดความตระหนักและเขาใจ
การจัดการศึกษาปฐมวัย ใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๓. ครูจัดกิจกรรมเสริมสราง
ความตระหนักรูและเขาใจ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๔. สถานศึกษาเปดโอกาสให
ผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่น 
เขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับปฐมวัยของ
สถานศึกษา ในระดับคุณภาพ 
ดีมาก 
๕. สถานศึกษาจัดใหมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกเพื่อ
พัฒนาเด็กอยางรอบดาน ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
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๔. โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
   - กิจกรรมพัฒนาคร/ู

บุคลากรดานสารสนเทศ   
   - กิจกรรมพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายใน   
   - กิจกรรมการวางแผนการ

บริหาร 

๑. เพื่อกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา  
๒. เพื่อจัดทําและดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่
มุงพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๓. เพื่อจัดระบบขอมูล
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
๔. เพื่อติดตามตรวจสอบ 
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๑. กําหนดมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา ในระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม 
๒. จัดทําและดําเนินการตาม
แผน พัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถาน ศึกษาท่ีมุงพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถาน ศึกษา ใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๓. จัดระบบขอมูลสารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพ 
สถานศึกษา ในระดับคุณภาพ        
ดีเยี่ยม 
๔. ติดตามตรวจสอบ ประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
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๕. เพื่อนําผลการประเมินทั้ง
คุณภาพภายในและภายนอก
ไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง 
๖. เพื่อจัดทํารายงานประจําป
ท่ีเปนรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

การศึกษาของสถานศึกษา ใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๕. นําผลการประเมินทั้ง
คุณภาพภายในและภายนอก
ไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเน่ือง ใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๖. จัดทํารายงานประจาํปที่เปน
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน ในระดับคุณภาพระดับ    
ดีเยี่ยม 

 

 
ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย สนองมาตรฐาน
ที่ 

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของครู 
   - กิจกรรมครูดีศรี บจ.   
   - กิจกรรมอบรม สัมมนา 

ศึกษาดูงาน   
   - กิจกรรมสรางขวัญและ

กําลังใจแกบุคลากร   
   - กิจกรรมคุรุมิตรสัมพันธ   
   - กิจกรรมผลิตสื่อและ

นวัตกรรม   
   - กิจกรรมวิจัยในชั้นเรยีน  
   - กิจกรรมเยี่ยมบาน

นักเรียน 

๑. เพื่อใหครูมีการกําหนด
เปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้ง
ดานความรู ทักษะ
กระบวนการ  สมรรถนะ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
๒. เพื่อใหครูมีการวิเคราะห
ผูเรียนเปนรายบุคคล และใช
ขอมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน 
๓. เพื่อใหครูออกแบบและ
จัดการเรียนรูท่ีตอบสนอง
ความแตกตางระหวางบุคคล
และพัฒนาการทางสติปญญา 
๔. เพื่อใหครูใชสื่อและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ผนวก
กับการนําบริบทและภูมิ
ปญญาของทองถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู 
๕. เพื่อใหครูมีการวัดและ
ประเมินผลที่มุงเนนการ
พัฒนา การเรียนรูของผูเรียน
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
๖. เพื่อใหครูใหคําแนะนํา  
คําปรึกษา และแกไขปญหา

๑. ครูรอยละ  ๙๐.๐๐  มีการ
กําหนดเปาหมายคุณภาพ
ผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ
กระบวนการ  สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค 
๒. ครูรอยละ  ๙๐.๐๐  มีการ
วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  
และใชขอมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผูเรียน 
๓. ครูรอยละ  ๙๐.๐๐ 
ออกแบบและจัดการเรียนรูที่
ตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปญญา 
๔. ครูรอยละ  ๙๐.๐๐  ใชสื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ผนวกกับการนําบริบทและภูมิ
ปญญาของทองถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู 
๕. ครูรอยละ  ๙๐.๐๐ มีการ
วัดและประเมินผลที่มุงเนน
การพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย 
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ใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียน 
และคุณภาพชีวิตดวยความ
เสมอภาค 
๗. เพื่อใหครูมีการศึกษา วิจัย  
และพัฒนาการจัดการเรียนรู
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช
ผลในการปรับการสอน 
๘. เพื่อใหครูประพฤติตนเปน
แบบอยางที่ดี และเปนสมาชิก
ที่ดีของสถานศึกษา 
๙. เพื่อใหครูจัดการเรียนการ
สอนตามวิชาที่ไดรับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 
 

๖. ครูรอยละ ๙๐.๐๐ ใหคํา 
แนะนํา คาํปรึกษา และแกไข
ปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการ
เรียนและคุณภาพชีวิตดวย
ความเสมอภาค 
๗. ครูรอยละ ๙๐.๐๐ มี
การศึกษา  วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรูใน
วิชาท่ีตนรับผิดชอบ  และใช
ผลในการปรับการสอน 
๘. ครูรอยละ ๙๐.๐๐ 
ประพฤติปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี และเปนสมาชิก
ท่ีดีของสถานศึกษา 
๙. ครูรอยละ ๙๐.๐๐ จัดการ
เรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความ 
สามารถ 

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ในการบริหารจัดการของ
ผูบริหาร 
   - กิจกรรมอบรมสัมมนา 

ศึกษาดูงานของผูบริหาร  
   - กิจกรรมประชุมสมาคม

ผูบริหารโรงเรียนเอกชน  
   - กิจกรรมการเปนวิทยากร

ใหกับหนวยงานอื่น  
   - กิจกรรมการจัดทํา

โครงสรางการบริหาร  
   - กิจกรรมนิเทศติดตามผล

การดําเนินตามแผน   
   - กิจกรรมประชาสัมพันธ

โรงเรียน  
   - กิจกรรมนิเทศชั้นเรียน  
   - กิจกรรมอบรม ประชุม 

สัมมนา ศึกษาดูงานของ
บุคลากร 

๑. เพื่อใหผูบริหารมีวิสัยทัศน 
ภาวะผูนาํ และความคิดริเร่ิม
ที่เนนการพัฒนาผูเรียน 
๒. เพื่อใหผูบริหารใชหลักการ
บริหารแบบมีสวนรวม และใช
ขอมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเปนฐานคิดท้ังดาน
วิชาการและการจัดการ 
๓. เพื่อใหผูบริหารสามารถจัด
การศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติ
การประจาํป 
๔. เพื่อใหผูบริหารสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ใหพรอมรับการกระจาย
อํานาจ 
๕. เพื่อใหนักเรียน ผูปกครอง 
และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 
๖. เพื่อใหผูบริหารให
คําแนะนํา คําปรึกษาทาง
วิชาการ และเอาใจใสการจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและ

๑. ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะ
ผูนํา และความคิดริเริ่มที่เนน
การพัฒนาผูเรียน ในระดับ
คุณภาพ ดี 
๒. ผูบริหารใชหลักการบริหาร
แบบมีสวนรวมและใชขอมูล
ผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเปนฐานคิดท้ังดาน
วิชาการและการจัดการ ใน
ระดับคุณภาพ ดี 
๓. ผูบริหารสามารถจัด
การศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
ตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติ
การประจาํป ในระดับ
คุณภาพ ดี 
๔. ผูบริหารสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให
พรอมรับการกระจายอํานาจ 
ในระดับคุณภาพ ดี 
๕. นักเรียน ผูปกครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษา ในระดับ
คุณภาพ ดี 

มฐ.๘ 
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เต็มเวลา 
 

๖. ผูบริหารใหคําแนะนํา 
คําปรึกษาทางวิชาการและเอา
ใจใสการจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา ใน
ระดับคุณภาพ ดี 

๓. โครงการประสานความ
รวมมือระหวาง
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูปกครอง และชุมชน 
   - กิจกรรมประชุม

คณะกรรมการ
สถานศึกษา  

   - กิจกรรมงานจัดทํา
วารสารโรงเรียน  

   - กิจกรรมสัมพันธชุมชน  
   - กิจกรรมปฐมนิเทศ

ผูปกครอง 

๑. เพื่อใหคณะกรรมการ
สถานศึกษารูและปฏิบัติหนาท่ี
ตามที่ระเบียบกําหนด  
๒. เพื่อใหคณะกรรมการ
สถานศึกษากาํกับติดตาม 
ดูแลและขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาให
บรรลุผลสาํเร็จตามเปาหมาย    
๓. เพื่อใหผูปกครองและ
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

๑. คณะกรรมการสถานศึกษา
รูและปฏิบัติหนาท่ีตามที่
ระเบียบกําหนด ในระดับ
คุณภาพ ดี 
๒. คณะกรรมการสถานศึกษา
กํากับติดตาม ดูแลและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาใหบรรลุผลสาํเร็จ
ตามเปาหมาย ในระดับ
คุณภาพ ดี 
๓. ผูปกครองและชุมชนเขามา
มีสวนรวมในการพัฒนา
สถานศึกษา ในระดับคุณภาพ 
ดี 

มฐ.๙ 

๔. โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรสูการปฏิบัติ 
   - กิจกรรมวิเคราะหและ

ปรับปรุงหลักสูตร  
   - กิจกรรมงานจัดทํา 

นําไปใช ติดตามและ
ประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู  

   - กิจกรรมนิเทศการสอน 

๑. เพื่อใหหลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคลองกับทองถิ่น  
๒. เพื่อจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่
หลากหลายใหผูเรียนเลือก
เรียนตามความถนัด 
ความสามารถ และความ
สนใจ 
๓. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนที่สงเสริมและ
ตอบสนองความตองการ 
ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผูเรียน 
๔. เพื่อสนับสนุนใหครูจัด
กระบวนการเรียนรูท่ีใหผูเรียน
ไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรูไดดวยตนเอง  
๕. เพื่อนิเทศภายใน กํากับ 
ติดตามตรวจสอบ และนําผล
ไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อยางสม่ําเสมอ 
๖. เพื่อจัดระบบดูแล

๑. หลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคลองกับ
ทองถิ่น ในระดับคุณภาพ ดี
มาก 
๒. สถานศึกษาจัดรายวิชา
เพิ่มเติมที่หลากหลายให
ผูเรียนเลือกเรียนตามความ
ถนัด ความสามารถ และความ
สนใจ ในระดับคุณภาพ ดี๓. 
สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนที่สงเสริมและ
ตอบสนองความตองการ 
ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผูเรียน ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
๔. สถานศึกษาสนับสนุนใหครู
จัดกระบวนการเรียนรูที่ให
ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรูไดดวยตนเอง ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
๕. สถานศึกษามีระบบการ
นิเทศภายใน กํากับ ติดตาม

มฐ.๑๐ 
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ชวยเหลือผูเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ และครอบคลุม
ถึงผูเรียนทุกคน 

ตรวจสอบ และนําผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน
อยางสม่ําเสมอ ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก 
๖. สถานศึกษาจัดระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ และครอบคลุม
ถึงผูเรียนทุกคน        ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

๕. โครงการปรับปรุงสภาพ 
แวดลอมและบริการใน
โรงเรียน 
   - กิจกรรม ๕ ส. 

๑. เพื่อใหหองเรียน หอง    
ปฏิบัติการ อาคารเรียน ม่ันคง 
สะอาดและปลอดภัย มีส่ิง
อํานวย 
ความสะดวกพอเพียง อยูใน
สภาพใชการไดดี 
สภาพแวดลอมรมรื่น และมี
แหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน 
๒. เพื่อจัดโครงการ กิจกรรมท่ี
สงเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผูเรียน 
๓. เพื่อจัดหองสมุดท่ี
ใหบริการส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียนรู
ดวยตนเอง และหรือเรียนรู
แบบมีสวนรวม 

๑. สถานศึกษามีหองเรียน 
หอง ปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มี
สิ่งอํานวย 
ความสะดวกพอเพียงอยูใน
สภาพการไดดี สภาพแวดลอม
รมร่ืน และมีแหลงเรียนรู
สําหรับผูเรียน ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก 
๒. สถานศึกษาจัดโครงการ 
กิจกรรม ท่ีสงเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัย
ของผูเรียนในระดับคุณภาพ ดี
มาก 
๓. สถานศึกษาจัดหองสมุดที่
ให บริการส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่เอื้อใหผูเรียน
เรียนรูดวยตนเอง และหรือ
เรียนรูแบบมีสวนรวม ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

มฐ.๑๑ 

๖. โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
   - กิจกรรมพัฒนาคร/ู

บุคลากรดานสารสนเทศ   
   - กิจกรรมพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายใน   
   - กิจกรรมการวางแผนการ

บริหาร 

๑. เพื่อกําหนดมาตรฐานการ 
ศึกษาของสถานศึกษา  
๒. เพื่อจัดทําและดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ี
มุงพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๓. เพื่อจัดระบบขอมูล
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

๑. สถานศึกษากําหนด
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในระดับคุณภาพ 
ดีมาก 
๒. สถานศึกษาจัดทําและ 
ดําเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุงพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
๓. สถานศึกษาจัดระบบขอมูล

มฐ.๑๒ 
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๔. เพื่อติดตามตรวจสอบ 
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๕. เพื่อนําผลการประเมินทั้ง
คุณภาพภายในและภายนอก
ไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเน่ือง 
๖. เพื่อจัดทํารายงานประจาํป
ที่เปนรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ใน 
ระดับคุณภาพระดับดีมาก 
๔. สถานศึกษามีระบบติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
๕. สถานศึกษานําผลการ
ประเมินทั้งคุณภาพภายใน
และภายนอกไปใชวางแผน
พัฒนาคุณภาพการ ศึกษา
อยางตอเนื่อง ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก 
๖. สถานศึกษาจัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
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กลยุทธที่ ๓  พัฒนานโยบายการจัดการเรียนรู 
ระดับปฐมวัย 
 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย สนองมาตรฐาน
ท่ี 

๑. โครงการสรางสังคมแหง
การเรียนรู 
   - กิจกรรมหนึ่งครู หน่ึง
วิทยากร  
   - กิจกรรมทัศนศึกษา 

๑. เพื่อใหสถานศึกษาเปน
แหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของเด็กและบุคลากร 
๒. เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองคกร
ที่เกี่ยวของ 

๑. สถานศึกษามีการจัด
โครงการ กิจกรรมเพื่อเปน
แหลงเรียนรูของเด็กและ
บุคลากร ในระดับคุณภาพ ดี 
๒. สถานศึกษามีการจัด
โครงการ กิจกรรมท่ี
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ 
ในระดับคุณภาพ ดี 

มฐ.๙ 

 
 

ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 
 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย สนองมาตรฐาน
ท่ี 

๑. โครงการสรางสังคมแหง
การเรียนรู 
 

๑. เพื่อใหมีการสรางและ
พัฒนาแหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษาและใชประโยชน
จากแหลงเรียนรูท้ัง   ภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมท้ังผูที่
เกี่ยวของ 
๒. เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ 

๑. มีการสรางและพฒันา

แหลงเรียนรูภายใน

สถานศึกษาและใชประโยชน

จากแหลงเรียนรูทั้งภายใน

และภายนอกสถานศึกษา เพือ่

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน

และบุคลากรของสถานศึกษา 

รวมทั้งผูท่ีเกี่ยวของ ในระดับ

คุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 

๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางบุคลากรภายใน

สถานศึกษา ระหวาง

สถานศึกษากับครอบครัว 

ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ 

ในระดับคุณภาพระดับ ดี

เยี่ยม 

มฐ.๑๓ 

 



๖๘ 

 

กลยุทธที่ ๔  สงเสริมอัตลักษณของสถานศึกษาใหโดดเดน 
ระดับปฐมวัย 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย สนองมาตรฐานท่ี 

๑. โครงการพัฒนาสถานศึกษา 
ตามวิสัยทัศน ปรัชญา และ
จุดเนน 
   - กิจกรรมนักกีฬาตัวนอย 

๑. เพื่อใหสถานศึกษาจัด
โครงการ กิจกรรมที่สงเสริม
ใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย 
วิสัยทัศน ปรัชญา 
และจุดเนนของสถานศึกษา 
๒. เพื่อใหผลการดําเนินงาน
สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตาม
เปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา
และจุดเนนของสถานศึกษา 
 

๑.สถานศึกษาจัดโครงการ
พัฒนาเด็กใหบรรลุตาม
เปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน
และจุดเนนการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถาน ศึกษา ใน
ระดับคุณภาพ ดี 
๒.สถานศึกษามีผลการ
ดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมาย ในระดับคุณภาพ ดี 

มฐ.๑๐ 

 

 

ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 
 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย สนองมาตรฐาน
ท่ี 

๑. โครงการสรางสังคมแหง
การเรียนรู 
   - กิจกรรมหนึ่งครู หน่ึง

วิทยากร หนึ่งแหลงเรียนรู 
คูภูมิปญญาทองถิ่น 

   - กิจกรรมวัยใสกระจายขาว 
 

๑. เพื่อใหมีการสรางและ
พัฒนาแหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษาและใชประโยชน
จากแหลงเรียนรูท้ังภายใน
และภายนอกสถาน ศึกษา 
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนและบุคลากรของสถาน 
ศึกษา รวมท้ังผูที่เกี่ยวของ 
๒. เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ 

๑. มีการสรางและพฒันา
แหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษาและใชประโยชน
จากแหลงเรียนรูทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพือ่
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผูท่ีเกี่ยวของ ในระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ 
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

มฐ.๑๓ 



๖๙ 

 

๒. โครงการพัฒนาสถานศึกษา 
ตามวิสัยทัศน ปรัชญา และ
จุดเนน 

๑. เพื่อใหสถานศึกษาจัด
โครงการ กิจกรรมที่สงเสริม
ใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย 
วิสัยทัศน ปรัชญา และ
จุดเนนของสถานศึกษา 
๒. เพื่อใหผลการดําเนินงาน
สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตาม
เปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา
และจุดเนนของสถานศึกษา 

๑. สถานศึกษาจัดโครงการ 
กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียน
บรรลุตามเปาหมาย วสิัยทัศน 
ปรัชญา และจุดเนนของ
สถานศึกษา ในระดับคุณภาพ 
ดี 
๒. ผลการดําเนินงานสงเสริม

ใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย 

วิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนน

ของสถานศึกษา ในระดับ

คุณภาพ ดี 

มฐ.๑๔ 

 
กลยุทธที่ ๕  มาตรการสงเสริม 
ระดับปฐมวัย 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย สนองมาตรฐาน
ท่ี 

๑. โครงการยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษา 

๑. เพื่อใหสถานศึกษามีการ
จัดโครงการและกิจกรรม
พิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย
ตามแนวทาง การปฏิรูป
การศึกษาระดับปฐมวัย 
๒. เพื่อใหสถานศึกษามีผล
การดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมาย 
 

๑.สถานศึกษามีการจัด
โครงการและกิจกรรมพิเศษ
เพื่อตอบสนองนโยบายตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ระดับปฐมวัย ในระดับ
คุณภาพ ดี 
๒.สถานศึกษามีผลการ
ดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมายในระดับคุณภาพ ดี 

มฐ.๑๑ 

 
 

ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 
 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย สนองมาตรฐาน
ท่ี 

๑. โครงการยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษา 

๑. เพื่อใหสถานศึกษามีการ
จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ
เพื่อตอบ สนองนโยบาย 
จุดเนน ตามแนว ทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 
๒. เพื่อใหสถานศึกษามีผล
การดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมาย   
 

๑. สถานศึกษามีการจัด
โครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเนน 
ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ในระดับคุณภาพ ดี 
๒. สถานศึกษามีผลการ
ดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมาย ในระดับคุณภาพ ดี 

มฐ.๑๕ 



๗๐ 

 

    

บทที่ ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 

 
๑.  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 

 ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 
กลยุทธที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ระดับปฐมวัย 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๑. โครงการสงเสริมพัฒนาการ
ทางรางกาย 
   - กิจกรรมกีฬาสี  
   - กิจกรรมอนามัยดี สุขภาพ

ดี ชีวีสดใส 

๑. เด็กรอยละ ๘๕.๐๐ มี
น้ําหนัก สวนสูงเปนไปตาม
เกณฑ 
 
 
๒. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ มีทักษะ
การเคลื่อนไหวตามวัย 
 
 
 
๓. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ มีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 
 
๔. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ 
หลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เสี่ยงตอ
โรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพ
ติด 

๑. เด็กรอยละ ๙๗.๐๒  มีน้ําหนัก 
สวนสูงเปนไปตามเกณฑ คะแนน
ที่คํานวณได คือ ๐.๙๗  ไดระดับ
คุณภาพ ๕  แปลคุณภาพได
ระดับ ดีเยี่ยม   
๒. เด็กรอยละ  ๙๙.๗๕  มีทักษะ
การเคลื่อนไหวตามวัย คะแนนที่
คํานวณได คือ ๑.๕๐  ไดระดบั
คุณภาพ ๕  แปลคุณภาพได
ระดับ ดีเยี่ยม 
๓. เด็กรอยละ ๑๐๐  มีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพของตนเอง 
คะแนนที่คํานวณได คือ ๑.๕๐  
ไดระดับคุณภาพ ๕  แปล
คุณภาพไดระดับ ดีเยี่ยม 
๔. เด็กรอยละ ๑๐๐  หลีกเลี่ยง
ตอสภาวะท่ีเสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ 
ภัย และสิ่งเสพติด  คะแนนที่
คํานวณได คือ ๑.๐๐  ไดระดบั
คุณภาพ ๔  แปลคุณภาพได
ระดับ ดีเยี่ยม 

มฐ.๑ 

๒. โครงการสรางเสริม
พัฒนาการทางอารมณและ
จิตใจ 
   - กิจกรรมรองเลน เตนรํา 
   - กิจกรรมจิตรกรนอย 

๑. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ ราเริง
แจมใสมีความรูสึกท่ีดีตอตนเอง   
๒. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ มีความ
มั่นใจและกลาแสดงออก   
๓. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ ควบคุม
อารมณตนเองไดเหมาะสมตาม

๑. เด็กรอยละ ๙๙.๐๑ ราเริง
แจมใสมีความรูสึกท่ีดีตอตนเอง 
(คะแนนที่ได ๐.๙๙ คะแนน 
ระดับคุณภาพ ๕     ดีเยี่ยม) 
๒. เด็กรอยละ ๙๗.๐๒ มีความ
มั่นใจและกลาแสดงออก (คะแนน

มฐ.๒ 



๗๑ 

 

วัย   
๔. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ ชื่นชม
ศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว
และรักธรรมชาต ิ  

ที่ได ๐.๙๗ คะแนน ระดับ
คุณภาพ ๔ ดีมาก) 
๓. เด็กรอยละ   ๙๘.๕๑ ควบคุม
อารมณตนเองไดเหมาะสมตามวัย
(คะแนนที่ได ๐.๙๙ คะแนน 
ระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม) 
๔. เด็กรอยละ ๙๙.๐๑ ชื่นชม
ศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและ
รักธรรมชาต ิ(คะแนนที่ได ๑.๙๘ 
คะแนน ระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม) 

๓. โครงการสงเสริมพัฒนาการ
ทางสังคม 
   - กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา       
   - กิจกรรมตนกลาแหงความ
ดี   
   - กิจกรรมวันแมแหงชาติ  
   - กิจกรรมวันไหวครู  
   - กิจกรรมวันลอยกระทง   
   - กิจกรรมวันพอแหงชาติ  
   - กิจกรรมสงทายปเกา

ตอนรับ ปใหม  
   - กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 

๑. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ มีวินัย มี
ความรับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่ง
สอนของพอแม ครูอาจารย 

๒. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ มีความ  
ชื่อสัตยสุจริตชวยเหลือแบงปน 
๓. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ เลนและ
ทํางานรวมกับผูอื่นได 
๔. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ 
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย
และศาสนาท่ีตนนับถือ 

๑. เด็กรอยละ ๙๘.๗๖ มีวินัย มี
ความรับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่ง
สอนของพอแม ครูอาจารย 

๒. เด็กรอยละ ๙๗.๐๒ มีความ  
ชื่อสัตยสุจริตชวยเหลือแบงปน 
๓. เด็กรอยละ ๙๘.๕๑ เลนและ
ทํางานรวมกับผูอื่นได 
๔. เด็กรอยละ ๙๙.๐๑ ประพฤติ
ตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนา
ที่ตนนับถือ๕ แปลคุณภาพได
ระดับดีเยี่ยม 

มฐ.๓ 

๔. โครงการสงเสริมพัฒนาการ
ทางสติปญญา 
   - กิจกรรมรักการอาน  
   - กิจกรรมเขียนสวยดวยมือ
เรา    
   - กิจกรรมหองสมุดนอย 

๑. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ สนใจสิ่ง
เรียนรูตางๆ รอบตัว  ซักถาม
อยางตั้งใจ มีนิสัยรักการอาน
และรักการเรียนรู 
 
 
๒. เด็กรอยละ ๙๐.๐๐ มี
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ตางๆ ที่เกิดจากประสบการณ
การเรียนรู 
 
 
๓. เพื่อใหเด็กมีความรูและ
ทักษะเบ้ืองตน 
 
 
 
๔. เพื่อใหเด็กมีความสนใจใฝ

๑. เด็กรอยละ ๙๕.๐๔ สนใจสิ่ง
เรียนรูตางๆ รอบตัว ซักถามอยาง
ตั้งใจ มีนิสัยรักการอานและรัก
การเรียนรู คะแนนที่คํานวณได 
คือ ๐.๙๕ ไดระดับคุณภาพ ๕ 
แปลคุณภาพไดระดับดีเยี่ยม 
๒. เด็กรอยละ ๙๗.๒๗ มี
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ตางๆ ที่เกิดจากประสบการณการ
เรียนรู คะแนนท่ีคํานวณได คือ 
๐.๙๗ ไดระดับคุณภาพ ๕ แปล
คุณภาพไดระดับดีเยี่ยม 
๓. เด็กรอยละ ๙๘.๐๑ มีความรู
และทักษะเบ้ืองตน คะแนนที่
คํานวณได คือ ๐.๙๘ ไดระดบั
คุณภาพ ๕ แปลคุณภาพไดระดับ
ดีเยี่ยม 
๔. เด็กรอยละ ๙๗.๐๐ มีความ
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เรียนรู รักการอานและพัฒนา
ตนเอง 
 
 
๕. เพื่อใหเด็กมีจินตนาการและ
ความคิดสรางสรรค 

สนใจใฝเรียนรู รักการอานและ
พัฒนาตนเอง คะแนนที่คํานวณ
ได คือ ๐.๙๗   ไดระดับคุณภาพ 
๕ แปลคุณภาพไดระดับดเียี่ยม 
๕. เด็กรอยละ ๙๗.๐๒ มี
จินตนาการและความคิด
สรางสรรค คะแนนที่คํานวณได 
คือ ๐.๙๗ ไดระดับคุณภาพ ๕ 
แปลคุณภาพไดระดับดีเยี่ยม 

ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 
๑. โครงการสรางเสริมสุขภาพ
และสุนทรียภาพของผูเรียน 
   - กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ 
   - กิจกรรม อ.ย. นอย 
   - กิจกรรมปองกัน สงเสริม  

พัฒนาสุขภาพ 
   - กิจกรรมปองกันและ

หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด 
โรคภัย อุบัติเหตุและปญหา
ทางเพศ 

   - กิจกรรมกีฬาส ี
   - กิจกรรม TO BE NUMBER 

ONE 
   - กิจกรรมรอง เลน เตน รํา 

และ จิตรกรนอย 
   - กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 

๑. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ มี   
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ 
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ มี
น้ําหนัก สวนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน  
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ 
ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให
โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะท่ีเส่ียงตอความรุนแรง 
โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญหา
ทางเพศ 
๔. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ เห็น
คุณคาในตนเอง มีความม่ันใจ 
และกลาแสดงออกอยางเหมาะสม
๕. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ มี 
มนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติ
ผูอื่น 
๖. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ สราง
ผลงานจากเขารวมกิจกรรมดาน
ศิลปะ ดนตร/ีนาฏศิลป กีฬา/
นันทนาการ ตามจินตนาการ  

๑. ผูเรียนรอยละ ๙๖.๔๘มีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
กําลังกายอยางสมํ่าเสมอ  
คะแนนที่คํานวณไดคือ ๐.๔๘  ได
ระดับคุณภาพ ๕  แปลคุณภาพ
ไดระดับ ดีเยี่ยม   
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๖.๙๖ มี
น้ําหนัก สวนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน  คะแนนที่คํานวณได 
คือ ๐.๔๘  ไดระดับคุณภาพ ๕  
แปลคุณภาพไดระดับ ดีเยี่ยม
  
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๔.๕๗ 
ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให
โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรค 
ภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ  
คะแนนที่คํานวณได คือ ๐.๙๕  
ไดระดับคุณภาพ ๕  แปล
คุณภาพไดระดับ ดีเยี่ยม 
๔. ผูเรียนรอยละ ๙๔.๓๗ เห็น
คุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ และ
กลาแสดงออกอยางเหมาะสม  
คะแนนที่คํานวณได คอื ๐.๙๔  ได
ระดับคุณภาพ ๕  แปลคุณภาพได
ระดับ ดีเยี่ยม 
๕. ผูเรียนรอยละ ๙๖.๓๙ มีมนุษย
สัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น  
คะแนนที่คํานวณได คือ ๐.๙๖  ได
ระดับคุณภาพ ๕  แปลคุณภาพได
ระดับ ดีเยี่ยม 
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๖. ผูเรียนรอยละ ๙๗.๐๐ สราง
ผลงานจากเขารวมกิจกรรมดาน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/
นันทนาการ ตามจินตนาการ  
คะแนนที่คํานวณได คือ ๐.๙๗  ได
ระดับคุณภาพ ๕  แปลคุณภาพได
ระดับ ดีเยี่ยม 

๒. โครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมท่ีพึง
ประสงค 
   - กิจกรรมประเมิน

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ตามหลักสูตร 

   - กิจกรรมสงเสริมผูเรียนใหมี
ความเอ้ืออาทรผูอื่นและ
กตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 

- กิจกรรมสงเสริมผูเรียนเพื่อ
ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกตาง 

   - กิจกรรมสงเสริมผูเรียนเพื่อ
ตระหนัก รูคุณคา รวม
อนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม 

๑. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ มี
ลักษณะที่พึงประสงคตาม
หลักสูตร 
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ มี
ความเอ้ืออาทรผูอื่นและกตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณ 
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ 
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม
ที่แตกตาง 
๔. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ 
ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 

๑. ผูเรียนรอยละ๑๐๐.๐๐มี
ลักษณะที่พึงประสงคตาม
หลักสูตร  คะแนนที่คํานวณได 
คือ ๒  ไดระดับคุณภาพ ๕  แปล
คุณภาพไดระดับ ดีเยี่ยม 
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๘.๐๘ มีความ
เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวที
ตอผูมีพระคุณ  คะแนนที่คํานวณ
ได คือ ๐.๙๘  ไดระดับคุณภาพ 
๕  แปลคุณภาพไดระดับ ดีเยีย่ม  
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๗.๒๗ 
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกตาง  คะแนนที่คํานวณได คือ 
๐.๙๗  ไดระดับคุณภาพ ๕  แปล
คุณภาพไดระดับ ดีเยี่ยม  
๔. ผูเรียนรอยละ ๙๘.๔๐ 
ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอม  คะแนนที่
คํานวณได คือ ๐.๙๘ 
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๓. โครงการสงเสริมทักษะการ
เรียนรู 
   - กิจกรรมรักการอาน 
   - กิจกรรม IT สูฝน 
   - กิจกรรมเกร็ดความรูสูพี่
นอง 
   - กิจกรรมหองสมุดนอย 
   - กิจกรรมวันสุนทรภู 
   - กิจกรรมวันภาษาไทย
แหงชาติ 
   - กิจกรรมวันประถมศึกษา 
   - กิจกรรมชุมนุมตามความ
สนใจ 
   - กิจกรรมทัศนศึกษา 

๑. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ มี
นิสัยรักการอานและแสวงหา
ความรูดวยตนเองจากหองสมุด 
แหลงเรียนรู และสื่อตางๆ 
รอบตัว 
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ มี
ทักษะในการอาน ฟง ดู พูด 
เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควา
หาความรูเพิ่มเติม 
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ 
เรียนรูรวมกันเปนกลุม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
การเรียนรูระหวางกัน 
๔. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ ใช
เทคโนโลยีในการเรียนรู และ

๑. ผูเรียนรอยละ ๙๖.๕๒ มีนิสัย
รักการอานและแสวงหาความรู
ดวยตนเองจากหองสมุด แหลง
เรียนรูและสื่อตางๆ รอบตัว  
คะแนนท่ีคํานวณได คือ ๑.๙๓  
ไดระดับคุณภาพ ๕  แปล
คุณภาพไดระดับ ดีเยี่ยม 
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๖.๒๖  มี
ทักษะในการอาน ฟง ดู พูด 
เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควา
หาความรูเพิ่มเติม คะแนนท่ี
คํานวณได คือ ๐.๙๖  ไดระดับ
คุณภาพ ๕  แปลคุณภาพได
ระดับ ดีเยี่ยม 
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๖.๖๘  
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นําเสนอผลงาน เรียนรูรวมกันเปนกลุม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรูระหวางกัน คะแนนที่
คํานวณได คือ ๐.๙๗  ไดระดบั
คุณภาพ ๕  แปลคุณภาพได
ระดับ ดีเยี่ยม 
๔. ผูเรียนรอยละ ๙๖.๕๐  ใช
เทคโนโลยีในการเรียนรูและ
นําเสนอผลงาน  คะแนนที่
คํานวณได คือ ๐.๙๗  ไดระดับ
คุณภาพ ๕  แปลคุณภาพได
ระดับ ดีเยี่ยม 

๔. โครงการสรางเสริมความ 
สามารถในการคิดและแกปญหา 
   - กิจกรรมการเรียนรูดวย

โครงงาน 
   - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร 
   - กิจกรรมคายวิชาการ 
   - กิจกรรมแขงขันทักษะทาง

วิชาการ 

๑. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ สรปุ
ความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง 
และดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ 
นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ 
กําหนดเปาหมาย คาดการณ 
ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 
๔. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ มี
ความคิดริเริ่ม และสรางสรรค
ผลงานดวยความภาคภูมิใจ 

๑. ผูเรียนรอยละ ๙๔.๓๗ 
สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่
อาน ฟง และดู และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง มีระดับคุณภาพ 
๑.๘๙ 
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๖.๔๗  
สามารถนําเสนอวิธีคิด วธิี
แกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง มีระดับคุณภาพ 
๐.๙๖ 
๓ ผูเรียนรอยละ  ๙๔.๖๗ 
(สามารถกําหนดเปาหมาย 
คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดย
มีเหตุผลประกอบ มีระดับ
คุณภาพ ๐.๙๕ 
๔ . ผูเรียนรอยละ ๙๕.๙๔  มี
ความคิดริเริ่ม และสรางสรรค
ผลงานดวยความภาคภูมิใจ มี
ระดับคุณภาพ ๐.๙๖ 
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๕. โครงการพัฒนาความรูและ
ทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
   - กิจกรรมยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   - กิจกรรมสงเสริมการอาน 

คิด วิเคราะห และเขียน 
   - กิจกรรมประเมินสมรรถนะ

สําคัญตามหลักสูตร 

๑. ผูเรียนรอยละ ๗๕.๐๐  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละ
กลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 
๒. ผูเรียนรอยละ ๘๐.๐๐  มีผล
การประเมินสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 
 

๑. ผูเรียนรอยละ ๕๑.๓๘  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละ
กลุมสาระเปนไปตามเกณฑ  
คะแนนที่คํานวณได คือ ๐.๕๑  
ไดระดับคุณภาพ ๒  แปล
คุณภาพไดระดับ พอใช 

๒. ผูเรียนรอยละ ๘๗.๔๑  มีผล
การประเมินสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 
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โดยคิดจากผูเรียนที่มีผลการ
ประเมินสมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตรในระดับดีขึ้นไป  
คะแนนที่คํานวณได คือ ๐.๘๗  
ไดระดับคุณภาพ ๔  แปล
คุณภาพไดระดับ ดีเยี่ยม 

๓. ผูเรียนรอยละ ๗๔.๕๔  มีผล
การประเมินการอาน คิด
วิเคราะห และเขียนเปนไปตาม
เกณฑ โดยคิดจากผูเรียนที่มีผล
การประเมินในระดับดีข้ึนไป  
คะแนนที่คํานวณได คือ ๑.๔๙  
ไดระดับคุณภาพ ๔  แปล
คุณภาพไดระดับ ดี 

๔. ผูเรียนรอยละ๖๒.๑๕มีผลการ
ทดสอบระดับชาติเปนไปตาม
เกณฑ  คะแนนที่คํานวณได คือ  
.๖๒  ไดระดับคุณภาพ   แปล
คุณภาพไดระดับ ดี 

๖. โครงการเสริมสรางทักษะ
การทํางาน และเจตคติตออาชีพ
สุจริต 
   - กิจกรรมสงเสริม

ประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 

   - กิจกรรมแนะแนว 
   - กิจกรรมคายภาวะผูนํา 

๑. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ วาง
แผนการทํางานและดาํเนินการ
จนสําเร็จ 
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ 
ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ 
ทํางานรวมกับผูอื่นได 
๔. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ มี
ความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริต 
และหาความรูเก่ียวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 

๑. ผูเรียนรอยละ ๙๕.๖๒  วาง
แผนการทํางานและดาํเนินการ
จนสําเร็จ   ระดับคุณภาพได   
๑.๙๑   คะแนน 
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๕.๗๕  
ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเองระดับคุณภาพได   
๐.๙๖   คะแนน 
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๕.๗๘ ทํางาน
รวมกับผูอื่นได   ระดับคุณภาพได   
๐.๙๘   คะแนน 
๔. ผูเรียนรอยละ ๙๖.๓๑  มี
ความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต และ
หาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจระดับคุณภาพได   ๐.๙๖   
คะแนน 
 

มฐ.๖ 

 
 
 
กลยุทธที่ ๒  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 



๗๖ 

 

ระดับปฐมวัย 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของครู 
   - กิจกรรมครูดีศรี บจ.   
   - กิจกรรมคุรุมิตรสัมพันธ    
   - กิจกรรมผลิตสื่อและ
นวัตกรรม  
   - กิจกรรมสงเสริมเพิ่มความรู  
   - กิจกรรมประกวดหองเรียน   
   - กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 

๑. ครูรอยละ ๙๐.๐๐ เขาใจ
ปรัชญา หลักการ และ
ธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถนาํมา
ประยุกตใชในการจัด
ประสบการณ 
๒. ครูรอยละ ๙๐.๐๐ จัดทํา
แผนการจัดประสบการณท่ี
สอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถ
จัดประสบการณการเรียนรูที่
หลากหลาย สอดคลองกับความ
แตกตางระหวางบุคคล  
๓. ครูรอยละ ๙๐.๐๐ บริหาร
จัดการชั้นเรียนที่สรางวินัยเชิง
บวก  
๔. ครูรอยละ ๙๐.๐๐  ใชสื่อ
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
สอดคลองกับพัฒนาการของ
เด็ก  
๕. ครูรอยละ ๙๐.๐๐ ใช
เครื่องมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอยาง
หลากหลาย และสรุปรายงาน
ผลพัฒนาการของเด็กแก
ผูปกครอง 
๖. ครูรอยละ ๙๐.๐๐ วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีตน
รับผิดชอบ และใชผลในการ
ปรับการจัดประสบการณ  
๗. ครูรอยละ ๙๐.๐๐ จัด
สิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรูได
ตลอดเวลา 
๘. ครูรอยละ ๙๐.๐๐ มี
ปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและ
ผูปกครอง  

๑.ครูเขาใจปรัชญาหลักการและ
ธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถนาํมา
ประยุกตใชในการจัด
ประสบการณรอยละ๑๐๐ 
(คะแนนที่ได ๒ คะแนน ระดับ
คุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม) 
๒.ครูจัดทําแผนการจัด
ประสบการณที่สอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณการ
เรียนรูที่หลากหลายสอดคลองกับ
ความแตกตางระหวางบุคคล รอย
ละ ๑๐๐ (คะแนนที่ได ๒ คะแนน 
ระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม) 
๓.ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่
สรางวินัยเชิงบวกรอยละ ๑๐๐
(คะแนนที่ได๒ คะแนน ระดับ
คุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม) 
๔.ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมสอดคลองกับ
พัฒนาการของเด็ก รอยละ 
๑๐๐.๐๐(คะแนนที่ได ๒.๐๐ 
คะแนน ระดับคุณภาพ ๕ ดีดี
เยี่ยม) 
๕.ครู ใช เครื่ องมือการวัดและ
ประเมินพัฒนาการของเด็กอยาง
หลากหลายและสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแกผูปกครอง 
รอยละ ๑๐๐ (คะแนนที่ได ๒ 
คะแนน ระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม)  
๖.ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรูที่ตนรับผิดชอบและใชผล
ในการปรับการจัดประสบการณ
รอยละ ๑๐๐.๐๐(คะแนนที่ได ๒ 
คะแนน ระดับคุณภาพ ๕ดีเยี่ยม ) 

มฐ.๕ 



๗๗ 

 

๙. ครูรอยละ ๙๐.๐๐  มีวุฒิ
และความรูความสามารถใน
ดานการศึกษาปฐมวัย 
๑๐. ครูรอยละ ๙๐.๐๐ จัดทํา 
สารนิทัศนและนาํมาไตรตรอง
เพื่อใชประโยชนในการพฒันา
เด็ก 

๗.ครูจัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการ
เรียนรูไดตลอดเวลา รอยละ 
๑๐๐ (คะแนนที่ได ๒ คะแนน 
ระดับคุณภาพ ๕  ดีเยี่ยม) 
๘.ครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็กและ
ผูปกครอง รอยละ๑๐๐ (คะแนน
ที่ได ๒ คะแนน ระดับคุณภาพ ๕ 
ดีเยี่ยม) 
๙.ครูมีวุฒิและความรู
ความสามารถในดานการศึกษา
ปฐมวัยรอยละ ๑๐๐ (คะแนนที่
ได ๒คะแนน ระดับคุณภาพ ๓ ดี
เยี่ยม) 
๑๐.ครูจัดทําสารนิทัศนและนํามา
ไตรตรองเพื่อใชประโยชนในการ
รอยละ ๑๐๐ (คะแนนที่ได ๒ 
คะแนน ระดับคุณภาพ ๕  ดี
เยี่ยม) 

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพใน
การบริหารจัดการของผูบริหาร 
   - กิจกรรมอบรมสัมมนา 

ศึกษา ดูงานของผูบริหาร    
   - กิจกรรมประชุมสมาคม

ผูบริหารโรงเรียนเอกชน 
   - กิจกรรมการเปนวิทยากร

ใหกับหนวยงานอ่ืน   
   - กิจกรรมการจัดทํา

โครงสรางการบริหาร   
   - กิจกรรมนิเทศติดตามผล

การดําเนินตามแผน   
   - กิจกรรมอบรม ประชุม 

สัมมนา ศึกษาดูงาน
บุคลากร   

   - กิจกรรมประชาสัมพันธ
โรงเรียน และกิจกรรมนิเทศ
ชั้นเรียน 

๑. ผูบริหารมีความเขาใจ
ปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย  ในระดับ
คุณภาพ ดี   
๒. ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะ
ผูนํา และความคิดริเริ่มท่ีเนน
การพัฒนาเด็กปฐมวัย ในระดบั
คุณภาพ ดี   
๓. ผูบริหารใชหลักการบริหาร
แบบมีสวนรวมและใชขอมูลผล
การประเมินหรือผลการวิจัย
เปนฐานคิดท้ังดานวิชาการและ
การจัดการ  ในระดับคุณภาพ ดี  
๔. ผูบริหารสามารถจัด
การศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ในระดับคุณภาพ ดี  
๕. ผูบริหารสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพ ในระดับคุณภาพ 
ดี 
๖. ผูบริหารใหคําแนะนํา 
คําปรึกษาทางวิชาการ และเอา

๑.  ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะ
ผูนํา และความคิดริเริ่มท่ีเนนการ
พัฒนาผูเรียน ไดระดับคุณภาพ 
ระดับ ดีเยี่ยม 
๒.  ผูบริหารใชหลักการบริหาร
แบบมีสวนรวมและใชขอมูลผล
การประเมินหรือผลการวิจัยเปน
ฐานคิดทั้งดานวิชาการและการ
จัดการ  ไดระดับคุณภาพ ระดับ 
ดีเยี่ยม    

๓.  ผูบริหารสามารถจัดบรรลุ
เปาหมายตามท่ีกําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการประจําป ไดระดับ
คุณภาพ ระดับ  ดีมาก     

๔.  ผูบริหารสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการ
กระจายอํานาจ  ไดคุณภาพ 
ระดับ ดีมาก 

๕.  นักเรียน ผูปกครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการ
จัด ไดระดับคุณภาพ ระดับ ดี
มาก 

มฐ.๖ 



๗๘ 

 

ใจใสการจัดการศึกษาเด็ก
ปฐมวัย เต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา  ในระดับคุณภาพ ด ี  
๗. เด็ก ผูปกครอง และชุมชน   
พึงพอใจผลการบริหารการ
จัดการ ศกึษาปฐมวัย ในระดบั
คุณภาพ ดี 
 

๖ .   ผู บ ริ ห า ร ใ ห คํ า แ น ะ นํ า 
คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจ
ใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา   ไดระดับคุณภาพ 
ระดับ ดีมาก  

๗. เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึง
พอ ใจ ผลกา รบริ ห า รก า รจั ด
กา รศึ กษ าปฐมวั ย  ไ ด ร ะ ดั บ
คุณภาพ ระดับ ดีเยี่ยม  

๓. โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร 
   - กิจกรรมวิเคราะหและ

ปรับปรุงหลักสูตร   
   - กิจกรรมงานจัดทํา นําไปใช 

ติดตาม และประเมิน
แผนการจัดประสบการณ   

   - กิจกรรมนิเทศการสอน 

  ๑. สถานศึกษามีการจัดทํา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒. ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายเกิด
ความตระหนักและเขาใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย ในระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม 
๓. ครูจัดกิจกรรมเสริมสราง
ความตระหนักรูและเขาใจ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๔. สถานศึกษาเปดโอกาสให
ผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่น 
เขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับปฐมวัยของ
สถานศึกษา ในระดับคุณภาพ ดี
มาก 
๕. สถานศึกษาจัดใหมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกเพื่อพัฒนา
เด็กอยางรอบดาน ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก 

๑.สถานศึกษามีการจัดทํา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก (๔.๐๐ 
คะแนน) 
๒. ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายเกิด
ความตระหนัก และเขาใจการจัด
การศกึษาปฐมวัย ในระดับ
คุณภาพดีมาก (๔.๐๐ คะแนน) 
๓. ครูจัดกิจกรรมเสริมสรางความ
ตระหนักรู และเขาใจหลักการจัด
การศกึษาปฐมวัย ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม (๕.๐๐ คะแนน)    
๔. สถานศึกษาเปดโอกาสให
ผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่น 
เขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับปฐมวัยของ
สถานศึกษา ในระดับคุณภาพดี
มาก (๔.๐๐ คะแนน) 
๕. สถานศึกษาจัดใหมีสิ่งอํานวย
ความสะดวก เพื่อพัฒนาเด็กอยาง
รอบดาน ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
( ๕.๐๐ ) 

มฐ.๗ 

๔. โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
   - กิจกรรมพัฒนาคร/ู

บุคลากรดานสารสนเทศ   
   - กิจกรรมพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายใน   
   - กิจกรรมการวางแผนการ

๑. กําหนดมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา ใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒. จัดทําและดําเนินการตาม
แผน พัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถาน ศึกษาท่ีมุงพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน

๑. กําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา คะแนน ๐.๘๐   
มีคุณภาพ ดีมาก 
๒. จัดทําและดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
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บริหาร การศึกษาของสถาน ศึกษา ใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๓. จัดระบบขอมูลสารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพ 
สถานศึกษา ในระดับคุณภาพ   
ดีเยี่ยม 
๔. ติดตามตรวจสอบ ประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๕. นําผลการประเมินทั้ง
คุณภาพภายในและภายนอกไป
ใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเน่ือง ใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๖. จัดทํารายงานประจาํปที่เปน
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน ในระดับคุณภาพระดับ    
ดีเยี่ยม 

สถานศึกษา คะแนน ๐.๘๐   มี
คุณภาพ ดีมาก 
๓. จัดระบบขอมูลสารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา คะแนน 
๐.๘๐   มีคุณภาพ ดีมาก 
 
๔. ติดตามตรวจสอบ ประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
คะแนน ๐.๔๐   มีคุณภาพ ดมีาก 
๕. นําผลการประเมินทั้งคุณภาพ
ภายในและภายนอกไปใชวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง คะแนน ๑.๐๐   มี
คุณภาพ ดีเยี่ยม 
๖.จัดทํารายงานประจาํปที่เปน
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน ใน  คะแนน ๑.๐๐ระดับ
คุณภาพระดับดีเยี่ยม 

ระดับประถมฯ-มัธยมฯ 
๑. โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ 

๒. ปฏิบัติงานของครู 
   - กิจกรรมครูดีศรี บจ.   
   - กิจกรรมอบรม สัมมนา 

ศึกษาดูงาน   
   - กิจกรรมสรางขวัญและ

กําลังใจแกบุคลากร   
   - กิจกรรมคุรุมิตรสัมพันธ   
   - กิจกรรมผลิตสื่อและ

นวัตกรรม   
   - กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน  
   - กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน 

๑. ครูรอยละ  ๙๐.๐๐  มีการ
กําหนดเปาหมายคุณภาพ
ผูเรียนท้ังดานความรู ทักษะ
กระบวนการ  สมรรถนะ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 
๒. ครูรอยละ  ๙๐.๐๐  มีการ
วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  
และใชขอมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน 
 
๓. ครูรอยละ  ๙๐.๐๐ 
ออกแบบและจัดการเรียนรูท่ี
ตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปญญา 
 
๔. ครูรอยละ  ๙๐.๐๐  ใชสื่อ
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
ผนวกกับการนําบริบทและภูมิ

๑. ครูรอยละ  ๙๔.๑๘ มีการ
กําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรยีน
ทั้งดานความรู  ทักษะ
กระบวนการ  สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค คิดเปน
ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
๒.ครูรอยละ  ๙๓.๐๔  มีการ
วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  
และใชขอมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน  คิดเปน
ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
๓.ครูรอยละ  ๙๑.๖๖  มีการ
ออกแบบและจัดการเรียนรูที่
ตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคลและพัฒนาการทาง
สติปญญา  คิดเปนระดับคุณภาพ  
ดีเยี่ยม 
๔.ครูรอยละ  ๙๗.๒๓  มีการใช
สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
ผนวกกับการนําบริบทและภูมิ
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ปญญาของทองถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู 
 
๕. ครูรอยละ  ๙๐.๐๐ มีการวัด
และประเมินผลที่มุงเนนการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
 
๖. ครูรอยละ ๙๐.๐๐ ใหคํา 
แนะนํา คาํปรึกษา และแกไข
ปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการ
เรียนและคุณภาพชีวิตดวย
ความเสมอภาค 
 
๗. ครูรอยละ ๙๐.๐๐ มี
การศึกษา  วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรูในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ  และใชผลในการ
ปรับการสอน 
 
๘. ครูรอยละ ๙๐.๐๐ ประพฤติ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
และเปนสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 
๙. ครูรอยละ ๙๐.๐๐ จัดการ
เรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความ 
สามารถ 

ปญญาของทองถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู  คิดเปน
ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
๕.ครูรอยละ ๙๗.๐๒ มีการวัด
และประเมินผลที่มุงเนนการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  คิดเปน
ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
๖.ครูรอยละ  ๙๘.๐๘  ให
คําแนะนํา  คําปรึกษา  และแกไข
ปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการ
เรียนและคุณภาพชีวิตดวยความ
เสมอภาค  คิดเปนระดับคุณภาพ  
ดีเยี่ยม 
๗.ครูรอยละ  ๑๐๐.๐๐ มี
การศึกษา  วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรูในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ  และใชผลในการปรับ
การสอน  คิดเปนระดับคุณภาพ  
ดีเยี่ยม 
๘.ครูรอยละ  ๙๗.๕๐ ประพฤติ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และ
เปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา  
คิดเปนระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๙.ครูรอยละ  ๙๕.๘๗ จัดการ
เรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับ
มอบหมายเต็มเวลา  เต็ม
ความสามารถ คิดเปนระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม 

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพใน
การบริหารจัดการของผูบริหาร 
   - กิจกรรมอบรมสัมมนา 

ศึกษาดูงานของผูบริหาร  
   - กิจกรรมประชุมสมาคม

ผูบริหารโรงเรียนเอกชน  
   - กิจกรรมการเปนวิทยากร

ใหกับหนวยงานอ่ืน  
   - กิจกรรมการจัดทํา

โครงสรางการบริหาร  
   - กิจกรรมนิเทศติดตามผล

การดําเนินตามแผน   

๑. ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะ
ผูนํา และความคิดริเริ่มท่ีเนน
การพัฒนาผูเรียน ในระดับ
คุณภาพ ดี 
๒. ผูบริหารใชหลักการบริหาร
แบบมีสวนรวมและใชขอมูลผล
การประเมินหรือผลการวิจัย
เปนฐานคิดท้ังดานวิชาการและ
การจัดการ ในระดับคุณภาพ ดี 
๓. ผูบริหารสามารถจัด
การศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติ

๑.  ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะ
ผูนํา และความคิดริเริ่มท่ีเนนการ
พัฒนาผูเรียน ไดระดับคุณภาพ 
ระดับ ดีเยี่ยม 
๒.  ผูบริหารใชหลักการบริหาร
แบบมีสวนรวมและใชขอมูลผล
การประเมินหรือผลการวิจัยเปน
ฐานคิดทั้งดานวิชาการและการ
จัดการ  ไดระดับคุณภาพ ระดับ 
ดีเยี่ยม    

๓.  ผูบริหารสามารถจัดบรรลุ
เปาหมายตามท่ีกําหนดไวใน
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   - กิจกรรมประชาสัมพันธ
โรงเรียน  

   - กิจกรรมนิเทศชั้นเรียน  
   - กิจกรรมอบรม ประชุม 

สัมมนา ศึกษาดูงานของ
บุคลากร 

การประจาํป ในระดับคุณภาพ 
ดี 
๔. ผูบริหารสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับ
การกระจายอาํนาจ ในระดับ
คุณภาพ ดี 
๕. นักเรียน ผูปกครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษา ในระดับ
คุณภาพ ดี 
๖. ผูบริหารใหคําแนะนํา 
คําปรึกษาทางวิชาการและเอา
ใจใสการจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา ในระดับ
คุณภาพ ดี 

แผนปฏิบัติการประจําป  ได
ระดับคุณภาพ ระดับ  ดีเยี่ยม     

๔.  ผูบริหารสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการ
กระจายอํานาจ  ไดคุณภาพ 
ระดับ ดีเยี่ยม  

๕.  นักเรียน ผูปกครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการ
จัด ไดระดับคุณภาพ ระดับ ดี
เยี่ยม  

๖ .   ผู บ ริ ห า ร ใ ห คํ า แ น ะ นํ า 
คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจ
ใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา   ไดระดับคุณภาพ 
ระดับ ดีเยี่ยม  

๗. เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษาปฐมวัย ไดระดับ
คุณภาพ ระดับ ดีเยี่ยม  

๓. โครงการประสานความ
รวมมือระหวางคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูปกครอง และ
ชุมชน 
   - กิจกรรมประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา  
   - กิจกรรมงานจัดทําวารสาร

โรงเรียน  
   - กิจกรรมสัมพันธชุมชน  
   - กิจกรรมปฐมนิเทศ

ผูปกครอง 

๑. คณะกรรมการสถานศึกษารู
และปฏิบัติหนาท่ีตามที่ระเบียบ
กําหนด ในระดับคุณภาพ ดี 
๒. คณะกรรมการสถานศึกษา
กํากับติดตาม ดูแลและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาใหบรรลุผลสาํเร็จ
ตามเปาหมายในระดับคุณภาพ 
ดี 
๓. ผูปกครองและชุมชนเขามามี
สวนรวมในการพัฒนา
สถานศึกษา ในระดับคุณภาพ ดี 

๑. คณะกรรมการสถานศึกษารู
และปฏิบัติหนาท่ีตามที่ระเบียบ
กําหนด ในระดับคุณภาพ ๕ใน
ระดับดีเยี่ยม 
๒. คณะกรรมการสถานศึกษา
กํากับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อน
การดําเนินงานของสถานศึกษาให
บรรลุผลสําเร็จ ตามเปาหมาย ใน
ระดับคุณภาพในระดับ ดีเยี่ยม 
๓. ผูปกครองและชุมชนเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา 
ในระดับคุณภาพ ๕ ในระดับ ดี
เยี่ยม 
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๔. โครงการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสูการปฏิบัติ 
   - กิจกรรมวิเคราะหและ

ปรับปรุงหลักสูตร  
   - กิจกรรมงานจัดทํา นําไปใช 

ติดตามและประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู  

   - กิจกรรมนิเทศการสอน 

๑. หลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคลองกับ
ทองถิ่น ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
๒. สถานศึกษาจัดรายวิชา
เพิ่มเติมท่ีหลากหลายใหผูเรียน
เลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจ 
ในระดับคุณภาพ ดี 

๑.หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม
และสอดคลองกับทองถิ่น  
คะแนนที่คํานวณได คือ ๒.๐๐  
ไดระดับคุณภาพ ๕  แปล
คุณภาพไดระดับ ดีเยี่ยม 
๒.สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติม
ที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียน
ตามความถนัด ความสามารถ 

มฐ.๑๐ 
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๓. สถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและ
ตอบสนองความตองการ 
ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผูเรียน ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก 
๔. สถานศึกษาสนับสนุนใหครู
จัดกระบวนการเรียนรูท่ีให
ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรูไดดวยตนเอง ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
๕. สถานศึกษามีระบบการ
นิเทศภายใน กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนําผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง
สม่ําเสมอ ในระดับคุณภาพ ดี
มาก 
๖. สถานศึกษาจัดระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึง
ผูเรียนทุกคนในระดับคุณภาพ 
ดีมาก 

และความสนใจ  คะแนนที่
คํานวณได คือ ๑.๙๔  ไดระดับ
คุณภาพ ๕  แปลคุณภาพได
ระดับ     ดีเยี่ยม 
๓.สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนอง
ความตองการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของ
ผูเรียน  คะแนนที่คํานวณได คือ 
๑.๐๐  ไดระดับคุณภาพ ๕  แปล
คุณภาพไดระดับ ดีเยี่ยม 
๔.สถานศึกษาสนับสนุนใหครูจัด
กระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนได
ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูได
ดวยตนเอง  คะแนนที่คํานวณได 
คือ ๑.๐๐  ไดระดับคุณภาพ ๕  
แปลคณุภาพไดระดับ ดีเยี่ยม 
๕.สถานศึกษามีระบบการนิเทศ
ภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ 
และนําผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอยางสมํ่าเสมอ  คะแนน
ที่คํานวณได คือ ๑.๘๒  ไดระดับ
คุณภาพ ๕  แปลคุณภาพได
ระดับ ดีเยี่ยม 
๖.สถานศึกษาจัดระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
และครอบคลุมถึงผูเรยีนทุกคน  
คะแนนที่คํานวณได คือ ๑.๘๒  ได
ระดับคุณภาพ ๕  แปลคุณภาพได
ระดับ ดีเยี่ยม 

๕. โครงการปรับปรุงสภาพ 
แวดลอมและบริการในโรงเรียน 
   - กิจกรรม ๕ ส. 

๑. สถานศึกษามีหองเรียน หอง 
ปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อํานวย 
ความสะดวกพอเพียงอยูใน
สภาพการไดดี สภาพแวดลอม
รมรื่น และมีแหลงเรียนรู
สําหรับผูเรียน ในระดับคุณภาพ 
ดีมาก 
๒. สถานศึกษาจัดโครงการ 
กิจกรรม ที่สงเสริมสุขภาพ

๑. สถานศึกษามีหองเรียน  
หองปฏิบัติการ  อาคารเรียน
มั่นคง  สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกเพียงอยูใน
สภาพการไดดี  สภาพแวดลอมรม
รื่น  และมีแหลงเรียนรูสําหรับ
ผูเรียน ไดระดับ ดีเยี่ยม 
๒. สถานศึกษาจัดโครงการ  
กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัย  ไดระดับดี
เยี่ยม 

มฐ.๑๑ 
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อนามัยและความปลอดภัยของ
ผูเรียนในระดับคุณภาพ ดีมาก 
๓. สถานศึกษาจัดหองสมุดที่ให 
บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีเอื้อใหผูเรียน
เรียนรูดวยตนเอง และหรือ
เรียนรูแบบมีสวนรวม ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก 

๓. สถานศึกษาจัดหองสมุดที่
ใหบริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือใหผูเรียนเรียนรู
ดวยตัวเองและหรือเรียนรูแบบมี
สวนรวม  ไดระดับ ดีเยี่ยม 
 

๖. โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
   - กิจกรรมพัฒนาคร/ู

บุคลากรดานสารสนเทศ   
   - กิจกรรมพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายใน   
   - กิจกรรมการวางแผนการ

บริหาร 

๑. สถานศึกษากําหนด
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในระดับคุณภาพ ดี
มาก 
๒. สถานศึกษาจัดทําและ 
ดําเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
๓. สถานศึกษาจัดระบบขอมูล
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ในระดับคุณภาพระดับดีมาก 
๔. สถานศึกษามีระบบติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก 
๕. สถานศึกษานาํผลการ
ประเมินทั้งคุณภาพภายในและ
ภายนอกไปใชวางแผนพัฒนา
คุณภาพการ ศึกษาอยาง
ตอเนื่อง ในระดับคุณภาพ ดี
มาก 
๖. สถานศึกษาจัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

๑.  โรงเรียนกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
คะแนนที่คํานวณได คือ ๑.๐๐  
ไดระดับคุณภาพ ๕  แปล
คุณภาพไดระดับ ดีเยี่ยม 
๒.  โรงเรียนจัดทําและดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุงพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  คะแนนที่
คํานวณได คือ ๑.๐๐  ไดระดบั
คุณภาพ ๕  แปลคุณภาพได
ระดับ ดีเยี่ยม 
๓.  โรงเรียนจัดระบบขอมูล
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
คะแนนที่คํานวณได คือ ๑.๐๐  ได
ระดับคุณภาพ ๕  แปลคุณภาพได
ระดับ ดีเยี่ยม 
๔.  โรงเรียนมีระบบติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา คะแนนที่คํานวณได 
คือ ๐.๕๐  ไดระดับคุณภาพ ๕  
แปลคุณภาพไดระดับ ดีเยี่ยม 
๕.  โรงเรียนนําผลการประเมนิทั้ง
คุณภาพภายในและภายนอกไปใช
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา
อยางตอเนื่อง  คะแนนที่คํานวณได 
คือ ๐.๕๐  ไดระดับคุณภาพ ๕  
แปลคุณภาพไดระดับ ดีเยี่ยม 
๖.  โรงเรียนจัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงานการ

มฐ.๑๒ 
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ประเมินคุณภาพภายใน  คะแนน
ที่คํานวณได คือ  ๑.๐๐  ไดระดับ
คุณภาพ ๕  แปลคุณภาพได
ระดับ ดีเยี่ยม 
 

 
กลยุทธที่ ๓  พัฒนานโยบายการจัดการเรียนรู 

ระดับปฐมวัย 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๑. โครงการสรางสังคมแหงการ
เรียนรู 
   - กิจกรรมหน่ึงครู หนึ่ง
วิทยากร  
   - กิจกรรมทัศนศึกษา 

๑. สถานศึกษามีการจัด

โครงการ กิจกรรมเพื่อเปน

แหลงเรียนรูของเด็กและ

บุคลากร ในระดับคุณภาพ ดี 

๒. สถานศึกษามีการจัด
โครงการ กิจกรรมท่ีแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชนและองคกรที่
เก่ียวของ ในระดับคุณภาพ ดี 

๑.สถานศึกษาเปนแหลงเรียนรู
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา  ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม   
๒.สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางบุคลากรภายใน
สถานศึกษาระหวางสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองคกร
ที่เกี่ยวของ  ในระดับคุณภาพดี
เยี่ยม  

มฐ.๙ 

ระดับประถมฯ-มัธยมฯ 
๑. โครงการสรางสังคมแหงการ
เรียนรู 
 

๑. มีการสรางและพฒันาแหลง
เรียนรูภายในสถานศึกษาและ
ใชประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั้งผูที่
เก่ียวของ ในระดับคุณภาพ
ระดับ ดีเยี่ยม 
๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองคกรที่เก่ียวของ 
ในระดับคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 

๑.สถานศึกษามีการสรางและ
พัฒนาแหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษา และใชประโยชนจาก
แหลงเรียนรูทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู
ที่เกี่ยวของ คะแนนท่ีคํานวณได 
คือ ๕.๐ ไดระดับคุณภาพ ๕ แปล
คุณภาพไดระดับ ดีเยี่ยม 
๒.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวางสถานศึกษา
กับครอบครัวชุมชน และองคกรที่
เกีย่วของ คะแนนที่คํานวณได คือ 
๕.๐๐ ไดระดับคุณภาพ ๕ แปล
คุณภาพไดระดับ ดีเยี่ยม 

 

กลยุทธที่ ๔  สงเสริมอัตลักษณของสถานศึกษาใหโดดเดน 
ระดับปฐมวัย 
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โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๑. โครงการพัฒนาสถานศึกษา 
ตามวิสัยทัศน ปรัชญา และ
จุดเนน 
   - กิจกรรมนักกีฬาตัวนอย 

๑. สถานศึกษาจัดโครงการ
พัฒนาเด็กใหบรรลุตาม
เปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน
และจุดเนนการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถาน ศึกษา ใน
ระดับคุณภาพ ดี 
๒. สถานศึกษามีผลการ
ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 
ในระดับคุณภาพ ดี 

๑. สถานศึกษาไดจัดโครงการ
กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กบรรลุ
ตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา 
และจุดเนน 
ของสถานศึกษา ในระดับดี 
มาก ๒. สถานศึกษามีผลการ
ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 
ในระดับดีมาก  

มฐ.๑๐ 

ระดับประถมฯ – มัธยมฯ 
๑. โครงการสรางสังคมแหงการ
เรียนรู 
   - กิจกรรมหน่ึงครู หนึ่ง

วิทยากร หนึ่งแหลงเรียนรู 
คูภูมิปญญาทองถิ่น 

   - กิจกรรมวัยใสกระจายขาว 
 

๑. มีการสรางและพฒันาแหลง
เรียนรูภายในสถานศึกษาและ
ใชประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั้งผูที่
เก่ียวของ ในระดับคุณภาพ ดี
เยี่ยม 
๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองคกรที่เก่ียวของ 
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

๑.สถานศึกษามีการสรางและ
พัฒนาแหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษา และใชประโยชนจาก
แหลงเรียนรูทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู
ที่เกี่ยวของ คะแนนที่คํานวณได 
คือ ๕.๐ ไดระดับคุณภาพ ๕ แปล
คุณภาพไดระดับ ดีเยี่ยม 
๒.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวางสถานศกึษา
กับครอบครัวชุมชน และองคกรที่
เกี่ยวของ คะแนนที่คํานวณได คือ 
๕.๐๐ ไดระดับคุณภาพ ๕ แปล
คุณภาพไดระดับ ดีเยี่ยม 

มฐ.๑๓ 

๒. โครงการพัฒนาสถานศึกษา 
ตามวิสัยทัศน ปรัชญา และ
จุดเนน 

๑. สถานศึกษาจัดโครงการ 
กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบรรลุ
ตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา 
และจุดเนนของสถานศึกษา ใน
ระดับคุณภาพ ดี 
๒. ผลการดําเนินงานสงเสริมให
ผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย 
วิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนของ
สถานศึกษา ในระดับคุณภาพ ดี 

๑. สถานศึกษาจัดโครงการ 
กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบรรลุ
ตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา 
และจุดเนนของสถานศึกษา  มี
คุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
๒. สถานศึกษาดาํเนินงานสงเสริม
ใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย 
วิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนน มี
คุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 

มฐ.๑๔ 

 
กลยุทธที่ ๕  มาตรการสงเสริม 



๘๖ 

 

ระดับปฐมวัย 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้) 

๑. โครงการยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษา 

๑. สถานศึกษามีการจัด
โครงการและกิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบายตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ในระดับคุณภาพ ดี 
๒. สถานศึกษามีผลการ
ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 
ในระดับคุณภาพ ดี 
 

๑. สถานศึกษาจัดโครงการ 
กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนตาม
นโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ
ใหสูงขึ้น อยูในระดับคุณภาพ 
ระดับ ดีเยี่ยม    
๒. สถานศึกษา มีการจัดโครงการ
และกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบายตามแนวทางการปฏิรปู
การศึกษาระดับปฐมวัย ทั้งหมด 
๑๐ โครงการ และโครงการทั้ง 
๑๐ โครงการ การดาํเนินงาน
สําเร็จบรรลุตามเปาหมาย อยูใน
ระดับคุณภาพ ระดับ ดีเยี่ยม 

มฐ.๑๑ 

๑. โครงการยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษา 

๑. สถานศึกษามีการจัด
โครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ในระดับคุณภาพ ดี 
๒. สถานศึกษามีผลการ
ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 
ในระดับคุณภาพ ดี 

๑. สถานศึกษามีการจัดโครงการ 
กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบาย จุดเนน ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา ในระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒. สถานศึกษามีผลการ
ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

มฐ.๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 



๘๗ 

 

ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย    
 สถานศึกษาไดจัดทําโครงการ สงเสริมพัฒนาการทางรางกาย โดยมีกิจกรรมยอย ไดแก กิจกรรมกีฬาสี  เพื่อให
เด็กไดเขารวมกิจกรรม ซึ่งเด็กไดรวมทํากิจกรรม เชน การวิ่ง เลนฟุตบอล และชักเยอ รวมถึงประกวดขบวนพาเหรด
และกองเชียร โดยมีการมอบรางวัลเพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหกับผูชนะ ซึ่งกิจกรรมดังกลาวเปนการปลูกฝงใหเด็กมี
วินัยในตนเอง มีนํ้าใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย และสรางเสริมใหเด็กมีความรัก ความสามัคคีในหมูคณะกิจกรรม
อนามัยดี สุขภาพดี ชวีีสดใส ทางสถานศึกษาไดมีการใหบริการจากหนวยงานสาธารณสุขมาหยอดโปลิโอและตรวจ
สุขภาพฟนเคลือบฟลูออไรด รวมถึงใหความรูขาวสารเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพรางกายดวยตนเองอยางงายๆ  เชน 
การลางมือทุกครั้งหลังจากทํากิจกรรมในแตละวัน และมีการประเมินผลสุขภาพโดยการชัง่น้ําหนัก วัดสวนสูง วาเปนไป
ตามเกณฑ ดังนั้น เด็กระดับอนุบาลทุกคนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณและเรียนรูวิธีการปองกันโรคตางไดอยางถูก
วิธ ี
ผลการดําเนินงาน   

๑. เด็กรอยละ ๙๗.๐๒ มีนํ้าหนัก สวนสูงเปนไปตามเกณฑ  
๒. เด็กรอยละ  ๙๙.๗๕  มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  
๓. เด็กรอยละ ๑๐๐.๐๐  มีสขุนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง  
๔. เด็กรอยละ ๑๐๐.๐๐  หลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด   

สรุปมาตรฐานที ่๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย  มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ    

สถานศึกษาไดจัดทําโครงการสงเสริมพัฒนาการทางอารมณและจิตใจ  ในปการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อพัฒนาเด็ก
ใหมีพัฒนาการดานอารมณจิตใจใหสมวัย โดยดําเนินงาน ๔ กิจกรรมดังนี้ 
 กิจกรรมรองเลน เตนรํา ไดมีการจัดการแสดงรําถวายพระพรในกิจกรรมวันแมแหงชาติ, จัดกิจกรรมการรอง
เพลงประสารเสียงเพลง “อิ่มอุน” ในกิจกรรมวันแมแหงชาติ, จัดการแสดงรําถวายพระพรในวันพอแหงชาติ, จัดการ
แสดงเตนประกอบเพลงในกิจกรรมวันปใหม, จัดการแสดงเตนประกอบเพลงในกิจกรรมวันเด็ก, จัดการแสดงกิจกรรม
วันสถาปนาโรงเรียน, สงเด็กเขารวมการแขงขันเชียรลีดเดอร จึงทําใหเด็กเกิดความมั่นใจและกลาแสดงออกตอหนา
สาธารณะชน เกิดความรูสึกท่ีดีตอตนเองและช่ืนชมศิลปะ ดนตรี 
 กิจกรรมจิตรกรนอย  ไดมีการจัดการแขงขันประกวดระบายสีภาพวันแม, การจัดการแขงขันประกวดระบายสี
ภาพกระทง, การจัดการแขงขันประกวดระบายสีภาพวันพอ, การแขงขันประกวดประดิษฐการดวันพอ, รวมการแขงขัน 
ฉีก ตัด ปะ กระดาษ ในงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออก  จึงทําใหเด็กมีผลงานทางดานศิลปะ รูจักใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนสงเสริมใหเดก็มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

กิจกรรมสรางเสริมภาวะการเปนผูนํา  ไดมีการจัดการกิจกรรมสรางเสริมภาวะการเปนผูนํา จึงทาํใหเด็กเกิด
ความกลาแสดงออกในการเปนผูนํา ไดฝกความคิดและแกปญหาเฉพาะหนาได สามารถทํางานรวมกันเปนหมูคณะดวย
ความสามัคคี มีวินัย และมีความรับผิดชอบตอหนาที่ตัวเอง  

กิจกรรมฝกสมาธิกอนเรียน  ไดมีการจัดการกิจกรรมฝกสมาธิกอนเรียน จึงทําใหเด็กมีสมาธิในการเรียนและมี
ความจําที่ดี มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค และทาํใหเด็กรูสึกสงบชวยกลอมเกลาจิตใจใหเปนเด็กท่ีวานอนสอน
งาย 
ผลการดําเนินงาน 

๑. เด็กรอยละ  ๙๙.๐๑  ราเรงิแจมใสมีความรูสึกท่ีดีตอตนเอง   
๒. เด็กรอยละ  ๙๗.๐๒  มีความมั่นใจและกลาแสดงออก   
๓. เด็กรอยละ   ๙๘.๕๑   ควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสมตามวัย   
๔. เด็กรอยละ  ๙๙.๐๑  ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาต ิ  

สรุป มาตรฐานที ่๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ  มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 



๘๘ 

 

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคม   
 สถานศึกษาไดจัดทําโครงการสงเสริมพัฒนาการทางสังคม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อพัฒนาเด็กใหมี
พัฒนาการดานสังคมใหสมวัย โดยดําเนินกิจกรรมในโครงการ ๖ กิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา ทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรมใสบาตรขาวสาร อาหารแหง และถวายเทียนพรอม
นําเด็กไปเวียนเทียนที่วัด และฟงธรรมเทศนาเน่ืองในวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา ทําใหเด็กรูจักประเพณีไทยและ
ปฏิบัติสืบทอดไดอยางถูกตอง 

กิจกรรมวันไหวคร ูทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรมวันไหวครู เด็กไดเขารวมประเพณีและอนุรักษประเพณีวันไหว
ครู มีการแขงขันประกวดพานไหวครู ทําใหเด็กไดระลึกถึงพระคุณของครู และแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอครู 
และมีผูชนะการประกวดการไหวครูคือ รางวัลชนะเลิศ ไดแก อนุบาล ๒/๔, ๒/๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ไดแก 
อนุบาล ๓/๓, ๒/๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ไดแก ชั้นอนุบาล ๑/๓, ๓/๒ และมีรางวัลชมเชย ไดแก อนุบาล ๑/๑, 
๑/๕, ๒/๒, ๓/๔, ๓/๕ 
 กิจกรรมวันแมแหงชาติ ทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรมวันแมโดยมีกิจกรรมตักบาตรขาวสาร อาหารแหง และจัด
กิจกรรมวันแม โดยนําครูและเด็กในระดับอนุบาล ๑-๓ เขารวมกิจกรรมวันแมแหงชาติ ซึ่งรวมจํานวนทั้งสิ้น ๔๓๗ คน
และนําผูปกครองเขารวมกิจกรรมดวยเปนจํานวน  ๑๕ คน พรอมจัดปายนิเทศภายในหองเรยีน และไดมีการจัดการ
แขงขันประกวดระบายสีภาพวันแม ไดมีการจัดการแสดงรําถวายพระพรในกิจกรรมวันแมแหงชาติ, จัดกิจกรรมการรอง
เพลงประสารเสียงเพลง “อิ่มอุน” ในกิจกรรมวันแมแหงชาติ และเปดเพลง “อ่ิมอุน” และเพลง “คาน้าํนม” ใหเด็กได
รวมกันรอง เพี่อรําลึกถึงพระคุณของคุณแมในทุกๆ เชา   
 กิจกรรมวันลอยกระทง ทางโรงเรียนไดมีการจัดกิจกรรมประกวดการประดิษฐกระทงจากวัสดุธรรมชาติ โดย
ฝมือของเด็กๆ และคุณครูรวมกัน และมีการจัดการแขงขันประกวดระบายสีภาพกระทง กิจกรรมนี้เด็กไดสืบสานและ
อนุรักษประเพณีโดยการจัดปายนิเทศภายในหองเรียน เกี่ยวกับประเพณีวันลอยกระทง   
 กิจกรรมวันพอแหงชาติ ทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรมการแขงขันประกวดระบายสีภาพวันพอ และการแขงขัน
ประกวดระบายสีภาพวันพอ, การแขงขันประกวดประดิษฐการดวันพอ ในระดับอนุบาล ๑-๓ ทางคุณครูจัดปายนิเทศ
ในหองเรียนและเปดเพลงที่เกี่ยวกับพอใหเด็กไดรวมกันรอง เพี่อรําลึกถงึพระคุณของคุณพอในทุกๆ เชา   
 กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรมทานเลี้ยงสังสรรค ตอบปญหาชิงรางวัล จัดกิจกรรมการ
เลนเกมนันทนาการ และมอบของขวัญใหกับเด็ก ทําใหเด็กไดเห็นความสําคัญของวันเด็ก ไดแสดงความสามารถและ
กลาแสดงออก 
ผลการดําเนินงาน 

๑. เด็กรอยละ ๙๘.๗๖   มีวินยั มีความรับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย   
๒. เด็กรอยละ ๙๗.๐๒   มีความชื่อสัตยสุจริตชวยเหลือแบงปน  
๓. เด็กรอยละ ๙๘.๕๑  เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได   
๔. เด็กรอยละ ๙๙.๐๑ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ   

สรุปมาตรฐานที ่๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคม  มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการทางสติปญญา   
 สถานศึกษาไดจัดทําโครงการสงเสริมพัฒนาการทางสติปญญา  ในปการศึกษา ๒๕๕๔  ซึ่งประกอบดวย ๓ 
กิจกรรม คือ กิจกรรมรักการอาน กิจกรรมเขียนสวยดวยมือเรา และกิจกรรมหองสมุดนอย สรุปผลการดําเนินงานดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 
 สถานศึกษาไดจัดทําโครงการสงเสริมพัฒนาการทางสติปญญา  ในปการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งประกอบดวย ๕ 
กิจกรรม คือ กิจกรรมรักการอาน กิจกรรมเขียนสวยดวยมือเรา และกิจกรรมหองสมุดนอย สรุปผลการดําเนินงานดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 



๘๙ 

 

 ๑. กิจกรรมหนูนอยรักการอาน ไดมีการจัดการแขงขันทักษะการอานและมอบรางวัล/เกียรติบัตรในระดับชั้น 
อนุบาล ๑-๓ จึงทําใหเด็กมีทักษะการอานและออกเสียงไดถูกตอง เด็กมีความเขาใจและใชภาษาสื่อสารใหผูอื่นรับรูและ
เขาใจได 
 ๒. กิจกรรมวิทยาศาสตรแสนสนุก ไดมีการกิจกรรมวิทยาศาสตรแสนสนุก โดยนาํเด็กอนุบาลระดับชั้น 
อนุบาล ๑-๓ เขาเรียนวิชาวิทยาศาสตรสัปดาหละ ๑ ครั้ง และไดมีการจัดกิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตร เด็กไดเรยีนรู
สิ่งตาง ๆ รอบตัว จากประสบการณจริง เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ที่เกิดจากประสบการณเรียนรู เด็กมี
ทักษะและความรูเบื้องตนเก่ียวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
 ๓. กิจกรรมโครงงานนักเรียน ไดมีการจัดกิจกรรมโครงงานนักเรียน โดยแบงเปนภาคเรียนละ ๒ โครงงานตอ
ระดับชั้น โดยนาํเด็กระดับชั้น อนุบาล ๑-๓ เขารวมโครงงาน ทั้งนี้เพื่อใหเด็กไดเกิดการระดมความคิด มีความคิดริเร่ิม
สรางสรรคและการทํางานรวมกันเปนกลุม รูจักการคิดแกไขปญหา และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

๔. กิจกรรมคณิตศาสตรหรรษา ไดมีการจัดกิจกรรมคณิตศาสตรหรรษา โดยนําเด็กระดบัชั้น อนุบาล ๑-๓ 
เขารวมแขงขันกิจกรรมคณิตศาสตรหรรษาโดยใหครูสงตัวแทนนักเรียนของแตละหองเขารวมการแขงขัน และมีการ
มอบของรางวัลแกเด็กที่ชนะเลิศ และมีการจัดมุมคณิตศาสตรในหองเรียนเพื่อใหเด็กไดฝกทักษะการคิด และการสังเกต  

๕. กิจกรรมนิทานหรรษา ไดมีการจัดกิจกรรมนิทานหรรษา โดยนําเด็กระดับชั้น อนุบาล ๑-๓ เขารวม
กิจกรรม โดยมอบหมายใหครูในแตละระดับชั้นเลานิทานในทุกวันจันทรหลังกิจกรรมหนาเสาธงและวันศุกรกอนกลับ
บาน เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดจากการฟง มีจินตนาการและความคดิสรางสรรค และมีความสนใจ
ท่ีจะเรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัว ซักถามอยางตั้งใจ รักการเรียนรู  
ผลการดําเนินงาน  
 ๑. เด็กรอยละ ๙๕.๐๔   สนใจสิ่งเรียนรูตางๆ รอบตัว ซักถามอยางตั้งใจ มีนิสัยรัก    

              การอานและรักการเรียนรู   
  ๒. เด็กรอยละ ๙๗.๒๗มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ที่เกิดจากประสบการณการเรียนรู             

๓. เด็กรอยละ ๙๘.๐๑  มีความรูและทักษะเบ้ืองตน   
          ๔.  เด็กรอยละ ๙๗.๐  มีความสนใจใฝเรียนรู รักการอานและพัฒนาตนเอง  

๕. เด็กรอยละ  ๙๗.๐๒   มีจนิตนาการและความคิดสรางสรรค  
สรุปมาตรฐานที ่๔ เด็กมีพัฒนาการทางสติปญญา  มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
สถานศึกษาไดจัดทําโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู เพื่อใหครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยมีกิจกรรมยอย ดังนี้ กิจกรรมสงเสริมเพิ่มความรูพัฒนาครู ดําเนินการโดย
สงครูเขารับการอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานภายนอก และภายในโรงเรียน จัดปายนิเทศใหความรูเก่ียวกับ
การจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน กิจกรรมครูดีศรี บ.จ.ดําเนินการโดย บันทึกสมุดปฏิบัติงาน เก็บแฟมสะสม
ผลงาน และมีการสงครูเขารบัโล เกียรติบัตรครูดีในดวงใจ กิจกรรมประกวดหองเรียนดําเนินการโดยใหครูจัดหองเรียน
ของตนเองใหเกิดการเรียนรูเชงิบวกและมีการประกวดหองเรียน ดําเนินการโดย มอบธงเขียว รางวัลหองเรียนสะอาด
ยอดเยี่ยม ใหกับหองเรียนที่ชนะเลิศการประกวดหองเรียน กิจกรรมผลิตสื่อและนวัตกรรม ดําเนินการโดย ครูผลิตสือ่
ประกอบการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู กิจกรรมงานวิจัยในชั้นเรียนดาํเนินการโดย ครูทําการวิจัยและนํา
ผลการวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อใชในการแกปญหาและการพัฒนาเด็กอยางนอยปละ ๑ เรื่อง กิจกรรมเยี่ยม
บานนักเรียน ดําเนินการโดย ครูในแตละระดับช้ันไปเยี่ยมบานนักเรียนภาคเรียนละ ๑ ครัง้ 
 

 
 
 
 



๙๐ 

 

ผลการดําเนินงาน 
๑. ครูรอยละ ๑๐๐  เขาใจปรชัญา หลักการ และธรรมชาตขิองการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนํามา

ประยุกตใชในการจัดประสบการณ  
๒. ครูรอยละ ๑๐๐  จัดทําแผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด

ประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย สอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล   
๓. ครูรอยละ ๑๐๐.๐๐  บริหารจัดการชั้นเรียนที่สรางวินัยเชิงบวก  
๔. ครูรอยละ ๑๐๐   ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก   
๕. ครูรอยละ ๑๐๐  ใชเคร่ืองมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอยางหลากหลาย และสรุปรายงานผล

พัฒนาการของเด็กแกผูปกครอง  
๖. ครูรอยละ ๑๐๐   วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูที่ตนรับผิดชอบ และใชผลในการปรับการจัด 

ประสบการณ   
๗. ครูรอยละ ๑๐๐  จัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลา  
๘. ครูรอยละ ๑๐๐ มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและผูปกครอง  
๙. ครูรอยละ ๑๐๐   มีวุฒิและความรูความสามารถในดานการศึกษาปฐมวัย   
๑๐.  ครูรอยละ ๑๐๐   จัดทําสารนิทัศนและนํามาไตรตรองเพื่อใชประโยชนในการพัฒนาเด็ก   

สรุปมาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐   
มีคณุภาพระดับ ดีเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ ๖ ผูบริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

สถานศึกษาไดดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการของผูบริหาร เพื่อพัฒนาผูบริหารปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผูบริหาร  ซึ่งผูบริหารมีการอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงานที่หลากหลายตลอด
ระยะเวลาอยางสม่าํเสมอ เชน การอบรมประเมินผลวิชาผูบังคับบัญชาการลูกเสือขั้นความรูชั้นสูง ณ สํานักงาน
คณะกรรมการลูกเสือแหงชาติ  ศึกษาดูงานเรื่องความกาวหนาทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ อําเภอบางคลา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  อบรมโครงการพฒันาครูทั้งระบบของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ณ องคการบริหาร
สวนจังหวัดชลบุรี โดยจัดทําในแบบบันทึกการอบรม 

กิจกรรมประชุมสมาคมผูบริหารโรงเรียนเอกชน  ผูบริหารไดมีการประชุมตามวาระท่ีทางหนวยงานไดแจงมาซึ่งมี
การประชุม ๒ เดือนตอ ๑ ครั้ง  

กิจกรรมการเปนวิทยากรใหกับหนวยงานอื่น มีการติดตอจากหนวยงานใหผูบริหารไดใหความรูและเปน
วิทยากร เชน เปนวิทยากรในวันเด็กแหงชาติ ณ ชุมชนหนองคลาใหม  เปนวิทยากรกิจกรรมปลูกปาลดโลกรอน  ณ  
เทศบาลนครแหลมฉบัง 

กิจกรรมการจัดทําโครงสรางการบรหิาร ไดจัดทําโครงสรางการบริหารงานออกเปน ๔ ฝาย ไดแกฝาย
บริหารงานบุคคล ฝายบริหารงานวิชาการ ฝายบริหารงบประมาณและการเงิน และฝายบริหารงานทั่วไป  ไดกําหนด
ภาระงานโดยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ ซึ่งผูบริหารมีการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดทาํโครงสราง
การบริหารงาน มีการดาํเนินการตามโครงสราง แกไขสวนทีพ่บปญหา และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใชแบบ
ประเมินความพึงพอใจ  

กิจกรรมนิเทศติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยผูบริหารดําเนินการนิเทศติดตามผล 
แกไขสวนที่บกพรอง และชื่นชมพรอมเผยแพรในสวนท่ีดีเพื่อพัฒนาศักยภาพครู   

 
 
 



๙๑ 

 

กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานของบุคลากร ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการสงเสริมให
ครูไดมีการอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน จากหนวยงานอื่นๆ  เชน อบรมเทคนิคการสอนตามแนวพระพุทธเจา ณ 
กรุงเทพมหานคร  การอบรมวิเคราะหหลักสูตร  ณ โรงเรียนบุญจิตวิทยา   การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนอักษรพัทยา  การศึกษาดูงานอุทยานภูมิสารสนเทศชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการ
จัดทําแบบบันทึกการบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของบุคลากร  แฟมสะสมผลงานครู 

กิจกรรมประชาสัมพันธโรงเรียน มีการรายงานผลการบริหารการจัดการศึกษา  โดยการแจกเอกสารการ
ประชาสัมพันธงานของโรงเรียนใหกับนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน  พรอมท้ังมีการปฐมนิเทศผูปกครองในชวงเปด
ภาคเรียนของแตละปการศึกษา และประชาสัมพันธผานทาง website ของโรงเรียน เพื่อใหเปนท่ียอมรับของผูปกครอง
และชุมชน 

กิจกรรมนิเทศชั้นเรียน โดยการจัดการดําเนินการนิเทศชั้นเรียน ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  โดยผูบริหารไดให
คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา มีการติดตามผลโดยการใช
แบบบันทึกการนิเทศชั้นเรียน ตารางการนิเทศตามปฏิทินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

๑. ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการการศึกษาปฐมวัย มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
   ๒. ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเร่ิมที่เนนการพัฒนาเด็กปฐมวัย  มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
    ๓. ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม และใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวจิัยเปนฐานคิดทั้งดาน  
วิชาการและการจัดการ  มีคุณภาพระดับดีมาก 
  ๔. ผูบริหารสามารถจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  มีคณุภาพระดับ ดีมาก 
   ๕. ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพระดับ ดีมาก 
  ๖. ผูบริหารใหคําแนะนํา คาํปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใสการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา  มีคุณภาพระดับ ดมีาก 

๗. เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย  มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐานที่ ๖ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล                                               
มีคุณภาพระดับ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา   

สถานศึกษาไดจัดทําโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรข้ึน เพื่อพัฒนาแนวการจัดการศึกษา โดยมีกิจกรรม
ในโครงการ ดังนี้      

๑.๑ กิจกรรมวิเคราะหและปรับปรุงหลักสูตร ดําเนินการจัดกิจกรรม โดยการประชุมครูในแตระดับชั้น           
หาขอบกพรองของหลักสูตรในปที่ผานมา จากนั้นครูดําเนินการวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและได
จัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
 ๑.๒ กิจกรรมจัดทํา นําไปใช ติดตาม และประเมินแผนการจัดประสบการณ ดําเนินการจดักิจกรรม โดย     ครู
ศึกษาและเตรียมการวางแผนและดําเนินการจัดทาํแผนจัดประสบการณจากน้ันผูรับผิดชอบติดตาม ตรวจสอบ แผนการ
จัดประสบการณของครูกอนนําไปใชแลวครูนําแผนการจัดประสบการณไปใชในกิจกรรมการเรียนรูผูรับผิดชอบนิเทศ
ติดตามผลการนาํไปใชของครู   

๑.๓ กิจกรรมนิเทศการสอน ดําเนินการจัดกิจกรรม โดย แจงรายละเอียดหลักเกณฑการนิเทศใหครูทราบ 
ประชุม คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังนิเทศการสอนเดือนละ ๑ ครั้ง หรืออยางนอยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง นําผลการ
นิเทศใหครูทราบและไดพบสวนที่บกพรองและปรับเปลี่ยนตามขอเสนอแนะ ครูทําการนิเทศระหวางเพื่อนครูอยางไม
เปนทางการเดือนละ ๑ ครั้ง ในรูปแบบการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกันและนํามาบันทึกเปนขอมูลใน
แบบฟอรมที่กําหนด  
 



๙๒ 

 

ผลการดําเนินงาน 
 ๑. สถานศึกษามีการจัดทาํหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพระดับดีมาก 
 ๒. ผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายเกิดความตระหนัก และเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  มีคุณภาพระดับดีมาก 
 ๓. ครูจัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรู และเขาใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  มีคุณภาพระดับดีเยี่ยม
 ๔. สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่น เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา  มคีุณภาพระดับมาก 
 ๕. สถานศึกษาจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อพัฒนาเดก็อยางรอบดาน มีคุณภาพระดับดเียี่ยม 
สรุปมาตรฐานที่ ๗ แนวการจดัการศึกษา  มีคุณภาพระดับดีเยี่ยม 
 
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

โรงเรียนไดจัดทําโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมีกิจกรรมดําเนินการดังน้ีมีการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๑  มาตรฐาน และไดจัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพื่อดําเนินการตามแผนที่วางอีกทั้งมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา  จัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา  และแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่วางไวเพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มีการจัดทําระบบขอมูล
สารสนเทศในการบริหารจัดการใชเทคโนโลยีเขามาชวยเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  อีกทั้งมีระบบติดตามตรวจสอบ 
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๑ มาตรฐานและไดนําผลการประเมินทั้งคุณภาพ
ภายในและภายนอกมาใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องและไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
การประเมินคุณภาพสงตนสังกัดเพื่อรายงานตอไป 
ผลการดําเนินงาน 

๑. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคุณภาพระดับ ดีมาก 
๒. จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา มีคุณภาพระดับ ดีมาก 
๓. จัดระบบขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีคุณภาพระดับ ดีมาก 
๔. ติดตามตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคุณภาพระดับ ดีมาก 
๕. นําผลการประเมินท้ังคุณภาพภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง                        

มีคุณภาพระดับ ดีมาก 
๖. จัดทํารายงานประจาํปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง                    
มีคุณภาพระดับ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 
สถานศึกษาไดจัดทําโครงการสรางสังคมแหงการเรียนรู ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมีกิจกรรมในโครงการ 

ดังนี้ 
๑. กิจกรรมหนึ่งครู หนึ่งวิทยากร  
     สถานศึกษาไดเชิญวิทยากรมาใหความรูในแตละระดับชั้น ดังนี้ 
 ภาคเรียนที่ ๑ 

- ในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ อนุบาล ๑-๓ เชิญวิทยากรใหความรูเรื่อง การนั่งรถโรงเรียนอยางปลอดภัย    
(วิทยากร นายสมศักดิ์  กลิ่นสุคนธ)  

- ในวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ อนุบาล ๑ เชิญวิทยากรจากชุมชนแหลมฉบังมาเลานิทานพื้นบาน 
เร่ือง ปลาบูทอง (วิทยากร นางจิรนันท  กลิ่นสุคนธ) 



๙๓ 

 

- ในวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ อนุบาล ๒ เชิญวิทยากรจากโรงเรียนบุญจิตวิทยามาใหความรูเร่ือง การรําไทย 
(วิทยากร นางสาววิไลวรรณ เหมทานนท)  

- ในวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๕๖ อนุบาล ๓ เชิญวิทยากรจากโรงเรียนบุญจิตวิทยามาใหความรูเรื่อง ดนตรีไทย 
(วิทยากร นายวิภาส  เลิศนราวาทิต) 

  ภาคเรียนที่ ๒ 
-ในวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ อนุบาล ๑ เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลแหลมฉบังมาใหความรูเรื่อง การแปรง

ฟนถูกวิธี (วิทยากร นางดารณุี  เสนาจักร) 
-ในวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๖ อนุบาล ๒ เชิญวิทยากรจากสถานีตํารวจภูธรแหลมฉบังมาใหความรูเรื่อง   

การจราจรอยางปลอดภัย (วิทยากร ร.ต.อ กฤษดา  หาญประทุม) 
-ในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ อนุบาล ๓ เชิญวิทยากรจากเทศบาลแหลมฉบังมาใหความรูเร่ือง การ

หนีไฟอยางปลอดภัย (วิทยากร นายสุรวิทย  ยืนยาว) 
๒. กิจกรรมทัศนศึกษา  

- ในวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ สถานศึกษาไดพาคณะครูและเด็กอนุบาล ๑ จํานวน ๑๒๑ คน ไป       
ทัศนศึกษา ณ พพิิธภัณฑสัตวน้ําบางแสน จังหวัดชลบุร ี

- ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ สถานศึกษาไดพาคณะครูและเด็กอนุบาล ๒ จํานวน ๑๓๕ คน ไป  
ทัศนศึกษา ณ สวนเสือศรีราชา จังหวัดชลบุร ี

- ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ สถานศึกษาไดพาคณะครูและเด็กอนุบาล ๓ จํานวน ๑๕๑ คน ไป 
ทัศศึกษา ณ สวนสัตวเปดเขาเขียว  จังหวัดชลบุรี 

ผลการดําเนินงาน  
๑. สถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา มีคุณภาพระดับ                  

ดีเยี่ยม   
๒. สถานศึกษามีการแลกเปลีย่นเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษาระหวางสถานศึกษากับครอบครัว 

ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ  มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม   
สรุปมาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 
มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม   

มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนนการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

สถานศึกษาไดจัดทําโครงการพัฒนาสถานศึกษา ตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และจดุเนนของสถานศึกษา  
โดยมีกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 

กิจกรรมนักกีฬาตัวนอย  ในปการศึกษาน้ีทางสถานศึกษาไดสงตัวแทนเด็กอนุบาลไปรวมแขงขันกีฬาท่ีมุงเนน
ใหเด็กมีสุขภาพรางกายดีกลาแสดงออกและไดแสดงความสามารถของเด็กโดยไดสงเสริมใหไปแขงขัน ดังนี้ 

- แขงขันกีฬาภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑๑ (โรบินสัน)  สงตัวแทนไปรวมแขงขัน จํานวน ๑๐ คน (หญิง) และได
รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทออกกําลังกายฮูลาฮูป 

- แขงขันกีฬาอนุบาลโรงเรียนเอกชน อําเภอศรีราชา (อัสสมัชัญศรีราชา) ไดสงตัวแทนไปรวมแขงขันทั้งชาย
และหญิง จํานวน ๓๐ คนและไดรับถวยรางวัล รองชนะเลศิอันดับ ๑ ประเภท วิ่งหญิง (คะแนนรวม) 

 
 
 
 
 



๙๔ 

 

ผลการดําเนินงาน  
๑. สถานศึกษาไดจัดโครงการกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของ

สถานศึกษา มีคุณภาพระดับดมีาก  
๒. สถานศึกษามีผลการดาํเนนิงานบรรลุตามเปาหมาย  มีคุณภาพระดับดีเยี่ยม    

สรุปมาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนนการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  อยูในดับคุณภาพ ดีมาก 
 
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
สถานศึกษาไดจัดทําโครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตาง ๆ ดังนี ้
 ๑. โครงการสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย 
 ๒. โครงการสงเสริมพัฒนาการทางอารมณและจิตใจ 
 ๓. โครงการสงเสริมทางสังคม 
 ๔. โครงการสงเสริมพัฒนาการทางสติปญญา 
 ๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 
 ๖. โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการของผูบริหาร 
 ๗. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
 ๘. โครงการประกันคุณภาพภายใน 
 ๙. โครงการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ๑๐. โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามปรัชญา วสิัยทัศน และจุดเนน 
 และสถานศึกษาไดจัดทําโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาสถานศึกษา คือ โครงการตนแบบการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง  ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 

สรุปผลการดําเนินงาน  
๑. สถานศึกษาจัดโครงการ กจิกรรมสงเสริมสนับสนุนตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับ

คุณภาพใหสูงขึ้น มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม    
๒. สถานศึกษา มีการจัดโครงการและกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบายตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ระดับปฐมวัย ท้ังหมด ๑๐ โครงการ และโครงการท้ัง ๑๐ โครงการ การดําเนินงานสาํเร็จบรรลุตามเปาหมาย มีคุณภาพ
ระดับ ดีเยี่ยม 
สรุปมาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

จํานวน
นักเรียน/ครู
ท่ีอยูในระดับ 

๓ ขึ้นไป 

จํานวน
นักเรียน/

ครู
ทั้งหมด 

รอยละ/
ระดับท่ี

ได 

คา
น้ําหนัก 

คะแนน  
ที่ได 

เทียบ
ระดับ  
คุณภา

พ 

ความหม
าย 

ดานท่ี  ๑  มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ๒๐ ๑๙.๗๒ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑  เด็กมีพัฒนาการดาน
รางกาย  

   ๕ ๔.๙๗ ๔ ดีเยี่ยม 

๑.๑  มีน้ําหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน 

๓๙๑ ๔๐๓ ๙๗.๐๒ ๑ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ๔๐๒ ๔๐๓ ๙๙.๗๕ ๑.๕ ๑.๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ๔๐๓ 
๔๐๓ ๑๐๐.๐

๐ 
๑.๕ ๑.๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๔ หลีกเลี่ยงตอสภาวะท่ีเสี่ยงตอโรค 
อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  

๔๐๓ ๔๐๓ ๑๐๐.๐
๐ 

๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๒  เด็กมีพัฒนาการดาน
อารมณและจิตใจ 

   ๕ ๔.๙๓ ๔ ดีเยี่ยม 

๒.๑ ราเริงแจมใส มีความรูสึกท่ีดีตอตนเอง ๓๙๙ ๔๐๓ ๙๙.๐๑ ๑ ๐.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 
๒.๒ มีความมั่นใจและกลาแสดงออก ๓๙๑ ๔๐๓ ๙๗.๐๒ ๑ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 
๒.๓ ควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสมกับวัย ๓๙๕ ๔๐๓ ๙๘.๕๑ ๑ ๐.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 
๒.๔ ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และ
รักธรรมชาติ 

๓๙๙ 
๔๐๓ 

๙๙.๐๑ ๒ ๑.๙๙ 
๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคม                ๕ ๔.๙๘ ๔ ดีเยี่ยม 
๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่งสอนของ
พอแม ครูอาจารย 

๓๙๘ 
๔๐๓ 

๙๘.๗๖ ๒ ๑.๙๘ 
๕ 

ดีเยี่ยม 

๓.๒ มีความซื่อสัตยสุจริต ชวยเหลือแบงปน ๔๐๓ ๔๐๓ ๙๗.๐๒ ๑ .๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 
๓.๓ เลนและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ๔๐๒ ๔๐๓ ๙๘.๕๑ ๑ .๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

๔๐๓ 
๔๐๓ 

๙๙.๐๑ ๑ .๙๙ ๕ 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๔  เด็กมีพัฒนาการดาน
สติปญญา 

 
 

 ๕ ๔.๘๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๑   สนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว ซักถามอยาง
ตั้งใจ และรักการเรียนรู 

๓๘๓ 
๔๐๓ 

๙๕.๐๔ ๑ ๐.๙๕ 
๕ 

ดีเยี่ยม 

๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ท่ี
เกิดจากประสบการณการเรียนรู 

๓๙๓ 
๔๐๓ 

๙๗.๒๗ ๑ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๓ มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย ๓๙๕ ๔๐๓ ๙๘.๐๑ ๑ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร 

๓๙๑ 
๔๐๓ 

๙๗.๐๒ ๑ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค ๓๙๒ ๔๐๓ ๙๗.๒๗ ๑ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 
ดานที่ ๒ มาตรฐานดานการจัดการศึกษา ๖๕.๐๐ ๖๐.๒๐ ๕ ดีเยี่ยม 

      

      



๙๖ 

 

มาตรฐานท่ี  ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 

   ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๑ ครูเขาใจปรัชญา หลักการ และ
ธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และ
สามารถนํามาประยุกตใชในการจัด
ประสบการณ 
 

๑๘ ๑๘ ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๒ ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณที่
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณการเรียนรูท่ี
หลากหลาย สอดคลองกับความแตกตาง
ระหวางบุคคล 

๑๘ ๑๘ ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนท่ีสรางวินัยเชิง
บวก 

๑๘ ๑๘ ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๔ ครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
สอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก 

๑๘ ๑๘ ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๕  ครูใชเคร่ืองมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอยางหลากหลาย และ
สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก
ผูปกครอง 

๑๘ ๑๘ ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ี
ตน 
รับผิดชอบและใชผลในการปรับการจัด
ประสบการณ 

๑๘ ๑๘ ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรูได
ตลอดเวลา 

๑๘ ๑๘ ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็กและผูปกครอง ๑๘ ๑๘ ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรูความสามารถในดาน
การศึกษาปฐมวัย 

๑๘ ๑๘ ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๑๐ ครูจัดทําสารนิทัศนและนํามาไตรตรอง
เพื่อใชประโยชนในการพัฒนาเด็ก 

๑๘ ๑๘ ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๖  ผูบริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

   
๒๐.๐๐ ๑๘.๔๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๑ ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

 
 

๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๒ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และ
ความคิดริเร่ิมท่ีเนนการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
 

๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๓ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวน
รวมและใชขอมูลการประเมินผลหรือการวิจัย
เปนฐานคิดท้ังดานวิชาการและการจัดการ 

 
 

๕ ๓ ๒.๔๐ ๕ ดีมาก 

๖.๔ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการ   ๔ ๓ ๒.๔๐ ๔ ดีมาก 



๙๗ 

 

การศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
๖.๕ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 

 
 

๕ ๓ ๒.๔๐ ๕ ดีมาก 

๖.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาปฐมวัย
เด็กเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

 
 

๔ ๓ ๒.๔๐ ๔ ดีมาก 

๖.๗ เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

 
 

๔ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี  ๗  แนวการจัดการศึกษา    ๕ ๑๗.๖๐ ๕ ดีมาก 
๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและนําสูการปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

  ๔ ๔ ๓.๒๐ ๔ ดีมาก 

๗.๒ มีระบบและกลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝาย
ตระหนักและเขาใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

  ๔ ๔ ๓.๒๐ ๔ ดีมาก 

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรู
และความเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

  ๕ ๔ ๔.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๔ สรางการมีสวนรวมและแสวงหาความ
รวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่น 

  ๔ ๔ ๓.๒๐ ๔ ดีมาก 

๗.๕ จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็ก
รอบดาน 

  ๕ ๔ ๔.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๘ สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

   ๕ ๔.๒๐ ๖ ดีเยี่ยม 

๘.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

  ๔ ๑.๐๐ ๐.๘๐  ดีมาก 

๘.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี 

  ๔ ๑.๐๐ ๐.๘๐  ดีมาก 

๘.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

  ๔ ๑.๐๐ ๐.๘๐  ดีมาก 

๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

  ๔ ๐.๕๐ ๐.๔๐  ดีมาก 

๘.๕ นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง 

  ๔ ๐.๕๐ ๐.๔๐  ดีมาก 

๘.๖ จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐  ดีเยี่ยม 

๓.  มาตรฐานท่ีดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู  ๕.๐๐ ๔.๕๐ ๕ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๙  สถานศึกษามีการสราง 
สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคม
แหงการเรียนรู 

   ๕ ๔.๕๐ ๒ ดีเยี่ยม 



๙๘ 

 

๙.๑ เปนแหลงเรียนรูเพ่ือพัฒนาการเรียนรู
ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 

  ๕ ๒.๕๐ ๒.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันภายใน
สถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ 

  ๔ ๒.๕๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.  มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา  ๕.๐๐ ๔.๔๐ ๔ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน และ
จุดเนนการจัดการศึกษาปฐมวัย 

   ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๑  จัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนาเด็กให
บรรลุตามเปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน และ
จุดเนนการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

  ๔ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย   ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
๕.  มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม   ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึน 

   ๕ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมสงเสริมสนับสนุน
ตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

  ๔ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย   ๔ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
คาเฉลี่ยรวม    ๑๐๐ ๙๓.๘๒ ๕ ดีเยี่ยม 

 

สรุปภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนที่ได  ๙๓.๘๒%  
ระดับคุณภาพ        ระดับ ๑      ระดับ ๒        ระดับ ๓        ระดับ ๔        ระดับ ๕ 
      (ปรับปรุง)         (พอใช)               (ด)ี               (ดมีาก)              (ดีเยี่ยม) 
จุดเดน 

- เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเองและหลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ ภัย 
           และสิ่งเสพติด 
 เด็กราเริงแจมใสมีความรูสึกท่ีดีตอตนเอง และมีความชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาต ิ

- เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือและมีความชื่อสัตยสุจริตชวยเหลือแบงปน 

- เด็กมีความรูและทักษะเบื้องตน 

- ครูเขาใจปรัชญาหลักการและธรรมชาติของการจดัการศึกษาปฐมวัยและสามารถนํามาประยุกตใชในการจัด
ประสบการณใหสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัยสามารถนํามาจัดชั้นเรียนที่สรางวินัยเชิงบวกจัดสิ่งแวดลอมให
เกิดการเรียนรูและมีประปฏิสัมพันธกับเด็กและผูปกครอง 

- สถานศึกษามีการจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาที่มปีระสิทธิภาพโดยการมีสวนรวมของทุก

ฝายที่เกี่ยวของ จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อพัฒนาเด็กอยางรอบดาน ครูมีความรูและมีความเขาใจ

หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย   

- สถานศึกษามีการสราง สงเสรมิ สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 



๙๙ 

 

- สถานศึกษาสงเสริมใหเด็กเปนคนดีมีสุนทรียภาพ 

- สถานศึกษาไดรับการยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึน 
จุดที่ควรพัฒนา 

- เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือและมีความชื่อสัตยสุจริตชวยเหลือแบงปน 

- เด็กมีความรูและทักษะเบ้ืองตน 

- ครูเขาใจปรัชญาหลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถนํามาประยุกตใชในการ
จัดประสบการณใหสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัยสามารถนาํมาจัดชั้นเรียนที่สรางวินัยเชิงบวกจัด
สิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรูและมีประปฏิสัมพันธกับเด็กและผูปกครอง 

- สถานศึกษามีการจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยการมีสวนรวมของ

ทุกฝายที่เกี่ยวของ จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อพัฒนาเด็กอยางรอบดาน ครูมีความรูและมีความ

เขาใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย   

- สถานศึกษามีการสราง สงเสรมิ สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสงัคมแหงการเรียนรู 
 -    สถานศึกษาสงเสริมใหเด็กเปนคนดีมีสุนทรียภาพ 
 -    สถานศึกษาไดรับการยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น 

 

ระดับประถมศกึษา-มัธยมศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

การดําเนินโครงการสรางเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพของผูเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๔ มีผลการดําเนินงาน 
ดังนี้ 
1. กิจกรรมลานกีฬาเพื่อสุขภาพ 

ดําเนินกิจกรรมโดยผูรับผิดชอบไดแจงครูผูสอนทุกระดับชั้นและประชาสัมพันธผูเรียนที่สนใจ มี
ความสามารถพิเศษดานกีฬาประเภทตางๆ เชน ฟุตบอล วอลเลยบอล ตะกรอและการเตนแอโรบิค แลวคัดเลือกผูเรียน
เพื่อแบงกลุม ฝกซอมและพัฒนาทักษะ เขารวมการแขงขันกีฬาท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา อีกทั้งในคาบเรียน
พลศึกษาครูผูสอนไดทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผูเรียน เพราะเปนการประเมินระดับสมรรถภาพรางกาย
ของผูเรียนวาอยูในระดับใด เพื่อท่ีจะไดนําผลที่ไดไปใชปรับปรุงแกไขหรือสนับสนุนในดานกีฬาใหผูเรียนมีสมรรถภาพที่
ดีเพิ่มขึ้น 

สรุปผลการดาํเนินกิจกรรม 
การแขงขันกรีฑานักเรียนแหลมฉบังเกมส ไดรับรางวัล ๒ เหรียญทอง ๖ เหรียญเงิน ๙ เหรียญทองแดง

และถวยรวมรองชนะเลิศอันดับ ๑ รุนอายุ ๑๒ ป ชาย 
การแขงขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๖ “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล 

คิดเยี่ยมเปยมคุณภาพ” โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา  
การแขงขันกระโดดเชือกในโครงการ “ Ropeskitting Champiomship” ครั้งท่ี ๔ ไดรับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับท่ี ๑ ทีมวองไวชาย รุนอายุ ๑๐ – ๑๔ ป 
การแขงขันกระโดดเชือก Thai oils rope skipping champiomships  
- ไดรับรางวัลชนะรองชนะเลศิอันดับที่ ๑ ทีมวองไวชาย รุน ๑๐ – ๑๔ ป  
- ไดรับรางวัลชนะรองชนะเลศิอันดับที่ ๑ ทีมดับเบิ้ลดัตชสปดรีเลย รุน ๑๐ – ๑๔ ป 
- ไดรับรางวัลชนะรองชนะเลศิอันดับที่ ๑ ทีมวองไวหญิง รุน ๑๐ – ๑๔ ป 
กิจกรรมเตนแอโรบิค ตอนเชาหลังเคารพ ๓ สถาบัน (รวมกับกิจกรรม TO BE NO.๑) 
กิจกรรมไอ 



๑๐๐ 

 

 พ.ค.๕๖-มี.ค. ๕๗ ผลจากการทดสอบสมรรถภาพทางกายพบวาผูเรียนใหความสําคัญในการดูแลสุขภาพ
และออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ 
2.  กิจกรรมอนามัยดีชีวีดใส 

ดําเนินกิจกรรมโดยผูรับผิดชอบแจกเอกสารใหครูประจําชั้นตรวจสุขภาพอนามัย คือ ผม เหา เล็บ ขี้ไคล
และเครื่องแตงกาย โดยตรวจเปนประจําทุกวัน ตั้งแตเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ – เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๗ 

ผลจากการดาํเนินกิจกรรมพบวาผูเรียนใหความสาํคัญและใสใจในการดูแลรักษาสุขภาพมากข้ึน 
3.  กิจกรรมปองกัน สงเสริม พัฒนาสุขภาพ 

ดําเนินกิจกรรมโดยผูรับผิดชอบไดจัดทําเอกสารแบบบันทึกอนามัยผูเรียนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนตน เอกสารการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง ของเด็กในระดับอนุบาล ผูเรียนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา จัดทํากราฟสถิติการใชบริการหองพยาบาลประจําป ๒๕๕๖ จัดทําเอกสารผูเรียนที่เขารับการรักษา 
พยาบาลตามสถานพยาบาลตางๆ ในแตละเดือน เมื่อจัดทําเอกสารดังกลาวเรียบรอยแลว ไดมอบหมายใหครูประจําชั้น
ลงบันทึกแบบบันทึกอนามัยผูเรียน โดยครูประจําชั้นตรวจทุกวันจันทร เอกสารการชั่งน้าํหนัก วัดสวนสูง ในภาคเรียนที่ 
๑ ลงบันทึกต้ังแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม ในภาคเรียนที่ ๒ บันทึกตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ 
เอกสารบันทึกผูเรียนที่เขารับการรักษาพยาบาลตามสถานพยาบาลตางๆ ตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกุมภาพันธ 
บันทึกสรุปการเจ็บปวยของผูเรียนภายในโรงเรียนในแตละเดือน ตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกุมภาพันธและสรุปยอด
การใชบริการหองพยาบาลลงในสมุดบันทึกและทํากราฟแทงแสดงสถิติการใชหองพยาบาล ประจาํเดือนในแตละเดือน 
คือตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกุมภาพันธ 

สรุปผลการจัดกิจกรรม 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ รับวัคซีนไอกรน บาดทะยัก คอตีบและหยอดวัคซีน 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ รับวัคซีนบาดทะยัก คอตีบ 
ผลการดาํเนินกิจกรรม หลังจากดําเนินกิจกรรมทั้งหมดแลวผูรับผิดชอบไดรวบรวมขอมูล จากนั้นทําการ

ประมวลผลตามที่ไดดําเนินกิจกรรม พบวาผูเรียนมีน้าํหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานท่ี
กําหนดไว 

 
4.  กิจกรรมปองกันและหลีกเลี่ยงจากส่ิงเสพติด โรค ภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ 

ในการจัดทํากิจกรรมนี้ผูรับผิดชอบไดจัดกิจกรรมยอยข้ึนมา เพื่อใหครอบคลุมวัตถุประสงค โดยจัด
กิจกรรม ดังนี้ 

๔.๑ กิจกรรมรณรงคปองกันภัยเอดส 
                         - รวมแขงขันการจัดบูทนิทรรศการวันเอดสโลก โรงเรียนบุญจิตวิทยา ไดรับรางวลัชมเชยลาํดับที่ 

๑ พรอมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาทและประกาศนียบัตร 
- ชมรมนาฎศิลปนํานักเรียนเขารวมทําการแสดงเตนประกอบเพลง จํานวน ๒ ชุด  
โดยมีครูเขารวมกิจกรรม ดังนี้ ครูวรรณา ครูจุฑาทิพย ครูรุงกานต ครูพิทนครและนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี ๒ 
๔.๒ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
กิจกรรมประกวดทําปายนิเทศ โดยใชกระดาษเทา – ขาว ใหนักเรียนแตละชั้นรวมกันสรางสรรคผลงาน 

เชน การวาด การเขียน หรือปะติด เกี่ยวกับการรณรงคโทษ พษิภัยของบุหร่ี ในหัวขอ “อาเซียนรวมใจ ตานภัยบุหรี่” 
หองละ ๑ ผลงาน สงที่ผูรับผดิชอบกิจกรรม หองพักครูชั้น ๔ จัดปายนิเทศใหความรูเก่ียวกับโทษ พษิภัยของบุหร่ี 
บริเวณโรงอาหาร กิจกรรมการตอบคําถามหนาเสาธงหลังจากท่ีเคารพ ๓ สถาบัน กิจกรรมแฟนซีรณรงคการสูบบุหรี่
บริเวณหนาโรงเรียนและรวมกิจกรรมเดินรณรงคแฟนซีพาเหรด “เยาวชนรวมใจ ตานภัยบุหรี่” ณ สถานีดับเพลิงยอย 
ศูนยสหพัฒน จัดโดย สํานักการสารธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครแหลมฉบัง (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖/
๑ และ ๖/๒ เปนตัวแทนเดินขบวน) ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ พรอมเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาทและโลหรางวัล  



๑๐๑ 

 

๔.๓ กิจกรรมวันตอตานยาเสพติด 
  ประชาสัมพันธเกี่ยวกับโทษ พษิภัยของยาเสพติด และการรณรงคตอตานยาเสพติดทางเสยีงตามสาย

ของโรงเรียนทุกเชา จัดปายนิเทศใหความรูเกี่ยวกับโทษ พิษภัยของบุหร่ี บริเวณโรงอาหาร กิจกรรมแฟนซีรณรงคการ
สูบบุหรี่บริเวณหนาโรงเรียน (รวมกิจกรรมกับกิจกรรมวันสุนทรภู) กิจกรรมหนาเสาธงเกี่ยวกับวันตอตานยาเสพติด โดย
มีผูแทนอานสาสนจากนายกรัฐมนตรีและเตนแอโรบิก เชิญวิทยากรตํารวจมาใหความรูเกี่ยวกับโทษ พษิภัยและการ
ปองกันจากยาเสพติด โดยนาํนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และ ๒ เขารวมกิจกรรม นํานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
เขารวมกิจกรรมการถวายสัตยปฏิญาณไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ณ ที่วาการอาํเภอศรีราชา ในวันพุธที่ ๒๕ มิถุนายน 
๒๕๕๖ ทานผูอํานวยการ ดร.จักรกฤช กันทอง และ รองผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล นางสาววรรณา  เสนียวงศ 
รวมลงนามปฏิญาณตนไมองเกี่ยวกับยาเสพติด ณ เทศบาลนครแหลมฉบัง 

๔.๔ กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
แจกเอกสารบันทึกการโฮมรูมใหกับครูประจําชั้นแตละชั้น กิจกรรมแนะแนว โดยมีการเขามาแนะแนว

การศึกษาของสถานบันตางๆ ใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน โดยผูรับผิดชอบกิจกรรม
ไดแจกเอกสารการเยี่ยมบานนักเรียนใหกับครูเพื่อออกเยี่ยมบานนักเรียนและบันทึกขอมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนและ
ครอบครัวของนักเรียน ใชเวลาปฏิบัติกิจกรรมตลอดท้ังปการศึกษากิจกรรมตรวจสารเสพติดในปสสาวะของนักเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ – มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

 จากการจัดกิจกรรมทั้งหมดท่ีกลาวมา ผลปรากฏวา ผูเรียนรูจักปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ 
และรูจักหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ 
 

5.  กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
ไดดําเนินกิจกรรมเตนแอโรบิก ชวงหลังกิจกรรมเคารพ ๓ สถาบัน TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมการ

ตรวจสารเสพติดในปสสาวะของนักเรียน ต้ังแตชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ถึง มัธยมศึกษาป - ที่ ๓ จัดกิจกรรมการแขงขัน
กีฬาสีโรงเรียนบุญจิตวิทยา 

 
 ๖. กิจกรรมวันเด็กแหงชาต ิ
     ในการจัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบไดดําเนินการ โดยจัดปายนิเทศใหความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของวัน
เด็กแหงชาติ จัดปายประชาสมัพันธกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ แจงใหคณะครูและผูเรียนทราบถึงลักษณะของการจัด
กิจกรรม พรอมทั้งจัดปายผูที่สนับสนุนสิ่งของ อาหาร เงินและอุปกรณการเรียนจากผูปกครอง จัดกิจกรรมในวันที่ ๑๐ 
มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา ๑๑.๑๐ น. – ๑๕.๐๐ น. บริเวณหนาอาคาร ๕ มีการรวมรับประทานอาหาร โดยแบงการ
รับประทานอาหารเปนชวงๆ กิจกรรมบนเวทีมีการประกวดรองเพลง กิจกรรมนันทนาการตางๆ เชน เกมเปาลูกโปง 
เกมเหยียบระเบิด เกมเกาอี้ดนตรี เปนตน (ครูรจิภัทร ดวงกูล) 
  จากผลการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE และกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ผูเรียนเห็นคุณคาใน
ตนเอง มีความม่ันใจและกลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
 

๗. กิจกรรมกีฬาสี 
สรุปการจัดกิจกรรม 
๒ – ๖ ก.ย. ๕๖ ฝายจัดกิจกรรม โดยครูอดิศกร ชมภูหลง ผูรับผิดชอบกิจกรรมกีฬาสี จัดการแขงขันภายใน

ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ สนามกีฬาโรงเรียนบุญจิตวิทยาและวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา 
โดยมีดร.จักรกฤช กันทอง เปนประธานในพีธ ี

ผลจากการจัดกิจกรรมดังกลาว พบวาผูเรียนมีมนุษยสัมพันธท่ีดีและใหเกียรติผูอ่ืน มีน้ําใจเปนนักกีฬา     รู
แพ รูชนะ รูอภัย มีความสามคัคีในหมูคณะ 

 



๑๐๒ 

 

๘. กิจกรรมสรางเสริมสุนทรียภาพของผูเรียน 
ไดดําเนินกิจกรรมโดยขอความรวมมือคุณครูผูสอนกลุมการเรียนรูศิลปะ ใหฝกซอมผูเรียนที่สนใจ       รอง

เพลง เตน รํา ในชวงเวลาวาง เพื่อเขารวมและแขงขันกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ในดานดนตรี – 
นาฏศิลป ผูเรียนที่ไดรับการฝกซอมรวมแสดงพิธีเปดกิจกรรมที่โรงเรียนไดจัดขึ้น 
 สรุปกิจกรรม 

- รวมการแขงขันทักษะวิชาการทางการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 

- รวมการแขงขันทักษะวิชาการทางการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 
ณ สพม. ๑๘ 

- รวมการแขงขันกิจกรรม ๕๔ ป บางละมุงสูมาตรฐานากล 
- รวมกิจกรรมวันวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา 
- รวมกิจกรรมวันวิชาการประตแูดงแยมบาน ณ โรงเรียนเทศบาลบานศรีมหาราชา 

 ผลจากการจัดกิจกรรมดังกลาว พบวาผูเรียนมีมนุษยสัมพันธท่ีดีและใหเกียรติผูอ่ืน มีน้ําใจเปนนักกีฬา 
รูแพ รูชนะ รูอภัย มีความสามัคคีในหมูคณะ 
 
ผลการดําเนินงาน 

๑. ผูเรียนรอยละ ๙๖.๔๘ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ  มีคุณภาพระดับ                 
ดีเยี่ยม   

๒. ผูเรียนรอยละ ๙๖.๙๖ มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน  มีคุณภาพระดับ  
ดีเยี่ยม  

๓. ผูเรียนรอยละ ๙๔.๕๗ ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ  มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 

๔. ผูเรียนรอยละ ๑๐๐.๐๐ เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ และกลาแสดงออกอยางเหมาะสม  มีคุณภาพ
ระดับ ดีเยี่ยม 

๕. ผูเรียนรอยละ ๙๔.๓๗ มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น  มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
๖. ผูเรียนรอยละ ๙๖.๓๙ สรางผลงานจากเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ                            

ตามจินตนาการ  มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
สรุป มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมสีุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๒  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค   
สถานศึกษาไดจัดทําโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค ประกอบดวยกิจกรรม

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร  กิจกรรมสงเสริมผูเรียนใหมีความเอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอ
ผูมีพระคุณ  กิจกรรมสงเสริมผูเรียนเพื่อยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง และกิจกรรมสงเสริมผูเรียนเพื่อ
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง  เพื่อพัฒนาผูเรียน สรุปไดดังนี ้

สถานศึกษาไดจัดทําโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค ประกอบดวยกิจกรรม
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร  กิจกรรมสงเสริมผูเรียนใหมีความเอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอ
ผูมีพระคุณ  กิจกรรมสงเสริมผูเรียนเพื่อยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง และกิจกรรมสงเสริมผูเรียนเพื่อ
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง  เพื่อพัฒนาผูเรียน สรุปไดดังนี ้

 
 

1. กิจกรรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 



๑๐๓ 

 

๑.๑ กิจกรรมประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร 
         ในการดําเนินงานการจัดกิจกรรมประเมินคุณลักษณะอันถึงประสงคตามหลักสูตร ไดจัดทําแบบ

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการ โดยมอบหมายใหครูประจําชั้นดําเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ๘ ประการของผูเรียนตามเกณฑทีกําหนดให ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘  ประการ พบวา
ผูเรียนผานเกณฑการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร ดีขึ้น 

๑.๒ กิจกรรมเขาคายลูกเสือ – เนตรนารี 
                   ในการดําเนินงานการจัดกิจกรรมเขาคายลูกเสือ – เนตรนารี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖  ผูเรียนใน
ระดับประถมศึกษาปท่ี ๑  ถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓  จํานวน  ๑,๓๑๖  คน นักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี ๑–๓  ไป
ปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือสํารองท่ีคายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา ผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔,๖ และ
มัธยมศึกษาปท่ี ๑  เขาคายลูกเสือท่ีคายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบุญจิตวิทยา ผูเรียนระดับประถมศึกษาปที่ ๕ เขาคาย
ลูกเสือโรงเรียนบุญจิตวิทยา (บอทอง)  ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๒ เขาคายลูกเสือท่ีสถานีพัฒนาและสงเสริมการ
อนุรักษสัตวปาเขาเขียว (เขาชมพู) จังหวัดชลบุรี  ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓ เขาคายลูกเสือที่คายลูกเสือโรงเรียนบุญ
จิตวิทยา (บอทอง) การเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้คิดเปนรอยละ ๑๐๐  อีกทั้งยังไดรับความรวมมือจากคณะวิทยากร 
คณะครูและผูเรียนเปนอยางดี ลูกเสือ-เนตรนารีมีความสนุกสนาน อีกทั้งยังไดรับประสบการณการเรียนรูนอกสถานที่ 
แสดงใหเห็นวาผูเรียนไดมีการปรับตัวเขากับสังคม สิ่งแวดลอมเปนอยางดี สงเสริมใหผูเรียนมีพัฒนาการดานระเบียบ
วินัย รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม คานิยมท่ีพึงประสงค เปนการผอนคลายความตึงเครียด ตลอดจนการอยูรวมกันใน
สังคมไดอยางมีความสุขและมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม  

1.3 กิจกรรมสงเสริมมารยาทไทย 
          ในการดําเนินงานการจัดกิจกรรมสงเสริมมารยาทไทยนี้ ไดจัดการประกวดมารยาทไทยแบบตางๆ โดย

กําหนดเปนทาบังคับ ๑ ทา ไดใหความรูเกี่ยวกับมารยาไทยแบบตางๆ ที่กําหนดไวนั้น แลวครูประจําขั้นคัดเลือกตัวแทน
ผูเรียนเขาประกวดมารยาทไทย โดยใหรางวัลเปนเกณฑ ๓ ระดับคือ เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จะ
เห็นไดวาผูเรียนมีความมุงม่ัน เอาใจใส และมีความรู ความเขาใจในมารยาทไทยแบบตางๆ และอีกทั้งผูเรียนยังมีสวน
รวมในการรวมอนุรักษ ฟนฟูเอกลักษณไทย รวมทั้งเปนแมแบบทางดานคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามท่ีจะนําไปใชไดใน
ชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี และทําใหเห็นวาผูเรียนมีความเปนไทยที่จะสืบสานวัฒนธรรมไทยนี้ใหดํารงอยูสืบไป  

2. กิจกรรมสงเสริมผูเรียนใหมีความเอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 
๒.๑ กิจกรรมสงเสริมความกตัญ ู

๒.๑.๑ วันไหวครู 
ในการดําเนินงานการจัดกิจกรรมวันไหวครู ไดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีท่ี ๖  มิถุนายน ๒๕๕๖ เริ่มตน

ดําเนินการตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ โรงอาหารอาคาร ๕๐ ป  มีผูเรียนระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนเขารวมจํานวน ๑,๓๐๖  คน คิดเปนรอยละ ๙๙.๒๔  ในการดําเนินกิจกรรมไดมีการประกวดพาน
ไหวครูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๖ และระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๓  หลังจากการดําเนินกิจกรรมพบวา ผูเรียนได
แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอครู อาจารย ระลึกถึงพระคุณอาจารย มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามประเพณี
และอนุรักษประเพณีวันไหวครูใหอยูสืบไป  

๒.๑.๒ วันแมแหงชาติ 
 ในการดําเนินงานการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ  ไดดําเนินกิจกรรมขึ้นกอนถึงวันที่ ๑๒  สิงหาคม คือ 

ขอความรวมมือจากครูประจําชั้นทุกระดับชั้นจัดปายนิเทศภายในหองเรียน วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา  ๐๘.๓๐ - 
๑๒.๐๐ น. ทําพิธีถวายพระพรหนาพระบรมฉายาลักษณบริเวณภายในโรงอาหาร อาคาร ๕๐ ป โดยมีผูปกครองมารวม
งานเพื่อใหผูเรียนไดซาบซึ้งในพระคุณแม สวนผูเรียนท่ีเหลือเขาแถวรวมกันภายในโรงอาหาร อาคาร ๕๐ ป  มีผูเรียน
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตน เขารวมจํานวน ๑,๓๐๐ คน คิดเปนรอยละ ๙๘.๗๘     หลังจากการ
ดําเนินกิจกรรมพบวา ผูเรียนไดแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอแม และผูมีพระคุณ และทําใหผูเรียนมีความเปนไทย
ท่ีจะสืบสานวัฒนธรรมไทยนี้ใหดํารงอยูสืบไป 



๑๐๔ 

 

๒.๑.๓ วันพอแหงชาต ิ
         ในการดําเนินกิจกรรมวันพอแหงชาติ  ไดจัดกิจกรรมถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติขึ้นกอนวันที่ ๔  

ธันวาคม  ๒๕๕๕  มีนักเรียนเขารวมกิจกรรม ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจํานวน ๑,๒๙๖ คิดเปนรอยละ 
๙๘.๔๘  คือจัดปายนิเทศหนาโรงเรียนและหนาอาคาร และ และขอความรวมมือจากคุณครูประจําชั้นจัดปายนิเทศ
ภายในหองเรียน และมีการนําผูเรียนไปรวมเดินเทิดพระเกียรติ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ถึงเกาะลอย และในการ
จัดกิจกรรม หลังจากการดําเนินกิจกรรมพบวาผูเรียนมีสวนรวมกันฟนฟู อนุรักษ และสืบสานเอกลักษณไทย รวมทั้ง
เปนแมแบบทางดานคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี และทําใหผูเรียนมีความ
เปนไทยที่จะสืบสานวัฒนธรรมไทยนี้ใหดํารงอยูสืบไป 

๒.๒  กิจกรรมวันสําคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย 
๒.๒.๑  วันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ 

          ในการดําเนินกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ  ไดจัดกิจกรรมทบทวนคําปฏิญาณ บริเวณ
ดานหนาอาคาร ๕๐ ป โรงเรียนบุญจิตวิทยา จํานวนผูเขารวม  ๑,๓๐๕  คน คิดเปนรอยละ ๙๙.๑๖ และรวมกัน
บําเพ็ญประโยชนเก็บขยะ ทําความสะอาดบริเวณโรงเรียน และจัดปายนิเทศเพื่อใหความรูกับผูเรียนเรื่องความสําคัญ
ของวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติตามหองเรียนและปายนิเทศสวนกลางของฝายกิจกรรม อีกท้ังยังลูกเสือสามัญ 
จํานวน ๓๘ คน เขารวมพิธีเดินสวนสนามและทบทวนคําปฏิญาณตน หลังจากการดําเนินกิจกรรมพบวาผูเรียนไดมีสวน
รวมในการแสดงออกถึงความมีจิตสํานึกรักในกิจการลูกเสือไทย  และอีกทั้งยังไดรับความรูเกี่ยวกับกิจการของลูกเสือ
ไทยดวย  

๒.๒.๒  วันปยมหาราช 
           ในการดําเนินกิจกรรมวันปยมหาราช ไดจัดกิจกรรมโดยในวันท่ี ๒๓  ตุลาคม ไดไปวางพวงมาลา

ดอกไมสักการะ และถวายบังคมที่พระบรมรูปทรงมา เพื่อเปนการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท สมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว และทําบุญตักบาตรอุทิศเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ผลการ
จัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางโรงเรียนถือวาไดเปนสื่อกลางอยางหน่ึงที่ทําใหเกิดความสัมพันธอันดีกับชุมชน        ในบริเวณ
ใกลเคียงและแสดงออกถึงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู รัชกาลที่ ๕ 

 
๒.๒.๓  วันคลายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๖ 

           ในการดําเนินกิจกรรมวันคลายวันสวรรคต รัชกาลท่ี ๖ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ไดจัด
กิจกรรมโดยผูกํากับ และคณะลูกเสือโรงเรียนบุญจิตวิทยา รวมพิธีถวายพวงมาลา ถวายราชสดุดี ณ หนาอาคาร ๕๐ 
 ป ผูเรียนเขารวมกิจกรรม ๑,๓๐๕ คน คิดเปนรอยละ ๙๙.๑๖   และเขารวมพิธีถวายพวงมาลา และถวายราช
สดุดี ที่คายลูกเสือวชิราวุธอําเภอศรีราชา โดยมีลูกเสือ – เนตรนารี  และท่ีโรงเรียนไดจัดพิธีถวายพวงมาลาและถวาย
ราชสดุดี  ณ คายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา ผลการจัดกิจกรรมพบวาผูเรียนใหความรวมมือเปนอยางดี ผูเรียนมีเจต
คติที่ดี มีคุณธรรม รูคุณคาของชีวิตและมีจิตสํานึกที่ดีตอผูใหกําเนิดลูกเสือไทย อีกทั้งยังปฏิบัติตนใหเกิดประโยชนตอ
สังคมและประเทศชาติดวย 

3. กิจกรรมสงเสริมผูเรียนเพื่อยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง 
1.1 กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 

          ในการดําเนินกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา ไดจัดกิจกรรมดังน้ี มีการนํานักเรียนรวมทําบุญตักบาตร 
ทุกๆวันพระ โดยมีการหมุนเวียนกันไป ณ วัดมโนรม อําเภอศรีราชา วันเขาพรรษาไดจัดใหนักเรียนนําจตุปจจัยไทย
ธรรม มาถวายแดพระภิกษุสงฆ วัดมโนรม วัดใหมเนินพะยอม วัดเนินบุญญาราม บริเวณโรงอาหาร อาคาร ๕๐ ป วัน  
วิสาขบูชา ไดมีการนํานักเรียนไปรวมเวียนเทียน ณ วัดมโนรม วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันออกพรรษา ไดนํา
นักเรียนไปทําบุญตักบาตร ณ วัดมโนรม และมีการนิมนตพระสงฆ จากวัดมโนรมมาแสดงธรรมเทศนาใหกับนักเรียนใน
คาบประชุม ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  ผลการจัดกิจกรรมน้ีเพื่อใหผูเรียนทุกคนไดตระหนักถึงหนาที่ชาวพุทธ รูจักคิด มีการ
ฝกปฏิบัติสม่ําเสมอ ท้ังดานความประพฤติ ศีล สมาธิ ปญญา เพื่อความงอกงามในทุกขั้นตอนของชีวิต โดยเฉพาะอยาง



๑๐๕ 

 

ยิ่ง การกิน อยู ดู ฟง  ในชีวิตประจําวัน ท่ีมีสติสัมปชัญญะคอยกํากับเพื่อใหผูเรียนพัฒนาจนเปนกําลังสําคัญในการ
พัฒนาสังคมใหเจริญสืบตอไป 

1.2 กิจกรรมคายคุณธรรม 
          ในการดําเนินกิจกรรมคายคุณธรรม ไดจัดกิจกรรมขึ้นในปการศึกษา ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบุญจิตวิทยา 

ในวันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ มีกิจกรรมกลุมสัมพันธ สอนหลักธรรมคําสั่งสอน พุทธประวัติ การนั่งสมาธิ และการ
ทําบุญตักบาตร ผลการดําเนินกิจกรรม คณะครูและผูเรียนไดทํากิจกรรมรวมกัน ผูเรียนไดรูจักเพื่อนใหมๆ มีความ
สนุกสนาน และเขาใจเกี่ยวกับหลักของคุณธรรม และสามารถปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมในชีวิตประจําวันได และอีก
ท้ังยังตระหนักและเห็นความสําคัญของการมคุีณธรรม  

1.3 กิจกรรมวันลอยกระทง 
          ในการดําเนินกิจกรรมวันลอยกระทง  ไดมีการจัดปายนิเทศใหความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของ

วันลอยกระทง และจัดกิจกรรมขึ้นในวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีการใหครูประจําชั้นจัดสงผูเรียนเขาประกวด
ประดิษฐกระทง มีรางวัลสองประเภทคือ ประเภทความคิดสรางสรรคและประเภทสวยงาม การประกวดแตงเพลง
ทํานองลอยกระทง ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓  ประกวดรําวงเพลงลอยกระทง ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖  
และมีการประกวดหนูนอยนพมาศ ระดับประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๓  ผลท่ีไดจากการดําเนินกิจกรรมพบวาผูเรียนมีสวน
รวมและจะชวยกันสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยสืบไป 

4. กิจกรรมสงเสริมผูเรียนเพื่อตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
๔.๑ กิจกรรมตนกลาแหงความดี 

         ในการดาํเนินกิจกรรมตนกลาแหงความดี  ไดจัดกิจกรรมโดยใหครูประจําชั้นประชาสัมพันธกับผูเรียน
ใหบันทึกสมุดทําความดี โดยจะตองเก็บสงใหผูรับผิดชอบทุกๆ เดือน เพื่อตรวจเช็ค  และผูเรียนที่เก็บสิ่งของ เงิน หรือ
ของมีคาได และนาํมาคืนเพื่อประกาศหาเจาของ จะมีสมุดใหบันทึกการกระทําความดี อีกทั้งยังมีการคัดเลือกผูเรียนที่
ทําความดีและทาํการบันทึกสมุดบันทึกความดีไดอยางตอเนื่อง  รับรางวัลการทําความดี ผลการดาํเนินกิจกรรมพบวา
ผูเรียนรูจักการทําความดี มีจิตสาธารณะ ชวยเหลือผูอื่น มุงเนนใหซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผูอื่น และยังรักความเปน
ไทย มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันดีงามเก่ียวกับการทําความดี สมกับเปนลูกที่ดีของพอแม เปนศิษยที่ดีของครู 
และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 

๔.๒ กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม 
   ในการดําเนินกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม  จัดกิจกรรมในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖  โดยมีกิจกรรมท่ี

ไดจัดใหผูเรียนคือ การฟนฟูและเพิ่มพื้นที่ปาไมตลอดจนการบํารุง รักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยนํานักเรียนท้ัง
ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  ไปปลูกตนไมถวายแมของแผนดิน จํานวน ๒๔๗๕ ตน ณ คายลูกเสือ
โรงเรียนบุญจิตวิทยา อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี ผลการจัดกิจกรรมพบวา ผูเรียนมีจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวเรา และผูเรียน ยังไดแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ ที่อยูรอบตัว และอีกท้ังยังสงเสริมใหผูเรียน
รูจักการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดเปนอยางดี มีความสุข และรูจักการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
ผลการดําเนินงาน 

๑. ผูเรียนรอยละ ๑๐๐.๐๐ มีลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร  มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๘.๐๘ มีความเอ้ืออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ  มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๗.๒๗ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง  มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
๔. ผูเรียนรอยละ ๙๘.๔๐ ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 

สรุป มาตรฐานที่  ๒  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค  มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
 

 
สถานศึกษาไดจัดทําโครงการสงเสริมทักษะการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการแสวงหาความรู ดวย

ตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยมีกิจกรรมตางๆ ดังนี้ คือ กิจกรรมรักการอาน , กิจกรรม IT  



๑๐๖ 

 

สูฝน , กิจกรรมเกร็ดความรูสูพี่นอง,  กิจกรรมหองสมุดนอย , กิจกรรมวันสุนทรภู กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาต,ิ  
กิจกรรมวันประถมศึกษาแหงชาติ , กิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ และกิจกรรมทัศนศึกษา       

กิจกรรมรักการอาน ทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรมสัปดาหการอาน จัดนิทรรศการหนังสือ มีผูเรียนอาสาสมัครที่
ชอบอานหนังสือบอกความรูสึกดีๆหรือเลาเรื่องจากหนังสือเลมโปรด ผานรายการวัยใสกระจายขาว  มีการคนควาหา
ยอดนักอานจากหองสมุดของโรงเรียน  และใหผูเรียนทําสมุดบันทึกการอานสัปดาหละ ๒ ครั้ง ซึ่งทําใหผูเรียนมีความ
สนใจการอานมากขึ้น เกิดนิสัยรักการอานมีทัศนคติท่ีดีตอการอาน รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน รูจักแสวงหาความรู 
และสรางองคความรูดวยตนเอง 

กิจกรรม IT สูฝน ทางโรงเรียนไดจัดใหผูเรียนไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดยการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเขา
ใชงานคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูล มีการจัดกิจกรรมตอบคําถามดานเทคโนโลยี และมีการจัดปายนิเทศความรู
เก่ียวกับการใช Internet ใหผูเรียนเกิดความเขาใจวิธีการใช กิจกรรม IT สูฝนเพื่อใหผูเรียนมีความกระตือรือรนใน
การศึกษาหาความรูจาก Internet และนํามาพัฒนาตนเอง รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสามารถสรางองค
ความรูดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมเกร็ดความรูสูพี่นอง ทางโรงเรียนไดจัดใหผูเรียนคนควาหาขอมูลเกี่ยวกับเกร็ดความรูจากแหลงตางๆ 
ท้ังท่ีเปนภาษาอังกฤษ ภาษาจนีและภาษาไทย แลวออกมานําเสนอหนาเสาธงทุกวัน ทําใหผูเรียนมีความกลาแสดงออก 
ใชภาษาตางๆไดถูกตองตามหลักไวยกรณ และสามารถนําเกร็ดความรูมาประยุกตใชในชีวิตประจาํวันได                                                                         

กิจกรรมหองสมุดนอย ทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรมจัดการแขงขันประกวดหองสมุดนอยตามเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนดขึ้นในทุกๆเดือน ซึ่งผูเรียนจะเกิดนิสัยรักการอาน ไดอานหนังสือท่ีเหมาะสมตามวัย มีการใชเวลา
วางใหเกิดประโยชนมีวิธีการเรียนรู รูจักคนควาหาความรูดวยตนเอง สนุกกับการเรียนรู สามารถถายทอดความรูใหแก
บุคคลอื่นได และมีทักษะในการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูในโรงเรียน 

กิจกรรมวันสุนทรภู ทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรมจัดปายนิเทศความรูเกี่ยวกับสุนทรภู การประกวดวาดภาพตัว
ละครในวรรณคดีผลงานของสุนทรภู จัดกิจกรรมการแขงขัน อานทํานองเสนาะ ทองบทอาขยาน ตอบคําถามตามรอย
สุนทรภู มีการจัดแฟนซีตัวละครสุนทรภู และมีการจัดแสดงละคร เรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ
สมุทร ซึ่งผูเรียนไดแสดงความสามารถ มีความกลาแสดงออกในกิจกรรมอยางเต็มท่ี ผูเรียนเกิดความรักความชื่นชม 
หวงแหนในวัฒนธรรม วรรณคดีของชาติ และเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณของความเปนไทย 

กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ ทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรมจัดปายนิเทศเกี่ยวกับวันภาษาไทย การประกวด 
แขงขันทักษะทางภาษาไทย คอื การแขงขันคัดลายมือแบบหัวกลม การแขงขันเขียนคํายาก การแขงขันแตงบท
ประพันธประเภทกลอนแปด เรื่องภาษาไทยของเรา การประกวดเขียนเรียงความ เรื่องคนไทยภูมิใจในภาษาไทย ผูเรียน
ไดรับการกระตุนและปลูกจิตสํานึกใหตระหนักถึงความสําคัญ คุณคาของภาษาไทย มีประสิทธิภาพในการใชภาษาไทย 
มีความรักและภูมิใจในความเปนไทย และมีการพัฒนาทักษะดานภาษาไทย 
 กิจกรรมวันประถมศึกษาแหงชาติ ทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรมจัดปายนิเทศเกี่ยวกับวันประถมศึกษาแหงชาต ิ
ซึ่งทําใหผูเรียนมีทักษะ มีความรู มีจิตสํานึกตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับการประถมศึกษา อีกทั้งยังเปนการรําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ผูทรง
วางรากฐานการศึกษาของไทย 

กิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ ทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรมชุมนุมขึ้นมาสัปดาหละหน่ึงครั้ง เพื่อใหผูเรียนได
รวมกันเปนกลุมเลือกเรียนในชุมนุมที่ตนเองสนใจ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 

 
กิจกรรมทัศนศึกษา ทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาขึ้นมาปการศึกษาละหนึ่งครั้งตอระดับชั้น ทั้งระดับ

ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน จากกิจกรรมน้ีทําใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชนสูงสุด ผูเรียนไดศึกษาหาความรูไดประสบการณจริงจากแหลงเรียนรูนอกสถานที่ สามารถนําความรูที่ไดไปใช
ในชีวิตประจาํวัน  
ผลการดําเนินงาน 



๑๐๗ 

 

๑. ผูเรียนรอยละ ๙๖.๕๒  มนิีสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อ
ตางๆ รอบตัว  มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 

๒. ผูเรียนรอยละ ๙๖.๒๖  มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม  
           มีคุณภาพระดับ ดีเยีย่ม 

๓. ผูเรียนรอยละ ๙๖.๖๘  เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน                           
มีคุณภาพระดับ ดีเยีย่ม 

๔. ผูเรียนรอยละ ๙๖.๕๐  ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนาํเสนอผลงาน  มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
สรุป มาตรฐานที่ ๓  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง             
มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
 
มาตรฐานที่ ๔  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค  ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติเหตุ
สมผล 

สถานศึกษาไดจัดทําโครงการสรางเสริมความสามารถในการคิดและแกปญหา ซึ่งประกอบดวยกิจกรรม ๔ 
กิจกรรมดังนี้ คือ กิจกรรมการเรียนรูดวยโครงงาน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร กิจกรรมคายวิชาการ และกิจกรรมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ  

1. กิจกรรมการเรียนรูดวยโครงงาน จัดทําขั้นเพื่อพัฒนานักเรียนตามถนัดและความสนใจของนักเรียน 
โดยวิธีการที่หลากหลาย ในการศึกษาและแกปญหามีการวางแผนการทํางาน รวบรวมขอมูล และประมวลผลอยางเปน
ระบบ มีรายละเอียดในการจัดกิจกรรม คือ  กําหนดใหครูไดจัดทําโครงงานภาคเรียนละ ๑ โครงงาน โดยจะตองครบ ๘ 
กลุมสาระการเรียนรูครูที่ปรึกษาลงบันทึกในแบบบันทึกหัวขอโครงงานกับผูรับผิดชอบ เชน ขาวเดนประจําวัน การคณู
จํานวนดวยภาพ การประดิษฐโคมไฟ บุคคลสําคัญในสมันอยุธยา  นิทานพื้นบาน นาฏยศัพท ช่ือสัตวในภาษาจีน ฯลฯ 
หลังจากนั้นติดตามผลการดําเนินกิจกรรมกําหนดวันสงโครงงาน รวบรวมผลงานที่คณะครูสง  

2. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร จัดทําขึ้นเพื่อใหนักเรียนเล็งเห็นคุณคาและความสําคัญของวันวิทยาศาสตร  
มีการกําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ มีรายละเอียดการจัดกิจกรรมคือ 

จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต เวลา ๐๘.๓๐ น. -๑๕.๐๐ น. โดยครูผูสอนพานักเรียนเขาชม
นิทรรศการทดลองทางวิทยาศาสตรหองวิทยาศาสตร ๒ ชั้น ๔ การโชวการแสดงการทางวิทยาศาสตร ( Science 
show ) การโชวผลงานการประดิษฐหุนยนตของครูอรรถพงษ  การแขงขันทักษะทางวิทยาศาสตร  การวาดภาพตาม
จินตนาการทางวิทยาศาสตร การวาดภาพการลอเลียนทางวิทยาศาสตร การแขงขัน วาดภาพตามจินตนาการทาง
วิทยาศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี๑-๖ มีนักเรียนไดรับรางวัลดังตอไปนี ้รางวัลเหรียญทอง ไดแก นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๑/๔ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๒/๔นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕/๒  นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ท่ี ๖/๑  รางวัลเหรียญเงิน ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒/๑  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๒/๑  นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๕/๑  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖/๒   รางวลัเหรียญทองแดง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี
๑/๒  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑/๒  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  ๕/๑  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๖/๓  
แขงขันวาดภาพการตูนลอเลียนทางวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓ มีนักเรียนไดรับรางวัล
ดังตอไปน้ี  รางวัลเหรียญทองไดแก  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑/๓  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒/๑ ชัน้มัธยมศึกษาปที่  ๓/๑  
รางวัลเหรียญเงินไดแก  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑/๑  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี   ๒/๑  ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๓/๑  รางวัลเหรียญ
ทองแดงไดแก ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑/๓   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี   ๒/๑   ชั้นมัธยมศึกษาปที่   ๓/๑  ผลจากการแจก
แบบสอบถามประเมินระดับความพึงพอใจ ระดับมากท่ีสุด รอยละ ๒๐.๖๗  ระดับมาก รอยละ ๕๔.๐๐  ระดับปาน
กลาง รอยละ ๒๕.๓๓  มีคาเฉลี่ย ๓.๙๕  

3. กิจกรรมสงเสริมทักษะวิชาการ จัดขึ้นเพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนาความรูและความสามารถนําความรูมาเสนอ
วิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง มีรายละเอียดขั้นตอนการจัดกิจกรรมการแขงขันทักษะ
วิชาการ ดังนี้                                                                                                                   



๑๐๘ 

 

3.1 กรีฑานักเรียนแหลมฉบังเกมส 
3.2  การแขงขันทักษะทางวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๖ “สุดยอด

เด็กไทย คิดไกลคิดเยี่ยม  เปยมคุณธรรม ” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 
3.3  การแขงขันทักษะทางวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๖ “สุดยอด

เด็กไทย คิดไกลคิดเยี่ยม  เปยมคุณธรรม ” สพม.๑๘ 
3.4 กิจกรรม ๖๕ ป  บางละมุง มุงสูมาตรฐานสากล 
3.5 กิจกรรมวันวิชาการโรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา 
3.6 การแขงขันทักษะวิชาการประตูแดงแยมบาน ณ โรงเรียนเทศบาลบานศรีมหาราชา 
3.7 การแขงขันกระโดดเชือกในโครงการ “Ropeskipping  Championship”ครั้งท่ี  ๔ 

ผลการดําเนินงาน 
๑. ผูเรียนรอยละ ๙๔.๓๗ สามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอาน ฟง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน

ตามความคิดของตนเอง  มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
๒. ผูเรียนรอยละ  ๙๔.๖๗ สามารถกําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ มี

ระดับคุณภาพดีเยี่ยม   
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๕.๙๔  มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
๔. ผูเรียนรอยละ ๙๖.๔๗  สามารถนําเสนอวิธีคิด วธิีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง มีระดับ

คุณภาพดีเยี่ยม 
สรุป มาตรฐานที่ ๔  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค  ตดัสินใจแกปญหาได

อยางมีสติเหตุสมผล มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานที่ ๕  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
โรงเรียนไดจัดทําโครงการพัฒนาความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร โดยมีกิจกรรมดังนี้ คือ กิจกรรม

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมสงเสริมการอาน คิด วิเคราะห และเขียน และกิจกรรมประเมินสมรรถนะ
สําคัญตามหลักสูตร  สรุปไดดงันี ้

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดําเนินการโดยจัดการซอมเสริมทักษะการอาน การเขียน ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเสริมทักษะคณิตศาสตรในชวงเชากอนเขาแถววันละ  ๑๐ นาที และไดจัดการเรียน
ซอมเสริมในวันเสารโดยสอนซอมเสริมใหกับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๒ ที่มีผลการเรียนไมถึง ๒.๕๐ และสอน
ซอมเสริมเพื่อเตรียมตัวสอบ O - Net สําหรับผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ และมัธยมศึกษาปท่ี ๓ เปนระยะเวลา ๑๒ 
สัปดาห 

จากการดาํเนินกิจกรรมพบวาหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมแลวผูเรียนไดทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนและผูเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ทดสอบระดับชาติ จากผลการทดสอบท้ังหมดพบวาผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชาเพิ่มข้ึนจากผลสัมฤทธิ์ในปการศึกษา ๒๕๕๓ และผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ และมัธยมศึกษา 
ปที่ ๓ มีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยสูงขึ้น 

 
 
 
 
 

กิจกรรมสงเสริมการอาน คิดวิเคราะหและเขียน 
- กิจกรรม IT สูฝน โดยในกิจกรรมนี้ไดมีการจัดปายนิเทศใหความรูเกี่ยวกับการใช Internet                            



๑๐๙ 

 

อยางถูกวิธี และตั้งคําถามไวตามปายนิเทศและใหผูเรียนรวมกันตอบคําถามในคาบเรียนวิชาคอมพิวเตอรกอนเขาสู
กิจกรรมการเรียนการสอนเปนเวลาคาบละ ๕ นาที 

- กิจกรรมรักการอาน เพื่อสงเสริมใหผูเรียนรักการอานโดยใหผูเรียนหาเวลาวางอานหนังสือแลว 
บันทึกลงในสมุด บันทึกการอาน แลวจะมีครูผูสอนในรายวชิาภาษาไทยของทุกระดับชั้นเปนผูตรวจและติดตามการอาน
ของผูเรียนทุกสัปดาหและมีการจัดประกวดการอานขาวผานรายการวัยใสกระจายขาวของทางโรงเรียน โดยมีการมอบ
รางวับเปนระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง 

- กิจกรรมเกร็ดความรูสูพี่นอง ดําเนินการโดยใหผูเรียนออกมานําเสนอเกร็ดความรูตางๆ ทั้งท่ีเปน 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษหนาเสาธงทุกวัน 

- กิจกรรมหองสมุดนอย โดยจัดทํามุมหองสมุดนอยไวตามหองเรียน ตะกราหนังสือตามมุมตาง ๆ  
โดยมอบหมายใหกลุมสภานักเรียนเปนผูรับผิดชอบตะกราหนังสือ พรอมทั้งจัดประกวดมุมหองสมุดนอยของหองเรียน
แตละหองโดยใหรางวัลเปนระดับเหรียญทอง ระดับเหรียญเงิน และระดับเหรียญทองแดง  และนอกจากนี้ยังไดเสริม
กิจกรรมวางทุกงานอานทุกคน โดยใหผูเรียนมีการอานหนังสือตามชวงที่กําหนดครั้งละ  ๕ นาที โดยในชวงแรก
ดําเนินการทุกวันศุกรกอนกลับบานตอมาปรับเปลี่ยน เปนทุกวันจันทรกอนเขาแถวเคารพธงชาติ และจัดกิจกรรมตอบ
ปญหาสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนเพื่อหา
ตัวแทนไปแขงขันตอบคําถามสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ครั้ง
ท่ี ๑๖ 

- กิจกรรมเขียนสวยดวยมือเรา  โดยแจงใหครูประจําชั้นและครูประจําวิชากวดขันการคัดลายมือของ 
ผูเรียนย้ําใหผูเรียนเขียนลายมือใหมีหัวทุกตัวและจัดประกวดการคัดลายมือข้ึนทุกๆ ภาคเรียนตลอดปการศึกษา 

     จากการดาํเนินกิจกรรมแลวประเมินการอาน คิด วิเคราะหและเขียนของผูเรียนในปการศึกษา ๒๕๕๔ ผูเรียนมี ผลการ
ประเมินสูงขึ้น 

กิจกรรมประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร โดยจัดทําเอกสารประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรของ
ผูเรียน แลวชี้แจงแนวทางการประเมินใหคุณครูทุกคนทราบ และใหคุณครูประจําชั้นทุกช้ันประเมินผูเรียนตามเกณฑ
การประเมินที่ไดรับ โดยแบงเกณฑการประเมินออกเปน ๕ ระดับ  หลังจากน้ันสรุปผลการประเมินของผูเรียนเปน
รายบุคคล ซึ่งผลการประเมินพบวาผูเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญสูงขึ้น 
ผลการดําเนินงาน 

๑. ผูเรียนรอยละ๕๑ .๓๘  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ  มีคุณภาพระดับ ดีมาก 
๒. ผูเรียนรอยละ ๘๗.๔๑   มีผลการประเมินสมรรถนะสาํคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ โดยคิดจาก

ผูเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป  มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
๓. ผูเรียนรอยละ ๗๔.๕๔  มีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ โดยคิดจาก

ผูเรียนที่มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป  มีคุณภาพระดับ ดีมาก 
๔. ผูเรียนรอยละ ๖๒.๑๕  มีผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ  มีคุณภาพระดบั ดีเยี่ยม 
 

สรุปมาตรฐานที่ ๕  ผูเรียนมคีวามรูและทักษะที่จาํเปนตามหลักสูตร มีคุณภาพระดับ ดมีาก 

มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ
สุจริต 
      สถานศึกษาไดจัดทําโครงการเสริมสรางทักษะการทาํงาน ทาํงาน และเจตคติตออาชีพสุจริต  ประกอบดวย 
กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา กิจกรรมเสริมสรางระเบียบวินัย กิจกรรมเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่น  
สรุปไดดังนี้ 
กิจกรรมสงเสริมประชาธปิไตยในสถานศึกษา 
               ในการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาที่โรงเรียนบุญจิตวิทยา  นักเรียน 



๑๑๐ 

 

ในระดับประถมศึกษาปท่ี ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๓ จํานวน ๑,๓๑๖ คน   เขารวมกิจกรรมในวันที่  
๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ท่ีหองประชุมโรงเรียนบุญจิตวิทยา  จากผลการเลือกตั้งสภานักเรียนปการศึกษา ๒๕๕๖  คือ 
พรรคฮีโรบุญจิต       และ    ตลอดปการศึกษา  ๒๕๕๖    คณะครู ( วิทยากร ) รวมใหความรู และปลูกฝงระบอบ
ประชาธิปไตยแกนักเรียน รวมทั้งคุณครูประจําชั้นมีการทํากิจกรรม / แกไขรวมกันคิดเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย
อยางสรางสรรค ตลอดปการศึกษา  ๒๕๕๖ การจัดกิจกรรมในครั้งน้ีนักเรียนใหความสนใจเปนอยางดี   คิดเปนรอยละ  
๙๑.๗๕ 
กิจกรรมเสริมสรางระเบียบวินัย 
               ในการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมระเบียบวินัยในสถานศึกษาที่โรงเรียนบุญจิตวิทยา  นักเรียน 
ในระดับประถมศึกษาปท่ี ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓  จํานวน  ๑,๓๑๖    คน ไดเขารวมกิจกรรมเสริมสรางระเบียบ
วินัย ตั้งแตเดือนพฤษภาคม   ๒๕๕๖   ถึงเดือนมีนาคม  ๒๕๕๗   ดังนี้ โดยไดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติตน ในคาบ
ประชุมหรือแนะแนวรวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของในการสรางระเบียบวินัย และ ไดประสานงานกับครูแนะแนว ครูฝายปกครอง 
ครูประจําชั้นโฮมรูมนักเรียน เกี่ยวกับ การปฏิบัติตนเมื่ออยูในหองเรียน , การปฏิบัติตนเม่ืออยูในอาคารเรียน, การ
แสดงความเคารพของนักเรียน  , การมาสาย การลาและการขาดเรียน ,การแตงกายของนักเรียน, ระเบียบและขอ
ปฏิบัติอื่นๆ,รวมถึงมีการควบคุมความประพฤติของนักเรียน การลงโทษ การตัดและการเพิ่มคะแนนความประพฤติ
นักเรียน มีการแจงขาวสารพฤติกรรมใหผูปกครองทราบทาง  SMS  มีการตรวจเครื่องแบบ ทรงผมของนักเรียน ซึ่งทาง
ผูรับผิดชอบมีการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โดยมีการมอบรางวัลประเภทเด็กดีศรี บจ. และตลอดป
การศึกษา  ๒๕๕๖    คณะครูรวมใหความรู และปลูกฝงระเบียบแกนักเรียน รวมท้ังคุณครูประจําชั้นมีการทํากิจกรรม / 
แกไขรวมกันคิดเกี่ยวกับระเบียบวินัยอยางสรางสรรค ตลอดปการศึกษา  ๒๕๕๖  การจัดกิจกรรมในครั้งน้ีนักเรียนให
ความสนใจเปนอยางดี  คิดเปนรอยละ  ๙๑.๖๑ 
กิจกรรมเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่น 
         ในการดําเนินงานการจัดกิจกรรมเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่นที่โรงเรียนบุญจิตวิทยา นักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาปที่ ๑   ถึง ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๓  จํานวน  ๑,๓๑๖  คน ไดเขารวมกิจกรรม ตั้งแตเดือนมิถุนายน 
๒๕๕๖  ถึงเดือนมีนาคม  ๒๕๕๗   ดังนี้  ในวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เจาหนาท่ีตํารวจจากสถานีตํารวจภูธรแหลม
ฉบัง  มาใหความรูแกคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ๑ – ๒ ในหัวขอ"ปญหายาเสพติด",วันที่ ๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖นํานักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  รวมชมการดําเนินงานในโครงการเปดโลกทาเรือเพื่อเยาวชน  ณ. 
บริษัท  TIPS จํากัด ,  วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ จัดอบรมอาสาพยาบาลใหกับตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ 
และ มัธยมศึกษาปที่ ๒ , วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ งานอาคารสถานที่ จัดอบรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ใหกับตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ ๔  ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓   โดยมีวิทยากรจากปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เทศบาลนครแหลมฉบัง , วันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ พ.ต.ท.ภูมิสิน ภูสุวรรณ รอง ผกก.สภ.แหลมฉบัง พบ
เยี่ยมเยียน และ ชี้แจงแนวการดําเนินการจัดระเบียบในเขตพื้นที่สถานีตํารวจภูธรแหลมฉบัง แกคณะครูและนักเรียน  
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนใหความสนใจเปนอยางดีและมีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ  ๙๐.๘๐ 
ผลการดําเนินงาน 

๑. ผูเรียนรอยละ ๙๕.๖๒  วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสาํเร็จ  มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม    
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๕.๗๕   ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเองคิด                      

มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม         
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๕.๗๘   ทํางานรวมกับผูอื่นได  มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม       
๔. ผูเรียนรอยละ ๙๖.๓๑  มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต และหาความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม       
สรุป มีผูเรียนมีความพึงพอใจรอยละ  ๙๑.๓๙   

                สรุป มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติท่ีดีตอ 
                อาชีพสุจริต มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 



๑๑๑ 

 

    มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา  
 โรงเรียนบุญจิตวิทยาไดจัดทาํโครงการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรขึ้น เพื่อพัฒนาการจดัการศึกษาโดยมี

กิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 
 กิจกรรมติดตามและประเมินผลบุคลากร  

ใชหลักการท่ีสอดคลองกับงานดานวิชาการที่มุงเนนใหครูไดมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูครบทุกคนครบ
ทุกกลุมสาระการเรียนรู และครบทุกวิชาเปนประจําทุกปการศึกษา  โดยในแตละครั้งท่ีไดมีการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูนั้นไดมีการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือใหความรูแกครู เพื่อใหครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดาน
ความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และลักษณะท่ีพึงประสงค อีกทั้งยังมุงเนนใหมีการรวมกันอบรมวิเคราะห
หลักสูตรในแตละกลุมสาระวชิาเรียน ตามนโยบายการศึกษาแหงชาต ิจนสามารถนําหลกัสูตรมาจัดทําแผนจัดการเรียน
ไดครบทุกรายวิชา  นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมใหครูไดประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีและเปนสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา  จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ สงเสริมใหครูมีเจตคติที่ดีและ
รักในหนาที่  รักองคกร  และพรอมท่ีรวมกันสรางสรรคพัฒนาโรงเรียนไปสูเปาหมายที่ชัดเจน โดยเนนในเรื่องการมา
ปฏิบัติงานตรงตอเวลา โดยไมขาด ไมลา และไมมาสายจากปท่ีผานจาํนวน ๑๑ คน และใหครูปฏิบัติตามกฎท่ีโรงเรียน
กําหนดในคูมือครู อีกท้ังยังสงเสริมใหครูมีศีลธรรม จริยธรรม เชน การรวมทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหงในชวงวัน
สําคัญของไทยท่ีโรงเรียนกําหนด   
 กิจกรรมสงเสริมเพิ่มความรู 

 ไดมีการจัดสงครูเขาอบรม สัมมนาศึกษาดูงานอยางหลากหลาย โดยเฉพาะเก่ียวกับเรื่องกระบวนการเรียนการ
สอนที่ตองใชเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลผูเรียนเพื่อนาํผลการประเมินมาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและใชเปน
ขอมูลในการจัดวางแผนการจัดการเรียนรู เปนการพัฒนาศกัยภาพของนักเรียนไดในปการศึกษา ๒๕๕๖ ท่ีผานมา  ไดมี
การจัดสงครูอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะหผูเรียนและการจัดวางแผนการเรียนรู เชน อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานศึกษา อบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Storyline  อบรมคลังขอสอบ  อบรมการ
วัดผลประเมินผลขอสอบ อบรมการพัฒนาทักษะการอาน เขียนและการอานจับใจความอานเร็ว และอบรมinspring 
science  เปนการสงเสริมความรูในการพัฒนาวชิาชีพครูไดนําผลการอบรมไปปรับใชใหตรงกับสาขาวชิาที่ตนเองไดรับ
การสอน อีกทั้งยังสามารถเผยแพรความรูสูเพื่อนครูไดอีกทางดวบ 
  นอกจากน้ีกิจกรรมอบรม ยังไดมีการนําคณะครูไปประชุม สัมมนาศึกษาดูงาน เก่ียวกับอาคารสถานที่ 
สุขภาพกายสุขภาพจิต ประกอบดวย ประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ศมศ.เรื่องคุณภาพศิษยสะทอนคุณภาพครู 
ศึกษาดูงานโรงเรียนฟนดีคลองหาด จ.สระบุรี  ศึกษาดูงานหองเรียนสะอาดที่สถาบันนิดา นอกจากนี้ยังสงเสริมใหครูรับ
ความรูคูคุณธรรมโดยการอบรมคุณธรรม จริยธรรมกันทั้งโรงเรียน เพื่อใหครูและบุคลากรมีจิตรักในการใหความรูแลวยัง
ตองมีคุณธรรม มีเมตตาตอศิษยเพื่อใหรักในวิชาชพีรอบดาน 
  ซึ่งในปการศึกษา ๒๕๕๖  ครเูขารับการอบรม สัมมนา  ศึกษาดูงาน ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน
เกิน ๒๐ ชั่วโมง คิดเปนรอยละ ๙๕.๘๓ 

กิจกรรมสรางขวัญเสริมกําลังใจ 
เปนนโยบายของผูบริหารโรงเรียนที่ตองการสรางขวัญ และกําลังใจครูในขณะปฏิบัติงาน  โดยใหรางวัลครูท่ีไม

ขาด ไมลา และไมมาสาย ตลอดปการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๔ คน มีมอบของขวัญในวันคลายวันเกิดของครูทุกคน จัด
มอบกระเชาเยี่ยมไขครูท่ีเจ็บปวย และลาคลอด จํานวน ๑ คน นอกจากน้ียังเปนการใหเบี้ยขยันกับครู และบุคลากร
ท่ีมาปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอโดยไมขาด ไมลา เปนประจาํ ๓ เดือนตอคร้ัง โดยครั้งที่ ๑ มีจํานวน ๑๘ คน ครั้งที่ ๒ มี
จํานวน ๒๓ คน ครั้งท่ี ๓ มีจํานวน ๑๙ คน และครั้งที่ ๔ มีจํานวน ๑๑ คน การใหโบนัสครูในการปฏิบัติงานนานเกิน ๕ 
ป จํานวน      คน  ๑๐ป จาํนวน      คน  ๑๕ ป จาํนวน  คน และ ๒๐ ป จาํนวน   คน  และรวมทําบุญในงานศพบิดา
หรือมารดาของครูที่เสียชีวิตจํานวน ๑ ทาน ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูบริหารมีวสิัยทัศนที่จะปลูกฝงใหครูไดรักในองคกร 
พรอมที่จะปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ  

กิจกรรมผลิตสื่อและนวัตกรรม  



๑๑๒ 

 

การจัดกิจกรมผลิตส่ือและนวัตกรรมการสอนจัดขึ้นเพื่อใหครูไดออกแบบสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับบริบทและภูมิปญญาของทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่
หลากหลายและสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชไดจริงไดสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรูอีกท้ังเพื่อให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน เกิดองคความรูตามวัตถุประสงคที่ต้ัง
ไวใน ๘ กลุมสาระ จึงไดจัดทําสื่อการเรียนการสอนแตละกลุมสาระอีกท้ังมีการเบิกสื่อการสอนจากหองสื่อมาใชในการ
เรียนการสอนอีกดวย 

สรุปผลการประเมิน การจัดกิจกรรมการประกวดสื่อและนวัตกรรมของกลุมสาระการเรียนรูในเทอมที่ ๑ 
จากเกณฑการตัดสินในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีดังนี ้

- เหรียญทองไดแก กลุมสาระภาษาไทย ไดคะแนนรอยละ ๘๐.๐๐  
- เหรียญทองไดแก กลุมสาระคณิตศาสตร ไดคะแนนรอยละ ๘๔.๗๕ 
- เหรียญทองไดแก กลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ไดคะแนนรอยละ ๘๕.๒๕ 
- เหรียญทองไดแก กลุมสาระศิลปะ ไดคะแนนรอยละ ๘๕.๐๐ 
- เหรียญทองไดแก กลุมสาระภาษาตางประเทศ ไดคะแนนรอยละ ๘๐.๗๕ 
- เหรียญทองไดแก กลุมสาระการงานและเทคโนโลยี ไดคะแนนรอยละ ๘๕.๕๐ 
- เหรียญทองไดแก กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ไดคะแนนรอยละ ๘๐.๗๕ 
- เหรียญเงินไดแก กลุมสาระวิทยาศาสตร ไดคะแนนรอยละ ๗๙.๕๐ 

  สวนกิจกรรมที่สงเสริมใหครูไดมีเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูดวย
วิธีการที่หลากหลายนั้น   ทางโรงเรียนไดสงเสริมใหครูเขาอบรม เชน อบรมเสริมสรางศีลธรรมชิงปฏิบัติการ  คุณธรรม  
จริยธรรมและจรรยาบรรณ    อบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ      อบรม insping  science รวมท้ังการสงเสริมให
ครูเปนสมาชิกโทรทัศนครู แลวนําความรูที่ไดมาใชและเผยแพรความรูสูเพื่อนครู โดยการใหครูที่เขาอบรมในแตละเรื่อง
นําความรูน้ันมาอธิบาย หรือบรรยายพรอมสาธิตหรือใช  ครูไดรวมปฏิบัติโดยการฝกทําเพื่อนํามาปรบัใชใหตรงกับวิชา
ของตนเองไดเปนอยางดีและเชี่ยวชาญ 
 กิจกรรมวิจัยในช้ันเรียน 

 เปนกิจกรรมที่เนนใหครูผูสอนไดใชกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีประสบปญหา โดยอาจจะเปนปญหากับตัว
นักเรียนเฉพาะคนหรือทั้งหองเรียน แลวนํากระบวนการทางวิจัยในชั้นเรียนมาแกปญหา เปนการพัฒนาที่จะแกปญหา
นักเรียนอยางตอเน่ืองอยางมีแบบแผน โดยใหครูแตละวิชาจัดทําวิจัยในชั้นเรียนสงคนละ ๑ เร่ือง ใน๑ ปการศึกษาโดย
ในปการศึกษา ๒๕๕๖ มีครูสงวิจัยอยางหลากหลาย ในแตละกลุมสาระการเรียนรู เชน 
 ภาษาไทย - การแกไขปญหาการเรียน พยัญชนะ สระ และวรรณยุกตไทย ของเด็กชายธรรมธัช  บุญนอย โดย
นางอัญชลี  คํามา 
 คณิตศาสตร - การพัฒนาทักษะการหาผลคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ¾   โดย  นางสาวออมศรี  
ธรรมพร 
 วิทยาศาสตร - พฤติกรรมการไมสงงานวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ ๑-๒ ป
การศึกษา ๒๕๕๖  โดย  นางลําพูน  พันสิว่ 
 สังคมศึกษา - การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖/๔ เรื่องการไมสงงาน/การบาน  โดย
นายพิทนคร  หวานหอม 
 ภาษาอังกฤษ - การแกปญหาการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ โดยใชเพลงของชั้นประถมศึกษาโดยนางสาวชุติมา  
แสงพา 
 ศิลปะ- การเสริมแรงโดยการใหความรักผูเรียนที่ไมปฏิบัติงานศิลปะของเด็กชายกฤษณะพงศ  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาที่ ½  โดย  นางปราณี  ฤกษสมจิต 
 พลศึกษา –การสงเสริมทักษะการรับและสงลูกบาสเกตบอล   โดย  นายสุริยะ  วฒันะวิจติร 
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี - การศึกษาพฤติกรรมในการใชอินเตอรเน็ตของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป



๑๑๓ 

 

ท่ี ๕  โดย นางกิตติยาภรณ  ภูชื่นชม 
   
ผลการดําเนินงาน 

๑. ครูรอยละ  ๙๔.๑๘  มีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรยีนท้ังดานความรู  ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค คิดเปนระดับคุณภาพ  ๐.๙๔ 

๒.ครูรอยละ  ๙๓.๐๔  มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  และใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู  
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน  คิดเปนระดับคุณภาพ  ๐.๙๓ 

๓.ครูรอยละ  ๙๑.๖๖  มีการออกแบบและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปญญา  คิดเปนระดับคุณภาพ  ๑.๘๓ 

๔.ครูรอยละ  ๙๗.๒๓  มีการใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาของ
ทองถิ่นมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู  คิดเปนระดับคุณภาพ  ๐.๙๗ 

๕.ครูรอยละ ๙๗.๐๒  มีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  ดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย  คิดเปนระดับคุณภาพ  ๐.๙๗ 

๖.ครูรอยละ  ๙๘.๐๘  ใหคําแนะนํา  คาํปรึกษา  และแกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตดวยความเสมอภาค  คิดเปนระดับคุณภาพ  ๐.๙๘ 

๗.ครูรอยละ  ๑๐๐.๐๐ มีการศึกษา  วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบ  และใชผลใน
การปรับการสอน  คิดเปนระดับคุณภาพ  ๑ 

๘.ครูรอยละ  ๙๗.๕๐ ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา  คิดเปนระดับ
คุณภาพ ๐.๙๗ 

๙.ครูรอยละ  ๙๗.๘๗ จัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมายเต็มเวลา  เต็มความสามารถ คิดเปน
ระดับคุณภาพ ๐.๙๗ 
สรุปมาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธผิล อยูในระดับ  ดีเยี่ยม 
ครูรอยละ ๙๒.๗๕ มีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป   

                                                             
                                                              มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล     

สถานศึกษาไดดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการของผูบริหาร เพื่อพัฒนาผูบริหารให
สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 

๑. กิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผูบริหาร  ซึ่งผูบริหารมีการอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงานที่หลากหลายตลอด
ระยะเวลาอยางสม่าํเสมอ เชน อบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสํารอง ขั้นความรูเบื้องตน ( B.T.C.) รุนที่ ๑/๒๕๕๕ ณ คาย
ลูกเสือ ชั่วคราวโรงเรียนบานทุงกราด อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหวางวันท่ี ๒๑-๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ อบรม
ผูบังคับบัญชาลูกเสือข้ัน ความรูเบื้องตน (B.T.C.) รุนที่๔/๒๕๕๔ ณ คายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบุญจิตวิทยา อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี ระหวางวันที่ ๑๒-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ อบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือระดับผูนําขั้นความรูชั้นสูงและมีสิทธิ
ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ ๒ ทอนได สํานักงานลูกเสือแหงชาติกรุงเทพ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ อบรมพัฒนา
ศักยภาพศึกษานิเทศกดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ณ จุดอบรม จังหวัดชลบุรี ระหวาง ๗-๑๒ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ อบรมผูบังคมบัญชาลูกเสือ ระดับผูนาํขั้นความรูชั้นสูง รุนที่ ๕๐๗ ณ คายลูกเสือลูโดวิโก โรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา วันท่ี ๑๒-๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประชุมสัมมนาเรื่อง “มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชพีผูบริหาร
สถานศึกษา” ณ หองประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา วันอาทิตยที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ อบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ
สํารอง ขั้นความรูเบื้องตน ( B.T.C.) รุนที่ ๑/๒๕๕๕ ณ คายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบานทุงกราด อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี ระหวางวันท่ี ๒๑-๒๓ มกราคม ศึกษาดูงาน ที่ประเทศจีน ณ เมืองเซินเจิ้น และ เมืองกวางเจา ศึกษาดูงาน ท่ี
ประเทศสิงคโปร ศึกษาดูงานท่ีประเทศออสเตรเลีย เปนวิทยากรใหความรู แกครูในโรงเรียนบุญจิตวิทยาทุกคนในการใชเทป
เล็ต อบรมการหมักแกสชีวภาพจากเศษอาหารและเกษตรอินทรีย อบรมหลักสูตร การเสริมสรางและเผยแพรความรู 



๑๑๔ 

 

ความเขาใจในการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข เขารวมการบรรยาย
เสวนาวิชาการในหัวขอ การปฎิรูปการศึกษา ดวยเทคโนโลยี power point presentation อบรมการทําขอสอบออนไลน  
ดูงานที่ประเทศสิงคโปร 

             ๒.  กิจกรรมประชุมสมาคมผูบริหารโรงเรียนเอกชน  ผูบริหารไดมีการประชุมตามวาระท่ีทางหนวยงานไดแจงมา 
ซึ่งมีการประชุม ๒ เดือนตอ ๑ ครัง้  

๓. กิจกรรมการเปนวิทยากรใหกับหนวยงานอื่น มีการติดตอจากหนวยงานใหผูบริหารไดใหความรูและเปน
วิทยากร เชน เปนวิทยากรเทปเล็ตใหแกผูบริหาร และครูทั้งภาครัฐฯ และภาคเอกชน  ครั้ง รวมถึงบุคลากรในสมาคม
ผูบริหารโรงเรียนศรีราชา และเปนวิทยากรใหความรู แกครูในโรงเรียนบุญจิตวิทยาทุกคนในการใชเทปเล็ต อบรมการ
หมักแกสชีวภาพจากเศษอาหารและเกษตรอินทรีย 

๔. กิจกรรมการจัดทําโครงสรางการบริหาร ไดจัดทําโครงสรางการบริหารงานออกเปน ๔ ฝาย ไดแกฝาย ฝาย
บริหารงานวิชาการ   ฝายบรหิารงานงบประมาณและการเงิน ฝายบริหารงานบุคคล และฝายบริหารงานท่ัวไป   ได
กําหนดภาระงานโดยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ ซึ่งผูบริหารมีการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดทํา
โครงสรางการบริหารงาน มีการดาํเนินการตามโครงสราง แกไขสวนท่ีพบปญหา และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช
แบบประเมินความพึงพอใจ  

๕. กิจกรรมนิเทศติดตามและดําเนินตามแผน    ซึ่งติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน   โดย
ผูบริหารดําเนินการนิเทศติดตามผล แกไขสวนท่ีบกพรอง และชื่นชมพรอมเผยแพรในสวนที่ดีเพื่อพัฒนาศักยภาพทุกดาน มีการ
อบรมใหความรูแนวทาง การนิเทศการสอน และเพิ่มประสิทธิภาพใหกับบุคลากร 

๖. กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานของบุคลากร  ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการสงเสริมให
ครูไดมีการอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน จากหนวยงานตางๆ  เชน พาคณะผูบริหารไปศึกษาดูงานในที่ตางๆ เปน
วิทยากรใหความรู แกครูในโรงเรียนบุญจิตวิทยาทุกคนในการใชเทปเล็ต อบรมการหมักแกสชีวภาพจากเศษอาหารและ
เกษตรอินทรีย  การอบรมเทคนิคการสอนตามแนวพระพุทธเจา ณ กรุงเทพมหานคร  การอบรมการวิเคราะหและ
ปรับปรุงหลักสูตร  ณ โรงเรียนบุญจิตวิทยา  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียน
อักษรพัทยา  การศึกษาดูงานอุทยานภูมิสารสนเทศชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการจดัทําแบบบันทึกการบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงานของบุคลากร  และกําหนดใหมีแฟมสะสมผลงานของครูทุกคน 

๗. กิจกรรมประชาสัมพันธโรงเรียน มีการรายงานผลการบรหิารการจัดการศึกษา โดยการแจกเอกสารและ
ประชาสัมพันธผลงานของโรงเรียนทางเว็บไซดใหกับผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน ไดทราบ พรอมท้ังมีการปฐมนิเทศ
ผูปกครองในชวงเปดภาคเรียนของแตละปการศึกษา เพื่อใหทุกฝายไดทราบการดําเนินงานของโรงเรียนเปนระยะ 
ตลอดจนมีการจัดทําวารสารเข็งทองปละ ๑ เลม สงผลใหเปนที่ยอมรับของผูปกครองและชุมชนตอไป 

๘. กิจกรรมนิเทศชั้นเรียน โดยการจัดการดาํเนินการนิเทศชั้นเรียน เพื่อดูสภาพท่ัวไปโดยรวม ไมวาจะเปนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ความตั้งใจเรียนและการรวมกิจกรรมการเรียนของผูเรียน บรรยากาศโดยรวมของชั้นเรียน 
ฯลฯ ใหกับครูชั้นเรียน ภาคเรียนละ ๒  ครั้ง  โดยผูบริหารไดใหคําแนะนํา คาํปรึกษา และเอาใจใสการจัดการศึกษา
และการจัดบรรยากาศช้ันเรียนอยางเต็มศักยภาพและเต็มเวลา มีการติดตามผลโดยการใชแบบบันทึกการนิเทศชั้นเรียน  

 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
๑.  ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเร่ิมที่เนนการพัฒนาผูเรียน  คุณภาพไดระดับ ดีเยี่ยม 



๑๑๕ 

 

๒.  ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจยัเปนฐานคิดท้ังดาน
วิชาการและการจัดการ  คุณภาพไดระดับ ดีเยี่ยม    

๓.  ผูบริหารสามารถจัดบรรลเุปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป  คุณภาพไดระดับ ดีเยี่ยม     

๔.  ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ  คุณภาพไดระดับ ดีเยี่ยม    

๕.  นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา   

คุณภาพไดระดับ ดีเยี่ยม  

๖.  ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
คุณภาพไดระดับ ดีมาก   

สรุป มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มคีุณภาพระดับ ดี
เยี่ยม 
 
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล   
 

สถานศึกษาไดจัดทําโครงการประสานความรวมมือระหวางคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชน 
โดยมีกิจกรรมทั้งหมด ดังนี้ 
๑.กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 
 ในการดําเนินงานไดมีจัดการประชุมเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพของผูเรียน โครงการ
เรียนฟรี ๑๕ ป๒.กิจกรรมงานจัดทําจุลสารโรงเรียน ปการศึกษาละ ๑ คร้ัง 
 ในการดําเนินงานจุลสารโรงเรยีนซึ่งเปนกิจกรรมที่จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร ประกาศกิจกรรม และ
โครงการตางๆของโรงเรียนเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมดีๆที่สรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน โดยไดจัดรวบรวมภาพกิจกรรม 
ขอมูลตางๆแลวจัดวางรูปแบบ พรอมจัดทําเปนรูปเลมจุลสารโรงเรียน 
๓.กิจกรรมสัมพันธชุมชน 

ในการดําเนินงานกิจกรรมสัมพันธชุมชนซึ่งเปนกิจกรรมเชื่อมสัมพันธอันดีตอกันระหวางโรงเรียนกับชุมชนและ
เพื่อเปนการประชาสัมพันธขาวสารของโรงเรียน และการรวมมือรวมใจกันของโรงเรียนและชุมชน โดยไดเขารวมและ
จัดกิจกรรมตางๆของชุมชน ดังนี้ กิจกรรมวิถีพุทธ สมาคมฯ รวมกับโรงเรียบุญจิตวิทยา  รวมถวายเทียนจํานาํพรรษาใน
โอกาสวันเขาพรรษาถวายเทียนจํานําพรรษา ณ วัดแหลมฉบัง (เกา) เม่ือวันที่ ๙ ส.ค. ๕๖ สมาคมผูปกครอง ครูและ
ศิษยเกาโรงเรียนบุญจิตวิทยา นําโดย นายกสมาคม นายสนธยา ตุนเจริญ และอุปนายกสมาคมดร.จักรกฤช กันทอง 
พรอมคณะ นําของขวัญ ของท่ีระลึก มอบใหแกคุณแม คุณลูก แรกคลอด และผูปวย ณ รพ.แหลมฉบัง ในกิจกรรม "รับ
ขวัญ...แมแรกคลอด" เนื่องในโอกาสวันแมแหงชาติ  ๑๑  ธันวาคม   ๒๕๕๖ ดร.จักรกฤช  กันทอง  อุปนายกสมาคม 
(ผูอํานวยการโรงเรียนบุญจิตวทิยา)  และนายสนธยา  ตุนเจริญ  นายกสมาคมฯ นาํสิ่งของมอบชวยเหลือผูประสบ
อุทกภัย  โดยมี นายอาํเภอศรีราชา  เปนตัวแทนรับมอบ  ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย๒๙ พ.ย. ๕๖ ที่ปรึกษาสนธยา ตุน
เจริญ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ครูวรรณา เสนียวงศ รองฯฝายบริหารงานบุคลากร พรอมดวยคณะครูและ
นักเรียน รวมจัดกิจกรรมวันเอดสโลก กับเทศบาลนครแหลมฉบัง ณ ศาลาประชาคมแหลมฉบัง ในโอกาซันเอดสโลก ๑ 
ธ.ค. ๕๖  ๔ ธ.ค. ๕๖ ที่ปรึกษา สนธยา ตุนเจริญ ที่ปรึกษากรรมการบริหารโรงเรียนพรอมดวยคณะครูและนักเรียน ชั้น 
ม.๓  รวมเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๕ ธันวามหารราช ณ เกาะลอยศรีราชา ถึง โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ๙ ม.ค. ๕๗  อ.สนธยา  ตุนเจริญ  ที่ปรึกษา
กรรมการฝายบริหาร  เปนตัวแทนแสดงความเสียใจ และมอบเงินชวยเหลือครอบครัว  ด.ช.ศุภวิชญ  แซตั้ง  ที่สูญเสีย
มารดา อยางกะทันหัน๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ นายสนธยา ตุนเจริญ  นายกสมาคมฯ เปนตัวแทนมอบเงินชวยเหลือ
ครอบครัว ด.ญ.ภัทรนันท  ดวงลอย  นักเรียนช้ันนุบาล ๒  ที่สูญเสียบิดาอยางกะทันหัน ๙ ก.พ. ๕๗  คืนสูเหยา ชาว 



๑๑๖ 

 

บ.จ. ๒๕ ธ.ค. ๕๖ ดร.จักรกฤช กันทอง ผูอํานวยการ       อ.สนธยา ตุนเจริญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร คุณครู
และนักเรียนชั้น ป.๖/๒ รวมเคารพศพ และมอบเงินรวมบําเพ็ญกุศลศพบิดา ด.ญ.ธัญพิชา ธรรมวุฒิ ณ วัดแหลมฉบัง  
๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖ คณะกรรมการสมาคมฯ รวมแสดงความเสียใจและมอบเงินชวยเหลือครอบครัวด.ญ.สุภา
รัตน  ทองอยู  นักเรียนชั้น ม.๓  ที่สูญเสียบิดาอยางกะทันหัน  เยี่ยมนักเรียนเมื่อวันท่ี ๑๔ พ.ค. ๕๖  ผูอํานวยการ และ
รองผูอํานวยการ เขาเยี่ยมเยียน ด.ช.ยศกร พากเพียน  นักเรียนชั้น ป.๓/๔  ที่เขารับการรักษาอาการอักเสบลูก
ตา  ณ  รพ.ชลบุรี สมาคมฯ นําตะกราของขวัญ มอบใหกับคุณแมแรกคลอก  ณ รพ.อาวอุดม ในกิจกรรม  รับขวัญแม
แรกคลอก ๑๙ -๒๐ พ.ย. ๕๖ ครูวรรณา เสนียวงส รองฯฝายบริหารงานบุคคล นํานักเรียนมัธยม ๑๐ คนรวมอบรมเชิง
ปฏิบัติการสรางแกนนําและเครือขายเยาวชนปองกันและแกไขปญหา ยาเสพติด ณ วลิลาวนิดาการเดนรีสอทร บางละ
มุง จัดโดยสาธารณสุขเทศบาลนครแหลมฉบัง รวมกิจกรรมวันตอตานยาเสพติดโลกเมื่อวันท่ี ๒๖ มิ.ย. ๕๖  ครูสุรัสวริ
นทร มโนวรณ (หน.งานปกครอง) ครูธีรศักดิ์ ชางแสง (หน.งานกิจกรรม) ครูเจนจิรา ตนวงคแกว ครูรัตติกาล สันทัด 
และนักเรียนระดับชั้น ม.๓ รวมกิจกรรมวันตอตานยาเสตดดิโลก ณ ที่วาการอําเภอศรีราชา. รณรงคตอตานบุหร่ี ๓๐ 
พ.ค. ๕๖  สนธยา  ตุนเจริญ  ท่ีปรึกษาฯ  วรรณา เสนียวงศ รองฯฝายบริหารงานบุคคล  สุรัสวรินทร มโนวรณ  หน.
งานปกครอง  คณุครูพิทนคร หวานหอม  คุณครูกาญจนา  ศรีจันทร  คุณครูสงรานต  จําปา และคณะนักเรียนชั้น ป.
๖  รวมเดินรณรงคการตอตานบุหร่ี เน่ืองในวันงดสูบบุหร่ีโลก  กับเทศบาลนครแหลมฉบัง  ณ บริเวณตลาดไรหน่ึง  การ
น้ีขบวนแฟนซีพาเหรดของโรงเรียนบุญจิตวิทยา ไดรับรางวลัชนะเลิศ การประกวดพาเหรดแฟนซีในครั้งนี้ดวย 
๔. กิจกรรมวันปฐมนิเทศผูปกครองและนักเรียน   
 ในการดําเนินกิจกรรมวันปฐมนิเทศผูปกครองและนักเรียน ซึ่งเปนการสรางโอกาสใหนักเรียนและผูปกครองได
พบกับผูบริหาร ครูที่ปรึกษา ครู เจาหนาท่ีภายในโรงเรียน ไดทราบแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับ
นักเรียนและผูปกครอง การปรับตัวใหเขากับเพื่อน ครู สิ่งแวดลอมตางๆภายในโรงเรียน โดยไดจัดกิจกรรมตางๆดังนี้ 
การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ  
  
 ๑.ผลการดําเนินงาน 
 ๑. คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาท่ีตามที่ระเบียบกําหนด ในระดับคุณภาพ ๕ ในระดับดีเยี่ยม 

๒. คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมาย ในระดับคุณภาพในระดับ ดีเยี่ยม 

๓. ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา ในระดับคุณภาพ ๕ ในระดับ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมิน รายมาตรฐานที่ ๙ = ๒ +๑+๒ 
    =๕ 

  สรุปไดวา  สถานศึกษาแหงนี้มีระดับคุณภาพของ มาตรฐานที ่ ๙   อยูในระดับคุณภาพที่  ๕   
 จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน  แปลคุณภาพไดระดับดีเยี่ยม 
 
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน                       
อยางครบถวน 

โรงเรียนไดจัดทําโครงการปรบัปรุงและพัฒนาหลักสูตรสูการปฏิบัติ โดยมีกิจกรรมดังนี้ คือ กิจกรรมวิเคราะห
และปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมงานจัดทํา นาํไปใช ติดตามและประเมินแผนการจัดการเรยีนรู และกิจกรรมนิเทศการ
สอน  

 
 
 
กิจกรรมวิเคราะหและปรับปรุงหลักสูตร 



๑๑๗ 

 

โรงเรียนไดจัดกิจกรรมวิเคราะหและปรับปรุงหลักสูตรโดย ผูรับผิดชอบประสานกับสถานศกึษาเพื่อเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิ ที่มีความรูดานหลักสูตรและการสอนมาเปนวทิยากรใหความรูกับคณะครูเปนเวลา ๓ วัน จากนั้น
ผูรับผิดชอบกิจกรรมประชุมคณะครู แจงขอบกพรองของการวิเคราะห การพัฒนา และการใชหลักสูตรในปการ ศึกษาท่ี
ผานมา จากน้ันใหคณะครูรวมกลุมตามกลุมสาระการเรียนรูเพื่อพูดคุยถึงแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการ
เรียนรูของตนเองในแตละระดับชั้น แลวจึงดําเนินการจัดทําหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูของตนเอง เริ่มตนดวยการ
วิเคราะหหลักสูตรและบันทึกลงในตารางวิเคราะหหลักสูตรที่ฝายงานวิชาการกาํหนดให ซึ่งประกอบไปดวยหัวขอหลัก 
๓ หัวขอ คือ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น จากน้ันจึงทําการเขียนคําอธิบายรายวิชา 
และกําหนดโครงสรางรายวิชาใหมีความสัมพันธตอเนือ่งกันในแตละระดับชั้น ฝายงานวิชาการและฝายบริหาร
ตรวจสอบและแกไขในสวนบกพรอง ตอจากน้ันครูจึงนําหลักสูตรไปใช โดยเร่ิมจากการเขยีนแผนการจัดการเรียนรู การ
บันทึกหลังการสอน การทําวิจยัในชั้นเรียน และการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เพือ่นําผลมาปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการเรียนรูในครั้งตอๆ ไป 

 

กิจกรรมงานจัดทํา นําไปใช ติดตามและประเมินแผนการจัดการเรียนรู 

โรงเรียนไดจัดกิจกรรมงานจัดทํา นําไปใช ติดตามและประเมินแผนการจัดการเรียนรูโดย ผูรับผิดชอบกิจกรรม
ประสานกับผูบริหารเพื่อจัดหาวิทยากรมาใหความรูกับคณะครูเกี่ยวกับการวางแผนและเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
และใหคณะครูฝกประสบการณการเขียนแผนการจัดการเรียนรูในรายวิชาที่ไดรับมอบหมายหนาท่ีการสอน เมื่อเกิด
ความเขาใจแลวจึงใหคณะครูเขียนแผนการจัดการเรียนรูในรายวชิาท่ีไดรับมอบหมายหนาที่การสอนโดยใชผลการเรียน
ของผูเรียนในปการศึกษาที่ผานมาประกอบการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เสร็จแลวครูผูสอนสงแผนการจัดการ
เรียนรูใหฝายงานวิชาการตรวจกอนนําไปใชสอน โดยกําหนดการสงแผนการจัดการเรียนรู ดังนี้ ในภาคเรียนที่ ๑ สง ๑ 
สัปดาหกอนทําการสอนโดยใหหัวหนางานวิชาการแตละระดับเปนผูตรวจแผนการสอน และในภาคเรียนที่ ๒ กําหนดให
คณะครูจัดทําแผนการสอนใหในชวงปดภาคเรียน ใหเสร็จสิ้นโดยมีคณะผูบริหารเปนผูตรวจแผนการสอนถาแผนการ
จัดการเรียนรูของครู ผูสอนคนใดมีขอบกพรองท่ีตองแกไข ใหดําเนินการแกไขกอนนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน จากน้ันครูผูสอนทําการบันทึกหลังการสอน โดยใหบันทึกอยางละเอียดตามจุดประสงคที่กําหนดไวในแตละคาบ
เรียน และนําปญหาท่ีพบมาจดัทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแกไขปญหาที่พบตอไป  

 

กิจกรรมนิเทศการสอน 

โรงเรียนไดจัดกิจกรรมนิเทศการสอนโดย ผูรับผิดชอบกิจกรรมประชุมชี้แจงหัวขอและเกณฑในการนิเทศให
ครูผูสอนทุกคนรับทราบ จากนั้นคณะกรรมการนิเทศการสอนที่ไดรับการแตงตั้ง ดําเนินการนิเทศการสอนเดือนละ ๑ 
ครั้ง หรืออยางนอยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง หลังจากการนิเทศการสอนในแตละครั้งผูนิเทศพูดคุย ชี้แจงผลการนิเทศ และ
ใหคําแนะนําในสวนทีพ่บขอบกพรอง หรือแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกันอยางกัลยาณมิตร เพื่อใหครูผูสอนเต็ม
ใจดําเนินการปรับเปลี่ยนตามคําเสนอแนะเพื่อประโยชนที่จะเกิดกับตัวผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และใน
ระหวางเพื่อนครูไดกําหนดใหมีการนิเทศระหวางเพื่อนครูอยางไมเปนทางการ ในรูปแบบของการพูดคุยปญหา การให
คําแนะนํา และทําการบันทึกเปนหลักฐานตามแบบฟอรมที่ฝายบริหารงานวิชาการกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 

 

ผลการดําเนินงาน 

๑. หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น  คุณภาพไดระดับ ดีเยี่ยม 
๒. สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิม่เติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความ
สนใจ  คุณภาพไดระดับ ดีเยี่ยม 
๓. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผูเรียน  คุณภาพไดระดับ ดีเยี่ยม 
๔. สถานศึกษาสนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง  
คุณภาพไดระดับ ดีเยี่ยม 
๕. สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง
สมํ่าเสมอ  คุณภาพไดระดับ ดีเยี่ยม 
๖.  สถานศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน  คุณภาพไดระดับ 
ดีเยี่ยม 

สรุป มาตรฐานที ่๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน                
อยางครบถวน มีคุณภาพระดบั ดีเยี่ยม 
ระดับความพึงพอใจ 

ในการจัดกิจกรรมวิเคราะหและปรับปรุงหลักสูตร  ครูรอยละ ๙๑.๓๓  มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม 

ในการจัดกิจกรรมจัดทํา นําไปใช ติดตามและประเมินแผนการจัดการเรียนรู  ครูรอยละ ๙๐.๖๗  มีความพึง
พอใจตอการจัดกิจกรรม 

ในการจัดกิจกรรมนิเทศการสอน ครูรอยละ  ๙๐.๖๗  มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม 

ระดับความพึงพอใจโดยสรุปของ ๓ กิจกรรมในโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสูการปฏิบัติคิดเปนรอย
ละ ๙๐.๘๙ 

 
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 

ผลการดําเนินงานโครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมและบริการในโรงเรียน โดยมีกิจกรรม ๕ ส กิจกรรม
ปลอดภัยไวกอนและกิจกรรมหองสมุดนอยเปนกิจกรรมในโครงการ   สรุปไดดังนี้ 
 
กิจกรรม  ๕   ส 

ในการดําเนินกิจกรรม  ๕  ส  ของโรงเรียน  ผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่  ๑  ถึงระดับมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  

จํานวน  ๑,๓๑๖   คน เขารวมกิจกรรมโดยเริ่มดําเนินกิจกรรมตั้งแตวันท่ี  ๕   มิถุนายน  ๒๕๕๖ ตลอดปการศึกษา  

โดยใหคณะครูและผูเรียนดําเนินกิจกรรม  ๕  ส  โดยแจงใหครูประจําชั้นโฮมรูมผูเรียนในชั้นเรียนเรื่องการแยกขยะและ

การรักษาความสะอาด ในชวงเชาและเย็นเปนประจําทุกวัน   มีการจัดกิจกรรมประกวดหองเรียนทุกชั้นเรียนและ

แตงตั้งคณะกรรมการในการตรวจหองเรียนทุกวัน ภาคเรียนละ ๑  ครั้ง โดยมอบของรางวัลเปนธงเชิดชูเกียรติใหแก

หองเรียนท่ีมีคะแนนรวมและไดคะแนนรอยละ ๙๐ ขึ้นไป การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนและครูมีความพึงพอใจใน

กิจกรรม ๕ ส  คิดเปนรอยละ  ๙๓.๖๐ 

กิจกรรมปลอดภัยไวกอน 
ในการดําเนินกิจกรรมปลอดภัยไวกอน ณ โรงเรียนบุญจิตวิทยาซึ่งไดจัดกิจกรรมมีผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ปที่  ๑  ถึงระดับมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  จํานวน  ๑,๓๑๖   คน เขารวมกิจกรรมโดยเริ่มดําเนินกิจกรรมตั้งแตเดือน   



๑๑๙ 

 

มิถุนายน  ๒๕๕๖ ตลอดปการศึกษา  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  มีการประชุมครูประจําชั้น ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อชี้แจงการจัดกิจกรรม โดยใหไปประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบเกี่ยวกับการอยูในอาคารสูง  การอาศัยในตึกท่ีมี
ความเสี่ยงตอการเกิดไฟไหมภายในอาคารเรียน กิจกรรมซอมหนีไฟ  ทุกๆวันพฤหัสบดีท่ี  ๒  ของเดือน ในคาบชุมนุม
จะเปดอุปกรณเตือนไฟไหม  ใหนักเรียนซอมหนีไฟ  โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาและเชิญวิทยากรมาใหความรูเรื่อง
การปองกันอัคคีภัย  ภาคเรียนละ ๑  ครั้ง โดยเชิญวิทยากรจากศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนคร
แหลมฉบัง การจัดกิจกรรมครั้งน้ี นักเรียนและครูมีความพึงพอใจในกิจกรรม ปลอดภัยไวกอน  คิดเปนรอยละ  ๙๓.๒๐ 
 
กิจกรรมหองสมุดนอย 

ในการดําเนินกิจกรรมหองสมุดนอย ณ โรงเรียนบุญจิตวิทยาซ่ึงไดจัดกิจกรรมมีผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  
๑  ถึงระดับมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  จํานวน  ๑,๓๑๖   คน เขารวมกิจกรรมโดยเริ่มดําเนินกิจกรรมตั้งแตเดือน   
พฤษภาคม  ๒๕๕๖ ตลอดปการศึกษา  ไดมีการดําเนินกิจกรรมโดยชี้แจงคณะครูทุกทานใหทราบถึงวัตถุประสงคและ
แนวทางการดําเนินงานของกิจกรรม   ทําหนังสือแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมใหครูทุกทานทราบ  ทํา
หนังสือแจงครูประจําชั้นแตละหองใหจัดมุมหองสมุดนอย จัดการแขงขันประกวดหองสมุดนอยตามเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนดขึน้ในทุกๆเดือน และมอบเกียรติบัตรใหแกหองท่ีมีคะแนนหองสมุดนอยสูงสุดประจําปการศึกษา  
จากการจัดกิจกรรมในครั้งน้ี ครูและนักเรียนมีความสนใจและพึงพอใจในการจัดกิจกรรมหองสมุดนอย คิดเปนรอยละ 
๘๙.๑๒ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ๑. สถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบัติการ  อาคารเรียนมั่นคง  สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก
เพียงอยูในสภาพการไดดี  สภาพแวดลอมรมรื่น  และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน รอยละ ๘๙.๓๒ไดระดับ ดีเยี่ยม 
 ๒. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย รอยละ ๘๔.๔๐ ไดระดับดี
เยี่ยม 
 ๓. สถานศึกษาจัดหองสมุดท่ีใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อใหผูเรียนเรียนรูดวยตัวเองและหรือ
เรียนรูแบบมีสวนรวม รอยละ ๘๖.๐๐ ไดระดับ ดีเยี่ยม 
 ผลการดําเนินงานมาตรฐานท่ี  ๑๑    =   ๓.๕๗ + ๒.๕๓ + ๒.๕๘ 
   รวมระดับคุณภาพที่ได =   ๘.๖๘ 
   ระดับคุณภาพ   ๘.๖๘ คะแนน   จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
  สรุปไดวา  มาตรฐานที่  ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ อยูในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  
 ในการจัดโครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมและบริการในโรงเรียน  ผูเรียนรอยละ  ๘๖.๕๗ มีความพึงพอใจใน
ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



๑๒๐ 

 

โรงเรียนไดจัดทําโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมีกิจกรรมดําเนินการดังน้ี คือ      มีการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๕  มาตรฐาน และไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเพื่อดําเนินการตามแผนที่วางอีกทั้งมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา  จัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา และไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา  และแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่วางไวเพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มีการจัดทําระบบขอมูล
สารสนเทศในการบริหารจัดการใชเทคโนโลยีเขามาชวยเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  อีกทั้งมีระบบติดตามตรวจสอบ 
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๕ มาตรฐานและไดนําผลการประเมินทั้งคุณภาพ
ภายในและภายนอกมาใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องและไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
การประเมินคุณภาพสงตนสังกัดเพื่อรายงานตอไป 
ผลการดําเนินงาน 

๑.  โรงเรียนกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  คุณภาพไดระดับ ดีเยี่ยม 
๒.  โรงเรียนจัดทําและดาํเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  คุณภาพไดระดับ ดีเยี่ยม 
๓.  โรงเรียนจัดระบบขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  คุณภาพไดระดับ ดี

เยี่ยม 
๔.  โรงเรียนมีระบบติดตามตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา คุณภาพ

ไดระดับ ดีเยี่ยม 
๕.  โรงเรียนนําผลการประเมนิทั้งคุณภาพภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง  คณุภาพไดระดับ ดีเยี่ยม 
๖.  โรงเรียนจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  คุณภาพไดระดับ ดีเยี่ยม 
    สรุป มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง อยูในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนในสถานศึกษา เปนสังคมแหงการเรียนรู   
โรงเรียนบุญจิตวิทยาไดจัดทําโครงการสรางสังคมแหงการเรียนรู โดยมีกิจกรรมดังนี้ คือกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู 

ไดมีการจัดกิจกรรมยอย คือ ไดมีการเชิญวิทยากรหรือภูมิปญญาเขามาใหความรู หรือไดมีการนําผูเรียนไป 

ศึกษายังแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจมีดังตอไปนี้ 
- ผูเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดคิดเปนรอยละ ๔๙.๐๐ 
- ผูเรียนมีความพึงพอใจมากคิดเปนรอยละ  ๒๘.๘๐ 

สถานศึกษามีการสรางและพฒันาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา และใชประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้ง 

ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผูท่ีเก่ียวของ ทาง
โรงเรียนบุญจิตวิทยาไดมีการสรางและพัฒนาแหลงการเรียนรูภายในสถานศึกษา เชน หองสมุด หองคอมพิวเตอร มุม
หองสมุดนอย โดยมีการบันทึกและลงชื่อผูเขาใชในแหลงเรียนรูเหลานี้ และไดมีการนาํผูเรียนออกไปศึกษาหาความรู
จากแหลงเรียนรูภายในทองถิ่น เชน มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษา
กบัครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ เชน มีการเชิญเจาหนาท่ีตํารวจมาใหความรูเรื่องยาเสพติดและทางรงเรียน
ไดเปดโอกาสใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนการเรียนรูไปยังสถานท่ีตางๆดังน้ี 

- วันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ วทิยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา เขารวมอบรมบัญชีนารู รูฮูไมยาก 

- วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา แนะแนวการศึกษาตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 



๑๒๑ 

 

- วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง เขารวมแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

- กิจกรรมคายคุณธรรม ม.๑ เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๕๖ ฝายบรหิารงานท่ัวไป โดยฝายกิจกรรมนักเรียน จัดกิจกรรมคาย

คุณธรรมใหกับนักเรียนชั้นมัธยมฯ๑  เพื่อเปนการปลูกฝง สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงคใหกับ

นักเรียน โดยม ีดร.จักรกฤช กันทอง  ผูอํานวยการ  เปนประธานเปดกิจกรรมรวมดวยคณะผูบริหารโรงเรียน 

- รวมกิจกรรมวันตอตานยาเสพติดโลก เมื่อวันท่ี ๒๖ มิ.ย. ๕๖  ครูสุรัสวรินทร มโนวรณ (หน.งานปกครอง) ครูธีรศักดิ์ 

ชางแสง (หน.งานกิจกรรม) ครูเจนจิรา ตนวงคแกว ครูรัตติกาล สันทัด และนักเรียนระดับชั้น ม.๓ รวมกิจกรรมวัน

ตอตานยาเสตดิดโลก ณ ท่ีวาการอําเภอศรีราชา 

- รณรงคปองกันโรคไขเลือดออก เมื่อวันท่ี  ๑๗ พ.ค. ๕๖  ที่ปรึกษา สนธยา ตุนเจริญ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

โรงเรีย และคุณครูธีรศักดิ์  ชางแสง  หน.งานกิจกรรมนักเรียน  นํานักเรียนและวงดุริยางครวมเดินรณรงคปองกันโรค

ไขเลือดออก รวมกับ อสม.ชุมชนบานทุง  ณ บริเวณชุมชนบานทุง 

- ๑๙-๒๐พ.ย. ๕๖  ครูวรรณา เสนียวงส  รองฯฝายบริหารงานบุคคล  นํานักเรียนมัธยม ๑๐ คนรวมอบรมเชิงปฏิบัติการ

สรางแกนนําและเครือขายเยาวชนปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ณ วิลลาวนิดาการเดนรีสอทร บางละมุง จัดโดย

สาธารณสุขเทศบาลนครแหลมฉบัง 

- ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สถานีตํารวจภูธรเทศบาลแหลมฉบัง ใหความรูเก่ียวกับการปราบปรามยาเสพติดและอบายมขุ

ตางๆ 

ทางโรงเรียนไดนาํนักเรียนศึกษาหาความรู ภายนอกโรงเรียนตามกิจกรรมทัศนศึกษา 

- ป.๑ ทัศนศึกษา   ๑๐   ก.ย. ๕๖ คณะนักเรียนและครูชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูระบบจักรวาล 

และธรรมชาติสัตวน้าํ  ณ ศูนยวิทยาศาสตรและดาราศาสตร ชลบุรี  

- ทัศนศึกษา ป.๓    ๑๑ ก.ย. ๕๖  คณะนักเรียนและคร ูชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓  ทัศนศึกษาแหลงเรียนรู

วิทยาศาสตร  ณ  ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา  รังสิต 

- ทัศนศึกษา ป.๔   ๑๑ ก.ย. ๕๖ คณะนักเรียนและครู ชั้น ประถมศึกษาปที่ ๔    ทัศนศึกษา แหลงเรียนรูทางดาน

ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม  ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพิพธิภัณฑสยาม  กรุงเทพฯ 

- ป.๕ ทัศนศึกษา จ.อยุธยา เม่ือวันที่ ๑๖ พ.ย. ๕๖ คณะนักเรียนและคร ูชั้นประถมฯ๕ รวมทัศนศึกษาแหลงเรียนรูทาง

ประวัติศาสตร วัด และ สถานท่ีทองเท่ียวสําคัญ ณ พระราชวังบางประอิน วัดใหญชัยมงคล และตลาดน้ําอโยธยา จ.

พระนครศรีอยุธยา 

- ป.๖ ทัศนศึกษา เมื่อวันท่ี ๒๐ พ.ย. ๕๖ คณะครูและนักเรียนชั้น ป.๖ ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึง พระราชวัง

สนามจันทร และพระปฐมเจดยี จ.นครปฐม 

- ม.๑ ทัศนศึกษา ๑๐ ก.ย. ๕๖ คณะนักเรียนและครูชั้น ม.๑  ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูระบบจักรวาล ณ ทองฟาจาํลอง  

กรุงเทพฯ 

- ม.๒ ทัศนศึกษา ๙ ก.ย ๕๖ คณะนักเรียนและครูมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูธรรมชาตวิิทยา ดําน้าํดู

ปะการัง ณ พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา เกาะและทะเลไทย สัตหีบ 

- ม.๓ ทัศนศึกษา ๑๓ ก.ย. ๕๖ คณะนักเรียนและครูชั้น มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูทางดานโบราณคดี 

และธรรมชาติวิทยา ณ เมืองโบราณ และสถานตากอากาศบางป ูสมุทรปราการ  

๒.กิจกรรมวัยใสกระจายขาว มีการจัดกิจกรรมยอย คือ การนําเสนอเกร็ดความรูและมีการนําเสนอ
ขาวสารตางๆเพื่อเผยแพรความรู ผลการดําเนินผูเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจและมีเจต
คติที่ดีตอรายการวัยใสกระจายขาว 



๑๒๒ 

 

ผลการดําเนินงาน 

๑. สถานศึกษามีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา และใชประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผูที่
เก่ียวของ คะแนนที่คํานวณได คือ ๕.๐ ไดระดับคุณภาพ ๕ แปลคุณภาพไดระดับ ดีเยี่ยม 

๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัวชุมชน และ
องคกรที่เกี่ยวของ คะแนนที่คํานวณได คือ ๕.๐๐ ไดระดับคุณภาพ ๕ แปลคุณภาพไดระดับ ดีเยี่ยม 

สรุป มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนในสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู อยูในระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
มาตรฐาน ท่ี ๑๔ โครงการพัฒนาสถานศึกษา ตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนน 

การดําเนินงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาและผูเรียนตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนปการศึกษา ๒๕๕๖   
มีผลการดําเนินงาน ดังนี ้

สถานศึกษาไดกําหนดปรัชญา คือ อตตาหิ อตตาโน นาโถ “ตนแลเปนที่พึ่งแหงตน” ซึ่งมุงเนนใหผูเรียน     ทุก
คนสามารถนําความรูและประสบการณท่ีไดรับ ไปปรับใชในการดําเนินชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได และไดกําหนด 
วิสัยทัศน ไววา “ภายในปการศึกษา ๒๕๕๘  โรงเรียนบุญจิตวิทยา จะสงเสริมใหผูเรียนเปนคนดี มีสุนทรียภาพ      ครู
เนนผูเรียนเปนสําคัญ บริหารจัดการครบวงจรดวยเทคโนโลยี” สถานศึกษามีจุดเนน จุดเดน คือ “โรงเรียนสงเสริม
สุนทรียภาพ”  ไดกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําป ปการศึกษา ๒๕๕๖  โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูบริหาร 
ครู บุคลากร ชุมชน เขามามีสวนรวมในการกําหนด ระบุเปาหมายและกลยุทธในการดําเนินงานที่สอดคลองกับปรัชญา 
ปณิธาน/วิสัยทัศน และพันธกิจการดําเนินงานของสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ไดใหความเห็นชอบ
เมื่อคราวประชุมเมื่อ วันที่ ๙  พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมีโครงการสรางเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพของผูเรียน 
ประกอบดวย กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมรอง เลน เตน รํา และจิตรกรนอย กิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ และโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค ประกอบดวยกิจกรรมประเมินคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร กิจกรรมสงเสริมผูเรียนใหมีความเอื้ออาทรผูอ่ืนและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ กิจกรรม
สงเสริมผูเรียนเพื่อยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง กิจกรรมสงเสริมผูเรียนเพื่อตระหนัก   รูคุณคารวมอนุรักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอม  ตามแผนปฏิบัติงานประจําป ปการศึกษา ๒๕๕๖ มอบหมายใหบุคลากร ทุกคนมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธดานผูเรียน โดยมีผูเรียนรอยละ ๑๐๐.๐๐ เขารวมโครงการ มีการประเมิน
ความพึงพอใจของผูบริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และนักเรียน พบวา มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับดีขึ้นไปรอยละ ๑๐๐.๐๐  ผลการดําเนินงานพัฒนานักเรียน บรรลุตามเปาหมายที่กําหนด สงผลใหบรรลุตาม
ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคการจัดต้ังสถานศึกษา กลาวคือ นักเรียนเปนคนดี เปนลูกที่ดีของ
พอแม ผูปกครอง มีความสุภาพ นอบนอม มีความซื่อสัตยสุจริต มุงมานะในการเรียน รับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน อยู
อยางพอเพียง รูจักประหยัด ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่นับถือ รักชาติ ศาสน กษัตริย และรักความเปนไทย มีความรู คือ 
มีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่องจากการอาน การใชเทคโนโลยี รวมท้ังการเรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับผูอื่น
ท้ังในและนอกสถานศึกษา คิดเปน ทําเปน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี มีจิตสาธารณะ โอบออมอารี มีนํ้าใจ รูจัก
แบงปน ชวยเหลือผูอื่น ดูแลรักษาสถานที่ และสิ่งของสวนรวม บําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม และเปนสุข คือ มีความรูสึก
ท่ีดีตอตนเองและผูอื่น ยิ้มแยม แจมใส และมีสุนทรียภาพทั้งดานศิลปะ ดนตรี  กีฬา เปนท่ียอมรับของชุมชน คือ โดยมี
รางวัลระดับเหรียญทองหรือรางวัลชนะเลิศรองรับ  เชน การ รําวงมาตรฐาน  นาฏศิลปไทยอนุรักษ  นาฏศิลปไทย
สรางสรรค   ดนตรีไทยอังกะลุง รองเพลงไทยลูกทุง  การขับรองเพลงพระราชนิพนธ  เดี่ยวขิม  

สรุปในภาพรวมผลการพัฒนาสถานศึกษาและผูเรียนใหใหบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนน
ของสถานศึกษา มีคุณภาพระดับดีเยี่ยม 
 



๑๒๓ 

 

สรุปผลการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม ปการศึกษา ๒๕๕๖ ทีส่งเสริมปรัชญา วสิัยทัศน จุดเนนของสถานศึกษา พบวา 
 

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ความสําเร็จ 
๑. โครงการพัฒนาสถานศึกษา ตามวิสัยทัศน และปรัชญาที่
สะทอนอัตลักษณของสถานศึกษา 

 

   - กิจกรรมรวบรวมขอมูลรางวัลดานกีฬา นาฏศิลป รอยละ ๙๐.๐๐ รอยละ ๙๖.๔๘ 
   - โครงการสรางเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพของผูเรียน รอยละ ๙๐.๐๐ รอยละ ๙๕.๙๖ 
   - โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค รอยละ ๙๐.๐๐ รอยละ ๙๘.๔๔ 
๒. โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามจุดเนนและจุดเดนที่สะทอน
เอกลักษณของสถานศึกษา 

 

    - กิจกรรม IT สูฝน รอยละ ๙๐.๐๐ รอยละ ๙๗.๐๐ 
    - กิจกรรมงานจัดทําวารสารและ website โรงเรียน รอยละ ๙๐.๐๐ รอยละ ๙๗.๗๕ 

 
สรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานที่ ๑๔ 
ตัวบงชี้ที่ ๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนของ
สถานศึกษา     คะแนนที่คํานวณได คือ ๒.๖๖  ไดระดับคุณภาพ ๕  แปลคุณภาพไดระดับ ดีเยี่ยม 

 ตัวบงชี้ที่ ๑๔.๒ ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วสิัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของ
 โรงเรียน    คะแนนที่คํานวณได คือ ๑.๘๔   ไดระดับคุณภาพ ๕  แปลคุณภาพไดระดับ ดีเยี่ยม 
สรุป มาตรฐานที่ ๑๔ การพฒันาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทศัน ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนดขึ้น                       
มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่พัฒนาและสงเสริม
สถานศึกษาใหยกระดบัคุณภาพสูงขึ้น 
การดําเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๖ ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากการดําเนิน
โครงการตางๆ ที่รองรับกิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาตามขอเสนอแนะของ สมศ. มีดังนี้ 

๑. โครงการพลังงานทดแทน 
- กังหันลม 
- พลังงานแสงอาทิตย(ไฟฟา) 

       - พลังงานแสงอาทิตย(นํ้ารอน  
       - แกสชีวภาพ 
       - แรงดันนํ้า(ไฟฟา) 

๒. โครงการตนแบบเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
       - เกษตรอินทรีย 
       - น้ํายาชวีภาพ 
 สถานศึกษาไดวางแผนไวในกลยุทธ ปการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๘ นําสูการปฏิบัติโดยจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําปแตละป มีการนิเทศ ติดตาม ตรวจ ประเมินผลและนําผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ มาปรับปรุง พัฒนาทุกป 
ภายใตขอตกลงกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ และสมาคมผูบริหารอําเภอศรีราชาในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการดําเนินโครงการบรรลุเปาหมายทุกโครงการ สงผลใหบรรลุตามเปาหมาย
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา คือ สถานศึกษามีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารใชหลักการมีสวน
รวม และหลักธรรมาภิบาล ครูเปนครูยุคใหมเปลี่ยนบทบาทของตนเองเปนช้ีแนะ เนนผูเรียนเปนสําคัญ สวนนักเรียน
เปนผูใฝรู ใฝเรียน คิดเปน ทําเปน สามารถเรียนรูดวยตนเอง และใชเทคโนโลยีในการศึกษาเรียนรู 



๑๒๔ 

 

นอกจากสถานศึกษาไดดาํเนินการโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา จาํนวน ๒ โครงการ 
ไดแก  

๑. โครงการพลังงานทดแทน 
- กังหันลม 
- พลังงานแสงอาทิตย(ไฟฟา) 

       - พลังงานแสงอาทิตย(นํ้ารอน  
       - แกสชีวภาพ 
       - แรงดันนํ้า(ไฟฟา) 

๒. โครงการตนแบบเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
       - เกษตรอินทรีย 
       - น้ํายาชวีภาพ 

 เพื่อชวยสิ่งแวดลอม เพื่อแกปญหาในสถานศึกษาและชุมชนเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดลอมและปลูก
จิตสํานึกที่ดีดานการใชพลังงานไฟฟาใหกับผูเรียนในโรงเรียนและชุมชน ทั้งนี้มีสาเหตุเน่ืองมาจากการขาดจิตสํานึกใน
การใชพลังงานของคนเรา โดยเฉพาะการใชพลังงานไฟฟา สถานศึกษาไดวิเคราะหสภาพปญหาดังกลาว จึงวางแผนงาน
ไวในแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ กําหนดใหมีการดําเนินโครงการประหยัดพลังงานไฟฟาและรักษา
สิ่งแวดลอมใน เพื่อใหผูเรียนเกิดจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานไฟฟาและรักษาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนและชุมชน ลด
ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาในโรงเรียนและชุมชน ใหความรูแกผูเรียนและชุมชนในการลดการใชพลังงานไฟฟา และให
ผูเรียนกับชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน มีการติดตาม  ประเมินผล และนําผลการประเมินโครงการมาปรับปรุง 
พัฒนา การวางแผนงานโครงการประหยัดพลังงานเพื่อชวยสิ่งแวดลอม ปการศึกษา ๒๕๕๖ กําหนดเปาหมายไวที่ไมต่ํา
กวารอยละ ๘๐ ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายรอยละ ๘๕.๐๐ พลังงานที่ใชไฟฟาท่ีใชในโรงเรียนลดลงรอยละ 
๑๐.๐๐ ตอเดือน นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในโครงการประหยัดพลังงานไฟฟา เพื่อชวยสิ่งแวดลอมสามารถเปน
แบบอยางของการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้น คือ นักเรียนเกิดจิตสํานึกในการลดการใชพลังงานไฟฟาและรักษาสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียนและชุมชน ปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีใชในโรงเรียนลดลงรอยละ ๑๐.๐๐ ตอเดือน และนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
การประหยัดพลังงานไฟฟา  
ผลการดําเนินงาน 
 ๑. จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มีคุณภาพ
ระดับ ดีเยี่ยม 
 ๒. ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและพัฒนาดีขึ้นกวาท่ีผานมา มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
สรุปมาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริม
สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 
ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

จํานวน 
นักเรีย

น/ 
ครูท่ีอยู

ใน
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

จํานวน 
นักเรียน

/ 
จํานวน 

ครู 
ทั้งหมด 

รอยละ/ 
ระดับที่ได 

 
คา 

นํ้าหนั
ก 

คะแน
น 

ที่ได 

เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 
ความหมา

ย 

ดานที่ ๑ มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 
๓๐.๐

๐ 
๒๗.๔๘ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ด ี
และมีสุนทรียภาพ 

   ๕.๐๐ ๔.๗๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกกําลังกาย สม่ําเสมอ 

๑๒๔๓ ๑,๓๑๖ ๙๖.๔๘ ๐.๕๐ ๐.๔๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๒ มีน้ําหนัก สวนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน 

๑๒๗๖ ๑,๓๑๖ ๙๖.๙๖ ๐.๕๐ ๐.๔๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๓ ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ตอความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และ
ปญหาทางเพศ 

๑๒๔๔ ๑,๓๑๖ ๙๔.๕๗ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๔ เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ
กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 

๑๒๔๒ ๑,๓๑๖ ๙๔.๓๗ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติ
ผูอื่น 

๑๒๖๘ ๑,๓๑๖ ๙๖.๓๙ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๖ สรางผลงานจากเขารวมกิจกรรม
ดานศิลปะ ดนตร/ีนาฏศิลป กีฬา/
นันทนาการ ตามจินตนาการ 

๑๒๗๗ ๑,๓๑๖ ๙๗.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

   ๕.๐๐ ๔.๙๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
หลักสูตร 

๑๓๑๖ ๑,๓๑๖ ๑๐๐.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๒ เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวที
ตอผูมีพระคุณ 

๑๒๙๒ ๑,๓๑๖ ๙๘.๐๘ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ี
แตกตาง 

๑๒๘๐ ๑,๓๑๖ ๙๗.๒๗ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 



๑๒๖ 

 

๒.๔ ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและ
พัฒนาสิ่งแวดลอม 

๑๒๙๕ ๑,๓๑๖ ๙๘.๔๐ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการ 
แสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ
เรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

   ๕.๐๐ ๔.๘๓ ๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๓.๑ มีนิสัยรักการอานและแสวงหา
ความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลง
เรียนรูและสื่อตางๆ รอบตัว 

๑๒๗๐ ๑,๓๑๖ ๙๖.๕๒ ๒.๐๐ ๑.๙๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๒ มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด 
เขียนและตั้งคําถามเพื่อคนควาหา
ความรูเพิ่มเติม 

๑๒๖๗ ๑,๓๑๖ ๙๖.๒๖ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๓ เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน 

๑๒๗๖ ๑,๓๑๖ ๙๖.๖๘ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๔ ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนํา 
เสนอผลงาน 

๑๒๗๐ ๑,๓๑๖ ๙๖.๕๐ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถ
ในการคิดอยางเปนระบบ คิด
สรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยาง
มีสติสมเหตุผล 

   ๕.๐๐ ๔.๗๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง 
และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง 

๑๒๔๒ ๑,๓๑๖ ๙๔.๓๗ ๒.๐๐ ๑.๘๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

๑๒๔๖ ๑,๓๑๖ ๙๔.๖๗ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๓ กําหนดเปาหมาย คาดการณ 
ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

๑๒๖๓ ๑,๓๑๖ ๙๕.๙๔ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๔ ความคิดริเริ่ม และสรางสรรค
ผลงานดวยความภาคภูมิใจ 

๑๒๙๔ ๑,๓๑๖ ๙๖.๔๖ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและ
ทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 

   ๕.๐๐ ๓.๓๙ ๓ ดี 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตละ
กลุมสาระ เปนไปตามเกณฑ 

๖๗๖ ๑,๓๑๖ ๕๑.๓๘ ๑.๐๐ ๐.๔๐ ๒ พอใช 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตร เปนไปตามเกณฑ 

๑๑๕๐ ๑,๓๑๖ ๘๗.๔๑ ๑.๐๐ ๐.๘๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๓ ผลการประเมินการอาน คิด
วิเคราะหและเขียน เปนไปตามเกณฑ 

๙๘๑ ๑,๓๑๖ ๗๔.๕๔ ๒.๐๐ ๑.๕๐ ๔ ดีมาก 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาต ิเปนไป
ตามเกณฑ 

๘๑๗ ๑,๓๑๖ ๖๒.๑๕ ๑.๐๐ ๐.๖๒ ๔ ดีมาด 



๑๒๗ 

 

มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการ 
ทํางาน รักการทํางาน สามารถ 
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติ 
ที่ดีตออาชีพสุจริต 

   ๕.๐๐ ๔.๗๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๑ วางแผนการทาํงานและดําเนินการ
จนสําเร็จ 

๑๒๕๘ ๑,๓๑๖ ๙๕.๖๒ ๒.๐๐ ๑.๙๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๒ ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 

๑๒๖๐ ๑,๓๑๖ ๙๕.๗๕ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๓ ทํางานรวมกับผูอื่นได ๑๒๖๐ ๑,๓๑๖ ๙๕.๗๘ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 
๖.๔ มีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตและ
หาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

๑๒๖๗ ๑,๓๑๖ ๙๖.๓๑ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

ดานที่ ๒ มาตรฐานดานการจัดการศึกษา ๕๐.๐๐ ๔๗.๗๘ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

   ๑๐.๐๐ ๙.๕๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๑ ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพ
ผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค 

๘๒ ๘๗ ๙๓.๗๕ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคคล และใชขอมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน 

๘๐ ๘๗ ๙๑.๖๖ ๑.๐๐ ๐.๙๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู
ท่ีตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา 

๘๒ 
 

๘๗ ๙๓.๗๕ ๒.๐๐ ๑.๘๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๔ ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญา
ของทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู 

๘๕ 

 
๘๗ 

๙๗.๙๒ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่
มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
ดวยวิธีการที่หลากหลาย 

๘๕ 
 

๘๗ ๙๗.๙๑ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๖ ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และ
แกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการ
เรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอ
ภาค 

๘๕ 

 
 

๘๗ 
 ๙๗.๙๑ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 



๑๒๘ 

 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรูในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและ
ใชผลในการปรับการสอน 

 
 

๘๗ ๙๓.๗๕ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเปน
แบบอยางท่ีดี และเปนสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา 

 
 

๘๗ ๙๕.๘๓ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่
ไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

 
 

๘๗ ๙๕.๘๓ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบตัิงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

   ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๑ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา 
และความคิดริเริ่มท่ีเนนการพัฒนา
ผูเรียน 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๒ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมี
สวนรวมและใชขอมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัย เปนฐานคิดท้ังดาน
วิชาการและการจัดการ 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๓ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ี
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๔ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการ
กระจายอํานาจ 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๕ นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใสการจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

  ๔ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารูและ
ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากาํกับ
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมาย 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



๑๒๙ 

 

๙.๓ ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวน
รวมในการพัฒนาสถานศึกษา 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยาง
รอบดาน 

   ๑๐.๐๐ ๙.๕๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม
และสอดคลองกับทองถิ่น 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๒ จัดรายวชิาเพิ่มเติมที่หลากหลาย
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถ และความสนใจ 

  ๕ ๒.๐๐ ๑.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่
สงเสริมและตอบสนองความตองการ 
ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผูเรียน 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๔ สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการ
เรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรูไดดวยตนเอง 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ 

  ๔ ๒.๐๐ ๑.๘๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียน
ทุกคน 

  ๔ ๒.๐๐ ๑.๘๒ ๕ ดีเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดลอมและการบริการที ่
สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

   ๑๐.๐๐ ๘.๖๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๑ หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่ง
อํานวยความสะดวก พอเพียงอยูใน
สภาพใชการไดด ีสภาพแวดลอมรมรื่น 
และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน 

  ๕ ๔.๐๐ 

๓.๕๗ 

๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผูเรียน 

  ๕ ๓.๐๐ 
๒.๕๓ 

๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๓ จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อใหผูเรียน
เรียนรูดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมี
สวนรวม 

  ๕ ๓.๐๐ 

๒.๕๘ 

๕ ดีเยี่ยม 



๑๓๐ 

 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

   ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศึกษา 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมิน 
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

  ๕ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพท้ัง
ภายในและภายนอกไปใชวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

  ๕ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๖ จัดทํารายงานประจาํปที่เปน
รายงาน                     การประเมิน
คุณภาพภายใน 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

จํานวน 
นักเรีย
น/ 
ครูที่อยู
ใน
ระดับ 
๓ ข้ึน
ไป 

จํานวน 
นักเรียน
/ 
จํานวน 
ครู
ทั้งหมด 

รอยละ/ 
ระดับที่ได 

 

คา 
น้ําหนั

ก 

คะแน
น 
ที่ได 

เทียบ
ระดับ 
คุณภาพ 

ความหมา
ย 

ดานที่ ๓ มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการ
สรางสงเสริม สนับสนุน ให
สถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

   ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



๑๓๑ 

 

๑๓.๑ มีการสรางและพัฒนาแหลง
เรียนรูภายในสถานศึกษาและใช
ประโยชนจากแหลงเรียนรู ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูที่
เก่ียวของ 

  ๕ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
บุคลากร ภายในสถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ
องคกรที่เกี่ยวของ 

  ๕ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

ดานที่ ๔ มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนา
สถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศนปรัชญาและจุดเนนที่กําหนด
ข้ึน 

   ๕.๐๐ ๔.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมให
ผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสยัทัศน
ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา 

  ๕ ๓.๐๐ ๒.๖๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๔.๒ ผลการดําเนินงานสงเสริมให
ผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสยัทัศน
ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา 

  ๕ ๒.๐๐ ๑.๘๔ ๕ ดีเยี่ยม 

ดานที่ ๕ มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูป
การ ศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริม
สถานศึกษาใหยกระดบัคุณภาพสูงขึ้น 

   ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

  ๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๕.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
และพัฒนาดขีึ้นกวาที่ผานมา 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

                    คะแนนรวม    ๑๐๐ ๙๕.๒๖ ๕ ดีเยี่ยม 
 
 

สรุปภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนที่ได  ๙๕.๒๖ 
ระดับคุณภาพ        ระดับ ๑      ระดับ ๒        ระดับ ๓          ระดับ ๔            ระดับ ๕ 
       (ปรับปรุง)         (พอใช)               (ดี)              (ดมีาก)              (ดีเยี่ยม) 

 
 
 



๑๓๒ 

 

จุดเดน 
- ผูเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น 

  - ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร 
  - ผูเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน 

 - ฝกใหผูเรียนรูจักการคิด วิเคราะห แกปญหา และลงมือปฏิบัติจริง 
 - ผูเรียนรอยละ ๙๗.๔๓  ทํางานรวมกับผูอื่นได 
 - ครูมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูครบทุกกลุมสาระการเรียนรู 
 - ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อการพัฒนาตามศักยภาพของผูเรียน 
 - ครูมีการใหคําปรึกษา แกไขปญหาผูเรียนในดานการเรียน และดานการดําเนินชีวิต 
 - ครูมีการทําวิจัยในชั้นเรียนในแตละรายวชิาตามปญหาที่พบ 
 - ครูประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชพี 
 - ครูสนใจใฝรูและพรอมพัฒนาตนเอง 

- ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน 
- สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในตามที่กําหนดในกฏกระทรวง 

จุดที่ควรพัฒนา 
- สถานที่ในโรงเรียนไมเอ้ืออํานวยกับการจัดกิจกรรม 
- ผูเรียนยังขาดทักษะกระบวนการและการวางแผนที่ดีในการทําโครงงาน 
- ภาระงานครูเยอะ จึงทําใหความรวมมือในงานตางๆ ตองสรางความเขาใจ พรอมกับใหเวลาในการ
ทํางาน หรือขยายเวลาเพิ่มเติม 

- ในระหวางปการศึกษาครูมีการเขา – ออกบอยคร้ัง ซึ่งทําใหการเรียนการสอนในบางวิชาตองมีการ
ผลัดเปลี่ยนกะทันหัน 

- ควรเพิ่มจํานวนหนังสือที่หลากหลายในหองสมุด 
 
๔. ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๔.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปที่ ๒  (ช้ันอนุบาลปที่ ๓ –สช.)   

พัฒนาการดาน 
จํานวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จํานวน/รอยละของเดก็ตามระดับคุณภาพ 

ด ี พอใช ปรับปรุง 

๑.ดานรางกาย ๑๕๒ ๑๔๑ ๕ ๖ 

๒.ดานอารมณ-จิตใจ 
๑๕๒ ๑๔๑ ๗ ๔ 

๓.ดานสังคม 
๑๕๒ ๑๑๘ ๓๒ ๒ 

๔.ดานสติปญญา 
๑๕๒ ๘๘ ๕๑ ๑๓ 

(ใหนําเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย) 
 

  
 
 
 
 



๑๓๓ 

 

๔.๒ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับชัน้(ป.๑-ป.๖, ม.๑-ม.๓)ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
 

กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ จํานวน นร.ท่ี
ไดระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

รอยละ นร.ท่ี
ไดระดับ ๓ 

ขึ้นไป 
จํานวนที่
เขาสอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 
๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภาษาไทย ๑๕๘ ๕๗ ๒๖ ๓๔ ๒๗ ๑๔ ๘ ๒ ๐ ๑๐๗ ๖๗.๗๒ 
คณิตศาสตร ๑๕๘ ๒๒ ๑๖ ๓๖ ๓๒ ๓๕ ๑๔ ๓ ๐ ๗๔ ๔๖.๘๔ 
วิทยาศาสตร ๑๕๘ ๑๓ ๑๖ ๓๐ ๓๗ ๓๐ ๒๕ ๗ ๐ ๕๙ ๓๗.๓๔ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๕๘ ๑๘ ๒๕ ๓๙ ๓๑ ๒๙ ๑๓ ๒ ๐ ๒๘๒ ๕๑.๙๐ 
ประวัติศาสตร ๑๕๘ ๓๗ ๓๔ ๓๒ ๒๘ ๒๐ ๗  ๐ ๑๐๓ ๖๕.๑๙ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๕๘ ๐ ๒๔ ๘๑ ๔๙ ๔ ๐ ๐ ๐ ๑๐๕ ๖๖.๔๖ 
ศิลปะ ๑๕๘ ๑๒ ๑๓ ๓๔ ๔๔ ๓๒ ๒๐ ๓ ๐ ๕๙ ๓๗.๓๔ 
การงานอาชีพฯ ๑๕๘ ๒๔ ๓๒ ๓๑ ๓๕ ๒๖ ๑๐ ๐ ๐ ๘๗ ๕๕.๐๖ 
ภาษาตางประเทศ ๑๕๘ ๓๗ ๓๔ ๓๒ ๒๘ ๑๐ ๗ ๐ ๐ ๑๐๓ ๖๕.๑๙ 
รายวชิาเพิ่มเติม(ภาษาจีน) ๑๕๘ ๑๐ ๒๗ ๔๐ ๔๗ ๒๓ ๑๑ ๐ ๐ ๗๗ ๔๘.๗๓ 
รายวชิาเพิ่มเติม
(ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร) 

๑๕๘ 

๐ ๔ ๒๘ ๔๑ ๕๘ ๒๒ ๕ ๐ ๓๒ 

๒๐.๒๕ 

รายวชิาเพิ่มเติม
(คอมพิวเตอร) ๑๕๘ ๑๒ ๔๒ ๕๒ ๓๘ ๑๔ ๐ ๐ ๐ ๑๐๖ 

๖๗.๐๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ จํานวน 
นร.ท่ีได
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

รอยละ 
นร.ที่ได
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จํานวนที่
เขาสอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 
๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภาษาไทย ๑๕๘ ๕๖ ๕๕ ๓๑ ๓๗ ๒๓ ๖ ๐ ๐ ๙๒ ๕๘.๒๓ 
คณิตศาสตร ๑๕๘ ๖๐ ๑๔ ๒๗ ๓๗ ๑๖ ๔ ๐ ๐ ๑๐๑ ๖๓.๙๒ 
วิทยาศาสตร ๑๕๘ ๔๖ ๑๘ ๔๔ ๓๖ ๑๒ ๒ ๐ ๐ ๑๐๘ ๖๘.๓๕ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๕๘ ๖๗ ๒๗ ๒๘ ๒๗ ๖ ๓ ๐ ๐ ๑๒๒ ๗๗.๒๒ 
ประวัติศาสตร ๑๕๘ ๖๐ ๓๔ ๓๐ ๒๕ ๙๙ ๐ ๐ ๐ ๑๒๔ ๗๘.๔๘ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๕๘ ๒ ๕๗ ๔๕ ๔๔ ๑๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐๔ ๖๕.๘๒ 
ศิลปะ ๑๕๘ ๑๑ ๒๔ ๓๖ ๓๓ ๒๙ ๓๐ ๕ ๐ ๖๑ ๓๑.๖๑ 

การงานอาชีพฯ ๑๕๘ ๔๕ ๑๘ ๑๗ ๕๐ ๒๖ ๒ ๐ ๐ ๘๐ ๕๐.๖๓ 
ภาษาตางประเทศ ๑๕๘ ๓ ๑๔ ๓๘ ๔๒ ๔๓ ๗ ๑ ๐ ๕๕ ๓๔.๘๑ 



๑๓๔ 

 

รายวชิาเพิ่มเติม
(ภาษาจีน) 

๑๕๘ 

๒๑ ๒๐ ๔๘ ๔๕ ๒๒ ๒ ๐ 
๐ 

๘๙ 
๕๖.๓๓ 

รายวชิาเพิ่มเติม
(ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร) 

๑๕๘ 

๐ ๔ ๔๔ ๖๗ ๓๕ ๘ ๐ 

๐ 

๔๘ 
๓๐.๓๘ 

รายวชิาเพิ่มเติม
(คอมพิวเตอร) 

๑๕๘ 

๑๓ ๔๑ ๓๒ ๓๒ ๒๓ ๑๓ ๔ ๐ ๘๖ 
๕๔.๔๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 
จํานวน นร.ที่
ไดระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

รอยละ นร.
ท่ีไดระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จํานวน
ที่เขา
สอบ 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 
๔ ๓.

๕ 
๓ ๒.

๕ 
๒ ๑.

๕ 
๑ ๐ 

ภาษาไทย ๑๕๙ ๒๖ ๘ ๒๒ ๒๑ ๒๑ ๓๙ ๒๒ ๐ ๕๖ ๓๒.๒๒ 
คณิตศาสตร ๑๕๙ ๘ ๑๘ ๔๘ ๓๗ ๒๓ ๑๙ ๓ ๐ ๗๔ ๔๖.๕๔ 
วิทยาศาสตร ๑๕๙ ๓๔ ๗๓ ๒๘ ๙๙ ๑๓ ๑ ๐ ๐ ๑๓๕ ๘๔.๙๑ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๕๙ ๔๙ ๒๘ ๓๘ ๑๘ ๒๒ ๔ ๐  ๑๑๕ ๗๒.๓๓ 
ประวัติศาสตร ๑๕๙ ๖ ๑๘ ๓๔ ๔๕ ๓๔ ๒๒ ๐ ๐ ๕๘ ๓๖.๔๘ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๕๙ ๗ ๕๓ ๖๒ ๓๔ ๓ ๐ ๐  ๑๒๒ ๗๖.๗๓ 
ศิลปะ ๑๕๙ ๒๖ ๒๐ ๕๔ ๑๗ ๓๒ ๑๐ ๐ ๐ ๑๐๐ ๖๒.๘๙ 
การงานอาชีพฯ ๑๕๙ ๓๒ ๔๑ ๓๙ ๒๔ ๒๑ ๒๒ ๐ ๐ ๑๒๒ ๗๐.๔๔ 
ภาษาตางประเทศ ๑๕๙ ๑ ๑ ๙๙ ๓๙ ๗๖ ๓๒ ๐  ๑๑ ๖.๙๒ 
รายวชิาเพิ่มเติม
(ภาษาจีน) 

๑๕๙ 
๑๑ ๑๘ ๕๔ ๕๖ ๑๕ ๓๓ ๑ 

 
๘๓๘๓ 

๕๒.๒๐ 

รายวชิาเพิ่มเติม
(ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร) 

๑๕๙ 

๑๑ ๒๐ ๓๕ ๒๕ ๒๖ ๓๓ ๙ ๐ ๖๖ 
๔๑.๕๑ 

รายวชิาเพิ่มเติม
(คอมพิวเตอร) 

๑๕๙ 
๔ ๑๒ ๔๓ ๕๒ ๒๖ ๑๙ ๓ ๐ ๕๙ 

๓๗.๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 

 
 

 
 

กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ 
จํานวน นร.ท่ี
ไดระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

รอยละ นร.ท่ี
ไดระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จํานวน
ที่เขา
สอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 
๔ ๓.

๕ 
๓ ๒.

๕ 
๒ ๑.

๕ 
๑ ๐ 

ภาษาไทย ๑๕๖ ๒๘ ๔๒ ๑๒ ๒๓ ๒๖ ๑๔ ๑๐ ๐ ๘๒ ๕๓.๙๕ 
คณิตศาสตร ๑๕๖ ๒๘ ๒๘ ๓๓ ๕๐ ๑๖ ๔ ๐ ๐ ๘๙ ๕๕.๙๗ 
วิทยาศาสตร ๑๕๖ ๒ ๑๘ ๔๓ ๓๓ ๓๘ ๒๑ ๐ ๐ ๖๓ ๔๐.๓๘ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๕๖ ๔๖ ๑๗ ๑๘ ๑๔ ๑๖ ๑๗ ๒๖ ๐ ๘๑ ๕๑.๙๓ 
ประวัติศาสตร ๑๕๖ ๖๖ ๒๔ ๓๑ ๓๐ ๓๒ ๒๓ ๙ ๐ ๖๑ ๓๙.๑๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๕๖ ๑๓๓ ๒๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๕๖ ๑๐๐.๐๐ 
ศิลปะ ๑๕๖ ๕๑ ๒๒ ๒๖ ๒๗ ๑๙ ๘ ๒ ๐ ๙๙ ๖๓.๔๖ 
การงานอาชีพฯ ๑๕๖ ๒๑ ๕๑ ๓๑ ๒๙ ๑๘ ๕ ๑ ๐ ๑๐๓ ๖๖.๐๕ 
ภาษาตางประเทศ ๑๕๖ ๒๒ ๗๗ ๑๒ ๔๕ ๕๖ ๓๒ ๑ ๐ ๒๑ ๑๓.๔๖ 
รายวิชาเพิ่มเติม(ภาษาจีน) ๑๕๖ ๓ ๑๑ ๓๐ ๔๒ ๔๐ ๒๐ ๙  ๔๔ ๒๘.๒๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม
(ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร) 

๑๕๖ 
๓ ๑๔ ๓๘ ๕๑ ๒๘ ๑๗ ๔ 

 
๕๕ 

๓๕.๒๖ 

รายวิชาเพิ่มเติม
(คอมพิวเตอร) ๑๕๖ ๒ ๑๘ ๔๓ ๓๓ ๓๘ ๒๑ ๐ ๐ ๖๓ 

๔๐.๓๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 

 

 
 

กลุมสาระการเรียนรู 

ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 
จํานวน นร.ท่ี
ไดระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

รอยละ นร.ท่ี
ไดระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จํานวน
ที่เขา
สอบ 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 
๔ ๓.

๕ 
๓ ๒.

๕ 
๒ ๑.

๕ 
๑ ๐ 

ภาษาไทย ๑๕๑ ๑๖ ๒๘ ๔๗ ๓๓ ๑๕ ๑๐ ๒  ๙๑ ๖๐.๒๖ 
คณิตศาสตร ๑๕๑ ๔๕ ๒๓ ๒๗ ๒๑ ๑๔ ๑๖ ๕ ๐ ๙๕ ๖๒.๙๑ 
วิทยาศาสตร ๑๕๑ ๓๕ ๓๗ ๒๙ ๒๒ ๑๐ ๑๐ ๘ ๐ ๑๐๑ ๖๖.๐๙ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๕๑ ๔๘ ๑๔ ๑๕ ๒๗ ๑๘ ๑๑ ๑๘ ๐ ๗๗ ๕๐.๙๙ 
ประวัติศาสตร ๑๕๑ ๑๓ ๑๕ ๒๙ ๓๒ ๒๓ ๒๑ ๑๗ ๑ ๕๗ ๓๗.๗๕ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๕๑ ๑๐

๖ ๒๕ ๑๗ ๒ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑๔๘ 
๙๘.๐๑ 

ศิลปะ ๑๕๑ ๓๘ ๓๑ ๓๓ ๑๘ ๑๕ ๑๑ ๕ ๐ ๑๐๒ ๖๗.๕๕ 
การงานอาชีพฯ ๑๕๑ ๓๖ ๔๐ ๓๙ ๑๔ ๑๑ ๑๑ ๐ ๐ ๑๑๕ ๗๖.๑๖ 

ภาษาตางประเทศ ๑๕๑ ๑ ๖ ๑๑ ๒๙ ๔๖ ๓๐ ๒๗ ๑ ๑๘ ๑๑.๒๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม(ภาษาจีน) ๑๕๑ ๓๗ ๒๓ ๑๖ ๑๖ ๒๐ ๒๑ ๑๗ ๑ ๗๖ ๕๐.๓๓ 

รายวิชาเพ่ิมเติม
(ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร) 

๑๕๑ 
๒๓ ๑๐ ๒๓ ๒๔ ๔๗ ๒๒ ๑ ๑ ๕๖ 

๓๗.๐๙ 

รายวิชาเพ่ิมเติม
(คอมพิวเตอร) 

๑๕๑ 
๒๔ ๔๓ ๔๕ ๑๘ ๘ ๖ ๗ 

 
๑๑๒ 

๗๔.๑๗ 

 
 
 
 

 
 

กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 
จํานวน นร.ท่ี
ไดระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

รอยละ นร.ท่ี
ไดระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จํานวน
ที่เขา
สอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 
๔ ๓.

๕ 
๓ ๒.

๕ 
๒ ๑.

๕ 
๑ ๐ 

ภาษาไทย ๑๓๕ ๗ ๖๕ ๒๗ ๑๕ ๘ ๑๓   ๙๙ ๗๗.๓๓ 

คณิตศาสตร ๑๓๕ ๕๙ ๓๒ ๑๑ ๑๕ ๑๓ ๔ ๑  ๑๐๒ ๗๕.๕๖ 

วิทยาศาสตร ๑๓๕ ๖๒ ๘๘ ๑๗ ๒๑ ๒๐ ๖ ๐  ๘๗ ๖๔.๔๔ 

สังคมศึกษา ฯ ๑๓๕ ๓๓ ๓๐ ๔๒ ๑๕ ๑๒ ๓   ๑๐๕ ๗๕.๕๖ 

ประวัติศาสตร ๑๓๕ ๑ ๑๐ ๒๔ ๓๕ ๒๙ ๑๗ ๑๙  ๓๕ ๒๕.๙๓ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๓๕ ๑๐๒ ๒๕ ๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๓๕ ๑๐๐ 

ศิลปะ ๑๓๕ ๔๖ ๒๖ ๒๖ ๑๔ ๑๓ ๗ ๓  ๙๘ ๗๒.๙๓ 

การงานอาชีพฯ ๑๓๕ ๔๕ ๔๐ ๒๙ ๑๖ ๕ ๐ ๐ ๐ ๑๑๔ ๘๔.๔๔ 

ภาษาตางประเทศ ๑๓๕ ๐ ๑๑ ๒๐ ๒๕ ๔๑ ๒๒ ๑๖  ๓๑ ๒๒.๙๖ 

รายวชิาเพิ่มเติม
(ภาษาจีน) 

๑๓๕ 

๔๗ ๓๗ ๒๐ ๑๗ ๑๒ ๒ 
  

๑๐๔ 
๗๗.๐๔ 

รายวิชาเพิ่มเติม
(ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร) 

๑๓๕ 
๒๘ ๑๙ ๓๒ ๒๕ ๑๗ ๑๒ ๒ 

 
๗๙ 

๕๘.๑๙ 

รายวิชาเพิ่มเติม
(คอมพิวเตอร) 

๑๓๕ 
๖๘ ๔๐ ๒๐ ๕ ๒ ๐ ๐ 

 
๑๒๘ 

๙๔.๘๑ 

 
 
 



๑๓๗ 

 
 

 
 

กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  ภาคเรยีนที ่๑ 
จํานวน 

นร.ที่ไดระดับ 
๓ ขึ้นไป 

รอยละ นร.ที่
ไดระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จํานวน
ท่ีเขา
สอบ 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 
๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภาษาไทย 
๑๐๘ ๓ ๘ ๑๑ ๑๖ ๑๙ ๓๖ 

๑
๕ ๐ ๒๒ ๒๐.๓๗ 

คณิตศาสตร ๑๐๘ 
๐ ๖ ๓ ๑๒ ๑๗ ๓๑ 

๓
๙ ๐ ๙ ๘.๓๓ 

วิทยาศาสตร ๑๐๘ 
๐ ๐ ๒ ๘ ๒๒ ๓๕ 

๔
๑ ๐ ๒ ๑.๘๕ 

สังคมศึกษา ฯ ๑๐๘ ๒๘ ๑๐ ๑๘ ๒๕ ๑๙ ๑๘ ๗ ๑ ๕๖ ๕๑.๘๕ 
ประวัติศาสตร ๑๐๘ ๑๐ ๑๓ ๒๑ ๒๔ ๒๑ ๑๗ ๒ ๐ ๔๔ ๔๐.๗๔ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐๘ ๗๔ ๒๒ ๖ ๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐๒ ๙๔.๔๔ 
ศิลปะ ๑๐๘ ๑๗ ๓๔ ๒๒ ๑๙ ๑๒ ๓ ๑ ๐ ๗๓ ๖๗.๕๙ 
การงานอาชีพฯ ๑๐๘ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๑๑ ๙ ๘ ๕ ๐ ๗๕ ๖๙.๔๔ 
ภาษาตางประเทศ ๑๐๘ 

๔ ๖ ๙ ๙ ๑๗ ๒๓ 
๔
๐ ๐ ๙๑๙ ๑๗.๕๙ 

รายวิชาเพิ่มเติม(เสริมทักษะ
คณิตศาสตร) 

๑๐๘ 
๙ ๑๑ ๘๘ ๑๑ ๑๙ ๒๐ 

๓
๐ ๐ ๒๘ ๒๕.๙๓ 

รายวิชาเพิ่มเติม(ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร) 

๑๐๘ 
๓๐ ๑๒ ๑๕ ๑๐ ๑๒ ๗ 

๒
๒ ๐ ๕๗ ๕๒.๗๘ 

รายวิชาเพิ่มเติม(ภาษาจีน) ๑๐๘ ๑๓ ๑๓ ๒๘ ๑๘ ๒๐ ๑๑ ๕ ๐ ๕๔ ๕๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม(คอมพิวเตอร) ๑๐๘ ๓๗ ๒๒ ๒๓ ๑๒ ๗ ๒ ๕ ๐ ๘๒ ๗๕.๒๖ 

 
 
 

กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  ภาคเรียนที ่๒ 
จํานวน 

นร.ที่ไดระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

รอยละ นร.ที่ได
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

จํานว
นที่เขา
สอบ 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 
๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภาษาไทย ๑๐๘ ๑๓ ๑๓ ๒๑ ๑๕ ๑๗ ๑๓ ๑๕ ๐ ๔๗ ๔๓.๕๒ 
คณิตศาสตร ๑๐๘ ๘ ๑๓ ๒๖ ๑๙ ๑๙ ๑๔ ๗ ๑ ๔๗ ๔๓.๕๒ 
วิทยาศาสตร ๑๐๘ ๗ ๑๓ ๒๔ ๓๒ ๒๓ ๓ ๕ ๐ ๔๔ ๔๐.๗๔ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๐๘ ๕ ๑๗ ๓๒ ๒๒ ๑๓ ๑๒ ๖ ๐ ๕๔ ๕๐ 
ประวัติศาสตร ๑๐๘ ๓ ๖ ๑๕ ๒๐ ๓๑ ๑๗ ๑๔ ๑ ๒๔ ๒๒.๒๒ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐๘ ๖๘ ๓๐ ๕ ๔ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑๐๓ ๙๗.๗๐ 

ศิลปะ ๑๐๘ ๗ ๑๓ ๒๔ ๓๒ ๒๓ ๓ ๕ ๐ ๔๔ ๔๐.๗๔ 

การงานอาชีพฯ ๑๐๘ ๔๕ ๒๙ ๒๐ ๘ ๓ ๒ ๐ ๐ ๙๔ ๘๗.๐๔ 

ภาษาตางประเทศ ๑๐๘ ๗ ๗ ๕ ๒๒ ๑๘ ๑๗ ๒๙ ๒ ๑๙ ๑๗.๕๙ 

รายวชิาเพิ่มเติม(เสริม
ทักษะคณิตศาสตร) 

๑๐๘ 

๑๓ ๑๑ ๒๑ ๒๐ ๑๓ ๑๗ ๑๒ ๐ ๔๕ ๔๑.๖๗ 

รายวชิาเพิ่มเติม
(ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร) 

๑๐๘ 

๑๔ ๑๗ ๓๕ ๑๘ ๑๓ ๑๑ ๐ ๐ ๖๖ ๖๑.๑๑ 

รายวชิาเพิ่มเติม(ภาษาจีน) ๑๐๘ ๒๐ ๑๐ ๒๘ ๒๓ ๑๓ ๘ ๓ ๐ ๖๐ ๕๕.๕๖ 



๑๓๘ 

 

รายวชิาเพิ่มเติม
(คอมพิวเตอร) 

๑๐๘ 

๑๑ ๑๕ ๓๐ ๑๔ ๑๓ ๖ ๑๘ ๑ ๕๖ ๕๑.๘๕ 
 
 
 
 

 
 

กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒  ภาคเรียนที ่๑ 
จํานวน นร.ที่ได
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

รอยละ นร.ที่
ไดระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จํานวน
ที่เขา
สอบ 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 
๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภาษาไทย ๑๒๘ ๑๘ ๑๗ ๙ ๒๕ ๒๗ ๑๖ ๑๒ ๑ ๔๔ ๓๔.๓๘ 
คณิตศาสตร ๑๒๘ ๑๑ ๑๓ ๒๓ ๑๘ ๑๙ ๑๙ ๒๒ ๑ ๔๗ ๓๖.๗๒ 
วิทยาศาสตร ๑๒๘ ๒ ๕ ๒๓ ๔๑ ๒๖ ๑๕ ๑๓ ๑ ๓๐ ๒๓.๔๔ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๒๘ ๒๘ ๑๐ ๑๘ ๒๕ ๑๙ ๑๘ ๗ ๑ ๕๖ ๔๓.๗๕ 
ประวัติศาสตร ๑๒๘ ๑๐ ๑๕ ๑๐ ๑๘ ๒๘ ๓๐ ๑๔ ๑ ๓๕ ๒๗.๓๔ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๒๘ ๑๐๘ ๑๑ ๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๒๕ ๙๗.๖๖ 

ศิลปะ ๑๒๘ ๒๖ ๒๓ ๒๙ ๒๒ ๑๓ ๙ ๒ ๑ ๗๘ ๖๐.๙๔ 
การงานอาชีพฯ ๑๒๘ ๕ ๒๒ ๑๙ ๒๑ ๒๒ ๑๓ ๒๓ ๑ ๔๖ ๓๕.๙๔ 

ภาษาตางประเทศ ๑๒๘ ๒๘ ๔ ๑๙ ๒๖ ๒๓ ๒๓ ๐ ๑ ๕๑ ๓๙.๘๔ 
รายวิชาเพิ่มเติม(เสริมทักษะ
คณิตศาสตร) 

๑๒๘ 

๐ ๖ ๖ ๒๓ ๓๖ ๓๕ ๑๕ ๑ ๑๒ ๙.๓๘ 

รายวิชาเพิ่มเติม
(ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร) 

๑๒๘ 

๓๘ ๑๐ ๑๓ ๙ ๑๐ ๑๒ ๓๑ ๒ ๖๑ ๔๗.๖๖ 
รายวิชาเพิ่มเติม(ภาษาจีน) ๑๒๘ ๒๑ ๗ ๖ ๒๐ ๒๙ ๓๕ ๗ ๑ ๓๔ ๒๖.๕๖ 
รายวิชาเพิ่มเติม
(คอมพิวเตอร) ๑๒๘ ๗๐ ๒๘ ๑๓ ๕ ๗ ๑ ๑ ๑ ๑๑๑ ๘๖.๗๒ 

 
 

 
 

กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒  ภาคเรียนที ่๒ 
จํานวน นร.ที่ได
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

รอยละ นร.ที่
ไดระดับ ๓ ขึ้น

ไป 

จํานวน
ที่เขา
สอบ 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 
๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภาษาไทย ๑๒๘ ๓๔ ๑๒ ๒๕ ๒๖ ๘ ๑๘ ๓ ๐ ๑๗๑ ๕๕.๔๗ 
คณิตศาสตร ๑๒๘ ๑๕ ๑๖ ๑๙ ๒๔ ๓๔ ๑๖ ๑ ๐ ๕๐ ๓๙.๐๖ 
วิทยาศาสตร ๑๒๘ ๔๔ ๙ ๑๕ ๑๔ ๑๑ ๑๔ ๑๙ ๐ ๖๘ ๕๓.๑๓ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๒๘ ๕๖ ๑๖ ๒๒ ๑๔ ๑๖ ๒ ๐ ๐ ๙๔ ๗๓.๔๔ 
ประวัติศาสตร ๑๒๘ ๒๘ ๑๗ ๒๙ ๑๙ ๒๑ ๑๑ ๑ ๐ ๗๔ ๕๗.๘๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๒๘ ๕๕ ๔๑ ๑๗ ๑๒ ๒ ๐ ๐  ๑๑๓ ๘๘.๒๘ 
ศิลปะ ๑๒๘ ๑๔ ๑๒ ๒๖ ๓๔ ๑๓ ๑๒ ๑๓ ๐ ๕๒ ๔๐.๖๓ 
การงานอาชีพฯ ๑๒๘ ๕๖ ๒๒ ๑๘ ๑๘ ๙ ๒ ๐ ๐ ๙๖ ๗๕ 
ภาษาตางประเทศ ๑๒๘ ๓๗ ๕ ๑๓ ๑๔ ๑๔ ๓๓ ๓๕ ๑ ๕๕ ๔๒.๙๗ 
รายวิชาเพิ่มเติม(เสริมทักษะ
คณิตศาสตร) 

๑๒๘ 
๒๔ ๑๙ ๕๕ ๑๕ ๒๙ ๒๕ ๘ ๑ ๔๘ ๓๗.๕๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม(ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร) 

๑๒๘ 
๔๒ ๑๙ ๒๘ ๑๘ ๑๒ ๗ ๑ ๑ ๘๙ ๖๙.๕๓ 

รายวิชาเพิ่มเติม(ภาษาจีน) ๑๒๘ ๒๕ ๑๑ ๒๒ ๓๐ ๑๒ ๑๐ ๑๖ ๑ ๕๘ ๔๕.๓๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม(คอมพิวเตอร) ๑๒๘ ๑๕ ๑๖ ๑๙ ๒๔ ๓๔ ๑๖ ๑ ๐ ๕๐ ๓๙.๐๖ 

 

 
 



๑๓๙ 

 

 
 
 
 

 
 

กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓  ภาคเรยีนที่ ๑ 
จํานวน นร.ท่ี
ไดระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

รอยละ นร.ท่ี
ไดระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จํานวน
ที่เขา
สอบ 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 
๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภาษาไทย ๑๕๓ ๓ ๑๒ ๒๘ ๒๙ ๒๘ ๓๖ ๑๖ ๑ ๔๓ ๒๘.๑๐ 
คณิตศาสตร ๑๕๓ ๓ ๓ ๑๕ ๓๖ ๒๖ ๔๓ ๒๗ ๐ ๒๑ ๑๓.๗๓ 
วิทยาศาสตร ๑๕๓ ๓ ๑๒ ๓๔ ๔๑ ๓๗ ๒๓ ๓ ๐ ๔๙ ๓๒.๐๓ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๕๓ ๙ ๑๕ ๑๙ ๒๕ ๓๓ ๓๖ ๑๖ ๐ ๔๓ ๒๘.๑๐ 
ประวัติศาสตร ๑๕๓ ๓ ๑๑ ๒๐ ๒๘ ๒๙ ๓๓ ๒๘ ๑ ๓๔ ๒๒.๒๒ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๕๓ ๘๑ ๓๕ ๒๕ ๑๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑๔๑ ๙๒.๑๖ 
ศิลปะ ๑๕๓ ๒๓ ๓๓ ๒๒ ๓๔ ๑๕ ๑๙ ๗ ๐ ๗๘ ๕๐.๙๘ 

การงานอาชีพฯ ๑๕๓ ๒๖ ๕๗ ๒๓ ๒๓ ๑๘ ๖ ๐ ๐ ๑๐๖ ๖๙.๒๘ 
ภาษาตางประเทศ ๑๕๓ ๑๙ ๒๔ ๒๙ ๒๖ ๑๘ ๑๐ ๒๗ ๐ ๗๒ ๔๗.๕๙ 
รายวิชาเพิ่มเติม(เสริมทักษะ
คณิตศาสตร) 

๑๕๓ 

๑๑ ๑๘ ๒๓ ๑๔ ๑๔ ๑๙ ๕๓ ๑ ๕๒ ๓๓.๙๙ 
รายวิชาเพิ่มเติม
(ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร) 

๑๕๓ 

๗๗ ๑๓ ๑๓ ๑๐ ๘ ๗ ๒๔ ๑ ๑๐๓ ๖๗.๓๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม(ภาษาจีน) ๑๕๓ ๓๙ ๑๖ ๑๗ ๓๒ ๒๔ ๑๒ ๑๓ ๐ ๗๒ ๔๗.๐๖ 
รายวิชาเพิ่มเติม
(คอมพิวเตอร) 

๑๕๓ 

๙๓ ๓๐ ๑๕ ๑๑ ๒ ๑ ๑ ๐ ๑๓๘ ๙๐.๒๐ 
 
 
 

 
 

กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  ภาคเรียนที ่๒ 
จํานวน นร.ที่ได
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

รอยละ นร.ที่
ไดระดับ ๓ ขึ้น

ไป 

จํานวน
ที่เขา
สอบ 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 
๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภาษาไทย ๑๕๓ ๔๑ ๑๙ ๑๖ ๑๔ ๑๙ ๑๔ ๒๙ ๐ ๗๖ ๔๙.๗๓ 
คณิตศาสตร ๑๕๓ ๒๔ ๒๑ ๑๔ ๒๒ ๒๓ ๒๒ ๒๔ ๒ ๕๙ ๓๘.๕๖ 
วิทยาศาสตร ๑๕๓ ๔๘ ๓๕ ๒๘ ๑๗ ๑๙ ๖ ๐ ๐ ๑๑๑ ๗๒.๕๕ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๕๓ ๓๙ ๒๐ ๒๘ ๒๑ ๑๖ ๑๑ ๑๘ ๐ ๘๗ ๕๖.๘๖ 
ประวัติศาสตร ๑๕๓ ๕๕ ๑๔ ๑๙ ๒๑ ๑๐ ๑๔ ๒๐ ๐ ๘๘ ๕๗.๕๒ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๕๓ 
 

๙๔ ๒๗ ๑๔ ๑๒ ๕ ๐ 

 
 
 

๐ 

 
 
 

๐ ๑๓๕ ๘๘.๔ 
ศิลปะ ๑๕๓ ๒๑ ๒๓ ๑๘ ๑๙ ๑๗ ๒๐ ๓๔ ๐ ๖๒ ๔๐.๕๒ 

การงานอาชีพฯ ๑๕๓ ๔๔ ๒๐ ๑๒ ๑๙ ๑๖ ๗ ๓๓ ๒ ๗๖ ๔๙.๖๗ 
ภาษาตางประเทศ ๑๕๓ ๓๗ ๕ ๑๓ ๑๔ ๑๔ ๓๓ ๓๕ ๑ ๕๕ ๓๕.๙๕ 

รายวิชาเพิ่มเติม(เสริมทักษะ
คณิตศาสตร) 

๑๕๓ 

๓๓ ๑๔ ๑๓ ๑๑ ๑๒ ๒๘ ๔๐ ๐ ๖๐ ๓๙.๒๒ 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๕๓ ๖๑ ๑๑ ๒๐ ๒๓ ๑๙ ๑๑ ๖ ๐ ๙๔ ๖๑.๔๔ 



๑๔๐ 

 

(ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร) ๓ 
รายวิชาเพิ่มเติม(ภาษาจีน) ๑๕๓ ๔๔ ๙ ๒๖ ๓๐ ๑๖ ๑๕ ๑๒ ๐ ๗๙ ๕๑.๖๓ 

รายวิชาเพ่ิมเติม
(คอมพิวเตอร) 

๑๕๓ 

๒๔ ๒๑ ๑๔ ๒๒ ๒๓ ๒๒ ๒๔ ๒ ๕๙ ๓๘.๕๖ 
 
  
 

๔.๓ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
  

ระดับชั้น 
จํานวน นร.

ทั้งหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค) 

ดีเยี่ยม ด ี ผาน ไมผาน 
ประถมศึกษาปที ่๑ ๑๕๘ ๗๐ ๘๗ ๑๓ - 
ประถมศึกษาปที ่๒ ๑๕๘ ๔๕ ๑๐๑ ๒๓ - 
ประถมศึกษาปที่ ๓ ๑๕๙ ๓๐ ๙๖ ๔๓ - 
ประถมศึกษาปที ่๔ ๑๕๖ ๒๔ ๑๐๗ ๒๔ - 
ประถมศึกษาปที ่๕ ๑๕๑ ๓๔ ๙๕ ๑๑ - 
ประถมศึกษาปที ่๖ ๑๓๕ ๓๖ ๘๗ ๓๑ - 
มัธยมศึกษาปที ่๑ ๑๐๘ ๒๑ ๑๐๐ ๒๑ - 
มัธยมศึกษาปที ่๒ ๑๒๘ ๗๑ ๗๖ ๑๒ - 
มัธยมศึกษาปที ่๓ ๑๕๓ ๖๘ ๘๗ ๑๐ - 

รวม ๑๓๐๖ ๓๙๙ ๘๓๖ ๑๘๘ - 
เฉลี่ยรอยละ  ๓๐.๕๕ ๖๔.๐๑ ๑๔.๔๐ - 

 
 
๔.๔ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

ระดับชั้น 
จํานวน นร.

ทั้งหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอานคิด วิเคราะห และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 
ประถมศึกษาปที ่๑ ๑๕๘ ๒๙ ๑๑๗ ๑๒ - 
ประถมศึกษาปที ่๒ ๑๕๘ ๖๒ ๕๕ ๔๐ - 
ประถมศึกษาปที ่๓ ๑๕๙ ๑๖ ๑๐๐ ๔๓ - 
ประถมศึกษาปที ่๔ ๑๕๖ ๖๐ ๕๕ ๓๑ - 
ประถมศึกษาปที ่๕ ๑๕๑ ๖๔ ๗๔ ๑๓ - 

ประถมศึกษาปท่ี ๖ ๑๓๕ ๗๖ ๓๘ ๒๑ - 
มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๑๐๘ ๒๘ ๑๒ ๖๘ - 
มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๑๒๘ ๒๐ ๖๙ ๓๘ - 
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๑๕๓ ๕๑ ๖๓ ๓๙ - 

รวม ๑๓๐๖ ๘๓๖ ๖๙๙ ๑๓๗  
เฉลี่ยรอยละ  ๕๘.๗๕ ๔๙.๑๒ ๙.๖๓  

 
  
 
 



๑๔๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๕ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

  

ระดับชั้น 
จํานวน นร.

ท้ังหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

ผาน ไมผาน 
ประถมศึกษาปท่ี ๑ ๑๕๘ ๑๕๘(คน)/๑๐๐ - 
ประถมศึกษาปท่ี ๒ ๑๕๘ ๑๕๘(คน)/๑๐๐ - 
ประถมศึกษาปท่ี ๓ ๑๕๙ ๑๕๙(คน)/๑๐๐ - 
ประถมศึกษาปท่ี ๔ ๑๕๖ ๑๕๖(คน)/๑๐๐ - 
ประถมศึกษาปท่ี ๕ ๑๕๑ ๑๕๑(คน)/๑๐๐ - 
ประถมศึกษาปท่ี ๖ ๑๓๕ ๑๓๕(คน)/๑๐๐ - 
มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๑๐๘ ๑๐๘(คน)/๑๐๐ - 
มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๑๒๘ ๑๒๘(คน)/๑๐๐ - 
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๑๕๓ ๑๕๓(คน)/๑๐๐ - 

รวม ๑๓๐๖   
เฉลี่ยรอยละ  ๑๐๐  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

               บทที่ ๔ สรุปผลการพัฒนา 
(นอกเหนือจากตัวชี้วัดตามเกณฑมาตรฐาน) 

 

1. จุดเดนของสถานศึกษา  (เลือกไดมากกวา ๑ ขอ และเพิ่มเติมได) 
 

จุดเดนของสถานศึกษา   
ดานครู 
จัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพสงผลตอพัฒนาการผูเรียน 
ปลูกฝงเด็กใหมีวินัย มีเหตุผล กลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตอง 
สามารถบูรณาการสื่อการเรียนการสอนไดเปนอยางดี 
รูเปาหมายหลักสูตร/การศึกษา ทําใหวางแผนพัฒนาคุณภาพอยางมีระบบ 
วิเคราะหหลักสูตรและจัดทําแผนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
นําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพัฒนาคุณภาพใหดีขึ้น 
ประเมินพัฒนาการผูเรียนตามสภาพจริง 
จัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณภาพผูเรียน และจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมในการพัฒนาเด็ก 
ดูแล เอาใจใส ผูเรียนทั่วถึง 
นํากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช 
พัฒนากระบวนการคิดของเด็ก 
มีประสบการณในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
มีการทํางานรวมกันเปนทีม 
มีความรู ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ/เขาใจในการจัดการเรียนการสอน 
มีความรูเขาใจ/ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กที่มีความตองการพิเศษเปนอยางดี 
มีความตั้งใจและมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ ขยัน อดทน เสียสละ 
มีจํานวนเพียงพอ/คุณสมบัติตามเกณฑ 
เปนแบบอยางที่ดีของผูเรียน 
พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ/อบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามขาวสาร ขอมูล นวัตกรรมใหมๆ 
มีความสัมพันธท่ีดีระหวางผูปกครอง/ชุมชน/ผูเรียน 
ดานผูบริหาร 
มีความรูเขาใจและทักษะเก่ียวกับการพัฒนาเด็กท่ีมีความตองการพิเศษเปนอยางดี 
มีประสบการณในการเรียนการสอน 
สงเสริมการทํางานเปนทีม 
มีวิสัยทัศนและภาวะผูนาํ ท้ังดานวิชาการ และการบริหาร 
ไดรับรางวลัผูบริหารดีเดน 



๑๔๓ 

 

จุดเดนของสถานศึกษา   
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี 
มีความคิดริเริ่ม/สรางสรรค 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีมนุษยสัมพันธดี 
สรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรในโรงเรียน 
ตระหนักและสงเสริมใหครู ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
สงเสริม สนับสนุน การพฒันาความสามารถของครู 
บริหารงานโดยใชหลักการมีสวนรวม/กระจายอํานาจ 
บริหารงานบุคคลและงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ 
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
มีความเปนประชาธิปไตย 
ตระหนักถึงการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานและตวัชี้วัด 
ดานผูเรียน 
ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 
มีความขยัน/อดทน/รอบคอบ 
มีจิตใจเอื้ออาทร/เมตตากรุณา/เสียสละ/กตัญู 
มีระเบียบวินัย/รับผิดชอบ/ซื่อสัตย 
มีสัมมาคารวะตามแบบวฒันธรรมไทย 
ใชทรัพยากรอยางคุมคา/ประหยัด 
ทานอาหารมีประโยชน/มีสุขลักษณะที่ดี 
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
ทําช่ือเสียงใหกับโรงเรียนดานวิชาการ/กีฬา/ศิลปะ 
สุขภาพกาย สุขภาพจิต/สขุนิสัย ดี ชื่นชมดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
มีมนุษยสัมพันธที่ดี 
เขาใจพิษภัยและหางไกลจากสิ่งเสพติด 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาขึ้น 
มีความรูทักษะเบ้ืองตน มีทักษะในการทํางาน 
มีทักษะการวิเคราะห/การสื่อความ 
มีจินตนาการ/ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
รูจักการเปนผูนําและผูตาม/ทํางานรวมกับผูอื่นได/ทํางานเปนทีม 
กระตือรือรน/ใฝรูใฝเรียน/รักการอาน 
มีทักษะการใชกลามเน้ือ/ประสาทสัมผัส/มิติสัมพันธ 
มีอิสระในการนําเสนองานของตนเอง/กลาแสดงออก 
ดานสถานศึกษา 
ระบบการบริหารจัดการด/ี/พัฒนาองคกรอยางเปนระบบ 
การบริหารงบประมาณโปรงใสตรวจสอบได 
จัดองคกร/โครงสรางการบริหารงานโดยบุคลากรมีสวนรวม 
เปดการเรียนการสอนในระดับท่ีสูงขึ้น 
มีทุนการศึกษาและอาหารกลางวัน 



๑๔๔ 

 

จุดเดนของสถานศึกษา   
มีบริการรถรับสงผูเรียน 
มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจําป 
มีระบบสารสนเทศครบถวนและเปนปจจุบัน 
มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย/สภาพแวดลอมปลอดภัย 
สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน 
สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง เขารับการอบรม 
ใหความสําคัญและเขารวมในกิจกรรมดานศาสนสัมพันธกับทุกศาสนา 
ไดรับความรวมมือ/ยอมรับ/สนับสนุน จากผูปกครองและหนวยงานตาง ๆ ในชุมชนเปนอยางดี 
ประชาสัมพันธขาวสารของโรงเรียนใหผูปกครองและชุมชนทราบ 
การเรียนการสอนเหมาะสมกับพัฒนาการ/ความตองการของผูเรียน 
นํากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาบูรณาการเรียนการสอน 
สงเสริม/จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะกับศักยภาพและความตองการของผูเรียน 
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตของผูเรียน 
จัดกิจกรรมที่สรางจิตสาธารณะใหแกผูเรียน 
สงเสริมทักษะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการศึกษาในระดับประถม 
มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
เปนแหลงฝกประสบการณของนักศึกษาสถาบันตางๆ 
เปนแหลงเรียนรูและวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 
มีทรัพยากร ปจจัยท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอนอยางเพียงพอและหลากหลาย 
มีสภาพแวดลอมรมรื่น เหมาะเปนแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียน 
สงเสริมการใชแหลงเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่น 
วางแผนและดําเนินการวัดผล ประเมินผล ติดตามผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
จัดหลักสูตรทองถิ่น 
มีหลักสูตรประจําสถานศึกษา 
มุงสงเสริมคุณภาพใหเด็กเปนคนดี 
มีสื่อเทคโนโลยีท่ีเอื้อตอการเรียนรูอยางเพียงพอ 
มีหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรที่มีอุปกรณครบถวนตรงตามหลักสูตร 
หองเรียนทันสมัย มีระบบคอมพิวเตอรท่ีตอ LAN และ มี LCD Projector ทุกหองเรียน 
อาคารเรียน/หองประกอบ/สื่อการเรียนการสอนเพียงพอ/พรอมใช 

 
๒.   จุดควรพัฒนา (เลือกไดมากกวา ๑ ขอ และเพิ่มเติมได) 
 

จุดควรพัฒนา 
ดานครู 
การจัดการเรียนการสอนขาดความตอเนื่อง  
การจัดประสบการณการเรียนรู 
พัฒนาใหมีประสิทธิภาพในการสอน ควรเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 



๑๔๕ 

 

จุดควรพัฒนา 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ใชวิธีสอนที่หลากหลายสงเสริมการคิดวิเคราะห/สังเคราะห/สรางสรรค 
ศึกษารูปแบบ/การจัดกิจกรรม/วิธีการสอน แบบสมัยใหม 
สอน/แนะนํา เร่ืองของบาป บุญ คุณ โทษ 
สอนใหผูเรียนมีพฤติกรรมเสริมสุขภาพ 
พัฒนาบันทึกหลังการสอนและนําผลการประเมินมาใชพฒันาผูเรียน 
นําผลการฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติจริง 
จัดมุมประสบการณ กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมกลางแจง 
เนนการจัดกิจกรรมโดยใชแหลงเรียนรูภายในใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด 
การผลิตสื่อการเรียนการสอนเอง 
การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนโดยผูเรียน เพื่อน ผูปกครอง/ตามสภาพจริง/ประเมินผลการ
เรียนการสอนเปนรายบุคคล 
การทําวจิัยในชั้นเรียน 
จัดหาครูที่เปนเจาของภาษามาสอนผูเรียน 
จัดครูใหตรงสาขาวิชา 
ความรูเขาใจหลักสูตรในการเชื่อมโยงกับการจัดทําแผนการจัดประสบการณ 
   ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร/เทคโนโลยี/สื่อการสอน 
ความรูดานเทคนิคการสอน/อบรม/ศึกษาตอ 
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง 
ปลูกฝงใหครูรักงาน ลดการเขา-ออกของครู 
ไมมีการเตรียมอุปกรณการสอน 
ไมถนัดในการจัดทําเอกสารตาง ๆ 
   สงเสริมใหครูผลิตสื่อการสอนใชเอง 
ดานผูบริหาร 
  นํา การประกันคุณภาพมาใชเปนสวนในการบริหารจดัการ 
   จรรยาบรรณ/คุณธรรม จริยธรรม 
จัดบุคลากรใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาผูเรียน 
การดูแลผูใตบังคับบัญชา 
  บุคลากรมีจํานวนนอย/การจัดหาบุคลากรเพิ่มขึ้น 
ประสบการณในการบริหารงาน 
   ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานใหเปนระบบ/รูปแบบท่ีชัดเจน 
พัฒนาคุณภาพครูและสวัสดิการครู 
การสรางขวัญและกําลังใจใหครู/ยกยองผูมีความสามารถ มีผลงานดี ประพฤติด ี
บุคลากรและผูบริหารขาดความเขาในการปฏิรูปการศึกษา 
  การบริหารแบบมีสวนรวม/ใหบุคลากรมีสวนในการบริหารดวย 
  ก ารนําขอมูลและผลการประเมินใชตัดสินใจ/ปรับปรุงงาน 
ดานผูเรียน 
จิตสํานึกในความรับผิดชอบและมีวินัย/การชวยเหลือตนเอง 
ผูเรียนมุงแขงขันสูงฉายภาพความเห็นแกตัว 



๑๔๖ 

 

จุดควรพัฒนา 
ฝกใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
    มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค 
ควรมีความรักสถานศึกษา 
ตระหนักในเรื่องความประหยัด/ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
รูจักคุณคาอาหาร/ลักษณะนิสัยท่ีดี/ ถูกสุขลักษณะ  สะอาด 
สวนสูง นํ้าหนัก ไมไดมาตรฐาน 
   การรักการอาน/ใฝรูใฝเรียน 
การสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต/หองสมุด/แหลงเรียนรูตางๆ 
ทักษะในการแสวงหาความรู/การสังเกต/สํารวจ/เชื่อมโยง 
   การทํางานรวมกับผูอื่น 
ความกลาในการแสดงออก 
ความอดทน อดกล้ัน/ทํางานจนสาํเร็จ 
พัฒนาทักษะในดานอื่น ๆ นอกเหนือจากกลุมสาระ 
การคิดนอกกรอบ/พัฒนาเชิงนวัตกรรม/คิดสรางสรรค/จินตนาการ 
พัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ/การคิดวิเคราะห/ไตรตรอง/สังเคราะห 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระอังกฤษ/วิทยาศาสตร/คณิตศาสตร/ภาษาไทย/สังคม/อาชีพ/
คอมพิวเตอร 
ดานสถานศึกษา 
พัฒนาระบบการบริหารจดัการ 
   มีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนอยางสม่ําเสมอ 
  มีรถรับสงผูเรียน 
   พัฒนาขอมูลสารสนเทศอยางครบถวน/การจัดระบบขอมูลสารสนเทศ 
การประเมินพัฒนาการผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
    การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
   สงเสริมใหครูจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียน 
พัฒนาใหมีครูแกนนําและครูตนแบบ 
    จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน/ธรรมนูญ/แผนปฏิบัติการประจําป 
   มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/นิเทศ 
    การตรวจสอบภายใน 
จัดกิจกรรมที่สงเสริมความรวมมือระหวางบานกับโรงเรยีน 
การประชาสัมพันธขาวสารการดําเนินงานของโรงเรียน 
การสรางความสัมพันธกับชุมชน/ผูปกครอง/ผูเรียน/คร ู
การใหผูปกครองและผูเรียนมีบทบาทในการสนับสนุนทางวิชาการ 
การเผยแพรจุดเดนของโรงเรียน/ประชาสัมพันธใหรับรู 
การจัดกิจกรรมที่กระตุนการคิดวิเคราะห/สังเคราะห/สรางสรรค/แกปญหา/ตัดสินใจ 
การจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย 
การนําภูมิปญญาทองถิน่มาประยุกตใชในการเรียนการสอน 
   สงเสริมผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง 
พัฒนา/ประเมิน หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 



๑๔๗ 

 

จุดควรพัฒนา 
การประเมินพัฒนาการเตรียมความพรอม 
ผูปกครองยังไมเขาใจหลักสูตรการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอม 
สงเสริมการพัฒนาดานจิตสาธารณะ 
จัดทําหลักสูตรทองถิ่น ใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นได 
    ใหมีวิทยากรทองถิ่น/รวมจัดแหลงเรียนรูรวมชุมชน 
จัดใหมีศูนยวิทยาการที่สงเสริมองคความรู 
  ใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นใหเอื้อตอการเรียนการสอน 
พัฒนาแหลงเรียนรูภายในใหเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน 
ปรับปรุงสภาพแวดลอมบริเวณของโรงเรียนใหมีความสะอาด/ปลอดภัย 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน/นวัตกรรม/อุปกรณปฏิบัติการวชิาตางๆ 
หองสมุดที่ทันสมัย/หองสมุดอิเล็กทรอนิกส/หนังสือเพียงพอและหลากหลาย สามารถใหผูเรียนศึกษา
คนควา 
 
 

 
๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต (เลือกไดมากกวา ๑ ขอ และเพิ่มเติมได) 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
ดานครู 
การเขียนแผนการเรียนรูอยางเชี่ยวชาญ 
   ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใหกับผูเรียน 
  ครูผูสอนไดรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิควิธี และนวัตกรรมที่หลากหลาย 
จัดกิจกรรม/ชมรม ตามความสนใจของผูเรียน 
จัดทําแผนการเรียนทางภาษาที่หลากหลาย 
   จัดนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Mastery Learning ในวิชาคณิตศาสตร ชวงชัน้ที่ ๑ 
นําวิถีพุทธมาฝกสมาธิใหผูเรียน 
ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ/เนนสอนแบบโครงงาน/เนนสอนแบบบูรณาการ/
เนนการสอนบทบาทสมมติ 
ปรับสภาพแวดลอมเพิ่มความหลากหลายในการเรียนรู 
พัฒนาการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติ 
พัฒนาผูเรียนใหมีประสบการณจริง/การดํารงชวีิต/การใชชีวิตประจาํวัน 
สงเสริมดานการใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
สงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้นเรียน 
สงเสริมใหมีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอน 
สงเสริมการนิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู 
สงเสริมการวิเคราะหหลักสูตรเพื่อจัดทําแผนการสอน 
   ประเมินผลตามสภาพจริงและนําผลมาใช 
พัฒนาปรับปรุงการจัดทําแฟมสะสมของผูเรียนใหเปนระบบ 
   รายงานการพัฒนาการของเด็กใหผูปกครองทราบ 
วางแผนใหครูทํางานรวมกันเปนกลุม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 



๑๔๘ 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
ใหครูไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
   ครูไดรับการอบรม ศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง 
พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถเทคนิคและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   มีคุณธรรม จริยธรรม 
   มีวุฒิการศึกษาตรงตามวิชาที่สอน  
มีจํานวนครูเพียงพอกับผูเรียน 
   จัดหาครูตางชาติมาสอนภาษาตางประเทศโดยตรง 
 

 
ดานผูบริหาร 
ความเปนผูนาํ ความสามารถในการบริหารจัดการ 
แตงต้ังผูรับผิดชอบในการบริหารและดําเนินการอยางมีระบบ 
มีการวางระบบและระเบียนสําหรับการบริหารงานอยางเหมาะสม 
สงเสริมและสรางขวัญกําลงัใจแกบุคลากร 
จัดใหมีแผนพัฒนาบุคลากร ใหไดรับการศึกษาตอท่ีสูงขึ้น 
การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
ใหบุคลากรมีสวนรวม/มีความเขาใจ ในการบริหารงาน 
สงเสริมใหทํางานเปนทีม 
 

 
ดานผูเรียน 
ผูเรียนมีระเบียบ วินัย/รับผิดชอบตอหนาที่ 
จัดกิจกรรมสงเสริม ปลูกจิตสํานึก ใหผูเรียน เห็นคุณคา สิ่งแวดลอม ทรัพยากร 
จัดทําบันทึกความดี 
ผูเรียนมีสุขนิสัยท่ีดี รูจักการออมทรัพยและการใชทรัพยากรอยางประหยัด 
รูพิษภัยและหางไกลจากยาเสพติด 
ปลูกจิตสํานึกผูเรียนโดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมที่ดี 
มีคุณธรรมจริยธรรม คานิยมอันพึงประสงค จิตสํานึกทีด่ี 
รักความเปนไทย/มีสัมมาคาราวะ/พูดจาไพเราะ/มีความสุภาพ เรียบรอย/มีมารยาท 
รูคุณคาการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
ฝกผูเรียนใหกลาคิด กลาแสดงออก 
พัฒนาผูเรียนใหเปนผูใฝเรียนใฝรู/มีความกระตือรือรน 
การอยูรวมกับผูอื่น/พึ่งพาตนเองได 
ฝกความเปนผูนํา/ผูตาม 
   ฝกกระบวนการทํางานอยางเปนขั้นเปนตอน 
ฝกกระบวนการทํางานเปนกลุม 
สงเสริมความรัก สามัคค ี
   การออกกําลังกาย 



๑๔๙ 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
จัดกิจกรรมสงเสริม/พัฒนา  พฤติกรรม บุคลิกภาพ และศักยภาพของผูเรียน 
การทําโครงงาน 
เขาคายภาษาอังกฤษ/วิชาการ/ผูเรียนเกง/คายอื่นๆ 
จัดกิจกรรมสงเสริมทักษะดานมิติสัมพันธ 
พัฒนาทักษะการพูด/อาน/เขียน 
สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการคิด/การแกปญหา/สามารถตัดสินใจได 
   สังเคราะห วิเคราะห อธิบายเหตุการณ ได 
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้นทุกกลุมสาระการเรียนรู 
มีผลสัมฤทธิ์สูงตามเกณฑมาตรฐาน/สามารถศึกษาตอในระดับสูงไดอยางด ี
สนับสนุนใหผูเรียนเขาแขงขันดานวิชาการใหมากขึ้น 
ผูเรียนมีความรูความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเรียนรู และทบทวนบทเรียนบน 
Learning Space ในวิชาตาง ๆ 
ผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียน 
พัฒนาผูเรียนดานศิลปะ ดนตร ีกีฬา/ใหผูเรียนรวมกิจกรรมตามความถนัด สนใจ 

 
 

ดานสถานศึกษา 
จัดทําโครงสรางการบริหารชัดเจน /แผนกลยุทธ/แผนพัฒนาสถานศึกษา/ธรรมนูญสถานศึกษา/
แผนภูมิองคกร/โครงสรางการบริหาร 
วางแผนงบประมาณใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 
วางแผนพฒันาผูเรียนใหครอบคลุมพัฒนาการทุกดาน 
สรางผูปรวิรรตเพื่อแบงเบาภาระของผูบริหาร 
การบริหารโครงการ กิจกรรมที่มีการนิเทศติดตามอยางตอเนื่อง 
ประเมินผลการปฏิบัติงานกอน/ระหวาง/หลัง การดําเนินงาน 
  นําระบบประกันคุณภาพมาใชในการบริหาร 
มีการติดตามการประเมิน/ตรวจสอบ/นิเทศ 
   พัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
นําเทคโนโลยีมาใชกับการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
นําชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น องคกรตางๆ เขามามีบทบาทในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
   มีสัมพันธท่ีดีกับชุมชน/ผูปกครอง/ผูเรียน/ครู 
   จัดการศึกษาโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม/ประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธกิจกรรมของสถานศึกษาใหทั่วถึง 
สงเสริมกิจกรรมทัศนศึกษา 
   สงเสริมดานจิตสาธารณะ 
ปรับการจัดการเรียนการสอน/แผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
นํานวัตกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
พัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 



๑๕๐ 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
ประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา 
นําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนตอคุณภาพผูเรียน 
จัดหาหนังสือใหเพียงพอตอความตองการของบุคลากรและผูเรียน 
   พัฒนาคร/ูสนับสนุนใชสื่อ/อบรม/นิเทศ/ดูงาน 
สงเสริมการรักการอาน/ใฝรูใฝเรียน 
พัฒนาแหลงเรียนรูภายใน/สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เอ้ือตอการเรียนรู 
ปรับปรุงหองปฏิบัติการใหทันสมัยและเหมาะสมกับผูเรียน 
พัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกส/จัดหาหนังสือ/สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เพิ่มพื้นท่ีปฏิบัติงานสําหรับกลุมสาระที่เนนการปฏิบัติ 
ปรับปรุงอาคารสถานที่  สภาพแวดลอม ไมใหทรุดโทรม 
สงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่น 
 

 
 

๔.   ความตองการความชวยเหลือ (เลือกไดมากกวา ๑ ขอ และเพิ่มเติมได) 
ความตองการความชวยเหลือ 

ดานครู 
ความรู ความเขาใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอน 
ความรู ความเขาใจในเรื่องการวัดผล ประเมินผล 
ความชาํนาญดานการจัดการศึกษา 
ความรู ความเขาใจในเรื่องการจัดทําแผนการเรียนการสอนที่ถูกตอง 
การใชเทคโนโลยีทางการศึกษา 
เอกสาร คูมือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ใหครูเขารับการอบรม/ศึกษา/ดูงาน/เขาถึงขาวสาร งานดานวิชาการอยางตอเนื่อง 
การอบรมเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
ขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา 
ครูไมจบปริญญาตร/ีไมตรงสาขาท่ีสอน 
ตองการวิทยากรมาใหความรูเพิ่มเติม 
การสงเสริมใหครูเรียนสูงขึ้น 
 

 
ดานผูบรหิาร 
การแนะนําแนวทางบริหารหลักสูตร/บริหารจัดการท่ีดี 
สงเสริมใหความรู/อบรมใหแกผูบริหาร 
การสงเสริมและสรางขวัญกําลังใจบุคลากร 
 สวัสดิการบุคลากร 
การลดหยอนภาษ ี
ทุนการศึกษา 
 



๑๕๑ 

 

ความตองการความชวยเหลือ 
 

ดานผูเรยีน 
อาหารกลางวัน 
อาหารเสริม 
   การฝกฝนดานการคิด 
ความกลาแสดงออก 
การพัฒนาเด็กพิเศษ/ดูแลเอาใจใสเด็กที่พัฒนาการชากวาผูอื่น 
การชวยเหลือผูอื่น/ความมีนํ้าใจ 
ใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ/ใชของอยางมีคุณคา/ประหยัด 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 
เปดโอกาสใหผูเรียนไดแขงขันทางวิชาการ 
ใหผูเรียนไปทัศนศึกษา/เรียนรูนอกหองเรียน 
 

 
ดานสถานศึกษา 

การจัดระบบนิเทศ การตดิตามผลการสอนของครู 
การขาดบุคลากรที่มีความรูตรงตามวิชาที่สอน/ฝายสนับสนุนการสอน 
การติดตามตรวจสอบ/ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 
ใหผูรูมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
วิทยากรที่ใหความรู ดานเทคนิคการจัดการเรียนการสอน/ทักษะกระบวนการ 
    คําแนะนําจาก สมศ. ในการปฏิบัติงาน/การประเมินคุณภาพ 
    ผูปกครองมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
ใหชุมชนเขามาใหความรูภูมิปญญาทองถิ่น 
การใหคําปรึกษา แนะนํา/นิเทศ 
   ขาวสารทางการศึกษา 
การประชาสัมพันธการอบรม เอกสารที่เก่ียวของใหกับทางโรงเรียน 
การสนับสนุนงบประมาณการสรางหองปฏิบัติการตาง ๆ 
การสงเสริมทางดานกีฬา/อุปกรณเครื่องเลนตางๆ 
งบประมาณ 
จัดแหลงเรียนรูสําหรับชุมชน 
ทุนการศึกษา/กองทุนผูเรียน 
กระบวนการจัดการเรียนรูและนวัตกรรม 
สื่อการเรียนการสอน/เทคโนโลย/ีหนังสือคนควา 
จัดหาตําราเรียนที่เหมาะสมแกการคนควาและมีเพียงพอ 
จัดทําหลักสูตรทองถิ่น 
 

 
 

 


