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ค าน า 
  

 รายงานประจ าปีของสถานศกึษา ปีการศกึษา 2562 ฉบบันี ้ โรงเรียนรม่ไมไ้ดจ้ดัท าขึน้ตามกฎกระทรวง 

วา่ดว้ย การประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ.2561 ขอ้ 3 ท่ีระบใุหส้ถานศกึษาแตล่ะแหง่จดัใหมี้ระบบการประกนั

คณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษาใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  ท่ีรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการประกาศ

ก าหนดให้สถานศึกษาใช้เทียบเคียงในการจัดการศึกษาพรอ้มทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศกึษาท่ีมุ่งคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว ้จดัใหมี้การประเมินผล

และตรวจสอบคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพฒันาสถานศึกษาใหมี้

คณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจดัส่งรายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีใหแ้ก่หน่วยงานตน้สงักัด

และหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลสถานศกึษาเป็นประจ าทกุปี 

 เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศกึษาฉบบันี ้ประกอบส่วนส าคญั  คือ สว่นท่ี 

1  บทสรุปของผูบ้ริหาร  ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูพืน้ฐาน  ส่วนท่ี 3 ผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา  สรุปผลการ

ประเมินและแนวทางการพฒันาและสว่นท่ี 4 ภาคผนวก 

 โรงเรียนรม่ไมข้อขอบคณุคณะกรรมการด าเนินงานและผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ายท่ี มีส่วนรว่มในการรายงาน

ผล ประเมินผล กิจกรรมโครงการต่างๆ เพ่ือจัดท าเป็นขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือรายงานผล  จนสามารถจัดท า

เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษาและหวังว่าจะเป็นประโยชนต์่อการพัฒนา

คณุภาพสถานศกึษาตอ่ไป 

       

โรงเรียนร่มไม้ 
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ส่วนที ่1 

บทสรุปของผู้บริหาร 
 
ตอนที ่1  ข้อมูลพืน้ฐาน 

 โรงเรียนรม่ไม ้ รหสั 11200100013 ท่ีตัง้เลขท่ี  299/26  ซอย 12  ถนนเศรษฐกิจ  ต  าบลบา้นสวน  
อ าเภอเมือง  จงัหวดั ชลบรุี  รหสัไปรษณีย ์ 20000  สงักดัส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน 
โทรศพัท ์ 098-4577111,098-4567222 / โทรสาร  038-276237  E-mail : office@rommai.com  
Website: www.rommai.com  ไดร้บัอนญุาตจดัตัง้เม่ือ 15 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2539  เปิดสอนระดบัชัน้   
อนบุาล  ถึงระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  6  จ  านวนนกัเรียน  290 คน  จ านวนบคุลากรโรงเรียน 32 คน 
 
ตอนที ่2  การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
ระดับปฐมวัย 

1) มาตรฐานการศกึษาระดบัปฐมวยั ระดบัคณุภาพ ยอดเย่ียม 
2) หลกัฐานสนบัสนนุผลการประเมินตนเองตามระดบัคณุภาพ 

พฒันาการทัง้ 4 ดา้น ทกุระดบัชัน้ของการศกึษาปฐมวยั ตัง้แตร่ะดบัชัน้อนบุาลปีท่ี 1 
ถึง ชัน้อนบุาลปีท่ี 3 ประจ าปีการศกึษา 2562 โดยเฉล่ียคิดเป็นรอ้ยละ 98.77 อยูใ่นระดบัคณุภาพดี และรอ้ย
ละ 1.23 อยูใ่นระดบัพอใช ้และไมมี่ระดบัปรบัปรุง 

3) โรงเรียนมีแผนจะพฒันาตนเองตอ่ไปอย่างไรใหไ้ดร้ะดบัคณุภาพท่ีดีขึน้กว่าเดมิ 1 ระดบั 
  พฒันางานดา้นบคุลากรใหมี้ครูปฐมวยัตรงเองหรือสง่เสริมครูเขา้รบัการอบรม ใหมี้ความรู้
ความสามารถดา้นการจดัารเรียนการสอนปฐมวยัเพิ่มขึน้  

4) นวตักรรม/แบบอยา่งท่ีดี  
– 

5) ความโดดเดน่ของสถานศกึษา 
การเป็นแบบอย่างใหห้นว่ยงานภายนอกเขา้มาศกึษาดงูาน ดา้นปฐมวยัในปีการศกึษา 2562 

จ านวน 5 ครัง้ ไดแ้ก่  1) ส านกัการศกึษาดงูาน เทศบาลนครราชสีมา 2) กลุม่เครือขา่ยการศกึษายมเหนือ 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาแพร ่เขต 1  3) ศนูยแ์พทยศาสตรศกึษาชัน้คลินิก โรงพยาบาล
ชลบรุี  4) โรงเรียนอนบุาลมณีรตัน ์กรุงเทพมหานคร  และ 5)โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮวัเคียว กรุงเทพมหานคร 

6) โรงเรียนไดด้  าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศกึษาธิการ 
6.1 จดัท าหลกัสตูรปฐมวยั พ.ศ.2560 
6.2 ด  าเนินโครงการบา้นนกัวิทยาศาสตรน์อ้ย ประเทศไทย 

   6.3 จดัการสอนแบบมอนเตสซอรี่ Montessori ตัง้แตเ่ตรียมอนบุาล ถึงอนบุาลปีท่ี 3  
   6.4 ด าเนินงานตาม มาตรฐานสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัแหง่ชาติ 
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ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
1) มาตรฐานการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ระดบัคณุภาพ  ยอดเย่ียม 
2) หลกัฐานสนบัสนนุผลการประเมินตนเองตามระดบัคณุภาพ 

โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพโดยความรว่มมือ 
ของทกุภาคส่วน ด าเนินการพฒันาสถานศกึษาใหมี้สภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกท่ีเอือ้ตอ่การจดัการ
เรียนรูอ้ยา่งมีคณุภาพ ประกอบกบักระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และน าเทคโนโลยี
เขา้มาชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการศกึษาจงึท าใหผู้เ้รียนมีคณุภาพเป็นท่ีประจกัษแ์สดงไดจ้าก ผลการ
ทดสอบดงัตอ่ไปนี ้ 
 2.1)  ผลการประเมินความสามารถดา้นการอา่นของผูเ้รียน (Reading Test : RT)    
ชัน้ประถมศกึษา ปีท่ี 1 ประจ าปีการศกึษา 2562 มีคะแนนเฉล่ียดา้นอา่นรูเ้รื่อง คดิเป็นรอ้ยละ 81.14 คะแนน
เฉล่ียดา้นอา่นออกเสียง คดิเป็นรอ้ยละ 79.38 สงูกวา่ระดบัประเทศทัง้สองดา้น 
 2.2)  ผลการทดสอบระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน NT  ชัน้ประถมศกึษา ปีท่ี 3 ประจ าปีการศกึษา 2562 
มีคะแนนเฉล่ียดา้นภาษาไทย(Thai Language) คิดเป็นรอ้ยละ 72.30     
คะแนนเฉล่ียดา้นคณิตศาสตร ์(Mathematics) คดิเป็นรอ้ยละ 61.76  สงูกวา่ระดบัประเทศทัง้สองดา้น 
 2.3)  ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน ( O-NET )  ชัน้ประถมศกึษา ปีท่ี 6 
ประจ าปีการศกึษา 2562 คะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร ์คิดเป็นรอ้ยละ 55.60  วิชาวิทยาศาสตร ์คิดเป็นรอ้ยละ 
59.61 วิชาภาษาไทย คิดเป็นรอ้ยละ 68.54 และวิชาภาษาองักฤษ คดิเป็นรอ้ยละ 76.90 สงูกวา่ระดบัประเทศ 
ทกุกลุม่สาระ 

3) โรงเรียนมีแผนจะพฒันาตนเองตอ่ไปอย่างไรใหไ้ดร้ะดบัคณุภาพท่ีดีขึน้กว่าเดมิ 1 ระดบั 
 แผนปฏิบตังิานท่ี  1  สง่เสรมิใหค้ณุครูมีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องการจดัการเรียนการสอน
วิทยาการค านวณ สามารถน ามาจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

4) นวตักรรม/แบบอยา่งท่ีดี - 
5) ความโดดเดน่ของสถานศกึษา 

5.1)  โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ระดบัชัน้ 
ประถมศกึษาปีท่ี 6 ประจ าปีการศกึษา 2562  เฉล่ียรวมทกุกลุม่สาระการเรียนรูส้งูเป็นอนัดบัท่ี 1 ของโรงเรียน
เอกชนจงัหวดัชลบรุี และเป็นอนัดบัท่ี 1 ของจงัหวดัชลบรุี 
  5.2)  โรงเรียนมีผลการประเมินคณุภาพผูเ้รียน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 (NT) ปีการศกึษา 2562 
ไดค้ะแนนเฉล่ียรวม 3 ดา้น  สงูกวา่ระดบัประเทศ ล าดบัท่ี 2 ของโรงเรียนเอกชนจงัหวดัชลบรุี และเป็นอนัดบัท่ี 
5 ของจงัหวดัชลบรุี 
 

        นางสาวจนัทนา  สภุาพงษ ์
               ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
                                         15 พฤษภาคม 2563 
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ส่วนที ่2 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
 

1.ข้อมูลพืน้ฐาน 

1.1  โรงเรียน รม่ไม ้   รหสัโรงเรียน  1120100013 
ท่ีตัง้   299/26  ซอย 12  ถนนเศรษฐกิจ  ต าบลบา้นสวน  อ าเภอเมืองชลบรุี  จงัหวดัชลบรุี  

รหสัไปรษณีย ์ 20000   
สงักดั ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน     

ท่ีตัง้   299/26  ซอย 12  ถนนเศรษฐกิจ  ต าบลบา้นสวน  อ าเภอเมืองชลบรุี  จงัหวดัชลบรุี  

รหสัไปรษณีย ์ 20000   

 ไดร้บัอนญุาตจดัตัง้เม่ือ วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2539  เปิดสอนระดบัชัน้ เตรียมอนบุาล  
ถึงระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  จ  านวนนกัเรียน  290 คน  จ านวนบคุลากรโรงเรียน 32 คน 

ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  
 บคุคลธรรมดา 
 นิตบิคุคล 

 หา้งหุน้สว่นจ ากดั/บริษัท 
 มลูนิธิในพทุธศาสนา/การกศุลของวดั 
 มลูนิธิในครสิตศ์าสนา 
 มลูนิธิในศาสนาอิสลาม 
 อ่ืน ๆ  (ระบ)ุ.................................     

ประเภทโรงเรียน 
   ประเภทโรงเรียนในระบบ 

   สามญัศกึษา 
   การกศุลของวดั 

   การศกึษาพิเศษ 
   การศกึษาสงเคราะห ์
   ในพระราชปูถมัภ ์
   สามญัปกติ 
   อิสลามควบคูส่ามญั  

การจัดการเรียนการสอน 
   ปกต ิ (สามญัศกึษา) 
   English Program      
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1.2 จ านวนห้องเรียน/ผู้เรียนจ าแนกตามระดับทีเ่ปิดสอน 

ระดับทีเ่ปิดสอน 
จ านวนห้องเรียน 

จ านวนผู้เรียน
ปกต ิ 

จ านวนผู้เรียนที่
มีความต้องการ

พเิศษ 

รวม
จ านวน
ผู้เรียน 

ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EP ชาย หญิง ชาย หญิง 
ระดับก่อนประถมศึกษา - 22 17 - - 39 
อนบุาลปีท่ี 1 3 - 33 27 - - 60 
อนบุาลปีท่ี 2 2 - 22 24 - - 46 
อนบุาลปีท่ี 3 2 - 17 18 - - 35 

รวม 7 - 94 86 - - 180 
ระดับประถมศึกษา        
ประถมศกึษาปีท่ี 1 1 - 12 11 - - 23 
ประถมศกึษาปีท่ี 2 1 - 6 10 - - 16 
ประถมศกึษาปีท่ี 3 1 - 5 7 - - 12 
ประถมศกึษาปีท่ี 4 1 - 15 9 - - 24 
ประถมศกึษาปีท่ี 5 1 - 4 8 - - 12 
ประถมศกึษาปีท่ี 6 1 - 13 10 - - 23 

รวม 6 - 55 55 - - 110 
รวมท้ังสิน้ 14 - 149 141 - - 290 

 
1.3    จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
              1.3.1 สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกวุฒกิารศึกษาและประเภท/
ต าแหน่ง 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต ่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      

- ผูร้บัใบอนญุาต - - 1 - 1 

- ผูจ้ดัการ - - - - - 

- ผูอ้  านวยการ - - 1 - 1 

- รอง/ผูอ้  านวยการ - 1 - - 1 

รวม  1 2  3 

2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย      

- ครูบรรจ ุ - 7 - - 7 
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ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต ่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

- ครูตา่งชาติ - 7 - - 7 
3. ผู้สอนการศึกษาข้ันพืน้ฐาน      

ระดบัประถมศกึษา - - - - - 

- ครูบรรจ ุ - 8 - - 8 

- ครูตา่งชาติ - 3 - - 3 
รวม  25   25 

4. บุคลากรทางการศึกษา      

- เจา้หนา้ท่ี - 4 - - 4 
5.อื่นๆ (ระบุ)... - - - - - 

รวม - 4 - - 4 

รวมทัง้สิน้ - 30 2 - 32 

 
สรุปอัตราส่วน 

              ระดับปฐมวัย 

จ านวนผูเ้รียนตอ่ครู    12 : 1 
จ านวนผูเ้รียนตอ่หอ้ง  20 : 1   

 ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

  ระดับประถมศึกษา 

จ านวนผูเ้รียนตอ่ครู    10 : 1 
จ านวนผูเ้รียนตอ่หอ้ง  18 : 1 

 1.3.2  สรุปจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  กรณีท่ี 1  ครูสอนหลายระดบัชัน้ใหก้รอกขอ้มลูในระดบัท่ีมีจ  านวนชั่วโมงสอนมากท่ีสดุ 

  กรณีท่ี 2  ครูท่ีจบวิชาเอกการประถมศกึษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนไดใ้นทกุวิชา ในระดบัประถม
ศกึษา 

ระดับ/กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวนครูผู้สอน 
ปฐมวัย ประถมศึกษา 

ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก  ไม่ตรงเอก 

ปฐมวยั  - 9 - - 
ภาษาไทย - - 2 - 
คณิตศาสตร ์ - - 1 - 



9 

 

ระดับ/กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวนครูผู้สอน 
ปฐมวัย ประถมศึกษา 

ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก  ไม่ตรงเอก 

วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี 

- - 2 - 

สงัคมศกึษา ศาสนา 
วฒันธรรม 

- - - 1 

สขุศกึษาและพลศกึษา - - 1 - 
ศลิปะ/ดนตรี - - 2 - 
การงานอาชีพ - - - - 

ภาษาตา่งประเทศ - - - 1 
 

  1.3.3  สรุปจ านวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จ านวนครูผู้สอน 
ประถมศึกษา 

กิจกรรมนกัเรียน - 
- ลกูเสือ 8 
- เนตรนารี - 
- ยวุกาชาด - 
- ผูบ้  าเพ็ญประโยชน ์ - 
- รกัษาดนิแดน (ร.ด.) - 
- กิจกรรมชมุนมุ ชมรม - 
- อ่ืนๆ...ใหร้ะบ ุ - 

กิจกรรมแนะแนว 6 
กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน ์ 6 

 
 
 
 
 
 
 



10 

 

   1.3.4   สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพญ็
ประโยชน ์

ลกูเสอื/เนตรนาร ี
/ยวุกาชาด/ผูบ้  าเพ็ญประโยชน ์

จ านวน
ผูบ้งัคบับญัชา 

จ านวนวฒุิทางลกูเสอื การจดัตัง้กองลกูเสอื 
มีวฒุ ิ ไมม่ีวฒุ ิ จดัตัง้ ไมจ่ดัตัง้ 

ลกูเสือ เนตรนารี ส ารอง 4 1 3   
ลกูเสือ เนตรนารี สามญั  4 1 3   
ลกูเสือ เนตรนารี สามญัรุน่ใหญ่      
ลกูเสือ เนตรนารี วิสามญั      

ยวุกาชาด      

ผูบ้  าเพ็ญประโยชน ์      

รวม 8 2 6 - - 

  1.3.5 สรุปจ านวนครูทีเ่ข้ารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม 
จ านวนครูทีเ่ข้ารับ 

การอบรม (คน) 
หน่วยงานทีเ่ข้ารับการอบรม ปี พ.ศ.2561 

2  1. การอบรมเชิงปฏิบตักิาร “การพฒันา
ศกัยภาพเป็นครูแกนน าเพ่ือการพฒันาโรงเรียน
คณุธรรม” ปี 2561 ส  านกังานคณะกรรมการ
สง่เสรมิการศกึษาเอกชน 

ปี พ.ศ.2561 

21 2.การอบรมขยายผลเพื่อการพฒันาโรงเรียน
คณุธรรม โดยโรงเรียนรม่ไม ้

ปี พ.ศ.2561 

 
2.ข้อมูลพืน้ฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ปรัชญา “การศกึษาพฒันาคนใหเ้ก่ง ดี และมีความสขุ” 

วิสัยทศัน ์ โรงเรียนรม่ไมจ้ะเป็นโรงเรียนในแนวกึ่งนานาชาติท่ีไดม้าตรฐานและทนัสมยั มีระบบ
บริหารจดัการท่ีทนัสมยั  มีบคุลากรท่ีมีคณุภาพเอาใจใส่เด็กเสมือนบตุรหลานของตน  
เป็นท่ียอมรับว่าเป็นโรงเรียนชั้นน าในจังหวัดชลบุรี  นักเรียนมีความโดดเด่นด้าน
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี พร้อมท่ีจะเป็นพลเมืองของโลก  นักเรียนเป็นผู้ท่ีมี
คณุธรรมจรยิธรรม  มีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์ มีความรูต้รงตามหลกัสตูรมีสขุภาพ
กายสุขภาพจิตท่ีดี  เป็นผูท่ี้คิดเป็น ท าเป็น ใฝ่เรียนรู ้กลา้แสดงออก รกัชาติ ศาสนา 
และสถาบันพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และด ารงชีวิตโดย
ค านงึถึงสงัคมสว่นรวมเป็นหลกั 
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การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
พันธกจิ ระดับปฐมวัย 

1.  สง่เสรมิและพฒันาเดก็ใหมี้คณุภาพ และมีพฒันาการครบทัง้ 4 ดา้น  ดา้นรา่งกาย  
ดา้นอารมณแ์ละจิตใจ ดา้นสงัคม และดา้นสตปัิญญา 
2.  สง่เสรมิและพฒันาใหเ้ดก็มีทกัษะชีวิตท่ีเหมาะสมตามวยั 
3.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและตรงตามความต้องการของผู้เรียน 
ผูป้กครองและชมุชน  
4.  จดักิจกรรมประสบการณก์ารเรียนรู ้การวดัและประเมินผลท่ีหลากหลายอย่างมี
คณุภาพ  เอือ้ตอ่การพฒันาผูเ้รียนอย่างรอบดา้น เด็กเรียนรูอ้ย่างมีความสขุ พฒันา
เตม็ตามศกัยภาพของแตล่ะบคุคล    
5.  จดัหาบคุลากรใหเ้พียงพอ และ ส่งเสริมครูและบคุลากรทางการศกึษาใหมี้ความรู้
ความสามารถ มีคณุภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6.  โรง เ รี ยนมีระบบการบริหารจัดก ารทันสมัย  มีประสิท ธิภาพและทันต่อ
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี   
7.  โรงเรียนมีระบบการประกันคณุภาพภายใน  มีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ
อยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง  
8.  ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม อาคารสถานท่ี ส่ือ เทคโนโลยี และอุปกรณใ์หเ้พียงพอ
และทนัสมยัอยูเ่สมอ 
9.  สรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกบัชมุชน สง่เสรมิและสนบัสนนุใหช้มุชนเขา้มามีสว่นรว่ม 
ในการจดัการศกึษา 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา                  
มีคณุธรรม จรยิธรรม มีสขุภาพกาย สขุภาพจิตท่ีสมบรูณ ์รกัความเป็นไทย  
และรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
2.  จดักิจกรรมสง่เสรมิใหน้กัเรียนมีสขุภาพกาย สขุภาพจิตท่ีดีและมีคา่นิยม 
อนัพงึประสงคต์ามหลกัสตูรสถานศกึษา 
3.  พฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาและสง่เสรมิการจดัการเรียนการสอนท่ีมีคณุภาพ  
ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพทุธศกัราช 2542 โดยจดัใหมี้หลกัสตูร 
ของโรงเรียนโดยยดึตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพ.ศ. 2551 (ฉบบัปรบัปรุง  
พ.ศ.2560) และหลกัสตูรปฐมวยั พ.ศ.2560 ท่ีปรบัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
ของผูเ้รียน ผูป้กครองและชมุชน  
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การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
พันธกจิ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (ต่อ) 

4.  จัดกระบวนการการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายอย่างมี
คุณภาพ  เอือ้ต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบดา้น นักเรียนเรียนรูอ้ย่างมีความสุข 
พฒันาเตม็ตามศกัยภาพของแตล่ะบคุคล    
5.  จดัหาบคุลากรใหเ้พียงพอ และ ส่งเสริมครูและบคุลากรทางการศกึษาใหมี้ความรู้
ความสามารถ มีคณุภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6.  โรง เ รี ยนมีระบบการบริหารจัดการทันสมัย  มีประสิท ธิภาพและทันต่อ
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี   
7.  โรงเรียนมีระบบการประกันคณุภาพภายใน  มีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ
อยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง  
8.  ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม อาคารสถานท่ี ส่ือ เทคโนโลยี และอุปกรณใ์หเ้พียงพอ
และทนัสมยัอยูเ่สมอ 
9.  สรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกบัชมุชน สง่เสรมิและสนบัสนนุใหช้มุชนเขา้มามีสว่นรว่มใน
การจดัการศกึษา 

เป้าหมาย ระดับปฐมวัย 
     จากการก าหนดพนัธกิจ น ามาก าหนดเป็นเปา้หมายในการด าเนินงาน ในเชิง
ปรมิาณและเชิงคณุภาพ   ในระยะ  3  ปี  ดงันี ้
1.  เด็กรอ้ยละ  90  มีพฒันาการดา้นร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสยัท่ีดี และดแูลความ
ปลอดภยัของตนเองอยูใ่นระดบัยอดเย่ียม 
2.  เดก็รอ้ยละ  90  มีพฒันาการดา้นอารมณจ์ิตใจ ควบคมุและแสดงออกทางอารมณ ์
อยูใ่นระดบัยอดเย่ียม 
3.  เด็กรอ้ยละ  90  มีพฒันาการทางดา้นสงัคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสงัคมในระดบัยอดเย่ียม 
4.  เด็กรอ้ยละ  90  มีพัฒนาการดา้นสติปัญญา ส่ือสารได ้มีทักษะการคิดพืน้ฐาน
แสวงหาความรูอ้ยูใ่นระดบัยอดเย่ียม 
5.  ครูร้อยละ  90 พัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล อยูใ่นระดบัยอดเย่ียม  
6.  โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการท่ีดี มีการพฒันาหลกัสูตรหลักสูตร
ครอบคลมุพฒันาการทัง้ 4 ดา้น สอดคลอ้งกบับรบิทของทอ้งถ่ิน ระดบัยอดเย่ียม 
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การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าหมาย ระดับปฐมวัย (ต่อ) 

7.  ผู้บริหารมีการพัฒนากระบวนการบริหารอย่างเป็นระบบ  ทันสมัย ทันต่อ
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีและจดัการสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ อยู่ในระดบั
ยอดเย่ียม  
8.  ผูบ้ริหารมีการพฒันาครูและบคุลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ อยู่ในระดบั
ยอดเย่ียม  
9.  โรงเรียนมีระบบการประกันคณุภาพภายในใหมี้ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
อยูใ่นระดบัยอดเย่ียม  
10.  โรงเรียนจดัสภาพแวดลอ้มใหส้วยงาม  ร่มรื่น  เอือ้ต่อการเรียนรูท้ัง้ภายในและ 
ภายนอกโรงเรียน อยูใ่นระดบัยอดเย่ียม 
11.  ชมุชนใหค้วามรว่มมือกบัโรงเรียนและมีส่วนรว่มในการจดัการศกึษา อยูใ่นระดบั
ยอดเย่ียม  

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
    จากการก าหนดพนัธกิจ  น ามาก าหนดเป็นเป้าหมายในการด าเนินงาน ในเชิงปริมาณ  และเชิง
คณุภาพ   ในระยะ  3  ปี  ดงันี ้
1.  ผูเ้รียนรอ้ยละ  85  มีผลสมัฤทธ์ิทางการวิชาการ อยูใ่นระดบัดีเลิศ 
2.  ผูเ้รียนรอ้ยละ  85  ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและ
การคิดค านวณ ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคดิเห็น และแกปั้ญหา อยูใ่นระดบัดีเลิศ  
3.  ผูเ้รียนรอ้ยละ  95 มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี ยอมรบัท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกตา่งและหลากหลาย อยูใ่นระดบัยอดเย่ียม 
4.  ผูเ้รียนรอ้ยละ  95  มีคณุลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีสถานศกึษาและมีลกัษณะ
ท่ีพงึประสงคต์ามคา่นิยม  12 ประการ อยูใ่นระดบัยอดเย่ียม  
5.  ครูรอ้ยละ  90 พฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

ใหมี้ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล อยูใ่นระดบัยอดเย่ียม  
6.  ครูรอ้ยละ  90  จดักิจกรรมการเรียนรูใ้หผู้เ้รียนมีทกัษะชีวิต  และสามารถปฏิบตัิ
ตนตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูใ่นระดบัยอดเย่ียม  
7.  โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม และ 
เหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน  อยูใ่นระดบัยอดเย่ียม  
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การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าหมาย ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (ต่อ)     

8.  ผู้บริหารมีการพัฒนากระบวนการบริหารอย่างเป็นระบบ  ทันสมัย ทันต่อ
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีและจดัการสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ อยู่ในระดบั
ยอดเย่ียม  
9.  ผูบ้ริหารมีการพฒันาครูและบคุลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ อยู่ในระดบั
ยอดเย่ียม  
10.  โรงเรียนมีระบบการประกนัคณุภาพภายในใหมี้ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
อยูใ่นระดบัยอดเย่ียม  
11.  โรงเรียนจดัสภาพแวดลอ้มใหส้วยงาม  ร่มรื่น  เอือ้ต่อการเรียนรูท้ัง้ภายในและ 
ภายนอกโรงเรียน อยูใ่นระดบัยอดเย่ียม 
12.  ชมุชนใหค้วามรว่มมือกบัโรงเรียนและมีส่วนรว่มในการจดัการศกึษา อยูใ่นระดบั
ยอดเย่ียม 

กลยุทธ ์ จากวิสัยทัศน ์  พันธกิจ  และเป้าหมาย  น ามาก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานให้
ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยครอบคลุมเปา้หมายท่ี
ก าหนดไว ้ และสอดคลอ้งกบัการวิเคราะหส์ภาพปัจจบุนัปัญหาของโรงเรียน ดงันี ้
ระดับปฐมวัย 
กลยุทธท์ี ่1 พฒันาคณุภาพเดก็ ดา้นผลประเมินพฒันาการทัง้ 4 ดา้น และการมีสว่น
รว่มของพอ่แม ่ครอบครวั ชมุชน และทกุฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ในการสง่เสรมิพฒันาการ 
ของเดก็ 

กลยุทธท์ี ่2  พฒันากระบวนการจดัประสบการณท่ี์เนน้เดก็เป็นส าคญั จดัใหมี้ครู
เพียงพอ และมีคณุภาพดว้ยการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

กลยุทธ์ที่ 3  จัดการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรตามหลัก PDCA และให้
ชมุชนเขา้มามีส่วนรว่มในการบริหารงาน  จดัใหมี้การประกนัคณุภาพภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพและจัดท าระบบสารสนเทศใหเ้ป็นปัจจุบนัและเพียงพอต่อการพัฒนา
โรงเรียน 

กลยุทธท์ี ่4  พฒันาอาคารสถานท่ีและภมูิทศัน ์ โดยจดัใหมี้หอ้งเรียนท่ีเพียงพอ   
สิ่งอ านวยความสะดวกครบครนั และจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรูอ้ยูเ่สมอ 
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การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
กลยุทธ ์ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีสมบูรณ ์มีคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ด ารงชีวิต
โดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตส านกึท่ีดีตอ่สงัคมสว่นรวมและมีจิตสาธารณะ 
กลยุทธท์ี่ 2 พฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั จดัใหมี้
ครูเพียงพอ และมีคณุภาพดว้ยการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 
กลยุทธ์ที่ 3  จัดการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรตามหลัก PDCA และให้
ชมุชนเขา้มามีส่วนรว่มในการบริหารงาน  จดัใหมี้การประกนัคณุภาพภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพและจัดท าระบบสารสนเทศใหเ้ป็นปัจจุบนัและเพียงพอต่อการพัฒนา
โรงเรียน 

กลยุทธท์ี ่4  พฒันาอาคารสถานท่ีและภมูิทศัน ์ โดยจดัใหมี้หอ้งเรียนท่ีเพียงพอ   
สิ่งอ านวยความสะดวกครบครนั และจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรูอ้ยูเ่สมอ 

เอกลักษณ ์ “ทนัสมัย ใส่ใจ ใหค้วามสุข” 
โรงเรียนรม่ไมเ้ป็นโรงเรียนท่ีทนัสมยัทัง้ดา้นอาคารสถานท่ี  ระบบการ

บรหิารงาน  รวมทัง้บคุลากรและนกัเรียน  โรงเรียนมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรบัแก่บคุคล
ทั่วไปวา่ดแูลเอาใจใสน่กัเรียนอยา่งดีจากทัง้ผูบ้รหิาร ครูและผูป้กครอง   นอกจากนี้
นกัเรียนจะมีความสขุกบัการเรียนรูแ้ละอยากมาโรงเรียน   

อัตลักษณ ์ “เก่งภาษา  กล้าแสดงออก” 
นกัเรียนโรงเรียนรม่ไมจ้ะมีความโดดเด่นดา้นภาษา  โดยเฉพาะภาษาองักฤษ  

จะมีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษได้ดีกว่านักเรียนในโรงเรียนไทยโดยทั่ วไป 
โดยเฉพาะดา้นการฟังและการพูด  นอกจากนีน้ักเรียนจะเป็นเด็กท่ีกลา้พูด กลา้ท า 
กลา้คดิจนเป็นอตัลกัษณท่ี์แตกตา่งจากเด็กทั่วไป 
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3.ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตกิารประจ าปีของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 
กลยุทธท์ี ่1 พฒันาคณุภาพเดก็ ดา้นผลประเมินพฒันาการทัง้ 4 ดา้น และการมีสว่นรว่มของพอ่แม ่ครอบครวั ชมุชน และทกุฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ในการสง่เสรมิพฒันาการ
ของเดก็ 

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลส าเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร ์สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชีว้ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. โครงการโรงเรยีนสง่เสรมิ

สขุภาพ  

2. โครงการตรวจสขุภาพ

นกัเรยีน  

3. โครงการกีฬาส ี

4. โครงการโรงเรยีนสขีาว  

5. โครงการปอ้งกนัภยัพิบตัิทาง

ธรรมชาติ  

6. แผนการจดัประสบการณ ์

7. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ 

เป้าหมายที่ 1  
เด็กร้อยละ  90  มีพัฒนาการ
ดา้นรา่งกาย แข็งแรง มีสขุนิสยั 
ที่ดี และดแูลความปลอดภยัของ
ตนเองอยูใ่นระดบัยอดเยี่ยม 
 

1. เด็กรอ้ยละ  90.63 มีน า้หนกั
ตามเกณฑ ์ เด็กรอ้ยละ 95.31 
มีสว่นสงูตามเกณฑม์าตรฐาน
ของกรมอนามยั กระทรวง
สาธารณสขุ 
2. เด็กรอ้ยละ 100  เคลือ่นไหว
รา่งกายคลอ่งแคลว่ ทรงตวัไดด้ี 
ใชม้ือ และตาประสานสมัพนัธ์
ไดด้ี 
3. เด็กรอ้ยละ  100 ดแูลรกัษา
สขุภาพอนามยัสว่นตนและ
ปฏิบตัิจนเป็นนิสยั 

มาตรฐานที่ 1  

คุณภาพของเด็ก 

ขอ้ 1.1 มีพฒันาการดา้น

รา่งกาย แขง็แรง มีสขุ

นิสยัที่ดี และดแูลความ

ปลอดภยัของตนเองได ้

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1   
การพฒันาหลกัสตูร การ
เรยีนการสอน การวดัและ
ประเมินผล 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
การสง่เสรมิการมีสว่นรว่ม
ในการจดัและสนบัสนนุ
การศกึษาเอกชน 

 

ข้อ 2 การจดัการเรยีนรู ้
เพื่อสรา้งทกัษะพืน้ฐานท่ี
เช่ือมโยงสูก่ารสรา้งอาชีพ
และการมงีานท า 

ข้อ 3 การจดัการเรยีน
การสอนท่ีสง่เสรมิการคิด
วิเคราะหด์ว้ยวิธีการ 
Active Learning 
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โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลส าเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร ์สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชีว้ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

8. กิจกรรม Activity play (ทกุ

วนัศกุร)์และกิจกรรมเลน่

กลางแจง้ 

9. กิจกรรมยิมนาสตกิ กิจกรรม
การเรยีน PE.และกิจกรรมเรยีน
วา่ยน า้ 

4. เด็กรอ้ยละ 100 ปฏิบตัิตน
ตามขอ้ตกลง เก่ียวกบัความ
ปลอดภยั หลกีเลีย่งสภาวะที่
เสีย่งตอ่โรค สิง่เสพติด และ
ระวงัภยัจากบคุคล สิง่แวดลอ้ม 
และ สถานการณท์ีเ่สีย่ง
อนัตราย 

1.  โครงการวนัขึน้ปีใหม่  
2.  โครงการวนัไหวค้รู  
3.  โครงการวนัแม ่ 
4.  โครงการวนัพอ่  
5.  โครงการกีฬาส ี
6.  โครงการงานปิดภาค  
7. โครงการทศันศกึษาเพื่อการ
เรยีนรู ้ 
8.  โครงการวนัลอยกระทง  
9.  การจดักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม 
10. กิจกรรมออกก าลงักาย 

เป้าหมายที่ 2  
เด็กรอ้ยละ  90  มีพฒันาการ
ดา้นอารมณจิ์ตใจ ควบคมุและ
แสดงออกทางอารมณไ์ดอ้ยูใ่น
ระดบัยอดเยี่ยม 

1.เด็กรอ้ยละ 95.57 มี
พฒันาการดา้นอารมณ ์เด็กรา่
เรงิแจม่ใส แสดงอารมณ์

ความรูส้กึไดเ้หมาะสม 
2.เด็กรอ้ยละ 93.75 มี
พฒันาการดา้นอารมณ ์จิตใจ 
ควบคมุ และแสดงออกทาง
อารมณไ์ด ้รูจ้กัยบัยัง้ชั่งใจ 
อดทนในการรอคอย   
 
 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ

ของเด็ก 

ขอ้ 1.2 มีพฒันาการดา้น

อารมณ ์จิตใจ ควบคมุ 

และแสดงออกทาง

อารมณไ์ด ้ 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1   
การพฒันาหลกัสตูร การ
เรยีนการสอน การวดัและ
ประเมินผล 

 
 

ข้อ 2 การจดัการเรยีนรู ้
เพื่อสรา้งทกัษะพืน้ฐานท่ี
เช่ือมโยงสูก่ารสรา้งอาชีพ
และการมงีานท า 

ข้อ 3 การจดัการเรยีน
การสอนท่ีสง่เสรมิการคิด
วิเคราะหด์ว้ยวิธีการ 
Active Learning 
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โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลส าเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร ์สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชีว้ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

11.  กิจกรรมเลา่ถา่ยทอด
เรือ่งราวหนา้ชัน้เรยีน 
12. กิจกรรมตามหนว่ยการจดั
ประสบการณเ์รยีนรู ้
13. กิจกรรมโฮมรูม 
14. กิจกรรมวิชาดนตร ี
15. กิจกรรมวิชาคอมพวิเตอร ์
1. โครงการส่งเสริมค่านิยมคน
ไทย 12 ประการ 
2. โครงการงานปิดภาค  
3. โครงการวนัขึน้ปีใหม่ 
4. โครงการวนัไหวค้รู  
5. โครงการวนัแม ่ 
6. โครงการวนัพอ่  
7. โครงการกีฬาส ี
8. โครงการวนัลอยกระทง 
9. การจดักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม 
10. กิจกรรมออกก าลงักาย 

เป้าหมายที่ 3 
เด็กรอ้ยละ  90  มีพฒันาการ
ทางดา้นสงัคม ช่วยเหลอืตนเอง
และเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคมอยู่
ในระดบัยอดเยีย่ม 

 

1. เด็กรอ้ยละ  95 สามารถ
ช่วยเหลอืตนเองในการปฏิบตัิ
กิจวตัรประจ าวนั  
2. เด็กรอ้ยละ 95  มีวินยัใน
ตนเอง ประหยดัและพอเพียง  มี
สว่นรว่มดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม
ในและนอกหอ้งเรยีน 
3. เด็กรอ้ยละ  93.33  มี
มารยาทตามวฒันธรรมไทยและ
ยอมรบัหรอืเคารพความ
แตกตา่งระหวา่งบคุคล เลน่และ
ท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้แกไ้ขขอ้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ

ของเด็ก 

ขอ้ 1.3 มีพฒันาการดา้น

สงัคม ชว่ยเหลอืตนเอง 

และเป็นสมาชิกที่ดีของ

สงัคม  

ขอ้ 1.5 มีสว่นรว่มของพอ่

แมค่รอบครวั ชมุชนและ

ทกุฝ่ายที่เก่ียวขอ้งในการ

สง่เสรมิพฒันาการของเด็ก 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1   
การพฒันาหลกัสตูร การ
เรยีนการสอน การวดัและ
ประเมินผล 

 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4   
การสง่เสรมิการมีสว่นรว่ม
ในการจดัและสนบัสนนุ
การศกึษาเอกชน 

 

ข้อ 2 การจดัการเรยีนรู ้
เพื่อสรา้งทกัษะพืน้ฐานท่ี
เช่ือมโยงสูก่ารสรา้งอาชีพ
และการมงีานท า 

ข้อ 3 การจดัการเรยีน
การสอนท่ีสง่เสรมิการคิด
วิเคราะหด์ว้ยวิธีการ 
Active Learning 
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โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลส าเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร ์สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชีว้ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

11. กิจกรรมเลา่ถา่ยทอด
เรือ่งราวหนา้ชัน้เรยีน 

12. กิจกรรมตามหนว่ยการจดั
ประสบการณเ์รยีนรู ้

13. กิจกรรมโฮมรูม 
14. กิจกรรมวิชาดนตร ี
15. กิจกรรมวิชาคอมพวิเตอร ์

ขดัแยง้ โดยปราศจากการใช้
ความรุนแรง 
 

 

 

 

1. โครงการเรยีนรูอ้ยา่ง
สรา้งสรรค ์นอ้มน าพระบรมรา
โชบาย 
2. โครงการทศันศกึษาเพื่อการ
เรยีนรู ้
3. กิจกรรมบา้นนกัวิทยาศาสตรน์อ้ย 
4. การจดักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม 
5. กิจกรรมเลา่ถา่ยทอดเรือ่งราว
หนา้ชัน้เรยีน 
6. กิจกรรมตามหนว่ยการจดั
ประสบการณเ์รยีนรู ้

เป้าหมายที่ 4 
เด็กร้อยละ  90  มีพัฒนาการ
ทางดา้นสติปัญญา สื่อสารได ้มี
ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ดพื ้น ฐ านและ
แสวงหาความรูอ้ยู่ในระดบัยอด
เยี่ยม 

1. เด็กรอ้ยละ  95  สามารถ
สนทนาโตต้อบและเลา่เรือ่งให้
ผูอ้ื่นเขา้ใจ ตัง้ค  าถามในสิง่ที่
ตนเองสนใจหรอืสงสยั และ 
พยายามคน้หา ค าตอบ อา่น
นิทานและเลา่เรือ่งที่ตนเองอา่น
ไดเ้หมาะสมกบัวยั 
2. เด็กรอ้ยละ  95  มี
ความสามารถในการคิด รวบ
ยอด การคิดเชิงเหตผุลทาง
คณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ

ของเด็ก 

ขอ้ 1.4 มีพฒันาการดา้น

สติปัญญา สือ่สารได ้มี

ทกัษะการคิดพืน้ฐาน 

และแสวงหาความรูไ้ด ้

ขอ้ 1.5 มีสว่นรว่มของพอ่
แมค่รอบครวั ชมุชนและ
ทกุฝ่ายที่เก่ียวขอ้งในการ
สง่เสรมิพฒันาการของเด็ก 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1   
การพฒันาหลกัสตูร การ
เรยีนการสอน การวดัและ
ประเมินผล 

 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4   
การสง่เสรมิการมีสว่นรว่ม
ในการจดัและสนบัสนนุ
การศกึษาเอกชน 

 

ข้อ 2 การจดัการเรยีนรู ้
เพื่อสรา้งทกัษะพืน้ฐานท่ี
เช่ือมโยงสูก่ารสรา้งอาชีพ
และการมงีานท า 

ข้อ 3 การจดัการเรยีน
การสอนท่ีสง่เสรมิการคิด
วิเคราะหด์ว้ยวิธีการ 
Active Learning 

ข้อ 7 การเรยีน
ภาษาองักฤษเพื่อใชใ้น
การสือ่สารและเพิ่มทกัษะ
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โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลส าเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร ์สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชีว้ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

7. กิจกรรมการประเมินผล
พฒันาการเดก็ทัง้ 4 ดา้น 
8. กิจกรรมน าเสนอหนา้ชัน้เรยีน 
9. กิจกรรมสง่เสรมิการอา่น       
(อ.2-3 ยืมนิทานกลบับา้น) 
10. กิจกรรมโฮมรูม 
11. กิจกรรมการประกวดวาด
ภาพระบายสใีนวนัส าคญั 
12. กิจกรรมเรยีนวชิา
คอมพิวเตอร ์
13. กิจกรรมวิชาดนตร ี
14. กิจกรรมท าอาหาร 

การคิดแกปั้ญหาและสามารถ
ตดัสนิใจในเรือ่ง ง่ายๆ ได ้  
3. เด็กรอ้ยละ  100  ที่
สรา้งสรรคผ์ลงานตามความคดิ
และจินตนาการ เช่น งานศิลปะ 
การเคลือ่นไหวทา่ทาง การเลน่
อิสระ 
 

 ส าหรบัใชใ้นการประกอบ
อาชีพ 

ข้อ 9 การสง่เสรมิทกัษะ
การอา่น เขียนภาษาไทย
เพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมือใน
การเรยีนรูภ้าษาอื่น 

1. โครงการสือ่สรา้งสรรค์
ประชาสมัพนัธ ์
2. โครงการสรา้งเสรมิ
ความสมัพนัธก์บัชมุชน 
3. โครงการทศันศกึษาเพื่อการ
เรยีนรู ้

เป้าหมายที่ 12 
1. ชมุชนใหค้วามรว่มมือกบั
โรงเรยีนและมีสว่นรว่มในการจดั
การศกึษาระดบัยอดเยีย่ม 

ชมุชนใหค้วามรว่มมือกบั
โรงเรยีนและมีสว่นรว่มในการจดั
การศกึษา ระดบัคณุภาพยอด
เยี่ยม 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 2 
กระบวนการบรหิารและ
การจดัการ  
1.4 ออกแบบการจดั
ประสบการณท์ี่
ตอบสนองความตอ้งการ
และความแตกตา่งของ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2   
การปฏิรูประบบทรพัยากร
เพื่อการศกึษาเอกชน 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4   

ข้อ 2 การจดัการเรยีนรู ้
เพื่อสรา้งทกัษะพืน้ฐานท่ี
เช่ือมโยงสูก่ารสรา้งอาชีพ
และการมงีานท า 

ข้อ 3 การจดัการเรยีน
การสอนท่ีสง่เสรมิการคิด
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โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลส าเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร ์สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชีว้ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

4. โครงการเรยีนรูอ้ยา่ง
สรา้งสรรค ์นอ้มน าพระบรมรา
โชบาย 
5. โครงการอบรมใหค้วามรูผู้ป้กครอง 

เด็กปกติและ
กลุม่เปา้หมายเฉพาะที่
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของ
ครอบครวั ชมุชนและ
ทอ้งถ่ิน 

การสง่เสรมิการมีสว่นรว่ม
ในการจดัและสนบัสนนุ
การศกึษาเอกชน 
 

วิเคราะหด์ว้ยวิธีการ 
Active Learning 
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กลยุทธท์ี ่2  พฒันากระบวนการจดัประสบการณท่ี์เนน้เด็กเป็นส าคญั จดัใหมี้ครูเพียงพอ และมีคณุภาพดว้ยการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลส าเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร ์สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชีว้ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. โครงการนิเทศภายใน 
2. โครงการสง่เสรมิและพฒันา
งานวจิยัในชัน้เรยีน 
3. โครงการอบรมพฒันาครู 
4. โครงการเรยีนรูอ้ยา่ง
สรา้งสรรค ์นอ้มน าพระบรมรา
โชบาย 
5. โครงการทศันศกึษาเพื่อการ
เรยีนรู ้
6. แผนงานจดัประสบการณก์าร
เรยีนรู ้

เป้าหมายที่ 5  
ครูรอ้ยละ  90 พฒันา
กระบวนการจดัการเรยีนการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญัใหม้ี
ประสทิธิภาพ และเกิด
ประสทิธิผล  

  

1. ครูรอ้ยละ 100 จดั
ประสบการณท์ี่สง่เสรมิใหเ้ดก็มี
พฒันาการทกุดา้นอยา่งสมดลุ
เต็มศกัยภาพ   
2. ครูรอ้ยละ 100 วิเคราะหข์อ้มลู
เด็กเป็นรายบคุคล  
3. ครูรอ้ยละ 100 มีการจดัท า
แผนการจดัประสบการณ ์จาก
การวเิคราะห ์มาตรฐาน
คณุลกัษณะที่พงึประสงคใ์น
หลกัสตูรสถานศกึษา โดยมี
กิจกรรมที่สง่เสรมิพฒันาการเดก็
ครบทกุดา้น 
4. ครูรอ้ยละ 100 สรา้งโอกาสให้
เด็กไดร้บัประสบการณต์รง เลน่ 
และปฏิบตัิอยา่งมีความสขุ    

มาตรฐานที่ 3  

การจัดประสบการณ์

ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

ขอ้ 3.1 จดั

ประสบการณท์ี่สง่เสรมิ

ใหเ้ดก็มีพฒันาการทกุ

ดา้นอยา่งสมดลุเตม็

ศกัยภาพ  

ขอ้ 3.2 สรา้งโอกาสให้

เด็กไดร้บัประสบการณ์

ตรง เลน่และปฏิบตัิ

อยา่งมีความสขุ  

ขอ้ 3.4 ประเมิน
พฒันาการเดก็ตาม
สภาพจรงิและน าผล

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การพฒันาหลกัสตูร การ
เรยีนการสอน การวดัและ
ประเมินผล 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การเสรมิสรา้ง
ประสทิธิภาพการจดั
การศกึษาของโรงเรยีน
เอกชน 

 

ข้อ 3 การจดัการเรยีน
การสอนท่ีสง่เสรมิการ
คิดวเิคราะหด์ว้ยวิธีการ 
Active Learning 

ข้อ 5 การพฒันาครูใหม้ี
ความช านาญในการ
จดัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ 

ข้อ 7 การเรยีน
ภาษาองักฤษเพื่อใชใ้นการ
สือ่สารและเพิ่มทกัษะ
ส าหรบัใชใ้นการประกอบ
อาชีพ 
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โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลส าเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร ์สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชีว้ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

5. ครูรอ้ยละ 100 จดัหอ้งเรยีนให้
สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภยั 
มีพืน้ท่ีแสดงผลงานเดก็ พืน้ท่ี
ส  าหรบัมมุ ประสบการณ ์และ
การจดักิจกรรม 
6. ครูรอ้ยละ 100 ประเมิน
พฒันาการเดก็ตามสภาพจรงิ  
และน าผลการประเมิน
พฒันาการเดก็ไปปรบัปรุง การ
จดัประสบการณแ์ละพฒันาเด็ก 
7. ครูรอ้ยละ 100 มีการบรหิาร
จดัการผูเ้รยีนเชิงบวก มี
ปฏิสมัพนัธท์ี่ดี 

การประเมินพฒันาการ
เด็กไปปรบัปรุงการจดั
ประสบการณแ์ละพฒันา
เด็ก 
 

1. กิจกรรมการพฒันาหลกัสตูร
สถานศกึษา 
2. กิจกรรมการประเมินการใช้
หลกัสตูร 
 

เป้าหมายที่ 7  
โรงเรยีนมีการพฒันาหลกัสตูร
หลกัสตูรครอบคลมุพฒันาการ
ทัง้ 4 ดา้น สอดคลอ้งกบับรบิท
ของทอ้งถ่ิน ระดบัยอดเยีย่ม 

1. สถานศกึษาทีม่ีหลกัสตูร
ครอบคลมุพฒันาการทัง้ 4 ดา้น 
สอดคลอ้งกบับรบิทของทอ้งถ่ิน 
ระดบัคณุภาพยอดเยีย่ม 
2. สถานศกึษามีหลกัสตูร
สถานศกึษาทีย่ืดหยุน่ และ

มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการบริหาร

และการจัดการ  

ขอ้ 2.1 มีหลกัสตูร

ครอบคลมุพฒันาการทัง้ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1   
การพฒันาหลกัสตูร การ
เรยีนการสอน การวดัและ
ประเมินผล 

 
 

ข้อ 2 การจดัการเรยีนรู ้
เพื่อสรา้งทกัษะพืน้ฐานท่ี
เช่ือมโยงสูก่ารสรา้งอาชีพ
และการมงีานท า 

ข้อ 3 การจดัการเรยีนการ
สอนท่ีสง่เสรมิการคดิ
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โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลส าเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร ์สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชีว้ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

สอดคลอ้งกบัหลกัสตูร
การศกึษาปฐมวยั ระดบั
คณุภาพยอดเยี่ยม   
การออกแบบการจดั
ประสบการณท์ี่เตรยีมความ
พรอ้มและไมเ่รง่รดัวิชาการ เนน้
การเรยีนรู ้ ผา่นการเลน่และการ
ลงมือปฏิบตัิ ตอบสนองความ
ตอ้งการและความแตกตา่งของ
เด็ก และสอดคลอ้งกบัวถีิชีวิต
ของครอบครวั ชมุชนและ
ทอ้งถ่ิน ระดบัคณุภาพยอด
เยี่ยม           

4 ดา้น สอดคลอ้งกบั

บรบิทของทอ้งถ่ิน  

ขอ้ 2.6 มีระบบบรหิาร

คณุภาพท่ีเปิดโอกาสให้

ผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ายมีสว่น

รว่ม 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3   
การเสรมิสรา้ง
ประสทิธิภาพการจดั
การศกึษาของโรงเรยีน
เอกชน 
 

วิเคราะหด์ว้ยวิธีการ 
Active Learning 

ข้อ 5 การพฒันาครูใหม้ี
ความช านาญในการ
จดัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ  

ข้อ 6 การจดัการเรยีนรู ้
ดว้ย STEM Education 

ข้อ 7 การเรยีนภาษาองักฤษ
เพื่อใชใ้นการสือ่สารและเพิม่
ทกัษะส าหรบัใชใ้นการ
ประกอบอาชีพ 

ข้อ 9 การสง่เสรมิทกัษะ
การอา่น เขียนภาษาไทย
เพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมือในการ
เรยีนรูภ้าษาอื่น 
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กลยุทธท์ี่ 3  จดัการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรตามหลกั PDCA และใหช้มุชนเขา้มามีส่วนรว่มในการบริหารงาน  จดัใหมี้การประกนัคณุภาพภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพและจดัท าระบบสารสนเทศใหเ้ป็นปัจจบุนัและเพียงพอตอ่การพฒันาโรงเรียน 

โครงการ  กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลส าเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร ์สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชีว้ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. กิจกรรมจดัท าแผนพฒันา
คณุภาพการศกึษาสามปี  
2. กิจกรรมจดัท าแผนปฏิบตัิ
การประจ าปี 
3. กิจกรรมประเมินตนเองและ
จดัท ารายงานประจ าปี 
4. กิจกรรมประเมินคณุภาพ
ภายในโดยสถานศกึษา 
5. กิจกรรมประชมุ
คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน 
6. กิจกรรมประชมุผูป้กครอง 
7. กิจกรรมวนัพบครูของลกู 
8. กิจกรรมประชาสมัพนัธ์
ขา่วสารทางการศกึษาของ
โรงเรยีน    

เป้าหมายที่ 8  
ผูบ้รหิารมีการพฒันา
กระบวนการบรหิารอยา่งเป็น
ระบบ ทนัสมยั ทนัตอ่
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี
และจดัการสถานศกึษาใหม้ี
ประสทิธิภาพ ระดบัยอดเยี่ยม  

1. การใหบ้รกิารสือ่เทคโนโลยี
สารสนเทศและสือ่การเรยีนรูเ้พื่อ
สนบัสนนุการจดัประสบการณ ์
ส าหรบัครู  สถานศกึษาอ านวย
ความสะดวก และใหบ้รกิารสือ่
เทคโนโลยีสารสนเทศวสัด ุและ
อปุกรณ ์ เพื่อสนบัสนนุการจดั
ประสบการณแ์ละพฒันาครู   ระดบั
คณุภาพยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการบริหาร

และการจัดการ  

ขอ้ 2.4 จดั

สภาพแวดลอ้มและสือ่

เพื่อการเรยีนรู ้อยา่ง

ปลอดภยั และเพียงพอ  

ขอ้ 2.5 ใหบ้รกิารสือ่

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และสือ่การเรยีนรูเ้พื่อ

สนบัสนนุการจดั

ประสบการณ ์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4   
การสง่เสรมิการมีสว่นรว่ม
ในการจดัและสนบัสนนุ
การศกึษาเอกชน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7   
การพฒันาระบบการบรหิาร
จดัการสง่เสรมิการศกึษา
เอกชน 
 

ข้อ 2 การจดัการเรยีนรูเ้พื่อ
สรา้งทกัษะพืน้ฐานท่ี
เช่ือมโยงสูก่ารสรา้งอาชีพ
และการมงีานท า 

ข้อ 3 การจดัการเรยีนการ
สอนท่ีสง่เสรมิการคดิ
วิเคราะหด์ว้ยวิธีการ Active 
Learning 

ข้อ 5 การพฒันาครูใหม้ี
ความช านาญในการจดัการ
เรยีนรูภ้าษาองักฤษ  

ข้อ 7 การเรยีนภาษาองักฤษ
เพื่อใชใ้นการสือ่สารและเพิ่ม
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โครงการ  กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลส าเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร ์สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชีว้ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

9. กิจกรรมการแลกเปลีย่น
เรยีนรูแ้ละขยายผลการอบรม
สมันาระหวา่งเพือ่นครู  

ขอ้ 2.6 มีระบบบรหิาร

คณุภาพท่ีเปิดโอกาสให้

ผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ายมีสว่น

รว่ม 

 

ทกัษะส าหรบัใชใ้นการ
ประกอบอาชีพ 

ข้อ 9 การสง่เสรมิทกัษะ
การอา่น เขียนภาษาไทย
เพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมือในการ
เรยีนรูภ้าษาอื่น 

1. โครงการอบรมพฒันา
บคุลากร 
2. โครงการครูดีเดน่ 
3. โครงการนิเทศภายใน 
4. กิจกรรมอบรมครูภายในโดย
ผูบ้รหิาร 
5. กิจกรรมการแลกเปลีย่น
เรยีนรูแ้ละขยายผลการอบรม
สมันาระหวา่งเพือ่นครู 
6. กิจกรรมการประชมุครูทกุ
สปัดาหแ์ละการประชมุเพื่อ

เป้าหมายที่ 9  
ผู้บริหารมีการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ ระดบัยอดเยี่ยม  

1. มีจ านวนครูใหเ้พียงพอกบัชัน้
เรยีน   สถานศกึษาและการจดัครู
ใหเ้หมาะสมกบัภารกิจการเรยีน
การสอนหรอืจดัครูทีจ่บการศกึษา
ปฐมวยัหรอืผา่น การอบรม
การศกึษาปฐมวยัอยา่งพอเพียงกบั
ชัน้เรยีน  ระดบัคณุภาพยอดเยี่ยม 
2. สง่เสรมิใหค้รูมีความเช่ียวชาญ
ดา้นการจดัประสบการณ ์  มี
ความรูค้วามสามารถในการ
วิเคราะหแ์ละออกแบบหลกัสตูร
สถานศกึษา ระดบัคณุภาพยอดเยีย่ม  

มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการบริหาร

และการจัดการ  

ขอ้ 2.2 จดัครูใหเ้พยีงพอ

กบัชัน้เรยีน  

ขอ้ 2.3 สง่เสรมิใหค้รูมี

ความเช่ียวชาญดา้นการ

จดัประสบการณ ์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3   
การเสรมิสรา้งประสทิธิภาพ
การจดัการศกึษาของ
โรงเรยีนเอกชน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4   
การสง่เสรมิการมีสว่นรว่ม
ในการจดัและสนบัสนนุ
การศกึษาเอกชน 
 

ข้อ 2 การจดัการเรยีนรูเ้พื่อ
สรา้งทกัษะพืน้ฐานท่ี
เช่ือมโยงสูก่ารสรา้งอาชีพ
และการมงีานท า 

ข้อ 3 การจดัการเรยีนการ
สอนท่ีสง่เสรมิการคดิ
วิเคราะหด์ว้ยวิธีการ Active 
Learning 
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โครงการ  กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลส าเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร ์สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชีว้ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ประเมินการท างานโครงการ 
กิจกรรม 

3.  สง่เสรมิใหค้รูมีทกัษะในการจดั
ประสบการณแ์ละการประเมิน
พฒันาการเดก็  ใชป้ระสบการณ์
ส าคญัในการออกแบบ การจดั
กิจกรรม มกีารสงัเกตและประเมนิ
พฒันาการเดก็เป็นรายบคุคล  มี
ปฏิสมัพนัธท์ี่ดีกบัเดก็และครอบครวั      
ระดบัคณุภาพยอดเยีย่ม 

ขอ้ 2.6 มีระบบบรหิาร

คณุภาพท่ีเปิดโอกาสให้

ผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ายมีสว่นรว่ม 

 

ข้อ 5 การพฒันาครูใหม้ี
ความช านาญในการจดัการ
เรยีนรูภ้าษาองักฤษ  

ข้อ 7 การเรยีน
ภาษาองักฤษเพื่อใชใ้นการ
สือ่สารและเพิ่มทกัษะ
ส าหรบัใชใ้นการประกอบ
อาชีพ 

ข้อ 9 การสง่เสรมิทกัษะ
การอา่น เขียนภาษาไทย
เพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมือในการ
เรยีนรูภ้าษาอื่น 

1. โครงการนิเทศภายใน 

2. การประชมุวางแผนเพื่อการ
ก าหนดมาตรฐานการศกึษา
ของสถานศกึษารว่มกนั 
3. การประชมุวางแผนเพื่อการ
จดัท าแผนพฒันาการศกึษา 

เป้าหมายที่ 10  
โรงเรยีนมีระบบการประกนั
คณุภาพภายในใหม้ี
ประสทิธิภาพและมีประสทิธิผล
ระดบัยอดเยี่ยม  

1.  ระบบบรหิารคณุภาพท่ีเปิด
โอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ายมีสว่น
รว่ม  ระดบัคณุภาพยอดเยี่ยม 
2.  การก าหนดมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษาที่
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษา

มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการบริหาร

และการจัดการ  

ขอ้ 2.6 มีระบบบรหิาร

คณุภาพท่ีเปิดโอกาสให้

ยุทธศาสตรท์ี่ 4   
การสง่เสรมิการมีสว่นรว่ม
ในการจดัและสนบัสนนุ
การศกึษาเอกชน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7   

ข้อ 2 การจดัการเรยีนรูเ้พื่อ
สรา้งทกัษะพืน้ฐานท่ี
เช่ือมโยงสูก่ารสรา้งอาชีพ
และการมงีานท า 
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โครงการ  กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลส าเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร ์สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชีว้ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

4. การประชมุวางแผนเพื่อการ
จดัท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองประจ าปี  

ปฐมวยั และอตัลกัษณท์ี่
สถานศกึษาก าหนด ระดบัคณุภาพ
ยอดเยีย่ม 
3. ส าเรจ็ของการจดัท า
แผนพฒันาการศกึษาของ
สถานศกึษาที่สอดรบักบัมาตรฐาน 
ที่สถานศกึษาก าหนดและ
ด าเนินการตามแผน มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา ระดบัคณุภาพ
ยอดเยีย่ม 
4. ส าเรจ็ของการจดัท ารายงาน
ผลการประเมินตนเองประจ าปี น า
ผลการประเมินไปปรบัปรุงและ 
พฒันาคณุภาพสถานศกึษา โดย
ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ายมี
สว่นรว่ม ระดบัคณุภาพยอดเยี่ยม 

ผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ายมีสว่น

รว่ม 

 

การพฒันาระบบการบรหิาร
จดัการสง่เสรมิการศกึษา
เอกชน 
 

ข้อ 3 การจดัการเรยีนการ
สอนท่ีสง่เสรมิการคดิ
วิเคราะหด์ว้ยวิธีการ Active 
Learning 

ข้อ 5 การพฒันาครูใหม้ี
ความช านาญในการจดัการ
เรยีนรูภ้าษาองักฤษ  

ข้อ 7 การเรยีน
ภาษาองักฤษเพื่อใชใ้นการ
สือ่สารและเพิ่มทกัษะ
ส าหรบัใชใ้นการประกอบ
อาชีพ 

ข้อ 9 การสง่เสรมิทกัษะ
การอา่น เขียนภาษาไทย
เพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมือในการ
เรยีนรูภ้าษาอื่น 
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กลยุทธท์ี ่4 พฒันาอาคารสถานท่ีและภมูิทศัน ์ โดยจดัใหมี้หอ้งเรียนท่ีเพียงพอ  สิ่งอ านวยความสะดวกครบครนั และจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรูอ้ยูเ่สมอ 

โครงการ  กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลส าเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร ์สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชีว้ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. โครงการพฒันาอาคาร
สถานท่ีและภมูิทศันท์ี่เอือ้ตอ่
การเรยีนรูอ้ยา่งมี
ประสทิธิภาพ 
2. โครงการทศันศกึษาเพื่อ
การเรยีนรู ้
3. โครงการเรยีนรูอ้ยา่ง
สรา้งสรรค ์นอ้มน าพระบรม
ราโชบาย 
4. กิจกรรมหอ้งสมดุ หอ้ง
วิทยาศาสตร ์หอ้งศิลปะและ
หอ้งดนตร ี
5. กิจกรรมกลางแจง้และ
กิจกรรมสนามกีฬาในรม่ 
6. กิจกรรมวา่ยน า้ 
7. กิจกรรมตกแตง่หอ้งตาม
หนว่ยความรูแ้ละวนัส าคญั  

เป้าหมายที่ 11  
โรงเรยีนจดัสภาพแวดลอ้มให้
สวยงาม  รม่รืน่  เอือ้ตอ่การเรยีนรู ้
ทัง้ภายในและ ภายนอกโรงเรยีน 
ระดบัยอดเยี่ยม 

1. การจดัสภาพแวดลอ้มและสือ่
เพื่อการเรยีนรู ้อยา่งปลอดภยั
และเพียงพอระดบัคณุภาพยอด
เยี่ยม    
2. การจดัสภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอกหอ้งเรยีนที่
สง่เสรมิใหเ้กิดการเรยีนรูเ้ป็น
รายบคุคลและกลุม่  เลน่แบบ
รว่มมือรว่มใจ  มีมมุ
ประสบการณห์ลากหลาย ระดบั
คณุภาพยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการบริหาร

และการจัดการ  

ขอ้ 2.4 จดั

สภาพแวดลอ้มและสือ่

เพื่อการเรยีนรู ้อยา่ง

ปลอดภยั และเพียงพอ  

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2   
การปฏิรูประบบทรพัยากร
เพื่อการศกึษาเอกชน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4   
การสง่เสรมิการมีสว่นรว่ม
ในการจดัและสนบัสนนุ
การศกึษาเอกชน 
 

ข้อ 2 การจดัการเรยีนรูเ้พื่อสรา้ง
ทกัษะพืน้ฐานท่ีเช่ือมโยงสูก่าร
สรา้งอาชีพและการมีงานท า 

ข้อ 3 การจดัการเรยีนการสอน
ที่สง่เสรมิการคิดวิเคราะหด์ว้ย
วิธีการ Active Learning 

ข้อ 7 การเรยีนภาษาองักฤษ
เพื่อใชใ้นการสือ่สารและเพิ่ม
ทกัษะส าหรบัใชใ้นการ
ประกอบอาชีพ 

ข้อ 8 การจดัการเรยีนรู ้
ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาที่สาม) 

ข้อ 9 การสง่เสรมิทกัษะการ
อา่น เขียนภาษาไทยเพื่อใชเ้ป็น
เครือ่งมือในการเรยีนรูภ้าษาอื่น 
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โครงการ  กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลส าเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร ์สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชีว้ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

8. การจดัหาและจดัท าสือ่การ
เรยีนรู ้เช่น  ของเลน่ หนงัสอื
นิทาน สือ่จากธรรมชาติ  สือ่
ส  าหรบัเด็กมดุ ลอด ปีนป่าย 
สือ่เทคโนโลยี สือ่เพื่อการสบื
เสาะหา ความรู ้  
1. โครงการสือ่สรา้งสรรค์
ประชาสมัพนัธ ์
2. โครงการสรา้งเสรมิ
ความสมัพนัธก์บัชมุชน 
3. โครงการทศันศกึษาเพื่อ
การเรยีนรู ้
4. โครงการเรยีนรูอ้ยา่ง
สรา้งสรรค ์นอ้มน าพระบรมรา
โชบาย 
5. โครงการอบรมใหค้วามรู ้
ผูป้กครอง 

เป้าหมายที่ 12 
ชุมชนใหค้วามร่วมมือกับโรงเรียน
และมีสว่นรว่มในการจดัการศกึษา
ระดบัยอดเยี่ยม 

2. ชมุชนใหค้วามรว่มมือกบั
โรงเรยีนและมีสว่นรว่มในการจดั
การศกึษา ระดบัคณุภาพยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการบริหาร

และการจัดการ  

ขอ้ 2.6 มีระบบบรหิาร

คณุภาพท่ีเปิดโอกาสให้

ผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ายมีสว่นรว่ม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2   
การปฏิรูประบบทรพัยากร
เพื่อการศกึษาเอกชน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4   
การสง่เสรมิการมีสว่นรว่ม
ในการจดัและสนบัสนนุ
การศกึษาเอกชน 
 

ข้อ 2 การจดัการเรยีนรูเ้พื่อสรา้ง
ทกัษะพืน้ฐานท่ีเช่ือมโยงสูก่าร
สรา้งอาชีพและการมีงานท า 
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ระดับประถมศึกษา 
กลยุทธท์ี่ 1 พฒันาคณุภาพผูเ้รียน ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ดา้นคณุธรรม จริยธรรม มีสขุภาพกาย สขุภาพจิตท่ีสมบรูณ ์มีคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ด ารงชีวิตโดย
ยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตส านกึท่ีดีตอ่สงัคมสว่นรวมและมีจิตสาธารณะ 

ครงการ  กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลส าเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร ์สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชีว้ัดประเด็น
การติดตามประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. โครงการสง่เสรมิและ
พฒันาทกัษะของนกัเรยีนสู่
ความเป็นเลศิทางวชิาการ 
2. โครงการสง่เสรมิและ
พฒันางานวจิยัในชัน้เรยีน 
3. โครงการเรยีนรูอ้ยา่ง
สรา้งสรรค ์นอ้มน าพระบรม
ราโชบาย 
4. โครงการนิเทศภายใน 
5. กิจกรรมสปัดาหก์าร
เรยีนรูแ้บบบรูณาการ 

เป้าหมายที่ 1  
ผูเ้รยีนรอ้ยละ 85 มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการวชิาการอยูใ่นระดบัดเีลศิ  
  

1. ผูเ้รยีนรอ้ยละ 78.63 มี 
ผลสมัฤทธท์างการเรยีนตาม
หลกัสตูรสถานศกึษา คือ มีผล
การเรยีนดีตัง้แตร่ะดบัเกรด
เฉลีย่ 3.00 ขึน้ไป 

2. ผูเ้รยีนรอ้ยละ 92 คา่เฉลีย่
ผลการทดสอบระดบัชาติของ
ผูเ้รยีน มีคะแนนเฉลีย่สงูกวา่
ระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ 

3. ครูรอ้ยละ 100 ที่น าผลการ
ประเมินนกัเรยีนมาพฒันาและ
ปรบัปรุงแนวทางการสอนของ
ตนใหเ้กิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ของผู้เรียน  
1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการ
ของผูเ้รยีน  
1)มคีวามสามารถในการ
อา่น การเขียน การสือ่สาร 
และการคิดค านวณ  
2) มีความสามารถในการ
คิดวเิคราะห ์คิดอยา่งมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่นความคิดเห็น
และแกปั้ญหา  
3)มคีวามสามารถในการ
สรา้งนวตักรรม  

ยุทธศาสตรท์ี่ 1   
การพฒันาหลกัสตูร การ
เรยีนการสอน การวดัและ
ประเมินผล 
 

ข้อ 1 การปลกูฝังความมี
ระเบียบวินยั ทศันคติทีถ่กูตอ้ง
ผา่นกระบวนการลกูเสอื เนตร
นาร ียวุกาชาด 

ข้อ 2 การจดัการเรยีนรูเ้พื่อ
สรา้งทกัษะพืน้ฐานท่ีเช่ือมโยงสู่
การสรา้งอาชีพและการมงีานท า 

ข้อ 3 การจดัการเรยีนการสอน
ที่สง่เสรมิการคิดวิเคราะหด์ว้ย
วิธีการ Active Learning 

ข้อ 4 การจดัการเรยีนการสอน
เพื่อฝึกทกัษะการคิดแบบมี
เหตผุลและเป็นขัน้ตอน 
(Coding) 
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ครงการ  กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลส าเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร ์สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชีว้ัดประเด็น
การติดตามประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

4) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร  
5) มีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรยีนตามหลกัสตูร
สถานศกึษา  
6) มีความรู ้ทกัษะพืน้ฐาน 
และเจตคติที่ดตีอ่งาน
อาชีพ  
 
 

ข้อ 6 การจดัการเรยีนรูด้ว้ย 
STEM Education 

ข้อ 7 การเรยีนภาษาองักฤษ
เพื่อใชใ้นการสือ่สารและเพิ่ม
ทกัษะส าหรบัใชใ้นการประกอบ
อาชีพ 

ข้อ 8 การจดัการเรยีนรู ้
ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาที่
สาม) 

ข้อ 9 การสง่เสรมิทกัษะการ
อา่น เขียนภาษาไทยเพื่อใชเ้ป็น
เครือ่งมือในการเรยีนรูภ้าษาอื่น 

1. โครงการสง่เสรมิและ
พฒันาทกัษะของนกัเรยีนสู่
ความเป็นเลศิทางวชิาการ 
2. โครงการรกัการอา่น   

เป้าหมายที่ 2  
ผูเ้รยีนรอ้ยละ  85  ผูเ้รยีนมี
ความสามารถในการอา่น   
การเขยีน  การสือ่สารและการคิด
ค านวณ มีความสามารถในการ
คิดวเิคราะห ์คิดอยา่งมี

1. ผูเ้รยีนรอ้ยละ 78.63 มี 
ผลสมัฤทธท์างการเรยีนตาม
หลกัสตูรสถานศกึษา คือ มีผล
การเรยีนดีตัง้แตร่ะดบัเกรด
เฉลีย่ 3.00 ขึน้ไป 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ

ของผู้เรียน  

1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการ
ของผูเ้รยีน  
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1   
การพฒันาหลกัสตูร การ
เรยีนการสอน การวดัและ
ประเมินผล 
 

ข้อ 1 การปลกูฝังความมี
ระเบียบวินยั ทศันคติทีถ่กูตอ้ง
ผา่นกระบวนการลกูเสอื                
เนตรนาร ียวุกาชาด 
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ครงการ  กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลส าเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร ์สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชีว้ัดประเด็น
การติดตามประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

3. โครงการเรยีนรูอ้ยา่ง
สรา้งสรรค ์นอ้มน าพระบรม
ราโชบาย 
4. กิจกรรมบนัทกึการอา่น 
5. กิจกรรมการเขียนบนัทกึ
ประจ าวนั 
6. กิจกรรมน าเสนอหนา้ชัน้
เรยีน 
7. กิจกรรมเลา่ขา่วเชา้วนัพธุ 
8. กิจกรรมการประกวดคดั
ลายมือและแตง่ค าประพนัธ ์
ในวนัส าคญั 
9. จดัใหน้กัเรยีน ป.2-6                
มีอา่นหนงัสอืนอกเวลาปีละ            
2 เลม่ 

วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่นความคิดเห็น และ
แกปั้ญหา อยูใ่นระดบัดเีลศิ  
  

2. ผูเ้รยีนรอ้ยละ 93.50 มีทกัษะ
ในการอา่น การเขียน การ
สือ่สาร และการคิดค านวณ  
ตามเกณฑท์ี่สถานศกึษา
ก าหนดในแตล่ะระดบัชัน้ 

3. ผูเ้รยีนรอ้ยละ 90 มี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห ์คิดอยา่งมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่นความคิดเห็นและ
แกปั้ญหา  

4. ผูเ้รยีนรอ้ยละ 85 มี
ความสามารถในการสรา้ง
นวตักรรม 

5. ผูเ้รยีนรอ้ยละ 95 มี 
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สาร 

1) มีความสามารถในการ
อา่น การเขียน การสือ่สาร 
และการคิดค านวณ 
  
2) มีความสามารถในการ

คิดวเิคราะห ์คิดอยา่งมี

วิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลีย่นความคิดเห็น

และแกปั้ญหา  

3)มคีวามสามารถในการ

สรา้งนวตักรรม  

4) ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสือ่สาร  

5) มีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรยีนตามหลกัสตูร

สถานศกึษา  

ข้อ 2 การจดัการเรยีนรูเ้พื่อ
สรา้งทกัษะพืน้ฐานท่ีเช่ือมโยงสู่
การสรา้งอาชีพและการมงีานท า 

ข้อ 3 การจดัการเรยีนการสอน
ที่สง่เสรมิการคิดวิเคราะหด์ว้ย
วิธีการ Active Learning 

ข้อ 4 การจดัการเรยีนการสอน
เพื่อฝึกทกัษะการคิดแบบมี
เหตผุลและเป็นขัน้ตอน 
(Coding) 

ข้อ 6 การจดัการเรยีนรูด้ว้ย 
STEM Education 

ข้อ 7 การเรยีนภาษาองักฤษ
เพื่อใชใ้นการสือ่สารและเพิ่ม
ทกัษะส าหรบัใชใ้นการประกอบ
อาชีพ 
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ครงการ  กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลส าเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร ์สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชีว้ัดประเด็น
การติดตามประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

6. ผูเ้รยีนรอ้ยละ 100 มีความรู ้
ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคติทีด่ีตอ่
งานอาชีพ 

6) มีความรู ้ทกัษะพืน้ฐาน 

และเจตคติที่ดีตอ่งานอาชีพ  

ข้อ 8 การจดัการเรยีนรู ้
ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาที่
สาม) 

ข้อ 9 การสง่เสรมิทกัษะการ
อา่น เขียนภาษาไทยเพื่อใชเ้ป็น
เครือ่งมือในการเรยีนรูภ้าษาอื่น 

1. โครงการโรงเรยีน
สง่เสรมิสขุภาพ 
2. โครงการตรวจสุขภาพ
นกัเรยีน 
3. โครงการโรงเรยีนสขีาว 
4. โครงการกิจกรรมลกูเสือ 
เนตรนาร ี
5. กิจกรรมสารวตัรนกัเรยีน 
6. โครงการปอ้งกนัภยัพิบตัิ
ทางธรรมชาติ 
7. โครงการสง่เสรมิ
กิจกรรมทาง
พระพทุธศาสนา 

เป้าหมายที่ 3  
ผูเ้รยีนรอ้ยละ  95  มีสขุภาพกาย 
สขุภาพจิตที่ดี ยอมรบัท่ีจะอยู่
รว่มกนับนความแตกตา่งและ
หลากหลาย อยูใ่นระดบัดเีลศิ 

 

1. ผูเ้รยีนรอ้ยละ 98 มีสขุภาพ
กาย สขุภาพจิตด ี

2. ผูเ้รยีนรอ้ยละ 100 รบั
ความรูเ้รือ่งการปอ้งกนัตนเองให้
หา่งไกลจากสิง่เสพติด 

3. ผูเ้รยีนรอ้ยละ 100 ยอมรบั
ที่จะอยูร่ว่มกนับนความ
แตกตา่งและหลากหลาย 

4. ผูเ้รยีนรอ้ยละ 100 ที่มีสว่น
รว่มในการอนรุกัษ์วฒันธรรม
และประเพณีไทย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ

ของผู้เรียน  

1.2 คณุลกัษณะที่พงึ

ประสงคข์องผูเ้รยีน  

1) มีคณุลกัษณะและ

คา่นิยมที่ดีตามที่

สถานศกึษาก าหนด  

2) มีความภมูิใจในทอ้งถ่ิน

และความเป็นไทย  

ยุทธศาสตรท์ี่ 1   
การพฒันาหลกัสตูร การ
เรยีนการสอน การวดัและ
ประเมินผล 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4   
การสง่เสรมิการมีสว่น
รว่มในการจดัและ
สนบัสนนุการศกึษา
เอกชน 
 

ข้อ 1 การปลกูฝังความมี
ระเบียบวินยั ทศันคติทีถ่กูตอ้ง
ผา่นกระบวนการลกูเสอื               
เนตรนาร ียวุกาชาด 

ข้อ 2 การจดัการเรยีนรูเ้พื่อ
สรา้งทกัษะพืน้ฐานท่ีเช่ือมโยงสู่
การสรา้งอาชีพและการมงีานท า 

ข้อ 3 การจดัการเรยีนการสอน
ที่สง่เสรมิการคิดวิเคราะหด์ว้ย
วิธีการ Active Learning 
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ครงการ  กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลส าเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร ์สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชีว้ัดประเด็น
การติดตามประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

8. โครงการกีฬาส ี
9. โครงการปิดภาค 
10. โครงการวนัลอยกระทง 
11. กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม
ประชาธิปไตย 
12. กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
13. กิจกรรมตรวจเลบ็ มือ เหา 
14. กิจกรรมออกก าลงักาย
โถงเชา้หนา้เสาธง 

15. กิจกรรมโฮมรูม 
16. จัดตั้งชมรมกีฬาและ
ชมรมดนตร ี
17. กิจกรรมตลาดนดัของหน ู
18. กิจกรรมการประกวด
วาดภาพ ระบายสใีนวนั
ส าคญั 
19. กิจกรรมประกวดขบัรอ้ง
เพลงวนัในส าคญั 

3) ยอมรบัท่ีจะอยูร่ว่มกนั

บนความแตกตา่งและ

หลากหลาย  

4) มีสขุภาวะทางรา่งกาย

และจิตสงัคม  

 

ข้อ 4 การจดัการเรยีนการสอน
เพื่อฝึกทกัษะการคิดแบบมี
เหตผุลและเป็นขัน้ตอน 
(Coding) 

ข้อ 6 การจดัการเรยีนรูด้ว้ย 
STEM Education 

ข้อ 7 การเรยีนภาษาองักฤษ
เพื่อใชใ้นการสือ่สารและเพิ่ม
ทกัษะส าหรบัใชใ้นการประกอบ
อาชีพ 

ข้อ 8 การจดัการเรยีนรู ้
ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาที่
สาม) 

ข้อ 9 การสง่เสรมิทกัษะการ
อา่น เขียนภาษาไทยเพื่อใชเ้ป็น
เครือ่งมือในการเรยีนรูภ้าษาอื่น 
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ครงการ  กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลส าเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร ์สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชีว้ัดประเด็น
การติดตามประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. โครงการสง่เสรมิ
คา่นิยมคนไทย  12 ประการ 

2. โครงการวนัไหวค้รู 
3. โครงการสง่เสรมิ
กิจกรรมทาง
พระพทุธศาสนา 

4. โครงการวนัแม ่

5. โครงการวนัลอยกระทง 
6. โครงการวนัพอ่ 

7. โครงการรม่ไมเ้กมส&์วนั
เดก็ 

8. โครงการวนัขึน้ปีใหม ่

9. โครงการปัจฉิมนิเทศ
นกัเรยีน 

10. โครงการงานปิดภาค 

11. โครงการแคมป์วนัปิด
เทอม 

12. กิจกรรมสปัดาหก์าร
เรยีนรูแ้บบบรูณาการ 

เป้าหมายที่ 4 
ผูเ้รยีนรอ้ยละ  95  มีคณุลกัษณะ 
อนัพงึประสงคต์ามที่สถานศกึษา
และมีลกัษณะที่พงึประสงคต์าม
คา่นยิม  12 ประการ  ระดบัยอด
เยีย่ม  

 

1. ผูเ้รยีนรอ้ยละ 100 มี
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
ตามที่สถานศกึษา 
2. ผูเ้รยีนรอ้ยละ 100 มี
ลกัษณะที่พงึประสงคต์าม
คา่นิยม  12 ประการ   
3. ผูเ้รยีนรอ้ยละ 100 มีความ
ภมูิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
4. ผูเ้รยีนรอ้ยละ 95 สามารถ
ใชเ้ทคโนโลยีในการบรหิาร
จดัการเรยีน การท างาน และ
พฒันาตนเอง สงัคมการเรยีนรู ้
การสือ่สาร การท างานอยา่ง
สรา้งสรรคแ์ละมีคณุธรรม  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ

ของผู้เรียน  

1.2 คณุลกัษณะที่พงึ

ประสงคข์องผูเ้รยีน  

1) มีคณุลกัษณะและ

คา่นิยมที่ดีตามที่

สถานศกึษาก าหนด  

2) มีความภมูิใจในทอ้งถ่ิน

และความเป็นไทย  

3) ยอมรบัท่ีจะอยูร่ว่มกนั

บนความแตกตา่งและ

หลากหลาย  

4) มีสขุภาวะทางรา่งกาย

และจิตสงัคม  

ยุทธศาสตรท์ี่ 1   
การพฒันาหลกัสตูร การ
เรยีนการสอน การวดัและ
ประเมินผล 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4   
การสง่เสรมิการมีสว่น
รว่มในการจดัและ
สนบัสนนุการศกึษา
เอกชน 
 

ข้อ 1 การปลกูฝังความมี
ระเบียบวินยั ทศันคติทีถ่กูตอ้ง
ผา่นกระบวนการลกูเสอื              
เนตรนาร ียวุกาชาด 

ข้อ 2 การจดัการเรยีนรูเ้พื่อ
สรา้งทกัษะพืน้ฐานท่ีเช่ือมโยงสู่
การสรา้งอาชีพและการมงีานท า 

ข้อ 3 การจดัการเรยีนการสอน
ที่สง่เสรมิการคิดวิเคราะหด์ว้ย
วิธีการ Active Learning 

ข้อ 4 การจดัการเรยีนการสอน
เพื่อฝึกทกัษะการคิดแบบมี
เหตผุลและเป็นขัน้ตอน 
(Coding) 

ข้อ 6 การจดัการเรยีนรูด้ว้ย 
STEM Education 
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ครงการ  กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลส าเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร ์สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชีว้ัดประเด็น
การติดตามประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

13. กิจกรรมเรยีนวชิา
คอมพิวเตอร ์

14. กิจกรรมรณรงค์
ประหยดัน า้ประหยดัไฟ 
 

 ข้อ 7 การเรยีนภาษาองักฤษ
เพื่อใชใ้นการสือ่สารและเพิ่ม
ทกัษะส าหรบัใชใ้นการประกอบ
อาชีพ 

ข้อ 8 การจดัการเรยีนรู ้
ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาที่
สาม) 

ข้อ 9 การสง่เสรมิทกัษะการ
อา่น เขียนภาษาไทยเพื่อใชเ้ป็น
เครือ่งมือในการเรยีนรูภ้าษาอื่น 
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กลยุทธท์ี ่2 พฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั จดัใหมี้ครูเพียงพอ และมีคณุภาพดว้ยการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

โครงการ  กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลส าเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชีว้ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. โครงการนิเทศภายใน 

2. โครงการสง่เสรมิและ
พฒันางานวจิยัในชัน้เรยีน 

3. โครงการอบรมพฒันาครู 
4. กิจกรรมจดับอรด์ประจ า

หนว่ยหรอืวนัส าคญั 

เป้าหมายที่ 5  
ครูรอ้ยละ  90 พฒันา
กระบวนการจดัการเรยีนการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั
ใหม้ีประสทิธิภาพ และเกิด
ประสทิธิผล  

  

1. ครูรอ้ยละ 100 มีการ
จดัการเรยีนรูผ้า่น
กระบวนการคิดและปฏิบตัิ
จรงิ และสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการด าเนิน 

2. ครูรอ้ยละ 100 มีการใช้
สือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหลง่เรยีนรูท้ี่เอือ้ตอ่การ
เรยีนรู ้

3. ครูรอ้ยละ 100 มีการ
ตรวจสอบและประเมินผูเ้รยีน
อยา่งเป็นระบบ และน าผล
มาพฒันาผูเ้รยีน 

4. ครูรอ้ยละ 100 มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละให้
ขอ้มลูสะทอ้นกลบัเพื่อ

มาตรฐานที่ 3 

กระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ  

3.1 จดัการเรยีนรูผ้า่น

กระบวนการคิดและปฏิบตัิ

จรงิและสามารถน าไป

ประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติ  

3.2 ใชส้ือ่ เทคโนโลยี

สารสนเทศและแหลง่เรยีนรูท้ี่

เอือ้ตอ่การเรยีนรู ้ 

3.3 มีการบรหิารจดัการชัน้

เรยีนเชิงบวก  

ยุทธศาสตรท์ี่ 1   
การพฒันาหลกัสตูร การ
เรยีนการสอน การวดัและ
ประเมินผล 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7   
การพฒันาระบบการบรหิาร
จดัการสง่เสรมิการศกึษา
เอกชน 
 

ข้อ 1 การปลกูฝังความมี
ระเบียบวินยั ทศันคติที่
ถกูตอ้งผา่นกระบวนการ
ลกูเสอื เนตรนาร ียวุกาชาด 

ข้อ 2 การจดัการเรยีนรูเ้พื่อ
สรา้งทกัษะพืน้ฐานท่ี
เช่ือมโยงสูก่ารสรา้งอาชีพ
และการมงีานท า 

ข้อ 3 การจดัการเรยีนการ
สอนท่ีสง่เสรมิการคดิ
วิเคราะหด์ว้ยวิธีการ Active 
Learning 

ข้อ 4 การจดัการเรยีนการ
สอนเพื่อฝึกทกัษะการคดิ
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โครงการ  กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลส าเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชีว้ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปรบัปรุงและพฒันาการ
จดัการเรยีนรู ้ 

5. ครูรอ้ยละ 100 ที่จดั
กิจกรรมการเรยีนรูต้ามที่ระบุ
ไวใ้นแผนการจดัการเรยีนรู ้

3.4 ตรวจสอบและประเมิน

ผูเ้รยีนอยา่งเป็นระบบ และ

น าผลมาพฒันาผูเ้รยีน  

3.5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

และใหข้อ้มลูปอ้นกลบัเพื่อ

ปรบัปรุงและพฒันาการ

จดัการเรยีนรู ้ 

 

แบบมีเหตผุลและเป็น
ขัน้ตอน (Coding) 

ข้อ 5 การพฒันาครูใหม้ี
ความช านาญในการจดัการ
เรยีนรูภ้าษาองักฤษและ
ภาษาคอมพวิเตอร(์Coding)  

ข้อ 6 การจดัการเรยีนรูด้ว้ย 

STEM Education 

ข้อ 7 การเรยีนภาษาองักฤษ
เพื่อใชใ้นการสือ่สารและเพิ่ม
ทกัษะส าหรบัใชใ้นการ
ประกอบอาชีพ 

ข้อ 8 การจดัการเรยีนรู ้
ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาที่
สาม) 
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โครงการ  กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลส าเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชีว้ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ 9 การสง่เสรมิทกัษะการ
อา่น เขียนภาษาไทยเพื่อใช้
เป็นเครือ่งมือในการเรยีนรู ้
ภาษาอื่น 

1. โครงการนิเทศภายใน 

2. โครงการสง่เสรมิและ
พฒันางานวจิยัในชัน้เรยีน 

3. โครงการอบรมพฒันาครู 
4. โครงการลกูเสอืเนตรนาร ี
5. กิจกรรมสปัดาหก์าร
เรยีนรูแ้บบบรูณาการ 

6. ชมรมเพื่อการมีงานท า 

7. กิจกรรมจดับอรด์ประจ า
หนว่ยหรอืวนัส าคญั 

เป้าหมายที่ 6  
ครูรอ้ยละ  90  จดักิจกรรม
การเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนมีทกัษะ
ชีวิต  และสามารถปฏิบตัิตน
ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ระดบัยอดเยี่ยม 

 

1. ครูรอ้ยละ 100 มีจดั
กิจกรรมการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีน
มีทกัษะชีวติ  และสามารถ
ปฏิบตัิตนตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ครูรอ้ยละ 100 ที่เนน้ให้
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูผ้า่น
กระบวนการคิดและปฏิบตัิ
จรงิ เช่ือมโยงกบั
ชีวิตประจ าวนั 
3. ครูรอ้ยละ 100 ที่มีการ
บรหิารจดัการผูเ้รยีนเชิงบวก  
มีปฏิสมัพนัธท์ี่ดี 

มาตรฐานที่ 3 

กระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ  

3.1 จดัการเรยีนรูผ้า่น

กระบวนการคิดและปฏิบตัิ

จรงิและสามารถน าไป

ประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติ  

3.2 ใชส้ือ่ เทคโนโลยี

สารสนเทศและแหลง่เรยีนรูท้ี่

เอือ้ตอ่การเรยีนรู ้ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1   
การพฒันาหลกัสตูร การ
เรยีนการสอน การวดัและ
ประเมินผล 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7   
การพฒันาระบบการบรหิาร
จดัการสง่เสรมิการศกึษา
เอกชน 
 

ข้อ 2 การจดัการเรยีนรูเ้พื่อ
สรา้งทกัษะพืน้ฐานท่ี
เช่ือมโยงสูก่ารสรา้งอาชีพ
และการมงีานท า 

ข้อ 4 การจดัการเรยีนการ
สอนเพื่อฝึกทกัษะการคดิ
แบบมีเหตผุลและเป็น
ขัน้ตอน (Coding) 

ข้อ 7 การเรยีนภาษาองักฤษ
เพื่อใชใ้นการสือ่สารและเพิ่ม
ทกัษะส าหรบัใชใ้นการ
ประกอบอาชีพ 
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โครงการ  กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลส าเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชีว้ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

3.3 มีการบรหิารจดัการชัน้

เรยีนเชิงบวก  

3.4 ตรวจสอบและประเมิน

ผูเ้รยีนอยา่งเป็นระบบ และ

น าผลมาพฒันาผูเ้รยีน  

3.5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

และใหข้อ้มลูปอ้นกลบัเพื่อ

ปรบัปรุงและพฒันาการ

จดัการเรยีนรู ้ 

ข้อ 8 การจดัการเรยีนรู ้
ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาที่
สาม) 

ข้อ 9 การสง่เสรมิทกัษะการ
อา่น เขียนภาษาไทยเพื่อใช้
เป็นเครือ่งมือในการเรยีนรู ้
ภาษาอื่น 

1. กิจกรรมการพฒันา
หลกัสตูรสถานศกึษา 
2. กิจกรรมการประเมินการ
ใชห้ลกัสตูร 
3. การทดสอบทางการเรยีน
ระดบัสถานศกึษา 

เป้าหมายที่ 7  
โรงเรยีนมีการพฒันาหลกัสตูร
ที่เหมาะสมสอดคลอ้งกบัการ
เปลีย่นแปลงทางสงัคม และ 
เหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน  ระดบัยอด
เยีย่ม 

1. สถานศกึษาทีม่ีการ
พฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา
ที่ทนัสมยั ทนัตอ่การ
เปลีย่นแปลงทางการเมือง  
และสงัคมปัจจบุนั  ระดบั
คณุภาพยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 

กระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ  

3.1 จดัการเรยีนรูผ้า่น

กระบวนการคิดและปฏิบตัิ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1   
การพฒันาหลกัสตูร การ
เรยีนการสอน การวดัและ
ประเมินผล 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3   

ข้อ 2 การจดัการเรยีนรูเ้พื่อ
สรา้งทกัษะพืน้ฐานท่ี
เช่ือมโยงสูก่ารสรา้งอาชีพ
และการมงีานท า 

ข้อ 7 การเรยีนภาษาองักฤษ
เพื่อใชใ้นการสือ่สารและเพิ่ม
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โครงการ  กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลส าเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชีว้ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

4. การทดสอบทางการเรยีน
ระดบัชาต ิ

2. สถานศกึษาทีม่ีการจดั
กิจกรรมเสรมิหลกัสตูรที่เนน้
คณุภาพผูเ้รยีนรอบดา้น
เช่ือมโยงวถีิชีวิตจรงิ และ
ครอบคลมุทกุกลุม่เปา้หมาย 
ระดบัคณุภาพยอดเยีย่ม 
 

จรงิและสามารถน าไป

ประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติ  

3.2 ใชส้ือ่ เทคโนโลยี

สารสนเทศและแหลง่เรยีนรูท้ี่

เอือ้ตอ่การเรยีนรู ้ 

3.3 มีการบรหิารจดัการชัน้

เรยีนเชิงบวก  

3.4 ตรวจสอบและประเมิน

ผูเ้รยีนอยา่งเป็นระบบ และ

น าผลมาพฒันาผูเ้รยีน  

3.5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

และใหข้อ้มลูปอ้นกลบัเพื่อ

ปรบัปรุงและพฒันาการ

จดัการเรยีนรู ้ 

การเสรมิสรา้งประสทิธิภาพ
การจดัการศกึษาของ
โรงเรยีนเอกชน 
 

ทกัษะส าหรบัใชใ้นการ
ประกอบอาชีพ 

ข้อ 8 การจดัการเรยีนรู ้
ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาที่
สาม) 

ข้อ 9 การสง่เสรมิทกัษะการ
อา่น เขียนภาษาไทยเพื่อใช้
เป็นเครือ่งมือในการเรยีนรู ้
ภาษาอื่น 
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กลยุทธท์ี่ 3  จดัการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรตามหลกั PDCA และใหช้มุชนเขา้มามีส่วนรว่มในการบริหารงาน  จดัใหมี้การประกนัคณุภาพภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพและจดัท าระบบสารสนเทศใหเ้ป็นปัจจบุนัและเพียงพอตอ่การพฒันาโรงเรียน 

โครงการ  กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลส าเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชีว้ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. กิจกรรมจดัท าแผนพฒันา
คณุภาพการศกึษาสามปี  
2. กิจกรรมจดัท าแผนปฏิบตัิ
การประจ าปี 
3. กิจกรรมประเมินตนเอง
และจดัท ารายงานประจ าปี 
4. กิจกรรมประเมินคณุภาพ
ภายในโดยสถานศกึษา 
5. กิจกรรมประชมุ
คณะกรรมการบรหิาร
โรงเรยีน 
6. กิจกรรมประชมุผูป้กครอง 
7. กิจกรรมวนัพบครูของลกู 
8. กิจกรรมประชาสมัพนัธ์
ขา่วสารทางการศกึษาของ
โรงเรยีน     

เป้าหมายที่ 8  
ผูบ้รหิารมีการพฒันา
กระบวนการบรหิารอยา่งเป็น
ระบบ ทนัสมยั ทนัตอ่
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี
และจดัการสถานศกึษาใหม้ี
ประสทิธิภาพ ระดบัยอด
เยี่ยม  

1. ระดบัคณุภาพของ
เปา้หมาย วิสยัทศัน ์และ
พนัธกิจที่สถานศกึษาก าหนด
ชดัเจน ระดบัคณุภาพยอด
เยี่ยม 
2. ระบบบรหิารจดัการ
คณุภาพของสถานศกึษา 
ระดบัคณุภาพยอดเยีย่ม 
3. การด าเนินงานพฒันา
วิชาการทีเ่นน้คณุภาพผูเ้รยีน
รอบดา้นตามหลกัสตูร
สถานศกึษาและ ทกุ
กลุม่เปา้หมาย ระดบั
คณุภาพยอดเยี่ยม 
4. จดัระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนบัสนนุการ

มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการบริหารและ

การจัดการ  

2.1 มีเปา้หมาย วิสยัทศัน ์

และพนัธกิจที่สถานศกึษา

ก าหนดชดัเจน  

2.2 มีระบบบรหิารจดัการ

คณุภาพของสถานศกึษา  

2.3 ด าเนินงานพฒันา

วิชาการทีเ่นน้คณุภาพผูเ้รยีน

รอบดา้นตามหลกัสตูร

สถานศกึษาและทกุกลุม่ 

เปา้หมาย  

ยุทธศาสตรท์ี่ 2   
การปฏิรูประบบทรพัยากร
เพื่อการศกึษาเอกชน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3   
การเสรมิสรา้งประสทิธิภาพ
การจดัการศกึษาของ
โรงเรยีนเอกชน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7   
การพฒันาระบบการบรหิาร
จดัการสง่เสรมิการศกึษา
เอกชน 
 

ข้อ 2 การจดัการเรยีนรูเ้พื่อ
สรา้งทกัษะพืน้ฐานท่ี
เช่ือมโยงสูก่ารสรา้งอาชีพ
และการมงีานท า 

ข้อ 7 การเรยีนภาษาองักฤษ
เพื่อใชใ้นการสือ่สารและเพิ่ม
ทกัษะส าหรบัใชใ้นการ
ประกอบอาชีพ 

ข้อ 8 การจดัการเรยีนรู ้
ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาที่
สาม) 

ข้อ 9 การสง่เสรมิทกัษะการ
อา่น เขียนภาษาไทยเพื่อใช้
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โครงการ  กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลส าเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชีว้ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

บรหิารจดัการและการจดัการ
เรยีนรู ้ระดบัคณุภาพยอด
เยี่ยม 
5. สถานศกึษาทีจ่ดัหา  
พฒันา และบรกิาร
เทคโนโลยีสารสนเทศอยา่ง
เป็นระบบ  เพื่อใชใ้นการ
บรหิารจดัการ ระดบัคณุภาพ
ยอดเยีย่ม 

2.4 พฒันาครูและบคุลากร

ใหม้ีความเช่ียวชาญทาง

อาชีพ  

2.5 จดัสภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ตอ่

การจดัการเรยีนรู ้ 

2.6 จดัระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสนบัสนนุการ

บรหิารจดัการและการจดัการ

เรยีนรู ้ 

เป็นเครือ่งมือในการเรยีนรู ้
ภาษาอื่น 

1. โครงการอบรมพฒันา
บคุลากร 
2. โครงการครูดีเดน่ 
3. กิจกรรมอบรมครูภายใน
โดยผูบ้รหิาร 

เป้าหมายที่ 9  
ผูบ้ริหารมีการพฒันาครูและ
บคุลากรใหม้ีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ ระดบัยอดเยี่ยม  

1. การพฒันาครูและ
บคุลากรใหม้ีความ
เช่ียวชาญทางอาชีพ ระดบั
คณุภาพยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการบริหารและ

การจัดการ  

ยุทธศาสตรท์ี่ 2   
การปฏิรูประบบทรพัยากร
เพื่อการศกึษาเอกชน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3   

ข้อ 2 การจดัการเรยีนรูเ้พื่อ
สรา้งทกัษะพืน้ฐานท่ี
เช่ือมโยงสูก่ารสรา้งอาชีพ
และการมงีานท า 
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โครงการ  กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลส าเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชีว้ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

4. กิจกรรมขยายผลการอบรม
สมัมนาระหวา่งเพื่อนครู 
 

2.1 มีเปา้หมาย วิสยัทศัน ์

และพนัธกิจที่สถานศกึษา

ก าหนดชดัเจน  

2.2 มีระบบบรหิารจดัการ

คณุภาพของสถานศกึษา  

2.3 ด าเนินงานพฒันา

วิชาการทีเ่นน้คณุภาพผูเ้รยีน

รอบดา้นตามหลกัสตูร

สถานศกึษาและทกุกลุม่ 

เปา้หมาย  

2.4 พฒันาครูและบคุลากรให้

มีความเช่ียวชาญทางอาชีพ  

การเสรมิสรา้งประสทิธิภาพ
การจดัการศกึษาของ
โรงเรยีนเอกชน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4   
การสง่เสรมิการมีสว่นรว่มใน
การจดัและสนบัสนนุ
การศกึษาเอกชน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7   
การพฒันาระบบการบรหิาร
จดัการสง่เสรมิการศกึษา
เอกชน 
 

ข้อ 7 การเรยีนภาษาองักฤษ
เพื่อใชใ้นการสือ่สารและเพิ่ม
ทกัษะส าหรบัใชใ้นการ
ประกอบอาชีพ 

ข้อ 8 การจดัการเรยีนรู ้
ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาที่
สาม) 

ข้อ 9 การสง่เสรมิทกัษะการ
อา่น เขียนภาษาไทยเพื่อใช้
เป็นเครือ่งมือในการเรยีนรู ้
ภาษาอื่น 
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โครงการ  กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลส าเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชีว้ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

2.5 จดัสภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ตอ่

การจดัการเรยีนรู ้ 

2.6 จดัระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสนบัสนนุการ

บรหิารจดัการและการจดัการ

เรยีนรู ้ 

1. โครงการนิเทศภายใน 
2. การประชมุครู 
3. การประเมินคณุภาพ
ภายในของโรงเรยีน 

เป้าหมายที่ 10  
โรงเรยีนมีระบบการประกนั
คณุภาพภายในใหม้ี
ประสทิธิภาพและมี
ประสทิธิผลระดบัยอดเยี่ยม  

1. ระบบการประกนั
คณุภาพภายในใหม้ี
ประสทิธิภาพและมี
ประสทิธิผล ระดบัคณุภาพ
ยอดเยีย่ม 
2. การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
และใหข้อ้มลูสะทอ้นกลบั
เพื่อปรบัปรุงและพฒันาการ
จดัการเรยีนรู ้ระดบัคณุภาพ
ยอดเยีย่ม 

มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการบริหารและ

การจัดการ  

2.1 มีเปา้หมาย วิสยัทศัน ์

และพนัธกิจที่สถานศกึษา

ก าหนดชดัเจน  

2.2 มีระบบบรหิารจดัการ

คณุภาพของสถานศกึษา  

ยุทธศาสตรท์ี่ 4   
การสง่เสรมิการมีสว่นรว่มใน
การจดัและสนบัสนนุ
การศกึษาเอกชน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7   
การพฒันาระบบการบรหิาร
จดัการสง่เสรมิการศกึษา
เอกชน 
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โครงการ  กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลส าเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชีว้ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

2.3 ด าเนินงานพฒันา

วิชาการทีเ่นน้คณุภาพผูเ้รยีน

รอบดา้นตามหลกัสตูร

สถานศกึษาและทกุกลุม่ 

เปา้หมาย  

2.4 พฒันาครูและบคุลากร

ใหม้ีความเช่ียวชาญทาง

อาชีพ  

2.5 จดัสภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ตอ่

การจดัการเรยีนรู ้ 

2.6 จดัระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสนบัสนนุการ

บรหิารจดัการและการจดัการ

เรยีนรู ้ 
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กลยุทธท์ี ่4  พฒันาอาคารสถานท่ีและภมูิทศัน ์ โดยจดัใหมี้หอ้งเรียนท่ีเพียงพอ  สิ่งอ านวยความสะดวกครบครนั และจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรูอ้ยูเ่สมอ 

โครงการ  กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลส าเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชีว้ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. โครงการพฒันาอาคาร
สถานท่ีและภมูิทศันท์ี่เอือ้
ตอ่การเรยีนรูอ้ยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

2. โครงการทศันศกึษาเพื่อ
การเรยีนรู ้

3. โครงการเรยีนรูอ้ยา่ง
สรา้งสรรค ์นอ้มน าพระ
บรมราโชบาย 

4. กิจกรรมหอ้งสมดุ หอ้ง
วิทยาศาสตร ์หอ้งศิลปะ
และหอ้งดนตร ี

5. กิจกรรมกลางแจง้และ
กิจกรรมสนามกีฬาในรม่ 

6. กิจกรรมวา่ยน า้ 
7. กิจกรรมตกแตง่หอ้งตาม
หนว่ยความรูแ้ละวนัส าคญั  

เป้าหมายที่ 11  
โรงเรยีนจดัสภาพแวดลอ้ม
ใหส้วยงาม  รม่รืน่  เอือ้ตอ่
การเรยีนรูท้ัง้ภายในและ 
ภายนอกโรงเรยีน ระดบัยอด
เยี่ยม 

1. สถานศกึษามีการจดั
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
ทัง้ภายในและภายนอก
หอ้งเรยีน และ
สภาพแวดลอ้มทางสงัคม ท่ี
เอือ้ตอ่การจดัการเรยีนรู ้และ
มีความปลอดภยั ระดบั
คณุภาพยอดเยี่ยม 
2. ครูรอ้ยละ 100 ใชแ้หลง่
เรยีนรูท้ี่เอือ้ตอ่การเรยีนรู ้
รวมทัง้ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 
โดยน ามาใชใ้นการจดัการ
เรยีนรู ้และสรา้งโอกาสให้
ผูเ้รยีนไดแ้สวงหาความรู ้
ตามศกัยภาพของผูเ้รยีน
จากสือ่ที่หลากหลาย 
 

มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการบริหารและ

การจัดการ  

2.1 มีเปา้หมาย วิสยัทศัน ์

และพนัธกิจที่สถานศกึษา

ก าหนดชดัเจน  

2.2 มีระบบบรหิารจดัการ

คณุภาพของสถานศกึษา  

2.3 ด าเนินงานพฒันา

วิชาการทีเ่นน้คณุภาพผูเ้รยีน

รอบดา้นตามหลกัสตูร

สถานศกึษาและทกุกลุม่ 

เปา้หมาย  

ยุทธศาสตรท์ี่ 2   
การปฏิรูประบบทรพัยากร
เพื่อการศกึษาเอกชน 
 

- 
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โครงการ  กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลส าเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชีว้ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

2.4 พฒันาครูและบคุลากร

ใหม้ีความเช่ียวชาญทาง

อาชีพ  

2.5 จดัสภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ตอ่

การจดัการเรยีนรู ้ 

2.6 จดัระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสนบัสนนุการ

บรหิารจดัการและการจดัการ

เรยีนรู ้ 

1. โครงการเรยีนรูอ้ยา่ง
สรา้งสรรค ์นอ้มน าพระบรมรา
โชบาย 
2. โครงการทศันศกึษาเพื่อ
การเรยีนรู ้

เป้าหมายที่ 12  
ชุมชนให้ความร่วมมือกับ
โรงเรียนและมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาระดบัยอด
เยี่ยม 

1. ชมุชนใหค้วามรว่มมือกบั
โรงเรยีนและมีสว่นรว่มใน
การจดัการศกึษา ระดบั
คณุภาพยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการบริหารและ

การจัดการ  

ยุทธศาสตรท์ี่ 4   
การสง่เสรมิการมีสว่นรว่มใน
การจดัและสนบัสนนุ
การศกึษาเอกชน 
 

ข้อ 2 การจดัการเรยีนรูเ้พื่อ
สรา้งทกัษะพืน้ฐานท่ี
เช่ือมโยงสูก่ารสรา้งอาชีพ
และการมงีานท า 
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โครงการ  กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลส าเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชีว้ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

3. โครงการอบรมใหค้วามรู ้
ผูป้กครอง 
4. โครงการสรา้งเสรมิ
ความสมัพนัธก์บัชมุชน 
5. โครงการสือ่สรา้งสรรค์
ประชาสมัพนัธ ์
 

2.1 มีเปา้หมาย วิสยัทศัน ์

และพนัธกิจที่สถานศกึษา

ก าหนดชดัเจน  

2.2 มีระบบบรหิารจดัการ

คณุภาพของสถานศกึษา  

2.3 ด าเนินงานพฒันา

วิชาการทีเ่นน้คณุภาพผูเ้รยีน

รอบดา้นตามหลกัสตูร

สถานศกึษาและทกุกลุม่ 

เปา้หมาย  

2.4 พฒันาครูและบคุลากร

ใหม้ีความเช่ียวชาญทาง

อาชีพ  
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โครงการ  กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลส าเร็จของ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชีว้ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

2.5 จดัสภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ตอ่

การจดัการเรยีนรู ้ 

2.6 จดัระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสนบัสนนุการ

บรหิารจดัการและการจดัการ

เรยีนรู ้ 
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4.ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียน 
4.1  ระดับปฐมวัย  
  ผลการพฒันาเด็ก 

ผลพฒันาการดา้น 

จ านวน
เดก็

ทัง้หมด 

รอ้ยละของเดก็ตามระดบัคณุภาพ 

ดี 80-100 พอใช ้51-79 ปรบัปรุง 0-50 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

1. ดา้นรา่งกาย 142 142 100 0 0.00 0 0.00 
2. ดา้นอารมณ-์จิตใจ 142 142 100 0 0.00 0 0.00 
3. ดา้นสงัคม 142 142 100 0 0.00 0 0.00 
4. ดา้นสตปัิญญา 142 135 95.07 7 4.93 0 0.00 

  
แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของผลพัฒนาการเดก็ปฐมวัย 4 ด้าน ตามระดับคุณภาพ  

(เดก็ท้ังหมด 142 คน) 
 

 
จากตารางและแผนภมูิแทง่ แสดงผลพฒันาการทัง้ 4 ดา้น ทกุระดบัชัน้ของการศกึษาปฐมวยั ตัง้แต่
ระดบัชัน้อนบุาลปีท่ี 1 ถึง ชัน้อนบุาลปีท่ี 3 ประจ าปีการศกึษา 2563 ดงันี ้ 
  ดา้นรา่งกาย คิดเป็นรอ้ยละ 100 อยูใ่นระดบัคณุภาพดี และไมมี่ระดบัพอใชแ้ละปรบัปรุง 
   ดา้นอารมณแ์ละจิตใจ คิดเป็นรอ้ยละ 100 อยูใ่นระดบัคณุภาพดี และไมมี่ระดบัพอใชแ้ละปรบัปรุง 
 ดา้นสงัคม คิดเป็นรอ้ยละ 100 อยูใ่นระดบัคณุภาพดี  และไมมี่ระดบัพอใชแ้ละปรบัปรุง 
  ดา้นสตปัิญญา คิดเป็นรอ้ยละ 95.07 อยูใ่นระดบัคณุภาพดี รอ้ยละ 4.93 อยูใ่นระดบัคณุภาพพอใช ้
และไมมี่ระดบัปรบัปรุง 
 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00
100.00 100.00 100.00 95.07

0.00 0.00 0.00 4.930.00 0.00 0.00 0.00

รอ้ยละของเด็กตามระดับคณุภาพ ด ี

รอ้ยละของเด็กตามระดับคณุภาพ พอใช ้
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4.2  ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) 
 

 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

วิชา 
จ านวน
นกัเรยีน
ทัง้หมด 

จ านวน 
นกัเรยีน    
ที่เขา้สอบ 

คะแนน
เฉลีย่ระดบั 
ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉล่ียผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลตา่ง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

*** 
รอ้ยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 
พฒันาการเทียบ
กบัรอ้ยละ 3 

(6) 
2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร ์ 25 25 32.90 51.60 62.22 55.60 -6.62 -10.640 ไมม่ีพฒันาการ 
วิทยาศาสตร ์ 25 25 35.55 51.12 58.69 59.61 0.92 1.568 มีพฒันาการแต่

ไมถ่ึงรอ้ยละ 3 
ภาษาไทย 25 25 49.07 63.21 71.79 68.54 -3.25 -4.527 ไมม่ีพฒันาการ 
ภาษาองักฤษ 25 25 34.42 77.20 77.78 76.90 -0.88 -1.131 ไมม่ีพฒันาการ 

  

 แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาตข้ัินพืน้ฐาน O-NET   
เปรียบเทยีบ 3 ปี (ปีการศึกษา 2560 – 2562) 
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คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ

51.60 51.12

63.21

77.20

62.22
58.69

71.79

77.78

55.60
59.61

68.54

76.90

ปีการศกึษา 2560

ปีการศกึษา 2561

ปีการศกึษา 2562
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           จากตารางและแผนภูมิแทง่ พบวา่ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน ( O-NET )  
ชัน้ประถมศกึษา ปีท่ี 6 ประจ าปีการศกึษา 2562 
  คะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร ์คิดเป็นรอ้ยละ 55.60  วิชาวิทยาศาสตร ์คิดเป็นรอ้ยละ 59.61 วิชา
ภาษาไทย คดิเป็นรอ้ยละ 68.54 และวิชาภาษาองักฤษ คดิเป็นรอ้ยละ 76.90 สงูกวา่ระดบัประเทศ 
ทกุกลุม่สาระ 
        เม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6                   
ปีการศกึษา 2560 ถึง 2562 พบวา่ คะแนนเฉล่ียของทกุกลุม่สาระในปีการศกึษา 2562 สงูกวา่ปีการศกึษา 
2560 ทกุกลุม่สาระ และเม่ือเปรียบเทียบระหวา่งปีการศกึษา 2561 และ 2562 พบดงันี  ้
   คะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร ์มีคา่เฉล่ียต ่าลง -6.62 ไมมี่พฒันาการ 
  คะแนนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร ์มีคา่เฉล่ียสงูขึน้ 0.92 มีพฒันาการแตไ่มถ่ึงรอ้ยละ 3 
  คะแนนเฉล่ียวิชาภาษาไทย มีคา่เฉล่ียต ่าลง -3.25 ไมมี่พฒันาการ 
  และคะแนนเฉล่ียวิชาภาษาองักฤษ มีคา่เฉล่ียต ่าลง -0.88 ไมมี่พฒันาการ 
 

จ านวนและร้อยละของนักเรียนทีม่ีผลการเรียนระดับ 3 ขึน้ไป   
 ระดับประถมศึกษา 

  

กลุม่สาระ

การเรยีนรู/้รายวิชา

จ านวน

นักเรยีน
รอ้ยละ

จ านวน

นักเรยีน
รอ้ยละ

จ านวน

นักเรยีน
รอ้ยละ

จ านวน

นักเรยีน
รอ้ยละ

จ านวน

นักเรยีน
รอ้ยละ

จ านวน

นักเรยีน
รอ้ยละ

ภาษาไทย 22 17 77 16 12 75 13 9 69 24 20 83 12 10 83 25 20 80

คณิตศาสตร์ 22 19 86 16 10 63 13 10 77 24 20 83 12 9 75 25 17 68

วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี
22 19 86 16 11 69 13 10 77 24 16 67 12 9 75 25 17 68

สงัคมศึกษา ศาสนา

 และวฒันธรรม
22 18 82 16 11 69 13 11 85 24 19 79 12 11 92 25 25 100

ประวตัศิาสตร์ 22 18 82 16 12 75 13 11 85 24 17 70 12 8 67 25 22 88

สขุศกึษาและ

พลศกึษา

ศลิปะ 22 19 86 16 13 81 13 11 85 24 21 88 12 11 92 25 23 92

การงานอาชีพ 22 18 82 16 11 69 13 11 85 24 22 91 12 8 67 25 22 88

ภาษาตา่งประเทศ 22 20 91 16 13 81 13 9 69 24 20 83 12 9 75 25 23 92

หนา้ที่พลเมือง 22 20 91 16 15 94 13 13 100 24 24 100 12 12 100 25 25 100

12 12 100 25 25 10013 12 92 24 24 10022 21 95 16 13 81

จ านวน

นักเรยีน

ที่มีผล

ระดบั 3 

ขึน้ไป

จ านวน

นักเรยีน

ที่มีผล

ระดบั 3 

ขึน้ไป

จ านวน

นักเรยีน

ที่มีผล

ระดบั 3 

ขึน้ไป

จ านวน

นักเรยีน

ที่มีผล

ระดบั 3 

ขึน้ไป

จ านวน

นักเรยีน

ที่มีผล

ระดบั 3 

ขึน้ไป

จ านวน

นักเรยีน

ที่มีผล

ระดบั 3 

ขึน้ไป

ระดบัผลการเรียน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
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แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของนักเรียนทีม่ีผลการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ  ระดับ 3 ขึน้ไป (เปรียบเทียบช้ัน ป.1 – ป.6) 
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       จากตารางและแผนภูมิแท่งแสดงจ านวนและรอ้ยละของนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละ
กลุม่สาระการเรียนรูใ้นระดบั 3 ขึน้ไปเม่ือพิจารณาเป็นรายชัน้ และกลุม่สาระการเรียนรู ้พบวา่  
            ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 77  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 86  กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 86   
กลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศกึษาศาสนาและ มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 82 วิชาประวตัิศาสตร ์มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 82 
กลุม่สาระการเรียนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 95 กลุม่สาระการเรียนรูศ้ลิปะ มีคา่เฉล่ียรอ้ย
ละ 86  กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 82 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ มี
คา่เฉล่ียรอ้ยละ 91 และวิชาหนา้ท่ีพลเมือง มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 91 
            ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 75  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 63  อยู่ในระดบัคณุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 69   กลุม่สาระการเรียนรูส้งัคมศกึษาศาสนาและ มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 69 วิชาประวตัศิาสตร ์
มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 75 กลุม่สาระการเรียนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 81  
กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 81  กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 69 
กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 81 และวิชาหนา้ท่ีพลเมือง มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 94 
  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย มีค่าเฉล่ียรอ้ยละ 69  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 77  อยู่ในระดบัคณุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 77   กลุม่สาระการเรียนรูส้งัคมศกึษาศาสนาและ มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 85 วิชาประวตัศิาสตร ์
มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 85 กลุม่สาระการเรียนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 92  
กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 85  กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 85 
กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 69 และวิชาหนา้ท่ีพลเมือง มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 100 
 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉล่ียรอ้ยละ 83  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 83  อยู่ในระดบัคณุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 67   กลุม่สาระการเรียนรูส้งัคมศกึษาศาสนาและ มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 79 วิชาประวตัศิาสตร ์
มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 70 กลุม่สาระการเรียนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 100  
กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 88  กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ มีค่าเฉล่ียรอ้ยละ 91
กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 83 และวิชาหนา้ท่ีพลเมือง มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 100 
  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย มีค่าเฉล่ียรอ้ยละ 83  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 75  อยู่ในระดบัคณุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 75   กลุม่สาระการเรียนรูส้งัคมศกึษาศาสนาและ มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 92 วิชาประวตัศิาสตร ์
มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 67 กลุม่สาระการเรียนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 100  
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กลุม่สาระการเรียนรูศ้ลิปะ มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 92  กลุม่สาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 67
กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 75 และวิชาหนา้ท่ีพลเมือง มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 100 
  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 80  กลุม่สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 68  อยูใ่นระดบัคณุภาพ กลุม่สาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี         
มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 68   กลุม่สาระการเรียนรูส้งัคมศกึษาศาสนาและ มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 100 วิชา
ประวตัิศาสตร ์มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 88 กลุม่สาระการเรียนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 100  
กลุม่สาระการเรียนรูศ้ลิปะ มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 92  กลุม่สาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 88
กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 92 และวิชาหนา้ท่ีพลเมือง มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 100 
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ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดับชาต ิ(National Test : NT)  

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 

สมรรถนะ 
จ านวน
น.ร.

ทัง้หมด 

จ านวน
น.ร.ที่เขา้
สอบ 

คะแนนเฉลีย่
ระดบั 
ประเทศ 
ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการ
ทดสอบสมรรถนะ 

ผลตา่ง 
คะแนน
เฉลีย่ 
(4) 

รอ้ยละของ
คะแนน
เฉลีย่ 
(5) 

แปลผล 
พฒันาการ
เทียบกบั 
รอ้ยละ 3 
(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

ดา้นภาษาไทย
(Thai Language) 

13 13 46.46 68.06 75.48 72.30 -3.18 - 4.21 
ไมม่ี

พฒันาการ 
ดา้นคณิตศาสตร์
(Mathematics) 

13 13 44.94 51.26 72.63 61.76 -10.87 -14.97 
ไมม่ี

พฒันาการ 
ดา้นเหตผุล 
(reasoning) 

- - - 60.50 66.91 - - - - 

 
แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาตข้ัินพืน้ฐาน NT   

เปรียบเทยีบ 3 ปี (ปีการศึกษา 2560 – 2562) 
 

 
 

          จากตารางและแผนภมูิแทง่ พบวา่ผลการทดสอบระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน NT  ชัน้ประถมศกึษา ปีท่ี 3
ประจ าปีการศกึษา 2562 มีคะแนนเฉล่ียดา้นภาษาไทย(Thai Language) คิดเป็นรอ้ยละ 72.30     
คะแนนเฉล่ียดา้นคณิตศาสตร ์(Mathematics) คดิเป็นรอ้ยละ 61.76  สงูกวา่ระดบัประเทศทัง้สองดา้น 
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        เม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน NT  ชัน้ประถมศกึษา ปีท่ี 3 ปีการศกึษา 2560 
ถึง 2562 พบวา่ คะแนนเฉล่ียในปีการศกึษา 2562 สงูกว่าปีการศกึษา 2560 ทกุดา้นและเม่ือเปรียบเทียบ
ระหวา่งปีการศกึษา 2561 และ 2562 พบดงันี ้
   คะแนนเฉล่ียดา้นภาษาไทย มีคา่เฉล่ียต ่าลง -3.18 ไมมี่พฒันาการ 
  คะแนนเฉล่ียดา้นคณิตศาสตร ์มีคา่เฉล่ียต ่าลง -10.87 ไม่มีพฒันาการ 
 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
     เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดา้นการอา่นของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 

ความสามารถ 
ดา้นการอา่น 

จ านวน
นกัเรยีน
ทัง้หมด 

จ านวน
นกัเรยีน 
ที่เขา้สอบ 

คะแนนเฉลีย่   
ระดบั     
ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ      
ดา้นการอา่น 

ผลตา่ง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

รอ้ยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 
พฒันาการ
เทียบกบัรอ้ย

ละ 3 
(6) 

2560 

(1) 
2561 

(2) 
2562 

(3) 

อา่นรูเ้รือ่ง 22 21 72.81 77.25 78.53 81.14 2.61 3.32 มี
พฒันาการ 

อา่นออกเสยีง 22 21 68.50 88.50 77.16 79.38 2.22 2.87 มี
พฒันาการ
แตไ่มถ่ึง
รอ้ยละ 3 

  

แผนภูมิแท่งแสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
เปรียบเทยีบ 3 ปี (ปีการศึกษา 2560 – 2562) 
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          จากตารางและแผนภมูิแทง่ แสดงผลการประเมินความสามารถดา้นการอา่นของผูเ้รียน (Reading 
Test : RT)   ชัน้ประถมศกึษา ปีท่ี 1 ประจ าปีการศกึษา 2562 มีคะแนนเฉล่ียดา้นอา่นรูเ้รื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 
81.14 คะแนนเฉล่ียดา้นอา่นออกเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 79.38 สงูกวา่ระดบัประเทศทัง้สองดา้น 
        เม่ือเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถดา้นการอา่นของผูเ้รียน (Reading Test : RT)   ชัน้
ประถมศกึษา ปีท่ี 1 ปีการศกึษา 2560 ถึง 2562 พบวา่ คะแนนเฉล่ียดา้นอ่านรูเ้รื่องในปีการศกึษา 2562 
สงูกวา่ปีการศกึษา 2560 และเมื่อเปรียบเทียบระหวา่งปีการศกึษา 2561 และ 2562 พบดงันี  ้
   คะแนนเฉล่ียดา้นอา่นรูเ้รื่อง มีคา่เฉล่ียสงูขึน้  2.61 มีพฒันาการ 
  คะแนนเฉล่ียดา้นอา่นออกเสียงฉล่ียสงูขึน้ 2.22   มีพฒันาการแตไ่มถ่ึงรอ้ยละ 3 
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5. แบบอย่างทีด่ ี(Best Practice) 
  แบบอย่างท่ีดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบตัิหรือขึน้ตอนการปฏิบตัท่ีิท าใหส้ถานศึกษา

ประสบความส าเรจ็ หรือสูค่วามเป็นเลิศตามเปา้หมาย เป็นท่ียอมรบัในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มีหลกัฐานของ
ความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การปฏิบัติตลอดจนความรูแ้ละ
ประสบการณ ์มีร่องรอยหลกัฐานเชิงประจักษ์ เผยแพร่ใหห้น่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้
ประโยชน ์

ชื่อแบบอย่างทีด่ ี มาตรฐาน
ด้าน 

ระดับ
การศึกษา 

ผลความส าเร็จ 

1.โครงการบา้นวิทยาศาสตร ์
- จดัใหม้ีกิจกรรมการทดลองทาง
วิทยาศาสตรล์งในแผนการจดัการ
เรยีนรูต้ัง้แตช่ัน้อนบุาล 1-3 
- มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่น่าสนใจใหผู้เ้รียนได้ลงมือ
ปฎิบตัิจริงและสามารถสรุปความรู ้
ไดด้ว้ยตนเอง 
- ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรูเ้ป็น
กระบวนการตามล าดบัขัน้ตอน 
 

มาตรฐานท่ี 1 
คณุภาพเดก็ 

ระดบัปฐมวยั - นกัเรยีน รอ้ยละ 100 ไดเ้รยีนรูจ้ากการทดลอง 
- นกัเรยีนรอ้ยละ 100 มีการบนัทกึผลการทดลองตาม
ความเขา้ใจของนกัเรยีน 

2. สปัดาหก์ารเรยีนรูแ้บบบรูณา
การ 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการตามหน่วยค าขวญั
จังหวัดชลบุรี   ตลอด1 สัปดาห์
(กรกฎาคม) โดยก าหนดหัวข้อ 
ดงันี ้
- ทะเลงาม(ป.1) 
- ขา้วหลามอรอ่ย(ป.2)  
- ออ้ยหวาน(ป.3)   
- จกัสานดี(ป.4)  
- ประเพณีวิ่งควาย(ป.5)  
- ชลบรุ(ีป.6) 
 

มาตรฐานท่ี 1 
คณุภาพของ
ผูเ้รยีน 

ระดบัขัน้
พืน้ฐาน 

- นกัเรยีน รอ้ยละ 100 ไดเ้รยีนรูเ้ก่ียวกบัความเป็นมา
ในทอ้งถ่ิน สถานท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตร ์ ลกัษณะ
ชมุชนท่ีอาศยัอยู ่และสถานท่ีทอ่งเที่ยวในจงัหวดั
ชลบรุอียา่งความสขุและเกิดความภาคภมูิใจ 
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ชื่อแบบอย่างทีด่ ี มาตรฐาน
ด้าน 

ระดับ
การศึกษา 

ผลความส าเร็จ 

3. การเป็นแบบอยา่งใหห้นว่ยงาน
ภายนอกเขา้มาศกึษาดงูาน 

มาตรฐานท่ี 2 
กระบวนการ
บรหิารและการ
จดัการ 

ระดบัปฐมวยั 
และระดบัขัน้
พืน้ฐาน 

- ส านกัการศกึษาดงูาน เทศบาลนครราชสมีา เขา้
ศกึษาดงูานบรหิารจดัการโรงเรยีน เมื่อวนัท่ี 19 
ธนัวาคม 2562 
- กลุม่เครอืขา่ยการศกึษายมเหนือ สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาแพร ่เขต 1 เขา้ศกึษา
ดงูานเก่ียวกบัการบรหิารจดัการโรงเรยีน ดา้นปฐมวยั
และประถมศกึษา เมื่อวนัท่ี 20 กนัยายน 2562 
- ศนูยแ์พทยศาสตรศกึษาชัน้คลนิกิ โรงพยาบาล
ชลบรุ ีเขา้ศกึษาดงูาน เรือ่ง Child welfare service 
for the abandoned children a day care nursery 
for children of working families  เมื่อวนัท่ี 2 
กนัยายน 2562 
- โรงเรยีนอนบุาลมณีรตัน ์กรุงเทพฯ เขา้ศกึษาดู
งานเรือ่งการเรยีนการสอนและการจดักิจกรรมระดบั
เตรยีมอนบุาล – อนบุาล 3 และระดบัประถม เมื่อวนัท่ี 
15 กรกฎาคม 2562 
- โรงเรยีนหนองจอกกงลบิฮวัเคียว กรุงเทพฯ  
เขา้ศกึษาดงูานดา้นการบรหิารงานวิชาการ  
ดา้นธุรการ ดา้นการจดับรรยายกาศแหง่การเรยีนรู ้
และดา้นสภาพแวดลอ้ม ในระดบัอนบุาลและ
ระดบัประถม เมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2562 
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6.รางวัลทีส่ถานศึกษาได้รับ  
6.1  ปีการศึกษาปัจจุบัน 

ประเภทรางวลั ช่ือรางวลัท่ีไดร้บั ระดบั 
หนว่ยงาน 
ท่ีมอบรางวลั 

สถานศกึษา 

โรงเรยีนรม่ไม ้ เกียรติบตัรโรงเรยีนที่มีผลการทดสอบทาง
การศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) 
เฉลีย่รวมทกุสาระการเรยีนรู ้ระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 6 ประจ าปีการศกึษา 
2561  สงูเป็นอนัดบัท่ี 2 ของโรงเรยีน
เอกชน จงัหวดัชลบรุ ี(เมื่อวนัท่ี 24 
พฤษภาคม 2562)   

ระดบัจงัหวดั ส านกังานศกึษาธิการ
จงัหวดัชลบรุ ี

โรงเรยีนรม่ไม ้ เกียรติบตัรโรงเรยีนที่มมีีผลการทดสอบ
ความสามารถพืน้ฐานของผูเ้รยีนระดบัชาติ 
(National Test : NT) ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 
3 ปีการศกึษา 2561  ไดค้ะแนนเฉลีย่รวม 
3 ดา้น  สงูกวา่ระดบัประเทศ ล าดบัท่ี 2 
ของโรงเรยีนเอกชน  

ระดบัเขตพืน้ท่ี
การศกึษา 

ส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาชลบรุ ีเขต 1 

ผูบ้รหิาร 

นายจิรพงษ์  กีระสนุทรพงษ ์ รางวลัผูบ้รหิารการเปลีย่นแปลง 
THAILAND 4.0 

ระดบัจงัหวดั สมาคมโรงเรยีนเอกชน 

น.ส.จนัทนา  สภุาพงษ์ รางวลัผูบ้รหิารดใีนดวงใจ ระดบัจงัหวดั สมาคมโรงเรยีนเอกชน 

นางทิวาพร  เรอืงวรดากลุ รางวลัผูบ้รหิารดใีนดวงใจ ระดบัจงัหวดั สมาคมโรงเรยีนเอกชน 

ครู 

น.ส.ศภุลกัษณ ์ งามสวุรรณ รางวลัครูดีเดน่ดา้นการสอนภาษาไทย ระดบัจงัหวดั สมาคมโรงเรยีนเอกชน 

น.ส.สจิุตรา  คงสรุนิทร ์ รางวลัครูดีเดน่ดา้นการสอนวิทยาศาสตร ์ ระดบัจงัหวดั สมาคมโรงเรยีนเอกชน 

MISS ANNALOU BESS A. DELA 
CRUZ   

รางวลัครูดีเดน่ดา้นการสอนวิทยาศาสตร ์ ระดบัจงัหวดั สมาคมโรงเรยีนเอกชน 

น.ส.บญุรกัษา  สงวนพงษ ์ รางวลัครูดีเดน่ดา้นการสอนคณิตศาสตร ์ ระดบัจงัหวดั สมาคมโรงเรยีนเอกชน 

น.ส.วาสนา พุม่พวง รางวลัครูดีเดน่ปฐมวยั ระดบัจงัหวดั สมาคมโรงเรยีนเอกชน 

MISS CRISTINE MARIE TORING รางวลัครูดีเดน่ดา้นการสอนภาษาองักฤษ   ระดบัจงัหวดั สมาคมโรงเรยีนเอกชน 

นางฤทยัรตัน ์ ไชยชาญ รางวลัครูดีเดน่ดา้นการสอนนาฏศิลป์ ระดบัจงัหวดั สมาคมโรงเรยีนเอกชน 

นายพินิจ  เพิ่มพิพฒัน ์ รางวลัครูดีเดน่ดา้นการสอนดนตรสีากล ระดบัจงัหวดั สมาคมโรงเรยีนเอกชน 

น.ส.วรนิทร  ทิศกลาง รางวลัครูผูผ้ดงุไวซ้ึง่วฒันธรรม ระดบัจงัหวดั สมาคมโรงเรยีนเอกชน 
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ประเภทรางวลั ช่ือรางวลัท่ีไดร้บั ระดบั 
หนว่ยงาน 
ท่ีมอบรางวลั 

MISS LYN HEART BLANCHE LINAAC รางวลัครูดีในดวงใจเดก็ ระดบัจงัหวดั สมาคมโรงเรยีนเอกชน 

น.ส.สภุาวดี  ผาสขุ 
 

รางวลัครูและบคุลากรทางการศกึษาดีเดน่ 
ระดบัปฐมวยั 

ระดบัจงัหวดั ปส.กช. 

น.ส.สธิุดา  วรรณสา รางวลัครูและบคุลากรทางการศกึษาดีเดน่ 
ระดบัปฐมวยั 

ระดบัจงัหวดั ปส.กช. 

น.ส.ศภุลกัษณ ์ งามสวุรรณ รางวลัครูและบคุลากรทางการศกึษาดีเดน่ 
กลุม่สาระภาษาไทย 

ระดบัจงัหวดั ปส.กช. 

น.ส.กรรณิการ ์ ภแูกว้ รางวลัครูและบคุลากรทางการศกึษาดีเดน่ 
กลุม่สาระคณิตศาสตร ์

ระดบัจงัหวดั ปส.กช. 

น.ส.วิภาภรณ ์ กิตติพรพจน ์ รางวลัครูและบคุลากรทางการศกึษาดีเดน่ 
กลุม่สาระวิทยาศาสตร ์

ระดบัจงัหวดั ปส.กช. 

น.ส.บญุรกัษา  สงวนพงษ ์ รางวลัครูและบคุลากรทางการศกึษาดีเดน่ 
กลุม่สาระสงัคมฯ   

ระดบัจงัหวดั ปส.กช. 

น.ส.อรวรรณ อ่ิมสวาสดิ ์
 

รางวลัครูและบคุลากรทางการศกึษาดีเดน่ 
กลุม่สาระทศันศิลป์ (ศิลปะ) 

ระดบัจงัหวดั ปส.กช. 

นายพินิจ  เพิ่มพิพฒัน ์ รางวลัครูและบคุลากรทางการศกึษาดีเดน่ 
กลุม่สาระทศันศิลป์ (ดนตร)ี 

ระดบัจงัหวดั ปส.กช. 

นายรกัษ์พล  บญุอยู ่
 

รางวลัครูและบคุลากรทางการศกึษาดีเดน่ 
กลุม่สาระพลศกึษาและสขุศกึษา 

ระดบัจงัหวดั ปส.กช. 

น.ส.ปวิตรา  จีนาก าเนิด รางวลัครูและบคุลากรทางการศกึษาดีเดน่ 
กลุม่สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ระดบัจงัหวดั ปส.กช. 

นกัเรยีน 

ด.ช.ไตรทศ  อภิชนสขุ รางวลัระดบัเหรยีญทอง 
การแขง่ขนัทางวิชาการ ระดบันานาชาติ 
วิชาวิทยาศาสตร ์ ประจ าปี 2563  

รอบสอง 
ระดบัประเทศ 

 

ส านกัพฒันานวตักรรม
การจดัการศกึษา 

สพฐ. 
ด.ช.ภทัรวินิษฐ์  สาระคณุ 
 

รางวลัชมเชย 
การแขง่ขนัทางวิชาการ ระดบันานาชาติ 
วิชาคณิตศาสตร ์ประจ าปี 2563  

รอบสอง 
ระดบัประเทศ 

 

ส านกัพฒันานวตักรรม
การจดัการศกึษา 

สพฐ. 
ด.ช.ภทัรวินิษฐ์  สาระคณุ 
 

รางวลัระดบัเหรยีญทอง 
การแขง่ขนัอจัฉรยิภาพทางคณิตศาสตร ์ 
ป.4-ป.6  

ระดบัชาต ิ การประกวดแขง่ขนั
ทกัษะวิชาการและ
ประกวดสิง่ประดิษฐ์

นกัเรยีน โรงเรยีนเอกชน 
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ประเภทรางวลั ช่ือรางวลัท่ีไดร้บั ระดบั 
หนว่ยงาน 
ท่ีมอบรางวลั 
ระดบัชาติ 

(กระทรวงศกึษาธิการ) 
ด.ญ.ญาดา  ตนัติตระการวฒันา รางวลัระดบัเหรยีญทอง  

การแขง่ขนัพดูภาษาองักฤษ ป.4-ป.6  
(รองชนะเลศิอนัดบัท่ี 1) 

ระดบัชาต ิ การประกวดแขง่ขนั
ทกัษะวิชาการและ
ประกวดสิง่ประดิษฐ์

นกัเรยีน โรงเรยีนเอกชน 
ระดบัชาติ 

(กระทรวงศกึษาธิการ) 
ด.ช.ไตรทศ  อภิชนสขุ 
 

เกียรติบตัร นกัเรยีนที่มคีะแนนสอบ การ
ทดสอบระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน O-NET เต็ม 
100 คะแนน ในวชิาภาษาองักฤษ 

ระดบัประเทศ สถาบนัทดสอบทาง
การศกึษาแหง่ชาติ 

ด.ช.ภทัรวินิษฐ์  สาระคณุ 
ด.ช.พิสษิฐ์  บญุโสธรวฒันา 
 

เกียรติบตัร นกัเรยีนที่มคีะแนนสอบ การ
ทดสอบระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน O-NET เต็ม 
100 คะแนน ในวชิาคณิตศาสตร ์

ระดบัประเทศ สถาบนัทดสอบทาง
การศกึษาแหง่ชาติ 

ด.ญ.ญาดา  ตนัติตระการวฒันา เกียรติบตัรนกัเรยีน ทดสอบความรู ้
General English Proficiency Test ครัง้ที่ 
34 ไดค้ะแนนยอดเยี่ยม อนัดบัท่ี 1 ของ
ประเทศ ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 

ระดบัประเทศ บรษัิทเสรมิปัญญา จ ากดั 

ด.ญ.ปรารสิราพร  ลิม้จอ้ย รางวลัชนะเลศิ (อนัดบัท่ี 1) 
การประกวดบรรยายธรรม (ป1.-ป.3) 

ระดบัภาคคณะ
สงฆ ์13 

กรมการศาสนา 

ด.ญ.พฒันน์ร ี ถีนานนท ์ เกียรติบตัรนกัเรยีน ทดสอบความรู ้
General English Proficiency Test ครัง้ที่ 
34 ไดค้ะแนนยอดเยี่ยม อนัดบัท่ี 1 ของ
จงัหวดัชลบรุ ีระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 

ระดบัจงัหวดั บรษัิทเสรมิปัญญา จ ากดั 

ด.ญ.ณฐักาญจน ์ สขุโพธ์ิเพชร รางวลัระดบัเหรยีญทอง (อนัดบัที่ 1) 
การประกวดบรรยายธรรม (ป1.-ป.3) 

ระดบัจงัหวดั ส านกังานวฒันธรรม
จงัหวดัชลบรุ ี

ด.ญ.ปรารสิราพร  ลิม้จอ้ย รางวลัระดบัเหรยีญทอง (อนัดบัที่ 2) 
การประกวดบรรยายธรรม (ป1.-ป.3) 

ระดบัจงัหวดั ส านกังานวฒันธรรม
จงัหวดัชลบรุ ี

ด.ช.ไตรทศ  อภิชนสขุ รางวลัระดบัเหรยีญทอง 
การแขง่ขนัทางวิชาการ ระดบันานาชาติ 
วิชาวิทยาศาสตร ์ประจ าปี 2563 

รอบแรก ระดบั
เขตพืน้ท่ี 

สพป.ชลบรุ ีเขต 1 

ด.ช.ภทัรวินิษฐ์  สาระคณุ 
ด.ช.พิสษิฐ์  บญุโสธรวฒันา           

รางวลัระดบัเหรยีญทอง รอบแรก ระดบั
เขตพืน้ท่ี 

สพป.ชลบรุ ีเขต 1 
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ประเภทรางวลั ช่ือรางวลัท่ีไดร้บั ระดบั 
หนว่ยงาน 
ท่ีมอบรางวลั 

การแขง่ขนัทางวิชาการ ระดบันานาชาติ 
วิชาคณิตศาสตร ์ประจ าปี 2563 

ด.ช.สกุฤษฎิ ์ เจนศกัดิศ์รสีกลุ          รางวลัระดบัเหรยีญเงิน 
การแขง่ขนัทางวิชาการ ระดบันานาชาติ 
วิชาคณิตศาสตร ์ประจ าปี 2563 

รอบแรก ระดบั
เขตพืน้ท่ี 

สพป.ชลบรุ ีเขต 1 

ด.ญ.ธญัญช์ยา  โพธ์ิรศัม ี
ด.ช.ศรพีสษิฐ์  ประพนัธ ์ 
ด.ญ.ปรยีนนัท ์ โรจนฤ์ดากร 

รางวลัระดบัเหรยีญทองแดง 
การแขง่ขนัทางวิชาการ ระดบันานาชาติ 
วิชาวิทยาศาสตร ์ประจ าปี 2563 

รอบแรก ระดบั
เขตพืน้ท่ี 

สพป.ชลบรุ ีเขต 1 

ด.ช.ภทัรวินิษฐ์  สาระคณุ รางวลัระดบัเหรยีญทอง  
การแขง่ขนัอจัฉรยิภาพทางคณิตศาสตร ์ป.
4-ป.6 (รองชนะเลศิอนัดบัท่ี 1) 

ระดบัเขตพืน้ท่ี สพป.ชลบรุ ีเขต 1 
(งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรยีน ครัง้ที่ 69) 

ด.ญ.ญาดา  ตนัติตระการวฒันา รางวลัระดบัเหรยีญทอง  
การแขง่ขนัพดูภาษาองักฤษ ป.4-ป.6  
(รองชนะเลศิอนัดบัท่ี 1) 

ระดบัเขตพืน้ท่ี สพป.ชลบรุ ีเขต 1 
(งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรยีน ครัง้ที่ 69) 

ด.ญ.ณิชกลุ  จิตตชโลธร 
ด.ญ.ปวรศิา  พรมมาร ี

รางวลัระดบัเหรยีญทอง  
การแขง่ขนัการสรา้งการต์นูดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอรก์ราฟิก ป.1-ป.3 

ระดบัเขตพืน้ท่ี สพป.ชลบรุ ีเขต 1 
(งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรยีน ครัง้ที่ 69) 

ด.ช.ธญันพ  ศรสีทุธิยากร 
ด.ญ.ภคพร  ชยัเรอืงยศ 
ด.ญ.อรกญัญา  ศรบีรรณพร 

รางวลัระดบัเหรยีญทอง  
การสรา้งภาพดว้ยการฉีก ตดั ปะ กระดาษ 
ระดบัปฐมวยั 

ระดบัเขตพืน้ท่ี สพป.ชลบรุ ีเขต 1 
(งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรยีน ครัง้ที่ 69) 

ด.ญ.อิงฝัน  จ ารูญถาวร รางวลัระดบัเหรยีญทอง  
การแขง่ขนัพดูภาษาองักฤษ  ป.1-ป.3 

ระดบัเขตพืน้ท่ี สพป.ชลบรุ ีเขต 1 
(งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรยีน ครัง้ที่ 69) 

ด.ญ.ปรารสิราพร  ลิม้จอ้ย รางวลัระดบัเหรยีญทอง  
การแขง่ขนัการวาดภาพระบายส ีป.1-ป.3 

ระดบัเขตพืน้ท่ี สพป.ชลบรุ ีเขต 1 
(งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรยีน ครัง้ที่ 69) 

ด.ญ.ธนปิยา  ชมภพูืน้ รางวลัระดบัเหรยีญทอง  
การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ ประเภท
หญิง ป.1-ป.6 

ระดบัเขตพืน้ท่ี สพป.ชลบรุ ีเขต 1 
(งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรยีน ครัง้ที่ 69) 

ด.ญ.ธญัญช์ยา  โพธ์ิรศัม ี รางวลัระดบัเหรยีญทอง  
การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงสากล ประเภท
หญิง ป.1-ป.6 

ระดบัเขตพืน้ท่ี สพป.ชลบรุ ีเขต 1 
(งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรยีน ครัง้ที่ 69) 

ด.ช.ปธานิน  จิตตชโลธร รางวลัระดบัเหรยีญทอง  ระดบัเขตพืน้ท่ี สพป.ชลบรุ ีเขต 1 
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ประเภทรางวลั ช่ือรางวลัท่ีไดร้บั ระดบั 
หนว่ยงาน 
ท่ีมอบรางวลั 

ด.ช.พชัรพล  เหลา่เลศิวรกลุ การแขง่ขนัการใชโ้ปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ป.4-ป.6 

(งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรยีน ครัง้ที่ 69) 

ด.ช.กฤษณชุา  วสเุนตรกลุ 
ด.ญ.ชตุิมณฑน ์ เตรนฤประภา 

รางวลัระดบัเหรยีญทอง  
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 

ระดบัเขตพืน้ท่ี สพป.ชลบรุ ีเขต 1 
(งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรยีน ครัง้ที่ 69) 

ด.ญ.ณฐักาญจน ์ สขุโพธ์ิเพชร รางวลัระดบัเหรยีญเงิน  
การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงพระราชนิพนธ ์
ประเภทหญิง ป.1-ป.6 

ระดบัเขตพืน้ท่ี สพป.ชลบรุ ีเขต 1 
(งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรยีน ครัง้ที่ 69) 

ด.ญ.พฒันน์ร ี ถีนานนท ์ รางวลัระดบัเหรยีญเงิน  
การแขง่ขนัเรยีงรอ้ยถอ้ยความ (การเขียน
เรือ่งจากภาพ) ป.1-ป.3 

ระดบัเขตพืน้ท่ี สพป.ชลบรุ ีเขต 1 
(งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรยีน ครัง้ที่ 69) 

ด.ช.ไตรทศ  อภิชนสขุ 
ด.ช.สกุฤษฎิ ์ เจนศกัดิศ์รสีกลุ 
ด.ญ.บงกชกร  ช่ืนบญุเพิ่ม 

รางวลัระดบัเหรยีญเงิน  
การแขง่ขนัอจัฉรยิภาพทางวิทยาศาสตร ์ป.
4-ป.6 (รองชนะเลศิอนัดบัท่ี 2) 

ระดบัเขตพืน้ท่ี สพป.ชลบรุ ีเขต 1 
(งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรยีน ครัง้ที่ 69) 

ด.ช.พิสษิฐ์  บญุโสธรวฒันา 
ด.ช.ภทัรดนยั  ผาดผอ่ง 

รางวลัระดบัเหรยีญเงิน  
การแขง่ขนัตอ่ศพัทภ์าษาองักฤษ (ครอส
เวิรด์) ป.1-ป.6 

ระดบัเขตพืน้ท่ี สพป.ชลบรุ ีเขต 1 
(งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรยีน ครัง้ที่ 69) 

ด.ญ.ณกชมน  วฒันศพัท ์
ด.ญ.อิสรยี ์ องัประภาพรชยั 

รางวลัระดบัเหรยีญเงิน  
การแขง่ขนัตอบปัญหาสขุศกึษาและพล
ศกึษา ป.1-ป.6 

ระดบัเขตพืน้ท่ี สพป.ชลบรุ ีเขต 1 
(งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรยีน ครัง้ที่ 69) 

ด.ญ.ณรชัชา  จินนิกร 
 

รางวลัระดบัเหรยีญเงิน  
การแขง่ขนัเลา่นิทาน (Story Telling) ป.4-
ป.6 

ระดบัเขตพืน้ท่ี สพป.ชลบรุ ีเขต 1 
(งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรยีน ครัง้ที่ 69) 

ด.ญ.ปภาดา  ศิรผิลา 
ด.ญ.วิชญาดา  นทีทอง 
ด.ญ.ศภุวรรณ  กาญจนวิสษิฐผล 

รางวลัระดบัเหรยีญทองแดง 
การแขง่ขนัประติมากรรม ป.4-ป.6 

ระดบัเขตพืน้ท่ี สพป.ชลบรุ ีเขต 1 
(งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรยีน ครัง้ที่ 69) 

ด.ญ.ญาลลิฎาณ ์ ขตัิยนต ์
ด.ญ.ณมาดา  วิชญชีวินทร ์
ด.ญ.ณิชานนัท ์ เรอืงรองหิรญัญา 

รางวลัระดบัเหรยีญทองแดง 
การป้ันดินน า้มนั ระดบัปฐมวยั 

ระดบัเขตพืน้ท่ี สพป.ชลบรุ ีเขต 1 
(งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรยีน ครัง้ที่ 69) 

ด.ญ.จิดาภา  เอีย่มศรพีนัธุ ์
ด.ช.วารนิทร ์ เจนศกัดิศ์รสีกลุ 

รางวลัระดบัเหรยีญทองแดง 
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 

ระดบัเขตพืน้ท่ี สพป.ชลบรุ ีเขต 1 
(งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรยีน ครัง้ที่ 69) 

ด.ญ.นิชาภา  ศรสีขุ รางวลัระดบัเหรยีญทองแดง ระดบัเขตพืน้ท่ี สพป.ชลบรุ ีเขต 1 
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ประเภทรางวลั ช่ือรางวลัท่ีไดร้บั ระดบั 
หนว่ยงาน 
ท่ีมอบรางวลั 

ด.ญ.ปาณิสรา  อิทธิโรจน ์ การแขง่ขนักวเียาวชนคนรุน่ใหม ่กลอนสี ่
ป.4-ป.6 

(งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรยีน ครัง้ที่ 69) 

  

7.ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 
ประเดน็ตัวชีวั้ด มี ไม่มี 

1. การปลกูฝังความมีระเบียบวินยั ทศันคตท่ีิถกูตอ้งผา่นกระบวนการลกูเสือ เนตร
นาร ียวุกาชาด 

  

2. การจดัการเรียนรูเ้พ่ือสรา้งทกัษะพืน้ฐานท่ีเช่ือมโยงสูก่ารสรา้งอาชีพและการมี
งานท า 

  

3. การจดัการเรียนการสอนท่ีสง่เสรมิการคิดวิเคราะหด์ว้ยวิธีการ Active Learning   

4. การจดัการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทกัษะการคดิแบบมีเหตผุลและเป็นขัน้ตอน 
(Coding) 

  

5. การพฒันาครูใหมี้ความช านาญในการจดัการเรียนรูภ้าษาองักฤษและ
ภาษาคอมพิวเตอร(์Coding) 

  

6. การจดัการเรียนรูด้ว้ย STEM Education 

6.1 สถานศกึษามีการจดัการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 

6.2 สถานศกึษามีนวตักรรมจากการเรียนรูต้ามแนวทาง STEM Education 

  

7. การเรียนภาษาองักฤษเพ่ือใชใ้นการส่ือสารและเพิ่มทกัษะส าหรบัใชใ้นการ
ประกอบอาชีพ 

  

8. การจดัการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ (ภาษาท่ีสาม)   

9. การสง่เสรมิทกัษะการอา่น เขียนภาษาไทยเพ่ือใชเ้ป็นเครื่องมือในการเรียนรูภ้าษา
อ่ืน 

  

10. การใชด้จิิทลัแพลตฟอรม์เพ่ือการเรียนรูห้รือสรา้งอาชีพ   
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8.ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ทีผ่่านมา 

รอบการประเมิน 
ระดบัผลการประเมิน 

ระดบัปฐมวยั ระดบัการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 

รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ดีมาก ดีมาก 
รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) 
เม่ือวนัท่ี 21-23 มกราคม  2556 

ดีมาก 
(รอ้ยละท่ีได ้99.18) 

ดีมาก 
(รอ้ยละท่ีได ้96.18) 

รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) - - 
 
9.หน่วยงานภายนอกทีโ่รงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
  สมาคมคณะกรรมการประสานและสง่เสรมิการศกึษาเอกชน 

 สมาคมสหพนัธโ์รงเรียนเอกชนแหง่ประเทศไทย 
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ส่วนที ่3 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

1.ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเดก็  

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน  
เด็ก

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
เด็กผ่าน
เกณฑท์ี่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้ปฏิบัต ิ
ไม่

ปฏิบัต ิ

1.  มีพัฒนาด้านร่างกาย แขง็แรง มีสุขนิสัย
ที่ดี และดูแลความปลอดภยัของตนอง
ได ้

  
90 142  96.13 ยอดเยีย่ม 

 1.1 รอ้ยละของเด็กมีน า้หนกั สว่นสงูตาม
เกณฑม์าตรฐาน     120 84.51  

 1.2 รอ้ยละของเด็กเคลือ่นไหวรา่งกาย
คลอ่งแคลว่ ทรงตวัไดด้ี ใชม้ือและตา
ประสานสมัพนัธไ์ดด้ ี

    142 100  

 1.3 รอ้ยละของเด็กดแูลรกัษาสขุภาพ
อนามยัสว่นตนและปฏิบตัิจนเป็นนิสยั     142 100  

 1.4 รอ้ยละของเด็กปฏิบตัตินตามขอ้ตกลง
เก่ียวกบัความปลอดภยั หลกีเลีย่งสภาวะ 
ที่เสีย่งตอ่โรค สิง่เสพติด และระวงัภยัจาก
บคุคล สิง่แวดลอ้ม และสถานการณท์ี่เสีย่ง
อนัตราย 

    142 100  

2 มีพัฒนาการด้านอารมณ ์จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณไ์ด ้

  90 142  100 ยอดเยีย่ม 

 2.1 รอ้ยละของเด็กรา่งเรงิแจ่มใส แสดง
อารมณ ์ความรูส้กึไดเ้หมาะสม     142 100  

 2.2 รอ้ยละของเด็กรูจ้กัยบัยัง้ชั่งใจ อดทนใน
การรอคอย     142 100  

 2.3 รอ้ยละของเด็กยอมรบัและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและ
ผูอ้ื่น 

    142 100  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน  
เด็ก

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
เด็กผ่าน
เกณฑท์ี่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้ปฏิบัต ิ
ไม่

ปฏิบัต ิ

 2.4 รอ้ยละของเด็กมีจิตส านกึและคา่นิยมที่
ดี     142 100  

 2.5 รอ้ยละของเด็กมีความมั่นใจ กลา้พดู 
กลา้แสดงออก     142 100  

 2.6 รอ้ยละของเด็กช่วยเหลอืแบง่ปัน     142 100  

 2.7 รอ้ยละของเด็กเคารพสทิธิ รูห้นา้ที่
รบัผิดชอบ อดทนอดกลัน้     142 100  

 2.8 รอ้ยละของเด็กซื่อสตัยส์จุรติ มีคณุธรรม 
จรยิธรรม ตามที่สถานศกึษาก าหนด     142 100  

 2.9 รอ้ยละของเด็กมีความสขุกบัศิลปะ
ดนตร ีและการเคลือ่นไหว     142 100  

3 มีพัฒนาการด้านสงัคม ชว่ยเหลือตนเอง
และเป็นสมาชกิทีด่ีของสังคม 

  90 142  100 ยอดเยีย่ม 

 3.1 รอ้ยละของเด็กช่วยเหลอืตนเองในการ
ปฏิบตัิกิจวตัรประจ าวนั มีวินยัในตนเอง     142 100  

 3.2 รอ้ยละของเด็กประหยดัและพอเพียง     142 100  
 3.3 รอ้ยละของเด็กมีสว่นรว่มดแูลรกัษา

สิง่แวดลอ้มในและนอกหอ้งเรยีน     142 100  

 3.4 รอ้ยละของเด็กมีมารยาทตามวฒันธรรม
ไทย เช่น การไหว ้การยิม้ ทกัทาย และ 
มีสมัมาคารวะกบัผูใ้หญ่ ฯลฯ 

    142 100  

 3.5 รอ้ยละของเด็กยอมรบัหรอืเคารพความ
แตกตา่งระหวา่งบคุคล เช่น ความคิด 
พฤติกรรม พืน้ฐานครอบครวั เชือ้ชาติ 
ศาสนา วฒันธรรม เป็นตน้ 

    142 100  

 3.6 รอ้ยละของเด็กเลน่และท างานรว่มกบั
ผูอ้ื่นได ้แกไ้ขขอ้ขดัแยง้โดยปราศจาก 
การใชค้วามรุนแรง 

    142 100  

4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มี
ทักษะการคิดพืน้ฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

  90 142  96.71 ยอดเยีย่ม 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน  
เด็ก

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
เด็กผ่าน
เกณฑท์ี่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้ปฏิบัต ิ
ไม่

ปฏิบัต ิ

 4.1 รอ้ยละของเด็กสนทนาโตต้อบและเลา่
เรือ่งใหผู้อ้ื่นเขา้ใจ     135 95.07  

 4.2 รอ้ยละของเด็กตัง้ค  าถามในสิง่ที่ตนเอง
สนใจหรอืสงสยั และพยายามคน้หาค าตอบ     135 95.07  

 4.3 รอ้ยละของเด็กอา่นนิทานและเลา่เรือ่งที่
ตนเองอา่นไดเ้หมาะสมกบัวยั     135 95.07  

 1.4 รอ้ยละของเด็กมคีวาม 
สามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตผุลทางคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์
การคิดแกปั้ญหาและสามารถตดัสนิใจใน
เรือ่งงา่ย ๆ ได ้

    135 95.07  

 4.5 รอ้ยละของเด็กสรา้งสรรคผ์ลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ 
การเคลือ่นไหวทา่ทาง การเลน่อิสระ ฯลฯ 

    142 100  

 4.6 รอ้ยละของเด็กใชส้ือ่เทคโนโลยี เช่น 
แวน่ขยาย แมเ่หลก็ กลอ้งดจิิตอล ฯลฯ เป็น
เครือ่งมือในการเรยีนรูแ้ละแสวงหาความรูไ้ด ้

    142 100  

สรุปผลการประเมิน 98.21 ยอดเยีย่ม 

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
***  ผลการประเมิน (รอ้ยละ)   =     ผลรวมการประเมินทกุประเด็นพิจารณา 

                       จ  านวนประเดน็พิจารณา 
แปลผลระดบัคณุภาพ        

ก าลงัพฒันา  รอ้ยละ  00.00 – 49.99     
ปานกลาง  รอ้ยละ  50.00 – 59.99     
ดี   รอ้ยละ 60.00 – 74.99     
ดีเลิศ   รอ้ยละ 75.00 – 89.99     
ยอดเย่ียม  รอ้ยละ   90.00 – 100 
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กระบวนการพัฒนาทีส่่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที ่1 
1.1 โรงเรียนได้จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยทีด่ ีและ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ดังนี ้

- จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน  โดยแพทย/์เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริม
ประจ าต าบลเขา้มาใหค้วามรูก้ารดแูลสุขอนามยัท่ีดีและตรวจสุขภาพฟันใหแ้ก่เด็กอนุบาลทุกระดบัชัน้  ภาค
เรียนละ 1 ครัง้ 

- จดัโครงการโรงเรียนส่งเสริมสขุภาพโดยมีการชั่งน า้หนกัและวดัส่วนสงู ภาคเรียนละ 2 ครัง้  เพ่ือ
ประเมินเดก็เป็นรายบคุคลโดยอา้งอิงจากเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุเพ่ือตรวจสอบ
พฒันาการเจรญิเตบิโตและหาขอ้มลูเพื่อเป็นแนวทาง ในการแกไ้ข  สง่เสรมิสขุภาพไดต้รงตามเปา้หมาย 

- จดัโครงการกีฬาสี &งานวนัเดก็เพ่ือสง่เสรมิใหเ้ด็กๆ ไดฝึ้กทกัษะดา้นกีฬา เขา้รว่มการแขง่ขนักีฬา
สีและรกัการออกก าลงักาย  ทกุวนัในเวลา 8.30-9.00 น. ตลอด 2 สปัดาหก์่อนวนังานกีฬาสี ซึ่งจะมีการจดังาน
ในวนัศกุรท่ี์สองของเดือนมกราคม  

- จดัโครงการทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรูท่ี้ส่งเสริมในดา้นสุขนิสยั และสุขอนามยัท่ีดีแก่เด็กๆ   ไป
เย่ียมชมแปลงผกัไฮโดรโปรนิกสใ์นชมุชนใกลเ้คียง (เช่นน าเด็กชัน้ อนบุาล 1 เย่ียมชมแปลงผกัไฮโดรโปรนิกส์
ในชมุชนใกลเ้คียงเทอมละ 2 วนั) 

- จัดโครงการเรียนรูอ้ย่างสรา้งสรรค ์นอ้มน าพระบรมราโชบาย โดยใหมี้วิทยากรจากหน่วยงาน
ภายนอกและผูป้กครองมาจดักิจกรรมใหก้บัเดก็ๆ เรื่องการดแูลสขุภาพอนามยั  เชน่  คณะนกัศกึษาแพทยช์ัน้ปี
ท่ี 4 จากโรงพยาบาลชลบรุีไดม้าจดักิจกรรมและใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการดแูลสขุภาพรา่งกายและสอนการลา้งมือ
อย่างถูกวิธี  ทีมงานบริษัทโอวลัตินสอนการออกก าลงักายประกอบเพลงและเชิญผูป้กครองมาเป็นวิทยากร
เฉพาะกิจสอนเดก็ๆ เรื่องการออกก าลงักาย การเลน่กีฬากอลฟ์ 

- จดัโครงการภัยพิบตัิ  เพ่ือใหเ้ด็กๆไดต้ระหนกัถึงภัยอนัตรายจากภัยธรรมชาติต่างๆ รวมถึงอคัคีภัย 
และรูจ้กัวิธีป้องกันตวัเองเม่ือเกิดเหตกุารณด์งักล่าวได้อย่างถูกตอ้ง โดยวิทยากรจากเทศบาลเมืองบา้นสวน 
ฝ่ายปกครอง งานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั  

- จดัโครงการโรงเรียนสีขาว(To Be Number One) โดยจดักิจกรรมประชาสมัพนัธ ์/ รณรงคก์ารตอ่ตา้น
ยาเสพติดและการเชิญวิทยากรเจา้หน้าท่ีจากสถานีต ารวจมาให้ความรูเ้ก่ียวกับโทษของสิ่งเสพติดใหก้ับ
นกัเรียนปีการศกึษาละ 1 ครัง้  เพ่ือใหเ้ดก็ไดรู้จ้กัและตระหนกัถึงโทษและภยัของยาเสพติด  

- จดัโภชนาการอาหารครบ 5 หมู ่ มีเมนอูาหารหลากหลาย 30 รายการท่ีไมซ่  า้กนั ไมใ่สผ่งชรูส 
ในการปรุงอาหารและจดัอาหารเสริม (นม) ใหก้ับเด็กๆทุกคนไดด่ื้มนมทกุวนั วนัละ 2 ครัง้ในช่วงเชา้และช่วง

บา่ยเพ่ือเป็นการเสรมิสรา้งสขุภาพรา่งกายใหแ้ข็งแรงและไดร้บัสารอาหารครบถว้นตามวยั        
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- จดักิจกรรมเสรมิประสบการณใ์นหนว่ยตวัเราเรื่องสขุอนามยั  สขุนิสยัท่ีดี  หนว่ยอาหารดีมีประโยชน์
เรื่องกินอยา่งมีคณุคา่  อาหารหลกั 5 หมู ่ และหนว่ยสวสัดิรกัษา เพ่ือสง่เสรมิใหเ้ด็กๆมีสขุนิสยัท่ีดีและรูจ้กัดแูล
ตนเอง  

- จัดให้มีกิจกรรมการออกก าลังกายทุกวันในช่วงเช้า และมีกิจกรรมพิเศษเสริม  เช่น  ว่ายน า้ 
ยิมนาสตกิ  กิจกรรมออกก าลงักายกลางแจง้  Activities Play พาเดก็ๆไปวิ่งออกก าลงักายท่ีสนามทกุวนัศกุร ์

- สง่เสรมิใหเ้ดก็ๆ แปรงฟันหลงัรบัประทานอาหารมือ้กลางวนัโดยคณุครูสอนวิธีการแปรงฟันท่ี ถกูตอ้ง 
และดูแลใหเ้ด็กๆ ทุกคนแปรงฟันหลังรบัประทานอาหารมือ้กลางวันทุกวันเพ่ือปลูกฝังและสรา้งสุขนิสยัท่ีดี                   
ใหเ้ป็นกิจวตัรท่ีควรปฏิบตั ิรวมถึงส่ือไปถึงผูป้กครองและบคุคลในบา้นท่ีเก่ียวขอ้งท่ีใกลช้ิดใหป้ฏิบตัติาม 

- ส่งเสริมใหเ้ด็กๆ ลา้งมือและท าความสะอาดมือก่อนรบัประทานอาหารกลางวนัและหลงัเขา้ หอ้งน า้
ทกุครัง้เพ่ือปลกูฝังและสรา้งสขุนิสยัท่ีดีใหเ้ป็นกิจวตัรท่ีควรปฏิบตัิ รวมถึงส่ือไปถึงผูป้กครองและบคุคล ในบา้น
ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีใกลช้ิดใหป้ฏิบตัิตาม  นอกจากนีย้งัมีการตรวจความสะอาดของเล็บมือ  เล็บเทา้  ผม  เหา  เสือ้ผา้
เดก็ๆ เป็นประจ าทกุสปัดาห ์

- มีการด าเนินงานเพ่ือประเมินพฒันาการดา้นร่างกายตามเครื่องมือ  เช่น บนัทึกสุขภาพประจ าตวั  
แบบบนัทึกการตรวจสุขภาพและความสะอาดของร่างกาย  แบบประเมินภาวะการเจริญเติบโต   แบบสงัเกต
พฤติกรรมในชั้นเรียน  บันทึกหลังการสอน  สมุดประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย  สมุดรายงาน
ประจ าตวันกัเรียน 
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1.2 โรงเรียนได้จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ ์จิตใจ ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณไ์ด้ ดังนี ้

- กิจกรรมตามโครงการวันส าคัญ ไดแ้ก่ โครงการกีฬาสี &งานวันเด็ก โครงการวันพ่อแห่งชาติ 
โครงการวนัแม่แห่งชาติ โครงการวนัลอยกระทง โครงการงานปิดภาค  โดยฝึกใหเ้ด็กๆ ไดเ้คล่ือนไหวร่างกาย
ประกอบเพลงบนเวที เพ่ือฝึกความกล้าแสดงออกไดอ้ย่างเหมาะสมตามวยั  มีน า้ใจเป็นนกักีฬา รูแ้พ ้รูช้นะ              
รูอ้ภยั รูบ้ทบาทหนา้ท่ี มีความรบัผิดชอบ และรูจ้กัอดทนอดกลัน้ 

- กิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยการจัดกิจกรรมให้เด็กๆได้ร่วมกันทดลอง 
วิทยาศาสตรเ์ด็กๆ ตอ้งช่วยเหลือกันและตอ้งแบ่งปันอุปกรณก์ารทดลองกนัใช ้เด็กๆ ตอ้งสะทอ้นความรูห้นา้ 
ชัน้เรียน เป็นการสง่เสรมิใหเ้ดก็ๆ กลา้พดูกลา้แสดงออกไดอ้ยา่งเหมาะสมตามวยั           

- กิจกรรมตามแผนการจดัประสบการณ ์โดยจดักิจกรรมใหเ้ดก็ๆ ไดแ้สดงอารมณต์าม ความรูส้กึให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณอ์ยา่งเหมาะสมตามวยั จดักิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลง จงัหวะดนตรี   

- จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการกลา้พูดกลา้แสดงออกไดอ้ย่างเหมาะสมตามวยั เช่น การส่งเสริมใหมี้
การประกวดการพดู Speech ภาษาองักฤษเก่ียวกบัพระคณุของพอ่ และพระคณุของแม ่เน่ืองในวนัส าคญั  
วนัพอ่แหง่ชาตแิละวนัแมแ่หง่ชาต ิ และการฝึกพดูหนา้ชัน้เรียนในการเล่าขา่วหรือประสบการณห์รือกิจกรรม 
ท่ีเด็กไดท้  าร่วมกับครอบครวัในช่วงวนัหยุดและส่งเสริมใหเ้ด็กๆ มีความเมตตา กรุณา มีน า้ใจ ช่วยเหลือและ
แบง่ปัน และมีความสขุในการรว่มกิจกรรม เช่น การแบง่ปันสิ่งของ อาหารเพ่ือรว่มบริจาคใหก้บับา้นบางปะกง 
สถานสงเคราะหค์นพิการและทพุพลภาพบางปะกง เน่ืองในวนัขึน้ปีใหม่ และงานวนัลอยกระทง หรือการร่วม
ท าบญุถวายเงินในกิจกรรมตา่งๆ เชน่  ท าบญุถวายเงินและปัจจยัในวนัแห่เทียนพรรษา  รว่มบรจิาคเงินเพ่ือซือ้
อปุกรณท์างการแพทยท่ี์โรงพยาบาลชลบรุีในกิจกรรมตลาดนดัของหนู 

- ส่งเสริมใหเ้ด็กๆ ไดท้  าสมาธิและออกก าลังกายในช่วงเชา้ เพ่ือส่งเสริมพฒันาการดา้นอารมณ ์
จิตใจ ควบคมุ และแสดงออกทางอารมณไ์ด ้ 

- ครูจดัประสบการณก์ารเรียนรูท่ี้ชว่ยพฒันาดา้นอารมณ ์จิตใจ ควบคมุ และแสดงออกทางอารมณ์
ได ้เชน่ จดักิจกรรมศลิปะสปัดาหล์ะ 2 ครัง้  และสง่เสรมิใหเ้ดก็ๆ ไดเ้ลา่เรื่องในสิ่งท่ีตนวาดน าเสนอผลงานหนา้
ชัน้เรียน   จดักิจกรรมสอนดนตรีสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ จดักิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะสปัดาหล์ะ 5 วนั  และทาง
โรงเรียนไดจ้ดัใหมี้การสอนเสรมิหลงัเลิกเรียนในวิชาศลิปะ ดนตรี นาฎศลิป์ประยกุต ์และวา่ยน า้ส าหรบัเดก็ๆ ท่ี
มีความสนใจเป็นพิเศษ 

- มีการด าเนินงานเพ่ือประเมินพฒันาการดา้นอารมณแ์ละจิตใจตามเครื่องมือ  เช่น แบบสงัเกต
พฤติกรรมในชัน้เรียน  แฟ้มสะสมผลงาน บนัทึกหลงัการสอน  สมดุประเมินพฒันาการนกัเรียนระดบัปฐมวยั  
สมดุรายงานประจ าตวันกัเรียนระดบัปฐมวยั 
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1.3 โรงเรียนได้จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิก
ทีด่ขีองสังคม ดังนี ้  

- จดักิจกรรมตามโครงการวนัส าคญั เช่น วนัไหวค้รู วนัพ่อแห่งชาติ วนัแม่แห่งชาติ วนัลอยกระทง   
วนัขึน้ปีใหม่ และวนัส าคญัทางศาสนา เช่น วนัเขา้พรรษา โดยใหเ้ด็กๆ ไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมและไดเ้รียนรูถ้ึง
การประพฤตตินตามวฒันธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนบัถือ  ปฏิบตัตินตามมารยาทไทยไดต้ามกาลเทศะ 

- ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจดัประสบการณก์ารเรียนรูท่ี้เนน้ปลกูฝังนิสยั 

ใหรู้จ้กัช่วยเหลือตนเองในการปฏิบตัิกิจวตัรประจ าวนัไดเ้หมาะสม  มีระเบียบวินยัรูจ้กัเก็บของเลน่ของใชเ้ขา้ท่ี

อย่างเรียบรอ้ย มีความรบัผิดชอบท างานท่ีมอบหมายจนส าเร็จ  รูจ้ักใชส้ิ่งของเครื่องใชอ้ย่างประหยัดและ

พอเพียง ดแูลรกัษาธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้มและทิง้ขยะอย่างถูกท่ี  ปฏิบตัิตนตามมารยาทไทยไดต้ามกาลเทศะ 

สามารถปรบัตวัเล่นหรือท างานร่วมมือกับเพ่ือนได ้ รูจ้กัทกัทาย พูดคยุกับผูใ้หญ่และบุคคลท่ีคุน้เคยไดอ้ย่าง

เหมาะสมกบัสถานการณ ์สามารถเป็นผูน้  าและผูต้ามไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์

- ครูและเด็กๆ มีก าหนดขอ้ตกลงในหอ้งเรียนใหเ้ด็กทกุคนยึดปฏิบตัิรว่มกนัเพ่ือการเป็นสมาชิกท่ีดี
ในสงัคม เช่น เก็บของเล่นทกุครัง้เม่ือเล่นเสร็จ เขา้แถวรอคอยตามล าดบัก่อนหลงัในการท ากิจกรรมตา่งๆ  ไม่
พดูปดและไม่มีการลกัขโมยในโรงเรียน  หากเก็บของไดจ้ะใหค้รูเพ่ือประกาศหาเจา้ของ  การพดูจาสภุาพเป็น
ตน้ โดยเอกสารข้อตกลงจะติดไว้ท่ีห้องเรียนและมีการย า้เตือนและตรวจเช็คการปฏิบัติ ของเด็กๆ อย่าง
สม ่าเสมอในตารางดาวเดก็ดี 

- มีการด าเนินงานเพ่ือประเมินพฒันาการดา้นสงัคมตามเครื่องมือ  เชน่  แบบสงัเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบตัิกิจกรรม แฟ้มสะสมผลงาน บนัทึกหลงัการสอน สมุดประเมินพฒันาการนกัเรียนระดบัปฐมวัย  สมุด
รายงานประจ าตวันกัเรียนระดบัปฐมวยั 

- จดักิจกรรมเขา้แถวเคารพธงชาติตอนเชา้  มีการสวดมนตแ์ละครูเวรประจ าวนัจะพดูคยุอบรมหรือ
เลา่เรื่องท่ีเป็นคต/ิขอ้คดิท่ีดีใหก้บัเดก็ๆในทกุเชา้และสวดมนตก์่อนนอนกลางวนัทกุวนั 

- จัดกิจกรรมท่ีผสมผสานการพัฒนาผูเ้รียนใหค้รบทุกดา้นทัง้ร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคมและ
สติปัญญา  ท่ีนอกเหนือจากกิจกรรม 6 อย่างตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการก าหนด  ดงันี ้การสอนภาษาองักฤษ
โดยครูต่างชาติทกุวนั  ว่ายน า้ ยิมนาสติก ดนตรี คอมพิวเตอร ์จดัใหมี้การเรียนสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ การทดลอง
วิทยาศาสตร ์ เดือนละ 2ครัง้  การท าอาหาร  เดือนละ 1 ครัง้ การไปทศันศึกษานอกสถานท่ี  เทอมละ 1 ครัง้  
การเชิญวิทยากรผูรู้ม้าสอนเดก็ๆ เทอมละ 1 ครัง้  สง่เสรมิการท าโครงงาน  เทอมละ 1 ครัง้ 
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1.4 มีพัฒนาการด้านสตปัิญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพืน้ฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
- จดักิจกรรมการเรียนการสอนครอบคลมุกิจกรรมหลกั 6 อยา่ง ตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการ ก าหนด  

คือ  กิจกรรมเสรมิประสบการณ ์ กิจกรรมเคล่ือนไหว  กิจกรรมกลางแจง้  กิจกรรมสรา้งสรรค ์ กิจกรรมเสรีและ
กิจกรรมเกมการศกึษา 

- จดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณก์ารเรียนรู ้  โดยเด็กๆไดเ้รียนรูผ้่าน
กิจกรรมท่ีตอ้งจับคู่ เปรียบเทียบ จ าแนก จัดกลุ่ม เรียงล าดบัเหตุการณ ์ กิจกรรมท่ีกระตุน้ใหเ้ด็กๆ คน้หา
ค าตอบจากขอ้สงสยั โดยการระบปัุญหา สรา้งทางเลือก และเลือกวิธีแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง กิจกรรมท่ี ใหเ้ด็ก
ไดฝึ้กทกัษะการฟัง การสนทนาโตต้อบ การเล่าเรื่องราวหรือเหตกุารณต์า่ง ๆ พบเห็นไดอ้ย่าง เป็นเรื่องราว  ฝึก
ใหเ้ด็กรูจ้ักการคิดวิเคราะห ์คิดสังเคราะห ์คิดเช่ือมโยงเหตุการณ ์บอกถึงผลท่ีเกิดขึน้ คิดมีเหตุผล คิดและ
ตดัสินใจเลือกสิ่งตา่งๆ ประกอบเหตผุล 

- จัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพ่ือทัศนคติท่ีดีด้านการเรียนรู้ทักษะและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรใ์หก้บัเด็กตัง้แตร่ะดบัปฐมวยั ฝึกใหเ้ดก็รูจ้กัคน้ควา้ ทดลอง ส ารวจ สงัเกต เพ่ือหา
ค าตอบ ฝึกใชแ้ว่นขยาย แม่เหล็ก กลอ้งดิจิตอล ฯลฯ และฝึกการท างานรว่มกนั รูจ้กัแสดงความคิดเห็นรว่มกนั
และสนกุสนานในการเรียน 

- จัดหน่วยการเรียนการสอนท่ีครอบคลุมความรูใ้นสิ่งใกล้ตวันักเรียน  ประเพณีวัฒนธรรมไทย  
ความเป็นไทย  การอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มรวมถึงเหตกุารณปั์จจุบนัต่างๆ ท่ี เด็กๆ ควรรู ้เช่น เรื่อง
ภาวะโลกรอ้น และภยัธรรมชาตแิผน่ดนิไหว เป็นตน้ 

- จดัใหมี้การเสริมประสบการณใ์นเรื่องเก่ียวกับอาชีพ  เจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหลกัในการ
ท างานในหนว่ยชมุชนของเราและอาชีพในฝัน  เชน่ การเรียนรูใ้นหนว่ยเก่ียวกบัอาชีพในชมุชนของเรา การเชิญ
ใหผู้ป้กครองมาร่วมเป็นวิทยากรเฉพาะกิจมาให้ความรูเ้ก่ียวกับอาชีพ เช่น แพทย ์ทันตแพทย ์สัตวแพทย์  
ต  ารวจและพนกังานตอ้นรบับนเคร่ืองบนิ เป็นตน้ 

-  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ใหน้ักเรียนไดฝึ้กการท างานร่วมกัน มีการวางแผนงาน     
แบ่งงาน  ท างานตามล าดบัขัน้ตอนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไดแ้ก่ กิจกรรมท าอาหาร(เดือนละ 1 ครัง้)  
กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร(์เดือนละ 2 ครัง้)  การท าโครงงาน(เทอมละ 1 ครัง้)  การท างานศิลปะเป็นกลุ่ม  
เป็นตน้ 

- จดักิจกรรมท่ีสง่เสรมิใหเ้ดก็ๆ ไดป้ฏิบตัดิว้ยตนเองและใชป้ระสาทสมัผสัทัง้ 5 อยา่งสม ่าเสมอ 
- จดัท า Mind Mapping ในทุกหน่วยใหญ่ของการเรียน   เพ่ือให้เด็กๆ ไดร้่วมแสดงความคิดเห็น

และคดิอยา่งเป็นระบบ และจดักิจกรรมการสอนท่ีใหเ้ดก็ๆ ไดศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  เชน่ การส ารวจโรงเรียน
และหอ้งตา่งๆ  ภายในโรงเรียน  ส ารวจตน้ไม ้และสิ่งมีชีวิตรอบๆ โรงเรียน 
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- จัดให้มีมุมประสบการณ์(มุมเสรี) มุมส่ือมอนเตสเซอรี่และเกมการศึกษาไว้ประจ าห้องเรียน  
เพ่ือใหน้ักเรียนสามารถน ามาเล่นหรือไดศ้ึกษาไดใ้นเวลาว่างและมุมหนังสือในหอ้งเรียนใหเ้ด็กๆ ไดเ้ขา้ไป
เรียนรูด้ว้ยตนเองและสามารถยืมหนงัสือนิทานกลบับา้นได ้

มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเดน็พจิารณา 
การปฏิบัตงิาน ค่าเฉล่ียผลการ

ประเมิน
คุณภาพ 

ผลการประเมิน 

คุณภาพทีไ่ด้ 
ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัต ิ

1 มีหลกัสตูรครอบคลมุพฒันาการทัง้สีด่า้น สอดคลอ้ง
กบับรบิทของทอ้งถ่ิน 

  
5.00 ยอดเยีย่ม 

 1.1 มีหลกัสตูรสถานศกึษาที่ยดืหยุน่ และสอดคลอ้ง
กบัหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั  

   

 1.2 ออกแบบจดัประสบการณท์ีเ่ตรยีมความพรอ้ม
และไมเ่รง่รดัวิชาการ  

   

 1.3 ออกแบบการจดัประสบการณท์ี่เนน้การเรยีนรู ้
ผา่นการเลน่ และการลงมือปฏิบตัิ (Active 
learning) 

 
   

 1.4 ออกแบบการจดัประสบการณท์ี่ตอบสนองความ
ตอ้งการและความแตกตา่งของเด็กปกติและ
กลุม่เปา้หมายเฉพาะที่สอดคลอ้งกบัวถีิชีวิตของ
ครอบครวั ชมุชนและทอ้งถ่ิน 

 

   

 1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบและปรบัปรุง/พฒันา
หลกัสตูรอยา่งตอ่เนื่อง  

   

2 จดัครูใหเ้พียงพอกบัชัน้เรยีน   3.00 ด ี

 2.1 จดัครูครบชัน้เรยีน      

 2.2 จดัครูใหม้คีวามเหมาะสมกบัภารกิจการจดั
ประสบการณ ์  

   

 2.3 จดัครูไมจ่บการศกึษาปฐมวยัแตผ่า่นการอบรม
การศกึษาปฐมวยั  

   

 2.4 จดัครูจบการศกึษาปฐมวยั     

 2.5 จดัครูจบการศกึษาและผา่นการอบรมการศกึษา
ปฐมวยั 

 
 

  

3 สง่เสรมิใหค้รูมีความเช่ียวชาญดา้นการจดั
ประสบการณ ์

  
4.00 ยอดเยีย่ม 
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ประเดน็พจิารณา 
การปฏิบัตงิาน ค่าเฉล่ียผลการ

ประเมิน
คุณภาพ 

ผลการประเมิน 

คุณภาพทีไ่ด้ 
ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัต ิ

 3.1 มีการพฒันาครูและบคุลากรใหม้ีความรู ้
ความสามารถในการวิเคราะหแ์ละออกแบบ
หลกัสตูรสถานศกึษา 

 
   

 3.2 สง่เสรมิครูใหม้ีทกัษะในการจดัประสบการณ์
และการประเมินพฒันาการเด็ก   

   

 3.3 สง่เสรมิครูใชป้ระสบการณส์ าคญัในการ
ออกแบบการจดักิจกรรม จดักิจกรรม สงัเกตและ
ประเมินพฒันาการเด็กเป็นรายบคุคล 

 
   

 3.4 สง่เสรมิใหค้รูมีปฏิสมัพนัธท์ีด่ีกบัเดก็และ
ครอบครวั  

   

 3.5 สง่เสรมิใหค้รูพฒันาการจดัประสบการณโ์ดยใช้
ชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชีพ (PLC)  

  
  

4 จดัสภาพแวดลอ้มและสือ่เพื่อการเรยีนรูอ้ยา่ง
ปลอดภยัและเพียงพอ 

  
5.00 ยอดเยีย่ม 

 4.1 จดัสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรยีนที่ค  านงึถึง
ความปลอดภยั  

   

 4.2 จดัสภาพแวดลอ้มภายนอกหอ้งเรยีนที่ค  านงึถึง
ความปลอดภยั  

   

 4.3 สง่เสรมิใหเ้กิดการเรยีนรูท้ี่เป็นรายบคุคลและ
กลุม่ เลน่แบบรว่มมอืรว่มใจ  

   

 4.4 จดัใหม้ีมมุประสบการณห์ลากหลาย มีสือ่การ
เรยีนรู ้ท่ีปลอดภยัและเพียงพอ เช่น ของเลน่ หนงัสอื
นิทาน สือ่จากธรรมชาติ สือ่ส  าหรบัเด็กมดุลอด ปีน
ป่าย สือ่เทคโนโลยีการสบืเสาะหาความรู ้

 

   

 4.5 จดัหอ้งประกอบที่เอือ้ตอ่การจดัประสบการณ์
และพฒันาเด็ก  

   

5 ใหบ้รกิารสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่การเรยีนรู ้
เพื่อสนบัสนนุการจดัประสบการณ ์

  
5.00 ยอดเยีย่ม 

 5.1 อ านวยความสะดวกและใหบ้รกิารสือ่ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ วสัด ุอปุกรณแ์ละสือ่การ
เรยีนรู ้
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ประเดน็พจิารณา 
การปฏิบัตงิาน ค่าเฉล่ียผลการ

ประเมิน
คุณภาพ 

ผลการประเมิน 

คุณภาพทีไ่ด้ 
ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัต ิ

 5.2 พฒันาครูใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการผลติ
และใชส้ือ่ในการจดัประสบการณ ์  

   

 5.3 มีการนิเทศติดตามการใชส้ือ่ในการจดั
ประสบการณ ์  

   

 5.4 มีการน าผลการนิเทศตดิตามการใชส้ือ่มาใชเ้ป็น
ขอ้มลูในการพฒันา  

   

 5.5 สง่เสรมิ สนบัสนนุการเผยแพรก่ารพฒันาสือ่ 
และนวตักรรมเพื่อการจดัประสบการณ ์  

   

6 มีระบบบรหิารคณุภาพท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทกุ
ฝ่ายมีสว่นรว่ม 

  
5.00 ยอดเยีย่ม 

 6.1 ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาที่
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาปฐมวยัและอตั
ลกัษณข์องสถานศกึษา 

 
   

 6.2 จดัท าแผนพฒันาการศกึษาที่สอดรบักบั
มาตรฐานท่ีสถานศกึษาก าหนดและด าเนินการตาม
แผน 

 
   

 6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคณุภาพภายใน
สถานศกึษา  

   

 6.4  มีการติดตามผลการด าเนินงาน และจดัท า
รายงานผล การประเมินตนเองประจ าปี และรายงาน
ผลการประเมินตนเอง ใหห้นว่ยงานตน้สงักดั 

 
   

 6.5 น าผลการประเมินไปปรบัปรุงและพฒันา
คณุภาพสถานศกึษา โดยผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทกุฝ่ายมีสว่นรว่ม  

 
   

 สรุปผลการประเมิน   4.50 ยอดเยีย่ม 
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กระบวนการพัฒนาทีส่่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที ่2   

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

- การจดัการศกึษาปฐมวยัของโรงเรียนรม่ไม ้ไดมี้การก าหนดเปา้หมาย วิสยัทศัน ์และพนัธกิจของ
สถานศึกษาไวอ้ย่างชัดเจน  มีองคป์ระกอบท่ีส าคญัเพ่ือท่ีจะขับเคล่ือนการศึกษา ระดบัปฐมวยั ไดแ้ก่  การ
พฒันาวิชาการท่ีเนน้คณุภาพเดก็รอบดา้น ทัง้ดา้นรา่งกาย  อารมณจ์ิตใจ สงัคม  และสตปัิญญา  ตามหลกัสตูร
สถานศกึษาปฐมวยั และไดมี้การพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั  พ.ศ.2560  และการสอนแบบมอนเตสเซอ
รี่ เป็นรูปแบบการจดัประสบการณท่ี์ก่อใหเ้กิดการเตรียมความพรอ้ม  เนน้การเรียนรูผ้า่นการเลน่และการลงมือ
ปฏิบตัดิว้ยตนเอง  สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของ ครอบครวั  ชมุชน  และทอ้งถ่ิน  เพ่ือใหเ้ดก็มีความสขุในการเรียนรู ้

2.2 จัดครูให้เพยีงพอกับช้ันเรียน 

- โรงเรียนจดัใหมี้ครูท่ีมีประสบการณแ์ละครูท่ีจบวุฒิการศึกษาปฐมวยัใหมี้จ านวนเพียงพอและ
เหมาะสมกับชัน้เรียน โดยมีสดัส่วนครู 1  คนต่อเด็ก 12 คน  และมีการจ ากัดจ านวนเด็กต่อหอ้งเรียนไม่เกิน         
25 คน เพ่ือประสิทธิภาพในการจดักิจกรรมและการดแูลอยา่งทั่วถึง 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ ์
- โรงเรียนไดส้ง่เสริมใหค้รูมีความเช่ียวชาญ พฒันาตนเอง โดยสง่เสริมใหค้รูเขา้รบัการอบรม เพ่ือ

พฒันาคณุภาพครูดา้นการศึกษาปฐมวยัอย่างต่อเน่ือง ซึ่งส่งผลใหค้รูมีความรูค้วามสามารถในการวิเคราะห์
และออกแบบหลกัสตูรสถานศกึษาปฐมวยั  มีทกัษะในการจดัประสบการณแ์ละการประเมินพฒันาการเด็กเป็น
รายบคุคล  มีประสบการณใ์นการออกแบบ การจดักิจกรรม  ทกัษะการสงัเกต และการปฏิสมัพนัธท่ี์ดีกับเด็ก
และผูป้กครอง  

- ส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์และปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในทุกภาค
การศกึษา  มีการจดัประชมุครูเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรูก้บัเพ่ือนครูในการจดักิจกรรมทกุสปัดาห ์

- ส่งเสริมใหค้รูจัดกิจกรรมและประสบการณก์ารเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัท่ีสอดคลอ้งกับ
กิจกรรมหลกัและเนน้ใหน้กัเรียนไดค้ิด  ไดล้งมือปฏิบตัิจริงและแกไ้ขปัญหา  เช่น  การส ารวจและสงัเกต การ
ท าอาหาร  การทดลองวิทยาศาสตร ์ การท าโครงงาน การท ากิจกรรมกลุม่  เป็นตน้ 

- ส่งเสริมให้ครูท างานวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือวิเคราะห์แก้ปัญหาของนักเรียนเป็นรายกลุ่มและ
รายบคุคล  มีการวิเคราะหผ์ูเ้รียนเป็นรายบคุคลและจดักิจกรรมสนองตอ่ความตอ้งการของเดก็แตล่ะคน  

- ส่งเสริมใหค้รูมีการจดบนัทึกพฤติกรรมนกัเรียนเป็นรายบุคคล  มีการประเมินพฒันาการของ
นกัเรียนเป็นรายบคุคลอย่างสม ่าเสมอในสมดุส่ือสารทกุสปัดาหแ์ละน าผลการประเมินพฒันาการท่ีไดม้าปรบั
การจดัประสบการณก์ารเรียนรูข้องผูเ้รียนและพฤตกิรรมการเรียนรูข้องเดก็ 
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2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพือ่การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพยีงพอ 
- โรงเรียนให้ความส าคัญกับด้านอาคารสถานท่ี โดยจัดให้มีห้องเรียนท่ีเพียงพอ  มีการจัด

สภาพแวดลอ้มท่ีมีความปลอดภยั สวยงาม สิ่งอ านวยความสะดวกครบครนั และจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ตอ่
การเรียนอย่างมีคุณภาพ เช่น หอ้งคอมพิวเตอร ์หอ้งดนตรี หอ้งวิทยาศาสตร ์หอ้งสมุด หอ้งยิม สนามกีฬา
กลางแจง้  สนามกีฬาในรม่  สนามเดก็เลน่  สนามหญา้  ลานทราย  โถงอเนกประสงค ์ สระวา่ยน า้อนบุาล  สระ
วา่ยน า้ประถมและหอ้งสมัมนา  

- มีการจัดสภาพแวดลอ้มทัง้ ภายในและภายนอกหอ้งเรียนท่ีค านึงถึงความปลอดภัยของเด็ก  
สง่เสรมิใหเ้กิดการเรียนรูท้ัง้แบบรายบคุคล และรายกลุม่  มีมมุประสบการณท่ี์จ าเป็นตอ่พฒันาการของเด็ก  ให้
เพียงพอและเหมาะสมกับวยั  ในปีการศกึษา 2562 ท่ีผ่านมาประเทศไทย โดยเฉพาะจงัหวดัชลบรุีประสบกับ
ภาวะฝุ่ น PM 2.5  โรงเรียนรม่ไมต้ระหนกัถึงความปลอดภยัของนกัเรียน จงึไดต้ดิตัง้เครื่องกรองอากาศ แอมเวย ์
รุน่ Atmosphere ท่ีหอ้งเรียนอนบุาลและประถม จ านวน 16 เครื่อง  และเครื่องพ่นน า้ยาฆ่าเชือ้โรคของ บริษัท 
K Cleaning ในหอ้งเรียนอนบุาลและหอ้งส านกังาน จ านวน  8 เครื่อง 

- โรงเรียนจดัหา/จดัท าส่ือการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและเพียงพอตอ่ความตอ้งการ
ของเดก็ 

- จดัใหมี้อปุกรณ ์ ของเล่น  ของใช ้ เครื่องนอน  เครื่องอ านวยความสะดวกตา่งๆ ใหพ้อเพียงกบั
เดก็  โดยจดัใหเ้หมาะสม  สะอาด  ปลอดภยั   

- จดัใหมี้เครื่องเลน่สนาม  เครื่องเลน่น า้  เลน่ทรายท่ีเหมาะสมปลอดภยั   
- จดัใหมี้พืน้ท่ีส  าหรบั แปรงฟัน  ลา้งมือ  ท าความสะอาดรา่งกาย  หอ้งนา้หอ้งสว้ม  พรอ้มอปุกรณ์

ท่ีจ  าเป็นและเหมาะสมกบัเดก็ 

2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพือ่สนับสนุนการจัดประสบการณ ์
- จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบัสนุน การบริหารจดัการเพ่ือการจดัการเรียนรูท่ี้อ านวย

ความสะดวกในการคน้ควา้หาขอ้มลูส าหรบัครู 
- จดัใหมี้หอ้งปฎิบตัิการคอมพิวเตอรส์  าหรบัเด็กไดฝึ้กทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี คอมพิวเตอรเ์ล่น

เกมการศกึษาแบบออนไลนแ์ละศกึษาหาขอ้มลูเพื่อสนบัสนนุการจดัประสบการณท่ี์หลากหลาย 
- จดัใหมี้หอ้งสมุด หอ้งดนตรีและส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในหอ้งเรียน เช่น วิทยุ ซีดีนิทาน ซีดี

เพลง ส่ือบตัรภาพ บตัรค าเพ่ือสนบัสนนุการจดัประสบการณอ์ย่างพอเพียง  
- สง่เสรมิใหค้รูจดัประสบการณก์ารเรียนการสอนใหเ้ดก็โดยการใชส่ื้อทัง้จากภายในและภายนอก

โรงเรียน เชน่ การพานกัเรียนไปเรียนรูจ้ากแหลง่สถานท่ีส าคญัในชมุชนและสถานท่ีราชการ  เชน่ โครงการทศัน
ศกึษาเพ่ือการเรียนรูโ้ดยพานกัเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู ้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจากชมุชน ภาคเรียนละ  2 ครัง้ และ
การเรียนรูจ้ากวิทยากรเฉพาะกิจ จากภูมิปัญญาชาวบา้น โดยเชิญผูป้กครอง และเจา้หนา้ท่ีทางการแพทย ์
สาธาณสขุ เจา้หนา้ท่ีต  ารวจ และเจา้หนา้ท่ีดบัเพลิง เขา้มาเป็นวิทยากรเฉพาะกิจใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัอาชีพ และ
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การดแูลตนเองใหป้ลอดภัย การรูจ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน ์ท ากิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นของใช ้การ
ท าอาหาร การดนตรี และเลา่นิทาน ภาคเรียนละ 1 ครัง้ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
- โรงเรียนมีการวางระบบบริหารงานอย่างชดัเจน  มีการก ากับ ติดตามและตรวจสอบ(PDCA) 

บริหารแบบมีส่วนร่วมและใชห้ลกักัลยาณมิตร  มีโครงสรา้งการบริหารงานเป็นลายลกัษณอ์กัษรและมีค าสั่ง         
ในการแต่งตัง้และการมอบหมายงานอย่างชัดเจน มีการจัดตัง้คณะกรรมการต่างๆ เพ่ือด าเนินการบริหาร
จดัการ มีการวางแผนการปฏิบตัิงานโดยละเอียด และยึดหลกัการมีส่วนร่วม โดยร่วมกันจัดท าเอกสาร เช่น  
แผนปฏิบตัิการประจ าปี ปฏิทินปฏิบตัิการประจ าปี  ค  าสั่งแต่งตัง้ผูร้บัผิดชอบโครงการและงานฝ่าย ค าสั่งใน
การปฏิบตังิานและกิจกรรมตา่งๆ 

- มีการประเมินคณุภาพภายในโดยจดัใหมี้การประเมินตา่งๆ ดงันี ้ ประเมินโครงการ/กิจกรรมทกุ
อย่างท่ีจดัขึน้ทนัที โดยรบัฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย มีการสรุปขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคญัทุกภาคการศกึษา  
และน าขอ้มลูสารสนเทศมาเป็นแนวทางในการปรบัปรุงพฒันาโรงเรียน 

- ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนา คุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พรอ้มทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้
หนว่ยงานตน้สงักดัอยา่ง ตอ่เน่ือง   
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มาตรฐานที ่3  การจัดประสบการณท์ีเ่น้นเดก็เป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ครูผ่าน
เกณฑท์ี่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่

ได ้
 

ปฏิบัต ิ

 
ไม่

ปฏิบัต ิ

1 จดัประสบการณท์ี่สง่เสรมิใหเ้ด็ก
มีพฒันาการทกุดา้น อยา่งสมดลุ
เต็มศกัยภาพ 

  90 14  100 ยอดเย่ียม 

 1.1 มีการวเิคราะหข์อ้มลูเดก็เป็น
รายบคุคล     14 100  

 1.2 จดัท าแผนและใชแ้ผนการจดั
ประสบการณจ์ากการวิเคราะห์
มาตรฐานคณุลกัษณะที่พงึ
ประสงคใ์นหลกัสตูรสถานศกึษา 

    14 100  

 1.3 จดักิจกรรมที่สง่เสรมิ
พฒันาการเดก็ครบทกุดา้น ทัง้
ดา้นรา่งกาย ดา้นอารมณจิ์ตใจ 
ดา้นสงัคม และดา้นสติปัญญา 
โดย ไมมุ่ง่เนน้การพฒันาดา้นใด
ดา้นหนึง่เพียงดา้นเดียว 

    14 100  

2 สรา้งโอกาสใหเ้ดก็ไดร้บั
ประสบการณต์รง เลน่และปฏิบตัิ
อยา่งมีความสขุ 

  90 14  100 ยอดเย่ียม 

 2.1 จดัประสบการณท์ี่เช่ือมโยง
กบัประสบการณเ์ดิม     14 100  

 2.2  ใหเ้ดก็มีโอกาสเลอืกท า
กิจกรรมอยา่งอิสระ ตามความ
ตอ้งการความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนองตอ่
วิธีการเรยีนรูข้องเดก็เป็น
รายบคุคล หลากหลายรูปแบบ
จากแหลง่เรยีนรูท้ี่หลากหลาย 

    14 100  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ครูผ่าน
เกณฑท์ี่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่

ได ้
 

ปฏิบัต ิ

 
ไม่

ปฏิบัต ิ

 2.3  เด็กไดเ้ลอืกเลน่ เรยีนรูล้งมือ 
กระท า และสรา้งองคค์วามรูด้ว้ย
ตนเอง 

    14 100  

3 จดับรรยากาศที่เอือ้ตอ่การเรยีนรู ้
ใชส้ือ่และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กบัวยั 

  90 14  100 ยอดเย่ียม 

 3.1  จดับรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มในหอ้งเรยีนได้
สะอาด ปลอดภยั และอากาศ
ถ่ายเทสะดวก 

    14 100  

 3.2  จดัใหม้ีพืน้ท่ีแสดงผลงานเดก็ 
พืน้ท่ีส  าหรบัมมุประสบการณแ์ละ
การจดักิจกรรม 

    14 100  

 3.3  จดัใหเ้ดก็มีสว่นรว่มในการ
จดัภาพแวดลอ้มในหอ้งเรยีน เชน่ 
ปา้ยนิเทศ การดแูลตน้ไม ้เป็นตน้ 

    14 100  

 3.4  ใชส้ือ่และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกบัชว่งอาย ุระยะความ
สนใจ และวิถีการเรยีนรูข้องเด็ก 
เช่น กลอ้งดิจิตอล คอมพิวเตอร ์
ส  าหรบัการเรยีนรู ้
กลุม่ยอ่ย สือ่ของเลน่ท่ีกระตุน้ให้
คิดและหาค าตอบ เป็นตน้ 

    14 100  

4 ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพ
จรงิและน าผลการประเมิน
พฒันาการเดก็ไปปรบัปรุงการจดั
ประสบการณแ์ละพฒันาเด็ก 

  90 14  100 ยอดเย่ียม 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ครูผ่าน
เกณฑท์ี่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่

ได ้
 

ปฏิบัต ิ

 
ไม่

ปฏิบัต ิ

 4.1 ประเมินพฒันาการเด็กจาก
กิจกรรมและกิจวตัรประจ าวนั
ดว้ยเครือ่งมือและวิธีการท่ี
หลากหลาย  

    14 100  

 4.2 วิเคราะหผ์ลการประเมิน
พฒันาการเดก็โดยผูป้กครองและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งมีสว่นรว่ม 

    14 100  

 4.3 น าผลการประเมินที่ไดไ้ป
พฒันาคณุภาพเดก็อยา่งเป็น
ระบบและตอ่เนื่อง 

    14 100  

 4.4 น าผลการประเมินแลกเปลีย่น
เรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการชมุชน
แหง่การเรยีนรูท้างวชิาชีพ 

    14 100  

สรุปผลการประเมิน 100 ยอดเย่ียม 
 
กระบวนการพัฒนาทีส่่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที ่3   

3.1 จัดประสบการณท์ีส่่งเสริมให้เดก็มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเตม็ศักยภาพ 

โรงเรียนไดจ้ดัการศกึษาปฐมวยัมุ่งเนน้ความส าคญัของการพฒันาการในทุกๆ ดา้น  ทัง้ทางดา้น

ร่างกาย อารมณจ์ิตใจ สงัคมและสติปัญญา  มีความรู ้คณุธรรมจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่ง

เป็นการจดัประสบการณก์ารเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  เพ่ือสามารถอยูร่ว่มกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างเป็นสขุ  ภายใต้

ค  าว่า  เก่ง  ดี   มีสุข  จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู ้แบบเรียนผ่านเล่น เพ่ือให้เด็กได้

ประสบการณต์รง ซึ่งสามารถยืดหยุ่นไดต้ามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรปฐมวยั ทัง้ในหอ้งเรียน

และนอกหอ้งเรียน ดงันี ้

- จดัประสบการณก์ารเรียนรูท่ี้ครอบคลุมพฒันาการในทุกๆ ดา้นใหเ้หมาะสมกับวยั เช่น  ดา้น
รา่งกาย พฒันาการเคล่ือนไหวทางรา่งกายเด็ก  เคล่ือนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือใหร้่างกายทุก
ส่วน ทัง้กลา้มเนือ้มดัใหญ่มดัเล็กสามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  ดา้นอารมณ ์จิตใจ เด็กมีพฒันาการ



88 

 

ดา้นอารมณค์วามรูส้ึกไดอ้ย่างเหมาะสม  รูจ้กัยบัยัง้ชั่งใจ รูจ้กัการรอคอย กลา้แสดงออก รูจ้กัการช่วยเหลือ
แบง่ปัน มีความรบัผิดชอบ  ดา้นสงัคม เดก็สามารถชว่ยเหลือตวัเองในการปฏิบตักิิจวตัรประจ าวนัได ้ มีวินยัใน
ตนเอง เล่นรว่มกบัผูอ่ื้นได ้มีสมัมาคารวะตอ่ผูใ้หญ่ ดา้นสติปัญญา เด็กมีความคิดรว่มยอด รูจ้กัการแกปั้ญหา 
สามารถส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัวยัและมีทกัษะ 

- ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนครอบคลุมกิจกรรมหลัก 6 อย่าง ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนด  คือ  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมเคล่ือนไหว  กิจกรรมกลางแจ้ง  
กิจกรรมสรา้งสรรค ์ กิจกรรมเสรี และกิจกรรมเกมการศกึษา 

- ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกการท า งานร่วมกัน            
มีการวางแผนงาน แบ่งงาน  ท างานตามล าดบัขัน้ตอนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไดแ้ก่ กิจกรรมท าอาหาร,  
กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร,์  การท าโครงงาน, การท างานศลิปะเป็นกลุม่  เป็นตน้ 

- ส่งเสริมใหค้รูจดัหน่วยการเรียนการสอนท่ีครอบคลุมความรูใ้นสิ่งใกลต้วันักเรียน  ประเพณี
และวฒันธรรมไทย  ความเป็นไทย  การอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  รวมถึงเหตกุารณปั์จจุบนัต่างๆ ท่ี
นกัเรียนควรรู ้ เชน่  เรื่องภาวะโลกรอ้น และภยัธรรมชาตแิผน่ดนิไหว เป็นตน้ 

3.2 สร้างโอกาสให้เดก็ได้รับประสบการณต์รง เล่นและปฏิบัตอิย่างมีความสุข 
- โรงเรียนรม่ไมมี้การจดัประสบการณก์ารเรียนรูท่ี้ส่งเสริมใหเ้ด็กไดป้ระสบการณโ์ดยตรง จาก

การเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบตัิจริงดว้ยตนเองและ ส่งเสริมใหค้รูจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุง่เนน้
ใหน้กัเรียนไดฝึ้กการท างานรว่มกนั มีการวางแผนงาน แบง่งาน  ท างานตามล าดบัขั้นตอนและช่วยเหลือซึ่งกนั
และกัน ไดแ้ก่ กิจกรรมท าอาหาร  กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร ์ การท าโครงงาน  การท างานศิลปะเป็นกลุ่ม  
เป็นตน้ 

- จดัโครงการทศันศกึษาเพ่ือการเรียนรู ้ โดยพานกัเรียนท่องเท่ียวเชิงความรูท้างการศกึษานอก
สถานท่ีในชมุชนเพ่ือเปิดโลกทศันข์องนกัเรียนใหก้วา้งไกล  ท าใหน้กัเรียนไดพ้บเห็นสิ่งแปลกใหม่ 

- จดักิจกรรมกลางแจง้ท่ีหลากหลายและกิจกรรม Active Play ทกุเชา้วนัศกุร ์เพ่ือใหน้กัเรียนได้
ออกก าลงักายยามเชา้บริเวณสนามอย่างสนกุสนานร่วมกนั เป็นการพฒันาดา้นอารมณจ์ิตใจ และดา้นสงัคม
เกิดการเรียนรูอ้ยา่งมีความสขุ 

3.3 จัดบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกับวัย 

- หอ้งเรียนมีบรรยากาศ  แจม่ใส  กวา้งขวางพอเหมาะ   มีมมุสง่เสรมิประสบการณก์ารเรียนรู ้ 
มมุประสบการณ ์(มมุเสรี)  และมีมมุหนงัสือท่ีจ  าเป็นตอ่พฒันาการของเดก็อยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบัวยั   

- มีการจดัตกแตง่หอ้งเรียนใหส้ดใส  มีปา้ยนิเทศตามหน่วยการเรียนในแตล่ะสปัดาหแ์ละมีส่ือ
การเรียนรูท่ี้เอือ้ตอ่การจดัประสบการณก์ารเรียนการสอนอยา่งครบครนั  

- มีหอ้งปฏิบตักิารคอมพิวเตอรแ์ละหอ้งดนตรี ท่ีทนัสมยัและมีอปุกรณเ์พียงพอตอ่จ านวนการใชง้าน 
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- จดัใหมี้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจดัประสบการณก์ารเรียนรุส้  าหรบัเดก็ เชน่ ซีดีเพลง ซีดี
นิทาน วิทย ุ 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณแ์ละพัฒนาเดก็ 

- ส่งเสริมใหค้รูมีการประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงจากการจดัประสบการณก์ารเรียนรู้   
และการจดักิจวตัรประจ าวนั   ดว้ยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย เชน่ การสงัเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  
และการวิเคราะหผ์ลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพ่ือได้น าผลการประเมินไปพัฒนา
ศกัยภาพของเดก็และพฒันาการจดัประสบการณก์ารเรียนรูใ้นชัน้เรียน  

- ครูมีการวิเคราะหผ์ูเ้รียนเป็นรายบคุคลและจดักิจกรรมสนองตอ่ความตอ้งการของเด็กแตล่ะคน 
มีการจดบนัทกึพฤตกิรรมนกัเรียนเป็นรายบคุคลอย่างสม ่าเสมอ 

- ครูมีการประเมินพฒันาการของนกัเรียนเป็นรายบคุคลอย่างสม ่าเสมอในสมดุส่ือสารทกุสปัดาห ์ 
และในตารางประเมินพฒันาการนกัเรียนภาคการศกึษาละ 2 ครัง้ 

- ครูมีการน าผลการประเมินพฒันาการท่ีไดม้าปรบัการจดัประสบการณก์ารเรียนรูข้องผูเ้รียนและ
พฤตกิรรมการเรียนรูข้องผูเ้รียน และท างานวิจยัในชัน้เรียนเพ่ือวิเคราะหแ์กปั้ญหาของนกัเรียนเป็นรายกลุม่และ
รายบคุคล 
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ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน   

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียน
ผ่าน

เกณฑท์ี่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่

ได ้
 

ปฏิบัต ิ

 
ไม ่

ปฏิบัต ิ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน        

1 
มีความสามารถในการอา่น การเขียน 
การสือ่สาร และการคดิค านวณ 

  85 112  90.18 ยอดเย่ียม 

 
1.1 รอ้ยละของผูเ้รยีนมีทกัษะในการ
อา่นในแตล่ะระดบัชัน้ตามเกณฑท์ี่
สถานศกึษาก าหนด 

    104 92.86  

 
1.2 รอ้ยละของผูเ้รยีนมีทกัษะในการ
เขียนในแตล่ะระดบัชัน้ตามเกณฑท์ี่
สถานศกึษาก าหนด 

    105 93.75  

 
1.3 รอ้ยละของผูเ้รยีนมีทกัษะในการ
สือ่สารในแตล่ะระดบัชัน้ตามเกณฑท์ี่
สถานศกึษาก าหนด 

    110 98.21  

 
1.4 รอ้ยละของผูเ้รยีนมีทกัษะในการ
คิดค านวณในแตล่ะดบัชัน้ตามเกณฑ์
ที่สถานศกึษาก าหนด 

    85 75.89  

2 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิด
อยา่งมีวจิารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่นความคิดเห็นและ
แกปั้ญหา 

  85 112  91.07 ยอดเย่ียม 

 

2.1 รอ้ยละของผูเ้รยีนมีความสามารถ
ในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใครค่รวญ 
ไตรต่รองอยา่งรอบคอบโดยใชเ้หตผุล
ประกอบการตดัสนิใจ 

    102 91.07  

 
2.2 รอ้ยละของผูเ้รยีนมีการอภิปราย
แลกเปลีย่นความคิดเห็น      102 91.07  

 
2.3 รอ้ยละของผูเ้รยีนมีการแกปั้ญหา
อยา่งมีเหตผุล     102 91.07  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียน
ผ่าน

เกณฑท์ี่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่

ได ้
 

ปฏิบัต ิ

 
ไม ่

ปฏิบัต ิ

3 มีความสามารถในการสรา้งนวตักรรม   85 112  78.57 ดีเลศิ 

 
3.1 รอ้ยละของผูเ้รยีนมีความสามารถ
ในการรวบรวมความรูไ้ดท้ัง้ตวัเองและ
การท างานเป็นทีม 

    91 81.25  

 

3.2 รอ้ยละของผูเ้รยีนสามารถ
เช่ือมโยงองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์
มาใชใ้นการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม ่ๆ อาจ
เป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน 
ชิน้งาน ผลผลติ 

    85 75.89  

4 
มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสือ่สาร 

  85 112  91.07 ยอดเย่ียม 

 
4.1 รอ้ยละของผูเ้รยีนมีความสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร 

    104 92.86  

 

4.2 รอ้ยละของผูเ้รยีนมีความสามารถ
ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สารเพื่อพฒันาตนเองและ
สงัคมในดา้นการเรยีนรูก้ารสือ่สาร 
การท างานอยา่งสรา้งสรรค ์และมี
คณุธรรม 

    100 89.29  

5 
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตาม
หลกัสตูรสถานศกึษา 

  85 112  100 ยอดเย่ียม 

 
5.1 รอ้ยละของผูเ้รยีนบรรลกุารเรยีนรู ้
ตามหลกัสตูรสถานศกึษา     112 100  

 
5.2 รอ้ยละของผูเ้รยีนมีความกา้วหนา้
ในการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรสถานศกึษา
จากพืน้ฐานเดิม 

    112 100  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียน
ผ่าน

เกณฑท์ี่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่

ได ้
 

ปฏิบัต ิ

 
ไม ่

ปฏิบัต ิ

 
5.3 รอ้ยละของผูเ้รยีนมีความกา้วหนา้
ในผลการทดสอบระดบัชาติ หรอืผล
การทดสอบอื่น ๆ 

    112 100  

6 
มีความรูท้กัษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดี
ตอ่งานอาชีพ 

  85 112  96.43 ยอดเย่ียม 

 
6.1 รอ้ยละของผูเ้รยีนมีความรู ้ทกัษะ
พืน้ฐานและเจตคติที่ดใีนการศกึษาตอ่      112 94.64  

 
6.2 รอ้ยละของผูเ้รยีนมีความรู ้ทกัษะ
พืน้ฐานและเจตคติที่ดใีนการจดัการ 
การท างานหรอืงานอาชีพ 

    112 98.21  

คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคข์องผู้เรียน        

1 
การมีคณุลกัษณะและคา่นยิมที่ดี
ตามที่สถานศกึษาก าหนด 

  95 112  96.43 ยอดเย่ียม 

 
1.1 รอ้ยละของผูเ้รยีนมีพฤติกรรมเป็น
ผูท้ี่มีคณุธรรม จรยิธรรม เคารพในกฎ
กติกา   

    106 94.64  

 

1.2 รอ้ยละของผูเ้รยีนมีคา่นิยมและ
จิตส านกึตามที่สถานศกึษาก าหนด 
โดยไมข่ดักบักฎหมายและวฒันธรรม
อนัดีของสงัคม 

    110 98.21  

2 
ความภมูิใจในทอ้งถ่ินและความเป็น
ไทย 

  95 112  100 ยอดเย่ียม 

 

2.1 รอ้ยละของผูเ้รยีนมีความภมูใิจใน
ทอ้งถ่ิน เห็นคณุคา่ของความเป็นไทย      112 100  

2.2 รอ้ยละของผูเ้รยีนมีสว่นรว่มในการ
อนรุกัษ์วฒันธรรมและประเพณีไทย
รวมทัง้ภมูิปัญญาไทย 

    112 100  

3 
การยอมรบัท่ีจะอยูร่ว่มกนับนความ
แตกตา่งและหลากหลาย 

  95 112  97.32 ยอดเย่ียม 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียน
ผ่าน

เกณฑท์ี่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่

ได ้
 

ปฏิบัต ิ

 
ไม ่

ปฏิบัต ิ

 

- รอ้ยละของผูเ้รยีนยอมรบัและอยู่
รว่มกนับนความแตกตา่งระหวา่ง
บคุคลในดา้นเพศ วยั  เชือ้ชาติ ศาสนา 
ภาษาวฒันธรรม ประเพณี 

    109 97.32  

4 สขุภาวะทางรา่งกายและจิตสงัคม   95 112  97.32 ยอดเย่ียม 

 

4.1 รอ้ยละของผูเ้รยีนมีการรกัษา
สขุภาพกาย สขุภาพจิต อารมณแ์ละ
สงัคม และแสดงออกอยา่งเหมาะสม
ในแตล่ะชว่งวยั  

    109 97.32  

4.2 รอ้ยละของผูเ้รยีนสามารถอยู่
รว่มกบัคนอื่นอยา่งมีความสขุ เขา้ใจ
ผูอ้ื่น ไมม่ีความขดัแยง้กบัผูอ้ื่น 

    109 97.32  

สรุปผลการประเมิน 94.20 ยอดเย่ียม 

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
***  ผลการประเมิน (รอ้ยละ)   =     ผลรวมการประเมินทกุประเด็นพิจารณา 

                       จ  านวนประเดน็พิจารณา 
แปลผลระดบัคณุภาพ        

ก าลงัพฒันา  รอ้ยละ  00.00 – 49.99     
ปานกลาง  รอ้ยละ  50.00 – 59.99     
ดี   รอ้ยละ 60.00 – 74.99     
ดีเลิศ   รอ้ยละ 75.00 – 89.99     

 ยอดเย่ียม รอ้ยละ   90.00 – 100    
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กระบวนการพัฒนาทีส่่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที ่1   

 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูเ้รียนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

และโครงการตา่งๆ เพ่ือใหผู้เ้รียนบรรลตุามตวับง่ชีใ้น   มาตรฐานท่ี 1 ดงันี ้

1.1. ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน  

1.1.1  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสาร และการคิดค านวณ 

- จดัโครงการรกัการอ่านเพ่ือเป็นการกระตุน้และปลูกฝังใหน้ักเรียนรูจ้ักการศึกษาคน้ควา้จากการ
อ่าน ส่งเสริมนกัเรียนใชบ้ริการหอ้งสมดุของโรงเรียนในช่วงพกักลางวนัและสามารถยืมหนงัสือจากหอ้งสมดุ
เพ่ือน าไปอ่านท่ีบ้านได้  อีกทั้งยังได้จัดท าสมุดบันทึกการอ่านเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนอ่านหนังสือ อ่ืนๆ 
นอกเหนือจากหอ้งสมดุ  โดยมีผูป้กครองหรือครูเซ็นรบัรอง  และมอบเกียรติบตัรใหก้บันกัเรียนท่ีมีสถิติการอ่าน
หนงัสือมากท่ีสดุในแตล่ะภาคการศกึษา 

- ก าหนดหนังสืออ่านนอกเวลาส าหรบันักเรียนชัน้ ป.2 ถึงป.6 โดยคดัเลือกนวนิยาย เรื่องสัน้และ
วรรณกรรมดีเดน่ท่ีเหมาะสมกบันักเรียนแตล่ะระดบัชัน้ และหนงัสืออ่านนอกเวลาท่ีเป็นนวนิยายภาษาองักฤษ 
ส าหรบันกัเรียนชัน้ป.5 และ ป.6 เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดความสนกุสนานเพลิดเพลินในการอา่น 

ไดข้อ้คตเิตือนใจและค าสอนตา่งๆจากเรื่องท่ีอ่าน 

- ส่งเสริมใหค้รูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ใหน้ักเรียนไดฝึ้กทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่าน 
เขียนในทกุระดบัชัน้ โดยมุง่พฒันาใหผู้เ้รียนทกุคนอา่นออกและเขียนไดต้ัง้แตร่ะดบัขัน้ ป. 1 เชน่ การฝึกอา่นค า
ยากภาษาไทย การฝึกใหน้กัเรียนท่องบทอาขยาน ค าคลอ้งจอง และการทดสอบเขียนค ายากในทกุสปัดาหเ์พ่ือ
ดผูลพฒันาการของนกัเรียน  การส่งเสริมใหน้กัเรียนคน้ควา้ท ารายงาน โครงงานตา่งๆและน าเสนอผลงานของ
ตนเองหนา้ชัน้เรียนในทกุวิชา 

1.1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภปิรายแลกเปล่ียนความคิดเหน็ 

และแก้ปัญหา 

- จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางใหผู้เ้รียนเกิดความรู ้ความคิดโดยฝึกการ
คิดวิเคราะหว์ิจารณอ์ย่างมีเหตผุล การใฝ่หาความรูค้วามคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์เพ่ือน าไปใชใ้นการพฒันาตนเอง 
และแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัอยา่งเหมาะสม 

- จดักิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านเชิงคิดวิเคราะหแ์ละมีวิจารณญาณสง่เสรมิ
ใหผู้เ้รียน มีทกัษะการอ่าน เชิงคิดวิเคราะห ์และมีวิจารณญาณ  เพ่ือประโยชนใ์นการรบัข่าวสารขอ้มลูและเช่ือ
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ข่าวสาร อย่างมีเหตผุล สามารถพฒันาตนเอง และปรบัตวัใหท้นักบัเหตกุารณ ์และการเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ ใน
ยคุขอ้มลู ขา่วสารไรพ้รมแดน เป็นการพฒันาผูเ้รียนในการด ารงชีวิต การศกึษาในระดบัสงูตอ่ไป  

- จดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสลงมือปฏิบตัิจริง  มีการท ารายงาน  โครงงานและทดลองอย่าง
สม ่าเสมอ  เพ่ือสง่เสรมิความสามารถในการคดิวิเคราะห ์ คดิสงัเคราะห ์ และคดิสรา้งสรรคข์องนักเรียน 

- จดักิจกรรมใหน้กัเรียนมีการท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรูร้ะหว่าง
กัน เช่น ในการรวมกลุ่มกันวางแผนงานประดิษฐ์  การท าการทดลองทางวิทยาศาสตร ์ การท าอาหาร  การ
คน้ควา้รายงานและน าเสนอผลงานหนา้ชัน้เรียน เป็นตน้ 

1.1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

- จดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสในการใชค้วามรู ้การแกปั้ญหา และทกัษะกระบวนการคิดในการ
ประดิษฐ์สิ่งท่ีเป็นประโยชน ์ สรา้งชิน้งานตามความสนใจ โดยน าองคค์วามรูแ้ละความคิดสรา้งสรรคม์าใชใ้น
การสรา้งชิน้งานอยา่งนอ้ย 1 ชิน้/ภาคเรียน   

- จดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูจ้ากการลงมือปฏิบตัิจรงิ ไดมี้โอกาสท าการทดลองทางวิทยาศาสตร ์ 
การท าอาหาร  การคน้ควา้รายงานและน าเสนอผลงานหนา้ชัน้เรียน เป็นตน้ 

 
1.1.4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

- จดัโครงการรกัการอ่าน โครงการเรียนรูอ้ย่างสรา้งสรรค ์นอ้มน าพระบรมราโชบาย โครงการทศัน
ศกึษาเพ่ือการเรียนรู ้และกิจกรรมสปัดาหก์ารเรียนรูแ้บบบรูณาการ เพ่ือสรา้งระบบเครือข่ายการเรียนรูใ้หเ้ป็น
แหล่งความรูส้  าหรบัการคน้ควา้หาความรูทุ้กๆ ดา้นท่ีนกัเรียนตอ้งการ เช่น  จากส่ือมวลชนทุกแขนง เครื่อง
คอมพิวเตอร ์ทรพัยากรทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาชาวบา้น และหน่วยงานตา่งๆ ท าใหน้กัเรียนสามารถเรียนรูไ้ดอ้ยา่ง
กวา้งขวางและพฒันาตนเอง  

- จดัใหมี้หอ้งปฏิบตัิการคอมพิวเตอรแ์ละบริการอินเตอรเ์น็ตเพ่ือใหน้กัเรียนสามารถสืบคน้ขอ้มูลได้
ทัง้ในชั่วโมงเรียนปกตแิละชว่งเวลาพกักลางวนั 

- จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสง่เสรมิใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูแ้ละสืบคน้ขอ้มลูตา่งๆ จากส่ือเทคโนโลยี
ท่ีหลายหลาย  เชน่ การท าโครงงาน  รายงาน   

- จัดกิจกรรมการแข่งขันผลงานทางคอมพิวเตอรใ์นกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนมี
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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1.1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

- ก าหนดให้ครูมีการประเมินผลตามสภาพจริงใชร้ะเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรูข้อง
สถานศึกษาด าเนินการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู ้ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัเรียนจบหน่วยการ
เรียน/บทเรียน ดว้ยวิธีการวดัผลท่ีหลากหลาย ครบทัง้ 3 ดา้น คือดา้นความรู ้ดา้นทกัษะ และดา้นเจตคต ิ 
ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีจะช่วยให้ ครูผู้สอนได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีแสดงถึงการพัฒนา ความก้าวหน้าและ
ความส าเรจ็ของผูเ้รียน   

- จดัท าโครงการส่งเสริมและพฒันาทกัษะของนกัเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของนกัเรียนใน
กลุม่วิชาหลกั ไดแ้ก่ วิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร ์ วิชาวิทยาศาสตร ์ วิชาสงัคมและวิชาภาษาองักฤษ  โดย
มีการวางเป้าหมายผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในแต่ละวิชารว่มกนั  โดยท่ีครูจะจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหส้  าเร็จตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้ มีการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่ง
พฒันาใหน้กัเรียนได ้ ลงมือปฏิบตัิจริง และสามารถสรา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  มีการกระตุน้ใหน้กัเรียนได้
ทบทวนบทเรียนอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือเตรียมพรอ้มในการทดสอบย่อยประจ าในแตล่ะบทในทกุวิชา จดัสอนซ่อม
เสริมส าหรบันกัเรียน   ท่ีมีผลการทดสอบไม่ผ่าน  มีการก าหนดใหน้กัเรียนท่องบทอาขยาน ท่องสตูรคณู ท่อง
ค าศพัทภ์าษาองักฤษทกุวนั  ฯลฯ  

-  ส่งเสริมนักเรียนมีประสบการณ์ในการเข้าประกวดและแข่งขันทางวิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอกทกุครัง้ท่ีมีโอกาส 

-  ก าหนดให้ครูจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาและตรงตามมาตรฐาน
ตวัชีว้ัดในแต่ละวิชา  มีการวิเคราะหม์าตรฐาน ตวัชีว้ัดท่ีสอดคล้องกับแนวทางการทดสอบของส านักงาน
ทดสอบทางการศึกษาเพ่ือการเตรียมความพรอ้มติวสอบ NT ใหน้กัเรียนในชัน้ป.3 และการสอบ O-Net ของ
นกัเรียนชัน้ ป.6  

1.1.6  มีความรู้ ทักษะพืน้ฐาน และเจตคตทิีด่ตี่องานอาชีพ 

- จัดโครงการเรียนรูอ้ย่างสรา้งสรรค ์น้อมน าพระบรมราโชบายเพ่ือเปิดโอกาสให้ตัวแทนชุมชน 
ผูป้กครองมาเป็นส่วนหนึ่งในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ใหน้กัเรียนไดร้บัความรูเ้ก่ียวบุคคลส าคญัใน
ทอ้งถ่ิน และผูป้ระกอบอาชีพท่ีหลากหลายเพ่ือการสรา้งแรงบนัดาลใจในการเลือกประกอบอาชีพในอนาคต
และมีเจตคตท่ีิดีตอ่งานอาชีพ 

- จัดโครงการทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู ้โดยจัดใหน้ักเรียนทัศนศึกษาและเรียนรูเ้ก่ียวกับสถานท่ี
ราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนอาชีพในชุมชนท่ีเป็นภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน  เช่น  แหล่งท าขา้วหลาม 
ตลาดหนองมน,  ศนูยอ์ตุสาหกรรมออ้ยและน า้ตาล อ.บางพระ จ.ชลบรุี,   ศนูยแ์สดงเครื่องจกัสานท่ี กลุ่มจกั
สานชมุชนยอ่ยท่ี 1 เทศบาลเมืองพนสันิคม จ.ชลบรุี  และมินิมรูา่หฟ์ารม์ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นตน้ 
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- โรงเรียนจัดใหมี้สัปดาหก์ารเรียนรูแ้บบบูรณาการขึน้ในช่วงสปัดาหท่ี์ 3 ของเดือนมิถุนายน โดย
ก าหนดหน่วยการเรียนของแตล่ะระดบัชัน้ใหส้อดคลอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดประสบการณ์
ใหม่ๆ  ไดรู้จ้กัทอ้งถ่ินของตนเอง สถานท่ีทอ่งเท่ียว บคุคลส าคญัและอาชีพในทอ้งถ่ิน ดงันี ้

ชัน้ป.1  เรื่องทะเลงาม เรียนรูเ้ก่ียวกบัทะเลและการประมง 

ชัน้ป.2  เรื่องขา้วหลามอรอ่ย เรียนรูก้ารท าขา้วหลามและอาหารแปรรูปจากขา้ว 

ชัน้ป.3  เรื่องออ้ยหวาน   เรียนรูก้ารปลกูออ้ยและแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต์า่งๆ  

ชัน้ป.4  เรื่องจกัสานดี เรียนรูก้ารท าจกัสานและการใชป้ระโยชนจ์ากไมไ้ผ ่ 

ชัน้ป.5  เรื่องประเพณีวิ่งควาย  เรียนรูเ้ก่ียวกบักระบือและประเพณีวิ่งควาย  

ชัน้ป.6  เรื่องชลบรุี ถ่ินของดีท่ีนา่เท่ียว เรียนรูส้ถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัในชลบรุี 

-   จดักิจกรรมชมรมในคาบเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้และใหน้กัเรียนสามารถเลือกเรียนชมรม 
ตามความสนใจ นกัเรียนจะไดฝึ้กความสามารถในการประดิษฐ์ผลงาน งานฝีมือการเย็บปักถักรอ้ย และการ
แสดงความสามารถทางดา้นดนตรี ซึ่งทางโรงเรียนจะจดักิจกรรมตลาดนัดของหนู เพ่ือสนบัสนุนส่งเสริมให้
นักเรียนไดแ้สดงออกซึ่งความสามารถจากการเรียนชมรมมาจัดแสดงและจ าหน่ายสินคา้เพ่ือสรา้งรายได้
เล็กๆนอ้ย เพ่ือการแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพในอนาคตได ้ 

1.2. คุณลักษณะทีพ่งึประสงคข์องผู้เรียน 
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ตีามทีส่ถานศึกษาก าหนด 

โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะขีวิตของผูเ้รียน เพ่ือให ้อยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสขุ เนน้ 
การพฒันาดา้นคณุธรรม จรยิธรรม ท่ีเหมาะสมกบัวยั พฒันาคณุธรรมผูเ้รียนตามหลกัสตูร  เนน้ใหผู้เ้รียนมีวินยั 
ซ่ือสตัย ์รบัผิดชอบ ดงันี ้

- จัดโครงการส่งเสริมค่านิยมคนไทย  12 ประการ เพ่ือให้มีการพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณธรรม  
จริยธรรมและคา่นิยมหลกั 12 ประการ และส่งเสริมและสนบัสนนุใหน้กัเรียนไดเ้ขา้รว่มในกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเนน้
การปฏิบตัิจริงในชีวิตประจ าวัน จนเกิดเป็นพฤติกรรมท่ียั่งยืน ดว้ยกิจกรรม เช่น กิจกรรมรกัษ์สิ่งแวดล้อม  
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  กิจกรรมนกัเรียนรูป้ระหยดั  กิจกรรมนกัเรียนมารยาทงาม  กิจกรรมส่งเสริม
ระเบียบวินยั  และกิจกรรมคนดีศรีรม่ไม ้

- จดัโครงการสง่เสรมิกิจกรรมทางพระพทุธศาสนา (ท าบญุตกับาตรและแหเ่ทียนพรรษา) 
และโครงการวนัลอยกระทงเพ่ือใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูถ้ึงวฒันธรรมและประเพณีไทย  
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- จดัโครงการวนัพอ่แหง่ชาต ิโครงการวนัแมแ่หง่ชาต ิโครงการวนัไหวค้รูและโครงการปัจฉิมนิเทศเพ่ือ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม ความกตญัญตูอ่สถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์และส านึกท่ีดี
ตอ่ผูมี้พระคณุ ครูบาอาจารยแ์ละสถาบนัการศกึษา  

- จดัโครงการเงินออม เพ่ือส่งเสรมิใหน้กัเรียนรูจ้กัการอดออม การรูจ้กัประหยดั โดยมีการส ารวจและ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีบรกิารรบัฝากเงิน โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากธนาคารกรุงเทพ สาขาเนินเต็ง เขา้มาใหบ้ริการภาค
เรียนละ 4 ครัง้ให ้ นอกจากนีท้างโรงเรียนยงัมีการจดักิจกรรมการประกวดนกัเรียนรูป้ระหยดัเพ่ือส่งเสริมให้
นกัเรียนตระหนกัถึงการรว่มกนัประหยดัทรพัยากรธรรมชาต ิการรว่มมือกนัประหยดัน า้ ประหยดัไฟฟ้า และการ
รบัประทานอาหารใหห้มดจานอีกดว้ย 

-  จดักิจกรรมการสอนแบบบรูณาการโดยสอดแทรกการสอนดา้นคณุธรรม จริยธรรม และคา่นิยมท่ี
พงึประสงคใ์นการเรียนการสอนทกุวิชา   

- จดัใหค้วามรูแ้ละสง่เสรมิใหน้กัเรียนเขา้รว่มประเพณีและวฒันธรรมไทยทกุเทศกาลและวนัส าคญั   

- จดักิจกรรมเขา้แถวเคารพธงชาติตอนเชา้  มีการสวดมนต ์ และครูเวรประจ าวนัจะพูดคยุ  อบรม
หรือเลา่เรื่องท่ีเป็นคต/ิขอ้คิดท่ีดีใหก้บันกัเรียนในทกุเชา้ 

- ส่งเสริมใหน้ักเรียนกลา้แสดงออกโดยจัดกิจกรรมต่างๆ ดงันี ้ ใหน้ักเรียนท าหนา้ท่ีน าสวดมนต ์
กล่าวค าปฏิญาณตน  ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดอ้อกมาพดูหนา้ชัน้เรียน และไดแ้สดงออกซึ่งความสามารถบนเวที
ทางดา้นดนตรี นาฏศิลป์  และส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในการประกวดแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก
ทางดา้นการพดูตอ่หนา้ชมุชน และทางดา้นศลิปะ 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิน่และความเป็นไทย 

- โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน และมี
การเรียนรูใ้นโลกกวา้ง ในกิจกรรมสปัดาหก์ารเรียนรูแ้บบบรูณาการ ในช่วงสปัดาหท่ี์ 3 ของเดือนมิถนุายนของ
ทุกปี โดยก าหนดหน่วยการเรียนของแต่ละระดบัชัน้ใหส้อดคลอ้งกับภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพ่ือใหน้ักเรียนเกิด
ประสบการณ์ใหม่ๆ ไดรู้จ้ักท้องถ่ินของตนเอง สถานท่ีท่องเท่ียว บุคคลส าคัญและอาชีพในท้องถ่ิน ตาม
หนว่ยค าขวญัของจงัหวดัชลบรุี คือ “ทะเลงาม ขา้วหลามอรอ่ย ออ้ยหวาน จกัสานดี ประเพณีวิ่งควาย” 

- จดัท าโครงการทศันศึกษาโดยจดัใหน้ักเรียนไดท้ัศนศึกษานอกสถานท่ี  เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดการ
เรียนรูน้อกสถานท่ีและรูจ้กัสถานท่ีส าคญัในทอ้งถ่ินของตนเอง 

- จดัโครงการเรียนรูอ้ย่างสรา้งสรรค ์นอ้มน าพระบรมราโชบาย โดยจดัใหมี้วิทยากรจากหน่วยงาน
ภายนอก และผูป้กครองเขา้มาจดักิจกรรมการและใหค้วามรูแ้ก่นกัเรียนอยา่งนอ้ยปีการศกึษาละ 1 ครัง้  

- จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา(ท าบุญตักบาตรและแห่เทียนพรรษา)และ  
โครงการวนัลอยกระทงเพ่ือใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูถ้ึงวฒันธรรมและประเพณีไทย  

- จดัใหค้วามรูแ้ละสง่เสรมิใหน้กัเรียนเขา้รว่มประเพณีและวฒันธรรมไทยทกุเทศกาลและวนัส าคญั   
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1.2.3 การยอมรับทีจ่ะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

- จดักิจกรรม/การเรียนการสอนเนน้ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูแ้ละท าความเขา้ใจกบัวิถีชีวิตและ วฒันธรรม 
ตลอดจนแนวคิดของคนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม โดยเน้นวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มากเท่ากับวัฒนธรรมทาง
ประวตัิศาสตร ์เช่น วนัส าคญัตา่งๆ วนัคริสตม์าส วนัวาเลนไทน ์วนัตรุษจีน และกิจกรรมเก่ียวกบักลุ่มประเทศ
อาเซียน  

- ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรูส้ึกและประสบการณเ์ชิงบวก เป็นมิตร เคารพ และนบัถือบุคคลท่ีมา
จากกลุ่มวฒันธรรมและเชือ้ชาติอ่ืน ๆ ใหน้กัเรียนพฒันาความรูส้ึกว่าพวกเขาและเราก็เป็นพลเมืองของโลก
เชน่กนั  โดยสง่เสริมใหน้กัเรียนมีการเรียนรูแ้ละท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ และมีการจดัการเรียนรูท่ี้ท าใหม้ั่นใจว่า
ไม่มีการถือเพศหนึ่งเพศใดเป็นส าคญั เช่น โครงการกีฬาสี&งานวันเด็ก  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและ
กิจกรรมนอ้งพี่ท่ีรกั   

- จดัท าโครงการลูกเสือเนตรนารีเพ่ือพฒันาคณุธรรมตามหลกัสูตรและส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้
การอยูร่ว่มกบัผูอ่ื้นในสงัคม  

- จดัท าโครงการวันปีใหม่  เพ่ือใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูก้ารแบ่งปันโดยการน าของขวัญและอาหารมา
แบง่ปันใหแ้ก่ผูอ่ื้น  

- จัดกิจกรรมสัปดาหก์ารเรียนรูแ้บบบูรณาการ เพ่ือให้นักเรียนมีความภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้งถ่ินของตน แมว้า่วฒันธรรมของตนจะแตกตา่งจากวฒันธรรมอ่ืน ๆ  

- จดักิจกรรมนอ้งพ่ีท่ีรัก เพ่ือใหน้กัเรียนรุ่นพ่ีและรุ่นนอ้ง เกิดความสามคัคี มีความรกัเอือ้อาทร รูจ้กั
การช่วยเหลือ ยอมรบัในความแตกตา่งและหลากหลายของนกัเรียนแตล่ะคนในสงัคมโรงเรียน รูจ้กัการจดัการ
ปัญหาความขดัแยง้  รูจ้กัการปรบัตวัเปล่ียนแปลงเม่ือตอ้งท ากิจกรรมร่วมกัน และหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงคแ์ละสามารถอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งสนัตสิขุ 

- ส่ง เสริมให้ครูมีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ภาษาส่ือสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตา่งประเทศและมีการสนทนาส่ือสาร ในชีวิตประจ าวนัรว่มกนัระหว่างครูและนกัเรียน และระหว่างเพื่อน
ครูดว้ยกนั    

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

- จัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยมีการตรวจความสะอาดของเล็บมือ ผม และเสือ้ผ้า 
นกัเรียนเป็นประจ าทกุสปัดาห ์จดัใหมี้การตรวจสายตาและการไดย้ินเบือ้งตน้ภาคการศกึษาละ 1 ครัง้  จดัใหมี้
การตรวจสายตาและการไดย้ินเบือ้งตน้ภาคการศกึษาละ 1 ครัง้ จดัใหก้ารทดสอบสมรรถภาพรา่งกายนกัเรียน
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และจัดให้มีการชั่ งน า้หนักและวัดส่วนสูงนักเรียนภาคเรียนละ 2 ครั้ง  เพ่ือประเมิน
พฒันาการดา้นรา่งกายของนกัเรียน  และหาแนวทางแกไ้ขหากพบวา่มีปัญหาหรือมีความผิดปกติ 
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- จดัโครงการตรวจสขุภาพนกัเรียนโดยแพทยแ์ละทนัตแพทยจ์ากโรงพยาบาลในทกุระดบัชัน้  และจดั
ใหมี้การประชาสมัพนัธก์ารใหว้คัซีนตา่งๆ แก่นกัเรียนตามก าหนด 

- จดัโครงการลกูเสือเนตรนารี  เพ่ือพฒันาคณุธรรมตามหลกัสตูร  เนน้ใหน้กัเรียนมีความอดทน 
มีระเบียบวินยั ซ่ือสตัย ์รบัผิดชอบ มีจิตสาธารณะ  และสง่เสรมิใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูก้ารอยูร่ว่มกบัผูอ่ื้นในสงัคม 

- จัดโครงการกีฬาสี &งานวันเด็ก เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออกก าลังกายและการดูแล
สขุอนามยัท่ีดีของตนเอง 

- จดัโครงการโรงเรียนสีขาว(To Be Number One)มีการส ารวจและรายงานการเรื่องสารเสพติด 
ส่ือลามกอนาจารในสถานศกึษาแก่หน่วยงานตน้สงักัดอย่างต่อเน่ือง  จดัใหมี้การตรวจกระเป๋านกัเรียนทุกวนั  
จัดบอรด์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ส่งเสริมการออกก าลังกายและการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์ สง่เสรมิความรูเ้พ่ือใหน้กัเรียนตระหนกัถึงภยัของยาเสพตดิ 

- โครงการภยัพิบตัเิพ่ือใหน้กัเรียนไดต้ระหนกัถึงภยัอนัตรายท่ีเกิดจากภยัธรรมชาตแิละอคัคีภยั   และ
รูจ้กัวิธีปอ้งกนัตวัเองจากการภยัตา่งๆ ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ภาคเรียนละ 1 ครัง้ 

- จัดท ากิจกรรมสารวัตรนักเรียน  เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีจิตสังคม  มีความเสียสละเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมโดยอาสาสมัครเป็นสารวัตรนักเรียนช่วยดูแลความเรียบรอ้ยและความปลอดภัยของนักเรียนใน
โรงเรียน 

- ส่งเสริมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสีเขียวกับหน่วยงาน
ภายนอก (โรงเรียนชลราษฏรอ ารุงและการไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา) ทกุปีการศกึษา นกัเรียนจะไดค้วามรู้
เก่ียวกับการประหยัดพลังงานเพ่ือลดภาวะโลกรอ้น และมีจิตสังคมโดยการจะน าความรูม้าขยายผลและ
ประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัแนวทางในการประหยดัพลงังานใหก้บันกัเรียนระดบัชัน้อ่ืนๆ 

- จัดการเรียนการสอนในเรื่องการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และสุขนิสัยท่ีดี ในวิชา          
สุขศึกษา   การงานอาชีพ และ น ามาบูรณาการในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร ์ จดักิจกรรมท าอาหาร
ประเภทผกัและผลไม ้ เพ่ือส่งเสริมการทานอาหารท่ีมีประโยชนข์องนกัเรียนและมีกฎระเบียบหา้มนกัเรียนน า
ขนมอบกรอบท่ีมีผงชรูส น า้อดัลม ลกูอมและหมากฝรั่งเขา้มารบัประทานท่ีโรงเรียน  
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มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบัต ิ

ไม ่
ปฏิบัต ิ

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศนแ์ละพนัธกิจทีส่ถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

  5 ยอดเยีย่ม 

 1.1  ก าหนดเปา้หมายที่สอดคลอ้งกบับรบิทของ
สถานศกึษา ความตอ้งการของชมุชน ทอ้งถ่ิน 
วตัถปุระสงคข์องแผนการศกึษาชาติ นโยบายของ
รฐับาลและตน้สงักดั 

    

 1.2 ก าหนดวิสยัทศัน ์และพนัธกิจ ที่สอดคลอ้ง 
เช่ือมโยงกบัเปา้หมาย แผนยทุธศาสตรช์าติ แผนการ
ศกึษาแหง่ชาติ นโยบายของรฐับาลและตน้สงักดั 

    

 1.3 ก าหนดเปา้หมาย  วิสยัทศัน ์ และพนัธกิจ ทนัตอ่             
การเปลีย่นแปลงของสงัคม     

 1.4 น าเปา้หมาย วิสยัทศัน ์และพนัธกิจผา่นความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน     

 1.5 น าเปา้หมาย วิสยัทศัน ์และพนัธกิจของโรงเรยีน
เผยแพร ่ตอ่สาธารณชน     

2 มีระบบบรหิารจดัการคณุภาพของสถานศกึษา   5 ยอดเยีย่ม 

 2.1  มีการวางแผนพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา
อยา่งเป็นระบบ      

 2.2  มีการน าแผนไปปฏิบตัิ ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรบัปรุงพฒันางานอยา่งตอ่เนื่อง     

 2.3  มีการบรหิารอตัราก าลงั ทรพัยากรทางการศกึษา
จดัระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน และระบบการนิเทศ
ภายใน 

    

 2.4 สถานศกึษามีการน าขอ้มลูมาใชใ้นการพฒันา
สถานศกึษา     

 2.5 สถานศกึษาใหบ้คุลากรและผูท้ีเก่ียวขอ้งทกุฝ่ายมี
สว่นรว่มในการวางแผน ปรบัปรุง พฒันา และรว่ม
รบัผิดชอบตอ่ผลการจดัการศกึษา 

    

3 ด าเนินงานพฒันาวิชาการทีเ่นน้คณุภาพผูเ้รยีนรอบ
ดา้นตามหลกัสตูรสถานศกึษาและทกุกลุม่เปา้หมาย 

  5 ยอดเยีย่ม 

 3.1  บรหิารจดัการเก่ียวกบังานวชิาการ ในดา้นการ
พฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา     
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบัต ิ

ไม ่
ปฏิบัต ิ

 3.2  บรหิารจดัการเก่ียวกบังานวชิาการ ในดา้นการ
พฒันาหลกัสตูรตามความตอ้งการของผูเ้รยีน ท่ี
สอดคลอ้งกบับรบิทของสถานศกึษา ชมุชน และทอ้งถ่ิน 

    

 3.3  บรหิารจดัการเก่ียวกบักิจกรรมเสรมิหลกัสตูรที่เนน้
คณุภาพผูเ้รยีนรอบดา้นเช่ือมโยงวิถีชีวิตจรงิ      

 3.4  ก าหนดหลกัสตูรสถานศกึษาครอบคลมุการจดัการ
เรยีนการสอนทกุกลุม่เปา้หมาย      

 3.5  สถานศกึษามีการปรบัปรุง และพฒันาหลกัสตูรให้
ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงของสงัคม     

4 พฒันาครูและบคุลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ   3 ด ี

 4.1 สง่เสรมิ สนบัสนนุ พฒันาครู บคุลากร ใหม้ีความ
เช่ียวชาญทางวชิาชีพ      

 4.2  จดัใหม้ีชมุชนการเรยีนรูท้างวิชาชีพ (PLC)     

 4.3 น าชมุชนการเรยีนรูท้างวิชาชีพเขา้มาใชใ้นการ
พฒันางานและการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน     

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบตัิงานของครู 
บคุลากร ที่มีผลตอ่การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน     

 4.5  ถอดบทเรยีนเพื่อสรา้งนวตักรรมหรอืวิธีการท่ีเป็น
แบบอยา่งทีด่ีที่สง่ผลตอ่การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

    

5 จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมที่เอือ้ตอ่การ
จดัการเรยีนรูอ้ยา่งมีคณุภาพ 

  5 ยอดเยีย่ม 

 5.1 จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพภายในหอ้งเรยีน ท่ี
เอือ้ตอ่การเรยีนรู ้และค านงึถงึความปลอดภยั     

 5.2  จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพภายนอกหอ้งเรยีน 
ที่เอือ้ตอ่การเรยีนรู ้และค านงึถงึความปลอดภยั     

 5.3  จดัสภาพแวดลอ้มที่สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกิดการ
เรยีนรูเ้ป็นรายบคุคล และเป็นกลุม่     

 5.4  จดัสภาพแวดลอ้มทางสงัคม ท่ีเอือ้ตอ่การจดัการ
เรยีนรู ้และมีความปลอดภยั     

 5.5 จดัใหผู้เ้รยีนไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากการจดั
สภาพแวดลอ้มตามศกัยภาพของผูเ้รยีน     

6 จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการบรหิาร
จดัการและการจดัการเรยีนรู ้

  5 ยอดเยีย่ม 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบัต ิ

ไม ่
ปฏิบัต ิ

 6.1  ไดศ้กึษาความตอ้งการเทคโนโลยีสารสนเทศ                  
ที่เหมาะสมกบัสภาพของสถานศกึษา     

 6.2  จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบรหิารจดัการ
และการจดัการเรยีนรูท้ี่เหมาะสมกบัสภาพของ
สถานศกึษา 

    

 6.3  พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบรหิาร
จดัการและการจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัสภาพของ
สถานศกึษา 

    

 6.4  ใหบ้รกิารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชใ้นการ
บรกิารจดัการและการจดัการเรยีนรูท้ี่เหมาะสมกบั
สภาพของสถานศกึษา 

    

 6.5  ติดตามผลการใชบ้รกิารระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศกึษาเพื่อใชใ้นการบรกิารจดัการ
และการจดัการเรยีนรูท้ี่เหมาะสมกบัสภาพของ
สถานศกึษา 

    

สรุปผลการประเมิน   4.66 ยอดเยีย่ม 

 

กระบวนการพัฒนาทีส่่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที ่2   

 โรงเรียนไดด้  าเนินการวิเคราะหส์ภาพปัญหา ผลการจดัการศกึษาท่ีผ่านมา โดยการศกึษาขอ้มูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและจดั
ประชมุ ระดมความคิดเห็น จากบคุลากรในสถานศกึษาเพ่ือวางแผนรว่มกนัก าหนดเปา้หมาย ปรบัวิสยัทศัน ์
ก าหนด พันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพ จัดการศึกษา แผนปฏิบตัิการประจ าปี ใหส้อดคลอ้งกับสภาพปัญหา ความตอ้งการ
พฒันา และนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษาพรอ้มทัง้จดัหาทรพัยากร จดัสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้
ผูร้บัผิดชอบ ด าเนินการพฒันา ตามแผนงานเพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายท่ีก าหนดไว ้มีการด าเนินการนิเทศ ก ากบั 
ตดิตาม ประเมินผลการ ด าเนินงาน  ดงันี ้
 พฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาหลกัสตูรสถานศกึษา โรงเรียนรม่ไม ้พทุธศกัราช 2561 ตามหลกัสตูร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศกัราช  2551 ท่ีมีการบูรณาการความรู ้เก่ียวกับทอ้งถ่ิน การจดัการ
ศึกษาเพ่ือการมีงานท า  ใหมี้ความสมบูรณ ์ครบถว้นและถูกตอ้งตามองคป์ระกอบของหลกัสูตรและทนัตอ่
สภาพเหตกุารณปั์จจบุนั  โดยมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรสถานศกึษา คณะกรรรมการพฒันา
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และประเมินการอ่าน คิดวิเคราะหแ์ละเขียนส่ือความ คณะกรรมการพฒันาและประเมินคณุลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องสถานศกึษา คณะกรรมการพฒันาและประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู ้คณะกรรมการพฒันาและ
ประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน คณะกรรมการการเทียบโอนหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือท าหนา้ท่ีขบัเคล่ือน 
ก ากบั ตดิตาม การด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพ 

- พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนส่งเสริมใหทุ้กฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนและการจดัท าการประเมิน(SAR) โดยมีมาตรฐานการศึกษาของส านกังาน 
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานและส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษาเป็นกรอบ 
การด าเนินงาน ท าใหโ้รงเรียนทราบจุดเด่น จุดท่ีควรปรบัปรุง และใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาโรงเรียนในปี 
การศกึษาตอ่ไป 

- มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารสถานศกึษาและคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนเพ่ือเขา้มามี
สว่นรว่มในการบรหิารสถานศกึษา  โดยมีการประชมุอยา่งสม ่าเสมอภาคเรียนละ 2 ครัง้ 

- มีการกระจายอ านาจการบริหารงานจากผูบ้ริหาร  ผูช้่วยบริหาร  หวัหนา้ฝ่าย  หวัหนา้ระดบั  ครู
ประจ าชัน้และครูผูช้่วย เพ่ือมีการกระจายงานในฝ่ายต่างๆ ใหบุ้คลากรทุกคนไดมี้ส่วนร่วม  และมีการก ากับ
ตดิตาม  ตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอและเป็นระบบ 

- จดัใหมี้การประเมินความพึงพอใจในการจดัปฐมนิเทศผูป้กครอง จากการประชุมผูป้กครองและ
จากบนัทึกการนดัรบัสมดุพก(วนัรายงานผลการเรียน)  รวมทัง้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของครู
รายบคุคลอยา่งเป็นระบบ 

- จดัสรรงบประมาณเพ่ือพฒันาตามแผนงาน/โครงการอย่างเหมาะสม  และมีการปรบัปรุงพฒันา
โรงเรียนอย่างต่อเน่ือง  มีการระดมทรพัยากรเพ่ือการพฒันาคณุภาพการศกึษา จดักิจกรรม/โครงการตา่งๆ ท่ี
ชว่ยสนบัสนนุใหโ้รงเรียนเป็นสงัคมแหง่การเรียนรู ้เชน่ โครงการทศันศกึษาเพ่ือการเรียนรู้ โครงการเรียนรูอ้ย่าง
สรา้งสรรค ์นอ้มน าพระบรมราโชบาย โครงการรกัการอา่น  โครงการทศันศกึษาเพ่ือการเรียนรู ้ กิจกรรมสปัดาห์
การเรียนรูแ้บบบูรณาการท่ีผนวกเรื่องภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของจงัหวดัชลบุรี   และขอความสนบัสนุนจากชมุชน
และหน่วยงานตา่งๆ ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรูข้องนกัเรียน  เช่น  สถานีดบัเพลิง  วดั  พิพิธภณัฑ ์ สวนสตัว ์  ป่าชาย
เลน  เป็นตน้ 

- โครงการอบรมบุคลากร เพ่ือส่งเสริมครูให้ไดร้ับการพัฒนาตนเอง ให้มีความรูแ้ละทักษะแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้
มาตรฐานตอ่ไป   
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มาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่าน

เกณฑท์ี่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้ปฏิบัต ิ
ไม ่

ปฏิบัติ 

1 จดัการเรยีนรูผ้า่นกระบวนการ
คิดและปฏิบตัิจรงิ และสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตได ้

  

90 11 11 100 ยอดเยีย่ม 

 1.1 จดักิจกรรมการเรยีนรูต้าม
มาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั
ของหลกัสตูรสถานศกึษาที่เนน้
ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้โดยผา่น
กระบวนการคิดและปฏิบตัจิรงิ 

  

     

 1.2  มีแผนการจดัการเรยีนรูท้ี่
สามารถน าไปจดักิจกรรมไดจ้รงิ   

     

 1.3  มีรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้
เฉพาะส าหรบัผูท้ี่มีความจ าเป็น 
และตอ้งการความช่วยเหลอื
พิเศษ  

  

     

 1.4  ฝึกทกัษะใหผู้เ้รยีนได้
แสดงออก แสดงความคิดเห็น 
สรุปองคค์วามรู ้และน าเสนอ
ผลงาน 

  

     

 1.5  สามารถจดักิจกรรมการ
เรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

  

     

2 ใชส้ือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหลง่เรยีนรูท้ี่เอือ้ตอ่การ
เรยีนรู ้

  90 11 11 100 ยอดเยีย่ม 

 1.1 ใชส้ือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจดัการเรยีนรู ้   

     

 1.2 ใชแ้หลง่เรยีนรู ้และภมูิ
ปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการ
เรยีนรู ้
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่าน

เกณฑท์ี่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้ปฏิบัต ิ
ไม ่

ปฏิบัติ 

 1.3 สรา้งโอกาสใหผู้เ้รยีนได้
แสวงหาความรูด้ว้ยตนเองจาก
สือ่ที่หลากหลาย 

  

     

3 มีการบรหิารจดัการชัน้เรยีนเชิง
บวก 

  90 11 10 90.90 ยอดเยีย่ม 

 3.1 ผูส้อนมีการบรหิารจดัการ
ชัน้เรยีน โดยเนน้การมี
ปฏิสมัพนัธเ์ชิงบวก  

       

 3.2 ผูส้อนมีการบรหิารจดัการ
ชัน้เรยีน ใหเ้ด็กรกัครู ครูรกัเด็ก 
และเด็กรกัเด็ก เด็กรกัที่จะ
เรยีนรู ้สามารถเรยีนรูร้ว่มกนั
อยา่งมีความสขุ 

       

4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รยีน
อยา่งเป็นระบบ และน าผลมา
พฒันาผูเ้รยีน 

  90 11 10 90.90 ยอดเยีย่ม 

 4.1 มีการตรวจสอบและ
ประเมินคณุภาพการจดัการ
เรยีนรูอ้ยา่งเป็นระบบ 

  

     

 4.2 มีขัน้ตอนโดยใชเ้ครือ่งมือ
และวิธีการวดัและประเมินผลที่
เหมาะสมกบัเปา้หมายในการ
จดัการเรยีนรู ้

  

     

 4.3 เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนและผูม้ี
สว่นเก่ียวขอ้งมีสว่นรว่มในการ
วดัและประเมินผล 

  

     

 4.4 ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่ผูเ้รยีน
เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาการ
เรยีนรู ้
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่าน

เกณฑท์ี่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้ปฏิบัต ิ
ไม ่

ปฏิบัติ 

5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละให้
ขอ้มลูสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันา
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนรู ้

  90 11 10 90.90 ยอดเยีย่ม 

 5.1 และผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้ง
รว่มกนัแลกเปลีย่นความรูแ้ละ
ประสบการณใ์นการจดัการ
เรยีนรู ้

       

 5.2 น าขอ้มลูปอ้นกลบัไปใชใ้น
การปรบัปรุงและพฒันาการ
จดัการเรยีนรูข้องตนเอง 

       

สรุปผลการประเมิน 94.54 ยอดเยีย่ม 

 
    

กระบวนการพัฒนาทีส่่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที ่3   

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมใหค้รูจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยการด าเนินงาน 

กิจกรรมอยา่งหลากหลาย ไดแ้ก่ งานหลกัสตูรมีการประชมุปฏิบตัิการปรบัปรุงหลกัสตูร ปรบัโครงสรา้งรายวิชา 

หน่วยการเรียนรู ้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ก าหนดคณุลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู ้

สนบัสนนุใหค้รูจดัการเรียนการสอนท่ีสรา้งโอกาสใหน้กัเรียนทกุคนมีสว่นรว่ม ไดล้งมือปฏิบตัจิรงิจนสรุปความรู้

ไดด้ว้ยตนเอง จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ทักษะการคิด เช่น จดัการเรียนรูด้ว้ยโครงงาน ครูมีการมอบหมาย 

หนา้ท่ีใหน้กัเรียนจดัปา้ยนิเทศ และบรรยากาศตามสถานท่ีตา่งๆ ทัง้ภายในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน ครูใช ้

ส่ือการเรียนการสอน นวตักรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีการประเมินคณุภาพและประสิทธิภาพของ 

ส่ือการสอนท่ีใช ้ซึ่งโรงเรียนมีกิจกรรมและโครงการ ดงันี ้

- ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงานกิจกรรมอย่าง
หลากหลาย จดัการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริงและสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตได ้เพ่ือให้
ผูเ้รียนไดท้กัษะกระบวนการคิดและไดล้งมือปฏิบตัิดว้ยตนเองเป็นการฝึกฝนจนสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้น
ชีวิตจรงิได ้เชน่ จดัการเรียนรูด้ว้ยโครงงาน  รายงาน การส ารวจ การทดลองทางวิทยาศาสตร ์ 
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- ใชส่ื้อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู ้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู ้ส่งเสริมการ
เรียนรูค้อมพิวเตอรโ์ดยใชโ้ปรแกรมตา่งๆ  ส่งเสริมการจดัท าโครงงานการงานอาชีพ ศกึษาแหล่งเรียนรูภ้ายใน
สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา   ปรับภูมิทัศน์พื ้นท่ีของโรงเรียนให้เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
หอ้งปฏิบตักิารทาง คอมพิวเตอร ์หอ้งวิทยาศาสตร ์ หอ้งสมดุ  

- มีการบริหารจดัการชัน้เรียนเชิงบวก มีการติดตอ่ส่ือสารระหว่างโรงเรียนและบา้นเพ่ือรว่มกันดแูล
ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิดและมีการแก้ปัญหาปรับพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนักเรียน
ร่วมกัน  จดัโครงการโรงเรียนสีขาว (TO BE NUMBER ONE) เพ่ือสรา้งความตระหนกัรู ้และภูมิคุม้กันในการ
ปอ้งกนัตนเองใหห้า่งไกล จากสิ่งเสพตดิและอบายมขุตา่ง  

- พัฒนางานวิชาการและงานวัดผลประเมินผล  การพัฒนาการประเมินผลตามสภาพจริงใช้ 
ระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนรูข้องสถานศกึษาด าเนินการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู ้ก่อนเรียน 
ระหวา่งเรียน และหลงัเรียนจบหนว่ยการเรียน/บทเรียน ดว้ยวิธีการวดัผลท่ีหลากหลาย ครบ ทัง้ 3 ดา้น คือ ดา้น
ความรู ้ ดา้นทกัษะ และดา้นเจตคต ิซึ่งเป็นกระบวนการท่ีจะช่วยใหค้รูผูส้อนไดข้อ้มลูสารสนเทศท่ีแสดงถึงการ
พฒันา  ความกา้วหนา้และความส าเร็จของผูเ้รียน  ซึ่งเป็นประโยชนต์่อการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิด การพฒันา
และเรียนรูเ้ตม็ตามศกัยภาพ  

- จดัท าโครงการส่งเสริมและพฒันาทักษะของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยครูจัดท า
แนวทางพฒันายกระดบัคณุภาพทางการเรียนในกลุม่สาระการเรียนรูท่ี้รบัผิดชอบ และ รายงานการด าเนินงาน
ยกระดบัคณุภาพทางการเรียนใหผู้อ้  านวยการโรงเรียนทราบภาคเรียนละ 1 ครัง้ 

- ครูจดัท าวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู ้- ครูผูส้อนชัน้ ป.3 และ ป.6 เนน้กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้
ความสามารถในการคิดในทกุกลุ่มสาระการเรียนรู ้และสรา้งขอ้สอบท่ีตอ้งใชก้ระบวนการคิดในการหาค าตอบ 
ในการยกระดบัคณุภาพของการสอบ NT และ O-NET  ครูผูส้อนชัน้ ป.2, ป.4 และ ป.5  จดักิจกรรมการเรียน
การสอนใหค้รบทุกมาตรฐาน และสรา้งขอ้สอบปรนยัหลายรูปแบบ จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาการคิดใน
การยกระดบัคณุภาพของการสอบขอ้สอบกลาง สพฐ. 

-  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูแ้ละให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
พฒันาระบบจดัท าขอ้มลูสารสนเทศผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน รายงานผลการเรียนใหผู้ป้กครองไดร้บัทราบสู่การ
พฒันาใหส้งูขึน้  

- สง่ครู/บคุลากร เขา้ประชมุ  อบรม สมัมนา ศกึษาดงูานกบัหน่วยงานใน/นอกสงักดั และจดัประชมุ  
อบรม สมัมนาท่ีโรงเรียน/นอกโรงเรียนเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูผ้า่นชมุชนแหง่การเรียนรู ้PLC ในโรงเรียน 
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 

1 
คุณภาพของเด็ก  ยอดเยีย่ม 

1. มีพฒันาดา้นรา่งกาย แขง็แรง มีสขุนิสยัที่ดี และดแูลความ
ปลอดภยัของตนองได ้

ยอดเยีย่ม  

2. มีพฒันาการดา้นอารมณ ์จิตใจ ควบคมุ และแสดงออกทาง
อารมณไ์ด ้

ยอดเยีย่ม  

3. มีพฒันาการดา้นสงัคม ช่วยเหลอืตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สงัคม 

ยอดเยีย่ม  

4. มีพฒันาการดา้นสติปัญญา สือ่สารได ้ มีทกัษะการคิดพืน้ฐาน 
และแสวงหาความรูไ้ด ้

ยอดเยีย่ม  

มาตรฐานที่ 
2 

กระบวนการบริหารและการจดัการ  ยอดเยีย่ม 

1. มีหลกัสตูรครอบคลมุพฒันาการทัง้สีด่า้น สอดคลอ้งกบับรบิทขอ
ทอ้งถ่ิน 

ยอดเยีย่ม  

2. จดัครูใหเ้พียงพอกบัชัน้เรยีน  ดี  

3. สง่เสรมิใหค้รูมีความเช่ียวชาญดา้นการจดัประสบการณ ์ ยอดเยีย่ม  

4. จดัสภาพแวดลอ้มและสือ่เพื่อการเรยีนรูอ้ยา่งปลอดภยั 
และเพียงพอ 

ยอดเยีย่ม  

5. ใหบ้รกิารสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่การเรยีนรูเ้พื่อสนบัสนนุ
การจดัประสบการณ ์

ยอดเยีย่ม  

6. มีระบบบรหิารคณุภาพท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ายมีสว่น
รว่ม 

ยอดเยีย่ม  

มาตรฐานที่ 
3 

การจัดประสบการณท์ี่เน้นเดก็เป็นส าคัญ  ยอดเยีย่ม 

1. จดัประสบการณท์ี่สง่เสรมิใหเ้ด็กมีพฒันาการทกุดา้น อยา่ง
สมดลุเต็มศกัยภาพ 

ยอดเยีย่ม  

2. สรา้งโอกาสใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณต์รง เลน่และปฏิบตัิอยา่งมี
ความสขุ 

ยอดเยีย่ม  

3. จดับรรยากาศที่เอือ้ตอ่การเรยีนรู ้ใชส้ือ่และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กบัวยั 

ยอดเยีย่ม  

4. ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจรงิและน าผลการประเมิน
พฒันาการเดก็ไปปรบัปรุงการจดัประสบการณแ์ละพฒันาเด็ก 

ยอดเยีย่ม  

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยีย่ม 
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ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน

ที ่1 

คุณภาพของนักเรียน  ยอดเย่ียม 
ผลสัมฤทธิท์างวชิาการของผู้เรียน   
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคดิค  านวณ ยอดเย่ียม  

2. มีความสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิอย่างมีวจิารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเหน็และแกปั้ญหา 

ยอดเย่ียม  

3. มีความสามารถในการสรา้งนวตักรรม ดีเลิศ  

4. มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ยอดเย่ียม  

5. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสตูรสถานศกึษา ยอดเย่ียม  

6. มีความรูท้กัษะพืน้ฐาน และเจตคตท่ีิดีตอ่งานอาชีพ ยอดเย่ียม  
คุณลักษณะทีพ่งึประสงคข์องผู้เรียน   

1. การมีคณุลกัษณะและคา่นิยมท่ีดีตามที่สถานศกึษาก าหนด ยอดเย่ียม  

2. ความภมูิใจในทอ้งถิ่นและความเป็นไทย ยอดเย่ียม  

3. การยอมรบัท่ีจะอยู่รว่มกนับนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเย่ียม  

4. สขุภาวะทางรา่งกายและจิตสงัคม ยอดเย่ียม  

มาตรฐาน
ที ่2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเย่ียม 

1. มีเปา้หมายวสิยัทศันแ์ละพนัธกิจท่ีสถานศกึษาก าหนดชดัเจน ยอดเย่ียม  

2. มีระบบบรหิารจดัการคณุภาพของสถานศกึษา ยอดเย่ียม  

3. ด  าเนินงานพฒันาวชิาการท่ีเนน้คณุภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตร
สถานศกึษาและทกุกลุ่มเปา้หมาย 

ยอดเย่ียม  

4. พฒันาครูและบคุลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ ดี  

5. จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมที่เอือ้ตอ่การจดัการเรียนรู ้
อย่างมีคณุภาพ 

ยอดเย่ียม  

6. จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการบรหิารจดัการและการ
จดัการเรียนรู ้

ยอดเย่ียม  

มาตรฐาน
ที ่3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ยอดเย่ียม 

1. จดัการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบตัจิรงิ และสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้

ยอดเย่ียม  

2. ใชส่ื้อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท่ี้เอือ้ตอ่การเรียนรู  ้ ยอดเย่ียม  

3. มีการบรหิารจดัการชัน้เรียนเชิงบวก ยอดเย่ียม  

4. ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพฒันา
ผูเ้รียน 

ยอดเย่ียม  

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูแ้ละใหข้อ้มลูสะทอ้นกลบัเพ่ือพฒันาปรบัปรุง
การจดัการเรียนรู ้

ยอดเย่ียม  

สรุปผลการประเมินระดับข้ันพืน้ฐาน ยอดเยีย่ม 
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3.จุดเด่น 
ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเดก็ 
1. เดก็มีพฒันาการดา้นรา่งกายแข็งแรง มีสขุนิสยัท่ีดี และรูจ้กัดแูลความปลอดภยัของ ตนเองได ้ 

มีพฒันาการดา้นอารมณ ์ กลา้พดูกลา้แสดงออกไดอ้ยา่งเหมาะสมตามวยั สามารถแสดงอารมณ ์ความรูส้กึได้
สอดคลอ้งกบัสถานการณอ์ย่างเหมาะสมตามวยั มีพฒันาการดา้นสงัคม ชว่ยเหลือตนเองในการปฏิบตักิิจวตัร
ประจ าวนัได ้มีวินยัและปฏิบตัติามขอ้ตกลงได ้เป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคมเลน่และท างานรว่มกบัเพ่ือนไดแ้ละมี
พฒันาการดา้นสติปัญญา มีทกัษะการฟังและส่ือสาร สามารถสนทนาโตต้อบ เล่าเรื่องราวไดแ้ละมีทกัษะการ
คดิพืน้ฐาน  รูจ้กัแสวงหาความรูโ้ดยการคน้หา ค าตอบของขอ้สงสยัโดยระบปัุญหา สรา้งทางเลือก และเลือกวิธี
แกปั้ญหาท่ีหลากหลายได ้ 

2. โรงเรียนไดร้บัความรว่มมือจากผูป้กครอง และชมุชนทัง้องคก์รภาครฐัและเอกชนเขา้มาจดั
กิจกรรมตา่งๆ และมีสว่นรว่มในการจดัประสบการณก์ารเรียนรูข้องเดก็ๆ เฉล่ียหอ้งเรียนละ 4 ครัง้ตอ่ปี
การศกึษา  สง่ผลท าใหเ้ดก็มีประสบการณท่ี์หลากหลายและสนกุในการเรียนรู ้รกัการมาโรงเรียน   

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
1. มีการก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน การศกึษาปฐมวยั  

และอตัลกัษณท่ี์สถานศกึษาก าหนด  มีหลกัสตูรครอบคลมุพฒันาการทัง้ 4 ดา้น สอดคลอ้งกบับริบทของ
ทอ้งถ่ิน  มีการจดัท าแผนการจดัประสบการณท่ี์สอดคลอ้งกบั มาตรฐานตามหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั  มีการ
ประเมินผลตรวจสอบคณุภาพภายในสถานศกึษ 

2. มีการวางระบบบริหารงานอยา่งชดัเจน  มีการก ากบั ติดตามและตรวจสอบ(PDCA) บรหิารแบบ
มีสว่นรว่มและใชห้ลกักลัยาณมิตร   

3. มีหอ้งเรียนท่ีเพียงพอ  มีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีมีความปลอดภยั สวยงาม สิ่งอ านวยความ
สะดวกครบครนั และจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ตอ่การเรียนอยา่งมีคณุภาพ ใหบ้รกิารดา้นส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ อปุกรณเ์พ่ือสนบัสนนุการจดัประสบการณ ์และพฒันาปรบัปรุงใหพ้รอ้มใชง้าน และสอดคลอ้งกบั
สถานการณปั์จจบุนัอยูเ่สมอ   

4. สง่เสรมิใหค้รูเขา้รบัการอบรม เพื่อพฒันาคณุภาพครูดา้นการศกึษาปฐมวยัอยา่งตอ่เน่ือง ซึ่ง
สง่ผลใหค้รูมีความรูค้วามสามารถในการวิเคราะหแ์ละออกแบบหลกัสตูรสถานศกึษาปฐมวยั  มีทกัษะในการ
จดัประสบการณ ์ มีการประเมินพฒันาการเด็กเป็นรายบคุคล มีประสบการณใ์นการออกแบบ และการจดั
กิจกรรม   
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มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณท์ีเ่น้นเดก็เป็นส าคัญ   
1. โรงเรียนได้จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ดา้น  ทั้ง

ทางดา้นร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา  มีความรู้ คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจดัประสบการณก์ารเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

2. สง่เสรมิใหค้รูจดัประสบการณใ์นรูปแบบบรูณาการการเรียนรู ้แบบเรียนผา่นเลน่ เพ่ือใหเ้ดก็ได้
ประสบการณต์รง ซึ่งสามารถยืดหยุ่นไดต้ามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรปฐมวยั ทัง้ในหอ้งเรียน
และนอกหอ้งเรียน ท าใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณต์รง เรียน เลน่และปฏิบตัอิยา่งมีความสขุ 

3. มีการสง่เสรมิใหค้รูจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุง่เนน้ใหน้กัเรียนไดฝึ้กการท างานรว่มกนั มี
การวางแผนงาน แบ่งงาน  ท างานตามล าดบัขัน้ตอนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไดแ้ก่ กิจกรรมท าอาหาร  
กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร ์การท าโครงงาน การท างานศลิปะ 

4. มีการจดัหอ้งเรียนเพียงพอ กวา้งขวางพอเหมาะ มีความสวยงาม มีบรรยากาศดี รม่รื่น  มีมมุ
ส่งเสริมประสบการณก์ารเรียนรู ้ มุมประสบการณ์  มุมเสรี และมีมุมหนงัสือท่ีจ  าเป็นต่อพฒันาการของเด็ก
อยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบัวยั   

5. ส่งเสริมใหค้รูมีการประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงจากการจดัประสบการณก์ารเรียนรู ้ 
และการจดักิจวตัรประจ าวนั ดว้ยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การสงัเกต การสอบถาม  การส ารวจ  
และการวิเคราะหผ์ลพฒันาการของเดก็  โดยใหผู้ป้กครองมีสว่นรว่ม  เพ่ือไดน้  าผลการเพ่ือไดน้  าผลการประเมิน
ไปพฒันาศกัยภาพของเดก็และพฒันาการจดัประสบการณก์ารเรียนรูใ้นชัน้เรียน  
 
ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
 มาตรฐานที ่1 คุณภาพผู้เรียน 

1. นกัเรียนมีทกัษะในการอ่าน ฟัง ด ูพดู เขียน สามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง ด ูและ
ส่ือสารโดยการพดูหรือเขียนตามความคิดของตนเอง  รูจ้กัการตัง้ค  าถามเพ่ือคน้ควา้หาความรูเ้พิ่มเตมิ   มีนิสยั
รกัการอา่นและแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองจากหอ้งสมดุ แหลง่เรียนรู ้และส่ือตา่งๆ รอบตวั  รูจ้กัใชเ้ทคโนโลยีใน
การเรียนรูแ้ละน าเสนอผลงาน น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาดว้ยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  มีการก าหนด
เป้าหมาย คาดการณ ์ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตผุลประกอบ  สามารถเรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียน
ความคดิเห็นเพ่ือการเรียนรูร้ะหวา่งกนั มีผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสตูรเป็นไปตามเกณฑ ์ มีผล
การประเมินการอา่น คดิ วิเคราะหแ์ละเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์ มีความคดิรเิริ่มและสรา้งสรรคผ์ลงานดว้ยความ
ภาคภูมิใจ  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  ส่งผลใหผ้ลลมัฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัเรียนอยู่ใน
ระดบัดีเย่ียม และนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาชัน้ปีท่ี 6  มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้
พืน้ฐาน (0-NET) ประจ าปีการศกึษา 2562 สงูกวา่ระดบัประเทศ และคะแนนเฉล่ียมากกวา่ รอ้ยละ 50 ทกุกลุม่
สาระ และสงูเป็นอนัดบัท่ี 1 ในจงัหวดัชลบรุี 



113 

 

2. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลักสูตร  เป็นผูมี้ความเอือ้อาทรผูอ่ื้นและกตญัญู
กตเวทีต่อผูมี้พระคณุ  ยอมรบัความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง   ตระหนกั รูค้ณุค่า ร่วมอนุรกัษ์และพฒันา
สิ่งแวดลอ้ม  มีสขุภาพรา่งกายแข็งแรง มีสขุนิสยัในการดแูลสขุภาพและออกก าลงักายสม ่าเสมอ  มีสมรรถภาพ
ทางกายและน า้หนกัส่วนสงูตามเกณฑ ์ รูจ้กัการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียงตนเองจาก
สภาวะท่ีเส่ียงตอ่ความรุนแรง โรคภยัและปัญหาทางเพศ  มีระเบียบวินยั มีมนษุยสมัพนัธท่ี์ดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น 
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กลา้แสดงออกอย่างเหมาะสมจนเบีนเอกลักษณข์องสถานศึกษา เป็นท่ี
ยอมรบัของขมุซนโดยรอบในเรื่อง ความสามารถดา้นเก่งภาษาและกลา้แสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 

มาตรฐานที ่2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนไดใ้ช้เทคนิคการประชุมท่ี

หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือใหทุ้กฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรบัแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบตัิการประจ าปี ท่ีสอดคลอ้งกบัผลการจดัการศกึษา สภาพปัญหา ความตอ้งการพฒันา และนโยบาย
การปฏิรูปการศกึษาท่ีมุง่เนน้การพฒันาใหผู้เ้รียนมีคณุภาพตามมาตรฐานการเรียนรูต้ามหลกัสตูรสถานศกึษา 

2. ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรูไ้ดอ้ย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม
ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนไดใ้ชก้ระบวนวิจัยในการ
รวบรวมขอ้มลู เพ่ือใชเ้ป็นฐานในการวางแผนพฒันาคณุภาพสถานศกึษา 

มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูมีความตัง้ใจ มุง่มั่นในการพฒันาการสอน โดยจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูโ้ดยการคิด ไดป้ฏิบตัิ 

จริง มีการใหว้ิธีการและแหล่งเรียนรูท่ี้หลากหลายทัง้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ใหน้กัเรียนแสวงหาความรู ้

จากส่ือเทคโนโลยีดว้ยตนเองอย่างตอ่เน่ือง นกัเรียนมีสว่นรว่มในการจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการ

เรียนรู ้
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4.จุดควรพัฒนา 
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเดก็ 

เดก็บางสว่นควรไดร้บัการฝึกสมาธิใหม้ากขึน้โดยการจดักิจกรรมสรา้งสรรค ์ กิจกรรมเกม 
การศกึษาในแตล่ะหนว่ยการเรียนรูใ้หม้ากขึน้ 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
1. ควรมีการวิเคราะหข์้อมูลเชิงคุณภาพในการด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา  เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้าปรบัปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรม/โครงการใหมี้ความหมายต่อการส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษาท่ีครอบคลมุสภาพปัญหาของชมุชนทอ้งถ่ิน  เอือ้ประโยชนต์่อสถานศึกษาและชุมชน
อยา่งเป็นรูปธรรม เชน่ การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดขึน้  การศกึษาสาเหตขุองการด าเนินโครงการ  
โดยการมีสว่นรว่มของชมุชน ผูป้กครอง และคณะกรรมการบรหิารโรงเรียน 

2. สถานศกึษาควรจดัหากิจกรรมประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัผลการด าเนินงานประกนั
คณุภาพภายในใหค้ณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผูป้กครองรบัทราบอย่างตอ่เน่ืองอย่างนอ้ยภาคเรียนละ 1 ครัง้   

3. ควรใหมี้ส่ืออปุกรณท่ี์ทนัสมยั เพ่ือสะดวกในการจดัประสบการณก์ารเรียนการสอนเป็นช่องทาง
ให้ครูปฐมวัยเลือกใช้สารสนเทศให้เหมาะสมกับวัย ครูผู้สอนระดับปฐมวัยศึกษามีความจ าป็นต้องใช้
สารสนเทศทกุประเภท เพ่ือการวางแผน การจดัประสบการณก์ารเรียนรู ้การจดักิจกรรมตามหน่วย งานธุรการ
ชัน้เรียน และกิจกรรมอ่ืนๆ ใหก้ับเด็ก ครูตอ้งอาศยัช่องทางเหล่านีใ้นการศึกษาหาความรูใ้หม่ๆ ท่ีทนัสมยัมา
พฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนอกจากส่ือสิ่งพิมพแ์ลว้  ควรจดัใหมี้ส่ืออิเล็กทรอนิกสแ์ละส่ือโสตทศัน  ์E-Book 
(electronic book) , E-Leaning หรือบทเรียนออนไลน ์ และคอมพิวเตอรช์ว่ยสอน หรือ CAI ใหม้ากขึน้ 

4. ควรด าเนินงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนทันสมัย(ดา้นวิทยาศาสตร)์ ใส่ใจ(ดา้นการ
สง่เสรมิสขุภาพ) ใหค้วามสขุ(ดา้นสนุทรียภาพ) โดยการจดัท าเอกสาร แผน่พบัและปา้ยนิเทศไวห้นา้โรงเรียน 

มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณท์ีเ่น้นเดก็เป็นส าคัญ   
1. ครูควรไดร้บัการเพิ่มพนูทกัษะ ความรูใ้นการประเมินพฒันาการของเดก็  เพ่ือน าผลการประเมิน

ไปใชใ้นการพฒันาเดก็และการจดัประสบการณก์ารเรียนรูใ้หแ้ก่เดก็  โดยครูสายชัน้อนบุาล 1-3 ควรประชมุเพ่ือ
วางแผนจัดท าบนัทึกและประเมินผลการจัดประสบการณก์ารเรียนรูข้องเด็กอย่างสม ่าเ สมอทุกวัน  โดยใน
บนัทึกการสอนควรก าหนดประเด็นปัญหา  วิธีการด าเนินการแกไ้ข  สรุปผลและน าผลการประเมินไปใชใ้นการ
พฒันาเด็กแลว้แต่ปัญหาของเด็กว่ามีมากนอ้ยแลว้แต่บริบท  อาจจะจดัท าเป็นวิจยัหนา้เดียวหรือท าวิจัยใน
บนัทกึหลงัสอน 
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ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพผู้เรียน 

1. ควรมีแผนการควบคุมและส่งเสริมใหน้กัเรียนมีน า้หนัก ส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐานท่ีชดัเจน
และจัดด าเนินการตามแผนอย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา   

2. ควรส่งเสริมใหน้ักเรียนเขา้ร่วมการประกวดความสามารถดา้นดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/
กีฬากับหน่วยงานภายนอกใหม้ากขึน้    

3. ควรจัดท าโครงการเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ี์หลากหลาย และควรสนับสนุนให้
จดัท าโครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมส าหรบัผูเ้รียนในทกุปีการศกึษา   

4. ควรส่งเสริมใหมี้การจดัการเรียนการสอนซ่อมเสริมอย่างตอ่เน่ืองและสอดคลอ้งกบัความจ าเป็น
และความตอ้งการของผูเ้รียนและสง่เสรมิสนบัสนนุใหมี้โครงการพฒันาการเรียนรู ้  

5. ควรจดัใหมี้กิจกรรมสภานกัเรียน  โดยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนเขา้มามีส่วนรว่มในการวางแผนและ
ด าเนินโครงการตา่งๆ ท่ีสง่เสรมิการท างานเป็น และอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งมีความสขุ    

6. ควรปรบักระบวนการเรียนการสอน และเทคนิคการสอนของครูใหส้อดคลอ้งกบัเปา้หมายของการ
จัดการศึกษาเน้นให้ครูเป็นเพียงผู้อ  านวยความสะดวกและชีแ้นะให้ผู้เรียนท าการศึกษาคน้คว้า คิดและ
ตดัสินใจดว้ยตนเอง  
 

มาตรฐานที ่2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ผูเ้รียน 
2. สรา้งเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ

เขม้แข็ง มีสว่นรว่มรบัผิดชอบตอ่ผลการจดัการศกึษาและการขบัเคล่ือนคณุภาพการจดัการศกึษา 

มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ควรน าภมูิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้ขา้มามีสว่นรว่มในการจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูใ้หม้ากขึน้ 
2. ควรใหมี้ส่ืออปุกรณท่ี์ทนัสมยั เพ่ือสะดวกในการจดัประสบการณก์ารเรียนการสอน เป็นช่องทาง

ใหค้รูเลือกใชส้ารสนเทศใหเ้หมาะสมกับวัย และครูจะสามารถอาศยัช่องทางเหล่านีใ้นการศึกษาหาความรู ้
ใหม่ๆ ท่ีทนัสมยัมาพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนอกจากส่ือสิ่งพิมพแ์ลว้  ควรจดัให้มีส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และ
ส่ือโสตทัศน์ E-Book (electronic book) , E-Leaning หรือบทเรียนออนไลน์  และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
หรือ CAI ใหม้ากขึน้ 
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5.แนวทางการพัฒนา 

1. จดักิจกรรมโครงการโรงเรียนสง่เสรมิสขุภาพเพ่ือพฒันานกัเรียนใหมี้น า้หนกั สว่นสงูตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสขุ 

2. จดักิจกรรมสง่เสรมิศกัยภาพทางดา้นศลิปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา เพ่ือพฒันานกัเรียนใหเ้กิดความ
สนุทรียท์างดา้นศลิปะ ดนตรี/นาฏศลิป์/กีฬาใหม้ากขึน้  

3. จดักิจกรรมคา่ยคณุธรรม เพ่ือสง่เสรมิคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรียน   
4. การจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบคุคลใหช้ดัเจนขึน้ ใหมี้การจดัการเรียน

การสอนซ่อมเสรมิอยา่งตอ่เน่ืองและสอดคลอ้งกบัความจ าเป็นและความตอ้งการของผูเ้รียน 
5. การพฒันาบคุลากรโดยสง่เขา้รบัการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรูใ้นงานท่ีไดร้บัมอบหมาย ตดิตามผล

การน าไปใชแ้ละผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนอย่างตอ่เน่ือง 
6. การสง่เสรมิใหค้รูเห็นความส าคญัของการจดัการเรียนรูโ้ดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การจดัท าการวิจยั

ในชัน้เรียนเพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถเรียนรูไ้ดเ้ตม็ศกัยภาพ 
7. สง่เสรมิใหค้รูน ากระบวนการ PLC มาใชใ้นการพฒันางานดา้นการจดัการเรียนการสอน วิจยัในชัน้

เรียน  เพ่ือปรบัปรุงและแกปั้ญหาการจดัการเรียนการสอนอยา่งตอ่เน่ืองทกุรายวิชา        
8. การพฒันาสถานศกึษาใหเ้ป็นสงัคมแหง่การเรียนรูข้องชมุชน 
9. สง่เสรมิการมีสว่นรว่มของคณะกรรมการสถานศกึษาในการบริหารจดัการโรงเรียน 

6.ความต้องการช่วยเหลือ 

แนวทางการพฒันาบคุลากรตามกระบวนการ PLC 
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7.ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

 ความโดดเด่น หมายถึง การด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีส่งเสริมสถานศึกษาเป็นตน้แบบในการ
พฒันาการจดัการศกึษาดา้นตา่งๆ เรง่รดัคณุภาพสถานศกึษาสูก่ารเป็นสถานศกึษาท่ีมีสมรรถนะสงูและพรอ้ม
ส าหรบัการแขง่ขนัระดบัสากลในอนาคต  

การพิจารณาความโดดเด่นใหพ้ิจารณาจากสัดส่วน รอ้ยละ เม่ือเทียบกับเด็กทัง้หมดของปริมาณ
ผลงานท่ีเป็นท่ียอมรบัในวงวิชาการระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ระดบัชาติหรือระดบันานาชาติอย่างต่อเน่ือง 
(ท้ังนี้ กรณีที่ได้รับรางวัลให้ระบุข้อค้นพบที่แสดงถึงการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการของสถานศึกษา 
หน่วยงานทีม่อบรางวัล และระบุปีทีไ่ด้รับรางวัลโดยต้องไม่เกิน 2 ปี ย้อนหลัง)   

 

 
ความโดดเดน่ของสถานศกึษา 

ไดร้บัการยอมรบัเป็นตน้แบบระดบั 
นานาชาติ 
(C 3) 

ชาติ 
(C 2) 

ทอ้งถ่ิน/
ภมูิภาค 

(C 1) 
1. โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้
พืน้ฐาน (O-NET) ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ประจ าปี
การศกึษา 2562  เฉล่ียรวมทกุกลุม่สาระการเรียนรูส้งูเป็น
อนัดบัท่ี 1 ของโรงเรียนเอกชนจงัหวดัชลบรุี และเป็น
อนัดบัท่ี 1 ของจงัหวดัชลบรุี 

   

2.โรงเรียนมีผลการประเมินคณุภาพผูเ้รียน ชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 3 (NT) ปีการศกึษา 2562  ไดค้ะแนน
เฉล่ียรวม 3 ดา้น  สงูกวา่ระดบัประเทศ ล าดบัท่ี 2 ของ
โรงเรียนเอกชนจงัหวดัชลบรุี และเป็นอนัดบัท่ี 5 ของ
จงัหวดัชลบรุี 

   

3.โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้
พืน้ฐาน (O-NET) เฉล่ียรวมทกุสาระการเรียนรู ้ระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 6 ประจ าปีการศกึษา 2561  สงูเป็น
อนัดบัท่ี 2 ของโรงเรียนเอกชน จงัหวดัชลบรุี  

   

4.โรงเรียนมีผลการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของ
ผูเ้รียนระดบัชาติ (National Test : NT) ชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 3 ปีการศกึษา 2561  ไดค้ะแนนเฉล่ียรวม 3 ดา้น   
สงูกวา่ระดบัประเทศ ล าดบัท่ี 2 ของโรงเรียนเอกชน 
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กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 
 โรงเรียนรม่ไมป้ระสบความส าเรจ็ในดา้นการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน โดยมี
ผลงานเป็นท่ีประจกัษจ์ากผลการทดสอบ O-NET และ NT ดงัไดแ้สดงขา้งตน้ ทัง้นีเ้น่ืองมาจากผูบ้รหิารให้
ความส าคญัในการพฒันา พฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามปรชัญาการศกึษาของโรงเรียนท่ีกลา่วไวว้่า “การศกึษา
พฒันาคนใหเ้ก่ง ดี และมีความสขุ” และไดก้ าหนดเป็นเปา้หมาย ในแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาของโรงเรียน 
คือ “ผูเ้รียนรอ้ยละ  85  มีผลสมัฤทธ์ิทางการวิชาการ อยูใ่นระดบัดีเลิศ” โดยในกลยทุธท่ี์ 1 ระบดุงันี ้“พฒันา
คณุภาพผูเ้รียน ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม มีสขุภาพกาย สขุภาพจิตท่ีสมบรูณ ์ 
มีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค ์ด ารงชีวิตโดยยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตส านึกท่ีดีตอ่สงัคมสว่นรวมและ 
มีจิตสาธารณะ” และขบัเคล่ือนผา่นกระบวนการบรหิารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพโดยทกุภาคสว่น โดยเฉพาะคณุ
ครูผูส้อนและบคุลากรในโรงเรียน รว่มกนัจดัท าโครงการเพ่ือสง่เสรมิความโดดเดน่ดงักลา่ว ไดแ้ก่โครงการ
สง่เสรมิและพฒันาทกัษะของนกัเรียนสูค่วามเป็นเลิศทางวิชาการ   โครงการสง่เสรมิและพฒันางานวิจยัในชัน้
เรียน  โครงการนิเทศภายใน 
กิจกรรมสปัดาหก์ารเรียนรูแ้บบบรูณาการ  กิจกรรมติวเขม้ O-Net และ NT และกิจกรรมติวแขง่ขนัวิชาการ
ภายนอกโรงเรียน 
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ภาคผนวก 

    
1. มาตรฐานการศกึษาและคา่เปา้หมายความส าเรจ็ของสถานศกึษา 
2. ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารโรงเรียน 
3. ค าสั่งแตง่ตัง้คณะท างานจดัท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา 
4. รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนพิจารณาใหค้วามเห็นชอบรายงาน 

ผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา 
5. ผลการประเมินภายนอกของ สมศ.(รอบ 3) 
6. โครงสรา้งหลกัสตูร เวลาเรียน สถานศกึษา ปีการศกึษา 2562 
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ประกาศโรงเรียนร่มไม้ 

เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                             

 ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

   ตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการไดป้ระกาศ เรื่อง ใหใ้ชม้าตรฐานการศกึษาระดบัปฐมวยั และระดบั

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน เม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนรม่ไม ้จงึไดก้ าหนดมาตรฐานการศกึษาและคา่เปา้หมายความส าเร็จของโรงเรียน ระดบั

ปฐมวยั และระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๒ ไวด้งัรายละเอียดท่ีแนบทา้ยประกาศ  

 

ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

(นางสาวจนัทนา   สภุาพงษ)์ 

                              ผูอ้  านวยการโรงเรียนรม่ไม ้
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ  
เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  

เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย

ความส าเร็จ 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของเดก็ ยอดเยีย่ม 

๑.๑ เดก็มีพฒันาการดา้นรา่งกาย แข็งแรง มีสขุนิสยัท่ีดี และดแูลความปลอดภยัของ

ตนเองได ้
ยอดเย่ียม 

๑.๒ พฒันาการดา้นอารมณ ์จิตใจ ควบคมุ และแสดงออกทางอารมณไ์ด ้                        ยอดเย่ียม 

๑.๓ มีพฒันาการดา้นสงัคม ชว่ยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม ยอดเย่ียม 

๑.๔ มีพฒันาการดา้นสตปัิญญา ส่ือสารได ้มีทกัษะการคดิพืน้ฐานและแสวงหาความรูไ้ด ้ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยีย่ม 

๒.๑ มีหลกัสตูรครอบคลมุพฒันาการทัง้ ๔ ดา้น สอดคลอ้งกบับรบิทของทอ้งถ่ิน ยอดเย่ียม 

๒.๒ จดัครูใหเ้พียงพอกบัชัน้เรียน ยอดเย่ียม 

๒.๓ สง่เสรมิใหค้รูมีความเช่ียวชาญดา้นการจดัประสบการณ ์ ยอดเย่ียม 

๒.๔ จดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพ่ือการเรียนรูอ้ยา่งปลอดภยั และเพียงพอ ยอดเย่ียม 

๒.๕ ใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเ้พ่ือสนบัสนนุการจดั

ประสบการณ ์
ยอดเย่ียม 

๒.๖ มีระบบบรหิารคณุภาพท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ายมีสว่นรว่ม ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที ่๓ การจัดประสบการณท์ีเ่น้นเดก็เป็นส าคัญ ยอดเยีย่ม 

๓.๑ จดัประสบการณท่ี์สง่เสริมใหเ้ดก็มีพฒันาการทกุดา้นอยา่งสมดลุเตม็ศกัยภาพ ยอดเย่ียม 

๓.๒ ครูสรา้งโอกาสใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณต์รง เลน่และปฏิบตัิอยา่งมีความสขุ ยอดเย่ียม 

๓.๓ ครูจดับรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู ้ใชส่ื้อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัวยั ยอดเย่ียม 

๓.๔ ครูประเมินพฒันาการเดก็ตามสภาพจรงิและน าผลการประเมินพฒันาการเดก็ไป

ปรบัปรุง การจดัประสบการณแ์ละพฒันาเดก็                        
ยอดเย่ียม 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ  
เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  

เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย

ความส าเร็จ 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยีย่ม 

๑.๑ ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน ดีเลิศ 

๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคดิค านวณ ดีเลิศ 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน

ความคดิเห็น และแกปั้ญหา 
ดีเลิศ 

๓. มีความสามารถในการสรา้งนวตักรรม ดีเลิศ 

๔. มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ยอดเย่ียม 

๕. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสตูรสถานศกึษา ดีเลิศ 

๖. มีความรู ้ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคตท่ีิดีตอ่งานอาชีพ ยอดเย่ียม 

๑.๒ คณุลกัษณะท่ีพงึประสงคข์องผูเ้รียน ยอดเย่ียม 

๑. มีคณุลกัษณะและคา่นิยมท่ีดีเป็นไปตามเปา้หมายท่ีสถานศกึษาก าหนด ยอดเย่ียม 

๒. มีความภมูิใจในทอ้งถ่ิน เห็นคณุคา่ของความเป็นไทย มีส่วนรว่มในการอนรุกัษ์

วฒันธรรม ประเพณี และภมูิปัญญาไทย 
ยอดเย่ียม 

๓. มีการยอมรบัท่ีจะอยูร่ว่มกนับนความแตกตา่ง และหลากหลาย ยอดเย่ียม 

๔. สขุภาวะทางรา่งกายและลกัษณะจิตสงัคม ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยีย่ม 

๒.๑ มีเปา้หมาย วิสยัทศัน ์และพนัธกิจท่ีสถานศกึษาก าหนดชดัเจน ยอดเย่ียม 

๒.๒ มีระบบบรหิารจดัการคณุภาพของสถานศกึษา ยอดเย่ียม 

๒.๓ ด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเนน้คณุภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสตูรสถานศกึษา และ

ทกุกลุม่เปา้หมาย 
ยอดเย่ียม 

๒.๔ พฒันาครูและบคุลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเย่ียม 

๒.๕ จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมท่ีเอือ้ตอ่การจดัการเรียนรูอ้ย่างมีคณุภาพ ยอดเย่ียม 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย

ความส าเร็จ 

๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู ้ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยีย่ม 

๓.๑ จดัการเรียนรูผ้่านกระบวนการคดิและปฏิบตัจิรงิ และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตได  ้ ยอดเย่ียม 

๓.๒ ใชส่ื้อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่เรียนรูท่ี้เอือ้ตอ่การเรียนรู  ้ ยอดเย่ียม 

๓.๓ มีการบรหิารจดัการชัน้เรียนเชิงบวก ยอดเย่ียม 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน ยอดเย่ียม 

๓.๕ การแลกเปล่ียนเรียนรูแ้ละใหข้อ้มลูสะทอ้นกลบัเพ่ือพฒันาและปรบัปรุงการจดัการ

เรียนรู ้
ยอดเย่ียม 
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ค าส่ังโรงเรียนร่มไม้ 

ที ่8/2562 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
---------------------------------------- 

 ตามพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ตามหมวดท่ี 6 
ว่าดว้ยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และกฏกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลักเกณฑแ์ละวิธีการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ.2553 บญัญตัใิหส้ถานศกึษา มีระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา เพ่ือพฒันา
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน  ทั้งนีไ้ด้ก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานและตวับ่งชีเ้ป็นประจ าทุกปี  เพ่ือใหก้ารด าเนินงานเป็นไปดว้ยความ
เรียบรอ้ย จึงแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบคณุภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการประกันคณุภาพการศึกษา
ของโรงเรียนรม่ไม ้ดงัตอ่ไปนี ้

นางสาวจนัทนา  สภุาพงษ ์  ผูอ้  านวยการ   ประธานกรรมการ 
นางทิวาพร  เรืองวรดากลุ   ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการ  กรรมการและเลขานกุาร 
นางสาวอรวรรณ  อ่ิมสวาสดิ ์  หวัหนา้ระดบัชัน้ประถมตน้ กรรมการ  
นางวราภรณ ์ โพธ์ิศลิป์   หวัหนา้ระดบัชัน้ประถมปลาย กรรมการ 
นางสาวสจุิตรา  คงสรุนิทร ์  หวัหนา้แผนกอนบุาล  กรรมการ  
นางสาววาสนา  พุม่พวง   รองหวัหนา้แผนกอนบุาล  กรรมการ 
นางทิวาพร  เรืองวรดากลุ   ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ  กรรมการ 
นางสาวมลัลิกา  นกัพินพาทย ์  ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป  กรรมการ  
นางสาวสภุาวดี  พรมเฮียง  ฝ่ายบรหิารงานบคุลากร  กรรมการ 
นางสาวไพลิน  นิลชชัวาลยว์งษ ์  ฝ่ายบรหิารงบประมาณ  กรรมการ 

 มีหน้าที ่
  1. ร่วมประชุมประกันคุณภาพ วางแผนและรับผิดชอบด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานหน่วยงานตา่งๆ ภายในโรงเรียนตามมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียนอย่างตอ่เน่ือง
ทกุภาคเรียน 
  2. รวบรวมขอ้มลู สรุปผล ส่งเอกสารและรายงานขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียนแก่
งานประกนัคณุภาพการศกึษาของโรงเรียน เพ่ือการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาตามระบบประกัน
คณุภาพท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง 



125 

 

  3. ปฎิบตัิงานตามท่ีไดร้บัมอบหมายในปฏิทินงานประกนัคณุภาพการศกึษา  ประเมินผลและรายงาน
ตอ่ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
 4. รายงานผลแก่หน่วยงานตน้สังกัดและจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือรายงาน
ประจ าปีการศกึษา 2562 ใหเ้สรจ็สิน้ 

 ใหค้ณะกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้  ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความเอาใจใส่ เต็มความสามารถ  ดว้ยความ
วิริยะ อุตสาหะ เพ่ือใหก้ารประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา มีความสอดคลอ้งและเกิดประโยชนส์ูงสุดใน
การบรหิารและการจดัการศกึษา เพ่ือรองรบัการประเมินคณุภาพภายนอก   
 
           สั่ง  ณ  วนัท่ี  2   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2562 
 
 
 
       ( นางสาวจนัทนา   สภุาพงษ ์) 
                      ผูอ้  านวยการ     
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ค าส่ังโรงเรียนร่มไม้  

ที ่ 9/2562 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

................................................. 
 ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ก าหนดใหส้ถานศึกษามีระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือน าไปสู่การพฒันาท่ีไดม้าตรฐาน
เดียวกัน และใหมี้การก าหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีเป็นสาระเก่ียวกับอุดมการณ ์เป้าหมาย และยุทธศาสตร์
การจดัการศกึษาท่ีพงึประสงค ์มาตรฐานการศกึษาจงึมีความส าคญัอยา่งยิ่งตอ่การวางรากฐานของการพฒันา
คุณภาพการศึกษาให้เกิดความสมดุลในคุณภาพของผู้เรียน สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค ์ เพ่ือใหส้ามารถด ารงตนอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างเป็นปกติสขุ  สอดคลอ้งกบัตามความตอ้งการของสงัคม 
ชมุชน และมีเอกลกัษณข์องทอ้งถ่ินหรือชมุชน 
 นอกจากนีม้าตรฐานการศึกษามีความส าคญัในแง่ของการเป็นฐานข้อมูลสนับสนุนการพยากรณ์
คณุภาพท่ีคาดหวงัตามท่ีตอ้งการ ก่อใหเ้กิดการวางแผนระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาวลว่งหนา้ได ้      ทัง้นี ้
เพ่ือใหก้ารก าหนดมาตรฐานการศกึษาระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานของสถานศึกษาเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย   
โดยเนน้การมีสว่นรว่มจากทกุฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  โรงเรียนรม่ไมจ้งึขอแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน ดงัตอ่ไปนี ้
1. คณะกรรมการทีป่รึกษา 

นายจิรพงษ ์ กีระสนุทรพงษ์  ผูร้บัใบอนญุาต  ประธานกรรมการ 
นางสาวจนัทนา  สภุาพงษ ์  ผูอ้  านวยการ  กรรมการและเลขานกุาร 
นายสชุาต ิ ชมกลิ่น   ผูท้รงคณุวฒุิ  กรรมการ 
นางกมลพร  สิรกิลุพชัร   ผูแ้ทนผูป้กครอง  กรรมการ 
นางทิวาพร  เรืองวรดากลุ  ผูแ้ทนครู  กรรมการ 

มีหน้าที่  ใหค้  าปรึกษาและความเห็นชอบในการวางแผนการด าเนินงานจัดท ามาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน วิพากษ์ ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้บรรลุ
วตัถปุระสงคใ์นการจดัการศกึษาของสถานศกึษา  
2.คณะกรรมการด าเนินงานก าหนดมาตรฐานการศึกษา 

นางสาวจนัทนา  สภุาพงษ ์ ผูอ้  านวยการ      ประธานกรรมการ 
นางทิวาพร  เรืองวรดากลุ  ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการ  กรรมการและเลขานกุาร 
นางสาวอรวรรณ  อ่ิมสวาสดิ ์ หวัหนา้ระดบัชัน้ประถมตน้ กรรมการ  
นางวราภรณ ์ โพธ์ิศลิป์  หวัหนา้ระดบัชัน้ประถมปลาย กรรมการ 
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นางสาวสจุิตรา  คงสรุนิทร ์ หวัหนา้แผนกอนบุาล  กรรมการ  
นางสาววาสนา  พุม่พวง  รองหวัหนา้แผนกอนบุาล  กรรมการ 
 มีหน้าที่ 

  1.  ศึกษาวิเคราะหข์อ้มูล (SWOT) จากมาตรฐานการศึกษาชาติ  มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐานของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  และส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) และขอ้เสนอแนะการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 
นโยบายและจุดเน้นของหน่วยงาน ตน้สังกัดและของสถานศึกษา  ศักยภาพและบริบทของสถานศึกษา 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความคาดหวงัทางสงัคม และคณุลกัษณะท่ีตอ้งการใหเ้กิดขึน้  
 2. น าข้อมูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห ์ มาสังเคราะห ์หลอมรวม ก าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา   

3. ก าหนดมาตรฐานท่ีแสดงถึงอตัลกัษณข์องสถานศกึษาอย่างเดน่ชดั เพ่ือสรา้งความรูส้ึกเป็นเจา้ของ
สถานศึกษาร่วมกัน จัดระบบและโครงสรา้ง ท่ีเหมาะสม  วางแผนและด าเนินงานตามแผน โดยเนน้ระบบ
คณุภาพมีการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสมและปฏิบตัิอยา่งตอ่เน่ือง 

  ใหค้ณะกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้  ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความเอาใจใส่ เต็มความสามารถ  ดว้ยความ
วิริยะ อุตสาหะ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศของโรงเรียน ส าหรบัใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนร่มไม ้  และเป็นประโยชนต์่อโรงเรียน ครู นกัเรียนและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้อง       
ทกุฝ่าย หากมีอปุสรรคปัญหาใหร้ายงานใหท้ราบโดยดว่น  ทัง้นี ้ ตัง้แตว่นัท่ี   2  พฤษภาคม  พ.ศ.  2562 

  
              สั่ง  ณ  วนัท่ี  2  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2562 
 

 
 
       ( นางสาวจนัทนา   สภุาพงษ ์) 
                      ผูอ้  านวยการ   
  



128 

 

 

ค าส่ังโรงเรียนร่มไม้ 
ที ่ 10/2562 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
---------------------------------------- 

 การจดัระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษา นบัว่ามีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานท่ีตอ้งการ และครอบคลุมภารกิจดา้นการบริหารจดัการไดอ้ย่างมีคณุภาพ 
สถานศกึษาตอ้งมีระบบการบริหารและการจดัการศกึษา ท่ีน าไปสู่คณุภาพของผูเ้รียน รวมถึงระบบสารสนเทศ
ท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ถกูตอ้ง สมบรูณ ์เป็นปัจจบุนัและสามารถเรียกใชข้อ้มูลสารสนเทศไดต้ลอดเวลา 
  เพ่ือใหก้ารด าเนินการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูสารสนเทศท่ีมีคณุภาพ ส าหรบั
การวางแผนพฒันาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหไ้ดต้ามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จึงขอ
แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน ดงัตอ่ไปนี ้

 นางสาวจนัทนา  สภุาพงษ ์  ผูอ้  านวยการ      ประธานกรรมการ 
นางทิวาพร  เรืองวรดากลุ   ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการ  กรรมการและเลขานกุาร 
นางสาวอรวรรณ  อ่ิมสวาสดิ ์  หวัหนา้ระดบัชัน้ประถมตน้ กรรมการ  
นางวราภรณ ์ โพธ์ิศลิป์   หวัหนา้ระดบัชัน้ประถมปลาย  กรรมการ 
นางสาวสจุิตรา  คงสรุนิทร ์  หวัหนา้แผนกอนบุาล  กรรมการ  
นางสาววาสนา  พุม่พวง   รองหวัหนา้แผนกอนบุาล  กรรมการ 
นางทิวาพร  เรืองวรดากลุ   ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ  กรรมการ 
นางสาวมลัลิกา  นกัพินพาทย ์  ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป  กรรมการ  
นางสาวสภุาวดี  พรมเฮียง  ฝ่ายบรหิารงานบคุลากร  กรรมการ 
นางสาวไพลิน  นิลชชัวาลยว์งษ ์  ฝ่ายบรหิารงบประมาณ  กรรมการ 
 มีหน้าที่ 
  1.ศกึษาสภาพปัญหาและความตอ้งการของระบบบรหิารและสารสนเทศของสถานศกึษาให้
สอดคลอ้ง และครอบคลมุมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
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  2. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศตามโครงสรา้งการบริหารงานทัง้ 4 งานใหช้ัดเจนและสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาท่ีเพียงพอตอ่การบรหิารจดัการศกึษา 

  3. พัฒนา ปรับปรุง ระบบข้อมูล สารสนเทศโครงสรา้งการบริหาร 4 งาน และตามมาตรฐานของ
สถานศกึษาใหมี้ความถกูตอ้งและเป็นปัจจบุนั 

 ใหค้ณะกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้  ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความเอาใจใส่ เต็มความสามารถ  ดว้ยความ
วิริยะ อุตสาหะ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ส าหรบัการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศกึษาใหไ้ดต้ามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มีความสอดคลอ้งและเกิดประโยชนส์งูสุดในการ
บรหิารและการจดัการศกึษา เพ่ือรองรบัการประเมินคณุภาพทัง้ภายในและภายนอก   

 

           สั่ง  ณ  วนัท่ี  2   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2562 

 

 

       ( นางสาวจนัทนา   สภุาพงษ ์) 

                      ผูอ้  านวยการ     
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ค าส่ังโรงเรียนร่มไม้ 

ที ่ 13/2562 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2562 

................................................. 
 ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 มาตรา 48 ระบุว่า ใหส้ถานศึกษาจัดท า
รายงานคณุภาพการศกึษาเพ่ือรายงานตอ่ตน้สงักดัและสาธารณชนเพ่ือใหท้ราบถึงการจดัการและการพฒันา
การศกึษาของโรงเรียนตามมาตรฐานท่ีส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานก าหนด  

เพ่ือใหก้ารจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2562  เป็นไปดงักรอบแนวทางท่ีระบุไวต้าม
เป้าหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานการรายงานคณุภาพการศกึษา ประจ าปี 2562 ดงัตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 นายจิระพงษ ์ กีระสนุทรพงษ ์ ผูร้บัใบอนญุาต   ประธานท่ีปรกึษา 
 นางสาวจนัทนา  สภุาพงษ ์ ผูอ้  านวยการ      ประธานกรรมการ 

นางทิวาพร  เรืองวรดากลุ  ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการ  กรรมการและเลขานกุาร 
นางสาวสจุิตรา  คงสรุนิทร ์ หวัหนา้แผนกอนบุาล  กรรมการ  
นางสาววาสนา  พุม่พวง  รองหวัหนา้แผนกอนบุาล  กรรมการ 
นางสาวอรวรรณ  อ่ิมสวาสดิ ์ หวัหนา้ระดบัชัน้ประถมตน้ กรรมการ  
นางวราภรณ ์ โพธ์ิศลิป์  หวัหนา้ระดบัชัน้ประถมปลาย  กรรมการ 
นางสาวศภุลกัษณ ์ งามสวุรรณ ครูประจ าชัน้   กรรมการ 
นางสาวบญุรกัษา  สงวนพงษ ์ ครูประจ าชัน้   กรรมการ 
นางสาวกรรณิการ ์  ภแูกว้ ครูประจ าชัน้   กรรมการ 
นางสาววิภาภรณ ์ กิตตพิรพจน ์ ครูประจ าชัน้   กรรมการ 
นางสาวปวิตรา  จีนาก าเนิด ครูพิเศษ   กรรมการ 
นายพินิจ   เพิ่มพิพฒัน ์  ครูพิเศษ   กรรมการ 
นายรกัษพ์ล  บญุอยู่  ครูพิเศษ   กรรมการ 

มีหน้าที ่
  1.   จดัประชมุผูเ้ก่ียวขอ้งจดัท ารายงานคณุภาพการศกึษา ประจ าปี 2562 
 2. ศกึษาแนวทางการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา  กลยทุธก์ารพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา  
และตดิตามผลการด าเนินงานตามกลยทุธ ์
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 3. ตดิตามและรวบรวมผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตังิานตามแผนปฏิบตักิารประจ าปี 
 4. ตดิตามและรวบรวมผลด าเนินงานตามมาตรฐานการศกึษา 
 5. ร่วมกันวิเคราะหปั์จจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดความส าเร็จหรือไม่ส  าเร็จ  เพ่ือการวางแนวทางการพัฒนา
คณุภาพการจดัการศกึษาในปีตอ่ๆไป  

2. คณะกรรมการจัดพมิพแ์ละจัดรูปเล่ม 
 นางทิวาพร  เรืองวรดากลุ  ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการ ประธาน 
 นางสาวมลัลิกา  นกัพิณพาทย ์ เจา้หนา้ท่ีธุรการ  กรรมการ 
 นางสาวสภุาวดี  พรมเฮียง  เจา้หนา้ท่ีธุรการ  กรรมการ 
 นางสาวไพลิน นิลชชัวาลยว์งษ ์ เจา้หนา้ท่ีธุรการ  กรรมการและเลขานกุาร 
มีหน้าที ่
  1. จัดท าขอ้มูลใหแ้ลว้เสร็จภายในวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2563 หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ให้
รายงานใหผู้บ้รหิารรบัทราบโดยดว่น 
 ใหค้ณะกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้  ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความเอาใจใส่ เต็มความสามารถ ดว้ยความ
วิริยะ อตุสาหะ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูสารสนเทศของโรงเรียนท่ีถกูตอ้ง ครอบคลมุ และครบถว้น ส าหรบัใชเ้ป็นขอ้มลู
ในการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาตอ่ไป 
 
           สั่ง  ณ  วนัท่ี  15   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2562 
 
 
 
       ( นางสาวจนัทนา   สภุาพงษ ์) 
                      ผูอ้  านวยการ     
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ค ารับรองของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 
 .............................................  

การพฒันาคณุภาพการศกึษาประจ าปีการศกึษา  2562  สถานศกึษามีภาระหนา้ท่ีจะตอ้งด าเนินการ 

ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542  ท่ีก าหนดไวช้ดัเจนในมาตรา 48 ใหส้ถานศกึษามีการจดัท า

รายงานพฒันาคณุภาพเสนอตอ่หนว่ยงานตน้สงักดัเป็นประจ าทกุปี   

ดงันัน้โรงเรียนร่มไม ้ จึงไดด้  าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู ตลอดได้

แนวปฏิบตัิ พรอ้มทัง้ไดด้  าเนินการรวบรวมขอ้มูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนไดด้  า เนิน กิจกรรม ตามสาระการ

เรียนรู ้ตลอดจนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนทกุชัน้ในรอบปีการศกึษา การจดัท ารายงานประจ าปีของ

สถานศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2562 คณะกรรมการสถานศกึษาไดใ้หค้วามเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสถานศกึษาเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้       

 

 

       

 

       (นายจิรพงษ ์ กีระสนุทรพงษ)์ 

     ประธานคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนรม่ไม ้

     วนัท่ี 15  พฤษภาคม 2563 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 จากผลการประเมินคณุภาพของสถานศึกษาภายนอก จากสมศ. รอบสาม เม่ือวนัท่ี 21-23 มกราคม  

2556   สรุปผลการประเมินคณุภาพภายนอกจ าแนกตามกลุม่ตวับง่ชี ้

การศึกษาข้ันพืน้ฐาน : การศึกษาปฐมวัย 

 

การศึกษาข้ันพืน้ฐาน : การศึกษาปฐมวัย 

น า้หนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ทีไ่ด้ 

ระดับ 

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชีพ้ืน้ฐาน    

ตวับง่ชีท่ี้ 1  เดก็มีพฒันาการดา้นรา่งกายสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับง่ชีท่ี้ 2  เดก็มีพฒันาการดา้นอารมณแ์ละจิตใจสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับง่ชีท่ี้ 3  เดก็มีพฒันาการดา้นสงัคมสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับง่ชีท่ี้ 4  เดก็มีพฒันาการดา้นสตปัิญญาสมวยั 10.00 10.00 ดีมาก 

ตวับง่ชีท่ี้ 5  เดก็มีความพรอ้มศกึษาตอ่ในขัน้ตอ่ไป 10.00 10.00 ดีมาก 

ตวับ่งชีท่ี้ 6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณก์ารเรียนรูท่ี้เนน้

เดก็เป็นส าคญั 

35.00 35.00 ดีมาก 

ตวับง่ชีท่ี้ 7  ประสิทธิภาพของการบรหิารจดัการและการพฒันา

สถานศกึษา 

15.00 14.50 ดีมาก 

ตวับง่ชีท่ี้ 8  ประสิทธิผลของระบบการประกนัคณุภาพภายใน 5.00 4.68 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีอั้ตลักษณ ์    

ตวับง่ชีท่ี้ 9  ผลการพฒันาใหบ้รรลตุามปรชัญา  ปณิธาน/

วิสยัทศัน ์ พนัธกิจและวถัตปุระสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตวับง่ชีท่ี้ 10  ผลการพฒันาตามจดุเนน้และจดุเดน่ท่ีสง่ผล

สะทอ้นเป็นเอกลกัษณข์องสถานศกึษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
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ตวับง่ชีท่ี้ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสง่เสริม

บทบาทของสถานศกึษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตวับง่ชีท่ี้ 12  ผลการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพ่ือยกระดบั

มาตรฐาน  รกัษามาตรฐานและพฒันาสูค่วามเป็นเลิศท่ี

สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฎิรูปการศกึษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 99.18 ดมีาก 

การรบัรองมาตรฐานสถานศกึษาระดบัการศกึษาปฐมวยั 

- ผลคะแนนรวมทกุตวับง่ชี ้ ตัง้แต ่80 คะแนนขึน้ไป 

- มีตวับง่ชีท่ี้ไดร้ะดบัดีขึน้ไปอยา่งนอ้ย 10 ตวับง่ชีจ้าก 12 ตวับง่ชี ้

- ไมมี่ตวับง่ชีใ้ดท่ีระดบัคณุภาพตอ้งปรบัปรุงหรือตอ้งปรบัปรุงเรง่ดว่น 

 

 ใช ่

 ใช ่

 ใช ่

 

 ไมใ่ช ่

 ไมใ่ช ่

 ไมใ่ช ่

ในภาพรวมสถานศกึษาจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน : ระดบัการศกึษาปฐมวยั 

 สมควรรบัรองมาตรฐานการศกึษา   ไมส่มควรรบัรองมาตรฐานการศกึษา 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม  

ข้อเสนอแนะเพือ่พัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ ์และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ.2553 (การศึกษาปฐมวัย) 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

1. เด็กควรไดร้บัการส่งเสริมใหมี้ส่วนรว่มในกิจกรรมสรา้งสรรค ์ มีส่วนรว่มในการผลิตส่ือจากวสัดุ
เหลือใช ้ เพ่ือฝึกทกัษะการใชมื้อในการปฏิบตักิิจกรรมตา่งๆ ดว้ยความคลอ่งแคลว่ 

2. เด็กควรไดร้บัการส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเกมการศึกษาท่ีมีความหลากหลาย  น่าสนใจและ
กระตุน้ดา้นสนุทรียภาพ  เพ่ือใหเ้ด็กมีโอกาสเลือกปฏิบตัิตามความสนใจ  เช่น  การเตน้ตามจงัหวะเพลง  การ
วาดภาพจากส่ือธรรมชาต ิ การปะตดิวสัดเุหลือใชห้รือส่ือธรรมชาตเิป็นรูปทรงตา่งๆ 

3. เดก็ควรไดร้บัการสง่เสรมิใหรู้จ้กับทบาทของการเป็นผูน้  าและผูต้ามท่ีดีในกิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม
อยา่งสม ่าเสมอ  เชน่  การใชบ้ทบาทสมมต ิ เกมการศกึษา  การเลา่นิทาน 
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4. เด็กบางส่วนควรได้รับการฝึกสามธิให้มากขึน้โดยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค ์  กิจกรรมเกม
การศกึษาในแตล่ะหนว่ยการเรียนรูใ้หม้ากขึน้ 

5. เด็กควรไดร้บัการส่งเสริมความรูพื้น้ฐานโดยการสอดแทรกในกิจกรรมหลกั 6 กิจกรรมใหม้ากขึน้ 
เชน่  การทดลอง  การส ารวจธรรมชาต ิ การใชแ้หลง่เรียนรูท้ัง้ในและนอกโรงเรียน 

6. สถานศึกษาควรจดัโครงการ/กิจกรรมใหห้ลากหลายมากขึน้  เพ่ือส่งเสริมและพฒันาเด็กใหบ้รรลุ
ตามปรชัญา  ปณิธาน/วิสยัทศัน ์และวตัถปุระสงคข์องการจดัสถานศกึษาอยา่งยั่งยืน 

7. สถานศกึษาควรด าเนินงานประชาสมัพนัธกิ์จกรรมโรงเรียนทนัสมยั(ดา้นวิทยาศาสตร)์ ใส่ใจ(ดา้น
การส่งเสริมสุขภาพ) ใหค้วามสุข(ดา้นสุนทรียภาพ) โดยการจัดท าเอกสาร แผ่นพับ และป้ายนิเทศไวห้นา้
โรงเรียน 

8. สถานศกึษาควรมีการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพในการด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา  เพ่ือน าข้อมูลท่ีไดม้าปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรม/โครงการใหมี้ความหมายต่อการ
สง่เสรมิบทบาทของสถานศกึษาท่ีครอบคลมุสภาพปัญหาของชมุชนทอ้งถ่ิน  เอือ้ประโยชนต์อ่สถานศกึษาและ
ชมุชนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดขึ ้น  การศกึษาสาเหตขุองการด าเนิน
โครงการ  โดยการมีสว่นรว่มของชมุชน ผูป้กครอง และคณะกรรมการบรหิารโรงเรียน 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

- สถานศกึษาควรปรบัปรุงแกไ้ขเรื่องการตดิตัง้ปลั๊กไฟใหอ้ยู่สงูจากพืน้มากกว่า 1.50 เมตร โดย
วางแผนรว่มกบัผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งทกุฝ่ายเพ่ือด าเนินการ  

- สถานศึกษาควรน าขอ้มูลในการประเมินผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีของสถานศึกษามา
ปรบัปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรม/โครงการใหส้อดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มและบริบทของสถานศึกษาอย่าง
แทจ้รงิ  รวมทัง้การพฒันาสถานศกึษาใหเ้ป็นแหลง่การเรียนรูข้องชมุชน 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ครูควรไดร้บัการเพิ่มพนูทกัษะ ความรูใ้นการประเมินพฒันาการของเด็ก  เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้

ในการพฒันาเด็กและการจัดประสบการณก์ารเรียนรูใ้หแ้ก่เด็ก  โดยครูสายชัน้อนุบาล 1-3 ควรประชุมเพ่ือ

วางแผนจัดท าบนัทึกและประเมินผลการจัดประสบการณ์การเรียนรูข้องเด็กอย่างสม ่าเสมอทุกวัน  โดยใน

บนัทึกการสอนควรก าหนดประเด็นปัญหา  วิธีการด าเนินการแกไ้ข  สรุปผลและน าผลการประเมินไปใชใ้นการ

พฒันาเด็ก  แลว้แตปั่ญหาของเด็กว่ามีมากนอ้ยแลว้แตบ่ริบท  อาจจะจดัท าเป็นวิจยัหนา้เดียวหรือท าวิจัยใน

บนัทกึหลงัสอน 
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4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

  สถานศกึษาควรจดัหากิจกรรมประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัผลการด าเนินงานประกนั

คณุภาพภายในใหค้ณะกรรมการบรหิารโรงเรียนและผูป้กครองรบัทราบอยา่งตอ่เน่ืองอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 

ครัง้   

  ขอ้เสนอแนะทัง้ 4 ดา้น สถานศกึษาควรปรบัปรุงแกไ้ขโดยจดัท าแผนพฒันาคณุภาพและด าเนินงาน

ตามแผนภายใน 2 ปี 

การน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้  

จากท่ีโรงเรียนไดร้บัการประเมินคณุภาพการศกึษาภายนอก รอบสาม เม่ือวนัท่ี 21-23 มกราคม  2557 

ท่ีผ่านมานัน้   โรงเรียนไดน้  าผลการประเมินคณุภาพและขอ้เสนอแนะของสมศ. ในมาตรฐานต่างๆ   มาเป็น

แนวทางในการพฒันาเพื่อปรบัใชใ้นปีการศกึษา 2559 ดงันี ้

1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 

1) สง่เสรมิใหเ้ดก็มีสว่นรว่มในกิจกรรมสรา้งสรรค ์ มีสว่นรว่มในการผลิตส่ือจากวสัดเุหลือใช ้ เพ่ือฝึก
ทกัษะการใชมื้อในการปฏิบตักิิจกรรมตา่งๆ ดว้ยความคลอ่งแคลว่ 

2) ส่งเสริมใหเ้ด็กเข้าร่วมกิจกรรมเกมการศึกษาท่ีมีความหลากหลาย  น่าสนใจและกระตุ้นดา้น
สนุทรียภาพ  เพ่ือใหเ้ดก็มีโอกาสเลือกปฏิบตัิตามความสนใจ  เชน่  การเตน้ตามจงัหวะเพลง  การวาดภาพจาก
ส่ือธรรมชาต ิ การปะตดิวสัดเุหลือใชห้รือส่ือธรรมชาตเิป็นรูปทรงตา่งๆ ใหม้ากขึน้ 

3) ส่งเสริมให้เด็กรู ้จักบทบาทของการเป็นผู้น  าและผู้ตามท่ีดีในกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมอย่าง
สม ่าเสมอ  เชน่  การใชบ้ทบาทสมมต ิ เกมการศกึษา  การเลา่นิทาน 

4) ส่งเสริมใหเ้ด็กมีความรูพื้น้ฐานโดยการสอดแทรกในกิจกรรมหลกั 6 กิจกรรมใหม้ากขึน้ เช่น  การ
ทดลอง  การส ารวจธรรมชาต ิ การใชแ้หลง่เรียนรูท้ัง้ในและนอกโรงเรียน 

5) จัดใหมี้การประชาสัมพันธกิ์จกรรมโรงเรียนทันสมัย(ดา้นวิทยาศาสตร)์ ใส่ใจ(ดา้นการส่งเสริม
สขุภาพ) ใหค้วามสขุ(ดา้นสนุทรียภาพ) โดยการจดัท าเอกสาร แผน่พบั และปา้ยนิเทศและทางส่ืออิเล็คทรอนิกส์
ตา่งๆ ตลอดปีการศกึษา 

2.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

1) โรงเรียนไดป้รับปรุงแก้ไขโดยติดตัง้ปลั๊กไฟให้อยู่สูงจากพืน้มากกว่า 1.50 เมตร เพ่ือป้องกัน
อนัตรายอนัอาจจะเกิดขึน้จากความประมาทเลินเลอ่และความไมรู่เ้ทา่ทนัของเดก็ๆ ในหอ้งเรียน  
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2) โรงเรียนไดมี้การน าขอ้มูลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ าปีมาวิเคราะห ์สงัเคราะหแ์ละ
ประเมินผลการด าเนินงานร่วมกันระหว่างโรงเรียน ผูป้กครองและชุมชน  เพ่ือน ามาปรบัปรุงรูปแบบการจัด
กิจกรรม/โครงการใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและบริบทของโรงเรียนในทกุปีการศกึษา 

3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะ ความรูใ้นการประเมินพัฒนาการของเด็ก  เพ่ือน าผลการ
ประเมินไปใชใ้นการพฒันาเดก็และการจดัประสบการณก์ารเรียนรูใ้หแ้ก่เดก็อย่างแทจ้รงิ   

2) จดัประชมุครูสายชัน้อนบุาล 1-3 สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ เพ่ือวางแผนจดัท าบนัทึกและประเมินผลการ
จดัประสบการณก์ารเรียนรูข้องเด็กอย่างสม ่าเสมอ   โดยในบนัทึกการสอนควรก าหนดประเด็นปัญหา  วิธีการ
ด าเนินการแกไ้ข  สรุปผลและน าผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาเด็ก  ปัญหาของเด็กว่ามีมากนอ้ยแลว้แต่
บรบิท  และน าไปสูก่ารท าวิจยัหนา้เดียวหรือท าวิจยัในบนัทกึหลงัสอน 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

1) จดักิจกรรมประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัผลการด าเนินงานประกนัคณุภาพภายในให้
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผูป้กครองรบัทราบอย่างต่อเน่ือง อย่างนอ้ยภาคเรียนละ 1 ครัง้ ดว้ยส่ือแผ่น
พบั  จดหมายแจง้ประชาสมัพนัธ ์ จลุสารโรงเรียน  ปา้ยนิเทศและทางส่ืออิเล็คทรอนิกส ์
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 จากผลการประเมินคณุภาพของสถานศึกษาภายนอก จากสมศ. รอบสาม เม่ือวนัท่ี 21-23 มกราคม  

2556   สรุปผลการประเมินคณุภาพภายนอกจ าแนกตามกลุม่ตวับง่ชี ้

การศึกษาข้ันพืน้ฐาน : ประถมศึกษา 

การศึกษาข้ันพืน้ฐาน : ประถมศึกษา น า้หนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ทีไ่ด้ 

ระดับ 

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชีพ้ืน้ฐาน    

ตวับง่ชีท่ี้ 1  ผูเ้รียนมีสขุภาพกายและสขุภาพจิตท่ีดี 10.00 9.79 ดีมาก 

ตวับง่ชีท่ี้ 2  ผูเ้รียนมีคณุธรรมจรยิธรรมและคา่นิยมท่ีพงึประสงค ์ 10.00 9.84 ดีมาก 

ตวับง่ชีท่ี้ 3  ผูเ้รียนมีความใฝ่รูแ้ละเรียนรูอ้ยา่งตอ่เน่ือง 10.00 9.47 ดีมาก 

ตวับง่ชีท่ี้ 4  ผูเ้รียนคดิเป็น  ท าเป็น 10.00 9.54 ดีมาก 

ตวับง่ชีท่ี้ 5  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 20.00 17.81 ดีมาก 

ตวับ่งชีท่ี้ 6  ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคญั 

10.00 10.00 ดีมาก 

ตวับง่ชีท่ี้ 7  ประสิทธิภาพของการบรหิารจดัการและการพฒันา

สถานศกึษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับง่ชีท่ี้ 8  พฒันาการของการประกนัคณุภาพภายในโดย

สถานศกึษาและตน้สงักดั 

5.00 4.73 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีอั้ตลักษณ ์    

ตวับง่ชีท่ี้ 9  ผลการพฒันาใหบ้รรลตุามปรชัญา  ปณิธาน/

วิสยัทศัน ์ พนัธกิจและวถัตปุระสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับง่ชีท่ี้ 10  ผลการพฒันาตามจดุเนน้และจดุเดน่ท่ีสง่ผล

สะทอ้นเป็นเอกลกัษณข์องสถานศกึษา 

5.00 5.00 ดีมาก 
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กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    

ตวับง่ชีท่ี้ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสง่เสริม

บทบาทของสถานศกึษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับง่ชีท่ี้ 12  ผลการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพ่ือยกระดบั

มาตรฐาน  รกัษามาตรฐานและพฒันาสูค่วามเป็นเลิศท่ี

สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฎิรูปการศกึษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 96.18 ดมีาก 

การรบัรองมาตรฐานสถานศกึษาระดบัการศกึษาปฐมวยั 

- ผลคะแนนรวมทกุตวับง่ชี ้ ตัง้แต ่80 คะแนนขึน้ไป 

- มีตวับง่ชีท่ี้ไดร้ะดบัดีขึน้ไปอยา่งนอ้ย 10 ตวับง่ชีจ้าก 12 ตวับง่ชี ้

- ไมมี่ตวับง่ชีใ้ดท่ีระดบัคณุภาพตอ้งปรบัปรุงหรือตอ้งปรบัปรุงเรง่ดว่น 

 

 ใช ่

 ใช ่

 ใช ่

 

 ไมใ่ช ่

 ไมใ่ช ่

 ไมใ่ช ่

ในภาพรวมสถานศกึษาจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน : ระดบัการศกึษาปฐมวยั 

 สมควรรบัรองมาตรฐานการศกึษา   ไมส่มควรรบัรองมาตรฐานการศกึษา 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม  

ข้อเสนอแนะเพือ่พัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ ์และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ.2553 (การศึกษาข้ันพืน้ฐาน : ประถมศึกษา) 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

1) ผูเ้รียนควรไดร้บัการส่งเสริมใหมี้สุนทรียภาพดา้นศิลปะใหม้ากขึน้  โดยการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความคิดริเริ่มสรา้งสรรคแ์ละมีจินตนาการ เช่น กิจกรรมเขา้ค่ายศิลปะ  กิจกรรมวาดภาพ
ตามแหล่งการเรียนรูน้อกสถานศึกษา  กิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์ โดยใหผู้เ้รียน มีส่วนร่วมในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู ้ การด าเนินกิจกรรมและประเมินผลงานรว่มกนั  เพ่ือพฒันาสนุทรียภาพดา้นดงักล่าวอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

2) ผูเ้รียนควรไดร้บัการส่งเสริมใหมี้ค่านิยมในการประหยดัอดออม  รูจ้กัใชจ้่ายอย่างมีเหตผุล  ใช้
สิ่งของเครื่องใชท่ี้มีอยู่ในชีวิตประจ าวันอย่างคุม้ค่า  รูจ้ักรกัษาทรพัยากรประเภทต่างๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อ



140 

 

ส่วนรวม  โดยใหผู้เ้รียนมีโอกาสในการร่วมวางแผน  ออกแบบกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการของ
ผูเ้รียน  เพ่ือเสริมสรา้งความตระหนกั  เห็นความส าคญัของการประหยดัเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต  ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของการใชจ้่าย  การใชอ้ปุกรณก์ารเรียนการสอน  การอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม เช่น กิจกรรมการเขา้คา่ย
อนุรักษ์พลังงาน  กิจกรรมน าของเก่ากลับมาใช้(Recycle)  กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

3) ผูเ้รียนควรไดร้บัการส่งเสริมดา้นทักษะการใชแ้หล่งเรียนรูอ้ย่างมีความหมายทัง้ในและนอก
สถานศกึษา มีการจดบนัทกึท่ีเป็นระบบ  เพ่ือสรุปประเด็นส าคญัท่ีไดจ้ากการใชแ้หลง่เรียนรู ้ การล าดบัหวัขอ้
ในการบนัทึก  สรุปสาระ  องคค์วามรูท่ี้ไดจ้ากการเรียนรู ้ เพ่ือการน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและพืน้ฐานความรูข้องผูเ้รียนแตล่ะระดบัชัน้ 

4) ผูเ้รียนควรไดร้บัการส่งเสริมดา้นความคิดสรา้งสรรค ์และมีจินตนาการ การพฒันาทกัษะความ
เป็นเลิศดา้นวิชาการท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนมีสว่นรว่มในการออกแบบกิจกรรม/โครงการตามความตอ้งการและความ
สนใจของผูเ้รียน เช่น กิจกรรมเขา้ค่ายศิลปะ  กิจกรรมทัศนศึกษาในชุมชน  เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรูอ้ย่างมี
ความหมาย  ผูเ้รียนสามารถสรุปสาระ  องคค์วามรูใ้หม่ท่ีไดจ้ากการเขา้รว่มกิจกรรมไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้
อยา่งบรูณาการ 

5) สถานศกึษาควรจดักิจกรรม/โครงการเพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและศิลปะ  ภาษาไทยควรจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคญั  การสรุป
ใจความส าคญัท่ีไดจ้ากการอ่าน  โดยน ากรณีศกึษา  บทความ  สารคดี  เพลงและโฆษณามาจดัท าเป็นแบบ
ฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญั  ศิลปะควรจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นความคิดสรา้งสรรคแ์ละจินตนาการ  
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมสรา้งสรรค ์ การประดิษฐ์ผลงานศิลปะท่ีหลากหลาย  การ
แสดงผลงานศลิปะในกิจกรรมวนัส าคญั เป็นตน้ 

6) สถานศกึษาควรจดัโครงการ/กิจกรรมใหห้ลากหลายมากขึน้  เพ่ือสง่เสรมิและพฒันาผูเ้รียนให้
บรรลตุามปรชัญา ปณิธาน/วิสยัทศัน ์พนัธกิจและวตัถปุระสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษาอย่างยั่งยืน 

7) สถานศึกษาควรมีการวิเคราะหข์้อมูลเชิงคุณภาพในการด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา  เพ่ือน าขอ้มลูท่ีไดม้าปรบัปรุงรูปแบบการจดักิจกรรม/โครงการใหมี้ความหมายต่อ
การส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาท่ีครอบคลุมสภาพปัญหาของชุมชนท้องถ่ิน  เอื ้อประโยชน์ต่อ
สถานศกึษาอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดขึน้  การศกึษาสาเหตขุองการ
ด าเนินโครงการ  โดยการมีสว่นรว่มของชมุชน ผูป้กครอง และคณะกรรมการบรหิารโรงเรียน 
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2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

1) สถานศกึษาควรด ารงไวซ้ึ่งประสิทธิภาพในการพฒันาสถานศึกษาท่ีเขม้แข็งและครอบคลุมทุก
ฝ่ายงาน  เพ่ือมุง่สูส้ถานศกึษาท่ีเป็นตน้แบบการบริหารจดัการแบบสากล 

2) สถานศกึษาควรน าขอ้มลูในการประเมินผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีของสถานศกึษามา
ปรบัปรุงรูปแบบการจดักิจกรรม/โครงการใหส้อดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มและบริบทของสถานศึกษาอย่าง
แทจ้ริง  โดยน าขอ้มูลพืน้ฐานท่ีไดม้าวิเคราะห ์สงัเคราะหร์่วมกันระหว่างสถานศึกษา ผูป้กครองและชุมชน  
เพ่ือน าไปสูก่ารพฒันาอยา่งเป็นรูปธรรม 

3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1) สถานศกึษาควรส่งเสริมใหค้ณะครูท าการวิจยัเพ่ือแกปั้ญหาในการเรียนรูร้ว่มกนัโดยการศึกษา
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งผลใหผู้เ้รียนมีพฒันาการดา้นทกัษะการคิดวิเคราะห ์คิดสังเคราะห ์ มี
ทักษะในการท างานร่วมกัน  ความสามารถในการท างานเป็นทีมของผูเ้รียน และศึกษาผลส าเร็จในการจดั
การศกึษาดา้นอ่ืนๆ  ท่ีส่งผลใหผู้เ้รียนมีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ เพ่ือน ามาเป็นตน้แบบในการจดัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนรม่ไม(้Rommai Model) และสถานศกึษาอ่ืนๆ ตอ่ไป  

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

1) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลการด าเนินงานประกัน
คณุภาพภายในใหค้ณะกรรมการบรหิารโรงเรียนและผูป้กครองรบัทราบอย่างตอ่เน่ือง อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 
ครัง้ 

การน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้  

จากท่ีโรงเรียนไดร้บัการประเมินคณุภาพการศกึษาภายนอก รอบสาม เม่ือวนัท่ี 21-23 มกราคม  2556 

ท่ีผ่านมานัน้   โรงเรียนไดน้  าผลการประเมินคณุภาพและขอ้เสนอแนะของสมศ. ในมาตรฐานต่างๆ   มาเป็น

แนวทางในการพฒันาเพื่อปรบัใชใ้นปีการศกึษา 2559 ดงันี ้

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

1) จดักิจกรรมเพื่อสง่เสรมิใหผู้เ้รียนมีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรคมี์จินตนาการ และสนุทรียภาพดา้น
ศิลปะให้มากขึน้  เช่น กิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ  กิจกรรมวาดภาพตามแหล่งการเรียนรู้นอกสถานศึกษา  
กิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์ โดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแ้ละประเมินผลงาน
รว่มกนั   
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2) จดัท าโครงการนกัเรียนรูป้ระหยดัเพ่ือส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคา่นิยมในการประหยดัอดออม  รูจ้กั
ใชจ้่ายอย่างมีเหตผุล  ใชอุ้ปกรณก์ารเรียนการสอนและสิ่งของเครื่องใชท่ี้มีอยู่ในชีวิตประจ าวนัอย่างคุม้คา่  
รูจ้กัรกัษาทรพัยากรประเภทตา่งๆ ท่ีมีประโยชนต์อ่สว่นรวม   

3) เสริมสรา้งความตระหนกัใหน้กัเรียนเห็นความส าคญัของการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม เช่น จดัใหมี้
กิจกรรมการเข้าค่ายอนุรักษ์พลังงาน  กิจกรรมน าของเก่ากลับมาใช้(Recycle)  กิจกรรมอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีด้านทักษะการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างมีความหมายทั้งในและนอก
สถานศกึษา  มีการจดบนัทกึท่ีเป็นระบบ  เพ่ือสรุปประเดน็ส าคญัท่ีไดจ้ากการใชแ้หลง่เรียนรู ้ การล าดบัหวัขอ้
ในการบนัทึก  สรุปสาระ  องคค์วามรูท่ี้ไดจ้ากการเรียนรู ้ เพ่ือการน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่าง เหมาะสม
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและพืน้ฐานความรูข้องผูเ้รียนแตล่ะระดบัชัน้ 

5) พัฒนาการด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและศิลปะใหม้ากขึน้  โดยในวิชาภาษาไทยควรจดักิจกรรมเสริมเพ่ือฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความ
ส าคญั  การสรุปใจความส าคญัท่ีไดจ้ากการอา่น  โดยน ากรณีศกึษา  บทความ  สารคดี  เพลงและโฆษณามา
จดัท าเป็นแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคญั  และจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นความคิดสรา้งสรรคแ์ละ
จินตนาการในวิชาศิลปะใหม้ากขึน้  โดยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีสว่นรว่มในการออกแบบกิจกรรมสรา้งสรรค ์ การ
ประดษิฐ์ผลงานศลิปะท่ีหลากหลาย  การแสดงผลงานศลิปะในกิจกรรมวนัส าคญัอย่างตอ่เน่ือง 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

1) โรงเรียนไดมี้การน าขอ้มลูการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ าปีมาวิเคราะห ์สงัเคราะหแ์ละ
ประเมินผลการด าเนินงานรว่มกันระหว่างโรงเรียน ผูป้กครองและชุมชน  เพ่ือน ามาปรบัปรุงรูปแบบการจดั
กิจกรรม/โครงการใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและบริบทของโรงเรียนในทกุปีการศกึษา 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1) สง่เสรมิใหค้รูท าการวิจยัเพ่ือแกปั้ญหาในการเรียนรูร้ว่มกนั  โดยการศกึษารูปแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีสง่ผลใหผู้เ้รียนมีพฒันาการดา้นทกัษะการคิดวิเคราะห ์ คดิสงัเคราะห ์ มีทกัษะในการท างาน
รว่มกนั  ความสามารถในการท างานเป็นทีมของผูเ้รียน  

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

1) จดักิจกรรมประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัผลการด าเนินงานประกนัคณุภาพภายในให้
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผูป้กครองรบัทราบอยา่งตอ่เน่ือง อย่างนอ้ยภาคเรียนละ 1 ครัง้ ดว้ยส่ือ
แผน่พบั  จดหมายแจง้ประชาสมัพนัธ ์ จลุสารโรงเรียน  ปา้ยนิเทศและทางส่ืออิเล็คทรอนิกส ์
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลกัสตูรโรงเรยีนรม่ไม ้พทุธศกัราช ๒๕๕๓ 

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  ๒๕๕๑ 
(ฉบบัปรบัปรุง ๒๕๖๑) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กจิกรรม ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้             
๑. ภาษาไทย ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๘๐ 
๒. คณิตศาสตร ์ ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๘๐ 
๓. วิทยาศาสตร ์ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 
๔. สงัคมศกึษา ฯ 

๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
     - หนา้ท่ีพลเมือง ฯ 
     -  เศรษฐศาสตร ์
     -  ภมูิศาสตร ์
๕.ประวตัิศาสตร ์ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
๖.สขุศกึษาและพลศกึษา ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
๗.ศิลปะ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
๘. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 
๙. ภาษาตา่งประเทศ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๐๐ 

รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) ๙๖๐ ๙๖๐ ๙๖๐ ๙๙๐ ๙๙๐ ๙๕๐ 
 รายวิชาเพิม่เตมิ   
๑.  หนา้ท่ีพลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

   ๒.  ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร - - - - - ๔๐ 
 กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   ๑.  กิจกรรมแนะแนว ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
   ๒. กิจกรรมนกัเรียน             
     - ลกูเสือ เนตรนาร ี ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
     - กิจกรรมสง่เสริมจริยธรรม / ชมรม ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
   ๓. ภาษาจีน ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
   ๔.  กิจกรรมเพ่ือสงัคม และสาธารณประโยชน ์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ๑๓๐ ๑๓๐ ๑๓๐ ๑๓๐ ๑๓๐ ๑๓๐ 
รวมเวลาเรียนทัง้หมด ๑,๑๓๐ ๑,๑๓๐ ๑,๑๓๐ ๑,๑๖๐ ๑,๑๖๐ ๑,๑๖๐ 

หมายเหต ุเวลาเรียนคิดท่ี ๓๖ สปัดาหต์อ่ปี 
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คณะผู้จดัท า 
 

ทีป่รึกษา 
 นายจิรพงษ์  กีระสนุทรพงษ์   ประธาน 

  
คณะกรรมการด าเนินงาน 

 น.ส.จนัทนา  สภุาพงษ ์   ผูอ้  านวยการ 
 นางทิวาพร  เรอืงวรดากลุ   ผูช้่วยผูอ้  านวยการ 

น.ส.ศภุลกัษณ ์ งามสวุรรณ   ครูประจ าชัน้ 
น.ส.อรววรรณ  อ่ิมสวาสดิ ์   ครูประจ าชัน้ 
น.ส.บญุรกัษา  สงวนพงษ์   ครูประจ าชัน้ 
นางวราภรณ ์  โพธ์ิศิลป์   ครูประจ าชัน้ 
น.ส.กรรณิการ ์ ภแูกว้    ครูประจ าชัน้ 
น.ส.วิภาภรณ ์  กิตติพรพจน ์   ครูประจ าชัน้ 
น.ส.สจุิตรา  คงสรุนิทร ์   ครูประจ าชัน้ 
น.ส.สภุาวดี    ผาสขุ    ครูประจ าชัน้ 
น.ส.วรนิทร  ทิศกลาง   ครูประจ าชัน้ 
น.ส.สธิุดา  วรรณสา   ครูประจ าชัน้ 
น.ส.วาสนา  พุม่พวง   ครูประจ าชัน้ 
นางฤทยัรตัน ์  ไชยชาญ   ครูประจ าชัน้ 
น.ส.อรญัญา    โคตรวิจิตร   ครูประจ าชัน้ 
น.ส.ปวิตรา  จีนาก าเนิด   ครูพเิศษ 
นายพนิิจ  เพิ่มพิพฒัน ์   ครูพเิศษ 
นายรกัษพ์ล  บญุอยู่    ครูพเิศษ 
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