
 

 

 
 
 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา (SAR) 
ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 

โรงเรียนร่มไม้ 
 

เลขที่ ๒๙๙/๒๖   หมู่ที่ ๕   ซอยบ้านสวน-เศรษฐกจิ ๑๒   ถนนเศรษฐกจิ 
ต าบลบ้านสวน  อ าเภอเมือง   จังหวัดชลบุรี   รหสัไปรษณีย์ ๒๐๐๐๐ 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ 
 

 
 
 

 

  
 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

  



 

 

๑ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

ค าน า 

  
รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศกึษา (SAR)  ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ประจ าปีการศกึษา 

๒๕๕๘  จดัท าขึน้ตามพระราชบญัญัติการศกึษาแหง่ชาติ  พทุธศกัราช ๒๕๔๒ มาตรา ๔๘  เป็นการรายงาน
ตอ่หน่วยงานต้นสงักัด  และสาธารณชนเพ่ือให้ทราบถึงการจดัและการพฒันาการศึกษาของโรงเรียนร่มไม้
ตามมาตรฐานท่ีส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานก าหนด   

ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนร่มไม้ได้จัดและพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบ  โดยทุกงาน/       
ทุกโครงการ/ ทุกกิจกรรม มีการวางแผน นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเน่ือง  โรงเรียนได้
วางเป้าหมายและวางแผนกลยทุธ์ในการบริหารงานตา่งๆ โดยค านึงถึงจดุอ่อน จุดแข็ง โอกาส อปุสรรคและ
ข้อเสนอแนะในการพฒันาโรงเรียนจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา 

รายงานฉบับนีมี้การน าเสนอข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน  เป้าหมายท่ีโรงเรียนได้ตัง้ไว้  และผลการ
ด าเนินงานในแตล่ะมาตรฐาน รวมทัง้ผลการประเมินจากหนว่ยงานภายนอก  และแผนการพฒันาโรงเรียนใน
อนาคต  ทัง้นีข้อขอบคณุบคุลากรทกุฝ่ายท่ีช่วยกนัจดัท ารายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศกึษา (SAR)  
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘ ฉบบันีจ้นส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี 

  
       

                    นางสาวจนัทนา  สภุาพงษ์ 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มไม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

๒ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

สารบัญ 

 

ตอนที่ ๑ ๔ 

ข้อมูลพืน้ฐาน ๔ 

๑. ข้อมลูทัว่ไป ................................................................................................................................... ๔ 

๒. ข้อมลูผู้บริหาร .............................................................................................................................. ๕ 

๓. ข้อมลูนกัเรียน  (ณ วนัท่ี ๑๐ มิถนุายน ๒๕๕๘) ............................................................................... ๖ 

๔. ข้อมลูบคุลากร .............................................................................................................................. ๖ 

๕. ข้อมลูด้านอาคารสถานท่ี ............................................................................................................ ๑๐ 

๖. ข้อมลูงบประมาณ ...................................................................................................................... ๑๓ 

๗. ข้อมลูสภาพชมุชนโดยรวม .......................................................................................................... ๑๓ 

๘. โครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษา (ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน) ........................................................ ๑๔ 

๙. แหลง่เรียนรู้ ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ................................................................................................... ๑๕ 

๑๐. ผลงานดีเดน่ในรอบปีท่ีผา่นมา .................................................................................................. ๒๑ 

๑๑. ผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม ................................................................................. ๔๐ 

ตอนที่ ๒ ๔๖ 

แผนปฎิบัตกิารประจ าปีของสถานศึกษา ๔๖ 

๑. การบริหารจดัการศกึษา .............................................................................................................. ๔๖ 
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ................................................................................................. ๔๗ 

๒. วิสยัทศัน์  พนัธกิจ  เปา้หมาย  อตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา ...................................... ๔๘ 

๓. แนวทางการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา ...................................................... ๕๐ 

๔. กลยทุธ์การพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา ........................................................ ๕๐ 

๕. การด าเนินงานตามกลยทุธ์ของสถานศกึษา ................................................................................. ๕๑ 



 

 

๓ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

 

ตอนที่ ๓ ๖๗ 

ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๖๗ 

๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีของสถานศกึษา .................................................... ๖๗ 

๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา .......................................................... ๗๒ 

๓. สรุปผลการประเมินคณุภาพมาตรฐานการศกึษา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ ......................................... ๑๑๐ 

ตอนที่ ๔ ๑๑๗ 

สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ ๑๑๗ 

๑. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม ...........................................................................................๑๑๗ 

๒. ปัจจยัท่ีสง่ผลให้เกิดความส าเร็จ หรือไมส่ าเร็จ .........................................................................๑๑๙ 

๓. แนวทางการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาในปีตอ่ไป ...........................................................๑๑๙ 

๔.   ความต้องการการช่วยเหลือ ....................................................................................................๑๒๑ 
 

 

  
  



 

 

๔ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

ตอนที่ ๑ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

 

๑. ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑ ช่ือโรงเรียนร่มไม้  ที่ตัง้  ๒๙๙/๒๖  ซอย ๑๒  ถนนเศรษฐกิจ  ต าบลบ้านสวน  อ าเภอเมือง
ชลบรีุ  จงัหวดัชลบรีุ  รหสัไปรษณีย์  ๒๐๐๐๐  สังกัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต ๑   
โทรศัพท์  ๐๓๘-๗๙๘๗๓๐-๒  โทรสาร  ๐๓๘-๒๗๖๒๓๗   E-mail :office@rommai.com           

 เว๊บไซท์ : www.rommai.com  
๑.๒ ได้รับอนุญาตจัดตัง้  เม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑.๓ เปิดสอนระดับชัน้ อนบุาล ถึง ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๖ 
๑.๔ เนือ้ที่ ๗ ไร่ ๑๒๔ ตารางวา 
๑.๕ เขตพืน้ท่ีบริการ  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต ๑ 
๑.๖ ประวัตโิรงเรียนโดยย่อ 

 โรงเรียนร่มไม้ ช่ือเดิม โรงเรียนอนุบาลร่มไม้ เป็นโรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต ๑  เร่ิมก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๓๙  และต่อมาในปี ๒๕๕๓ ได้เปล่ียนช่ือโรงเรียนเป็น 
โรงเรียนร่มไม้  โดยนายจิรพงษ์  กีระสุนทรพงษ์  ผู้ ก่อตัง้มีความมุ่งมั่นท่ีจะท าโรงเรียนอนุบาล ท่ีได้
มาตรฐานสากล  โดยมีความเช่ือว่าการเรียนรู้ของเด็กในวยัตัง้แตแ่รกเกิดจนถึง ๖ ขวบ  เป็นช่วงท่ีส าคญัท่ีสดุ
ของชีวิตมนุษย์  การเรียนรู้และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีเด็กได้รับในช่วงนีจ้ะส่งผลต่อพฒันาการด้านต่างๆ ไป
จนตลอดชีวิต  หากเด็กได้รับการพัฒนาด้วยการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม  และการอบรมเลีย้งดูท่ี
ถกูต้องจะชว่ยพฒันาให้เขาเตบิโตขึน้เป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคณุภาพในอนาคต 
 ในการเปิดเรียนครัง้แรกโรงเรียนเปิดเฉพาะระดบัอนบุาลบนพืน้ท่ี ๒ ไร่ ๒๗๕ ตารางวา  โดยมี
นกัเรียนในภาคการศกึษาแรกจ านวน ๗๕ คน  โรงเรียนได้ปรับปรุงและพฒันาระบบการเรียนการสอนอย่าง
ตอ่เน่ืองจนเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชมุชน  และในปี พ.ศ. ๒๕๔๑  โรงเรียนได้เปิดท าการสอนระดบั
ประถมศกึษาขึน้เพ่ือสานตอ่เจตนารมย์ในการพฒันาทรัพยากรบคุคลของชาตใิห้มีคณุภาพ 
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๕ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

แผนที่โรงเรียนร่มไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๒. ข้อมูลผู้บริหาร 

 ๒.๑ ผู้ รับใบอนุญาตและผู้ก่อตัง้ ช่ือ นายจิรพงษ์  กีระสุนทรพงษ์  ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนตัง้แต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๓๙  ถึงปัจจบุนั  

 วศ.บ. จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 MBA New Hampshire College, U.S.A. 

 กรรมการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจงัหวดัชลบรีุ 

 กรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต ๑  
 ๒.๒ ผู้อ านวยการ ช่ือน.ส.จนัทนา  สภุาพงษ์  ปฎิบตัิงานในโรงเรียนตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึงปัจจุบนั 
และในปี พ.ศ.๒๕๕๖ ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการโรงเรียน จนถึงปัจจบุนั 

 กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศกึษา)  มหาวิทยาลยับรูพา 

 กศ.ม. (บริหารการศกึษา) มหาวิทยาลยับรูพา 



 

 

๖ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

 ๒.๓ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ช่ือนางทิวาพร  เรืองวรดากลุ  ปฎิบตัิงานในโรงเรียนตัง้แตปี่ พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง
ปัจจบุนัเป็นเวลา ๑๓ ปี  และด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ยผู้อ านวยการโรงเรียน เม่ือปี พ.ศ.๒๕๕๕ ถึงปัจจบุนั  

 ศศ.บ.  มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ 

๓. ข้อมูลนักเรียน  (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) 

๑) จ านวนนกัเรียนในโรงเรียนทัง้หมด (เตรียมอนบุาล-ป.๖)  ๓๔๘  คน จ าแนกตามระดบัชัน้ท่ีเปิดสอน 
   หมายเหตุ จ านวนนกัเรียนระดบัปฐมวยัและระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (อ.๑-ป.๖) รวมทัง้สิน้ ๒๘๘  คน 
 

ชัน้ 

จ านวนนักเรียนทัง้โรงเรียน 
จ านวนนักเรียนที่มีสทิธ์ิรับเงนิ

อุดหนุน จ านวน 

ชาย หญิง รวม 

นักเรียน

ปกต ิ

นักเรียน

พิการเรียน

ร่วม 

รวม 

ห้องเรียน 

เตรียมอนบุาล ๒๕ ๒๕ ๕๐      ๒ 
อนบุาล ๑ ๔๒ ๓๖ ๗๘ ๗๔ ๐ ๗๔ ๓ 
อนบุาล ๒ ๒๖ ๒๔ ๕๐ ๕๐ ๐ ๕๐ ๒ 
อนบุาล ๓ ๑๔ ๒๔ ๓๘ ๓๗ ๐ ๓๗ ๒ 

รวมก่อนประถมศึกษา ๑๐๗ ๑๐๙ ๒๑๖ ๑๖๑ ๐ ๑๖๑ ๙ 

ประถมศกึษาปีที่ ๑ ๑๐ ๑๑ ๒๑ ๒๑ ๐ ๒๑ ๑ 
ประถมศกึษาปีที่ ๒ ๑๗ ๑๗ ๓๔ ๓๓ ๐ ๓๓ ๒ 
ประถมศกึษาปีที ่๓ ๑๑ ๙ ๒๐ ๒๐ ๐ ๒๐ ๑ 
ประถมศกึษาปีที ่๔ ๑๖ ๑๓ ๒๙ ๒๘ ๐ ๒๘ ๑ 
ประถมศกึษาปีที ่๕ ๑๒ ๗ ๑๙ ๑๘ ๐ ๑๘ ๑ 
ประถมศกึษาปีที่ ๖ ๖ ๓ ๙ ๗ ๐ ๗ ๑ 

รวมประถมศึกษา ๗๒ ๖๐ ๑๓๒ ๑๒๗ ๐ ๑๒๗ ๗ 

รวมทัง้สิน้ ๑๗๙ ๑๖๙ ๓๔๘ ๒๘๘ ๐ ๒๘๘ ๑๖ 

๒) จ านวนนกัเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศกึษาหรือส านกังานกองทนุ
สนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.)  ๑๓๒  คน  คดิเป็นร้อยละ  ๙๗      

๓) จ านวนนกัเรียนท่ีมีน า้หนกัสว่นสงูตามเกณฑ์ของกรมอนามยั  

ระดบัปฐมวยั   



 

 

๗ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

- น า้หนกัตามเกณฑ์ของกรมอนามยั   ๑๒๔ คน  คดิเป็นร้อยละ ๗๔.๖๙ 

- สว่นสงูตามเกณฑ์ของกรมอนามยั   ๑๓๐ คน คดิเป็นร้อยละ ๗๘.๓๑ 

- น า้หนกัตามเกณฑ์ส่วนสงู  ๑๔๓ คน คดิเป็นร้อยละ ๘๖.๑๔ 

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   

- น า้หนกัตามเกณฑ์ของกรมอนามยั   ๘๔  คน  คดิเป็นร้อยละ ๖๕.๓๕ 

- สว่นสงูตามเกณฑ์ของกรมอนามยั   ๙๓   คน คดิเป็นร้อยละ ๗๓.๒๒ 

- น า้หนกัตามเกณฑ์ส่วนสงู  ๑๐๐ คน คดิเป็นร้อยละ ๗๘.๗๔ 

๔) จ านวนนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม  ๐  คน  

๕) จ านวนนกัเรียนมีภาวะทพุโภชนาการ(ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน)๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๓   

๖) จ านวนนกัเรียนปัญญาเลิศ  ๑  คน   

๗) จ านวนนกัเรียนต้องการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ   ๐  คน   

๘) จ านวนนกัเรียนท่ีลาออกกลางคนั(ปัจจบุนั)   ๖  คน  คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๒  

๙) สถิตกิารขาดเรียน   ๐  คน   

๑๐) จ านวนนกัเรียนท่ีเรียนซ า้ชัน้ ระดบัปฐมวยั   ๐   คน   

๑๑) จ านวนนกัเรียนท่ีจบหลกัสตูรระดบัปฐมวยั ( อ.๓)  ๓๘ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  จ านวนนกัเรียน
ท่ีจบหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (ป.๖)  ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

๑๒) ระดบัปฐมวยั มีอตัราสว่นครู : นกัเรียน  =  ๑ : ๑๐   

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มีอตัราส่วนครู : นกัเรียน  =  ๑ : ๑๕   

๑๓) จ านวนนกัเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศลิปะ ดนตรี นาฏศลิป์ วรรณคดีและนนัทนาการ ระดบัปฐมวยั
๑๖๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ๑๓๒  คนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๑๔) จ านวนนกัเรียนท่ีมีคณุลกัษณะเป็นลกูท่ีดีของพ่อ แม ่ผู้ปกครอง ระดบัปฐมวยั ๑๖๖ คน  คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐  ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ๑๒๗  คนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๑๕) จ านวนนกัเรียนท่ีมีคณุลกัษณะเป็นนกัเรียนท่ีดีของโรงเรียน ระดบัปฐมวยั ๑๖๖ คน  คดิเป็นร้อยละ 
๑๐๐  ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ๑๓๒  คนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๑๖) จ านวนนกัเรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคมทัง้ในและนอกประเทศ  ระดบัปฐมวยั 
๑๖๖ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ๑๓๒  คนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 



 

 

๘ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

๑๗) จ านวนนกัเรียนท่ีมีบนัทึกการเรียนรู้จากการอา่นและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่ง
สม ่าเสมอ ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ๑๒๕  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๔.๖๙ 

๑๘) จ านวนนกัเรียนท่ีผา่นการประเมินความสามารถด้านการคดิตามท่ีก าหนดในหลกัสตูรสถานศกึษา  
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ๑๓๒ คน  คดิเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 

๑๙) จ านวนนกัเรียน ท่ีผา่นเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตวัเข้ากบัสงัคมตามท่ีก าหนด
ในหลกัสตูรสถานศกึษา  ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ๑๓๒ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 

๔. ข้อมูลบุคลากร 
ครูประจ าการ 

ที่ ชื่อ- นามสกุล อาย ุ
อายุ
งาน 
(ปี) 

วุฒ ิ สาขาที่ศึกษา วิชาที่สอน 
 

จ านวนชั่วโมง 
ภายใน ภายนอก 

๑ นางทิวาพร  เรืองวรดากลุ ๔๓ ๑๓/๑ ปริญญาตรี 
อตุสาหกรรม
ทอ่งเที่ยว 

ภาษาองักฤษ ๒๔ ๗๒ 

๒ น.ส.จิรภทัร์  ศรีโยธา ๒๓ ๐/๒ ปริญญาตรี ปฐมวยั อนบุาล ๒๔ ๘ 
๓ น.ส.สภุารัตน์ ส าราญพิศ ๓๑ ๒ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ อนบุาล ๒๔ ๐ 
๔ น.ส.สกุานดา  ยัง่ยืน ๒๕ ๒/๑๐ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ อนบุาล ๒๔ ๘ 
๕ น.ส.อไุรวรรณ  แพจ ู ๒๙ ๔ ปริญญาตรี สือ่สารมวลชน อนบุาล ๒๔ ๐ 
๖ น.ส.วาสนา  พุม่พวง ๓๕ ๘  ปริญญาตรี การจดัการ อนบุาล ๒๔ ๒๔ 
๗ นางฤทยัรัตน์  ไชยชาญ ๒๙ ๔/๑๐ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ อนบุาล ๒๔ ๘ 
๘ น.ส.สภุาวดี  ผาสขุ ๒๗ ๐/๒ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ อนบุาล ๒๔ ๒๔ 
๙ น.ส.วรินทร  ทิศกลาง ๔๒ ๔ ปริญญาตรี การตลาด อนบุาล ๒๔ ๑๖ 
๑๐ น.ส.จิราวรรณ  วรรณโนนาม ๒๘ ๓ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ อนบุาล ๒๔ ๘ 
๑๑ น.ส.สจิุตรา  คงสริุนทร์ ๔๑ ๑๐/๖ ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ อนบุาล ๒๔ ๓๒ 
๑๒ น.ส.ณณิฌา   ยินดี ๓๗ ๓/๗ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ อนบุาล ๒๔ ๑๖ 
๑๓ น.ส.ศภุลกัษณ์  งามสวุรรณ ๓๓ ๑๐/๑๑ ปริญญาตรี ภาษาไทย ภาษาไทย ๒๔ ๓๒ 
๑๔ น.ส.ชมพนูทุ  สาทพนัธ์ ๒๙ ๓/๑๑ ปริญญาตรี สงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ ๒๔ ๑๖ 
๑๕ น.ส.บญุรักษา  สงวนพงษ์ ๓๙ ๘ ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ สงัคม ๒๔ ๘ 
๑๖ น.ส.วิภาภรณ์  กิตติพรพจน์ ๓๙ ๒ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ๒๔ ๖๔ 
๑๗ น.ส.อรวรรณ  อ่ิมสวาสดิ ์ ๓๗ ๑๓/๑ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ ศิลปะ ๒๔ ๐ 
๑๘ นางวราภรณ์  โพธ์ิศิลป์ ๔๐ ๑๑/๕ ปริญญาตรี ภาษาไทย ภาษาไทย ๒๔ ๘ 
๑๙ น.ส.ดจุเดือน  นามลงั ๒๓ ๐/๒ ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๒๔ ๑๖ 

๒๐ น.ส.รพีพรรณ  โพธ์ิโชต ิ ๓๐ ๓/๘ ปริญญาตรี 
เทคโนโลยี

ทางการศกึษา 
คอมพิวเตอร์ ๒๔ ๓๒ 



 

 

๙ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

ที่ ชื่อ- นามสกุล อาย ุ
อายุ
งาน 
(ปี) 

วุฒ ิ สาขาที่ศึกษา วิชาที่สอน 
 

จ านวนชั่วโมง 
ภายใน ภายนอก 

๒๑ น.ส.เบญจวรรณ  วิรานวุตัร ๒๙ ๖ ปริญญาตรี 
วิทยาศาสตร์การ

กีฬา 
พละ ๒๔ ๘ 

๒๒ นายทวีสทิธ์ิ  ผิวเรือง ๒๖ ๒ ปริญญาตรี พลศกึษา พละ ๒๔ ๐ 

จ านวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก    ๑๔  คน   คดิเป็นร้อยละ ๖๓.๖๓ 

จ านวนครูท่ีสอนตรงตามความถนดั   ๒๒ คน คดิเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

ครูอัตราจ้าง 

ที่ ชื่อ- นามสกุล อาย ุ

อายุ

งาน 

(ปี) 

วุฒ ิ สาขาที่ศึกษา 
วิชาที่

สอน 

 

จ านวนชั่วโมง 

ภายใน ภายนอก 

๑ น.ส.นิภาภทัร  เติมสขุ ๑๘ ๐/๘ 
ม.๓ และ

หลกัสตูรผู้ช่วย
การพยาบาล 

ผู้ช่วยการพยาบาล 
(Nurse Aid) 

อนบุาล ๒๔ ๐ 

๒ น.ส.สพุรรษา  ศรีวงษ์ ๓๓ ๐/๐ 
ม.๖ และ

หลกัสตูรผู้ช่วย
การพยาบาล 

ผู้ช่วยการพยาบาล 
(Nurse Aid) 

อนบุาล ๒๔ ๐ 

๓ น.ส.ปรีชญา  สอนเต็ม ๒๕ ๐/๑ 
ม.๖ และ

หลกัสตูรผู้ช่วย
การพยาบาล 

ผู้ช่วยการพยาบาล 
(Nurse Aid) 

อนบุาล ๒๔ ๐ 

๔ น.ส.ธญัญาภรณ์  นรินทร์ชาติ ๒๓ ๐/๐ 
ปวช. และ

หลกัสตูรผู้ช่วย
การพยาบาล 

ผู้ช่วยการพยาบาล 
(Nurse Aid) 

อนบุาล ๒๔ ๐ 

๕ น.ส.วาสนา  บญุแต้ม ๒๙ ๐/๘ 
ปวส. และ

หลกัสตูรผู้ช่วย
การพยาบาล 

ผู้ช่วยการพยาบาล 
(Nurse Aid) 

อนบุาล ๒๔ ๐ 

๖ น.ส.สมุล  แถมศิริ ๒๐ ๐/๑ ปวส. การตลาด อนบุาล ๒๔ ๐ 

๗ น.ส.สภุาภรณ์  กลมกลอ่ม ๒๕ ๐/๑ 
ม.๖ และ

หลกัสตูรผู้ช่วย
การพยาบาล 

ผู้ช่วยการพยาบาล 
(Nurse Aid) 

อนบุาล ๒๔ ๐ 



 

 

๑๐ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

ที่ ชื่อ- นามสกุล อาย ุ

อายุ

งาน 

(ปี) 

วุฒ ิ สาขาที่ศึกษา 
วิชาที่

สอน 

 

จ านวนชั่วโมง 

ภายใน ภายนอก 

๘ นายพินิจ  เพิ่มพิพฒัน์ ๒๖ ๐/๙ ปริญญาตรี ดนตรีสากล ดนตรี ๒๔ ๘ 

 

ครูชาวต่างประเทศ 

ที่ ชื่อ- นามสกุล อาย ุ
อายุ
งาน 
(ปี) 

วุฒ ิ สาขาที่ศึกษา วิชาที่สอน 

๑ Miss Laila joy Cacay Ama ๒๖ ๐/๑ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต อนบุาล 

๒ Miss Julie Candelaria Factor   ๒๘ ๑/๑ ปริญญาตรี 
ทางด้านเทคนิคการ

ฝึกหดัครู 
อนบุาล 

๓ 
Miss Kharmelle Grace Bacasmot 
Jose         

๒๘  ปริญญาตรี 
Elementary 
Education 

อนบุาล 

๔ 
Miss Lyn Heart Blanche 
Lignawan  Linaac 

๓๐ ๕/๑ ปริญญาตรี 
Elementary 

Education-English 
Concentration 

อนบุาล 

๕ Miss Noriza Jose Esteban ๓๐ ๓/๔ ปริญญาตรี Science in Education อนบุาล 
๖ Mrs. Mary Grace Sausa ๓๕ ๓/๘ ปริญญาตรี Social Science อนบุาล 

๗ Miss Julie Ann Aquino Rubion ๓๑ 
๐/๑ 

ปริญญาตรี 
ศกึษาศาสตรบณัฑิต 

(มธัยม) 
อนบุาล 

๘ Miss Annalou Bess A.dela Cruz ๓๕ 
๑๐/๒ 

ปริญญาตรี 
ศกึษาศาสตร์ 
ประถมศกึษา 

อนบุาล 

๙ Miss Cristine Marie Canoy Toring ๓๐ ๒/๓ ปริญญาตรี English in Education ประถม 

 

๕. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

 ปัจจบุนัโรงเรียนมีเนือ้ท่ีรวม ๗ ไร่ ๑๒๔ ตารางวา  (จดัซือ้ท่ีดินละแวกใกล้เคียงโรงเรียน  ๓ ไร่ 
๒๗๘ ตารางวา เม่ือปลายปี พ.ศ.๒๕๕๔)  มีอาคารเรียนคอนกรีตทัง้สิน้ ๒ อาคาร  คืออาคาร  Bristlecone  
ซึ่งประกอบด้วยห้องเรียน ๑๔ ห้อง  มีห้องประกอบอ่ืนๆ ได้แก่ ห้องยิมนาสติก ห้องวิชาการอนุบาล ห้อง
พยาบาล ห้องประชุม   ห้องธุรการ  ห้องผู้ อ านวยการและผู้ ช่วยผู้ อ านวยการ   โดยทุกห้องจะมี
เคร่ืองปรับอากาศติดตัง้  ภายในอาคารเรียนจะมีห้องน า้นักเรียนอยู่ทัง้ ๒ ชัน้อาคารเรียนจะติดกับโถง



 

 

๑๑ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

อเนกประสงค์ซึ่งใช้เป็นโรงอาหารและลานเด็กเล่นในร่ม  ส่วนภายนอกอาคารจะมีสระว่ายน า้ขนาดเล็ก
ส าหรับนกัเรียนปฐมวยัโดยเฉพาะ  สนามเดก็เลน่กลางแจ้ง  ลานทรายในร่มและ  สวนพฤกษ์ชาต ิ

 ในส่วนของ อาคาร Sequoia เป็นอาคาร ๕ ชัน้ ประกอบด้วยห้องเรียน ๑๖ ห้อง  ห้องปฏิบตัิการ
วิทยาศาสตร์  ห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องดนตรี  ห้องศิลปะ  ห้องแนะแนว  ห้องพกัครู  ห้องพยาบาล
(แยกชาย-หญิง)  ห้องผู้บริหาร  ห้องสมันา  ร้านค้าสวสัดิการ  ซึ่งห้องทัง้หมดนีจ้ะมีเคร่ืองปรับอากาศติดตัง้
ภายในอาคารจะมีห้องน า้ทุกชัน้  นอกจากนีย้ังมีศูนย์กีฬาในร่มซึ่งสามารถเล่นกีฬาได้หลายชนิด อาทิ         
ฟตุซอล บาสเก็ตบอล  แบดมินตนั  วอลเล่ย์บอล  ตระกร้อ เป็นต้น  และมีพืน้ท่ีส าหรับเลน่ปิงปองโดยเฉพาะ  
สว่นภายนอกอาคารจะมีสระวา่ยน า้ขนาดใหญ่และสนามเดก็เลน่กลางแจ้ง 

 สภาพแวดล้อมในโรงเรียนจะมีไม้ยืนต้นและไม้ประดบัท าให้ดรู่มร่ืน  มีจดุจอดรถรับ-ส่งนกัเรียน
ในร่มและลานจอดรถเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง  นอกจากนีโ้รงเรียนยังมีสนาม
เทนนิสและสนามกีฬาซึ่งประกอบไปด้วยสนามฟุตบอล  ศาลาพักผ่อนและสนามเด็กเล่นกลาง แจ้ง            
บนลานทราย  ซึง่สนามทัง้สองนีจ้ะอยูห่า่งจากโรงเรียนประมาณ  ๕๐  เมตร 

 ต่อมาในปีการศึกษา  ๒๕๕๔  นีท้างโรงเรียนได้สร้างลานจอดรถ บนเนือ้ท่ีประมาณ   ๓ ไร่   
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กบัผู้ปกครองหรือผู้ ท่ีเข้ามาติดตอ่กบัทางโรงเรียน  โดยสามารถจอดรถยนต์ได้ถึง 
จ านวน ๑๒๐ คนั  และนอกจากนีย้งัมีสนามกีฬา  สนามเด็กเล่น  สวนหย่อมและแปลงเกษตรให้กบันกัเรียน  
ซึ่งโรงเรียนได้ลงทุนไปทัง้สิน้กว่า ๓๕ ล้านบาท  และได้เปิดใช้งานตัง้แต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เร่ือยมาจนถึง
ปัจจบุนั 

 

ตารางแสดงจ านวนห้องเรียนและห้องประกอบอ่ืนๆ 

อาคาร รายการห้อง จ านวน(ห้อง) 

อาคารเรียน 
Bristlecone 

ห้องเรียน ๑๔ 

ห้องธุรการ ๑ 

ห้องผู้อ านวยการ ๑ 

ห้องผู้ชว่ยผู้อ านวยการ ๑ 

ห้องหวัหน้าฝ่าย ๑ 

ห้องประชมุ ๑ 

ห้องพยาบาล ๑ 

ห้องวิชาการแผนกอนบุาล ๑ 

ห้องยิมนาสตกิ ๑ 

ห้องน า้นกัเรียน ๒๒ 



 

 

๑๒ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

อาคาร รายการห้อง จ านวน(ห้อง) 

ห้องน า้ครูและผู้ปกครอง ๕ 

ห้องเก็บวสัดคุรุภณัฑ์ ๒ 

หอพกัครูประจ าโรงเรียน ๑ 

อาคารเรียน 
Sequoia 

ห้องเรียน ๑๖ 

ห้องศลิปะ ๑ 

ห้องคอมพิวเตอร์ ๑ 

ห้องวิทยาศาสตร์ ๑ 

ห้องสมดุ ๑ 

ห้องแนะแนว ๑ 

ห้องปฐมพยาบาล ๒ 

ห้องผู้บริหาร ๓ 

ห้องพกัครู ๑ 

ห้องส านกังาน ๑ 

ห้องประธาน ๑ 

ห้องดนตรี ๑ 

ห้องกิจกรรม ๒ 

ห้องส้วม ๒๔ 

ห้องอาบน า้ ๘ 

ห้องสมันาและห้องอาหารครู ๑ 

ร้านค้าภายในโรงเรียน ๑ 

อาคารประกอบ ห้องส้วม ๔ 

ห้องอาบน า้ ๓ 

ห้องวสัดคุรุภณัฑ์ ๒ 

โรงครัว ๑ 

ห้องซกัล้าง ๑ 

ห้องพกัคนงาน ๔ 



 

 

๑๓ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

๖. ข้อมูลงบประมาณ  

 งบประมาณ (รับ-จา่ย) 
รายรับ บาท รายจ่าย บาท 

เงินงบประมาณ 
(เงินอดุหนนุรายหวั) 

๓,๕๙๔,๔๘๒.๖๙ งบด าเนินการ/เงินเดือน-คา่จ้าง ๑๓,๗๐๐,๕๑๘.๖๕ 

เงินนอกงบประมาณ ๓๐,๙๘๒,๓๒๐.๐๐ งบพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา ๑๔,๙๗๕,๖๔๔.๗๘ 
เงินอื่นๆ(จ าหนา่ยสนิค้า, 
คา่รถโรงเรียน) 

๑,๓๔๘,๑๒๕.๐๐ งบอื่นๆ - 

รวมรายรับ ๓๕,๙๒๔,๙๒๗.๖๙ รวมรายจ่าย ๒๘,๖๗๖,๑๖๓.๔๓ 

 
 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินคา่จ้าง คดิเป็นร้อยละ  ๓๘.๑๔ ของรายรับ 
 งบพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา คดิเป็นร้อยละ ๔๑.๖๘ ของรายรับ 

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม   

๑) โรงเรียนร่มไม้ตัง้อยู่ในชุมชนเมืองใหญ่  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง  
รับราชการ  และเกษตรกร  สภาพเศรษฐกิจของชุมชนค่อนข้างดี  ประชากรในชุมชนร้อยละ ๙๐ นับถือ 
ศาสนาพทุธ  ประเพณี / ศลิปวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป คือ ประเพณีวิ่งควาย   

๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ร้อยละ ๔๘.๖๐ จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  และร้อยละ ๔๑.๑๒  
จบการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี   อาชีพหลกั คือ ค้าขาย  ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/
รายได้โดยเฉล่ียตอ่ครอบครัว ตอ่ปี ๔๘๐,๐๐๐ บาท  จ านวนคนเฉล่ียตอ่ครอบครัว  ๔ คน 

๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน  โรงเรียนตัง้อยู่ในชุมชนจึงอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ เช่น วัด 
พิพิธภณัฑ์ และฯลฯ  ท าให้นกัเรียนมีโอกาสได้ใช้แหลง่การเรียนรู้นอกห้องเรียนได้หลากหลาย    ผู้ปกครองให้
การดแูลเอาใจใส่นกัเรียนเป็นอย่างดี   ให้ความร่วมมือกบัโรงเรียนและสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ ของโรงเรียน
รวมทัง้การมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ตา่งๆ แก่นกัเรียน 

เน่ืองจากโรงเรียนจดัการศกึษาอย่างมีคณุภาพ   ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ คอ่นข้างสงูโดย
ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือหรือสนบัสนนุจากแหล่งใดๆ    ส่งผลให้คา่ใช้จ่ายของโรงเรียนคอ่นข้างสูงเม่ือเทียบกับ
โรงเรียนอ่ืน 



 

 

๑๔ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

 

๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา (ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน) 

                  โรงเรียนมีการจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา ๒๕๕๓ ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานแกนกลางฯ 
พทุธศกัราช  ๒๕๕๑  โดยมีโครงสร้าง ดงันี ้
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ๑. ภาษาไทย ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๘๐ 

๒. คณิตศาสตร์ ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๘๐ 

๓. วิทยาศาสตร์ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๔. สงัคมศกึษาฯ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

๕. ประวตัิศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๖. สขุศกึษาและพลศกึษา ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

๗. ศิลปะ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

๘. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๙. ภาษาตา่งประเทศ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม 
 ๑. ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔๐ 

๒. หน้าที่พลเมือง ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

รวมรายวิชาพืน้ฐานและเพิ่มเติม ๙๘๐ ๙๘๐ ๙๘๐ ๑๐๒๐ ๑๐๒๐ ๑๐๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

๑. กิจกรรมแนะแนว ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

๒. กิจกรรมนกัเรียน             
     - ลกูเสอื เนตรนารี ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
     - กิจกรรมสง่เสริมจริยธรรม / ชมรม ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

๓. ภาษาจีน ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

๔. กิจกรรมเพื่อสงัคม และสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
รวมเวลาเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ๑๓๐ ๑๓๐ ๑๓๐ ๑๓๐ ๑๓๐ ๑๓๐ 

รวมเวลาเรียนทัง้หมด ๑๑๑๐ ๑๑๑๐ ๑๑๑๐ ๑๑๕๐ ๑๑๕๐ ๑๑๕๐ 

หมายเหต ุเวลาเรียนคิดที่ ๓๖ สปัดาห์ตอ่ปี   



 

 

๑๕ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

 

๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 ๑) ห้องสมดุ มีขนาด ๑๓๐ ตารางเมตร มีหนงัสือในห้องสมดุ จ านวน ๖,๐๐๐ เลม่ 
  การสืบค้นหนงัสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ดวิอี ้  จ านวนนกัเรียนท่ีใช้ห้องสมดุในปีการศกึษา
๒๕๕๘  เฉล่ีย ๕๐ คน ตอ่ วนั  คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๘๗  ของนกัเรียนทัง้หมด 

๒) ห้องปฏิบตักิารมีทัง้หมด ๙ ห้อง  ได้แก่ 
ห้องคอมพิวเตอร์ ๑  ห้อง  ห้องวิทยาศาสตร์ ๑  ห้อง 
ห้องศลิปะ  ๑  ห้อง  ห้องดนตรี  ๑  ห้อง  
ห้องพยาบาล  ๒  ห้อง  ห้องแนะแนว  ๑  ห้อง 
ห้องยิมนาสตกิ  ๑  ห้อง  ห้อมสมัมนา   ๑  ห้อง    

 และห้องสนัทนาการอ่ืนๆ  (สนามกีฬา สนามเดก็เลน่   ลานทราย  โถงอเนกประสงค์        
สระวา่ยน า้อนบุาล  สระวา่ยน า้ประถม  ศนูย์กีฬาในร่ม  และสวนพฤกษ์ชาต)ิ  

๓) เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งาน มีทัง้หมด ๓๑ เคร่ือง 
ใช้ในการเรียนการสอน   ๒๗ เคร่ือง 
ใช้สืบค้นข้อมลูทางอินเทอร์เน็ตได้  ๓ เคร่ือง 
ใช้เป็นส่ือเทคโนโลยีในห้องวิทยาศาสตร์ ๑ เคร่ือง 

 จ านวนนกัเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศกึษา ๒๕๕๘ เฉล่ีย ๔๖ คน ตอ่วนั  
คดิเป็นร้อยละ ๓๔.๘๔  ของนกัเรียนทัง้หมด 

ใช้เพ่ือการบริหารจดัการ   ๙ เคร่ือง 
 ๔) แหลง่เรียนรู้ภายในโรงเรียน 

  ๔.๑  ห้องคอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง เป็นห้องปรับอากาศมีขนาด ๒๔ ตารางเมตร มีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนจ านวน ๒๗ เคร่ือง   ซึง่เช่ือมตอ่เครือขา่ยระบบแลนด์และสามารถใช้
งานอินเตอร์เน็ตได้ทกุเคร่ือง   นอกจากการใช้งานอินเตอร์เน็ตในห้องเรียนแล้ว   โรงเรียนยงัเปิดโอกาสให้
นกัเรียนเข้าไปใช้งานในชว่งพกักลางวนัสปัดาห์ละสามวนัอีกด้วย 

  ๔.๒ ห้องยิมนาสตกิ ๑ ห้องเป็นห้องปรับอากาศมีขนาด ๓๖ ตารางเมตร มีอปุกรณ์
ยิมนาสติก  จ านวนทัง้สิน้ ๒๙ ชิน้ 

  ๔.๓ สนามกีฬากลางแจ้ง ๑ สนาม มีขนาด ๑ ไร่ ภายในสนามกีฬามีสนามฟตุบอล 
พร้อมโกล์ด สนาม ขนาด ๒๑x๓๖ เมตร  มีลานทรายขนาด ๑๘๐ ตารางเมตรพร้อมเคร่ืองเล่นจ านวน ๔ ชดุ 
คือชดุสไลเดอร์ใหญ่พร้อมอปุกรณ์ปีนป่าย ๑ ชดุ  ชดุชิงช้าพร้อมสไลเดอร์และแผงปีนป่าย ๑ ชดุ   ม้ากระดก 
๑ ชุด  แผงเชือกปีนป่าย ๑ ชดุ  บาร์โหน ๑ ชดุ  ศาลาพกัผ่อน ๑ ศาลา  ห้องน า้ ๒ ห้องและห้องเก็บอปุกรณ์ 
๑ ห้อง 



 

 

๑๖ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

  ๔.๔ ศนูย์กีฬาในร่ม ๑ สนาม มีขนาด  ๑๙x๓๒ เมตร  ประกอบด้วยแป้นบาสเก็ตบอล 
ขนาด มาตรฐานและประตฟูตุซอล 

   ๔.๕  ห้องเลน่ปิงปอง มีขนาด ๗x๑๑ เมตร มีโต๊ะปิงปอง ๒ ชดุ 
  ๔.๖  สระว่ายน า้ประถม มีขนาด ๒๐x๑๐ เมตร   มีห้องอาบน า้แยกชายหญิงอย่างละ ๔ 
ห้อง 
   ๔.๗  สนามเดก็เลน่บริเวณอาคาร Sequoia มีขนาด ๑๒๐ ตารางเมตร ปดู้วยสนามหญ้า 
เทียมประกอบด้วยเคร่ืองเลน่ปีนป่าย ๑ ชดุ และชดุบ้านจ าลอง ๑ ชดุ 
  ๔.๘  ห้องดนตรี ขนาด ๕๒ ตารางเมตร ประกอบด้วยเคร่ืองดนตรี (คีย์บอร์ด) จ านวน ๒๒ 
เคร่ือง 
   ๔.๙  ห้องวิทยาศาสตร์ ขนาด ๑๐๔ ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องเรียนทางวิทยาศาสตร์   
ห้องเตรียมสารเคมีและอปุกรณ์การสอนอิเลคโทรนิค ได้แก่ คอมพิวเตอร์  โปรเจคเตอร์  และ อปุกรณ์การ 
ทดลองทางวิทย์ศาสตร์ครบครันตามมาตรฐานของ สสวท.  
   ๔.๑๐ ห้องสมันา/ห้องอาหารครู ขนาด ๘๐ ตารางเมตร ประกอบด้วยอปุกรณ์โสตทศัน์และ  
ห้องควบคมุ 
  ๔.๑๑ ร้านค้าภายในโรงเรียน ขนาด ๕๒ ตารางเมตร 
   ๔.๑๒ สนามเทนนิส ๑ สนาม มีขนาดตามมาตรฐาน   มีแปน้บาสเก็ตบอลจ านวน ๒ แปน้  
ส าหรับปรับเป็นสนามบาสเก็ตบอลได้ 
   ๔.๑๓ สนามเดก็เลน่อาคาร Bristlecone ๑ สนาม มีขนาด ๑๕๐ ตารางเมตร พืน้สนามป ู
ด้วยพืน้ยางเพ่ือกนัอบุตัเิหตท่ีุอาจเกิดขึน้ได้   ภายในสนามมีเคร่ืองเลน่ดงันีคื้อ สไลเดอร์ ๒ ตวั  ชิงช้า ๔  
ตวั   ท่ีนัง่สปริงโยก ๒ ตวั บ้านเล็ก ๑ หลงั 
   ๔.๑๔ ลานทราย มีขนาด ๑๒๐ ตารางเมตร มีเคร่ืองเลน่ดงันีคื้อ ชดุปีนป่ายไม้ ๑ ชดุ  ชดุปีน 
ป่ายเหล็ก ๑ ชดุ  บาร์โค้ง ๑ อนั  ม้ากระดก ๑ ชดุ ชิงช้า ๓ ตวั  ท่ีเดนิทรงตวั ๑ อนั 
   ๔.๑๕ โถงอเนกประสงค์ มีขนาด ๒๘๐ ตารางเมตร มีเคร่ืองเลน่ดงันีคื้อ ชดุปีนป่ายพร้อม   
สไลเดอร์ ๒ ชดุวางบนพืน้ยางกนัอบุตัเิหต ุบ้านเล็ก ๑ หลงั 
  ๔.๑๖ สระวา่ยน า้อนบุาล มีขนาด ๕x๘ เมตร มีท่ีอาบน า้ ๔ ชดุ 
  ๔.๑๗ สวนพฤกษ์ชาต ิมีขนาด ๕๐๐ ตารางเมตร มีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มร่ืนจ านวน ๔ ต้น 



 

 

๑๗ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

 

  แหล่งเรียนรู้ ระดับชัน้ สถติกิารใช้(ครัง้/
สัปดาห์) 

ห้องคอมพิวเตอร์ อนบุาล ๗ 

ประถม ๗ 

ห้องยิมนาสตกิ อนบุาล ๑๐ 

ศนูย์กีฬาในร่ม ประถม ๗ 

สระวา่ยน า้อนบุาล อนบุาล ๑๐ 

สระวา่ยน า้ประถม ประถม ๔ 

สนามเดก็เลน่ อนบุาล  ตลอดปีการศกึษา 

ลานทราย อนบุาล  ตลอดปีการศกึษา 

โถงอเนกประสงค์ อนบุาล  ตลอดปีการศกึษา 

สวนพฤกษ์ชาติ อนบุาล  ตลอดปีการศกึษา 
 

๕) แหลง่เรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนรักการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้                  

ท่ีหลากหลายนอกห้องเรียน  โดยจัดให้มีกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ีในทุกระดับชัน้ตัง้แต่ อ.๑-ป.๖               
โดยก าหนดให้แตล่ะห้องไปทศันศกึษานอกสถานท่ีเฉล่ียภาคการศกึษาละ ๑ ครัง้  

แหล่งการเรียนรู้ภายนอก ระดับชัน้ สถติกิารใช้(ครัง้/ปี) 

แหล่งเรียนรู้รอบโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง   
๑. รอบโรงเรียนร่มไม้ อนบุาล ๑-๓ ๗ 
๒. ตลาดบ้านสวน อนบุาล ๑ ๓ 
แหล่งเรียนรู้เก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียวและสถานท่ีส าคัญ
ในท้องถิ่น 

  

๑. สวนสตัว์เปิดเขาเขียว อนบุาล ๑ ๓ 
๒. พิพิธภณัฑ์สตัว์น า้บางแสน  สถาบนัวิทยาศาสตร์ทาง

ทะเล มหาวิทยาลยับรูพา 
อนบุาล ๒ ๒ 

๓. พิพิธภณัฑ์สตัว์น า้บางแสน  สถาบนัวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล มหาวิทยาลยับรูพา 

ประถม ๑ ๒ 

๔. คา่ยลกูเสือบ้านริมน า้ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประถม ๑-๖ ๗ 



 

 

๑๘ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

แหล่งการเรียนรู้ภายนอก ระดับชัน้ สถติกิารใช้(ครัง้/ปี) 

๕. วดัแสนสขุ จ.ชลบรีุ ประถม ๖ ๑ 
๖. วิหารเทพสถิตพระกิตเิฉลิม (ศาลเจ้าหน่าจาซาไทจือ้)  
       จ.ชลบรีุ 

ประถม ๖ ๑ 

แหล่งเรียนรู้ทางด้านสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม   
๑. วดัอรัญญิกาวาส (วดัป่าชลบรีุ) อนบุาล ๓ ๒ 
๒. พระบรมสารีริกธาต ุ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั  อนบุาล ๓ ๒ 
แหล่งเรียนรู้ทางด้านอาชีพต่างๆ ในชุมชน   
๑. ตลาดบ้านสวน อนบุาล ๑ ๓ 
๒. สวนผกัไฮโดรโปนิกส์ อ.บ้านสวน จ.ชลบรีุ อนบุาล ๒ ๒ 
๓. ร้านข้าวหลาม  ตลาดหนองมน ต.แสนสขุ จ.ชลบรีุ ประถม ๒ ๒ 
๔. ศนูย์อตุสาหกรรมอ้อยและน า้ตาล อ.บางพระ จ. ชลบรีุ ประถม ๓ ๑ 
๕. ศนูย์แสดงเคร่ืองจกัสานท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก กลุม่จกัสาน

ชมุชนยอ่ยท่ี ๑ เทศบาลเมืองพนสันิคม จ.ชลบรีุ  
ประถม ๔ ๑ 

๖. แหลง่เพาะเลีย้งกระบือ  มินิมรู่าห์ฟาร์มหรือฟาร์มควาย
นมสายพนัธุ์มรู่าห์ อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 

ประถม ๕ ๑ 

แหล่งเรียนรู้ทางด้านทรัพยากรทางธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

  

๑. คา่ยเยาวชนสีเขียว ครัง้ท่ี ๑๑ ณ โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง    ประถม ๖ ๑ 
แหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ   
๑. ศนูย์การเรียนรู้ บริษัทนานมีบคุส์ กรุงเทพมหานคร ประถม ๑-๖ ๗ 

 

 ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผู้ทรงคณุวฒุิ ท่ีสถานศกึษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นกัเรียน 
ในปีการศกึษา ๒๕๕๘ 
  ๖.๑  คณุเมธาวี งามวิไลกร(คณุแม่น้องแป้ง) ให้ความรู้เร่ืองการประดิษฐ์เดคพูาจ สถิติการ
ให้ความรู้ในโรงเรียน  ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๑ จ านวน ๑ ครัง้/ปี 
  ๖.๒  คณุเจริสา เจริญกิจชาญชยั(คณุแมน้่องจสั) และ คณุพิไลพร เสริมพฒันา(คณุแม่น้อง
ข้าวจ้าว) ให้ความรู้เร่ืองการประดิษฐ์การ์ด สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน  ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๒ Beta  
จ านวน ๑ ครัง้/ปี 
  ๖.๓  คณุนิตยา เข็มขาว(คณุแม่น้องชะเอม) ให้ความรู้เร่ืองการแตง่หน้าคพัเค้ก สถิติการให้
ความรู้ในโรงเรียน  ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๒ Alpha จ านวน ๑ ครัง้/ปี 



 

 

๑๙ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

   ๖.๔  คณุสุข์ธรรมิตาว์ เลิศด ารงธรรม(คณุแม่น้องเป็นหนึ่ง) ให้ความรู้เร่ืองการระบายสีปนู
ปลาสเตอร์ สถิตกิารให้ความรู้ในโรงเรียน  ระดบัชัน้อนบุาล ๑ Banana จ านวน ๑ ครัง้/ปี  
  ๖.๕  คณุสายสนีุย์ เตจ๊ะ (คณุแมน้่องนิว) คณุสิริวิมล มากศรทรง (คณุแมน้่องตนุตนุ)   
คณุอุดมรัศม์ ลาภิเศษพนัธุ์  (คณุแม่น้องดธียร) คณุฤทยัชนก จาตรุนต์ (คณุแม่น้องทกัษ์) คณุสิรินทร์ณา สุข
รุ่ง(คณุแม่น้องเรนน่ี) และ คณุศศิยา เลิศจิตรเลขา (คณุแม่น้องอะนะ) ให้ความรู้เร่ืองการท าเก๊ียวกล้วยหอม
และเก๊ียวหม ูสถิตกิารให้ความรู้ในโรงเรียน  ระดบัชัน้อนบุาล ๑ Peach จ านวน ๑ ครัง้/ปี 
   ๖.๖  คุณพรพรรณ เสีย้วทอง(คณุแม่น้องนินา) และ คุณน า้ฝน ปลืม้สนัเทียะ(คณุแม่น้อง
พอใจ) ให้ความรู้เร่ืองการประดิษฐ์ภาพจากทรายสี สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน  ระดับชัน้อนุบาล ๓ 
Orange จ านวน ๑ ครัง้/ปี 
  ๖.๗  คณุเยาวลักษณ์ ผาดผ่อง(คุณแม่น้องอากิ) ให้ความรู้เร่ืองการแต่งหน้าคพัเค้ก สถิติ
การให้ความรู้ในโรงเรียน  ระดบัชัน้อนบุาล ๓ Orange จ านวน ๑ ครัง้/ปี 
  ๖.๘  คุณอรสา ยินดีสุข(คุณแม่น้องกัญจน์) คุณเขมิกา ปัญญสังข์(คุณแม่น้องเมย์) และ 
คณุเยาวลกัษณ์ ผาดผ่อง(คณุแม่น้องอากิ) ให้ความรู้เร่ืองการแตง่หน้าคพัเค้ก สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน  
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๒ – ๔ จ านวน ๓ ครัง้/ปี 
   ๖.๙  คณะผู้ปกครองและคณุครูในระดบัชัน้อนบุาล  ให้ความรู้เร่ืองการเรียนรู้โครงงานบ้าน
นกัวิทยาศาสตร์น้อย ในหวัข้อเร่ือง “ท่องโลกกาลเวลา” สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน  ระดบัชัน้อนบุาล ๑-๓ 
จ านวน ๗ ครัง้/ปี 
  ๖.๑๐ คณุมานิดา ชยัประสาธน์(คณุแม่น้องพี) คณุพวงทอง ฟูเต็มวงศ์(คณุแม่น้องพอร์ช) 
และ คณุณฐิณี อานนท์(คณุแม่น้องพลปัุง้) ให้ความรู้เร่ืองการแตง่หน้าคพัเค้ก สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน  
ระดบัชัน้อนบุาล ๒ Cherry จ านวน ๑ ครัง้/ปี 

๖.๑๑ คณุกลุวดี เทียนทอง (คณุแม่น้องต้นหอม) คณุชลชิชา เลิศหิรัญวงศ์ (คณุแมน้่องฟอร์
ซ่า) และ คณุสิรินชุ ชาลาเริงพนัธ์ (คณุแม่น้องเตชินท์) ให้ความรู้เร่ืองการท าทบัทิมกรอบ สถิติการให้ความรู้
ในโรงเรียน  ระดบัชัน้อนบุาล ๑ Banana จ านวน ๑ ครัง้/ปี 

๖.๑๒ คณุกมลวรรณ จิตตชโลธร(คณุแม่น้องเคลียร์) ให้ความรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ การลอย - 
จม ของวตัถ”ุ สถิตกิารให้ความรู้ในโรงเรียน  ระดบัชัน้อนบุาล ๑ Banana จ านวน ๑ ครัง้/ปี 

๖.๑๓ คณุนิตยา วนาพนัธ์ (คณุแม่น้องชญัญะ) และคณุณฐิณี อานนท์ (คณุแม่น้องพลปัุง้) 
ให้ความรู้เร่ืองโยคะเดก็ สถิตกิารให้ความรู้ในโรงเรียน  ระดบัชัน้อนบุาล ๒ จ านวน ๒ ครัง้/ปี 

๖.๑๔ คณุเกตน์ชนนั สุทธิประภา (คณุแม่น้องพีค) คณุสมรรมย์ รุ่งตระกูลชยั (คณุแม่น้อง
พาย) ให้ความรู้เร่ืองการท าเก๊ียวทอดห่อชีสห่อแฮม สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน  ระดับชัน้อนุบาล ๒ 
Cherry จ านวน ๑ ครัง้/ปี 

๖.๑๕ คณุสุนีย์รัตน์ กิตติคณุ (คณุแม่น้องเอ็ม) ให้ความรู้เร่ืองโยคะเด็ก  สถิติการให้ความรู้



 

 

๒๐ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

ในโรงเรียน  ระดบัชัน้เตรียมอนบุาล Strawberry จ านวน ๑ ครัง้/ปี 
๖.๑๖ คณะผู้ปกครองและคุณครูในระดบัชัน้อนุบาล  ให้ความรู้เร่ืองโครงงานอาหารดีมี

ประโยชน์สถิตกิารให้ความรู้ในโรงเรียน  ระดบัชัน้อนบุาล ๑ – ๓ จ านวน ๗ ครัง้/ปี 
๖.๑๗ คณุพงศ์ศกัดิ์  เลิศด ารงธรรม (คณุพ่อน้องเป็นหนึ่ง)  ให้ความรู้เร่ืองการทายปัญหา

และแจกของรางวลั สถิตกิารให้ความรู้ในโรงเรียน  ระดบัชัน้อนบุาล ๑ ห้อง Apple จ านวน ๑ ครัง้/ปี 

๖.๑๘ คุณสุภัทรา ศิระสากร (คุณแม่น้องเอม่ี) ให้ความรู้เร่ืองอาชีพพนักงานต้อนรับบน
เคร่ืองบนิ สถิตกิารให้ความรู้ในโรงเรียน  ระดบัชัน้อนบุาลปีท่ี ๓ ห้อง Pomelo จ านวน ๑ ครัง้/ปี 

๖.๑๙ คณุวิไลวรรณ เล็กสว่างวงศ์ (คณุแม่น้องน า้หอม)  คณุปรีดิณัฐ สุขวฒันานุกิจ (คณุ
แม่น้องลูกช้าง) และคุณนิตยา วจัฉละกุล (ผู้ปกครองน้องนาโน) ให้ความรู้เร่ืองการท าอาหาร  สถิติการให้
ความรู้ในโรงเรียน  ระดบัชัน้อนบุาลปีท่ี ๓ ห้อง Pomelo จ านวน ๑ ครัง้/ปี 

๖.๒๐ คณุกานต์  สุขรุ่ง และ คณุสิรินทร์ณา  สุขรุ่ง  ให้ความรู้เร่ืองเคร่ืองบิน  สถิติการให้
ความรู้ในโรงเรียน ระดบัชัน้เตรียมอนบุาล จ านวน ๑ ครัง้/ปี 
 
ปราชญ์ชาวบ้าน/  ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/ ผู้เรียน 
ที่ ประเภทความรู้  จ านวนครัง้ 
๑ การประกอบวิชาชีพ ๑ 
๒ การเกษตร - 
๓ คหกรรม ๘ 
๔ หตัถกรรม ๔ 
๕ ศลิปะ/ดนตรี - 
๖ กีฬา - 
๗ วฒันธรรม/จารีต-ประเพณี - 
๘ ศาสนา/คณุธรรม จริยธรรม/คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ - 
๙ ความปลอดภยั/อบุตัเิหต/ุกฎหมาย/ระเบียบวินยั - 
๑๐ สขุภาพ/การแพทย์/สขุอนามยั ๔ 
๑๑ สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร - 
๑๒ วิทยาศาสตร์และอ่ืนๆ ๓ 

 



 

 

๒๑ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

 ๑๐.๑ ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา 
โรงเรียนร่มไม้ 

เกียรติบตัร โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศกึษา
ระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)  

ชัน้ประถมศกึษาปีที่ ๖  ปีการศกึษา ๒๕๕๘ 
คะแนนเฉลีย่รวมห้าวิชา สงูกวา่คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษาชลบรีุ เขต ๑ 

เกียรติบตัร การบริหารจดัการโรงเรียนดีเดน่ 
ระดบัจงัหวดัชลบรีุ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ส านกังานคณะกรรมการ
สง่เสริมการศกึษาเอกชน 

ผู้บริหาร(ระบุชื่อ) 
๑. น.ส.จนัทนา  สภุาพงษ์ ผู้บริหารดีในดวงใจครู 

สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนจงัหวดัชลบรีุ 

๒. นางทิวาพร  เรืองวรดากลุ 
(ผู้ช่วยผู้อ านวยการ)    

ผู้บริหารดีศรีเอกชน 
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษาชลบรีุ  เขต ๑ 

ผู้บริหารต้นแบบประชาธิปไตย 
สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนจงัหวดัชลบรีุ 

ครู(ระบุชื่อ) 
 
๑. น.ส.สจิุตรา   คงสริุนทร์  

รางวลัครูดีเดน่ 
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษาชลบรีุ  เขต ๑ 

รางวลัครูดีด้วยจิตวิญญาณ 
สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนจงัหวดัชลบรีุ 

๒. น.ส.วรินทร  ทิศกลาง รางวลัห้องเรียนคณุภาพ 

สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนจงัหวดัชลบรีุ 

๓. น.ส.วาสนา  พุม่พวง  รางวลัครูผู้ผดงุไว้ซึง่วฒันธรรมไทย 

๔. นางฤทยัรัตน์  ไชยชาญ  รางวลัครูดีในดวงใจเดก็ 

๕. น.ส.เบญจวรรณ  วิรานวุตัร รางวลัผู้ เพยีบพร้อมด้วยจรรยาบรรณครู 

๖. น.ส.ศภุลกัษณ์  งามสวุรรณ  รางวลัครูช านาญการภาษาไทย 

๗. น.ส.วิภาภรณ์  กิตติพรพจน์  รางวลัครูช านาญการสอนวิทยาศาสตร์ 

๘. น.ส.ชมพนูทุ  สาทพนัธ์  รางวลัครูช านาญการภาษาองักฤษ 

๙. น.ส.บญุรักษา  สงวนพงษ์  รางวลัครูช านาญการด้านสงัคมศกึษา 

๑๐. วา่ท่ีร้อยตรีทวีสทิธ์ิ  ผิวเรือง  รางวลัครูช านาญการพลศกึษา 

๑๑. น.ส.ณณิฌา   ยินดี           รางวลัครูช านาญการสอนนาฏศลิป์ 



 

 

๒๒ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๑๒. น.ส.อรวรรณ  อ่ิมสวาสดิ ์ ครูช านาญการสอนงานด้านศิลปะ 

๑๓. น.ส.รพีพรรณ  โพธ์ิโชติ  ครูช านาญการเทคโนโลยีทางการศกึษา 

๑๔. น.ส.ณณิฌา   ยินดี รางวลัครูดีเดน่ระดบัปฐมวยั 
สหวิทยาเขตเมืองชลบรีุ ๒  

 
๑๕. น.ส.อรวรรณ  อ่ิมสวาสดิ ์  รางวลัครูดีเดน่ระดบัประถมศกึษา ช่วงชัน้ต้น 

๑๖. น.ส.วิภาภรณ์  กิตติพรพจน์   รางวลัครูดีเดน่ระดบัประถมศกึษา ช่วงชัน้ปลาย 

นักเรียน(ระบุชื่อ) 
๑. ด.ช.ภมูินทร์  วิมตุติโกศล   

(ป.๖) 

 
เกียรติบตัร นกัเรียนที่มคีะแนนสอบ การทดสอบระดบัชาติขัน้
พืน้ฐาน O-NET เต็ม ๑๐๐ คะแนน ในวิชาภาษาองักฤษ 

 
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ชลบรีุ เขต ๑ 
รางวลัเหรียญทองแดง 

โครงการพฒันาอจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘ 

สถาบนัสง่เสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒. ด.ญ.สภุาพิต  เทพาวฒันาสขุ   
(ป.๔)  

รางวลัเหรียญทอง 
จากการแขง่ขนัวา่ยน า้ ประเภทวา่ยทา่ผีเสือ้ ๑๐๐ เมตร   
ทา่ฟรีสไตล์ ๑๐๐ เมตร และทา่กรรเชียง ๕๐ เมตร 

รางวลัเหรียญเงิน 
จากการแขง่ขนัวา่ยน า้ ประเภทวา่ยทา่ผีเสือ้ ๕๐ เมตร  
ทา่กบ ๕๐ เมตร และทา่ผลดัผสม ๔ คณู ๕๐ เมตร 

รางวลัเหรียญทองแดง 
จากการแขง่ขนัประเภท วา่ยทา่ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร  

ทา่กบ ๑๐๐ เมตร และทา่วา่ยผลดัฟรีสไตล์ ๔ คณู ๕๐ เมตร 

 
พทัยาโอเพน่ ครัง้ที่ ๑๓ 

ประจ าปี ๒๕๕๙  
ณ โรงเรียนเมืองพทัยา ๑๑   
อ.บางละมงุ จ.ชลบรีุ   

รางวลัเหรียญเงิน 
จากการแขง่ขนัวา่ยน า้ ทา่กรรเชียง ๕๐ เมตร  

ประเภทหญิง รุ่นอาย ุ๑๐ ปี 
รางวลัเหรียญทองแดง  

จากการแขง่ขนัทา่กรรเชียง ๑๐๐ เมตร 
ประเภทหญิง รุ่นอาย ุ๑๐ ปี 

กีฬานกัเรียนนกัศกึษา  
จงัหวดัชลบรีุ ประจ าปี ๒๕๕๘ 

๓. ด.ช.ศรีพสษิฐ์  ประพนัธ์   
(ป.๑)  

ถ้วยรางวลัชนะเลศิ 
จากการแขง่ขนัเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายไุมเ่กิน ๗ ปี 

ถ้วยรางวลัชนะเลศิ 
จากการแขง่ขนัเทนนิส ประเภทตข้ีามตาขา่ย 

 รางวลัเหรียญเงิน 
จากการแขง่ขนัเทนนิส ตีแบคแฮนด์ใสเ่ปา้ ประเภททีม  

การแขง่ขนั Tennis ๑๐s 
Junior Championships 
๒๐๑๕ ครัง้ที่ ๓ (ITF)  

ณ สนามศนูย์กีฬาเยาวชน
จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 



 

 

๒๓ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

รางวลัเหรียญเงิน 
จากการแขง่ขนัเทนนิส ตีโฟร์แฮนใสเ่ปา้ ประเภททีม  

รางวลัเหรียญทองแดง 
จากการแขง่ขนัเทนนิส ตีแบคแฮนด์&โฟร์แฮน ประเภททีม  

๔. ด.ญ.นภศมล  เภตรา   
(ป.๒) 

รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบัสอง ระดบัประถมศกึษา  
การประกวดบรรยายธรรมะ  

ในงานมหกรรมสง่เสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
พฒันาผู้ เรียนด้านพระพทุธศาสนา  
เฉลมิพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ณ วดัใหญ่อินทราราม 
(พระอารามหลวง)  
จงัหวดัชลบรีุ 

๕. ด.ช.จิรัฎฐ์  พรมมารี   
(ป.๓)  

รางวลัชมเชย อนัดบัท่ี ๑ ระดบัจงัหวดั 
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ ๓-๔ 

โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครัง้ที่ ๓๔ 

ชมรม 
พทุธศาสตร์สากลในอปุถมัภ์ 
สมเดจ็พระมหารัชมงัคลาจารย์ 

 

๖. ด.ญ.ปภาดา  วนขจรไกร  
(ป.๔)   

รางวลัชมเชย อนัดบัท่ี ๑ ระดบัจงัหวดั 
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ ๓-๔ 

โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครัง้ที่ ๓๔ 

๗. ด.ญ.รญา   นามวฒัน์  
(ป.๔)  

รางวลัชมเชย อนัดบัท่ี ๒ ระดบัจงัหวดั 
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ ๓-๔ 

โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครัง้ที่ ๓๔ 

๘. ด.ญ.ณฐันิช   แซโ่ง้ว   
(ป.๕)   

รางวลัชมเชย อนัดบัท่ี ๑ ระดบัจงัหวดั 
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ ๕-๖ 

โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครัง้ที่ ๓๔ 

๙. ด.ญ.ณฐัชยา  มคัครากลุ   
(ป.๕)   

รางวลัชมเชย อนัดบัท่ี ๒ ระดบัจงัหวดั 
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ ๕-๖ 

โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครัง้ที่ ๓๔ 

๑๐. ด.ช.พีรวสั  พฒันศิริเจริญ   
(ป.๕) 

รางวลัชมเชย อนัดบัท่ี ๓ ระดบัจงัหวดั 
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ ๕-๖ 

โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครัง้ที่ ๓๔ 
๑๑. ด.ช.กฤษณชุา  วสเุนตรกลุ  

(ป.๒) 
รางวลั ระดบัคณุภาพเหรียญทอง 

การประกวดมารยาทไทย ระดบัชัน้ ป.๑-๓ 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 

ครัง้ที่ ๖๕ 
ระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษาชลบรีุ เขต ๑ 

 
 

๑๒. ด.ญ.องัศวีร์  องัประภาพรชยั 
(ป.๒) 

รางวลั ระดบัคณุภาพเหรียญทอง 
การประกวดมารยาทไทย ระดบัชัน้ ป.๑-๓ 

๑๓. ด.ช.พลฏัฐ์  อินทรพรอดุม   

(ป.๖) 
รางวลั ระดบัคณุภาพเหรียญทอง 

การแขง่ขนัการวาดภาพระบายส ีระดบัชัน้ ป.๔-๖ 



 

 

๒๔ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๑๔. ด.ญ.ณภทัร  เหลอืงแสนสะอาด   
(ป.๕) 

รางวลั ระดบัคณุภาพเหรียญทอง 
การแขง่ขนัขบัร้องเพลงสากล หญิง ระดบัชัน้ ป.๑-๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
ครัง้ที่ ๖๕ 

ระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษาชลบรีุ เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
ครัง้ที่ ๖๕ 

ระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา

๑๕. ด.ญ.ธนพร  ถีนานนท์   
(ป.๔) 

รางวลั ระดบัคณุภาพเหรียญทอง 
การแขง่ขนัขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดบัชัน้ ป.๑-๖ 

๑๖. ด.ญ.ชาลสิา  ไช่   
(ป.๓) 

รางวลั ระดบัคณุภาพเหรียญเงิน 
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 

ระดบัชัน้ป.๑-๓ 
๑๗. ด.ญ.มนสันนัท์  กลุวงศ์  

(ป.๓) 
๑๘. ด.ช.นนทนตัถ์  กลิน่ชาต ิ  

(ป.๕) 
รางวลั ระดบัคณุภาพเหรียญเงิน 

การประกวดมารยาทไทย  
ระดบัชัน้ ป.๔-๖ 

๑๙. ด.ญ.ศรันย์ภทัร์  เสริมพฒันา      
(ป.๔) 

๒๐. ด.ญ.ณฐันิช  แซโ่ง้ว   
(ป.๕) 

รางวลั ระดบัคณุภาพเหรียญเงิน 
การใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) 

ระดบัชัน้ ป.๔-๖ 
๒๑. ด.ช.อาทิดนย์  พฤฒิทววีฒัน์     

(ป.๖) 
๒๒. ด.ช.คณุธรรม  วฒันศิรางค์   

(อ.๓) 
รางวลั ระดบัคณุภาพเหรียญเงิน 

การปัน้ดินน า้มนั 
ระดบัปฐมวยั 

๒๓. ด.ญ.ณรัชชา  ศิลปช านาญ   
(อ.๓) 

๒๔. ด.ญ.สธุาภทัร  โชคจรัสกิจ   
(อ.๓) 

๒๕. ด.ญ.ญาดา  ตนัติตระการวฒันา   
(อ.๓)  

เกียรติบตัรรางวลั ระดบัคณุภาพเหรียญทองแดง 
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตดั ปะ กระดาษ 

ระดบัปฐมวยั 

๒๖. ด.ญ.พชันิดา  ล้อถาวร   
(อ.๓) 

๒๗. ด.ญ.อนญัญา  ขณัฑวีระมงคล  
(อ.๓) 

๒๘. ด.ญ.ณฐมน  กาฝาก   
(ป.๓) 

เกียรติบตัรรางวลั ระดบัคณุภาพเหรียญทองแดง 
การแขง่ขนัประติมากรรม 

ระดบัชัน้ ป.๑-๓ 

๒๙. ด.ญ.วรุณรัตน์  ชมช่ืน   
(ป.๓) 

๓๐. ด.ญ.สริิกมลณ์  สริิกลุพชัร   
(ป.๓) 



 

 

๒๕ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๓๑. ด.ญ.ปภาดา  วนขจรไกร   
(ป.๔) 

เหรียญทองแดง 
การแขง่ขนัประติมากรรม 

ระดบัชัน้ ป.๔-๖ 

ประถมศกึษาชลบรีุ เขต ๑ 
 

๓๒. ด.ญ.ประณตุา  จีนอยู ่  
(ป.๔) 

๓๓. ด.ญ.พชัรพร  ซิม้สกลุ   
(ป.๔) 
 
 

๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ ( Best Practice )  

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วตัถปุระสงค์/เปา้หมาย 
วิธีด าเนินการ 

(ยอ่ๆ) 
ตวับง่ชีค้วามส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑. สปัดาห์การเรียนรู้แบบ
บรูณาการ 

- ส่ง เส ริม ให้นัก เรียน เรียน รู้
ประวัติความเป็นมาในท้องถ่ิน 
สถานที่ส าคญัทางประวตัิศาสตร์  
ลักษณะชุมชนที่อาศัยอยู่ และ
สถานท่ีทอ่งเที่ยวในจงัหวดัชลบรีุ 
- เพื่ อส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
ความรักและภาคภมูิใจในท้องถ่ิน
ของตนเอง 
 

- จัด กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ
ตามหน่วยค าขวัญจังหวัด
ชลบุรี ในสัปดาห์สุดท้าย
ของเดือนมิถุนายน โดย
ก าหนดหวัข้อ ดงันี ้
- ทะเลงาม(ป.๑) 
- ข้าวหลามอร่อย(ป.๒)  
- อ้อยหวาน(ป.๓)   
- จกัสานดี(ป.๔)  
- ประเพณีวิ่งควาย (ป.๕)  
- ชลบรีุ(ป.๖) 

- นักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้ เรียน รู้เก่ียวกับความ
เป็นมาในท้องถ่ิน สถานที่
ส าคัญทางประวัติศาสตร์  
ลกัษณะชุมชนที่อาศัยอยู ่
และสถานที่ท่องเที่ยวใน
จั ง ห วั ด ช ล บุ รี อ ย่ า ง
ความสุขและเกิดความ
ภาคภมูิใจ 

 
 
 



 

 

๒๖ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

๑๐.๓ โครงการ กิจกรรมพิเศษตามนโยบาย/จุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีประสบ
ผลส าเร็จ   

ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑. สง่เสริมคา่นิยมคน
ไทย ๑๒ ประการ   

- เพื่อปลกูฝังให้นกัเรียน
เป็นผู้มีคณุธรรม จริยธรรม
และคณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์ 
- เพื่อสง่เสริมให้นกัเรียน
เป็นผู้มีคา่นยิมหลกัของคน
ไทย ๑๒ ประการ 
 

- จดักิจกรรมเพื่อรณรงค์และปลกูฝัง
ให้นกัเรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและ
คณุลกัษณะที่พงึประสงค์ 
 

- นกัเรียนร้อยละ ๙๘ เป็นผู้มี
คณุธรรมจริยธรรมและ
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามที่
สถานศกึษาก าหนด 
(ข้อที ่๑. มีความรกัชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ / ข้อที ่๓. กตญัญูต่อ
พอ่แม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ / ข้อ
ที ่๔. ใฝ่หาความรู้ หมัน่ศึกษาเล่า
เรียนทัง้ทางตรง และทางออ้ม / ข้อที ่
๙. มีสติรู้ตวั รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบติัตาม
พระราชด ารสัของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั) 

- เพื่อให้การจดัการเรียน
การสอนมีประสทิธิภาพ
และตรงกบัความต้องการ
ของผู้ เรียน 
- เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของนกัเรียนและเปิดโอกาส
ให้นกัเรียนได้มีสว่นร่วม 
เพื่อสง่เสริมให้นกัเรียนได้
กล้าคิดและกล้าแสดงออก
ได้อยา่งถกูต้องตามหลกั
ประชาธิปไตย 

- จดัให้มีการเลอืกตัง้ประธาน  รอง
ประธาน  และกรรมการนกัเรียนปี
การศกึษาละ  ๑  ครัง้  
- กรรมการนกัเรียนเข้าร่วมประชมุ
กบัผู้บริหาร   ภาคเรียนละ  ๒ ครัง้ 
 

- นกัเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้เข้า
ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม
ประชาธิปไตย   
(ข้อที ่๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็น
ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมขุทีถู่กต้อง) 

- เพื่อสร้างจิตส านกึทีด่ีใน
การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 
- เพื่อปลกูฝังให้นกัเรียน
รู้จกัการทิง้ขยะให้ถกูที่และ
สามารถแยกขยะประเภท
ตา่งๆได้ 
- เพื่อให้นกัเรียนสามารถ
น ามารีไซเคิลสิง่ที่เหลอืใช้
ตา่งๆและน าผลติภณัฑ์ที่
ผลติไปใช้ประโยชน์ภายใน

- จดักิจกรรมตามแผนการ
ด าเนินงานอยา่งตอ่เนื่องตลอดปี
การศกึษา ดงันี ้ 

๑. กิจกรรมการรักษาความสะอาด 
๒. กิจกรรมรีไซเคิลขยะ 
 

- นักเรียนร้อยละ ๙๗  ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมรักษ์สิง่แวดล้อม  
( ข้อที่ ๒. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มี
อดุมการณ์ในส่ิงทีดี่งามเพือ่ส่วนรวม) 



 

 

๒๗ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

โรงเรียนและบ้านของ
นกัเรียนได้ 
- เพื่อสร้างจิตส านกึใน
การเป็นประชาชนทีด่ีมี
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน 

สง่เสริมคา่นิยมคนไทย 
๑๒ ประการ (ตอ่)  

- เพื่อปลกูฝังให้นกัเรียนได้
ตระหนกัถึงการใช้
ทรัพยากร  และสิง่แวดล้อม
ทัง้สว่นรวมและสว่นตน
อยา่งประหยดัและรู้คณุคา่ 
- เพื่อให้นกัเรียนตระหนกั
ถึงการรับประทานอาหาร
ได้หมดจาน โดยไมเ่หลอืทิง้ 
เพื่อให้นกัเรียนตระหนกัถึง
การใช้น า้และไฟอยา่งรู้
คณุคา่ 

- จดักิจกรรมสง่เสริมให้นกัเรียนรู้จกั
ประหยดัทรัพยากรธรรมชาติตา่งๆ ใน
ชีวิตประจ าวนั เช่น การประหยดัน า้ 
ประหยดัไฟ รู้จกัการรับประทาน
อาหารให้หมดจานตามแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 
 

- นักเรียนร้อยละ ๙๘  ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมนกัเรียนรู้ประหยดั   
(ข้อที่ ๑๐. รู้จกัด ารงตนอยู่โดยใช้หลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระ
ราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็
แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะ
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี  / ข้อที่ ๑๒ . ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวม และของ
ชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง) 

เพื่อให้นกัเรียนเป็นผู้มี
มารยาทงาม  รู้จกัการ
แสดงความเคารพผู้ใหญ่ มี
กิริยา มารยาทเรียบร้อย  
ออ่นน้อมถ่อมตน พดูจา
สภุาพ  และมีมารยาทใน
การรับประทานอาหาร 

สง่เสริมและฝึกให้นกัเรียนเป็นผู้มี
มารยาทงาม  รู้จกัการแสดงความ
เคารพผู้ใหญ่  มีกิริยามารยาท
เรียบร้อย  ออ่นน้อมถ่อมตน พดูจา
สภุาพ  และมีมารยาทในการ
รับประทานอาหาร 
 

- นักเรียนร้อยละ ๙๓  ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมนักเรียนมารยาท
งาม   
(ข้อที่ ๕ . รักษาวัฒนธรรมประเพณี
ไทยอนังดงาม) 

- เพื่อสง่เสริมให้นกัเรียนมี
ระเบียบวินยัในการเข้าแถว
เคารพธงชาติ 
- เพื่อสง่เสริมให้นกัเรียน
ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน  เช่น การแตง่กาย  
เป็นต้น 
- เพื่อสง่เสริมให้นกัเรียน
ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของ
ห้องเรียน 

ฝึกและสง่เสริมให้นกัเรียนมีระเบยีบ
วินยั  และสามารถปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน 
 

- นักเรียนร้อยละ ๙๐ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมสง่เสริมระเบียบวินยั  
(ข้ อ ที่  ๘ . มี ระ เบี ยบ วินัย  เค ารพ
กฎหมาย ผู้นอ้ยรู้จกัการเคารพผู้ใหญ่) 



 

 

๒๘ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

- ปลกูฝังและสง่เสริมให้
นกัเรียนรักการท าความดี  
มีน า้ใจ  รู้จกัชว่ยเหลอื
ผู้อื่นๆ ด้วยความจริงใจ 
- เพื่อให้เด็กเกิดความ
ภาคภมูิใจและได้รับการ
ชมเชยยกยอ่งเมื่อได้ท า
ความด ี

ก าหนดให้นกัเรียนมีการบนัทกึความ
ดีที่นกัเรียนกระท าอยา่งสม า่เสมอ 

- นักเรียนร้อยละ ๙๘  ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมคนดีศรีร่มไม้  
(ข้อที่ ๑๑. มีความเข้มแข็งทัง้ร่างกาย 
และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจใฝ่ต ่า 
หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลวัต่อ
บาปตามหลกัของศาสนา / ข้อที่ ๖. มี
ศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อ
ผู้อืน่ เผือ่แผ่และแบ่งปัน) 

๒. โครงการสง่เสริม
กิจกรรมทาง
พระพทุธศาสนา  

- เพื่อสง่เสริมให้นกัเรียน
ปฏิบตัิตนเป็น
พทุธศาสนิกชนทีด่ีและเข้า
ร่วมพิธีกรรมทาง
พระพทุธศาสนา 
- เพื่อสง่เสริมให้นกัเรียน
มีคณุธรรมจริยธรรมและ
คา่นิยมที่พงึประสงค์ 
- เพื่อให้นกัเรียนมคีวามรู้
เก่ียวกบัวฒันธรรม
ประเพณีไทย และวนั
ส าคญัทางพระพทุธศาสนา 

- จดัให้นกัเรียนมีสว่นร่วมใน
พิธีกรรมทางพระพทุธศาสนา ดงันี ้
 นกัเรียนประถมร่วมกิจกรรม

สวดมนต์ยาวทกุวนัศกุร์สิน้เดือน 
และท าบญุตกับาตรอาหารแห้ง 
 นกัเรียนทกุคนร่วมกิจกรรม

ท าบญุถวายปัจจยัในวนัเข้าพรรษา 
 นกัเรียนอนบุาล 3 เป็นตวัแทน

ในการร่วมกิจกรรมแหเ่ทียนพรรษา 
-  จดักิจกรรมสง่เสริมให้นกัเรียนมี
ความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมประเพณี
ไทย  และมีคณุธรรมจริยธรรม  และ
คา่นิยมที่พงึประสงค์ 

- นกัเรียนร้อยละ ๙๘ เข้าร่วม
พิธีกรรมทางพระพทุธศาสนา  
- นกัเรียนร้อยละ ๙๕ มี
คณุธรรมจริยธรรม  และคา่นิยม
ที่พงึประสงค์ 
- นกัเรียนร้อยละ ๙๕  มีความรู้
เก่ียวกบัวฒันธรรมประเพณีไทย   

๓. โครงการวนัไหว้ครู - เพื่อให้นกัเรียนได้
ตระหนกัถึงความส าคญั
ของวนัไหว้ครูและระลกึถึง
พระคณุของครู 
- เพื่อให้นกัเรียนได้แสดง
ความกตญัญตูอ่ผู้บริหาร
และคณะครูของโรงเรียน 

- -   จดักิจกรรมไหว้ครูตามแผนการ
ด าเนินงานโครงการ  โดยก าหนด
ในช่วงสปัดาห์ที่ ๒ ของเดือน
มิถนุายน 

- นกัเรียนร้อยละ ๙๕ มคีวาม
ตระหนกัถึงความส าคญัของวนั
ไหว้ครูและพระคณุของครู 
- นกัเรียนร้อยละ ๙๕  ให้
ความร่วมมือและเข้าร่วม
กิจกรรมวนัไหว้ครู 

๔.  โครงการตรวจ
สขุภาพนกัเรียน 

- เพื่อให้นกัเรียนทกุคนมี
สขุภาพ และอนามยัที่ดี- 
ผู้ปกครองและนกัเรียนเห็น
ประโยชน์ของการตรวจ
สขุภาพ 
- สร้างความสมัพนัธ์อนัดี

จดัให้นกัเรียนทกุคนเข้ารับการตรวจ
สขุภาพตามแผนการด าเนินงาน
โครงการ 

- นกัเรียนร้อยละ๙๕ เข้ารับการ
ตรวจสขุภาพ  



 

 

๒๙ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ระหวา่งโรงเรียนกบัองค์กร
ภายนอก 

๕. โครงการวนัแม ่ - เพื่อปลกูฝังคณุธรรม
แก่เดก็และให้ยดึมัน่
จงรักภกัดตีอ่ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
- เพื่อให้นกัเรียนทราบใน
พระราชกรณียกิจ และเพื่อ
เป็นการเทิดพระเกียรติ 
- เพื่อให้นกัเรียนระลกึถงึ
พระคณุของแม ่
- เพื่อปลกูฝังให้นกัเรียน
มีความเมตตากรุณา  
เอือ้เฟือ้เผื่อแผ ่ และ
เสยีสละเพื่อสว่นรวม 

- ด าเนินการจดักิจกรรมงานวนัแม่
ตามแผนการด าเนินงานโครงการ 
- จดักิจกรรมการเรียนการสอน
เก่ียวกบัความส าคญัของวนัแม่
แหง่ชาติและพระราชกรณียกิจของ
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิตติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 
- เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีสว่น
ร่วมการจดัการเรียนการสอนโดยการ
ร่วมเป็นวิทยากรเฉพาะกิจตลอด
เดือนสงิหาคม 

- นกัเรียนร้อยละ ๙๘ ตระหนกั
ถึงพระมหากรุณาธิคณุของ
สมเด็จพระราชินีฯ 
- นกัเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
ตระหนกัถึงพระคณุของแมแ่ละ
แสดงออกถงึความกตญัญดู้วย
การร่วมพธีิกราบแม ่
- นกัเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
แสดงออกถงึความมีเมตตา
กรุณา เอือ้เฟือ้เผื่อแผแ่ละ
เสยีสละเพื่อสว่นรวม 
- นกัเรียนร้อยละ ๑๐๐ ให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมและมีผลงาน
ด้านศิลปะหรือดนตรีนาฏศิลป์  

๖. โครงการวนัขึน้ปี
ใหม ่

- เพื่อเป็นการเฉลมิฉลอง
วนัขึน้ปีใหมใ่ห้กบันกัเรียน
และคณุครู 
- เพื่อให้นกัเรียนรู้จกั
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวฒันธรรมที่แตกตา่ง
ของตา่งชาติ 
- เพื่อให้นกัเรียนมี
จิตส านกึในการแบง่ปันเอือ้
อาทรและช่วยเหลอื
ผู้ ด้อยโอกาส 
- เพื่อสง่เสริมให้นกัเรียน
กล้าแสดงออก   
- เพื่อกระชบั
ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่
นกัเรียน ครูกบันกัเรียน 
และครูกบัผู้บริหาร 

- ด าเนินกิจกรรมเลีย้งสงัสรรค์วนัปี
ใหมต่ามแผนการด าเนินงานโครงการ 

- นกัเรียนร้อยละ ๘๕ สนใจ
และเข้าร่วมกิจกรรมวนัปีใหม ่
- นกัเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมแลกเปลีย่น
ของขวญั 
- นกัเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้น า
อาหารมาร่วมรับประทานร่วม
อยา่งสนกุสนาน 
- ครูร้อยละ ๑๐๐ ที่มา
ร่วมงานสงัสรรค์ตอนเย็นได้รับ
ความสนกุสนาน 



 

 

๓๐ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๗. โครงการวนัพอ่ - เพื่อปลกูฝังคณุธรรมแก่
เด็กและให้ยดึมัน่จงรักภกัดี
ตอ่ชาติ ศาสนาและ 
พระมหากษัตริย์ 
- เพื่อให้นกัเรียนทราบใน
พระราชกรณียกิจ และเพื่อ
เป็นการเทิดพระเกียรติ 
- เพื่อให้นกัเรียนระลกึถงึ
พระคณุของพอ่ 
- เพื่อปลกูฝังให้นกัเรียนมี
ความเมตตากรุณา  
เอือ้เฟือ้เผื่อแผ ่ และ
เสยีสละเพื่อสว่นรวม 
 

- ด าเนินการจดักิจกรรมงานวนัพอ่
ตามแผนการด าเนินงานโครงการ 
- จดักิจกรรมการเรียนการสอน
เก่ียวกบัความส าคญัของวนัพอ่
แหง่ชาติและพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ  
- การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มี
สว่นร่วมการจดัการเรียนการสอนโดย
การร่วมเป็นวิทยากรเฉพาะกิจตลอด
เดือนธนัวาคม 

1. -    นกัเรียนร้อยละ ๙๕   ได้
ตระหนกัถึงพระมหากรุณาธิคณุ
และร่วมถวายราชสดดุีแดอ่งค์
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูิ
พลอดลุยเดช 
- นกัเรียนร้อยละ ๙๕  เป็นผู้มี
ความความกตญัญกูตเวทีตอ่พอ่
แมแ่ละรู้จกัตอบแทนบญุคณุผู้มี
พระคณุได้อยา่งเหมาะสมกบัวยั  
- นกัเรียนร้อยละ ๙๘  ให้
ความร่วมมือในกิจกรรมและมี
ผลงานด้านศิลปะหรือดนตรี/
นาฎศิลป์ 
- นกัเรียนร้อยละ ๙๗  ให้
ความร่วมมือในกิจกรรมและมี
ผลงานด้านศิลปะหรือดนตรี/
นาฎศิลป์ 
- ผู้ปกครองร้อยละ ๙๐ มี
ความพงึพอใจและให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรม 

๘. โครงการแคมป์วนั
ปิดเทอม 

- เพื่อให้นกัเรียนได้ใช้
เวลาวา่งในช่วงปิดเทอมให้
เป็นประโยชน์ 
- เพื่อให้นกัเรียนได้มี
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
- ประชาสมัพนัธ์โรงเรียน
ให้กบับคุคลภายนอก 

- จดักิจกรรมตามแผนการ
ด าเนินงานโครงการแคมป์ปิดเทอม 
ในเดือนเมษายน และตลุาคม 

- มีนกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
แคมป์ปิดเทอม เฉลี่ยแคมป์ละ 
๒๐ คนตามเปา้หมายที่ก าหนด 
- นกัเรียนที่เรียนแคมป์ ร้อยละ 
๑๐๐ มีความพงึพอใจในกิจกรรม  

๙. โครงการซ้อม
ปอ้งกนัภยัพิบตัิทาง
ธรรมชาต ิ

- เพื่อให้ครูและนกัเรียน
ปฏิบตัิตนให้ถกูต้องอยา่ง
ปลอดภยัเมื่อเกิดอคัคีภยั
และแผน่ดินไหว 
- เพื่อให้ครูและนกัเรียน
รู้จกัวิธีปฏิบตัตินเมื่อเกิด

- จดักิจกรรมการเตรียมพร้อมเพื่อ
การปอ้งกนัอนัตรายและการปอ้งกนั
ตนเองให้ปลอดภยัเมื่อเกิดเหตกุารณ์
อคัคีภยัและแผน่ดินไหว ตามแผนการ
ด าเนินงานโครงการ คือ ภาคเรียนละ 
๑ ครัง้ 

- นกัเรียนและบคุลากรร้อยละ 
๑๐๐  เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมหนี
ไฟ ตามที่โรงเรียนจดัขึน้  
- นกัเรียนและบคุลากรร้อยละ 
๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมเหตุ
แผน่ดินไหวตามที่โรงรียนจดัขึน้ 



 

 

๓๑ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

อคัคีภยัและแผน่ดินไหว - นกัเรียนและบคุลากรร้อยละ 
๙๘  รู้จกัวิธีการปอ้งกนัตนเอง 
เมื่อเกิดเหตกุารณ์ไฟไหม้และ 
แผน่ดินไหว                            

๑๐. โครงการโรงเรียน
สขีาว 

- เพื่อสนองนโยบาย
โครงการโรงเรียนสขีาวของ
กระทรวงศกึษาธิการ 
- เพื่อให้โรงเรียนปลอดยา
เสพติด  สือ่ลามกอนาจาร  
การพนนั  และทะเลาะ
วิวาทจนได้รับการยกยอ่ง
วา่เป็นโรงเรียนสขีาว 
- เพื่อให้นกัเรียนมคีวามรู้
เร่ืองยาเสพตดิและสิง่มอม
เมาตา่งๆ  และรู้จกัปอ้งกนั
ตนจากอบายมขุเหลา่นัน้ 

- จดักิจกรรมตามแผนการ
ด าเนินงานโครงการเพื่อสง่เสริมการ
ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์เพื่อให้
นกัเรียนหา่งไกลจากยาเสพตดิ 
- ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้เก่ียวกบั
โทษและอตัรายทีเ่กิดจากยาเสพติด 
- ตรวจกระเป๋านกัเรียนเดือนละ ๑ 
ครัง้ เพื่อหาสิง่เสพติดและสือ่ลามก
อนาจาร 

- นกัเรียนร้อยละ ๑๐๐  รู้โทษ
ของยาเสพติดและสิง่ต้องห้าม
ตา่งๆ 
- โรงเรียนเป็นเขตปลอดบหุร่ี
และสารเสพติด  

๑๑. โครงการงานปิด
ภาค 

- เพื่อสง่เสริมให้เดก็ได้
แสดงออกตอ่หน้า
สาธารณชน 
- เพื่อแสดงให้เห็นถงึ
ความสามารถของนกัเรียน 
- เพื่อสร้างความ
ภาคภมูิใจแก่เด็กทีจ่บชัน้
อนบุาลปีที่ ๓ และ
ประถมศกึษาปีที่ ๖ 
- เพื่อเชิดชเูกียรติ
ผู้ปกครองและนกัเรียน
ดีเดน่ประเภทตา่ง ๆ 

- จดัให้มีงานปิดภาคตามแผนการ
ด าเนินงานโครงการเมื่อสิน้ปี
การศกึษา 
- สง่เสริมให้นกัเรียนทกุคนได้มี
โอกาสแสดงออกบนเวท ี
- มอบวฒุิบตัรนกัเรียนทีจ่บ
การศกึษาชัน้อนบุาลปีที่ ๓ และ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ ๖ 
- มอบเกียรติบตัรให้กบับคุลากรครู
ดีเดน่และผู้ปกครองดเีดน่ 

- นกัเรียนร้อยละ  ๙๕  มีความ
ตระหนกัในการเห็นคณุคา่ใน
ตนเอง  มีความมัน่ใจ  กล้า
แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
- นกัเรียนร้อยละ  ๙๕  เข้าร่วม
กิจกรรมในงานวนัปิดภาค 
- เกิดความสมัพนัธ์อนัดี
ระหวา่งโรงเรียน ผู้ปกครอง และ
ชมุชน  

๑๒. โครงการปัจฉิม
นิเทศ 

- เพื่อให้นกัเรียนมคีวาม
รัก ความผกูพนัตอ่เพื่อน
ร่วมสถาบนั   
- เพื่อให้นกัเรียนรัก
สถาบนัของตนเองและ
ระลกึถึงพระคณุของครู 

- จดักิจกรรมปัจฉิมนเิทศนกัเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ ๖ ตามแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 
- จดักิจกรรมพี่อ าลาน้อง และพิธีผกู
ข้อมือเพื่อการกลา่วค าอ าลาระหวา่ง
ครูและศิษย์ 

- นกัเรียนร้อยละ ๑๐๐  เอือ้
อาทรผู้อื่นและกตญัญกูตเวทีตอ่
ผู้มีพระคณุ   
- นกัเรียนร้อยละ ๑๐๐  เกิด
ความซาบซึง้ใจและตระหนกัถงึ
ความผกูพนัท่ีมีตอ่เพื่อนร่วมชัน้



 

 

๓๒ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

- เพื่อให้นกัเรียนได้น า
ค าสัง่สอนของครู 
ความหวงัดีและความ
หว่งใยของครูไปใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต
ตอ่ไป 

เรียน   
- นกัเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้
ตระหนกัถึงความผกูพนัท่ีมตีอ่ครู
และโรงเรียน 

๑๓. โครงการสารวตัร
นกัเรียน 

- เพื่อให้นกัเรียนมคีวาม
เสยีสละเพื่อประโยชน์
สว่นรวม 
- เพื่อให้นกัเรียนมีระเบียบ
วินยั และกล้าแสดงออก 
- เพื่อให้นกัเรียนมคีวาม
รับผิดชอบและมีความ
อดทน 

- สง่เสริมให้นกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ ๔-๖ ฝึกการมีจิต
อาสาในการท าหน้าที่สารวตัรนกัเรียน
เพื่อช่วยดแูลความปลอดภยัของ
นกัเรียนในช่วงเวลาพกักลางวนัและ
หลงัเลกิเรียน 

- สารวตัรนกัเรียนประถม ๔ - ๖ 
ร้อยละ ๑๐๐ ได้ปฏิบตัิหน้าที่
สปัดาห์ละ ๑ วนั โดยเร่ิมต้นใน
เดือนมิถนุายนจนถึงสิน้ปี
การศกึษา 
- สารวตัรนกัเรียนร้อยละ ๙๕  
ท าหน้าที่ของตนอยา่งมี
ประสทิธิภาพอยูใ่นเกณฑ์ดมีาก   
- นกัเรียนประถมร้อยละ ๙๕ ให้
ความร่วมมือตอ่การปฏิบตัิ
หน้าที่ของสารวตัรนกัเรียน 

๑๔. โครงการลอย
กระทง 

- เพื่อให้นกัเรียนได้รู้จกั
ประเพณีไทยและมีสว่น
ร่วมในการอนรัุกษ์
วฒันธรรมไทย 
- เพื่อให้นกัเรียนรู้ประวตัิ
ความเป็นมาของวนัลอย
กระทง 
- เพื่อให้นกัเรียนได้รู้ถงึ
วิธีการรักษา
สภาพแวดล้อมของแมน่ า้
ล าคลอง 

- จดักิจกรรมงานลอยกระทงตาม
แผนการด าเนินงานโครงการ 

- นกัเรียนร้อยละ ๙๘ สามารถ
เห็นคณุคา่ในตนเอง มคีวาม
มัน่ใจ กล้าแสดงออกอยา่ง
เหมาะสม 
- นกัเรียนร้อยละ ๙๘ มมีนษุย
สมัพนัธ์ทดีและให้เกียรติผู้อื่น 
- นกัเรียนร้อยละ ๙๐ ยอมรับ
ความคิดเห็นและวฒันธรรมที่
แตกตา่งได้ 
- นกัเรียนร้อยละ ๙๘ มคีวาม
ตระหนกั รู้คณุคา่ ร่วมอนรัุกษ์
และพฒันาสิง่แวดล้อม 



 

 

๓๓ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑๕. โครงการเงินออม - เพื่อให้นกัเรียนได้เห็น
ประโยชน์ของการออมเงิน  
และการท าบญัชีรายรับ-
รายจา่ย 
- เพื่อสง่เสริมและปลกูฝัง
นิสยัประหยดัอดออมให้กบั
นกัเรียน 
- เพื่อให้นกัเรียนได้มี
ประสบการณ์ตรงในการ
ออมเงินในรูปแบบของการ
หยอดกระปกุในระดบั
อนบุาลและฝากธนาคารใน
ระดบัประถม 

- จดักิจกรรมรับฝากเงินออมตาม
แผนการด าเนินงานโครงการ 
- รณรงค์ให้นกัเรียนรู้จกัการวาง
แผนการอดออมเงิน  และรู้จกัการท า
บนัทกึรายรับรายจ่าย 

- นกัเรียนประถมร้อยละ ๑๐๐ 
มีการออมเงินอยา่งสม ่าเสมอ 
- นกัเรียนระดบัประถมศกึษาปี
ที่ ๓-๖ ร้อยละ ๙๐ สามารถท า
บญัชีรายรับ รายจ่ายได้   

๑๖.โครงการโรงเรียน
สง่เสริมสขุภาพ 

- เพื่อสนองนโยบาย
โครงการโรงเรียนสง่เสริม
สขุภาพของกรมอนามยั  
กระทรวงสาธารณสขุ 
- เพื่อให้โรงเรียนมี
แนวทางในการจดักิจกรรม
สง่เสริมสขุภาพนกัเรียน
และบคุลากรอยา่งแท้จริง 
- เพื่อให้นกัเรียนและ
บคุลากรทกุคนดแูลเอาใจ
ใสส่ขุภาพของตนเองและ
ผู้อื่น  
- เพื่อให้นกัเรียนมี
สขุภาพอนามยัสมบรูณ์
แข็งแรง และมีภมูคิุ้มกนั
โรค 

- เพื่อสง่เสริมปอ้งกนั 
และแก้ไขปัญหาสขุภาพ
เด็กวยัเรียนให้อยูใ่นสภาพ
ที่ปกติ มีการเจริญเติบโต
สมวยั 

- จดักิจกรรมโรงเรียนสง่เสริม
สขุภาพตามแผนการด าเนินงาน
โครงการอยา่งตอ่เนื่องตลอดปี
การศกึษา 
 

- นกัเรียนร้อยละ ๙๕   
สามารถรักษาความสะอาดของ
ร่างกาย  
- นกัเรียนร้อยละ ๗๐  มี
น า้หนกัและสว่นสงูตามเกณฑ์ 
- นกัเรียนร้อยละ  ๙๐  มี
สมรรถภาพทางกายแข็งแรง  
- นกัเรียนร้อยละ ๙๐  มี
สายตาและการได้ยินที่ดี 
(นกัเรียนร้อยละ ๑๐๐  มี
ภาวะการได้ยินปกติดี และ
นกัเรียนร้อยละ ๘๐ มีภาวะการ
มองเห็นเป็นปกต)ิ 
- ผลการประเมินสขุาภิบาล
สิง่แวดล้อมและสขุาภิบาล
อาหารในโรงเรียนอยูใ่น
มาตรฐานขัน้ดมีาก  



 

 

๓๔ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑๗. ทศันศกึษาเพื่อ
การเรียนรู้  
 

- เพื่อให้นกัเรียนได้พบ
เห็นสิง่แปลกใหมท่ี่แตกตา่ง
ไปจากการเรียนรู้ใน
สถานศกึษา 
- เพื่อให้นกัเรียนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการสามารถน า
ความรู้มาใช้เพื่อการเรียนรู้
ในชัน้เรียนได้ 
- เพื่อให้นกัเรียนได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ที่
ดีจากการไปทศันศกึษา 
- เพื่อให้นกัเรียนรู้สกึผอ่น
คลายความตรึงเครียดจาก
การเรียนรู้ในสถานศกึษา 
- เพื่อเป็นการปลกูฝัง
จิตส านกึของนกัเรียนใน
การทอ่งเที่ยวเชิงอนรัุกษ์
สิง่แวดล้อม 

- จดักิจกรรมตามแผนการ
ด าเนินงานโครงการอยา่งตอ่เนื่อง
ตลอดปีการศกึษา  โดยก าหนดให้ครู
พานกัเรียนไปทศันศกึษานอกสถานท่ี
ภาคเรียนละ ๑ ครัง้ 

- นกัเรียนร้อยละ ๙๘ ได้ร่วม
กิจกรรมทศันศกึษานอกสถานท่ี
และแหลง่เรียนรู้นอกห้องเรียน
เฉลีย่ภาคการศกึษาละ ๑ ครัง้ 
- นกัเรียนร้อยละ ๑๐๐  ได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ที่ดจีาก
การไปทศันศกึษานอกสถานท่ี 

๑๘.โครงการร่มไม้
เกมส์และวนัเด็ก  

- เพื่อพฒันาร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สงัคม และ
สติปัญญา 
- เพื่อสง่เสริมการเลน่กีฬา
ของนกัเรียน 
- เพื่อสง่เสริมความ
สามคัคีและการท างานเป็น
หมูค่ณะของนกัเรียน 
- เพื่อสง่เสริมให้นกัเรียน
รู้จกัเคารพกฎกติกา  และมี
น า้ใจเป็นนกักีฬา 

- จดักิจกรรมตามแผนการ
ด าเนินงานโครงการร่มไม้เกมส์  โดย
ให้มีการจดังานกีฬาสใีนวนัศกุร์ที่สอง
ของเดือนมกราคมของทกุปี ซึง่ตรง
กบัวนัเด็กแหง่ชาต ิ

- นกัเรียนร้อยละ ๙๗  เป็นผู้มี
ความสามคัคี  มีน า้ใจเป็น
นกักีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภยั 
- นกัเรียนร้อยละ ๙๐ รู้จกั
เคารพกฎกติกา มารยาทและ
สามารถท างานร่วมกนัเป็นหมู่
คณะได้ 
- นกัเรียนประถมร้อยละ  ๙๕ 
เข้าร่วมกิจกรรม 

๑๙.โครงการนกัเรียน
นกัประดิษฐ์ 
 

- เพื่อฝึกให้นกัเรียนมี
ความพยายามในการ
ท างาน และสามารถท างาน
ร่วมกบัผู้อื่นได้ 

- จดักิจกรรมตามแผนการ
ด าเนินงานโครงการ โดยก าหนดให้
นกัเรียนคดิประดิษฐ์สิง่ของจากวสัดทุี่
เหลอืใช้และน ามาจดัแสดงเพื่อ

- นกัเรียนระดบัประถมร้อยละ 
๙๐ มีความตระหนกั รู้คณุคา่ 
ร่วมอนรัุกษ์และพฒันา
สิง่แวดล้อม 



 

 

๓๕ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

- เพื่อสง่เสริมให้นกัเรียน
รู้จกัก าหนดเปา้หมายใน
การด าเนินงาน และใช้
ความคิดริเร่ิมอยา่ง
สร้างสรรค์ 

จ าหนา่ย - นกัเรียนระดบัประถมร้อยละ 
๙๐ มีความคดิริเร่ิม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภมูิใจ 
- นกัเรียนระดบัประถมร้อยละ 
๙๐ วางแผนการท างาน และ
ด าเนินการงานส าเร็จ 
- นกัเรียนระดบัประถมร้อยละ 
๙๐ ท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ 

๒๐.โครงการวิทยากร
เฉพาะกิจ 

- เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองและบคุคลใน
ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมใน
การเรียนการสอนของ
นกัเรียนโดยการเป็น
วิทยากรเฉพาะกิจทกุ
ห้องเรียนในระดบัอนบุาล
และอยา่งน้อย ๒ คนใน
ระดบัประถม 
- เพื่อให้นกัเรียนได้รับ
ความรู้จากผู้ที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะทาง
โดยตรง 

1. จดักิจกรรมตามแผนการ
ด าเนินงานโครงการ  โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้ปกครองได้มีสว่นร่วมในการ
จดัการเรียนการสอนโดยการมาเป็น
วิทยากรเฉพาะกิจในทกุห้องเรียน 

- โรงเรียนได้รับความร่วมมือ
จากผู้ปกครองและชมุชนในการ
เป็นวิทยากรเพื่อมาให้ความรู้กบั
นกัเรียนระดบัประถม ภาคเรียน
ละ ๑ ทา่น   

๒๑. กิจกรรมลกูเสอื-
เนตรนารี 

- เพื่อให้กิจกรรมลกูเสอื - 
เนตรนารี ของโรงเรียนมี
การพฒันาขึน้ไปอยา่ง
ตอ่เนื่อง 
- เพื่อพฒันาให้นกัเรียนมี
ความสามคัคี และมีทกัษะ
ในการท างานร่วมกนัเป็น
หมูค่ณะได้ 
- เพื่อให้นกัเรียนได้มี
ระเบียบวินยั  มีความ
ซื่อสตัย์สจุริต และรู้จกั
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ

- ก าหนดให้นกัเรียนได้เรียน
กิจกรรมพฒันาผู้ เรียนตามหลกัสตูร
สถานศกึษาก าหนดไว้ 

- นกัเรียนระดบัประถมร้อยละ 
๑๐๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมลกูเสอื 
–เนตรนารีสปัดาห์ละ ๑ คาบ ทกุ
วนัพธุ 
- นกัเรียนระดบัประถมร้อยละ 
๙๕ มีความสามคัคี   สามารถ
ท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะได้ 
- นกัเรียนระดบัประถมร้อยละ 
๙๕ มีระเบียบวินยั  มีความ
ซื่อสตัย์สจุริต และรู้จกับ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสว่นรวม 



 

 

๓๖ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

ชื่องาน/โครงการ/
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(จ านวน/ร้อยละ) 

สว่นรวม  
๒๒.โครงการส่ือ
สร้างสรรค์ประชาสมัพนัธ์
โรงเรียน  

- เพื่อเก็บภาพกิจกรรม

ตา่งๆ ท่ีนกัเรียนได้ปฏิบตัิ

ทัง้ในและนอกห้องเรียน  

- เพื่อรวบรวมเป็น

หลกัฐานกิจกรรมการเรียน

การสอนของโรงเรียน 

- เพื่อกระตุ้นให้คณุครูมี

การจดักิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีนา่สนใจ  

- จดักิจกรรมตามแผนการ
ด าเนินงานโครงการตลอดปี
การศกึษา  โดยให้ครูได้บนัทกึรูปภาพ
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีนา่สนใจ
และแปลกใหมข่องแตล่ะห้องเรียนไว้   
และน ามาจดัแสดงภาพกิจกรรมการ
เรียนการสอนในวนัรับสมดุพก  เพื่อ
เป็นการประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ปกครอง
ทราบเก่ียวกบัการจดัการเรียนการ
สอน 

- คณุครูร้อยละ ๑๐๐  มีการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
นา่สนใจ ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบตัิจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
- จากการนิเทศภายใน ก ากบั 
ติดตามตรวจสอบการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน     
พบวา่คณุครูร้อยละ ๙๖ ได้
ถ่ายภาพกิจกรรมการเรียนการ
สอนอยา่งน้อย๑๐ กิจกรรมหรือ  
๒๐๐  ภาพตอ่ภาคการศกึษา    

- จดัท าจลุสารแจกให้

ผู้ปกครองทกุคนภาค

การศกึษาละ ๒ เลม่ 

- ผู้ปกครองอยา่งน้อย

ร้อยละ ๗๐  ให้ความสนใจ

อา่นจลุสารของโรงเรียน 

- ด าเนินการจดัท าจลุสารเพื่อ
เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารและ
ประชาสมัพนัธ์โรงเรียนให้กบั
ผู้ปกครองและชมุชน   

- โรงเรียนสามารถจดัท าจลุสาร
แจกให้ผู้ปกครองทกุคนภาค
การศกึษาละ ๒ เลม่ ได้ร้อยละ 
๑๐๐ ตามเปา้หมาย 
- จากจ านวนผู้ที่ตอบ
แบบสอบถาม  ผู้ปกครองร้อยละ 
๘๐ ให้ความสนใจอา่นจลุสาร
ของโรงเรียน  

๒๓.โครงการวิจยัในชัน้
เรียน 

- เพื่อให้ครูรู้สาเหตขุอง
ปัญหาของนกัเรียน และ
หาทางแก้ไขปัญหาของ
นกัเรียน 
- เพื่อให้นกัเรียนได้รับการ
แก้ไขปัญหาและพฒันา
อยา่งสมบรูณ์เตม็ศกัยภาพ
ทัง้ในด้านความรู้  
ความสามารถ  ทกัษะ  
และคณุลกัษณะที่พงึ
ประสงค์ 

- ก าหนดให้ครูทกุคนต้องท างาน
วิจยัในชัน้เรียนเพื่อแก้ปัญหาและ
พฒันานกัเรียนตามศกัยภาพ 

- ครูร้อยละ ๑๐๐ มีการศกึษา
วิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้
ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการ
ปรับการเรียนการสอน 

๒๔.นกัเรียนชา่งคิด - เพื่อสง่เสริมให้นกัเรียน
รู้จกักระบวนการคิด การ

- จดักิจกรรมตามแผนการ
ด าเนินงานโครงการตลอดปี         

- นกัเรียนประถมร้อยละ  ๙๐  
สามารถน าเสนอวิธีการคิด  วิธี



 

 

๓๗ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 
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แก้ไขปัญหาอยา่งเป็น
ระบบ  
- เพื่อให้ครูผู้สอนเน้น
กระบวนการทกัษะการคิด
มากกวา่การทอ่งจ า 

การศกึษา   โดยการสง่เสริมให้
นกัเรียนได้เรียนรู้ผา่นกระบวนการคิด  
คิดวเิคราะห์และสร้างสรรค์ 

แก้การปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 
- นกัเรียนประถมร้อยละ  ๙๐ 
สามารถก าหนดเปา้หมาย  
คาดการณ์  ตดัสนิใจแก้ปัญหา
โดยมีเหตผุลประกอบ 
- นกัเรียนประถมร้อยละ  ๙๐  
สามารถความคดิริเร่ิม  และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภมูิใจ 

๒๕.โครงการยกระดบั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

- เพื่อให้นกัเรียนพฒันา
ตนเอง ให้มีความรู้และ
ทกัษะที่จ าเป็นตาม
หลกัสตูร  และมีการพฒันา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใน
วิชาคณิตศาสตร์  
ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  
สงัคม  และภาษาองักฤษ 
อยูใ่นเกณฑ์ที่ดีขึน้  
- เพื่อสง่เสริมให้นกัเรียนมี
ทกัษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง   รัก
เรียนรู้  และพฒันาตนเอง
อยา่งตอ่เนื่อง 
- เพื่อสง่เสริมให้ครูใน
ระดบัประถมมกีาร
วิเคราะห์ผู้ เรียนเป็น
รายบคุคล   และใช้ข้อมลู
ในการวางแผนการจดัการ
เรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพ
ผู้ เรียนและพฒันา/ปรับปรุง
แนวทางการสอนของตนให้
เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

- จดักิจกรรมตามแผนการ
ด าเนินงานโครงการตลอดปี
การศกึษา   โดยการเน้นการพฒันา
ให้นกัเรียนความรู้และทกัษะที่จ าเป็น
ตามหลกัสตูร  และมีการพฒันา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในวชิา
คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  
วิทยาศาสตร์  สงัคม  และ
ภาษาองักฤษ อยูใ่นเกณฑ์ที่ดีขึน้  
- สง่เสริมให้ครูในระดบัประถมมกีาร
วิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบคุคล   และ
ใช้ข้อมลูในการวางแผนการจดัการ
เรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพผู้ เรียนและ
พฒันา/ปรับปรุงแนวทางการสอนให้มี
ประสทิธิภาพ 

- นกัเรียนร้อยละ ๙๓  มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่น
เกณฑ์ด ี และมีผลเกรดเฉลีย่ใน
วิชาตา่งๆ เกินร้อยละ ๗๕  ดงันี ้
- ภาษาไทย คะแนนเฉลีย่ร้อย
ละ ๗๙   
- คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลีย่
ร้อยละ ร้อยละ ๗๘   
- วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลีย่
ร้อยละ ๗๖   
- สงัคมฯ คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 
๗๙    
- ภาษาองักฤษ คะแนนเฉลีย่
ร้อยละ ๗๘   
- ครูระดบัประถมร้อยละ ๙๐ 
ได้น าผลการประเมินนกัเรียนมา
พฒันาและปรับปรุงแนวทางการ
สอนของตนอยา่งมีประสทิธิภาพ
มากขึน้  
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๒๖.โครงการรักการ
อา่น 

- ผู้ เรียนมีนิสยัรักการอา่น
และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมดุ แหลง่
เรียนรู้และสือ่ตา่งรอบตวั  
- ผู้ เรียนมีทกัษะในการ
อา่น ฟัง ด ูพดู เขยีน และ
ตัง้ค าถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้ 
- ผู้ เรียนสามารถ  สรุป
ความคิดจากเร่ืองที่อา่น ฟัง 
และด ูและสือ่สารโดยการ
พดูหรือเขียนตามความคดิ
ของตนเอง 
- จดัห้องสมดุที่ให้บริการ
สือ่และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอือ้ให้ผู้ เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบสว่นร่วม 

- จดักิจกรรมตามแผนการ
ด าเนินงานโครงการตลอดปี
การศกึษา   โดยการสง่เสริมให้
นกัเรียนได้อา่นหนงัสอืนอกเวลา 
เฉลีย่ปีการศกึษาละ ๒ เลม่  และรู้จกั
แสวงหาความรู้จากสือ่ตา่งๆ ท่ี
หลากหลาย  และสง่เสริมให้นกัเรียน
ใช้บริการห้องสมดุในเวลาวา่งให้มาก
ขึน้ 

- นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  
๒  ร้อยละ ๙๒   ได้อา่นหนงัสอื
นอกเวลาปีการศกึษาละ  ๒  
เลม่และบนัทกึผลลงในสมดุ
บนัทกึการอา่น 
- นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่๓-
๖  ร้อยละ ๑๐๐  ได้อา่นหนงัสอื
นอกเวลาปีการศกึษาละ  ๓  
เลม่และบนัทกึผลลงในสมดุ
บนัทกึการอา่น   
- นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 
๑-๖  ร้อยละ  ๑๐๐  ได้เข้า
ห้องสมดุเพื่ออา่นหนงัสอือยา่ง
น้อยภาคการศกึษาละ ๑๕  ครัง้  
และเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆที่
ห้องสมดุจดัขึน้    
 

๒๗.โครงการนิเทศ
ภายใน 

- เพื่อให้เกิดการปรับปรุง
และพฒันาพฤติกรรมการ
จดัการเรียนรู้ของครูให้มี
ประสทิธิภาพสงูขึน้ 
- เพื่อให้ครูผู้สอนมีความ
มัน่ใจในการสอนและ
สามารถพฒันาวิชาชีพของ
ตนให้ก้าวหน้า 
- เพื่อให้ครูได้มีการ
แลกเปลีย่นการจดัการเรียน
การสอนและเทคนคิการ
สอนตา่งๆ  น ามาพฒันา
ตนเองได้ 

- จดัให้มีการนิเทศภายในการเรียน
การสอนของครูทกุระดบัชัน้  

- ครูผู้สอนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ 
การนิเทศการสอนปีการศกึษา
ละ ๑   ครัง้ 
-     ครูผู้สอนทกุคนพฒันาการ
สอนของตนเองอยา่งมี
ประสทิธิภาพมากขึน้ 

๒๘.โครงการอบรม
พฒันาคณุภาพ
บคุลากร 

- เพื่อเพิ่มพนูความรู้และ
ทกัษะวิชาชีพแก่บคุลากร
ของโรงเรียน 

- สง่เสริมให้ครูได้มีการพฒันา
ความรู้ทกัษะวชิาชีพ  และได้รับการ
อบรมเพื่อน ามาพฒันาตนและพฒันา

- บคุลากรทกุคนได้รับการ
อบรมพฒันาเฉลีย่  ๒๒ ชม./คน/
ปี 



 

 

๓๙ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

- เพื่อสร้างเจตคติที่ดตีอ่
งานและอาชีพครู 
- เพื่อให้บคุลากรของ
โรงเรียนมีความเช่ือมัน่ใน
การปฏิบตัิงาน  

งานตลอดปีการศกึษา  
 
 

 

๒๙.โครงการครูดีเดน่ - เพื่อประกาศเกียรติ
คณุครูดีเดน่ 
- เพื่อสร้างขวญัและ
ก าลงัใจให้กบับคุลากรครูที่
ได้ปฏิบตัิงานและมีผลงาน
ดีเดน่ 
- เพื่อสง่เสริมให้บคุลากร
ครูมีคณุธรรมจริยธรรม  
เป็นแบบอยา่งที่ดีแก่บคุคล
อื่น 
- เพื่อสง่เสริมให้บคุลากร
ครูมีประสทิธิภาพในการ
ท างานเพิ่มมากขึน้ 
- เพื่อสง่เสริมให้บคุลากร
ครูพฒันาตนเองตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู  

- คดัเลอืกบคุลากรครูผู้มีผลงาน
ดีเดน่ประจ าปีการศกึษาเพื่อรับมอบ
เกียรติบตัรยกยอ่งชมเชยในองค์กร 

- บคุลากรครูร้อยละ ๑๐๐ มี
คณุธรรม จริยธรรม และปฏิบตัิ
ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ครู 
- บคุลากรครูรัอยละ ๙๕ มี
มนษุย์สมัพนัธ์ทีด่ีกบัผู้ เรียน 
ผู้ปกครอง และชมุชน 
- บคุลากรครูร้อยละ ๙๕ มี
ความมุง่มัน่ และอทุิศตนในการ
สอนและพฒันาผู้ เรียน 

๓๐.โครงการเสริมสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัชมุชน 

- เพื่อสง่เสริม
ความสมัพนัธ์ที่ดกีบัชมุชน  
มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้
ร่วมกนัภายในสถานศกึษา  
- ระหวา่งสถานศกึษากบั
ครอบครัว ชมุชน และ
องค์กรที่เก่ียวข้อง           
- เพื่อสง่เสริมให้นกัเรียน
และบคุลากรในโรงเรียนได้
ท าประโยชน์ตอ่ชมุชนและ
สงัคมสว่นรวม 

- จดัด าเนินงานโครงการโดยให้การ
สนบัสนนุและสง่เสริมให้นกัเรียนได้มี
สว่นช่วยเหลอืในกิจกรรมตา่งๆ ใน
ชมุชน  และหนว่ยงายอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง  เช่น  กิจกรรมงานวนัเด็ก
ของจงัหวดัชลบรีุ  กิจกรรมเดิน
รณรงค์การเลอืกตัง้ และกิจกรรม
ตา่งๆ ตามโอกาสที่เหมาะสม  

- โรงเรียนได้มีสว่นร่วมกบั
ผู้ปกครอง  ชมุชน  และองค์กรที่
เก่ียวข้อง  เพื่อแลกเปลีย่น
เรียนรู้ร่วมกนัทัง้ภายในและ
ภายนอกสถานศกึษา มากกวา่  
๕  กิจกรรมขึน้ไป 
- นกัเรียนและบคุลากรร้อยละ 
๗๕ ได้เข้าร่วมท าประโยชน์ตอ่
ชมุชนและสงัคมสว่นรวม 

๓๑.โครงการอบรมให้
ความรู้          

- เพื่อชีแ้จงให้ผู้ปกครอง
ทราบถึงนโยบายและระบบ

- ด าเนินการจดัให้มีการอบรมให้
ความรู้ผู้ปกครอง  ปีการศกึษาละ  ๔ 

- ผู้ปกครองร้อยละ ๘๕ ความ
ร่วมมือเข้าอบรมปฐมนเิทศที่



 

 

๔๐ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผู้ปกครอง การเรียนการสอนของ
โรงเรียน 
- เพื่อให้ผู้ปกครองมี
ความรู้เก่ียวกบัการเลีย้งดู
และพฒันาเด็กอยา่ง
ถกูต้อง 
- เพื่อเป็นการสง่เสริม
ความสมัพนัธ์  และความ
ร่วมมือกบัชมุชนในการ
พฒันาการศกึษา 

ครัง้ 
 

โรงเรียนจดัขึน้ 

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 จากผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาภายนอก จากสมศ. รอบสาม เม่ือวันท่ี ๒๑-๒๓ 
มกราคม  ๒๕๕๖   สรุปผลการประเมินคณุภาพภายนอกจ าแนกตามกลุม่ตวับง่ชี ้

 

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน : ประถมศึกษา 

น า้หนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ 

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชีพ้ืน้ฐาน    

ตวับง่ชีท่ี้ ๑  ผู้ เรียนมีสขุภาพกายและสขุภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๗๙ ดีมาก 

ตัวบ่งชี ท่ี้  ๒   ผู้ เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

๑๐.๐๐ ๙.๘๔ ดีมาก 

ตวับง่ชีท่ี้ ๓  ผู้ เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง ๑๐.๐๐ ๙.๔๗ ดีมาก 

ตวับง่ชีท่ี้ ๔  ผู้ เรียนคดิเป็น  ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๕๔ ดีมาก 

ตวับง่ชีท่ี้ ๕  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน ๒๐.๐๐ ๑๗.๘๑ ดีมาก 

ตวับ่งชีท่ี้ ๖  ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียน
เป็นส าคญั 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

ตวับง่ชีท่ี้ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันา
สถานศกึษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตวับง่ชีท่ี้ ๘  พฒันาการของการประกนัคณุภาพภายในโดย
สถานศกึษาและต้นสงักดั 

๕.๐๐ ๔.๗๓ ดีมาก 



 

 

๔๑ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

กลุ่มตัวบ่งชีอั้ตลักษณ์    

ตวับง่ชีท่ี้ ๙  ผลการพฒันาให้บรรลตุามปรัชญา  ปณิธาน/
วิสยัทศัน์  พนัธกิจและวถัตปุระสงค์ของการจดัตัง้สถานศกึษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตวับง่ชีท่ี้ ๑๐  ผลการพฒันาตามจดุเน้นและจดุเดน่ท่ีสง่ผล
สะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    

ตวับง่ชีท่ี้ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสง่เสริม
บทบาทของสถานศกึษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตวับง่ชีท่ี้ ๑๒  ผลการสง่เสริมพฒันาสถานศกึษาเพ่ือยกระดบั
มาตรฐาน  รักษามาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ี
สอดคล้องกบัแนวทางการปฎิรูปการศกึษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๖.๑๘ ดีมาก 

การรับรองมาตรฐานสถานศกึษาระดบัการศกึษาปฐมวยั 

- ผลคะแนนรวมทกุตวับง่ชี ้ ตัง้แต ่๘๐ คะแนนขึน้ไป 

- มีตวับง่ชีท่ี้ได้ระดบัดีขึน้ไปอยา่งน้อย ๑๐ ตวับง่ชีจ้าก ๑๒ ตวับง่ชี ้

- ไมมี่ตวับง่ชีใ้ดท่ีระดบัคณุภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งดว่น 

 

 ใช ่

 ใช ่

 ใช ่

 

 ไมใ่ช ่

 ไมใ่ช ่

 ไมใ่ช ่

ในภาพรวมสถานศกึษาจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน : ระดบัการศกึษาปฐมวยั 

 สมควรรับรองมาตรฐานการศกึษา   ไมส่มควรรับรองมาตรฐานการศกึษา 

๑๑.๑ ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม  

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ (การศึกษาขัน้พืน้ฐาน : ประถมศึกษา) 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 

๑) ผู้ เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีสุนทรียภาพด้านศิลปะให้มากขึน้  โดยการจดักิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และมีจินตนาการ เช่น กิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ  
กิจกรรมวาดภาพตามแหล่งการเรียนรู้นอกสถานศึกษา  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  โดยให้
ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  การด าเนินกิจกรรมและประเมินผล
งานร่วมกนั  เพ่ือพฒันาสนุทรียภาพด้านดงักลา่วอยา่งตอ่เน่ือง 



 

 

๔๒ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

๒) ผู้ เรียนควรได้รับการสง่เสริมให้มีคา่นิยมในการประหยดัอดออม  รู้จกัใช้จ่ายอยา่งมีเหตผุล  
ใช้สิ่งของเคร่ืองใช้ท่ีมีอยูใ่นชีวิตประจ าวนัอยา่งคุ้มคา่  รู้จกัรักษาทรัพยากรประเภทตา่งๆ ท่ี
มีประโยชน์ตอ่ส่วนรวม  โดยให้ผู้ เรียนมีโอกาสในการร่วมวางแผน  ออกแบบกิจกรรมท่ี
สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน  เพ่ือเสริมสร้างความตระหนกั  เห็นความส าคญัของ
การประหยดัเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต  ไมว่า่จะเป็นเร่ืองของการใช้จา่ย  การใช้อปุกรณ์การ
เรียนการสอน  การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม เชน่ กิจกรรมการเข้าคา่ยอนรัุกษ์พลงังาน  กิจกรรม
น าของเก่ากลบัมาใช้(Recycle)  กิจกรรมอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

๓) ผู้ เรียนควรได้รับการสง่เสริมด้านทกัษะการใช้แหลง่เรียนรู้อยา่งมีความหมายทัง้ในและนอก
สถานศกึษา มีการจดบนัทึกท่ีเป็นระบบ  เพ่ือสรุปประเด็นส าคญัท่ีได้จากการใช้แหลง่เรียนรู้  
การล าดบัหวัข้อในการบนัทกึ  สรุปสาระ  องค์ความรู้ท่ีได้จากการเรียนรู้  เพ่ือการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้อยา่งเหมาะสมสอดคล้องกบัความต้องการและพืน้ฐานความรู้ของผู้ เรียน
แตล่ะระดบัชัน้ 

๔) ผู้ เรียนควรได้รับการส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ การพัฒนาทกัษะ
ความเป็นเลิศด้านวิชาการท่ีเน้นให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรม/โครงการตาม
ความต้องการและความสนใจของผู้ เรียน เช่น กิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ  กิจกรรมทศันศึกษา
ในชุมชน  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  ผู้ เรียนสามารถสรุปสาระ  องค์ความรู้
ใหมท่ี่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อยา่งบรูณาการ 

๕) สถานศึกษาควรจดักิจกรรม/โครงการเพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยและศิลปะ  ภาษาไทยควรจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความส าคัญ  การสรุปใจความส าคญัท่ีได้จากการอ่าน  โดยน ากรณีศึกษา  บทความ  
สารคดี  เพลงและโฆษณามาจดัท าเป็นแบบฝึกทกัษะการอา่นจบัใจความส าคญั  ศลิปะควร
จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  ให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์  การประดิษฐ์ผลงานศิลปะท่ีหลากหลาย  การแสดงผลงาน
ศลิปะในกิจกรรมวนัส าคญั เป็นต้น 

๖) สถานศกึษาควรจดัโครงการ/กิจกรรมให้หลากหลายมากขึน้  เพ่ือสง่เสริมและพฒันาผู้ เรียน
ให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน/วิสยัทศัน์ พนัธกิจและวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้สถานศกึษา
อยา่งยัง่ยืน 

๗) สถานศึกษาควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคณุภาพในการด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศกึษา  เพ่ือน าข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุงรูปแบบการจดักิจกรรม/โครงการให้มี
ความหมายต่อการส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาท่ีครอบคลุมสภาพปัญหาของชุมชน



 

 

๔๓ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

ท้องถ่ิน  เอือ้ประโยชน์ตอ่สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจดัล าดบัความส าคญัของ
ปัญหาท่ีเกิดขึน้  การศึกษาสาเหตุของการด าเนินโครงการ  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ผู้ปกครอง และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

๑) สถานศึกษาควรด ารงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการพฒันาสถานศกึษาท่ีเข้มแข็งและครอบคลุม
ทกุฝ่ายงาน  เพ่ือมุง่สู้สถานศกึษาท่ีเป็นต้นแบบการบริหารจดัการแบบสากล 

๒) สถานศึกษาควรน าข้อมูลในการประเมินผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีของ
สถานศึกษามาปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
และบริบทของสถานศึกษาอย่างแท้จริง  โดยน าข้อมูลพืน้ฐานท่ีได้มาวิเคราะห์ สงัเคราะห์
ร่วมกนัระหวา่งสถานศกึษา ผู้ปกครองและชมุชน  เพ่ือน าไปสูก่ารพฒันาอยา่งเป็นรูปธรรม 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้คณะครูท าการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาในการเรียนรู้ร่วมกันโดย
การศกึษารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งผลให้ผู้ เรียนมีพัฒนาการด้านทกัษะการคิด
วิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์  มีทกัษะในการท างานร่วมกนั  ความสามารถในการท างานเป็นทีม
ของผู้ เรียน และศึกษาผลส าเร็จในการจัดการศึกษาด้านอ่ืนๆ  ท่ีส่งผลให้ผู้ เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือน ามาเป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนร่มไม้(Rommai Model) และสถานศึกษาอ่ืนๆ 
ตอ่ไป  

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

๑) สถานศกึษาควรจดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลการด าเนินงานประกัน
คณุภาพภายในให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้ปกครองรับทราบอย่างตอ่เน่ือง อย่าง
น้อยภาคเรียนละ ๑ ครัง้ 

 ๑๑.๒ การน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้  

จากท่ีโรงเรียนได้รับการประเมินคณุภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม เม่ือวนัท่ี ๒๑-๒๓ มกราคม  
๒๕๕๖ ท่ีผ่านมานัน้   โรงเรียนได้น าผลการประเมินคณุภาพและข้อเสนอแนะของสมศ. ในมาตรฐานต่างๆ   
มาเป็นแนวทางในการพฒันาเพื่อปรับใช้ในปีการศกึษา ๒๕๕๘ ดงันี ้



 

 

๔๔ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน : ประถมศึกษา 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 

๑) จดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์มีจินตนาการ และสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะให้มากขึน้  เช่น กิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ  กิจกรรมวาดภาพตามแหล่งการเรียนรู้
นอกสถานศึกษา  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  โดยให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้และประเมินผลงานร่วมกนั   

๒) จัดท าโครงการนักเรียนรู้ประหยัดเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีค่านิยมในการประหยัดอดออม  
รู้จักใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล  ใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนและสิ่งของเคร่ืองใช้ท่ีมีอยู่ใน
ชีวิตประจ าวนัอยา่งคุ้มคา่  รู้จกัรักษาทรัพยากรประเภทตา่งๆ ท่ีมีประโยชน์ตอ่สว่นรวม   

๓) เสริมสร้างความตระหนกัให้นกัเรียนเห็นความส าคญัของการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม เช่น จดัให้
มีกิจกรรมการเข้าค่ายอนุรักษ์พลงังาน  กิจกรรมน าของเก่ากลบัมาใช้(Recycle)  กิจกรรม
อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

๔) ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีด้านทักษะการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างมีความหมายทัง้ในและนอก
สถานศึกษา  มีการจดบันทึกท่ีเป็นระบบ  เพ่ือสรุปประเด็นส าคัญท่ีได้จากการใช้แหล่ง
เรียนรู้  การล าดบัหัวข้อในการบนัทึก  สรุปสาระ  องค์ความรู้ท่ีได้จากการเรียนรู้  เพ่ือการ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกบัความต้องการและพืน้ฐานความรู้
ของผู้ เรียนแตล่ะระดบัชัน้ 

๕) พัฒนาการด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและศิลปะให้มากขึน้  โดยในวิชาภาษาไทยควรจดักิจกรรมเสริมเพ่ือฝึกทกัษะการ
อ่านจับใจความส าคัญ  การสรุปใจความส าคัญท่ีได้จากการอ่าน  โดยน ากรณีศึกษา  
บทความ  สารคดี  เพลงและโฆษณามาจดัท าเป็นแบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญั  
และจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในวิชาศิลปะให้มากขึน้  
โดยส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์  การประดิษฐ์ผลงาน
ศลิปะท่ีหลากหลาย  การแสดงผลงานศลิปะในกิจกรรมวนัส าคญัอยา่งตอ่เน่ือง 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

๑) โรงเรียนได้มีการน าข้อมลูการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ าปีมาวิเคราะห์ สงัเคราะห์
และประเมินผลการด าเนินงานร่วมกันระหว่างโรงเรียน ผู้ ปกครองและชุมชน  เพ่ือน ามา
ปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของ
โรงเรียนในทกุปีการศกึษา 



 

 

๔๕ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑) ส่งเสริมให้ครูท าการวิจยัเพ่ือแก้ปัญหาในการเรียนรู้ร่วมกัน  โดยการศึกษารูปแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีส่งผลให้ผู้ เรียนมีพัฒนาการด้านทกัษะการคิดวิเคราะห์  คิดสงัเคราะห์  
มีทกัษะในการท างานร่วมกนั  ความสามารถในการท างานเป็นทีมของผู้ เรียน  

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

๑) จดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัผลการด าเนินงานประกนัคณุภาพภายใน
ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้ปกครองรับทราบอยา่งตอ่เน่ือง อยา่งน้อยภาคเรียน
ละ ๑ ครัง้ ด้วยส่ือแผน่พบั  จดหมายแจ้งประชาสมัพนัธ์  จลุสารโรงเรียน  ปา้ยนิเทศและ
ทางส่ืออิเล็คทรอนิกส์ 



 

 

๔๖ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

ตอนที่ ๒ 
แผนปฎิบัตกิารประจ าปีของสถานศึกษา 

 
๑. การบริหารจัดการศึกษา 

 โรงเรียนร่มไม้  มีการบริหารการจดัการอย่างเป็นระบบโดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น ๖ ฝ่าย              
ได้แก่  ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายกิจการนักเรียน  ฝ่ายบุคลากร  ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์  ฝ่ายธุรการ/การเงิน  และ      
ฝ่ายอาคารสถานท่ี    

 โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ  แนวคิดหลกัท่ีโรงเรียนใช้ในการบริหารจดัการคือการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมโดยมีการร่วมคิด  ร่วมวางแผน  ร่วมปฏิบัติของบุคลากรทุกระดับและทุกฝ่าย   
โรงเรียนเร่ิมปรับให้มีการบริหารงานตามวงจรการท างานแบบ  PDCA (Plan, Do, Check, Act) ในทุก
กิจกรรมท่ีมีการด าเนินงาน  ได้ก าหนดให้มีการก ากับ ติดตาม และประเมินการท างานในทุกงานเป็นระยะ  
การติดตามตรวจสอบนีจ้ะจดัเป็นล าดบัขัน้ตัง้แต่การติดตามตรวจสอบกันเอง   การติดตามตรวจสอบโดย
หวัหน้าฝ่าย  และการติดตามตรวจสอบโดยผู้บริหาร  โดยจะติดตามตรวจสอบงานทุกฝ่ายเดือนละหนึ่งครัง้  
นอกจากนีย้งัได้ก าหนดให้มีการนิเทศการสอนโดยการเข้าสังเกตการสอนจริงและนิเทศผ่านกล้องโทรทศัน์
วงจรปิดอย่างสม ่าเสมอ   ทัง้นีจุ้ดเร่ิมต้นส าคัญท่ีโรงเรียนใช้ด าเนินงานคือการสร้างความตระหนักและ
จิตส านกึ (Awareness) ท่ีดีตอ่การพฒันาสถานศกึษาแก่บคุลากรทกุคน 
 ทางด้านการบริหารจดัการโรงเรียนได้น ารูปแบบการจดัการแบบบริษัทเข้ามาผสมผสานกบัการ
จดัการโรงเรียน   มีการพฒันาน ารูปแบบการบริหารงานแบบใหม่ๆ เข้ามาปรับปรุงพฒันาโรงเรียนอยู่เสมอ     
โรงเรียนน าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการบริหารงาน  โดยผู้บริหารสามารถส่ือสารและมอบหมายงาน  
ผู้ช่วยบริหาร  ธุรการและครู  ผ่านระบบคอมพิวเตอร์  นอกจากนีย้งัน ามาคอมพิวเตอร์มาใช้ด้านฐานข้อมูล
นักเรียน  ระบบการจัดเก็บค่าเทอม  ระบบสต๊อกสินค้า  ระบบเอกสารและระบบการรับส่งนักเรียน             
ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้การท างานของบุคลากรมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึน้แล้วยังเป็นการ
พฒันาบคุลากรให้มีความรู้ความสามารถทนัตอ่สภาพการณ์ในโลกปัจจบุนัอีกด้วย 
 



 

 

๔๗ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

 

 

 

    
   

 

 
 
 

 

 
  
 

 

 

 
 
 
 

ประธานกรรมการ/ผู้รับใบอนุญาต 
 

ผู้อ านวยการ 
 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
 

หวัหน้า 

ฝ่ายวิชาการ 

 

หวัหน้า 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 

 

หวัหน้า 

ฝ่ายธุรการ/การเงนิ 

 

หวัหน้า 

ฝ่ายอาคารสถานที่ 

 

หวัหน้า 

ฝ่ายบุคลากร 

 

หวัหน้า 

ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ 

 

แผนกประถม 

แผนกอนุบาล 

หวัหน้าระดับช่วงชัน้ที่ ๑ 

หวัหน้าระดับช่วงชัน้ที่ ๒ 

หวัหน้าระดับเตรียมอนุบาล 

หวัหน้าระดับอนุบาล ๑ 

หวัหน้าระดับอนุบาล ๒ 

หวัหน้าระดับอนุบาล ๓ 



 

 

๔๘ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

๒. วสัิยทัศน์  พันธกจิ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศกึษา 

 วสัิยทัศน์ (VISION)     

 โรงเรียนร่มไม้จะเป็นโรงเรียนในแนวกึ่งนานาชาติท่ีได้มาตรฐานและทันสมัยเป็นท่ียอมรับว่าเป็น
โรงเรียนชัน้น าในจังหวดัชลบุรี   มีความโดดเด่นด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์   มีระบบบริหารจดัการท่ี
ทันสมัย   มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพเอาใจใส่นักเรียนเสมือนบุตรหลานของตน   นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มี
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ มีความรู้ตรงตามหลกัสตูร  เรียนรู้อย่างมีความสขุ   มีสขุภาพกายสขุภาพจิตท่ีดี เป็น
ผู้ ท่ีคิดเป็น ท าเป็น    ใฝ่เรียนรู้ และกล้าแสดงออก   รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์   ยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตยและด ารงชีวิตโดยค านงึถึงสงัคมสว่นรวมเป็นหลกั  

 พันธกิจ(MISSION)  

๑. สร้างระบบการบริหารจดัการแบบมืออาชีพและน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจดัการ 
๒. ปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี ส่ือ เทคโนโลยี และอปุกรณ์ให้เพียงพอและทนัสมยัอยูเ่สมอ 
๓. จดัการเรียนการสอนท่ีมีคณุภาพตามพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พทุธศกัราช ๒๕๔๒ โดยจดั

ให้มีหลกัสตูรของโรงเรียนโดยยดึตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพ.ศ.๒๕๕๑ และหลกัสตูรปฐมวยั
พ.ศ. ๒๕๔๖  ท่ีปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน ผู้ปกครองและชมุชน    รวมทัง้ก าหนด
จดุเน้นท่ีการสง่เสริมด้านภาษาตา่งประเทศและคอมพิวเตอร์ 

๔. จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดีและมีค่านิยมอนัพึง
ประสงค์ 

๕. สง่เสริมงานด้านกิจการนกัเรียนท่ีสง่เสริมสขุภาพกาย สขุภาพจิต สวสัดิการ และคา่นิยมอนัพงึ
ประสงค์ให้แก่นกัเรียน 

๖. สง่เสริมให้นกัเรียนเรียนรู้อย่างมีความสขุ มีคณุธรรม จริยธรรม พฒันาเตม็ตามศกัยภาพของแตล่ะ
บคุคล   ด ารงชีวิตโดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง   และค านงึถึงสว่นรวมเป็นหลกั 

๗. จดัหาบคุลากรให้เพียงพอ พฒันาและบริหารบคุลากรให้มีคณุภาพเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและ
ชมุชน  

๘. สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัชมุชน สง่เสริมและสนบัสนนุให้ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา 

  



 

 

๔๙ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

เป้าหมาย(GOAL) 

๑. โรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการท่ีได้มาตรฐาน  ทนัสมยั มีประสิทธิภาพและทนัตอ่ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี 

๒. โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด และปลอดภยั 
๓. โรงเรียนมีเทคโนโลยี สิง่อ านวยความสะดวก สื่อและอปุกรณ์ทนัสมยัและเพียงพอ 
๔. โรงเรียนมีหลกัสตูรสถานศกึษาที่มีประสทิธิภาพ ได้มาตรฐานและปรับปรุงอยู่เสมอ 
๕. โรงเรียนมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นกัเรียนมีสขุภาพกาย สขุภาพจิตที่ดี และมีค่านิยมอัน

พงึประสงค์ 
๖. โรงเรียนมีกิจกรรมนกัเรียนท่ีหลากหลายที่ส่งเสริมทัง้ด้านสขุภาพกาย สขุภาพจิต สวสัดิการ และค่านิยม

อนัพงึประสงค์ให้แก่นกัเรียน 
๗. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน  มีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบอย่างเป็นระบบและ

ต่อเน่ือง  
๘. นักเรียนเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม

สว่นรวมและมีจิตสาธารณะ 
๙. นกัเรียนมีความรู้ตรงตามหลกัสตูร  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดี  ได้รับการพัฒนาเต็มตามศกัยภาพของ

แต่ละบคุคลและเรียนรู้อย่างมีความสขุ    
๑๐. โรงเรียนมีบคุลากรเพียงพอและมีคณุภาพเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชมุชน 
๑๑. ครูจดัการเรียนการสอนตรงตามหลกัสตูร   จดัวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ   มี

การน านวัตกรรมการสอนจากต่างประเทศและเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการเรียนการสอน และมีการ
พฒันาตวัเองอย่างต่อเน่ือง 

๑๒. ชมุชนให้ความร่วมมือกบัโรงเรียนและมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา 
 

 อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
 เก่งภาษา  กล้าแสดงออก 
 นกัเรียนโรงเรียนร่มไม้จะมีความโดดเดน่ด้านภาษา  โดยเฉพาะภาษาองักฤษ  จะมีทกัษะการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษได้ดีกว่านักเรียนในโรงเรียนไทยโดยทั่วไป โดยเฉพาะด้านการฟังและการพูด  
นอกจากนีน้กัเรียนจะเป็นเดก็ท่ีกล้าพดู กล้าท า กล้าคดิจนเป็นอตัลกัษณ์ท่ีแตกตา่งจากเดก็ทัว่ไป 

  
   



 

 

๕๐ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
ทนัสมัย ใส่ใจ ให้ความสุข 

 โรงเรียนร่มไม้เป็นโรงเรียนท่ีทันสมยัทัง้ด้านอาคารสถานท่ี  ระบบการบริหารงาน  รวมทัง้บุคลากร
และนกัเรียน  โรงเรียนมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับแก่บคุคลทัว่ไปว่าดแูลเอาใจใส่นกัเรียนอย่างดีจากทัง้
ผู้บริหาร ครูและผู้ปกครอง   นอกจากนีน้กัเรียนจะมีความสขุกบัการเรียนรู้และอยากมาโรงเรียน   

๓. แนวทางการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 

 ๑.  ส่งเสริมพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุธรรม  จริยธรรม  มีสขุภาพท่ีดี  มีทกัษะในการแสวงหาความรู้และ
การท างาน  มีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic 
Community) ในอนาคต 
 ๒. ส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนให้มีความก้าวหน้าและมีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการ
สอน 
 ๓. ส่งเสริมพฒันาความสามารถในการบริหารจดัการ  การจดัองค์กร  การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคญัและการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัชมุชน 

๔. กลยุทธ์การพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 

 กลยุทธ์ที่  ๑ จดัการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรตามหลัก PDCA และให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน  จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพและจัดท าระบบ
สารสนเทศให้เป็นปัจจบุนัและเพียงพอตอ่การพฒันาโรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่  ๒ ให้ความส าคญักับด้านอาคารสถานท่ี โดยจดัให้มีห้องเรียนท่ีเพียงพอ  สิ่งอ านวย
ความสะดวกครบครัน และจดัสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้อยูเ่สมอ 
 กลยุทธ์ที่ ๓ จดัท าหลกัสตูรท่ีได้มาตรฐานตรงตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการก าหนด  โดยมุ่งส่งเสริม
ให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิในการเรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  และจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมด้านสขุภาพ
กาย สขุภาพจิต และคา่นิยมอนัพงึประสงค์ของนกัเรียน 
 กลยุทธ์ที่ ๔ จดัให้มีครูเพียงพอ และมีคณุภาพด้วยการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 



 

 

๕๑ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

๕. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศกึษา 

 กลยุทธ์ที่  ๑ จดัการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรตามหลัก PDCA และให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน  จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพและจัดท าระบบ
สารสนเทศให้เป็นปัจจบุนัและเพียงพอตอ่การพฒันาโรงเรียน 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของสถานศึกษา 
ของโครงการ/กิจกรรม (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

๑. พฒันาระบบบริหาร
จัด ก า รศึ กษ า   กา ร
จั ด ร ะ บ บ ข้ อ มู ล
สารสนเทศ  และการ
จัดระบบการประกัน
คณุภาพภายใน 
 
 

- เพื่อเป็นการสนบัสนนุสง่เสริมการ
ใช้งบประมาณภายในสถานศึกษา 
ให้สามารถบริหารจดัการศึกษาและ
พัฒนาตามแผนงาน/โครงการได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ 
- เพื่ อ ใ ห้มี ก ารบ ริหารและการ
จดัการท่ีเป็นระบบตามมาตรฐาน 

- ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน ใช้สอย   
วสัด ุและคา่สาธารณปูโภค ในการ
จัดการศึกษาการเรียนการสอน
แ ล ะ ก า รบ ริห า รจั ด ก า ร ง า น
สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน   
จ านวนนกัเรียน ๒๘๘  คน ครู ๓๐  
ค น   นั ก ก า รภ า รโรง  ๑ ๐  ค น    
คนขบัรถ  ๒  คน  รปภ. ๑ คน 
- โรงเรียนสามารถบริหารจัด
การศกึษาได้สอดคล้องกบันโยบาย
แ ล ะ จุ ด เ น้ น ที่ ส า นั ก ง า น
คณ ะก รรมก ารการศึ กษ าขั น้
พืน้ฐานและส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 
๑ ก าหนด 
- โรงเรียนมีการบริหารงานและ
การจัดการ   มีการวางแผนการ
จดัเก็บข้อมลูตา่งๆ เป็นระบบ   

ข้อที ่๙, ๑๑, ๑๓, ๑๔ 

๒. แตง่ตัง้
คณะกรรมการ
ด าเนินงานกิจกรรม/
โครงการ 

- เพื่อให้การบริหารงานอยา่งเป็น

ระบบครบวงจร  และการกระจาย

อ านาจให้บคุลากรครูทกุคนได้มี

บทบาทในการร่วมกนัวางแผนและ

การตรวจสอบในการปฏิบตัิงาน

- ผู้บริหาร และบคุลากรครู

จ านวน ๓๐ คน  มีบทบาทหน้าทีใ่น

การร่วมกนัวางแผนการด าเนินงาน  

การตรวจสอบประเมินผลการ

ด าเนินงานร่วมกนัทกุกิจกรรม/

ข้อที่ ๙, ๑๑, ๑๓, ๑๔ 



 

 

๕๒ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของสถานศึกษา 
ของโครงการ/กิจกรรม (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

ร่วมกนั โครงการ 

๓. โครงการจลุสาร
โรงเรียนร่มไม้ 

- เพื่อเป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนั

ดีระหวา่งบ้านกบัโรงเรียน 

- เพื่อเป็นการแจ้งขา่วสาร  สาระ

ความรู้  กิจกรรมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้

ภายในโรงเรียนให้ผู้ปกครองและ

ผู้อา่นได้รับทราบ 

- เพื่อให้โรงเรียนเป็นท่ีรู้จกัในชมุชน

มากขึน้ 

- จดัท าจลุสารแจกให้ผู้ปกครอง

ทกุคนภาคการศกึษาละ ๒ เลม่ 

- ผู้ปกครองอยา่งน้อยร้อยละ ๗๐  

ให้ความสนใจอา่นจลุสารของ

โรงเรียน 

ข้อที่ ๙, ๑๑, ๑๓, ๑๔ 

๔. โครงการอบรมให้
ความรู้ผู้ปกครอง 

- เพื่อชีแ้จงให้ผู้ปกครองทราบถึง
นโยบายและระบบการเรียนการสอน
ของโรงเรียน 
- เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้เก่ียวกบั
การเลีย้งดแูละพฒันาเด็กอยา่ง
ถกูต้อง 
- เพื่อเป็นการสง่เสริมความสมัพนัธ์  
และความร่วมมือกบัชมุชนในการ
พฒันาการศกึษา 

- จดัให้มีการอบรมให้ความรู้
ผู้ปกครอง  ปีการศกึษาละ  ๔ ครัง้ 
ผู้ปกครองร้อยละ ๙๐ มีความ
เข้าใจและพงึพอใจตอ่เนือ้หา
ความรู้ที่โรงเรียนจดัให้ 

ข้อที่ ๘, ๙, ๑๑, ๑๓ 

๕. โครงการเสริมสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัชมุชน 

- เพื่อส่งเสริมความสมัพันธ์ที่ดีกับ
ชุมชน  มี การแลกเปลี่ยน เรียน รู้
ร่วมกนัภายในสถานศกึษา  
- ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชมุชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง           
- เพื่ อ ส่ ง เส ริม ใ ห้ นั ก เ รี ย น แล ะ
บุคลากรในโรงเรียนได้ท าประโยชน์
ตอ่ชมุชนและสงัคมสว่นรวม 

- จัดด าเนินงานโครงการโดยให้
ก ารสนับสนุน และส่ ง เส ริม ใ ห้
นัก เรียนได้มี ส่ วนช่วย เหลือใน
กิจกรรมต่ างๆ  ในชุมชน   และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ เก่ียวข้อง  เช่น  
กิจกรรมงานวันเด็กของจังหวัด
ชลบุ รี  และกิจกรรมต่างๆ ตาม
โอกาสที่เหมาะสม  

ข้อที่ ๙, ๑๑, ๑๓, ๑๔ 

 
  
 



 

 

๕๓ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

กลยุทธ์ที่  ๒ ให้ความส าคญักบัด้านอาคารสถานท่ี โดยจดัให้มีห้องเรียนท่ีเพียงพอ  สิ่งอ านวยความสะดวก
ครบครัน และจดัสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้อยูเ่สมอ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของสถานศึกษา 
ของโครงการ/กิจกรรม (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

๑.อนรัุกษ์ ปรับปรุงและ
พฒันาสิง่แวดล้อมให้
เหมาะสมกบัผู้ เรียน 

๑ . เ พื่ อ จั ด แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
สภาพแวด ล้อมภายในโรงเรียน  
ปรับปรุงอาคารเรียน และอาคาร
ประกอบ  จดัท าตาขา่ยคลมุนกพิราบ
บริเวณรอบสระว่ายน า้  และสนาม
กีฬาในร่มชัน้ ๕ อาคารเรียนประถม   
ซ่อมแซม รัว้สนามเด็ก เล่น  ชิงช้า 
กระดานลื่นบ ริเวณอาคารแผนก
อนุบาล ให้อยู่ในสภาพดี สวยงาม
และปลอดภยัตอ่การใช้งาน 
๒. เพื่อปลกูฝังจิตส านึกให้แก่ผู้ เรียน
ในด้านการรักษาความสะอาด และมี
สว่นร่วมในกิจกรรม ๕ ส. 

 เชิงปริมาณ 
 -   ผู้ เรียนและบุคลากรร้อยละ 
๑๐๐ มีความพึงพอใจในการจัด
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
เชิงคณุภาพ 
-  ผู้ เรียนและบคุลากรมีจิตส านึก
ในการรักษาความสะอาดและการ
ประหยัดพลังงานจากการจัด
กิจกรรม ๕ ส. 

ข้อที่ ๑๓, ๑๔, ๑๕ 

๒. สง่เสริมพฒันา
ความรู้ด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่นกัเรียน 

- เพื่อพฒันาความรู้และทกัษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่
นกัเรียน  
- ให้มีความรู้พืน้ฐานในการใช้งาน 
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
 

เชิงปริมาณ 
  - นกัเรียนร้อยละ ๘๕ มีความรู้
และทกัษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
เชิงคณุภาพ 
- เพื่อให้นกัเรียนมคีวามรู้และ
ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ 

ข้อที่ ๕, ๖, ๑๐ 

๓. พฒันาระบบข้อมลู
สารสนเทศภายใน
สถานศกึษา 

- เพื่อพฒันา ปรับปรุง ระบบ
ข้อมลูสารสนเทศทัง้ ๔   ฝ่าย คือ 
ฝ่ายงานวชิาการ  ฝ่ายกิจการ
นกัเรียน  ฝ่ายธุรการ/การเงิน  ฝ่าย
บคุคลากร  ฝ่ายอาคารสถานท่ี   และ
ฝ่ายชมุชนสมัพนัธ์   ให้ทนัสมยัและ

เชิงปริมาณ 
-   คอมพิวเตอร์ในการจดัเก็บข้อมลู
สารสนเทศ    จ านวน  ๕  ชดุ 
-  โปรแกรมการเก็บข้อมลูในแตล่ะ
ฝ่าย ๖ ฝ่าย 
-   ครุภณัฑ์ตา่ง ๆ  เช่น  ตู้   โต๊ะ  

ข้อที่ ๑๐, ๑๒ 



 

 

๕๔ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของสถานศึกษา 
ของโครงการ/กิจกรรม (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

น ามาใช้ได้อยา่งเป็นระบบ เคร่ืองพมิพ์ ฯลฯ 
-    เว็บไซต์โรงเรียน 
เชิงคณุภาพ 
-   ข้อมลูสารสนเทศทัง้   ๖  ฝ่าย มี
การพฒันา ปรับปรุง ให้ทนัสมยั
อยา่งเป็นระบบ 

 
 กลยุทธ์ที่ ๓ จดัท าหลกัสตูรท่ีได้มาตรฐานตรงตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการก าหนด  โดยมุ่งส่งเสริม
ให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิในการเรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  และจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมด้านสขุภาพ
กาย สขุภาพจิต และคา่นิยมอนัพงึประสงค์ของนกัเรียน 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของสถานศึกษา 
ของโครงการ/กิจกรรม (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

๑. โครงการยกระดับ
ผลสัม ฤท ธ์ิท างก าร
เรียน 

- เพื่อให้นกัเรียนพฒันาตนเอง ให้มี
ความ รู้และทักษ ะที่ จ า เป็ นตาม
ห ลั ก สู ต ร   แ ล ะ มี ก า ร พั ฒ น า
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ๕ วิชาหลกั
ให้อยูใ่นเกณฑ์ที่ดีขึน้  
- เพื่อสง่เสริมให้นกัเรียนมีทกัษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   รัก
เรียน รู้  และพัฒ นาตนเองอย่าง
ตอ่เนื่อง 
- เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์
ผู้ เรียนเป็นรายบุคคล   และใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ผู้ เ รี ย น แ ล ะ
พัฒ น าก า รสอนขอ งตน ให้ เกิ ด
ประสทิธิภาพสงูสดุ 
 

- นัก เรียน ร้อยละ  ๗๕   มี ก าร
พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ๕ 
วิชาหลกัให้อยูใ่นเกณฑ์ที่ดีขึน้  
- นักเรียนร้อยละ ๗๕   มีผลการ
ทดสอบระดับชาติ เป็ น ไปตาม
เกณฑ์ 
- ครูน าผลการประเมินนกัเรียนมา
พัฒนาและปรับปรุงแนวทางการ
สอนของตนให้เกิดประสิทธิภาพ
สงูสดุ 

ข้อที่ ๓, ๔, ๕ 



 

 

๕๕ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของสถานศึกษา 
ของโครงการ/กิจกรรม (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

๒. ทัศนศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้  
 

- เพื่ อ ใ ห้นัก เรียน เกิดความคิ ด
สร้างสรรค์และจินตนาการสามารถ
น าความรู้มาใช้เพื่อการเรียนรู้ในชัน้
เรียนได้ 
- เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ที่ดีจากการไปทัศน
ศกึษา 
- เพื่อให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย
ความตรึงเครียดจากการเรียนรู้ใน
สถานศกึษา 
- เพื่อเป็นการปลกูฝังจิตส านึกของ
นกัเรียนในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สิง่แวดล้อม 

- นั ก เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ ๙ ๐   มี
พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
และรักธรรมชาติ 
- นกัเรียนร้อยละ๙๐ รู้จกัแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากแหลง่เรียนรู้
และสือ่ตา่งๆ รอบตวั 
- นกัเรียนร้อยละ ๙๐ มีความรู้สกึ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
- นัก เรียน ร้อยละ ๙๐  ได้ ร่วม
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 
อยา่งน้อยภาคเรียนละ  ๒ ครัง้ 

ข้อที่ ๓, ๔, ๕ 

๓. โค ร ง ก า ร ต ร ว จ
สขุภาพนกัเรียน 

- เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพ 
และอนามัยที่ ดี - ผู้ ป กครองและ
นกัเรียนเห็นประโยชน์ของการตรวจ
สขุภาพ 
- สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
โรงเรียนกบัองค์กรภายนอก 
 

- นกัเรียนร้อยละ ๑๐๐  ได้รับการ
ตรวจสขุภาพประจ าปีจากแพทย์  
- ผู้ ปกครองร้อยละ ๘๐  มีความ
พึงพอใจในผลการตรวจและทราบ
ถึงประโยชน์ของการตรวจสขุภาพ  
ซึ่งสามารถแก้ไขและดูแลสุขภาพ
นกัเรียนได้อยา่งถกูต้อง 
 

ข้อที่ ๑ 

๔. โครงการโรงเรียน
สง่เสริมสขุภาพ 

- เพื่ อ สนองน โยบาย โค รงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของกรม
อนามยั  กระทรวงสาธารณสขุ 
- เพื่อให้โรงเรียนมีแนวทางในการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
และบคุลากรอยา่งแท้จริง 
- เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรทุก
คนดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเอง
และผู้อื่น  
- เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัย

- นกัเรียนร้อยละ ๙๐  มีการรักษา
ความสะอาดของร่างกายอาทิเช่น 
ผม เลบ็ เสือ้ผ้า  
- นักเรียนร้อยละ ๘๐  มีน า้หนัก
และสว่นสงูตามเกณฑ์ที่ก าหนด   
- ผลกา รป ระ เมิ น สุ ข า ภิ บ าล
สิง่แวดล้อมและสขุาภิบาลอาหารที่
ดี  อยูใ่นเกณฑ์ร้อยละ ๙๐ 
- โ ร ง เ รี ย น ไ ด้ จั ด ใ ห้ มี ก า ร
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้าน

ข้อที่ ๑ 



 

 

๕๖ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของสถานศึกษา 
ของโครงการ/กิจกรรม (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

สมบรูณ์แข็งแรง และมีภมูิคุ้มกนัโรค 

- เพื่อส่งเสริมป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียนให้อยู่ใน
สภาพท่ีปกติ มีการเจริญเติบโตสมวยั 

การดูแลรักษาสุขภาพแก่ครูและ
นกัเรียนอยา่งน้อยเดือนละ ๑ ครัง้ 
นัก เรียนที่ มี น า้หนัก เกิน เกณ ฑ์ 
ได้รับการดแูลและควบคมุน า้หนกั 

๕. โครงการภยัพิบตั ิ
 

- เพื่อให้ครูและนกัเรียนปฏิบตัิตนให้
ถกูต้องอยา่งปลอดภยัเมื่อเกิด
อคัคีภยัและแผน่ดินไหว 
- เพื่อให้ครูและนกัเรียนรู้จกัวิธี
ปฏิบตัิตนเมื่อเกิดอคัคีภยัและ
แผน่ดินไหว 

- นกัเรียนและบคุลากรร้อยละ ๙๐ 
เข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมพร้อม
และการป้องกันเมื่อเกิดเหตุการณ์
ภยัพิบตัิ  (อคัคีไฟ และแผน่ดินไหว) 
ตามที่โรงเรียนจดัขึน้ 

- นกัเรียนและบคุลากรร้อยละ ๙๐ 
สามารถรู้จักวิธีการป้องกันตนเอง
เมื่อเกิดเหตกุารณ์ภยัพิบตัิขึน้ 

ข้อที่ ๑ 

๖. โครงการสง่เสริม
กิจกรรมทาง
พระพทุธศาสนา  
 

- เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนปฏิบตัิตน
เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและเข้าร่วม
พิธีกรรมทางพระพทุธศาสนา 
- เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม ใ ห้ นั ก เ รี ย น มี
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
- เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกับ
วัฒนธรรมประเพณี ไทย และวัน
ส าคญัทางพระพทุธศาสนา 
 

- นักเรียน ร้อยละ ๙๐ เข้าร่วม
พิ ธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
นักเรียน  ร้อยละ ๙๐ มีคุณธรรม
จริยธรรมและคา่นิยมที่พงึประสงค์ 
- นักเรียน ร้อยละ ๙๐  มีความรู้
เก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีไทย
และวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา 
 

ข้อที่ ๒ 

๗. โครงการวนัไหว้ครู - เพื่ อ ให้นัก เรียนได้ตระหนักถึ ง
ความส าคญัของวนัไหว้ครูและระลึก
ถึงพระคณุของครู 
- เพื่ อ ให้นัก เรียนได้แสดงความ
กตญัญูต่อผู้บริหารและคณะครูของ
โรงเรียน 

- นกัเรียนร้อยละ ๙๕ มีความ
ตระหนกั ถึงความส าคญัของวนั
ไหว้ครูและพระคณุของครู 
- นกัเรียนร้อยละ ๙๕ เข้าร่วม
กิจกรรมวนัไหว้ครู 

ข้อที่ ๒ 

๘. โครงการวนัแม ่ - เพื่อปลกูฝังคุณธรรมแก่เด็กและ
ให้ยึดมั่นจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 

- นักเรียนร้อยละ ๘๐ ตระหนัก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ

ข้อที่ ๑, ๒ 



 

 

๕๗ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของสถานศึกษา 
ของโครงการ/กิจกรรม (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

พระมหากษัตริย์ 
- เพื่อให้นกัเรียนทราบในพระราช
ก ร ณี ย กิ จ  แ ล ะ เพื่ อ เ ป็ น ก า ร
เทิดพระเกียรติ 
- เพื่อให้นกัเรียนระลึกถึงพระคุณ
แม ่
 

พระราชินีฯ 
- นักเรียนร้อยละ ๙๐ ตระหนัก
ถึงพระคณุของแมแ่ละแสดงออกถึง
ความกตญัญกูตเวทีตอ่ผู้มีพระคณุ 
- นักเรียนร้อยละ ๙๐ ให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมและมีผลงาน
ด้านศิลปะหรือดนตรี/นาฏศิลป์  

๙. โครงการวนัพอ่ - เพื่อปลกูฝังคณุธรรมแก่เด็กและ
ให้ยดึมัน่จงรักภกัดีตอ่ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
- เพื่อให้นกัเรียนทราบในพระราช
กรณียกิจ และเพื่อเป็นการ
เทิดพระเกียรต ิ
- เพื่อให้นกัเรียนระลกึถงึพระคณุ
พอ่ 
 

- นกัเรียนร้อยละ ๘๐ ตระหนกัถึง
พระมหากรุณาธิคณุของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูิ
พลอดลุยเดชมหาราช 
- นกัเรียนร้อยละ ๙๐ ตระหนกัถึง
พระคณุของพอ่และแสดงออกถึง
ความกตญัญกูตเวทตีอ่ผู้มีพระคณุ 
- นกัเรียนร้อยละ ๙๐ ให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมและมีผลงาน
ด้านศิลปะหรือดนตรี/นาฏศิลป์  

ข้อที่ ๑, ๒ 

๑๐. โครงการลอย
กระทง 

- เพื่อให้นกัเรียนได้รู้จกัประเพณี
ไทยและมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์
วฒันธรรมไทย 
- เพื่อให้นกัเรียนรู้ประวตัิความ
เป็นมาของวนัลอยกระทง 
- เพื่อให้นกัเรียนได้รู้ถงึวิธีการรักษา
สภาพแวดล้อมของแมน่ า้ล าคลอง 

- นกัเรียนร้อยละ  ๙๐  รู้สกึช่ืนชม
ศิลปะ ดนตรี การเคลือ่นไหว และ
รักธรรมชาติในการร่วมกิจกรรมวนั
ลอยกระทงได้ 
- นกัเรียนร้อยละ  ๙๐ สามารถ
ประพฤติตนตามวฒันธรรมไทย
และศาสนาที่ตนนบัถือได้ 
- นกัเรียนร้อยละ ๙๐ สามารถ
ตระหนกั รู้คณุคา่ ร่วมอนรัุกษ์และ
พฒันาสิง่แวดล้อมได้ 
- นกัเรียนร้อยละ ๙๐ มีความคิด
ริเร่ิม และสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภมูิใจ 
 

ข้อที่ ๑, ๒ 



 

 

๕๘ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของสถานศึกษา 
ของโครงการ/กิจกรรม (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

๑๑. โครงการวนัขึน้ปี
ใหม ่

- เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันขึน้ปี
ใหมใ่ห้กบันกัเรียนและคณุครู 
- เพื่อให้นกัเรียนรู้จกัขนมธรรมเนยีม
ประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ของตา่งชาติ 
- เพื่อให้นักเรียนมีจิตส านึกในการ
แบ่ งปัน เอื อ้อาทรและช่ วย เหลือ
ผู้ ด้อยโอกาส 
- เพื่อกระชับความสมัพนัธ์ระหว่าง
กลุ่มนักเรียน ครูกับนักเรียน และครู
กบัผู้บริหาร 

- นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลีย่นของขวญั 
- นกัเรียนร้อยละ ๙๐ ได้น าอาหาร
ม า ร่วม รับ ป ระท าน ร่วม อย่ า ง
สนกุสนาน 
- นักเรียนร้อยละ ๘๕ได้มีความ
สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมวนัปีใหม่ 
- ครูร้อยละ ๑๐๐ ที่มาร่วมงาน
สั ง ส รร ค์ ต อน เย็ น ได้ รับ ค ว า ม
สนกุสนาน 

ข้อที่ ๑, ๒ 

๑๒. โครงการงานปิด
ภาค 

- เพื่ อให้นักเรียนได้ใช้ เวลาว่าง
ในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ 
- เพื่อให้นกัเรียนได้มีประสบการณ์
การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
- ประชาสัมพัน ธ์โรงเรียนให้กับ
บคุคลภายนอก 

- นกัเรียนภายในโรงเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมแคมป์ตา่งๆ อยา่งน้อย ๒๐ 
คน ตอ่แคมป์ 
- นกัเรียนจากโรงเรียนอื่นๆ อยา่ง
น้อย ๑๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม 
- นักเรียนที่ เรียนแคมป์ร้อยละ 
๗ ๐  พึ งพ อ ใจ ใน ก า ร เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม   

ข้อที่ ๑, ๒ 

๑๓. โครงการแคมป์วนั
ปิดเทอม 

- เพื่ อให้นัก เรียนได้ ใช้ เวลาว่าง
ในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ 
- เพื่อให้นกัเรียนได้มีประสบการณ์
การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
- ประชาสัมพัน ธ์โรงเรียนให้กับ
บคุคลภายนอก 

- นกัเรียนภายในโรงเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมแคมป์ตา่งๆ อยา่งน้อย ๒๐ 
คน ตอ่แคมป์ 
- นกัเรียนจากโรงเรียนอื่นๆ อยา่ง
น้อย ๑๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม 
- นักเรียนที่ เรียนแคมป์ร้อยละ 
๗ ๐  พึ งพ อ ใจ ใน ก า ร เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม   

ข้อที่ ๑, ๒, ๓ 

๑๔. โครงการปัจฉิม
นิเทศ 

- เพื่อให้นกัเรียนมคีวามรัก ความ
ผกูพนัตอ่เพื่อนร่วมสถาบนั   
- เพื่อให้นกัเรียนรักสถาบนัของ
ตนเองและระลกึถึงพระคณุของครู 

- นกัเรียนร้อยละ ๑๐๐  เกิดความ
ซาบซึง้ใจและตระหนกัถึงความ
ผกูพนัท่ีมีตอ่เพื่อนร่วมชัน้เรียน   
- นกัเรียนร้อยละ ๑๐๐  ได้

ข้อที่ ๑, ๒, ๓ 



 

 

๕๙ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของสถานศึกษา 
ของโครงการ/กิจกรรม (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

ตระหนกัถึงความผกูพนัและรู้สกึ
กตญัญตูอ่ครูและโรงเรียน 

๑๕. โครงการสารวตัร
นกัเรียน 

- เพื่อให้นกัเรียนมคีวามเสยีสละ
เพื่อประโยชน์สว่นรวม 
- เพื่อให้นกัเรียนมีระเบียบวินยั และ
กล้าแสดงออก 
- เพื่อให้นกัเรียนมคีวามรับผิดชอบ 
และมีความอดทน 

- มีนกัเรียนท าหน้าที่สารวตัร
นกัเรียนครบตามจ านวนท่ีก าหนด
ตัง้แตต้่นเดือนมิถนุายนเป็นต้นไป 
- สารวตัรนกัเรียนร้อยละ ๘๐  ท า
หน้าที่ของตนอยา่งมีประสทิธิภาพ
อยูใ่นเกณฑ์ดมีาก 

ข้อที่  ๒, ๖ 

๑๖. สง่เสริมคา่นิยม
คนไทย ๑๒ ประการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อปลกูฝังให้นกัเรียนเป็นผู้มี
คณุธรรม จริยธรรมและคณุลกัษณะ
อนัพงึประสงค์เพื่อให้นกัเรียนเป็นผู้มี
คา่นิยมหลกัของคนไทย ๑๒ 
ประการ 

- จดักิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อปลกูฝังให้นกัเรียนมคีณุธรรม 
จริยธรรมและคณุลกัษณะที่พงึ
ประสงค์ 

ข้อที่  ๒, ๔, ๖ 

- เพื่อให้การจดัการเรียนการสอนมี
ประสทิธิภาพและตรงกบัความ
ต้องการของผู้ เรียน 
- เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
นกัเรียนและเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้
มีสว่นร่วม 
- เพื่อสง่เสริมให้นกัเรียนได้กล้าคดิ
และกล้าแสดงออกได้อยา่งถกูต้อง
ตามหลกัประชาธิปไตย  

- จดัให้มีการเลอืกตัง้ประธาน  
รองประธาน  และกรรมการ
นกัเรียนปีการศกึษาละ  ๑  ครัง้
ประธาน  รองประธาน  เพื่อร่วม
ประชมุกบัผู้บริหาร   ภาคเรียนละ  
๒ ครัง้ 
- นกัเรียนร้อยละ ๘๕ เห็นคณุคา่
ในตนเอง  มีความมัน่ใจ  กล้า
แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
- นกัเรียนร้อยละ ๙๕  ยอมรับ
ความคิดและวฒันธรรมที่แตกตา่ง 
เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุม่ แลกเปลีย่น
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่ง
กนั 
- นกัเรียนร้อยละ ๙๐ ก าหนด
เปา้หมาย คาดการณ์ ตดัสนิใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตผุลประกอบ 
 

ข้อที่  ๒, ๔, ๖ 



 

 

๖๐ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของสถานศึกษา 
ของโครงการ/กิจกรรม (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

สง่เสริมคา่นิยมคนไทย 
๑๒ ประการ (ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นกัเรียนร้อยละ ๙๕ วาง
แผนการท างานและด าเนินการจน
ส าเร็จ 

- เพื่ อส ร้างจิตส านึกที่ ดี ในการ
อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 
- เพื่อปลกูฝังให้นกัเรียนรู้จกัการทิง้
ขยะให้ถูกที่และสามารถแยกขยะ
ประเภทตา่งๆได้ 
- เพื่อให้นกัเรียนสามารถรีไซเคิลสิ่ง
ที่เหลือใช้ต่างๆและน าผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตไปใช้ประโยชน์ภายในโรงเรียน
และบ้านของนกัเรียนได้ 
- เพื่ อส ร้างจิตส านึกในการเป็ น
ประชาชนที่ดีมีความรับผิดชอบต่อ
สงัคม 
 

- นกัเรียนร้อยละ ๙๐  มีจิตส านึก
ที่ดีในการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 
- นักเรียนร้อยละ ๙๕  ให้ความ
ร่วมมือในการท าความสะอาด
โรง เรียน ในวันที่ ก าหนด  (โดย
ก าหนดให้มีการเก็บขยะบริเวณ
รอบโรงเรียนภาคเรียนละ ๓ ครัง้) 
- นักเรียนร้อยละ ๙๐    รู้จักการ
ทิง้ขยะให้ถูกที่และสามารถแยก
ขยะประเภทตา่งๆ ได้ 
- นกัเรียนในชมรมรีไซเคิลร้อยละ 
๙๐  สามารถรีไซเคิลขยะและน า
ผลติภณัฑ์รีไซเคิลไปใช้ประโยชน์ได้ 

ข้อที่  ๒, ๖ 

- เพื่อปลกูฝังให้นกัเรียนได้ตระหนกั
ถึงการใช้ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อม
ทั ้ง ส่ ว น รวม แล ะส่ ว น ตน อย่ า ง
ประหยดัและรู้คณุคา่ 
- เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการ
รับประทานอาหารได้หมดจาน โดย
ไมเ่หลอืทิง้ 
- เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการใช้
น า้และไฟอยา่งรู้คณุคา่ 

- นักเรียนร้อยละ ๙๐   มีความ
ตระหนกัถึงการมีสว่นร่วมในการใช้
ทรัพยากรต่างๆ อย่างประหยัด
คุ้มคา่   
- นักเรียนร้อยละ ๘๐   ช่วยกัน
ประหยดัน า้   ประหยดัไฟ 
- นกัเรียนร้อยละ ๘๐ รับประทาน
อาหารกลางวนัจนหมดจาน 

ข้อที่  ๒, ๖ 

- เพื่ อให้นักเรียนมีสัมมาคารวะ   
และพดูจาที่ไพเราะออ่นหวาน 
- เพื่อให้นักเรียนสามารถไหว้และ
กราบได้สวยงามและอยา่งถกูต้อง 
- เพื่อให้นักเรียนมีมารยาทในการ
รับประทานอาหาร 

- นักเรียนร้อยละ ๘๕   สามารถ
ปรับตวัเข้ากบัสงัคมได้ 
- นั ก เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ  ๙ ๐    มี
คุณลักษณะที่พึ่ งประสงค์ตาม
หลักสูต ร  เช่ น  นัก เรียนมี วิ นั ย 
นกัเรียนรักความเป็นไทย มากขึน้ 

ข้อที่  ๒ 
 
 

 



 

 

๖๑ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของสถานศึกษา 
ของโครงการ/กิจกรรม (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

สง่เสริมคา่นิยมคนไทย 
๑๒ ประการ (ตอ่) 

- เพื่อสง่เสริมให้นกัเรียนมีระเบยีบ
วินยัในการเข้าแถวเคารพธงชาติ 
- เพื่อสง่เสริมให้นกัเรียนปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน  เช่น การ
แตง่กาย  เป็นต้น 
- เพื่อสง่เสริมให้นกัเรียนปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบของห้องเรียน 

- นกัเรียนร้อยละ ๙๐ มาโรงเรียน
ทนัเข้าแถวเคารพธงชาติ 
- นักเรียนและผู้ ปกครองร้อยละ 
๙๕ ยืนตรงเคารพธงชาติเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ 
- นกัเรียนร้อยละ ๙๐ แต่งกายถูก
ระเบียบตามที่โรงเรียนก าหนด 

- นกัเรียนร้อยละ ๙๐ ปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบของห้องเรียน 

ข้อที่  ๒ 

- เพื่อกระตุ้นและสง่เสริมให้เด็กได้
ท าความดีมากยิง่ขึน้ 
- เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภมูิใจ
จากการกระท าและมกีารบนัทกึ 
- เพื่อให้เด็กมีนิสยัรักที่จะท าความ
ดี 

- นกัเรียนประถมร้อยละ ๘๐ ได้
บนัทกึความดใีนสมดุบนัทกึความ
ดีอยา่งน้อยเดือนละ  ๑๐  ครัง้ 
- นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความ
เอือ้อาทรผู้ อื่นและกตัญญูกตเวที
ตอ่ผู้มีพระคณุ 
- นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีพฤติกรรมลัก
ขโมยของผู้อื่น 

ข้อที่  ๒ 

๑๗. โครงการเงินออม - เพื่อให้นกัเรียนได้เห็นประโยชน์
ของการออมเงิน  และการท าบญัชี
รายรับ-รายจา่ย 
- เพื่อสง่เสริมและปลกูฝังนิสยั
ประหยดัอดออมให้กบันกัเรียน 
- เพื่อให้นกัเรียนได้มีประสบการณ์
ตรงในการออมเงินในรูปแบบของการ
หยอดกระปกุในระดบัอนบุาลและ
ฝากธนาคารในระดบัประถม 

-   นกัเรียนร้อยละ ๙๕  มีการเก็บ
ออมเงิน 
-   นักเรียนร้อยละ ๙๐  มีความ
ประหยดั อยูอ่ยา่งพอเพียง 
- นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่   
๓-๖ ร้อยละ ๘๐ สามารถท าบญัชี
รายรับ - รายจ่ายได้ 

ข้อที่  ๒, ๖ 

๑๘. โค รงก า ร ร่ม ไ ม้
เกมส์และวนัเด็ก  

- เพื่อพฒันาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สงัคม และสติปัญญา 
- เพื่ อส่ง เส ริมการเล่น กีฬาของ
นกัเรียน 

- นัก เรียน ร้อยละ ๘๐ เป็นผู้ มี
ความสามคัคี  มีน า้ใจเป็นนกักีฬา 
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภยั 
- นกัเรียนร้อยละ ๘๐  รู้จกัเคารพ

ข้อที่  ๑, ๒ 



 

 

๖๒ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของสถานศึกษา 
ของโครงการ/กิจกรรม (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

- เพื่อสง่เสริมความสามคัคีและการ
ท างานเป็นหมูค่ณะของนกัเรียน 
- เพื่อสง่เสริมให้นกัเรียนรู้จกัเคารพ
กฎกติกา  และมีน า้ใจเป็นนกักีฬา  

กฎกติกา มารยาทและสามารถ
ท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะได้ 

- นักเรียนร้อยละ ๙๐  เข้าร่วม
กิจกรรมร่มไม้เกมส์และวนัเด็ก 
 

๑๙. โครงการนกัเรียน
นกัประดิษฐ์ 
 

- เพื่ อ ฝึ ก ใ ห้ นั ก เ รี ย น มี ค ว า ม
พยายามในการท างาน และสามารถ
ท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ 
- เพื่ อ ส่ ง เส ริม ใ ห้ นั ก เ รีย น รู้จั ก
ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน 
และใช้ความคิดริเร่ิมอยา่งสร้างสรรค์ 
 

- นักเรียนระดับประถมร้อยละ 
๙๐ มีความตระหนกั รู้คณุค่า ร่วม
อนรัุกษ์และพฒันาสิง่แวดล้อม 
- นกัเรียนระดบัประถมร้อยละ ๙๐ 
มีความคิด ริเร่ิม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภมูิใจ 
- นกัเรียนระดบัประถมร้อยละ ๙๐ 
วางแผนการท างาน และด าเนินการ
งานส าเร็จและสามารถท างาน
ร่วมกบัผู้อื่นได้ 

ข้อที่  ๑, ๒, ๖ 

๒๐. โครงการวิทยากร
เฉพาะกิจ 

- เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและ
บุคคลในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การเรียนการสอนของนักเรียนโดย
ก าร เป็ น วิ ท ย าก ร เฉพ าะ กิ จทุ ก
ห้องเรียนในระดับอนุบาลและอย่าง
น้อย ๒ คนในระดบัประถม 
- เพื่อให้นกัเรียนได้รับความรู้จากผู้
ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
โดยตรง 

- นัก เรียนมี พัฒ นาก าร ด้ าน
สติปัญญามากขึน้ 
- ค รูป ฏิบัติ งานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสทิธิผล 
- ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
- ครูมีปฏิสมัพนัธ์ที่ดีกบัเด็ก และ
ผู้ปกครอง 

ข้อที่  ๖, ๑๐, ๑๑, ๑๓ 

๒๑. กิจกรรมลกูเสอื-
เนตรนารี 

- เพื่อให้กิจกรรมลกูเสือ - เนตรนารี 
ของโรงเรียนมีการพฒันาขึน้ไปอย่าง
ตอ่เนื่อง 
- เพื่ อพัฒนาให้นักเรียนมีความ
สามัคคี และมีทักษะในการท างาน
ร่วมกนัเป็นหมูค่ณะได้ 
- เพื่อให้นักเรียนได้มีระเบียบวินัย  

- นักเรียนร้อยละ ๙๕ สามารถ
ส ร้า งผลงานจากก าร เข้ า ร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา /
นนัทนาการ ตามจินตนาการ 
- นักเรียนร้อยละ ๙๕ สามารถ
เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุม่ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูร่วมกนั 

ข้อที่  ๑, ๒, ๖ 



 

 

๖๓ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของสถานศึกษา 
ของโครงการ/กิจกรรม (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

มี ค วาม ซื่ อ สัต ย์ สุจ ริต  และ รู้จั ก
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสว่นรวม  

- นัก เรียน ร้อยละ ๙๕  ท างาน
ร่วมกบัผู้อื่นได้ 
- นักเรียนร้อยละ ๙๕ เข้าร่วม
กิจกรรมลกูเสือ - เนตรนารี  ทุกวนั
พธุสปัดาห์ละ ๑ คาบ 
 

๒๒. โครงการวิจยัในชัน้
เรียน 

- เพื่อให้ครูรู้สาเหตุของปัญหาของ
นกัเรียน และหาทางแก้ไขปัญหาของ
นกัเรียน 
- เพื่ อให้นักเรียนได้ รับการแก้ไข
ปัญหาและพฒันาอย่างสมบรูณ์เต็ม
ศั ก ย ภ า พ ทั ้ ง ใ น ด้ า น ค ว า ม รู้  
ค ว า ม ส า ม า รถ   ทั ก ษ ะ   แ ล ะ
คณุลกัษณะที่พงึประสงค์ 

- ครูร้อยละ ๙๕ มีการศกึษาวิจยั
และพฒันาการจดัการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ
การเรียนการสอน 
 

ข้อที่  ๗, ๘, ๑๒ 

๒๓. นกัเรียนชา่งคิด - เพื่ อ ส่ ง เส ริม ใ ห้ นั ก เ รีย น รู้จั ก
กระบวนการคิด การแก้ไขปัญหา
อยา่งเป็นระบบ  
- เพื่อให้ครูผู้ สอนเน้นกระบวนการ
ทกัษะการคิดมากกวา่การทอ่งจ า 
 

- นักเรียนร้อยละ  ๘๕  สามารถ
น า เสนอวิ ธีการคิ ด   วิ ธีแ ก้การ
ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 
- นกัเรียน ร้อยละ  ๘๕  สามารถ
ก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

- นักเรียน ร้อยละ  ๘๕ สามารถ
ความคิด ริเร่ิม   และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภมูิใจ 

ข้อที่  ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ 

๒๔. โครงการรักการ
อา่น 

- ผู้ เรียนมีนิสยัรักการอา่นและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมดุ แหลง่เรียนรู้และสือ่ตา่ง
รอบตวั  
- ผู้ เรียนมีทกัษะในการอา่น ฟัง ด ู
พดู เขียน และตัง้ค าถามเพื่อค้นคว้า

- นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  ๒  
ได้อา่นหนงัสอืนอกเวลาปี
การศกึษาละ  ๒   เลม่และบนัทกึ
ผลลงในสมดุบนัทกึการอา่น 
- นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  
๓-๖   ได้อา่นหนงัสอืนอกเวลาปี

ข้อที่  ๓, ๔, ๕ 



 

 

๖๔ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของสถานศึกษา 
ของโครงการ/กิจกรรม (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

หาความรู้ 
- ผู้ เรียนสามารถ  สรุปความคิดจาก
เร่ืองที่อา่น ฟัง และด ูและสือ่สารโดย
การพดูหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 
- จดัห้องสมดุที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอือ้ให้ผู้ เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

การศกึษาละ  ๓  เลม่และบนัทกึ
ผลลงในสมดุบนัทกึการอา่น 

- นกัเรียนชัน้ประถมเข้าห้องสมดุ
เพื่ออา่นหนงัสอืทกุคน อยา่งน้อย
ภาคการศกึษาละ ๑๕  ครัง้  และ
เข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ท่ีห้องสมดุ
จดัขึน้ 

  
 กลยุทธ์ที่ ๔ จดัให้มีครูเพียงพอ และมีคณุภาพด้วยการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของสถานศึกษา 
ของโครงการ/กิจกรรม (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

๑. จดัหา  พฒันาครู
และบคุลากรทางการ
ศกึษาภายในโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 

- เพื่อช่วยลดความขาดแคลนของ
บคุลากรโรงเรียนให้มคีวามเพยีงพอ
และเหมาะสมกบัจ านวนผู้ เรียน 
- เพื่อสง่เสริม  พฒันาศกัยภาพครูให้
มีความรู้ ความสามารถและน าไปใช้
ในการจดัการศกึษาให้มี
ประสทิธิภาพมากขึน้ 
- เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจให้กบัครู
และบคุลากรทางการศกึษาในการ
พฒันาการศกึษาตอ่ไป 

-     จดัจ้างลกูจ้างชัว่คราว จ านวน  
๗ คน 
-     อบรมความรู้ด้าน IT  ให้กบั
คณะครูและบคุลากร จ านวน ๓๐
คน 
-  อบรม  สมัมนาและทศันศกึษา
ตามเวลาและสถานท่ีตา่ง ๆ ให้กบั
คณะครูและบคุลากรจ านวน  ๓๐  
คน 
-มอบเกียรติบตัรแก่บคุลากรที่มี
ผลงานดีเดน่ 

ข้อที่ ๑๑ 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๕ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของสถานศึกษา 
ของโครงการ/กิจกรรม (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

๓. โครงการนิเทศ
ภายใน 

- เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและ
พฒันาพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้
ของครูให้มีประสทิธิภาพสงูขึน้ 
- เพื่อให้ครูผู้สอนมีความมัน่ใจใน
การสอนและสามารถพฒันาวชิาชีพ
ของตนให้ก้าวหน้า 
- เพื่อให้ครูได้มีการแลกเปลีย่นการ
จดัการเรียนการสอนและเทคนคิการ
สอนตา่งๆ  น ามาพฒันาตนเองได้ 

- ครูร้อยละ  ๘๐  มีความรู้  ความ
เข้าใจในเนือ้หา  จดัท าแผนการ
สอนให้สอดคล้องกบัหลกัสตูร
น ามาจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ให้เหมาะสมกบัวยั 
- ครูร้อยละ  ๘๐  ครูบริหารจดัการ
จดัการชัน้เรียนที่สร้างวินยัเชิงบวก
และจดัสิง่แวดล้อมให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
- ครูร้อยละ  ๘๐  ครูจดัท าสือ่การ
เรียนการสอนและน ามาใช้กบั
ผู้ เรียนอยา่งมีประสทิธิภาพ 
ครูร้อยละ  ๘๐  ครูใช้เคร่ืองมือการ
จดัและประเมินพฒันาการของเดก็
อยา่งหลากหลายและมี
ประสทิธิภาพ 

ข้อที่  ๗, ๘, ๑๐, ๑๒ 

๔. โครงการอบรม
พฒันาคณุภาพ
บคุลากร 

- เพื่ อ เพิ่มพูนความ รู้และทักษะ
วิชาชีพแก่บคุลากรของโรงเรียน 
- เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่องานและ
อาชีพครู 
- เพื่ อให้บุคลากรของโรงเรียนมี
ความเช่ือมัน่ในการปฏิบตัิงาน  

- บุคลากรของโรงเรียนร้อยละ 
๑๐๐  ได้รับการอบรมพฒันาอย่าง
น้อย ๕๐ ชัว่โมงตอ่ปี  

ข้อที่  ๗, ๘, ๑๐ 

๕. โครงการทศัน
ศกึษาครู 

- สร้างเส ริมความสัมพัน ธ์อันดี
ระหวา่งบคุลากรในองค์กร 
- สร้างขวัญ และก าลังใจให้กับ
บคุลากร 
- เพื่ อ ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ไ ด้ พั ก ผ่ อ น
ห ลั ง จ า ก ก า รท า ง าน ม าต ลอ ด
ระยะเวลา ๑ ปี 

- ผู้บริหารและบคุลากรครูโรงเรียน
ร่มไม้ 
- บคุลากรท่ีได้ร่วมกิจกรรมร้อยละ 
๗๐  พึ งพอใจกับ กิจกรรมทัศน
ศกึษาที่โรงเรียนจดัขึน้ 
 

ข้อที่  ๗, ๘, ๑๓ 



 

 

๖๖ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของสถานศึกษา 
ของโครงการ/กิจกรรม (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

๖. โครงการครูดีเดน่ - เพื่อประกาศเกียรติคณุครูดีเดน่ 
- เพื่อสร้างขวญัและก าลังใจให้กับ
บุคลากรครูที่ ได้ปฏิบัติงานและมี
ผลงานดีเดน่ 
- เพื่ อ ส่ ง เส ริม ใ ห้บุ ค ลาก รค รูมี
คณุธรรมจริยธรรม  เป็นแบบอย่างที่
ดีแก่บคุคลอื่น 
- เพื่ อ ส่ ง เส ริม ใ ห้บุ ค ลาก รค รูมี
ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มมาก
ขึน้ 
- เพื่อสง่เสริมให้บุคลากรครูพัฒนา
ตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ครู 

- บุคลากรค รูร้อยละ  ๑๐๐   มี
คณุธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่บคุคลอื่น 
- บุคลากรค รูร้อยละ  ๑๐๐  มี
ประสทิธิภาพในการท างานมากขึน้ 
บุคลากรครูร้อยละ ๑๐๐  มีการ
พฒันาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู 

ข้อที่  ๗ 

๗. โครงการสือ่
สร้างสรรค์
ประชาสมัพนัธ์โรงเรียน  

 

- เพื่ อ เก็บภาพกิจกรรมต่างๆ ที่

นัก เรียนได้ปฏิบัติทั ง้ในและนอก

ห้องเรียน  

- เพื่อรวบรวมเป็นหลกัฐานกิจกรรม

การเรียนการสอนของโรงเรียน 

- เพื่ อกระตุ้ นให้คุณครูมีการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีนา่สนใจ   

- คุณครูร้อยละ ๑๐๐  มีการจัด

กิ จ ก รรม ก าร เรีย น ก ารสอนที่

น่าสนใจ ให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติ

จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

- ครูร้อยละ ๑๐๐  ได้ รับการ
นิ เทศภ าย ใน  ก ากั บ  ติ ด ต าม
ตรวจสอบการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน  โดยก าหนดให้ทุกห้องมี
การบันทึกภาพกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างน้อย ๑๐  กิจกรรม
ตอ่ภาคการศกึษา  

ข้อที่  ๗, ๘, ๙, ๑๐ 

 



 

 

๖๗ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

 

ตอนที่ ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาของสถานศกึษา  

 
การพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษาประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๖  มีผลการ

ด าเนินการน าเสนอตามล าดบั ดงันี ้

๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีของสถานศึกษา 
 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตักิารประจ าปีของสถานศกึษา 
 กลยุทธ์ที่  ๑ จดัการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรตามหลัก PDCA และให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน  จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพและจัดท าระบบ
สารสนเทศให้เป็นปัจจบุนัและเพียงพอตอ่การพฒันาโรงเรียน 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
๑. การบริหารจัดการ
และด า เนิ นงานของ
โรงเรียน 

- ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน ใช้สอย   
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ในการ
จัดการศึกษาการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการงานสนับสนุน
การศึกษาของโรงเรียน   จ านวน
นัก เรียน  ๒๘๘   คน ค รู ๓๐   คน  
นักการภารโรง ๑๐ คน    คนขับรถ  
๒  คน  รปภ. ๑ คน 
 

- โรงเรียนมีการบริหารจดัการใช้
จ่ายค่าตอบแทน ใช้สอย   วัสด ุ
และค่าสาธารณูปโภค ในการจัด
การศึกษาการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการงานสนับสนุน
การศึกษาของโรงเรียน   จ านวน
นักเรียน ๒๘๘  คน ครู ๓๐  คน  
นกัการภารโรง ๑๐ คน    คนขบัรถ  
๒  คน  รปภ. ๑ คน 
- มีการบริหารจัดการศึกษาได้
สอดคล้องกบันโยบายและจุดเน้นที่
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานและส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 
๑  ก าหนดไว้ 

ด้านการจดัการศกึษา 
ข้อที่ ๙, ๑๑ 
 
ด้านการสร้างสงัคมแหง่การ
เรียนรู้ 
ข้อที่ ๑๓ 
 
ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา  
ข้อที่ ๑๔ 

๑. การแตง่ตัง้
คณะกรรมการ

ครูจ านวน ๓๐ คน   
นกัเรียนจ านวน  ๒๘๘ คน 

- ครูทุกคนมีบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบและร่วมกนัวางแผนการ

ด้านการจดัการศกึษา 
ข้อที่ ๙, ๑๑ 



 

 

๖๘ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
ด าเนินงานโครงการ 
๒. โครงการส่ือ
สร้างสรรค์
ประชาสมัพนัธ์โรงเรียน  
๓. โครงการอบรมให้
ความรู้ผู้ปกครอง 
๔. โครงการเสริมสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัชมุชน 

จ านวนกิจกรรม  ๓  กิจกรรม 

 

ด า เนินงานโครงการได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 
- ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน เช่น  การร่วมแสดง
ความคิดเห็น   
-  ให้มีการประกนัคณุภาพภายใน
อยา่งมีประสทิธิภาพ 
- จัดท าระบบสารสนเทศให้เป็น
ปัจจุบนัและเพียงพอต่อการพฒันา
โรงเรียน 

ด้านการสร้างสงัคมแหง่การ
เรียนรู้ 
ข้อที่ ๑๓ 
ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา  
ข้อที่ ๑๔ 

 
 

กลยุทธ์ที่  ๒ ให้ความส าคญักบัด้านอาคารสถานท่ี โดยจดัให้มีห้องเรียนท่ีเพียงพอ  สิ่งอ านวยความสะดวก
ครบครัน และจดัสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้อยูเ่สมอ 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
๑.อนรัุกษ์ ปรับปรุงและ
พฒันาสิง่แวดล้อมให้
เหมาะสมกบัผู้ เรียน 

  -   นกัเรียนและบคุลากรร้อยละ 
๑๐๐ มีความพงึพอใจในการจดั
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
- นกัเรียนและบุคลากรมีจิตส านึก
ในการรักษาความสะอาดและการ
ป ระห ยัด พ ลั ง งาน จ าก ก า รจั ด
กิจกรรม ๕ ส 

  -   ผู้ เรียนและบคุลากรร้อยละ 
๑๐๐ มีความพงึพอใจในการจดั
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
- ผู้ เรียนและบุคลากรมีจิตส านึก
ในการรักษาความสะอาดและการ
ประหยัดพลังงานจากการจัด
กิจกรรม ๕ ส 
- ห้องเรียนที่เพียงพอ  สิ่งอ านวย
ความสะดวกครบครัน และจัด
สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียน
รู้อยูเ่สมอ 

ด้านการสร้างสงัคมแหง่การ
เรียนรู้ 
ข้อที่ ๑๓ 
ด้านอตัลกัษณ์ของ
สถานศกึษา  
ข้อที่ ๑๔ 

ด้านมาตรฐานการสง่เสริม 
ข้อที่ ๑๕ 

๒. สง่เสริมพฒันา
ความรู้ด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่นกัเรียน 

  - นกัเรียนร้อยละ ๘๕ มีความรู้และ
ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- เพื่อให้นกัเรียนมคีวามรู้และ
ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

  - นกัเรียนร้อยละ ๙๐ มีความรู้
และทกัษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- เพื่อให้นกัเรียนมคีวามรู้และ

ด้านคณุภาพผู้เรียน  
ข้อที่ ๕, ๖ 
 
 ด้านการจดัการศกึษา 



 

 

๖๙ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ 

ข้อที่ ๑๐ 

๓. พฒันาระบบข้อมลู
สารสนเทศภายใน
สถานศกึษา 

-   คอมพิวเตอร์ในการจดัเก็บข้อมลู
สารสนเทศ    จ านวน  ๕  ชดุ 
-  โปรแกรมการเก็บข้อมลูในแตล่ะ
ฝ่าย ๖ ฝ่าย 
-   ครุภณัฑ์ตา่ง ๆ  เช่น  ตู้   โต๊ะ  
เคร่ืองพมิพ์ ฯลฯ 
-    เว็บไซต์โรงเรียน 
-   ข้อมลูสารสนเทศทัง้   ๖  ฝ่าย มี
การพฒันา ปรับปรุง ให้ทนัสมยั 

-   คอมพิวเตอร์ในการจดัเก็บข้อมลู
สารสนเทศ    จ านวน  ๕  ชดุ 
-  โปรแกรมการเก็บข้อมลูในแตล่ะ
ฝ่าย ๖ ฝ่าย 
-   ครุภณัฑ์ตา่ง ๆ  เช่น  ตู้   โต๊ะ  
เคร่ืองพมิพ์ ฯลฯ 
-    เว็บไซต์โรงเรียน 
-   ข้อมลูสารสนเทศทัง้   ๖  ฝ่าย มี
การพฒันา ปรับปรุง ให้ทนัสมยั
อยา่งเป็นระบบ 

ด้านการจดัการศกึษา 
ข้อที่ ๑๐, ๑๒ 

 
 กลยุทธ์ที่ ๓ จดัท าหลกัสตูรท่ีได้มาตรฐานตรงตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการก าหนด  โดยมุ่งส่งเสริม
ให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิในการเรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  และจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมด้านสขุภาพ
กาย สขุภาพจิต และคา่นิยมอนัพงึประสงค์ของนกัเรียน 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
๑. โค รงการยกระดับผลสัมฤท ธ์ิ
ทางการเรียน 
๒. โครงการส่งเสริมค่านิยมคนไทย 
๑๒ ประการ  
๓. ทศันศกึษาเพื่อการเรียนรู้ 
๔. โครงการตรวจสขุภาพนกัเรียน 
๕. โครงการโรงเรียนสง่เสริมสขุภาพ 
๖. โครงการภยัพิบตัิ 
๗. โครงการส่ง เส ริม กิจกรรมทาง
พระพทุธศาสนา 
๘. โครงการวนัไหว้ครู 

นกัเรียนจ านวน  ๒๘๘ คน 
จ านวนกิจกรรม ๒๕ กิจกรรม 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิใน
การเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี   มี
ความรู้และทกัษะที่จ าเป็นต่อ
หลกัสตูร 
- นัก เรียนมี สุขภาพกาย  
สขุภาพจิตดี 
- นัก เรียนมี ค่ านิยมที่พึ ง
ประสงค์ 

ด้านผู้ เรียน 
ข้อที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ 
 
ด้านการจดัการศกึษา 
ข้อที่ ๗,๘,๑๐,๑๑ 
 
ด้านการสร้างสงัคมแหง่การ
เรียนรู้ 
ข้อที่ ๑๓ 



 

 

๗๐ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
๙. โครงการวนัแม ่
๑๐. โครงการวนัพอ่ 
๑๑. โครงการลอยกระทง 
๑๒. โครงการวนัขึน้ปีใหม่ 
๑๓. โครงการงานปิดภาค 
๑๔. โครงการแคมป์วนัปิดเทอม 
๑๕. โครงการปัจฉิมนิเทศ 
๑๖. โครงการสารวตัรนกัเรียน 
๑๗. โครงการเงินออม 
๑๘. โครงการร่มไม้เกมส์ครัง้ที่  ๑๘ 

และวนัเด็ก 
๑๙. โครงการนกัเรียนนกัประดิษฐ์ 
๒๐. โครงการวิทยากรเฉพาะกิจ 
๒๑. กิจกรรมลกูเสอื-เนตรนารี 
๒๒. โครงการวิจยัในชัน้เรียน 
๒๓. นกัเรียนช่างคิด 
๒๔. โครงการรักการอา่น 
 

 



 

 

๗๑ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

กลยุทธ์ที่ ๔ จดัให้มีครูเพียงพอ และมีคณุภาพด้วยการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
๑. จดัหา  พฒันาครูและบคุลากร
ทางการศกึษาภายในโรงเรียน 
๒. โครงการนิเทศภายใน 
๓. โครงการอบรมพฒันาคณุภาพ
บคุลากร 
๔. โครงการทศันศกึษาครู 
๕. โครงการครูดีเดน่ 
๖. โครงการส่ือสร้างสรรค์ประชาสมัพนัธ์
โรงเรียน (ภาพกิจกรรมประทบัใจ) 

 
 
 
 
 
 
 

- เพื่ อช่ วยลดความขาด
แคลนของบุคลากรโรงเรียน
ให้ มี ค ว าม เพี ย งพ อแล ะ
เหมาะสมกบัจ านวนผู้ เรียน 
- เพื่ อ ส่ ง เส ริม   พั ฒ น า
ศักยภาพค รูให้ มี ค วาม รู้ 
ความสามารถและน าไปใช้
ในการจัดการศึกษาให้มี
ประสทิธิภาพมากขึน้ 
- เพื่ อ ส ร้ า ง ข วั ญ แ ล ะ
ก า ลั ง ใ จ ใ ห้ กั บ ค รู แ ล ะ
บุคลากรทางการศึกษาใน
การพฒันาการศกึษาตอ่ไป 

- สรรหา/จดัจ้างครูอตัรา
จ้าง จ านวน ๗ คน เพื่อให้มี
ครูเพียงพอ 
- ครูร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ
การนิเทศกิจกรรมการเรียน
การสอน 
- บคุลากรของโรงเรียนร้อย
ละ ๑๐๐  ได้รับการอบรม
พฒันาอย่างน้อย ๕๙ ชัว่โมง
ตอ่ปี  

- จดัทศันศกึษาตามเวลา
และสถานท่ีตา่ง ๆ ให้กบั
คณะครู  
- มอบเกียรติบตัรแก่
บคุลากรท่ีมีผลงานดีเดน่ 

ด้านการจดัการศกึษา 
ข้อที่ ๙ , ๑๐ 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

๗๒ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  

มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

ตัวบ่งชี ้
ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑. มีสขุนิสยัในการดแูลสขุภาพและออกก าลงักาย

สม ่าเสมอ 
๕ ๑. โครงการตรวจสขุภาพนกัเรียน 

๒. การตรวจความสะอาดของเลบ็มอื ผม และ
เสือ้ผ้า นกัเรียนเป็นประจ าทกุสปัดาห์ 
๓. จดัการเรียนการสอนในเร่ืองการเลอืก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสขุนิสยัที่ดี 
๔. จัดให้มีกิจกรรมออกก าลงักายทุกเช้าก่อน
เข้าเรียนหลงักิจกรรมเคารพธงชาติ 
๕. จดัให้มีการสอนกีฬาประเภทตา่งๆ ท่ี
หลากหลาย   
๖. ระเบียบข้อตกลงกบันกัเรียนในการแปรงฟัน
หลงัอาหารกลางวนัทกุวนั ล้างมอืทกุครัง้ก่อน
รับประทานอาหารและหลงัการใช้ห้องน า้ 
๗. มีกฎระเบียบห้ามนกัเรียนน าขนมอบกรอบที่
มีผงชรูส น า้อดัลม ลกูอม และหมากฝร่ังเข้ามา
รับประทานท่ีโรงเรียน 

๒. มีน า้หนกัสว่นสงูและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

๔ ๑. โครงการสง่เสริมสขุภาพนกัเรียน 
๒. จดัให้มีการชัง่น า้หนกัและวดัสว่นสงูนกัเรียน
ภาคเรียนละ ๒ ครัง้   
๓. จัดให้การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
นกัเรียนและตรวจสายตาและการได้ยินเบือ้งต้น
ภาคเรียนละ ๑ ครัง้ 

๓. ปอ้งกนัตนเองจากสิง่เสพติดให้โทษและหลกีเลีย่ง
ตนเองจากสภาวะทีเ่สีย่งตอ่ความรุนแรง โรคภยัและ
ปัญหาทางเพศ 

๕ ๑. โครงการโรงเรียนสขีาว  
๒. โครงการปอ้งกนัภยัพิบตัิทางธรรมชาติ 
๓. จดัการเรียนการสอนในเร่ืองการหลกีเลีย่ง
จากสิง่อบายมขุและการพนนัทกุชนิด 

๔. เห็นคณุคา่ในตนเอง มคีวามมัน่ใจ กล้าแสดงออก
อยา่งเหมาะสม 

๕ ๑. สง่เสริมให้นกัเรียนกล้าแสดงออกโดยจดั
กิจกรรม/โครงการตา่งๆ เช่น งานปิดภาค    



 

 

๗๓ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

ตัวบ่งชี ้
ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
โครงการวนัแม ่ โครงการวนัพอ่  โครงการลอย
กระทง  โครงการร่มไม้เกมส์และงานวนัเดก็ฯลฯ 
๒. จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้
นกัเรียนได้มีโอกาสน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรียน 

๕. มีมนษุย์สมัพนัธ์ที่ดีและให้เกียรตผิู้อื่น ๕ ๑. โครงการนกัเรียนมารยาทงาม 
๒. โครงการลกูเสอืเนตรนารี 
๓. โครงการสารวตัรนกัเรียน 

๖.   สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นนัทนาการ 

๕ ๑. โครงการนกัเรียนนกัประดิษฐ์น้อย  
๒. โครงการลกูเสอืเนตรนารี 
๓. สง่เสริมให้นกัเรียนได้แสดงออกทาง
ความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ใน
โครงการวนัแม ่ โครงการวนัพอ่วนัพอ่  โครงการ
วนัลอยกระทง  โครงการปิดภาค  โครงการร่มไม้
เกมส์และงานวนัเด็ก 
๔. สง่เสริมให้นกัเรียนแขง่ขนัด้านศลิปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา 

๗.  การปฏิบตัิตนตามกฎจราจร  (ตวับง่ชี ้ของเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษา ชลบรีุ เขต ๑ ได้ก าหนดไว้) 

๕ ๑. โครงการลกูเสอืเนตรนารี 
๒. โครงการสารวตัรนกัเรียน 
๓. จดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการ
ปลกูฝังให้นกัเรียนรู้จกัเคารพกฏจราจรและ
สามารถปฏิบตัติามกฏจราจรได้อยา่งถกูต้อง 

เฉลี่ย ๕  
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม  

 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานท่ี ๑ 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และโครงการต่างๆ เพ่ือให้ผู้ เรียนบรรลุตามตัวบ่งชีใ้น     
มาตรฐานท่ี ๑ ดงันี ้

๑. จดัให้มีการตรวจสขุภาพนกัเรียนโดยแพทย์และทนัตแพทย์จากโรงพยาบาลในทกุระดบัชัน้  
๒. จดัให้มีการประชาสมัพนัธ์การให้วคัซีนตา่งๆ แก่นกัเรียนตามก าหนด 
๓. มีการตรวจความสะอาดของเล็บมือ ผม และเสือ้ผ้า นกัเรียนเป็นประจ าทกุสปัดาห์ 



 

 

๗๔ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

๔. จดัการเรียนการสอนในเร่ืองการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และสุขนิสยัท่ีดี ในวิชา
สขุศกึษา   การงานอาชีพ และ น ามาบรูณาการในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์   

๕. จดัให้มีกิจกรรมออกก าลงักายทกุเช้าก่อนเข้าเรียนหลงักิจกรรมเคารพธงชาติ 
๖. จดัให้มีการสอนกีฬาประเภทต่างๆ ท่ีหลากหลาย  เช่น ว่ายน า้ ฟุตบอล บาสเกตบอล  และ

กรีฑา    
๗. มีระเบียบข้อตกลงกับนักเรียนในการแปรงฟันหลังอาหารกลางวนัทุกวนั ล้างมือทุกครัง้ก่อน

รับประทานอาหารและหลงัการใช้ห้องน า้ 
๘. จัดกิจกรรมท าอาหารประเภทผักและผลไม้  เพ่ือส่งเสริมการทานอาหารท่ี มีประโยชน์ของ

นกัเรียน 
๙. มีกฎระเบียบห้ามนักเรียนน าขนมอบกรอบท่ีมีผงชูรส น า้อดัลม ลูกอม และหมากฝร่ังเข้ามา

รับประทานท่ีโรงเรียน  
๑๐. จดัโภชนาการอาหารครบ ๕ หมู่ในทกุมือ้  มีเมนอูาหาร ๓๐ รายการท่ีไม่ซ า้กนั  และไม่ใส่ผงชู

รสในการปรุงอาหาร 
๑๑. จดัให้มีการชัง่น า้หนกัและวดัส่วนสงูนกัเรียนภาคเรียนละ ๒ ครัง้  เพ่ือประเมินพฒันาการด้าน

ร่างกายของนกัเรียน  และหาแนวทางแก้ไขหากพบวา่มีปัญหาหรือมีความผิดปกติ 
๑๒. จดัให้การทดสอบสมรรถภาพร่างกายนกัเรียนภาคเรียนละ ๑ ครัง้ 
๑๓. จดัให้มีการตรวจสายตาและการได้ยินเบือ้งต้นภาคการศกึษาละ ๑ ครัง้ 
๑๔. โครงการโรงเรียนสีขาว(To Be Number One)มีการส ารวจและรายงานการเร่ืองสาร  เสพติด/

ส่ือลามกอนาจารในสถานศึกษาแก่หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเน่ือง  จัดให้มีการตรวจ
กระเป๋านักเรียนทุกวนั  จดับอร์ดประชาสมัพันธ์  และจดักิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ส่งเสริมการออก
ก าลงักายและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ส่งเสริมความรู้เพ่ือให้นกัเรียนตระหนกัถึงภัย
ของยาเสพตดิ 

๑๕. จดัการเรียนการสอนในเร่ืองการหลีกเล่ียงจากสิ่งอบายมขุและการพนนัทกุชนิดในวิชาสงัคม
และสขุศกึษา 

๑๖. โครงการภัยพิบัติเพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงภัยอันตรายท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติและ
อคัคีภยั   และรู้จกัวิธีปอ้งกนัตวัเองจากการภยัตา่งๆ ได้อยา่งถกูต้อง ภาคเรียนละ ๑ ครัง้ 

๑๗. จดักิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จกัเคารพกฏจราจรและสามารถ
ปฏิบตัติามกฏจราจรได้อยา่งถกูต้อง 

๑๘. สง่เสริมให้นกัเรียนกล้าแสดงออกโดยจดักิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้



 

 

๗๕ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

- ให้นกัเรียนสลบักนัออกน าสวดมนต์ กลา่วค าปฏิญาณตน  
- สง่เสริมให้นกัเรียนได้ออกมาพดูหน้าชัน้เรียน 
- ส่งเสริมให้นกัเรียนได้แสดงออกในงานร่มไม้เกมส์  โดยนกัเรียนจะได้เข้าร่วมแข่งขนั

กีฬาและเชียร์กีฬา  และงานวนัปิดภาคนกัเรียนจะได้แสดงออกซึ่งความสามารถบน
เวทีทางด้านดนตรี นาฏศลิป์ 

- สง่เสริมในนกัเรียนได้แสดงออกในกิจกรรมเข้าคา่ยลกูเสือ 
- สง่นกัเรียนเข้าร่วมแขง่ขนัทกัษะความสามารถด้านตา่งๆ กบัหนว่ยงานภายนอก 

  ด้านศิลปะ 
- จดัให้มีการสอนศลิปะสปัดาห์ละ ๑ ครัง้ 
- จดัให้มีการสอนศลิปะเสริมหลงัเลิกเรียน 
- จดัให้มีการบรูณาการการวาดภาพในทกุวิชา 
- จดัให้มีการแขง่ขนัทางด้านศลิปะในวนัส าคญัตา่งๆ  เชน่ วนัแม ่วนัพอ่ เป็นต้น 
- จดัให้มีการท าการ์ดท่ีเป็นผลงานศลิปะมอบให้คณุพอ่คณุแมใ่นวนัพอ่และวนัแม่ 
- สง่นกัเรียนเข้าร่วมแขง่ขนัทางด้านศลิปะกบัหนว่ยงานภายนอก 

 ด้านดนตรี 
- จดัให้มีการสอนเก่ียวกบัดนตรีสากล 
- สง่เสริมและสนบัสนนุนกัเรียนในการประกวดแขง่ขนักบัหนว่ยงานภายนอก 
- จดัให้มีกิจกรรมด้านดนตรีแสดงในงานวนัพ่อ  วนัแม ่ และงานปิดภาค 

  ด้านกีฬา 
- จดักิจกรรมการออกก าลงักายของนกัเรียนประถมหลงัเคารพธงชาต ิ สวดมนต์ทกุวนั   
- จัดให้มีการเรียนการสอนกีฬาประเภทต่างๆ อาทิ  ว่ายน า้  บาสเกตบอล  กรีฑา  

ปิงปอง  ฟตุซอล ฯลฯ 
- จดัให้มีการสอนเทควนัโด  ว่ายน า้  และฟุตซอล  ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความสนใจเป็น

พิเศษในตอนเย็นหลงัเลิกเรียน 
- จดัให้มีกิจกรรมการละเลน่/เกม/กีฬาพืน้บ้านของนกัเรียนในชว่งวนัลอยกระทง 
- จดัให้มีกิจกรรมเกมนนัทนาการในกิจกรรมเข้าคา่ยลกูเสือ-เนตรนารี 
- จดัให้มีโครงการร่มไม้เกมส์ให้นกัเรียนทกุคนได้แขง่ขนัและเชียร์กีฬา 

ผลการพัฒนา   
๑. ผู้ เรียนร้อยละ ๙๔.๔๙ มีสขุนิสยัในการดแูลสขุภาพและออกก าลงักายสม ่าเสมอ 
๒. ผู้ เรียนร้อยละ ๗๗.๑๗ มีน า้หนกัสว่นสงูและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 



 

 

๗๖ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

๓. ผู้ เรียนร้อยละ ๑๐๐ ปอ้งกนัตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงตอ่ความ
รุนแรง โรคภยัและปัญหาทางเพศ 

๔. ผู้ เรียนร้อยละ ๑๐๐ เห็นคณุคา่ในตนเอง มีความมัน่ใจ กล้าแสดงออกอยา่งเหมาะสม 
๕. ผู้ เรียนร้อยละ ๑๐๐ มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีและให้เกียรตผิู้ อ่ืน 
๖. ผู้ เรียนร้อยละ ๑๐๐ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศลิปะ ดนตรี/นาฏศลิป์ กีฬา/นนัทนาการ 
๗. ผู้ เรียนร้อยละ ๑๐๐ ปฏิบตัิตนตามกฏจราจร 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนควรมีแผนการควบคุมและส่งเสริมให้นักเรียนมีน า้หนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ชัดเจนและจดัด าเนินการตามแผนอย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา  และควรส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการ
ประกวดความสามารถด้านด้านศลิปะ ดนตรี/นาฏศลิป์/กีฬาให้มากขึน้    

 

มาตรฐานท่ี ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

ตัวบ่งชี ้
ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑. มีคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ตามหลกัสตูร ๕ ๑. โครงการสง่เสริมคา่นิยมคนไทย ๑๒ 

ประการ 
๒. โครงการสง่เสริมกิจกรรมทาง

พระพทุธศาสนา 
๓. โครงการสารวตัรนกัเรียน 
๔. โครงการลกูเสอืเนตรนารี 
๕. โครงการเงินออม 
๖. โครงการวนัไหว้ครู 
๗. โครงการวนัแม ่
๘. โครงการวนัพอ่ 
๙. โครงการวนัลอยกระทง 
๑๐. โครงการนกัเรียนนกัประดิษฐ์น้อย 
๑๑. กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบรูณาการ

สอดแทรกการสอนด้านคณุธรรม จริยธรรม 
และคา่นิยมที่พงึประสงค์  

๒. เอือ้อาทรผู้อื่นและกตญัญกูตเวทตีอ่ผู้มีพระคณุ ๕ 
๓. ยอมรับความคิดและวฒันธรรมทีแ่ตกตา่ง ๕ 
๔. ตระหนกั รู้คณุคา่ ร่วมอนรัุกษ์และพฒันาสิง่แวดล้อม ๕ 

เฉลี่ย ๕  
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม  

 



 

 

๗๗ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานท่ี ๒ 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และโครงการต่างๆ เพ่ือให้ผู้ เรียนบรรลุตามตัวบ่งชีใ้น     
มาตรฐานท่ี ๒ ดงันี ้

๑. จดักิจกรรมการสอนแบบบรูณาการโดยสอดแทรกการสอนด้านคณุธรรม จริยธรรม และคา่นิยม
ท่ีพงึประสงค์ในการเรียนการสอนทกุวิชา   

๒. จดักิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า  มีการสวดมนต์  และครูเวรประจ าวนัจะพดูคยุ  อบรม
หรือเลา่เร่ืองท่ีเป็นคต/ิข้อคิดท่ีดีให้กบันกัเรียนในทกุเช้า 

๓. นกัเรียนมีความซ่ือสตัย์  ไม่พดูปด  และไม่มีการลกัขโมยในโรงเรียน  หากเก็บของได้จะส่งคืนท่ี
ครูเพ่ือประกาศหาเจ้าของ 

๔. จัดโครงการนักเรียนนักประดิษฐ์  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ คิด
ประดษิฐ์สิ่งของน ามาจ าหนา่ยในชว่งสปัดาห์นกัประดษิฐ์ไทย    

๕. จดัโครงการส่งเสริมวินยันกัเรียน   โดยมีเปา้หมายให้นกัเรียนมาโรงเรียนทนัเวลา  ยืนตรงเคารพ
ธงชาต ิ แตง่กายให้ถกูระเบียบ  และปฏิบตัติามข้อตกลงและกฎระเบียบของโรงเรียน 

๖. จดัโครงการลกูเสือเนตรนารี  มีการเรียนการสอนและกิจกรรมเข้าคา่ย (Day Camp)และเข้าคา่ย
ลกูเสือเนตรนารีส ารอง เพ่ือสง่เสริมให้นกัเรียนได้เรียนรู้การอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคม 

๗. จดัโครงการสง่เสริมคา่นิยมคนไทย ๑๒ ประการ  โดยมีเปา้หมายให้นกัเรียนมีคณุธรรมจริยธรรม
ท่ีดี สอดคลอ้งกบัคา่นิยม ๑๒ ประการของคนไทย เชน่ จดักิจกรรมประกวดนกัเรียนมารยาทงาม 
กิจกรรมนกัเรียนรู้ประหยดั  กิจกรรมคนดีศรีร่มไม้   กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมน าเศรษฐกิจ
พอเพียง  เป็นต้น   

๘. จดัท าโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพทุธศาสนา(แห่เทียนพรรษา)  เพ่ือให้นกัเรียนได้เรียนรู้
ถึงประเพณีไทย  โดยให้นกัเรียนร่วมกันบริจาคเงินท าบุญและเคร่ืองอฐับริขารพร้อมต้นเทียน
เพ่ือไปถวายวดัอรัญญิกาวาสในชว่งวนัเข้าพรรษา 

๙. จัดให้ความรู้และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมประเพณีและวัฒนธรรมไทยทุกเทศกาลและวัน
ส าคญั 

๑๐. จดัท าโครงการวนัปีใหม ่ เพ่ือให้นกัเรียนได้เรียนรู้การแบง่ปันโดยการน าของขวญัและอาหารมา
แบง่ปันให้แก่ผู้ อ่ืน 

๑๑. จดัโครงการวนัไหว้ครู  เพ่ือสง่เสริมให้นกัเรียนได้ระลกึถึงพระคณุของครู 
๑๒. จดัโครงการวนัแม่  โดยท าพิธีเทิดพระเกียรติฯและกิจกรรมใส่บาตรอาหารแห้งพระสงฆ์จ านวน  

๑๘ รูป  ถวายเป็นพระราชกศุลแดอ่งค์สมเดจ็พระราชินีฯ และเพ่ือให้นกัเรียนได้ตระหนกัถึงพระ
มหากรุณาธิคณุขององค์สมเดจ็พระราชินีฯ   



 

 

๗๘ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

๑๓. จดัโครงการวนัพ่อ  โดยท าพิธีเทิดพระเกียรติฯและกิจกรรมใส่บาตรอาหารแห้ง  และการแสดง
นิทรรศการป้ายนิเทศเก่ียวกับพระราชกรณียกิจ และนักเรียนท าการ์ดอวยพรวนัพ่อและน าไป
มอบและกราบพอ่ส าหรับนกัเรียนประถม 

๑๔. จดัท าโครงการเงินออม   โดยให้เจ้าหน้าท่ีจากธนาคารกรุงเทพ สาขาเนินเตง็ ได้เข้ามาให้บริการ
รับฝากเงินจากนกัเรียนภาคเรียนละ ๔ ครัง้ 

๑๕. จดัท าโครงการปัจฉิมนิเทศ  ให้กับนกัเรียนในระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๖  เพ่ือให้นกัเรียนได้
ระลกึถึงพระคณุของคณุครู   

๑๖. ส่งนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๕ เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสีเขียว ซึ่งโครงการดงักล่าว
นกัเรียนจะได้ความรู้เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพ่ือลดภาวะโลกร้อน  นกัเรียนเข้าร่วมอบรม
ในโครงการนี ้ จะน าความรู้มาขยายผลและประชาสัมพันธ์เก่ียวกับแนวทางในการประหยัด
พลงังานให้กบันกัเรียนระดบัชัน้อ่ืนๆ 

๑๗. จดัท าโครงการสารวตัรนกัเรียน  เพ่ือฝึกให้นกัเรียนมีความเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมโดย
อาสาสมัครเป็นสารวัตรนักเรียนช่วยดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของนักเรียนใน
เวลาพกักลางวนัและหลงัเลิกเรียน 

ผลการพัฒนา  
๑. ผู้ เรียนร้อยละ ๙๓.๗๐ มีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ตามหลกัสตูร 
๒. ผู้ เรียนร้อยละ ๑๐๐ เอือ้อาทรผู้ อ่ืนและกตญัญกูตเวทีตอ่ผู้ มีพระคณุ 
๓. ผู้ เรียนร้อยละ ๑๐๐ ยอมรับความคดิและวฒันธรรมท่ีแตกตา่ง 
๔. ผู้ เรียนร้อยละ ๑๐๐ ตระหนกั รู้คณุคา่ ร่วมอนรัุกษ์และพฒันาสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนควรจดัท าโครงการเพ่ือส่งเสริมคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ท่ีหลากหลาย และควรสนบัสนุน
ให้จัดท าโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับผู้ เรียนในทุกปีการศึกษา  นอกจากนีย้ังมีการด าเนิน
โครงการท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนตระหนกัถึงคณุคา่ และร่วมอนรัุกษ์และพฒันาสิ่งแวดล้อม  ประเมินผลเพ่ือใช้ใน
การปรับปรุงกิจกรรมตอ่ไป 



 

 

๗๙ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

มาตรฐานท่ี ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 

ตัวบ่งชี ้
ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑. มีนิสยัรักการอา่นและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมดุ แหลง่เรียนรู้ และสือ่ตา่งๆ รอบตวั 

๕ 
๑. โครงการรักการอา่น 
๒. โครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ินกัเรียน 
๓. โครงการทศันศกึษาเพื่อการเรียนรู้ 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้แบบบรูณาการ 
๕. กิจกรรมห้องสมดุ 
๖. กิจกรรมค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต 
๗. สง่เสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ

กลุม่ 

๒. มีทกัษะในการอา่น ฟังด ูพดู เขียน และตัง้ค าถามเพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้เพิม่เตมิ 

๕ 

๓. เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุม่ แลกเปลีย่นความคิดเห็นเพื่อ
การเรียนรู้ระหวา่งกนั 

๕ 

๔. ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ๕ 

เฉลี่ย ๕  
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม  

 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานท่ี ๓ 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และโครงการต่างๆ  เพ่ือให้ผู้ เรียนบรรลุตามตัวบ่งชีใ้น     
มาตรฐานท่ี ๓ ดงันี ้

๑. จดัโครงการรักการอ่านเพ่ือเป็นการกระตุ้นและปลูกฝังให้นกัเรียนรู้จกัการศึกษาค้นคว้าจาก
การอา่น โดยมีการด าเนินการ  ดงันี ้

- ก าหนดให้นกัเรียนในระดบัประถม ๒-๖  ได้อา่นหนงัสือนอกเวลาตามท่ีครูก าหนดภาคเรียน
ละ ๒ - ๔ เลม่  

- สง่เสริมนกัเรียนใช้บริการห้องสมดุของโรงเรียนในชว่งพกักลางวนัและสามารถยืมหนงัสือ
จากห้องสมดุเพ่ือน าไปอา่นท่ีบ้านได้   

- จดัท าสมดุบนัทึกการอา่นเพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียนอา่นหนงัสืออ่ืนๆ นอกเหนือจากห้องสมดุ  
โดยมีผู้ปกครองหรือครูเซ็นรับรอง  และมอบเกียรตบิตัรให้กบันกัเรียนท่ีมีสถิตกิารอ่าน
หนงัสือมากท่ีสดุในแตล่ะภาคการศกึษา 

๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริ ง  มีการท ารายงาน  
โครงงานและทดลองอย่างสม ่าเสมอ  เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิด
สงัเคราะห์  และคดิสร้างสรรค์ของนกัเรียน 



 

 

๘๐ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

๓. จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยจัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนได้ทบทวน
บทเรียนอย่างสม ่าเสมอและได้พัฒนาตนเองทางด้านการเ รียนมากขึน้ เช่น การท่องบท
อาขยาน  การท่องสูตรคูณ    การท่องค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  การจัดให้มีการทดสอบย่อย
ประจ าในแตล่ะบทในทกุวิชา ฯลฯ 

๔. สง่เสริมให้นกัเรียนเข้าห้องสมดุเพ่ือศกึษาค้นคว้าข้อมลูในชว่งพกักลางวนั 
๕. สง่เสริมให้นกัเรียนค้นคว้าข้อมลูขา่วสารจากอินเตอร์เน็ต และส่ือสิงพิมพ์ตา่งๆ 
๖. จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุง่เน้นให้นกัเรียนได้ฝึกทกัษะด้านการฟัง พดู อา่น เขียน  
๗. จดักิจกรรมให้นักเรียนมีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้

ระหว่างกนั เชน่ ในการรวมกลุม่กนัวางแผนงานประดิษฐ์  การท าการทดลองทางวิทยาศาสตร์  
การท าอาหาร  การค้นคว้ารายงานและน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรียน เป็นต้น 

๘. ให้มีการท ารายงาน โครงงาน และงานกลุม่ในห้องเรียนทกุระดบัชัน้ 
๙. จดัให้มีโครงการร่มไม้เกมส์เพ่ือส่งเสริมให้นกัเรียนได้ท างานร่วมกนั  ทัง้ในด้านการเชียร์กีฬา

และการร่วมกนัแขง่ขนักีฬา 
๑๐. จดัให้นกัเรียนทศันศึกษาและเรียนรู้เก่ียวกับสถานท่ีราชการหรือหน่วยงานตา่งๆ ตลอดจน

อาชีพในชุมชนท่ีเป็นภูมิปัญญาในท้องถ่ิน  เช่น  แหล่งท าข้าวหลาม ตลาดหนองมน,  ศูนย์
อุตสาหกรรมอ้อยและน า้ตาล อ.บางพระ จ.ชลบุรี,   ศนูย์แสดงเคร่ืองจกัสานท่ี กลุ่มจกัสาน
ชมุชนยอ่ยท่ี ๑ เทศบาลเมืองพนสันิคม จ.ชลบรีุ  และมินิมรู่าห์ฟาร์ม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นต้น 

๑๑. โรงเรียนจดัให้มีสปัดาห์การเรียนรู้แบบบรูณาการขึน้ในช่วงสปัดาห์ท่ี ๓ ของเดือนมิถุนายน 
โดยก าหนดหนว่ยการเรียนของแตล่ะระดบัชัน้ให้สอดคล้องกบัภมูิปัญญาท้องถ่ิน ดงันี ้
ชัน้ป.๑  เร่ืองทะเลงาม  เรียนรู้เก่ียวกบัทะเลและการประมง 
ชัน้ป.๒  เร่ืองข้าวหลามอร่อย  เรียนรู้การท าข้าวหลามและอาหารแปรรูปจากข้าว 
ชัน้ป.๓  เร่ืองอ้อยหวาน    เรียนรู้การปลกูอ้อยและแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ตา่งๆ  
ชัน้ป.๔  เร่ืองจกัสานดี  เรียนรู้การท าจกัสานและการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ ่ 
ชัน้ป.๕  เร่ืองประเพณีวิ่งควาย เรียนรู้เก่ียวกบัปศสุตัว์(กระบือ)และประเพณีวิ่งควาย  
ชัน้ป.๖  เร่ืองชลบรีุ ถ่ินของดีท่ีนา่เท่ียว เรียนรู้สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัในชลบรีุ 

๑๒. จัดให้มีกิจกรรมการประกวดและแข่งขันทางด้านวิชาการต่างๆ เช่น  ประกวดเขียน
เรียงความ  ประกวดแตง่ค าประพนัธ์ในวนัพอ่และวนัแม ่ฯลฯ 

ผลการพัฒนา  
๑. ผู้ เรียนร้อยละ ๙๓.๗๐  มีนิสยัรักการอา่นและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมดุ แหลง่เรียนรู้ และ

ส่ือตา่งๆ รอบตวั 



 

 

๘๑ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

๒. ผู้ เรียนร้อยละ ๙๓.๗๐  มีทกัษะในการอา่น ฟังด ูพดู เขียน และตัง้ค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมิ 
๓. ผู้ เรียนร้อยละ ๙๓.๗๐ เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุม่ แลกเปล่ียนความคดิเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหวา่งกนั 
๔. ผู้ เรียนร้อยละ ๙๓.๗๐  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนควรสง่เสริมให้นกัเรียนได้ท าบนัทึกรักการอ่านในทกุระดบัชัน้  และจดัโครงการภาษาไทยวนั
ละค า  โครงการภาษาองักฤษวนัละค าประจ าห้องเรียน   ส่งเสริมให้ผู้ เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  
โดยใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอผลงาน  และสง่เสริมให้นกัเรียนพฒันาทกัษะด้านวิชาการโดยการส่งนกัเรียน
เข้าแขง่ขนัในงานศลิปหตัถกรรม 
 
มาตรฐานท่ี ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสตสิมเหตุผล 

ตัวบ่งชี ้
ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑. สรุปความคิดจากเร่ืองที่อา่น ฟัง ด ูและสือ่สารโดยการ

พดูหรือเขียนตามความคดิของตนเอง 
๕ 

๑. โครงการนกัเรียนชา่งคิด 
๒. โครงการรักการอา่น 
๓. โครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ินกัเรียน 
๔. โครงการทศันศกึษาเพื่อการเรียนรู้ 
๕. โครงการวิทยากรเฉพาะกิจ 
๖. สง่เสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นให้

นกัเรียนรู้จกัคิดอยา่งเป็นระบบคดิ
สร้างสรรค์ 

๒. น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 

๕ 

๓. ก าหนดเปา้หมาย คาดการณ์ ตดัสนิใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตผุลประกอบ 

๕ 

๔. มีความคดิริเร่ิมและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภมูิใจ 

๕ 

เฉลี่ย ๕  
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม  

 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานท่ี ๔ 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และโครงการต่างๆ เพ่ือให้ผู้ เรียนบรรลุตามตัวบ่งชีใ้น     
มาตรฐานท่ี ๔  ดงันี ้

๑. โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้นกัเรียนได้ค้นคว้า  หาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่ง
ตา่งๆ ทัง้ท่ีบ้านและโรงเรียน  เช่น  การท างานกลุ่ม  การท ารายงาน  การท าโครงการ การสรุป
ขา่วมาน าเสนอ  เป็นต้น  เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ถามค าถามและตอบค าถามอยา่งสม ่าเสมอ 



 

 

๘๒ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

๒. จดัให้มีกิจกรรมชมรมตามความสนใจของนกัเรียนในระดบัชัน้ป.๑ - ๖ ภาคการศึกษาละ ๑ 
ชมรม 

๓. จดัให้นกัเรียนสามารถเข้ามาค้นคว้าหาความรู้ในอินเตอร์เน็ตได้ในเวลาพกักลางวนั 
๔. จดัท าโครงการรักการอา่น 
๕. จดับอร์ดความรู้ประชาสมัพนัธ์ให้นกัเรียนตลอดปีการศกึษา 
๖. จดัให้นกัเรียนเขียนบนัทกึประจ าวนัทกุวนั 
๗. จดัท าโครงการทศันศกึษาโดยจดัให้นกัเรียนได้ทศันศกึษานอกสถานท่ี  
๘. จดัให้มีวิทยากรจากหนว่ยงานภายนอกเข้ามาให้ความรู้แก่นกัเรียนเฉล่ียปีการศกึษาละ ๑ ครัง้  

ผลการพัฒนา  
๑. ผู้ เรียนร้อยละ ๙๓.๗๐ สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอา่น ฟัง ด ูและส่ือสารโดยการพดูหรือเขียนตามความคิด

ของตนเอง 
๒. ผู้ เรียนร้อยละ ๙๓.๗๐ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
๓. ผู้ เรียนร้อยละ ๙๓.๗๐ ก าหนดเปา้หมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตผุลประกอบ 
๔. ผู้ เรียนร้อยละ ๙๓.๗๐ มีความคดิริเร่ิมและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภมูิใจ 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนมีการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์  การอ่าน  การพูดและการส่ือสาร  รวมถึงการประเมิน
การอา่นคิดวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบคุคล  รวมถึงสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้น าเสนองาน  โครงงาน  และกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  และการแข่งขันวิชาการในงาน
ศลิปหตัถกรรม 

 
มาตรฐานท่ี ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 

ตัวบ่งชี ้
ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะกลุม่สาระเป็นไปตาม

เกณฑ์ 
๔ 

๑. โครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ินกัเรียน 
๒. โครงการนิเทศภายใน 
๓. โครงการทศันศกึษาเพื่อการเรียนรู้ 
๔. โครงการรักการอา่น 
๕. กิจกรรมห้องสมดุ 
๖. กิจกรรมสปัดาห์การเรียนรู้แบบบรูณาการ 
๗. กิจกรรมติวเข้มก่อนสอบ 

๒. ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสตูรเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

๕ 

๓. ผลการประเมินการอา่น คดิ วิเคราะห์และเขยีนเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

๔ 

๔. ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ๕ 



 

 

๘๓ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

ตัวบ่งชี ้
ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๘. กิจกรรมทอ่งค าศพัท์ภาษาองักฤษและทอ่ง

สตูรคณู 
๙. สง่เสริมนกัเรียนแขง่ขนัวิชาการกบั

หนว่ยงานภายนอก 
เฉลี่ย ๔  

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก  

 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานท่ี ๕ 

โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และโครงการต่างๆ เพ่ือให้ผู้ เรียนบรรลุตามตัวบ่งชีใ้น    
มาตรฐานท่ี ๕ ดงันี ้

๑. จดัให้มีการวดัผลประเมินผลนกัเรียนตามสภาพจริง ทัง้ในด้านสาระการเรียนรู้ คณุลกัษณะท่ี
พึงประสงค์  การอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนส่ือความ  กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน   โดยมีการ
ประเมินตอ่เน่ืองเป็นระยะตลอดทัง้ปี 

๒. จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มวิชาหลัก ได้แก่ วิชา
ภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาสงัคมและวิชาภาษาองักฤษ  เพ่ือกระตุ้น
ให้นกัเรียนฝึกท่องจ าบทอาขยานในเนือ้หาท่ีส าคญัในวิชาภาษาไทย  ท่องจ าสตูรคณูและสตูร
ทางคณิตศาสตร์   ท่องค าศพัท์ภาษาองักฤษ  ฝึกอ่านวิเคราะห์ข่าวสารความเคล่ือนไหวของ
เหตกุารณ์ตา่งๆ ในแตล่ะวนัของวิชาสงัคม  และได้จดัพิมพ์เอกสารประกอบการเรียนเพิ่มเติม
ในวิชาวิทยาศาสตร์และองักฤษ 

๓. จดัให้ครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้กับนักเรียนทุกวนัตอนเช้าช่วงกิจกรรมเคารพธง
ชาต ิ

๔. จดัให้นกัเรียนสามารถเข้ามาค้นคว้าหาความรู้ในอินเตอร์เน็ตได้ในเวลาพกักลางวนั 
๕. จดัให้มีแรงจงูใจแก่นกัเรียนด้วยการมอบเกียรตบิตัรนกัเรียนท่ีเรียนได้เกรด ๔ ทกุวิชา 
๖. จดัให้มีการท างานวิจยัในชัน้เรียนเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอนของครู 
๗. จดัให้มีสปัดาห์การเรียนรู้แบบบรูณาการ ในสปัดาห์ท่ี ๓ ของเดือนมิถนุายนของทกุปี 
๘. สง่นกัเรียนเข้าประกวดและแขง่ขนัทางวิชาการกบัหนว่ยงานภายนอก 



 

 

๘๔ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

ผลการพัฒนา  
๑. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุม่สาระการเรียนรู้ทกุระดบัชัน้ (ป.๑-ป.๖) ปีการศกึษา ๒๕๕๘ 

๑.๑  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๑ 

 
 

กลุม่สาระการเรียนรู้ 

ชัน้ประถมศกึษาปีที่ ๑ จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดบั ๓ 
ขึน้ไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดบั ๓ 
ขึน้ไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนกัเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๒๑ ๐ ๐ ๑ ๑ ๑ ๓ ๐ ๑๕ ๑๘ ๘๕.๗๑ 
คณิตศาสตร์ ๒๑ ๐ ๐ ๐ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑๓ ๑๖ ๗๖.๑๙ 
วิทยาศาสตร์ ๒๑ ๐ ๐ ๑ ๒ ๒ ๓ ๔ ๙ ๑๖ ๗๖.๑๙ 
สงัคมศึกษาฯ / ประวติัศาสตร์ /หน้าท่ีพลเมือง ๖๓ ๐ ๐ ๒ ๑ ๔ ๔ ๙ ๔๓ ๕๖ ๘๘.๘๙ 
สขุศกึษาและพลศกึษา ๒๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๑ ๑๙ ๒๐ ๙๕.๒๔ 
ศิลปะ ๒๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๔ ๑๕ ๒๑ ๑๐๐.๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๒๑ ๐ ๐ ๑ ๐ ๑ ๖ ๒ ๑๑ ๑๙ ๙๐.๔๘ 
ภาษาตา่งประเทศ ๒๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๓ ๑ ๒ ๑๔ ๑๗ ๘๐.๙๕ 

 
 
๑.๒  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๒ 
 

 
 

กลุม่สาระการเรียนรู้ 

ชัน้ประถมศกึษาปีที่ ๒ จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดบั ๓ 
ขึน้ไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดบั ๓ 
ขึน้ไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนกัเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๑ ๐ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๔ ๑๙ ๒๕ ๘๐.๖๕ 
คณิตศาสตร์ ๓๑ ๐ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๖ ๑๖ ๒๔ ๗๗.๔๒ 
วิทยาศาสตร์ ๓๑ ๐ ๒ ๐ ๑ ๒ ๕ ๔ ๑๗ ๒๖ ๘๓.๘๗ 
สงัคมศึกษาฯ / ประวติัศาสตร์ /หน้าท่ีพลเมือง ๙๓ ๐ ๐ ๒ ๓ ๕ ๕ ๑๐ ๖๘ ๘๓ ๘๙.๒๕ 
สขุศกึษาและพลศกึษา ๓๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๖ ๒๔ ๓๑ ๑๐๐.๐๐ 
ศิลปะ ๓๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๒ ๙ ๑๘ ๒๙ ๙๓.๕๕ 
การงานอาชีพฯ ๓๑ ๐ ๐ ๑ ๐ ๕ ๒ ๙ ๑๔ ๒๕ ๘๐.๖๕ 
ภาษาตา่งประเทศ ๓๑ ๐ ๑ ๓ ๒ ๕ ๔ ๓ ๑๓ ๒๐ ๖๔.๕๒ 

 



 

 

๘๕ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

๑.๓  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๓ 

 
 
 

กลุม่สาระการเรียนรู้ 

ชัน้ประถมศกึษาปีที่ ๓ จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดบั ๓ 
ขึน้ไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดบั ๓ 
ขึน้ไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนกัเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๒๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑ ๑ ๓ ๑๔ ๑๘ ๙๐.๐๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๐ ๐ ๑ ๒ ๑ ๑ ๑ ๓ ๑๑ ๑๕ ๗๕.๐๐ 
วิทยาศาสตร์ ๒๐ ๐ ๑ ๑ ๓ ๐ ๔ ๒ ๙ ๑๕ ๗๕.๐๐ 
สงัคมศึกษาฯ / ประวติัศาสตร์ /หน้าท่ีพลเมือง ๖๐ ๐ ๑ ๑ ๐ ๑ ๕ ๖ ๔๖ ๕๗ ๙๕.๐๐ 
สขุศกึษาและพลศกึษา ๒๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑๙ ๑๙ ๙๕.๐๐ 
ศิลปะ ๒๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๔ ๑๓ ๒๐ ๑๐๐.๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๒๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๒ ๔ ๔ ๙ ๑๗ ๘๕.๐๐ 
ภาษาตา่งประเทศ ๒๐ ๐ ๑ ๐ ๑ ๒ ๓ ๑ ๑๒ ๑๖ ๘๐.๐๐ 

 
 
๑.๕  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๔ 

 
 
 

กลุม่สาระการเรียนรู้ 

ชัน้ประถมศกึษาปีที่ ๔ จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดบั ๓ 
ขึน้ไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดบั ๓ 
ขึน้ไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนกัเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๒๗ ๐ ๒ ๐ ๒ ๐ ๔ ๗ ๑๒ ๒๓ ๘๕.๑๙ 
คณิตศาสตร์ ๒๗ ๐ ๐ ๐ ๒ ๒ ๔ ๗ ๑๒ ๒๓ ๘๕.๑๙ 
วิทยาศาสตร์ ๒๗ ๐ ๐ ๒ ๒ ๔ ๔ ๔ ๑๑ ๑๙ ๗๐.๓๗ 
สงัคมศึกษาฯ / ประวติัศาสตร์ /หน้าท่ีพลเมือง ๘๑ ๐ ๑ ๒ ๑ ๕ ๕ ๑๐ ๕๗ ๗๒ ๘๘.๘๙ 
สขุศกึษาและพลศกึษา ๕๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๒๖ ๒๗ ๕๐.๐๐ 
ศิลปะ ๒๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๙ ๑๕ ๒๗ ๑๐๐.๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๒๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๕ ๔ ๑๗ ๒๖ ๙๖.๓๐ 
ภาษาตา่งประเทศ ๒๗ ๐ ๒ ๐ ๐ ๑ ๓ ๓ ๑๘ ๒๔ ๘๘.๘๙ 

 



 

 

๘๖ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

๑.๖  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ 
 

 
 

กลุม่สาระการเรียนรู้ 

ชัน้ประถมศกึษาปีที่ ๕ จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดบั ๓ 
ขึน้ไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดบั ๓ 
ขึน้ไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนกัเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๙ ๐ ๐ ๒ ๐ ๒ ๔ ๑ ๑๐ ๑๕ ๗๘.๙๕ 
คณิตศาสตร์ ๑๙ ๐ ๐ ๒ ๒ ๔ ๓ ๒ ๖ ๑๑ ๕๗.๘๙ 
วิทยาศาสตร์ ๑๙ ๐ ๔ ๒ ๓ ๑ ๔ ๑ ๔ ๙ ๔๗.๓๗ 
สงัคมศึกษาฯ / ประวติัศาสตร์ /หน้าท่ีพลเมือง ๕๗ ๐ ๐ ๒ ๑ ๕ ๗ ๕ ๓๗ ๔๙ ๘๕.๙๖ 
สขุศกึษาและพลศกึษา ๓๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๑๗ ๑๙ ๕๐.๐๐ 
ศิลปะ ๑๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๓ ๓ ๑๑ ๑๗ ๘๙.๔๗ 
การงานอาชีพฯ ๑๙ ๐ ๐ ๑ ๐ ๒ ๓ ๔ ๙ ๑๖ ๘๔.๒๑ 
ภาษาตา่งประเทศ ๑๙ ๐ ๑ ๑ ๔ ๐ ๓ ๐ ๑๐ ๑๓ ๖๘.๔๒ 

 
 
๑.๗  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๖ 
 

 
 

กลุม่สาระการเรียนรู้ 

ชัน้ประถมศกึษาปีที่ ๖ จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดบั ๓ 
ขึน้ไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดบั ๓ 
ขึน้ไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนกัเรียนทีม่ีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๓ ๔ ๙ ๑๐๐.๐๐ 
คณิตศาสตร์ ๙ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๑ ๒ ๔ ๗ ๗๗.๗๘ 
วิทยาศาสตร์ ๙ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ๒ ๐ ๕ ๗ ๗๗.๗๘ 
สงัคมศึกษาฯ / ประวติัศาสตร์ /หน้าท่ีพลเมือง ๒๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๕ ๒ ๑๙ ๒๖ ๙๖.๓๐ 
สขุศกึษาและพลศกึษา ๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๙ ๙ ๑๐๐.๐๐ 
ศิลปะ ๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๘ ๙ ๑๐๐.๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๖ ๙ ๑๐๐.๐๐ 
ภาษาองักฤษ / องักฤษเพิม่เติม ๑๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑ ๑๕ ๑๘ ๑๐๐.๐๐ 

 



 

 

๘๗ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

๒. ผลการประเมินคณุภาพการศกึษา ระดบัชาติ 
 ๒.๑ ผลการประเมินคณุภาพการศกึษา O–NET  ปีการศกึษา ๒๕๕๘ 

ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

สาระการเรียนรู้ 
จ านวน
คน 

คะแนน
เฉลีย่ 

สว่น
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
สงูสดุ 

คะแนน 
ต ่าสดุ 

มธัยฐาน ฐานนิยม 

ภาษาไทย ๙ ๖๓.๐๖ ๑๒.๙๕ ๘๒.๕๐ ๔๕.๐๐ ๖๕.๐๐ ๔๕.๐๐ 

คณิตศาสตร์ ๙ ๖๖.๑๑ ๑๕.๔๒ ๙๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๕๐.๐๐ 

วิทยาศาสตร์ ๙ ๕๙.๙๔ ๙.๙๐ ๗๙.๕๐ ๔๔.๕๐ ๖๒.๐๐ ๖๕.๐๐ 

สงัคมฯ ๙ ๖๑.๗๘ ๑๒.๘๔ ๘๔.๐๐ ๔๘.๐๐ ๕๘.๐๐ ๔๘.๐๐ 

ภาษาองักฤษ ๙ ๘๙.๑๗ ๙.๔๓ ๑๐๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๙๒.๕๐ ๙๕.๐๐ 

 
โดยมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) เปรียบเทียบกบัคะแนนเฉล่ีย

ในระดบัจงัหวดัและประเทศ  ดงันี ้
วิชาภาษาไทย   ร้อยละ ๖๓.๐๖ (ระดบัจงัหวดั   ร้อยละ  ๕๐.๘๒) 
     (ระดบัประเทศ  ร้อยละ  ๔๙.๓๓) 
วิชาคณิตศาสตร์  ร้อยละ ๖๖.๑๑ (ระดบัจงัหวดั   ร้อยละ  ๔๕.๔๑) 
     (ระดบัประเทศ  ร้อยละ  ๔๓.๔๗) 
วิชาวิทยาศาสตร์  ร้อยละ ๕๙.๙๔ (ระดบัจงัหวดั   ร้อยละ  ๔๓.๙๑) 
     (ระดบัประเทศ  ร้อยละ  ๔๒.๕๙) 
วิชาสงัคมศกึษาฯ ร้อยละ ๖๑.๗๘ (ระดบัจงัหวดั   ร้อยละ  ๕๐.๘๖) 
     (ระดบัประเทศ  ร้อยละ  ๔๙.๑๘) 
วิชาภาษาองักฤษ ร้อยละ ๘๙.๑๗ (ระดบัจงัหวดั   ร้อยละ  ๔๕.๓๔) 
     (ระดบัประเทศ  ร้อยละ  ๔๐.๓๑) 

๓) ผู้ เรียนร้อยละ ๑๐๐ มีผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสตูรเป็นไปตามเกณฑ์ 
๔) ผู้ เรียนร้อยละ ๑๐๐ มีผลการประเมินการอา่น คิด วิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
๕) ผู้ เรียนร้อยละ ๘๙ มีผลการทดสอบระดบัชาตเิป็นไปตามเกณฑ์ 



 

 

๘๘ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนส่งเสริมให้มีการจดัการเรียนการสอนซ่อมเสริมอย่างตอ่เน่ืองและสอดคล้องกบัความจ าเป็น

และความต้องการของผู้ เรียน  และส่งเสริมสนบัสนนุให้มีโครงการพฒันาการเรียนรู้  รวมถึงพฒันาผลการวดั
ความรู้ระดบัชาตโิดยการสอนซอ่มเสริม เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาการเรียนได้อยา่งตอ่เน่ือง 
 
มาตรฐานที่  ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมี 
เจตคตทิี่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ตัวบ่งชี ้
ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑. วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ๕ ๑. โครงการลกูเสอืเนตรนารี 

๒. โครงการนกัเรียนนกัประดิษฐ์น้อย 
๓. โครงการสารวตัรนกัเรียน 
๔. โครงการร่มไม้เกมส์ 
๕. โครงการทศันศกึษาเพื่อการเรียนรู้ 
๖. โครงการวิทยากรเฉพาะกิจ 
๗. การเรียนรู้ในสปัดาห์บรูณาการ 

๒. ท างานอยา่งมีความสขุ มุง่มัน่พฒันางานและภมูิใจ
ผลงานของตนเอง 

๕ 

๓. ท างานร่วมกบัผู้อื่น ๕ 
๔. มีความรู้สกึที่ดตีอ่อาชีพสจุริตและหาความรู้เก่ียวกบั

อาชีพท่ีตนเองสนใจ 
๕ 

เฉลี่ย ๕  
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม  

 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานท่ี ๖ 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และโครงการต่างๆ เพ่ือให้ผู้ เรียนบรรลุตามตัวบ่งชีใ้น     
มาตรฐานท่ี ๖ ดงันี ้

๑. จดัให้มีวิทยากรจากหนว่ยงานภายนอกเข้ามาให้ความรู้แก่นกัเรียนเฉล่ียปีการศกึษาละ ๑ ครัง้  
๒. จดัให้นกัเรียนทศันศึกษานอกสถานท่ีเพ่ือเรียนรู้เก่ียวกับอาชีพต่างๆ  เช่น  ศนูย์อุตสาหกรรม

อ้อยและน า้ตาล อ.บางพระ จ. ชลบรีุ  ร้านข้าวหลามตลาดหนองมน  ศนูย์แสดงเคร่ืองจกัสาน
ท่ีกลุ่มจักสานชุมชนย่อยท่ี ๑ เทศบาลเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี   และมินิมูร่ห์ ฟาร์ม จ.
ฉะเชิงเทรา 

๓. โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้นกัเรียนได้ค้นคว้า  หาความรู้ด้วยตนเองโดยการมี
การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม เช่น  การท างานกลุ่ม  การท ารายงาน  การท าโครงการ การสรุป
ขา่วมาน าเสนอ   



 

 

๘๙ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

๔. จดัโครงการลูกเสือเนตรนารี  มีการเรียนการสอนและกิจกรรมเข้าค่ายภายในโรงเรียน (Day 
Camp)และเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีส ารอง(กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมนอกสถานท่ีร่วมกับ
โรงเรียนอ่ืน) เพ่ือสง่เสริมให้นกัเรียนได้เรียนรู้การอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคม 

๕. จัดโครงการนักเรียนนักประดิษฐ์น้อย   เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ช่วยกันคิด ช่วยกันท า
สิ่งประดษิฐ์เพ่ือน ามาขายในวนันกัเรียนนกัประดษิฐ์น้อย  

๖. จดัท าโครงการสารวตัรนกัเรียน  เพ่ือฝึกให้นกัเรียนมีความเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมโดย
อาสาสมคัรเป็นสารวตัรนักเรียนช่วยดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของนักเรียนใน
เวลาพกักลางวนัและหลงัเลิกเรียน 

๗. จดัให้มีโครงการร่มไม้เกมส์เพ่ือส่งเสริมให้นกัเรียนได้ท างานร่วมกนั  ทัง้ในด้านการเชียร์กีฬา
และการร่วมกนัแขง่ขนักีฬา 

ผลการพัฒนา  
๑. ผู้ เรียนร้อยละ ๑๐๐ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
๒. ผู้ เรียนร้อยละ ๑๐๐ ท างานอยา่งมีความสขุ มุง่มัน่พฒันางานและภมูิใจผลงานของตนเอง 
๓. ผู้ เรียนร้อยละ ๑๐๐ ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
๔. ผู้ เรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้สกึท่ีดีตอ่อาชีพสจุริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนควรจดัให้มีกิจกรรมสภานกัเรียน  โดยเปิดโอกาสให้นกัเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
และด าเนินโครงการตา่งๆ ท่ีส่งเสริมการท างานเป็น และอยู่ร่วมกนัได้อย่างมีความสขุ   ส่งเสริมให้นกัเรียนมี
ความซ่ือสตัย์สจุริต รักในอาชีพท่ีสจุริต  และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมในอาชีพท่ีตนรัก  ส่งเสริมให้จดักิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั โดยใช้กระบวนการรู้เรียนแบบกลุม่สมัพนัธ์อย่างตอ่เน่ือง 
 



 

 

๙๐ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๗  ครูปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี ้
ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑. ครูมีการก าหนดเปา้หมายคณุภาพผู้ เรียนทัง้ทางด้าน

ความรู้ ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะและคณุลกัษณะ
ทีพ่งึประสงค์ 

๕ 
๑. โครงการอบรมพฒันาบคุลากร 
๒. โครงการนิเทศภายใน 
๓. โครงการครูดีเดน่ 
๔. โครงการวิจยัในชัน้เรียน 
๕. โครงการทศันศกึษาครู 
๖. โครงการวิจยัในชัน้เรียน 
๗. กิจกรรมการสอนซอ่มเสริม 
๘. การวดัผลประเมินผล 
๙. ระเบียบคูม่ือครู 
๑๐. การประชมุครูรายสปัดาห์ / รายเดือน 

๒. ครูมีการวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบคุคลและใช้ข้อมลูใน
การวางแผนการจดัการเรียนรู้เพือ่พฒันาศกัยภาพของ
ผู้ เรียน 

๕ 

๓. ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกตา่งระหวา่งบคุคลและพฒันาการทางสติปัญญา 

๕ 

๔. ครูใช้สือ่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกบัการน า
บริบทและภมูิปัญญาของท้องถ่ินมาบรูณาการในการ
จดัการเรียนรู้ 

๕ 

๕. ครูมีการวดัและประเมินผลที่มุง่เน้นการพฒันาการ
เรียนรู้ของผู้ เรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

๕ 

๖. ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้ เรียนทัง้ด้านการเรียนและคณุภาพชีวติด้วยความ
เสมอภาค 

๕ 

๗. ครูมีการศกึษา วจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ใน
วิชาทีต่นรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 

๕ 

๘. ครูประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งทีด่ี และเป็น
สมาชิกทีด่ีของสถานศกึษา 

๕ 

๙. ครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมาย
เต็มเวลา เต็มความสามารถ 

๕ 

เฉลี่ย ๕  
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม  

 



 

 

๙๑ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานท่ี ๗ 
 โรงเรียนได้ก าหนดแนวทาง/กิจกรรมและโครงการต่างๆ เพ่ือให้บรรลุตามตวับ่งชีใ้นมาตรฐานท่ี ๗ 
ดงันี ้

๑. ครูทกุคนปฏิบตัิตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด  เช่น  เร่ืองการแตง่กายถูกต้องตาม
ระเบียบของโรงเรียน   การสแกนนิว้เข้าท างานตอนเช้าและหลงัเลิกงาน  เป็นต้น 

๒. ครูมีการส่ือสารกบัผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดและตอ่เน่ืองทัง้ทางตรง (ด้วยการพดูคยุ และโทรศพัท์) 
และทางอ้อม(สมดุส่ือสาร และสมดุจดการบ้าน) 

๓. ครูมีการสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ปกครองและชมุชนด้วยการการเชิญผู้ปกครองหรือบคุคลอาชีพ
ตา่งๆ ในชมุชนมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กบันกัเรียน   และมีการไปทศันศกึษาหาความรู้ในแหล่ง
ชมุชนตา่งๆ และบ้านหรือท่ีท างานของผู้ปกครอง 

๔. ครูส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญในชุมชน เช่น  การร่วมกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา  การร่วมเดนิแหเ่ทียนพรรษา 

๕. ครูได้รับการอบรมปฐมนิเทศครูใหมท่กุคน 
๖. ครูเข้ารับการอบรม สัมนา  เพ่ือเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทัง้ภายในและภายนอก

สถานศกึษา และสามารถน ามาจดัการอบรมขยายผลตอ่ให้กบัเพ่ือนครูคนอ่ืนๆได้ 
๗. ครูมีการท างานวิจยัเพ่ือพฒันาผู้ เรียนอยา่งน้อยปีการศกึษาละ ๑ เร่ือง   
๘. ครูมีการวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบคุคลและจดัให้มีการสอนซ่อมเสริมนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิต ่า

กวา่เกณฑ์   
๙. สง่เสริมให้ครูในแตล่ะระดบัจดัประชมุกนัเองเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้สปัดาห์ละ ๑ ครัง้ 
๑๐. จดัประชุมครูกับผู้บริหารเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง

พฒันาด้านวิชาการและด้านอ่ืนๆ อยา่งสม ่าเสมอ   
๑๑. สง่เสริมสนบัสนนุให้ครูศกึษาตอ่ในสายงานท่ีเก่ียวข้อง   
๑๒. จดัให้มีการนิเทศการสอนอยา่งตอ่เน่ืองโดยเพ่ือนครู หวัหน้าระดบัและผู้บริหาร 
๑๓. ครูทกุคนมีการจดัท าพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาร่วมกนั 
๑๔. ครูทกุคนมีสว่นร่วมในการวิเคราะห์และวางแผนจดัท าหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
๑๕. ครูมีหลกัสตูรสถานศกึษาประจ าห้องเพ่ือเป็นแนวทางในการจดัท าแผนการสอน 
๑๖. ครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ลว่งหน้าตัง้แตช่ว่งปิดเทอม 
๑๗. ครูมีการทดสอบประเมินนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนเพ่ือวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบคุคล   
๑๘. ครูมีการประเมินนกัเรียนระหว่างเรียนจากการสงัเกตการปฏิบตัิงาน  การทดสอบย่อย ผลงาน  

นกัเรียนในด้านตา่งๆ  เชน่ รายงาน   โครงการ  เป็นต้น 



 

 

๙๒ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

๑๙. ครูมีการทดสอบประเมินนกัเรียนทกุปลายภาคเรียน 
๒๐. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั  เช่น  การท างานกลุ่ม  การพูดหน้าชัน้เรียน  

การแสดงความคดิเห็น Mind mapping  การลงมือปฏิบตัจิริง  การทดลอง 
๒๑. ครูทุกคนสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้  ใบงาน  และเอกสาร

ประกอบทางด้านวิชาการตา่งๆ ได้   
๒๒. ครูทุกคนสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวนักเรียนและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน

รายบคุคลโดยใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ 
๒๓. ครูใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่ือในการสอนนกัเรียน 
๒๔. ครูได้มีการบันทึกหลังการสอนและน าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้และ

พฒันาการของผู้ เรียนและพฒันาผู้ เรียนให้เตม็ศกัยภาพ 
๒๕. ครูได้มีการท างานวิจยัในชัน้เรียนอยา่งน้อยปีการศกึษาละ ๑ เร่ือง 
๒๖. จดัอบรมเพ่ือให้ครูทุกคนสามารถท างานด้วยระบบคอมพิวเตอร์  และใช้คอมพิวเตอร์ในการ

ส่ือสารและรับ-สง่งาน 
๒๗. จดัให้ผู้ปกครองได้ท าแบบสอบถามเพ่ือพฒันาครูและโรงเรียนภาคการศกึษาละ ๑ ครัง้ 
๒๘. จดัให้มีโครงการครูดีเดน่เพ่ือสร้างขวญัและก าลงัใจ  โดยจดัมอบวฒุิบตัรให้กับครูดีเดน่ในด้าน

ตา่งๆ เม่ือสิน้ปีการศกึษา 
ผลการพัฒนา  
๑. ครูร้อยละ ๑๐๐ มีการก าหนดเปา้หมายคณุภาพผู้ เรียนทัง้ทางด้านความรู้ ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะ

และคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ 
๒. ครูร้อยละ ๑๐๐ มีการวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบคุคลและใช้ข้อมลูในการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพ่ือ

พฒันาศกัยภาพของผู้ เรียน 
๓. ครูร้อยละ ๑๐๐ ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคลและพฒันาการ

ทางสตปัิญญา 
๔. ครูร้อยละ ๑๐๐ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและภมูิปัญญาของท้องถ่ินมา

บรูณาการในการจดัการเรียนรู้ 
๕. ครูร้อยละ ๑๐๐ มีการวดัและประเมินผลท่ีมุง่เน้นการพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน ด้วยวิธีการท่ี

หลากหลาย 
๖. ครูร้อยละ ๙๒ ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ เรียนทัง้ด้านการเรียนและคณุภาพชีวิต

ด้วยความเสมอภาค 



 

 

๙๓ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

๗. ครูร้อยละ ๑๐๐ ครูมีการศกึษา วิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการสอน 

๘. ครูร้อยละ ๑๐๐ ครูประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศกึษา 
๙. ครูร้อยละ ๑๐๐ ครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเตม็เวลา เตม็ความสามารถ 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนควรจดัท าโครงการอบรมพฒันาครูอยา่งตอ่เน่ือง  ทัง้ด้านทกัษะวิชาชีพและความรู้เก่ียวกบั
การใช้ส่ือเทคโนโลยีตา่งๆ  เพ่ือสง่เสริมให้ครูสามารถปฏิบตังิานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล    
 
มาตรฐานท่ี ๘  ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี ้
ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑. ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์  ภาวะผู้น าและความคิดริเร่ิมที่เน้น

การพฒันาผู้ เรียน 
๕ 

๑. โครงการนิเทศภายใน 
๒. โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง 
๓. โครงการอบรมพฒันาบคุลากรครู 
๔. โครงการทศันศกึษาครู 
๕. โครงการครูดีเดน่ 
๖. โครงการชมุชนสมัพนัธ์ 
๗. โครงการสง่เสริมประชาธิปไตย 
๘. การวางระบบการบริหารในองค์กร 

 

๒. ผู้บริหารใช้หลกัการบริหารแบบมสีว่นร่วมและใช้ข้อมลู
ผลการประเมินหรือผลการวิจยัเป็นฐานคิดทัง้ด้าน
วิชาการและการจดัการ 

๕ 

๓. ผู้บริหารสามารถบริหารจดัการการศกึษาให้บรรลุ
เปา้หมายตามทีก่ าหนดไว้ในแผนปฏิบตัิการ 

๕ 

๔. ผู้บริหารสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพบคุลากรให้พร้อม
รับการกระจายอ านาจ 

๕ 

๕. นกัเรียน ผู้ปกครองและชมุชนพงึพอใจผลการบริหาร
การจดัการศกึษา 

๕ 

๖. ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวชิาการและเอา
ใจใสก่ารจดัการศกึษาเต็มศกัยภาพและเตม็เวลา 

๕ 

เฉลี่ย ๕  
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม  

 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานท่ี ๘ 
 เพ่ือให้ผู้ เรียนบรรลตุามตวับง่ชีใ้นมาตรฐานท่ี ๘ คณะผู้บริหารได้ด าเนินกิจกรรมดงันี ้  



 

 

๙๔ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

๑. ผู้บริหารปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และเป็นตวัอย่างท่ีดีของผู้ ใต้บงัคบับญัชาทัง้ใน
ด้านความประพฤต ิ ความมีวินยั  ความซ่ือสตัย์ และความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี   

๒. ผู้ บริหารเป็นผู้ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและยึดมั่นในปรัชญาทางการศึกษาท่ีตัง้ไว้  มีการวาง        
แนวทางการปฏิบตังิานให้บรรลผุลตามวิสยัทศัน์และปรัชญาทางการศกึษาท่ีตัง้ไว้    

๓. มีการวางระบบบริหารงานอย่างชดัเจน  มีการก ากบั ตดิตามและตรวจสอบ(PDCA) บริหารแบบ
มีสว่นร่วม  และใช้หลกักลัยาณมิตร 

๔. จดัให้มีการประเมินโรงเรียน  ประเมินครูโดยผู้ปกครอง  และให้ครูประเมินโรงเรียนและเพ่ือนครู  
และมีการประเมินผลการปฏิบตังิานประจ าปีของครูรายบคุคลอยา่งเป็นระบบ 

๕. เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ผู้ เรียนได้เสนอความคิดเห็นในการพัฒนาโรงเรียนในโครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

๖. ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่และน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในองค์กร(โรงเรียนมีระบบการ
บริหารงานท่ีทันสมัย มีการน าคอมพิวเตอร์เข้ามาลงบนัทึกฐานข้อมูลนักเรียนซึ่ง เช่ือมต่อกับ
ระบบการจดัเก็บค่าเทอมและระบบสต๊อคสินค้านักเรียน  มีการน าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยใน
การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบเงินเดือน  ระบบบญัชี  ระบบการประเมินผลนกัเรียน
และใช้ในการส่ือสารและมอบหมายงานตา่งๆ )    

๗. เป็นผู้ ใฝ่รู้ ประชุม  อบรม  สมัมนา  ศึกษาดูงานและศึกษาค้นคว้าเป็นประจ าสม ่าเสมอ  และ   
น าความรู้ท่ีได้มาอบรมขยายผลตอ่บคุลากรในโรงเรียน 

๘. จดัสรรงบประมาณเพ่ือพฒันาตามแผนงาน/โครงการอยา่งเหมาะสม  และมีการปรับปรุงพฒันา
โรงเรียนอยา่งตอ่เน่ือง 

๙. ผู้บริหารจัดให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยให้บุคลากร และผู้ปกครองมีส่วน
ร่วม  

ผลการพัฒนา  
๑. ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์  ภาวะผู้น าและความคดิริเร่ิมท่ีเน้นการพฒันาผู้ เรียนอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 
๒. ผู้บริหารใช้หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมลูผลการประเมินหรือผลการวิจยัเป็นฐานคิดทัง้ด้าน

วิชาการและการจดัการอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 
๓. ผู้บริหารสามารถบริหารจดัการการศกึษาให้บรรลเุปา้หมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบตัิการอยูใ่นเกณฑ์

ดีมาก 
๔. ผู้บริหารสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพบคุลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 
๕. นกัเรียน ผู้ปกครองและชมุชนพงึพอใจผลการบริหารการจดัการศกึษาอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 



 

 

๙๕ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

๖. ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสก่ารจดัการศกึษาเต็มศกัยภาพและเต็มเวลาอยู่
ในเกณฑ์ดีมาก 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
การปฏิบตัิงานของผู้บริหารมีการก าหนดวิสยัทศัน์  พนัธกิจ  และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา เพ่ือ

เป็นแนวทางในการบริหารสถานศกึษา  และมีการน ากระบวนการบริหาร  PDCA  เข้ามาใช้ในการบริหารและ
พฒันาสถานศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง 
 
มาตรฐานท่ี ๙  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี ้
ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑. คณะกรรมการสถานศกึษารู้และปฏิบตัิหน้าที่ตามที่

ระเบียบก าหนด 
๕ 

๑. แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา 
๒. แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร

สถานศกึษา 
๓. แตง่ตัง้คณะกรรรมการพฒันาและประเมิน

การอา่น คดิวเิคราะห์และเขียนสือ่ความ 
๔. แตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาและประเมิน

คณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของสถานศกึษา 
๕. แตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาและประเมิน

กลุม่สาระการเรียนรู้ 
๖. แตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาและประเมิน

กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
๗. แตง่ตัง้คณะกรรมการการเทียบโอนหลกัสตูร

สถานศกึษา 
๘. แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการในโครงการ

ตา่งๆ 
๙. จดัประชมุ/ปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม ่
๑๐. โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง 
๑๑. จดัท าแผนพฒันาโรงเรียน ปฎิทินปฎิบตัิ 

การประจ าปี 
๑๒. การวางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อชว่ยในการ

จดัเก็บข้อมลูสารสนเทศ 

๒. คณะกรรมการสถานศกึษาก ากบัติดตาม ดแูล และ
ขบัเคลือ่นการด าเนินงานของสถานศกึษาให้บรรลผุล
ส าเร็จตามเปา้หมาย 

๕ 

๓. ผู้ปกครองและชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันา
สถานศกึษา 

๔ 



 

 

๙๖ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

ตัวบ่งชี ้
ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑๓. สง่เสริมและพฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เนื่อง 
๑๔. มีการประชมุครูประจ าเดือน 
๑๕. จดัแบบสอบถามเพื่อพฒันาโรงเรียน 

เฉลี่ย ๕  
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม  

 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานท่ี ๙ 
 เพ่ือให้ผู้ เรียนบรรลตุามตวับง่ชีใ้นมาตรฐานท่ี ๙  คณะผู้บริหารได้ด าเนินกิจกรรม  ดงันี ้

๑. จดัองค์กรอยา่งเป็นระบบ 
  -     มีโครงสร้างการบริหารงานเป็นลายลักษณ์อักษรและมีค าสั่งในการแต่งตัง้และการ

มอบหมายงานอยา่งชดัเจน 
  -     มีการจดัตัง้คณะกรรมการตา่งๆ เพ่ือด าเนินการบริหารและจดัการดงันี ้

 คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา 
 คณะกรรมการอ านวยการโรงเรียน 
 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรสถานศกึษา 
 คณะกรรรมการพฒันาและประเมินการอา่น คดิวิเคราะห์และเขียนส่ือความ 
 คณะกรรมการพฒันาและประเมินคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของสถานศกึษา 
 คณะกรรมการพฒันาและประเมินกลุม่สาระการเรียนรู้ 
 คณะกรรมการพฒันาและประเมินกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
 คณะกรรมการการเทียบโอนหลกัสตูรสถานศกึษา 
 คณะกรรมการด าเนินการในโครงการตา่งๆ 

  -     มีการวางแผนการปฏิบตังิานโดยละเอียด และยดึหลกัการมีสว่นร่วมโดยจดัท า ดงันี ้       
 แผนปฏิบตักิารประจ าปี 
 ปฏิทินปฏิบตักิารประจ าปี 
 สรุปผู้ รับผิดชอบโครงการและงานฝ่าย 
 ค าสัง่ในการปฏิบตังิาน  โครงการ  และกิจกรรมตา่งๆ 

๒. มีการประเมินคณุภาพภายในโดยจดัให้มีการประเมินตา่งๆ ดงันี ้
- ประเมินโครงการ/กิจกรรมทกุอยา่งท่ีจดัขึน้ทนัที โดยรับฟังความคดิเห็นจากทกุฝ่าย 



 

 

๙๗ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

- มีการสรุปข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคัญทุกภาคการศึกษา  และน าข้อมูลสารสนเทศมาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงพฒันาโรงเรียน 

- ประเมินคณุภาพภายในโดยยดึตามมาตรฐานการศกึษาในสิน้ปีการศกึษา 
๓. มีการจดัท าข้อมลูสารสนเทศอยา่งเป็นระบบและใช้คอมพิวเตอร์ในการจดัเก็บ 

- สารสนเทศเก่ียวกบัข้อมลูโรงเรียน 
- สารสนเทศเก่ียวกบัข้อมลูนกัเรียน 
- สารสนเทศเก่ียวกบัการวดัประเมินผลนกัเรียน 
- สารสนเทศเก่ียวกบัการเก็บเอกสาร / หนงัสือราชการ 
- สารสนเทศเก่ียวกบัข้อมลูบคุลากร 
- สารสนเทศเก่ียวกบัอปุกรณ์ เคร่ืองใช้ในโรงเรียน  

๔. มีการบริหารงาน  มอบหมายงาน  ตดิตามงานผา่นระบบคอมพิวเตอร์ 
๕. พฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เน่ืองและมีระบบ 

- สง่เสริมให้บคุลากรศกึษาตอ่ในด้านท่ีเก่ียวข้องกบัสายงาน 
- สนบัสนนุให้บคุลากรอบรม  สมัมนา  ดงูาน  เพ่ือพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 
- มีการประเมินบคุลากรประจ าปีอยา่งมีระบบ ยตุธิรรม และยดึหลกัการมีสว่นร่วม 
- แจ้งข้อมลูขา่วสาร ความเคล่ือนไหว ความก้าวหน้า วิทยาการใหม่ๆ  แก่คณะครู  

อยา่งสม ่าเสมอผา่นทางระบบอีเมลล์ภายในโรงเรียน 
- การเขียนจดหมายแจ้งแทนการประชมุและขา่วสารประชาสมัพนัธ์   

๖. มีการท าแบบสอบถามเพื่อพฒันาโรงเรียนในทกุภาคการศกึษา 
๗. มีระเบียบและแนวทางการปฏิบตังิานไว้ให้ครูยึดปฏิบตัิ 
๘. มีระบบการจดัท าบญัชีและการเงินอยา่งมีคณุภาพได้มาตรฐาน 

ผลการพัฒนา  
๑. คณะกรรมการสถานศกึษารู้และปฏิบตัหิน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนดอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 
๒. คณะกรรมการสถานศกึษาก ากบัตดิตาม ดแูล และขบัเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศกึษาให้บรรลผุล

ส าเร็จตามเปา้หมายอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 
๓. ผู้ปกครองและชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันาสถานศกึษาอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

จากการบริหารงานของโรงเรียนได้มีการประชมุชีแ้จงภาระหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด มีการจดัท า
โครงการของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การจัดท า
โครงการตลอดจนการด าเนินงาน 



 

 

๙๘ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

มาตรฐานที่  ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ตัวบ่งชี ้
ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑. หลกัสตูรสถานศกึษาเหมาะสมและสอดคล้องกบั

ท้องถ่ิน 
๕ ๑. การร่วมกนัวเิคราะห์หลกัสตูรและจดัท า

หลกัสตูรสถานศกึษาตามบริบทของโรงเรียน 
๒. การจดัท าหลกัสตูรท้องถ่ิน 
๓. การจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน ชมรม ตาม

ความสนใจและความถนดัของนกัเรียน 
๔. โครงการลกูเสอืเนตรนารี 
๕. กิจกรรมซอ่มเสริม 
๖. โครงการนิเทศภายใน 
๗. โครงการรักการอา่น 
๘. กิจกรรมเรียนพิเศษหลงัเลกิเรียน 
๙. กิจกรรมแนะแนว หรือกิจกรรมโฮมรูม 
๑๐. สง่เสริมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น

นกัเรียนเป็นศนูย์กลาง 

๒. จดัรายวิชาเพิม่เติมที่หลากหลายให้ผู้ เรียนเลอืกเรียน
ตามความถนดั ความสามารถและความสนใจ 

๕ 

๓. จดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียนที่สง่เสริมและตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ ความถนดัและความ
สนใจผู้ เรียน 

๕ 

๔. สนบัสนนุให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้ เรียนได้ลง
มือปฏิบตัิจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๕ 

๕. นิเทศภายใน ก ากบั ติดตามตรวจสอบและน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ 

๕ 

๖. จดัระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรียนทีม่ีประสทิธิภาพและ
ครอบคลมุถึงผู้เรียนทกุคน 

๕ 

เฉลี่ย ๕  
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม  

 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานท่ี ๑๐ 
 เพ่ือให้ผู้ เรียนบรรลตุามตวับง่ชีใ้นมาตรฐานท่ี ๑๐  คณะผู้บริหารได้ด าเนินกิจกรรมดงันี ้

๑. ทบทวนหลกัสูตรสถานศึกษาและจดัท ารายงานผลการใช้หลกัสูตรสถานศกึษาเป็นประจ า
ทกุปี 

๒. จดัให้มีกิจกรรมบรูณาการภมูิปัญญาท้องถ่ินในกิจกรรมการเรียนการสอน 
๓. วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกสิน้ปีการศึกษา  เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง

ทางด้านวิชาการ 
๔. วิเคราะห์ส่ือและหนังสือเรียนเพ่ือเลือกใช้ส่ือและหนังสือเรียนท่ีก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ

ผู้ เรียนสงูสดุ 
๕. สง่เสริมให้ครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั มุ่งเน้นการปฏิบตัิ  การคิด  

การท างานกลุม่ และการน าเสนอผลงานของนกัเรียน 



 

 

๙๙ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

๖. สง่เสริมให้ครูมอบหมายให้นกัเรียนท ารายงาน  โครงงาน  และชิน้งาน  สง่ในทกุระดบัชัน้ 
๗. ก าหนดให้มีหนงัสืออา่นนอกเวลาในทกุระดบัชัน้ตามความเหมาะสมของแตล่ะวยั 
๘. จดักิจกรรมชมรมท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ 
๙. จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรตอนเย็นหลงัเลิกเรียนให้ผู้ เรียนได้เลือกเรียนตามความถนดัและ

ความสนใจ 
๑๐. จัดหาคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนท่ีเช่ือมต่อระบบ LAN  โดยจัดให้เพียงพอต่อ

ความต้องการของผู้ เรียนและจดัให้มีการเรียนการสอนสปัดาห์ละ ๑ ครัง้ 
๑๑. จดัหา/จัดท าส่ือการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัและเพียงพอต่อความต้องการ

ของผู้ เรียน 
๑๒. สง่เสริมให้ครูจดัท างานวิจยัเพ่ือพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ 
๑๓. จดัให้มีการนิเทศอยา่งเป็นทางการภาคการศกึษาละ ๑ ครัง้  
๑๔. จดัให้มีสปัดาห์การเรียนรู้แบบบรูณาการในทกุภาคเรียนแรกของปี 
๑๕. จดัให้มีการเรียนรู้ผา่นการปฏิบตัจิริงอยา่งสม ่าเสมอ เช่น ทดลองวิทยาศาสตร์  ท าอาหาร  
๑๖. จดัให้มีการไปทศันศกึษาเรียนรู้นอกสถานท่ีเฉล่ียภาคการศกึษาละ ๒ ครัง้ 
๑๗. จดัให้มีวิทยากรและผู้ รู้เข้ามาสอนนกัเรียนในระดบัอนุบาลเฉล่ียอย่างน้อยปีการศกึษาละ   

๑ ครัง้ตอ่ห้องในระดบัประถมศกึษาเฉล่ียปีการศกึษาละ ๑ ครัง้ 
ผลการพัฒนา  
๑. หลกัสตูรสถานศกึษาเหมาะสมและสอดคล้องกบัท้องถ่ินอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 
๒. จดัรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้ เรียนเลือกเรียนตามความถนดั ความสามารถและความสนใจอยู่ใน

เกณฑ์ดีมาก 
๓. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความ

สนใจผู้ เรียนอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 
๔. สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัิจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองอยู่ใน

เกณฑ์ดีมาก 
๕. นิเทศภายใน ก ากบั ตดิตามตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ 
๖. จดัระบบดแูลชว่ยเหลือผู้ เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลมุถึงผู้ เรียนทกุคนอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนมีการจดัท าหลกัสตูรท่ีสอดคล้องกบับริบทของสถานศกึษา  เน้นการส่งเสริมให้มีการจดัการ
เรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติมตามความถนดัของผู้ เรียน  และปรับเนือ้หาในการเรียนสัปดาห์บูรณาการส่งเสริม
เก่ียวกบัภมูิปัญญาในท้องถ่ิน 



 

 

๑๐๐ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเตม็
ศักยภาพ 

ตัวบ่งชี ้
ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑. ห้องเรียน ห้องปฏิบตักิาร อาคารเรียนมัน่คง สะอาด

และปลอดภยั มีสิง่อ านวยความสะดวกพอเพียงอยูใ่น
สภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มร่ืน และมีแหลง่
เรียนรู้ส าหรับผู้ เรียน 

๕ 

๑. จัดปรับปรุงสภาพแวดล้อม  อาคารเรียน  
ห้องประกอบการให้สวยงาม   สะอาด  
ปลอดภยัและมีเพียงพอกบัการใช้งาน 

๒. มีระบบรักษาความปลอดภยัที่เข้มแข็ง 
๓. กิจกรรมซอ่มเสริม 
๔. กิจกรรมแนะแนว/โฮมรูม 
๕. จดัอาหารกลางวนัและอาหารว่างที่ถกูหลกั

หลกัอนามยั 
๖. โครงการโรงเรียนสง่เสริมสขุภาพ 
๗. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นบูรณา

การเร่ืองสขุภาพอนามยัที่ดี 
๘. จัดบริการห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์

เพื่อนการค้นคว้าหาความรู้ในช่วงเวลาพัก
กลางวนั 

๒. จดัโครงการ กิจกรรมที่สง่เสริมสขุภาพอนามยัและ
ความปลอดภยัของผู้เรียน 

๕ 

๓. จดัห้องสมดุที่บริการสือ่และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เอือ้ให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมี
สว่นร่วม 

๕ 

เฉลี่ย ๕  
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม  

 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานท่ี ๑๑ 
 เพ่ือให้ผู้ เรียนบรรลตุามตวับง่ชีใ้นมาตรฐานท่ี ๑๑ คณะผู้บริหารได้ด าเนินกิจกรรมดงันี ้
๑. จดัสภาพแวดล้อม  ภมูิทศัน์  ทัง้ภายในและภายนอกห้องเรียนให้นา่ด ู นา่อยู ่ นา่เรียน  
๒. ปรับปรุงอาคารเรียนและห้องเรียน  เชน่  ทาสี  ซอ่มแซม  ให้มีสภาพใหมอ่ยูเ่สมอ 
๓. ดแูลตดัหญ้า ต้นไม้ และสภาพแวดล้อมโดยรวมทกุสปัดาห์ 
๔. จดัให้มีสระว่ายน า้  สนามเด็กเล่น  สนามกีฬา  สนามเทนนิส  และสวนพฤกษ์ชาติ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้

ของนกัเรียน  
๕. จดัให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยท่ีเข้มงวด  มีพนักงานรักษาความปลอดภัยดแูลความเรียบร้อย

ประจ าทางเข้า-ออก ของอาคารเรียนตลอดเวลา  มีกล้องวิดีโอวงจรปิดติดตัง้ ๓๒ จุด และใช้ระบบการ
สแกนลายนิว้มือในการรับนกัเรียน 



 

 

๑๐๑ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

๖. จดัให้มีครูเพียงพอต่อจ านวนห้องเรียนและนักเรียนตามมาตรฐานท่ีโรงเรียนก าหนด  จดัให้มีครูประจ า
ห้องอนบุาล ๒-๓ คน  ส าหรับระดบัประถมมีครูประจ าชัน้ห้องละ ๑ คนและจดัให้มีครูสอนครบทัง้ ๘ กลุ่ม
สาระ  โดยครูหนึง่ทา่นจะมีคาบสอนเฉล่ีย ๒๔ ชัว่โมงตอ่สปัดาห์   

๗. จดัสอนซอ่มเสริมนกัเรียนท่ีเรียนออ่น ไมท่นัเพ่ือนในชว่งพกักลางวนั และตอนเย็นหลงัเลิกเรียน 
๘. จดัให้มีกิจกรรมแนะแนวคอยช่วยเหลือแนะน านกัเรียนท่ีมีปัญหา  และอบรมนกัเรียนทกุคนให้ปฏิบตัิตน

เป็นนกัเรียนท่ีดี 
๙. จดัสปัดาห์การเรียนรู้แบบบรูณาการท่ีผนวกเร่ืองภมูิปัญญาท้องถ่ินในเนือ้หาการเรียนรู้ 
๑๐. สง่เสริมให้มีการแขง่ขนั ประกวด ทางด้านวิชาการและด้านตา่งๆ กบัโรงเรียนอ่ืนและหนว่ยงานภายนอก 
๑๑. สนบัสนนุให้นกัเรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกบนเวที 
๑๒. จดับริการอาหารเสริม  เชน่ นมและของวา่ง  
๑๓. จดัหาคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนท่ีเพียงพอและเช่ือมตอ่ระบบ LAN 
๑๔. ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทัง้ในและนอกโรงเรียน(โครงการทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู้  

และโครงการวิทยากรเฉพาะกิจ) 
ผลการพัฒนา 
๑. ห้องเรียน  ห้องปฏิบตัิการ  อาคารเรียนมัน่คง  สะอาดและปลอดภยั  มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงอยู่

ในสภาพใช้การได้ดี  สภาพแวดล้อมร่มร่ืน  และมีแหลง่เรียนรู้ส าหรับผู้ เรียนอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 
๒. จดัโครงการ/กิจกรรมท่ีสง่เสริมสขุภาพอนามยัและความปลอดภยัของผู้ เรียนอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 
๓. จดัห้องสมดุท่ีบริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอือ้ให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมี

สว่นร่วมอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนมีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีอยูใ่นสภาพดี   มีกิจกรรมโครงการท่ีสง่เสริมสขุภาพอนามยัและ
ความปลอดภยัของผู้ เรียน เช่น  โครงสง่เสริมสขุภาพนกัเรียน    มีการให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีเอือ้ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
 
 
 



 

 

๑๐๒ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

มาตรฐานท่ี ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

ตัวบ่งชี ้
ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑. ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ๕ ๑. มีการจดัท าแผนพฒันาระยะยาว ๕ ปี  

๒. มีการจดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี   
๓. มีการประเมินคณุภาพภายใน   
๔. มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร
สถานศกึษาและคณะกรรมการอ านวยการ
โรงเรียนเพื่อเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหาร
สถานศกึษา 
๕. การแตง่ตัง้คณะกรรมการท่ีมีบทบาท
ทางด้านวชิาการ 
๖. มีการกระจายอ านาจการบริหารงานจาก
ผู้บริหาร  ผู้ช่วยบริหาร  หวัหน้าฝ่าย  หวัหน้า
ระดบัครูประจ าชัน้และครูผู้ชว่ย 

๒. จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศกึษา
ของสถานศกึษาที่มุง่พฒันาคณุภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษา 

๕ 

๓. จดัระบบข้อมลูสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจดัการเพื่อพฒันาคณุภาพสถานศกึษา 

๕ 

๔. ติดตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายในตาม
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

๕ 

๕. น าผลการประเมินคณุภาพทัง้ภายในและภายนอกไป
ใช้วางแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เนื่อง 

๕ 

๖. จดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คณุภาพภายใน 

๕ 

เฉลี่ย ๕  
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม  

 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานท่ี ๑๒ 
 เพ่ือให้ผู้ เรียนบรรลตุามตวับง่ชีใ้นมาตรฐานท่ี ๑๒ คณะผู้บริหารได้ด าเนินกิจกรรมดงันี ้

๑. มีการจดัท าแผนพฒันาระยะยาว ๕ ปี  เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัการศกึษาของโรงเรียน 
๒. มีการจดัท าแผนปฏิบตักิารประจ าปี  เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัการศกึษาในปีนัน้ๆ 
๓. มีการประเมินการพฒันาคณุภาพการศกึษาเม่ือสิน้สุดปีการศกึษาเพ่ือประเมินตนเอง  และวาง

แนวทางส าหรับการพฒันาในปีตอ่ไป 
๔. มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารสถานศกึษาและคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนเพ่ือเข้ามา

มีสว่นร่วมในการบริหารสถานศกึษา  โดยมีการประชมุอยา่งสม ่าเสมอภาคเรียนละ ๒ ครัง้ 
๕. มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการท่ีมีบทบาททางด้านวิชาการดงันี ้

- คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรสถานศกึษา 
- คณะกรรรมการพฒันาและประเมินการอา่น คดิวิเคราะห์และเขียนส่ือความ 
- คณะกรรมการพฒันาและประเมินคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของสถานศกึษา 



 

 

๑๐๓ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

- คณะกรรมการพฒันาและประเมินกลุม่สาระการเรียนรู้ 
- คณะกรรมการพฒันาและประเมินกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
- คณะกรรมการการเทียบโอนหลกัสตูรสถานศกึษา 

๖. มีการกระจายอ านาจการบริหารงานจากผู้บริหาร  ผู้ ช่วยบริหาร  หัวหน้าฝ่าย  หัวหน้าระดับ      
ครูประจ าชัน้และครูผู้ชว่ย 

๗. มีการกระจายงานในฝ่ายต่างๆ ให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วม  และมีการก ากับติดตาม  
ตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอและเป็นระบบ 

๘. มีการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินตนเองรายงานต่อต้นสงักัดและสาธารณชน
(ผา่นทางเว๊บไซท์โรงเรียน) 

ผลการพัฒนา 
๑. ห้องเรียน ห้องปฏิบตักิาร อาคารเรียนมัน่คง สะอาดและปลอดภยั มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงอยู่

ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มร่ืน และมีแหลง่เรียนรู้ส าหรับผู้ เรียนอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 
๒. ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 
๓. จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาท่ีมุง่พฒันาคณุภาพตาม

มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 
๔. จดัระบบข้อมลูสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาคณุภาพสถานศกึษาอยูใ่น

เกณฑ์ดีมาก 
๕. ตดิตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาอยู่ในเกณฑ์     

ดีมาก 
๖. น าผลการประเมินคณุภาพทัง้ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง

อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 
๗. จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายในอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา   มีการจดัระบบข้อมลูสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจดัการ  
มีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเน่ือง   และได้จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น
รายงานประเมินตนเองรายงานตอ่ต้นสงักดัและสาธารณชนทกุปีการศกึษา   

 

 
 



 

 

๑๐๔ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี ้
ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑. มีการสร้างและพฒันาแหลง่เรียนรู้ภายในสถานศกึษา

และใช้ประโยชน์จากแหลง่เรียนรู้ทัง้ภายในและ
ภายนอกสถานศกึษาเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน
และบคุลากรของสถานศกึษา รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้อง 

๕ 

๑. โครงการทศันศกึษา 
๒. โครงการวิทยากรเฉพาะกิจ 
๓. โครงการรักการอา่น 
๔. โครงการรักษ์สิง่แวดล้อม น้อมน าเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๕. โครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน 
๖. โครงการนกัเรียนชา่งคิด 
๗. โครงการอบรมบคุลากร 
๘. โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง 

๒. มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหวา่งบคุลากรภายใน
สถานศกึษา ระหวา่งสถานศกึษากบัครอบครัว ชมุชน
และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

๔ 

เฉลี่ย ๕  
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม  

 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานท่ี ๑๓ 
 เพ่ือให้ผู้ เรียนบรรลตุามตวับง่ชีใ้นมาตรฐานท่ี ๑๓ คณะผู้บริหารได้ด าเนินกิจกรรมดงันี ้

๑. จดักิจกรรม/โครงการตา่งๆ ท่ีชว่ยสนบัสนนุให้โรงเรียนเป็นสงัคมแหง่การเรียนรู้ ดงันี ้
- โครงการทศันศกึษา 
- โครงการวิทยากรเฉพาะกิจ 
- โครงการรักการอา่น 
- โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน 
- โครงการนกัเรียนชา่งคดิ 
- โครงการอบรมบคุลากร 
- โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง 

๒. จดัสัปดาห์การเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีผนวกเร่ืองภูมิปัญญาท้องถ่ินในเนือ้หาการเรียนรู้จัดอบรม
บคุลากรครู 

๓. จดัท าวารสารประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสารในการเลีย้งดบูตุรหลาน 



 

 

๑๐๕ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

๔. ส่งเสริมให้มีการแข่งขัน ประกวด ทางด้านวิชาการและด้านต่างๆ กับโรงเรียนอ่ืนและหน่วยงาน
ภายนอก 

๕. จดัให้มีโครงการเสริมสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชน  มีผู้ รับผิดชอบชดัเจน  และให้ความร่วมมือในการ
ร่วมกิจกรรมกบัชมุชนอยา่งสม ่าเสมอ 

๖. ขอความสนับสนุนจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน  เช่น  สถานี
ดบัเพลิง  วดั  พิพิธภณัฑ์  สวนสตัว์   ฝายกัน้น า้  ป่าชายเลน  เป็นต้น 

๗. เชิญผู้ปกครอง/ผู้ทรงคณุวฒุิจากหนว่ยงานตา่งๆ จากชมุชน  มาเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ 
๘. สนบัสนุนการเข้ามาเรียนรู้และหาประสบการณ์ในชัน้เรียนของนิสิตและอาจารย์จากมหาวิทยาลัย

บรูพา 
๙. จัดประชุมปฐมนิเทศผู้ ปกครองนักเรียนใหม่ทุกภาคการศึกษา  เพ่ือให้ผู้ ปกครองได้เข้าใจแนว 
ทางการจดัการศกึษาของโรงเรียนและเห็นความส าคญัของการจดัการศกึษา 
๑๐. จดัประชมุผู้ปกครองรับสมดุพกรายงานผลการเรียนของนกัเรียนเป็นรายบคุคลทกุภาคเรียน 
๑๑. จดัท าแบบสอบถามเพื่อขอข้อคดิเห็นในการพฒันาโรงเรียนทกุภาคเรียน 

ผลการพัฒนา 
๑. มีการสร้างและพฒันาแหลง่เรียนรู้ภายในสถานศกึษาและใช้ประโยชน์จากแหลง่เรียนรู้ทัง้ภายในและ

ภายนอกสถานศกึษาเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียนและบคุลากรของสถานศกึษา รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 

๒. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบคุลากรภายในสถานศกึษา ระหว่างสถานศกึษากบัครอบครัว ชมุชน
และองค์กรท่ีเก่ียวข้องอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนมีการสร้างและพฒันาแหลง่เรียนรู้ภายในสถานศกึษาและใช้ประโยชน์จากแหลง่เรียนรู้ทัง้

ภายในและภายนอกสถานศกึษาเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียนและบคุลากรอยา่งตอ่เน่ืองทกุปีการศกึษา 



 

 

๑๐๖ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นท่ี
ก าหนดขึน้ 

ตัวบ่งชี ้
ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑. จดัโครงการ/ กิจกรรมที่สง่เสริมให้ผู้ เรียนบรรลตุาม

เปา้หมาย วิสยัทศัน์ ปรัชญาและจดุเน้นของ
สถานศกึษา 

๕ ๑. ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกด้วย
ความสามารถทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ 
ในโครงการปิดภาค  โครงการร่มไม้เกมส์  
โครงการวนัแม่  โครงการวันพ่อ  โครงการ
วนัลอยกระทง  

๒. ก าหนดให้มีรายวิชาเพิ่มเติมภาษาองักฤษ
ในทกุระดบัชัน้  

๓. ก าหนดให้มีหนงัสอือา่นนอกเวลา
ภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนประถม ๕ - ๖ 

๔. จดักิจกรรมชมรมภาษาองักฤษ 
๕. จดัอบรมพฒันาการใช้ภาษาองักฤษใน

ชีวิตประจ าวนัให้กบับคุลากรครู 
๖. สง่เสริมให้นกัเรียนสามารถใช้ภาษา

องัฤกษในชีวติประจ าวนั เช่น ก าหนดวนั 
English Speaking Day ทกุวนัศกุร์  และ
ฝึกนกัเรียนเขียนบนัทกึเป็นภาษาองักฤษ 

๒. ผลการด าเนินงานสง่เสริมให้ผู้ เรียนบรรลตุาม
เปา้หมาย วิสยัทศัน์ ปรัชญาและจดุเน้นของ
สถานศกึษา 

๕ 

เฉลี่ย ๕  
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม  

 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานท่ี ๑๔ 
 เพ่ือให้ผู้ เรียนบรรลุตามตวับ่งชีใ้นมาตรฐานท่ี ๑๔ คณะผู้บริหารได้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้สะท้อน
ถึงอตัลกัษณ์ของโรงเรียน คือ “เก่งภาษา กล้าแสดงออก” ดงันี ้

๑. โรงเรียนจดัครูชาวตา่งประเทศประจ าในห้องอนบุาล ๑-๓  ในการท ากิจกรรมตา่งๆและดูแล
นกัเรียนตลอดทัง้วนั 

๒. จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับประถม ๑-๓ จ านวน ๘ คาบต่อสัปดาห์
ส าหรับประถม ๔-๖ จ านวน ๗ คาบตอ่สปัดาห์ 



 

 

๑๐๗ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

๓. ก าหนดให้นักเรียนระดับชัน้ประถมปีท่ี  ๕ -๖   อ่านหนังสือนอกเวลาภาษาอังกฤษ                
ปีการศกึษาละ ๑ เลม่ 

๔. จัด วิ ช า เส ริม ก ารอ่ าน แล ะก ารพู ดด ด้ วยชม รม  Reading and Speaking โดยค รู                 
ชาวตา่งประเทศ 

๕. จดัให้มีการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน 
๖. ให้นกัเรียนท าโครงงานในวิชาภาษาองักฤษ 
๗. จดักรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งให้นักเรียนได้ปฏิบตัิจริง  เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ

คดิวิเคราะห์  คดิสงัเคราะห์  และคดิสร้างสรรค์ของนกัเรียน  
๘. จดักิจกรรมเล่าข่าวเช้านีห้น้าชัน้เรียน เพ่ือเป็นการฝึกวิเคราะห์ข่าว  ข้อมูลต่างๆ และเป็น

การฝึกความกล้าท่ีจะแสดงความคดิเห็นร่วมกนั 
๙. จดัให้นกัเรียนทศันศึกษาและเรียนรู้เก่ียวกับสถานท่ีราชการหรือหน่วยงานตา่งๆ ตลอดจน

อาชีพในชุมชนท่ีเป็นภูมิปัญญาในท้องถ่ิน  เพ่ือให้นกัเรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถ่ิน
ของตนเอง 

๑๐. สนนัสนนุ ส่งเสริมให้นกัเรียนแข่งขนัความสามารถด้านทกัษะภาษาองักฤษ เชน่ การแข่งขนั
การกลา่วสนุทรพจน์  การเขียนสะกดค า และการเลา่นิทานเป็นภาษาองักฤษ 

๑๑. การก าหนดให้ทกุวนัศกุร์ เป็นวนั English Speaking Day 
๑๒. การจดัอบรมภาษาองักฤษให้กบับคุลกรในทกุปิดภาคเรียน 
๑๓. จดัให้นกัเรียนฝึกการเขียนบนัทกึประจ าวนัเป็นภาษาองักฤษ 
๑๔. จดักิจกรรม/โครงการท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนกล้าแสดงออกด้วยความสามารถทางด้านดนตรี

และนาฏศิลป์ ได้แก่  โครงการปิดภาค โครงการร่มไม้เกมส์ โครงการวนัแม่ โครงการวนัพ่อ  
โครงการวนัลอยกระทง ฯลฯ 

๑๕. โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้นกัเรียนได้ค้นคว้า  หาความรู้ด้วยตนเองจาก
แหล่งตา่งๆ ทัง้ท่ีบ้านและโรงเรียน  เช่น  การท างานกลุ่ม  การท ารายงาน  การท าโครงการ 
การสรุปข่าวมาน าเสนอ  เป็นต้น  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ถามค าถามและตอบค าถาม
อยา่งสม ่าเสมอ 

๑๖. จัดท าโครงการนักเรียนช่างคิด  มีกิจกรรมส าหรับนักเรียนประถมทุกระดับชัน้ท่ีฝึกให้
นักเรียนได้คิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์และคิดอย่างสร้างสรรค์  เช่น การท าโครงงาน       
การบรรยายภาพ  การแต่งเร่ือง เป็นต้น  และจัดให้มีการตรวจเช็คพัฒนาการความคิด
สร้างสรรค์ของนกัเรียนทกุเดือน 



 

 

๑๐๘ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

๑๗. จดัให้มีกิจกรรมชมรมตามความสนใจของนกัเรียนในระดบัชัน้ป.๑-๖ ภาคการศกึษาละ ๑ 
ชมรม 

ผลการพัฒนา 
๑. จดัโครงการ กิจกรรมท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนบรรลตุามเปา้หมาย วิสยัทศัน์ ปรัชญาและจดุเน้นของ

สถานศกึษาอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 
๒. ผลการด าเนินงานสง่เสริมให้ผู้ เรียนบรรลตุามเปา้หมาย วิสยัทศัน์ ปรัชญาและจดุเน้นของสถานศกึษาอยู่

ในเกณฑ์ดี 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนมีการจดัท าโครงการ/กิจกรรมท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนบรรลตุามเปา้หมาย วิสยัทศัน์ ปรัชญา
และจดุเน้นของสถานศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง 

 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานท่ี ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึน้ 

ตัวบ่งชี ้
ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑. จดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย 

จดุเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศกึษาอยูใ่นเกณฑ์
ดีมาก 

๕ ๑. โครงการวนัพอ่ 
๒. โครงการวนัแม ่
๓. โครงการรักษ์สิง่แวดล้อมน้อมน าเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๔. โครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน 
๕. โครงการวิทยากรเฉพาะกิจ 
๖. โครงการโรงเรียนสขีาว 

๒. ผลการด าเนินงานบรรลตุามเปา้หมาย ๕ 

เฉลี่ย ๕  
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม  

 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานท่ี ๑๕ 

เพ่ือให้ผู้ เรียนบรรลตุามตวับง่ชีใ้นมาตรฐานท่ี ๑๕  คณะผู้บริหารได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ดงันี ้
๑. โครงการวันพ่อ  และ โครงการวันแม่ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  มีค่านิยมอันพึง

ประสงค์แก่นกัเรียนและให้ยดึมัน่ จงรักภกัดีตอ่ชาต ิศาสนา และพระมหากษัตริย์ 



 

 

๑๐๙ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

๒. โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน   เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขผู้ เรียนท่ีมีข้อบกพร่อง
หรือมีผลการเรียนต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน   ให้เกิดการพัฒนาทางด้านการเรียนรู้และมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึน้หรือสามารถผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานในกลุ่มสาระต่างๆ   
โดยการวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบุคคล และจดักิจกรรมส่งเสริมและช่วยกระตุ้นผู้ เรียนให้
เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลกัสตูรสถานศกึษา 

๓. โครงการวิทยากรเฉพาะกิจ  เพ่ือประสานความร่วมมือกันระหว่างทางบ้าน องค์กรทาง
ศาสนา  สถาบนัทางวิชาการ   รวมทัง้องค์กรภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ของนกัเรียน   เพ่ือมุง่เน้นให้เกิดการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน     

๔. โครงการโรงเรียนสีขาว   เพ่ือรณรงค์ให้โรงเรียนเป็นสถาบนัของสงัคมและเป็นศนูย์กลาง 
การศกึษาพฒันาให้นกัเรียนปลอดจากปัญหาการติดยาเสพตดิ   

ผลการพัฒนา 
๑. จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก 
๒. ผลการด าเนินงานบรรลตุามเปา้หมายอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนมีเป้าประสงค์ (Goal) ในการบริหารจัดการและการด าเนินงาน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
สขุภาพกาย สขุภาพจิตที่ดี และเป็นผู้ มีคณุธรรม จริยธรรม  มีค่านิยมอนัพึงประสงค์   สามารถด ารงชีวิตโดยยึด
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง   มีจิตส านกึที่ดีต่อสงัคมสว่นรวมและมีจิตสาธารณะ   นกัเรียนมีความรู้ตรงตามหลกัสตูร  
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดี  ได้รับการพฒันาเต็มตามศกัยภาพของแต่ละบคุคลและเรียนรู้อย่างมีความสขุ 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๑๐ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

๓. สรุปผลการประเมนิคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
แบบสรุปผลการประเมิน  ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

มาตรฐาน/ตวับง่ชี ้
จ านวนนกัเรียน / ครู คิดเป็น

ร้อยละ 
คา่

น า้หนกั 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดบั
คณุภา
พ 

ความหมาย ระดบั ๓ 
ขึน้ไป 

ทัง้หมด 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๓๐.๐๐ ๒๘.๙๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ๕.๐๐ ๔.๘๖ ๕ ดีเยี่ยม 
๑. มีสขุนิสยัในการดแูลสขุภาพและออก

ก าลงักายสม า่เสมอ 
๑๒๐ ๑๒๗ ๙๔.๔๙ ๐.๕๐ ๐.๔๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๒. มีน า้หนกัสว่นสงูและมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๙๘ ๑๒๗ ๗๗.๑๗ ๐.๕๐ ๐.๓๙ ๔ ดีมาก 

๓. ปอ้งกนัตนเองจากสิง่เสพติดให้โทษและ
หลกีเลีย่งตนเองจากสภาวะทีเ่สีย่งตอ่
ความรุนแรง โรคภยัและปัญหาทางเพศ 

๑๒๗ ๑๒๗ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๔. เห็นคณุคา่ในตนเอง มคีวามมัน่ใจ กล้า
แสดงออกอยา่งเหมาะสม 

๑๒๗ ๑๒๗ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕. มีมนษุย์สมัพนัธ์ที่ดีและให้เกียรตผิู้อื่น ๑๒๗ ๑๒๗ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
๖. สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม

ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นนัทนาการ 

๑๒๗ ๑๒๗ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗. การปฏิบตัิตนตามกฎจราจร**        ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑. มีคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ตามหลกัสตูร ๑๑๙ ๑๒๗ ๙๓.๗๐ ๒.๐๐ ๑.๘๗ ๕ ดีเยี่ยม 
๒. เอือ้อาทรผู้อื่นและกตญัญกูตเวทตีอ่ผู้มี

พระคณุ 
๑๒๗ ๑๒๗ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๓. ยอมรับความคิดและวฒันธรรมที่
แตกตา่ง 

๑๒๗ ๑๒๗ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๔. ตระหนกั รู้คณุคา่ ร่วมอนรัุกษ์และ
พฒันาสิง่แวดล้อม 

๑๒๗ ๑๒๗ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

๕.๐๐ ๔.๖๙ ๕ ดีเยี่ยม 



 

 

๑๑๑ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

มาตรฐาน/ตวับง่ชี ้
จ านวนนกัเรียน / ครู คิดเป็น

ร้อยละ 
คา่

น า้หนกั 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดบั
คณุภา
พ 

ความหมาย ระดบั ๓ 
ขึน้ไป 

ทัง้หมด 

๑. มีนิสยัรักการอา่นและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมดุ แหลง่เรียนรู้ 
และสือ่ตา่งๆ รอบตวั 

๑๑๙ ๑๒๗ ๙๓.๗๐ ๒.๐๐ ๑.๘๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๒. มีทกัษะในการอา่น ฟังด ูพดู เขียน และ
ตัง้ค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

๑๑๙ ๑๒๗ ๙๓.๗๐ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๓. เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุม่ แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั 

๑๑๙ ๑๒๗ ๙๓.๗๐ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๔. ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 

๑๑๙ ๑๒๗ ๙๓.๗๐ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสนิใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  

๕.๐๐ ๔.๖๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๑. สรุปความคิดจากเร่ืองที่อา่น ฟัง ด ูและ
สือ่สารโดยการพดูหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

๑๑๙ ๑๒๗ ๙๓.๗๐ ๒.๐๐ ๑.๘๗ ๕ ดีเยี่ยม 

๒. น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง 

๑๑๙ ๑๒๗ ๙๓.๗๐ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๓. ก าหนดเปา้หมาย คาดการณ์ ตดัสนิใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตผุลประกอบ 

๑๑๙ ๑๒๗ ๙๓.๗๐ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๔. มีความคดิริเร่ิมและสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภมูิใจ 

๑๑๙ ๑๒๗ ๙๓.๗๐ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  ๕.๐๐ ๔.๘๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะกลุม่สาระ
เป็นไปตามเกณฑ์ 

   ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๒. ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตาม
หลกัสตูรเป็นไปตามเกณฑ์ 

   ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๓. ผลการประเมินการอา่น คดิ วิเคราะห์
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

   ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๔. ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์    ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



 

 

๑๑๒ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

มาตรฐาน/ตวับง่ชี ้
จ านวนนกัเรียน / ครู คิดเป็น

ร้อยละ 
คา่

น า้หนกั 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดบั
คณุภา
พ 

ความหมาย ระดบั ๓ 
ขึน้ไป 

ทัง้หมด 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชพีสุจริต  

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑. วางแผนการท างานและด าเนินการจน
ส าเร็จ 

๑๒๗ ๑๒๗ ๑๐๐.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒. ท างานอยา่งมีความสขุ มุง่มัน่พฒันา
งานและภมูใิจผลงานของตนเอง 

๑๒๗ ๑๒๗ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๓. ท างานร่วมกบัผู้อื่น ๑๒๗ ๑๒๗ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
๔. มีความรู้สกึที่ดตีอ่อาชีพสจุริตและหา

ความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
๑๒๗ ๑๒๗ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจดัการศึกษา ๕๐.๐๐ ๔๘.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสทิธิผล  

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑. ครูมีการก าหนดเปา้หมายคณุภาพ
ผู้ เรียนทัง้ทางด้านความรู้ ทกัษะ
กระบวนการ สมรรถนะและคณุลกัษณะ
ที่พงึประสงค์ 

๑๒ ๑๒ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒. ครูมีการวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบคุคล
และใช้ข้อมลูในการวางแผนการจดัการ
เรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพของผู้ เรียน 

๑๒ ๑๒ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๓. ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคล
และพฒันาการทางสติปัญญา 

๑๒ ๑๒ ๑๐๐.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๔. ครูใช้สือ่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก
กบัการน าบริบทและภมูิปัญญาของ
ท้องถ่ินมาบรูณาการในการจดัการเรียนรู้ 

๑๒ ๑๒ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕. ครูมีการวดัและประเมินผลที่มุง่เน้นการ
พฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย 

๑๒ ๑๒ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๖. ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้ เรียนทัง้ด้านการเรียนและ

๑๒ ๑๒ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



 

 

๑๑๓ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

มาตรฐาน/ตวับง่ชี ้
จ านวนนกัเรียน / ครู คิดเป็น

ร้อยละ 
คา่

น า้หนกั 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดบั
คณุภา
พ 

ความหมาย ระดบั ๓ 
ขึน้ไป 

ทัง้หมด 

คณุภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
๗. ครูมีการศกึษา วจิยัและพฒันาการ

จดัการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และ
ใช้ผลในการปรับการสอน 

๑๒ ๑๒ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘. ครูประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งทีด่ี 
และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศกึษา 

๑๒ ๑๒ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๙. ครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับ
มอบหมายเตม็เวลา เตม็ความสามารถ 

๑๒ ๑๒ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑. ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์  ภาวะผู้น าและ
ความคิดริเร่ิมที่เน้นการพฒันาผู้ เรียน 

     ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒. ผู้บริหารใช้หลกัการบริหารแบบมสีว่น
ร่วมและใช้ข้อมลูผลการประเมินหรือ
ผลการวิจยัเป็นฐานคิดทัง้ด้านวชิาการ
และการจดัการ 

     ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๓. ผู้บริหารสามารถบริหารจดัการ
การศกึษาให้บรรลเุปา้หมายตามที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบตัิการ 

     ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๔. ผู้บริหารสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพ
บคุลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

     ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕. นกัเรียน ผู้ปกครองและชมุชนพงึพอใจ
ผลการบริหารการจดัการศกึษา 

     ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๖. ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใสก่ารจดัการศกึษา
เต็มศกัยภาพและเตม็เวลา 

     ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบตัิงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล  

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑. คณะกรรมการสถานศกึษารู้และปฏิบตัิ
หน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 

   ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



 

 

๑๑๔ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

มาตรฐาน/ตวับง่ชี ้
จ านวนนกัเรียน / ครู คิดเป็น

ร้อยละ 
คา่

น า้หนกั 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดบั
คณุภา
พ 

ความหมาย ระดบั ๓ 
ขึน้ไป 

ทัง้หมด 

๒. คณะกรรมการสถานศกึษาก ากบัติดตาม 
ดแูล และขบัเคลือ่นการด าเนินงานของ
สถานศกึษาให้บรรลผุลส าเร็จตาม
เปา้หมาย 

   ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๓. ผู้ปกครองและชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมใน
การพฒันาสถานศกึษา 

   ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสตูร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑. หลกัสตูรสถานศกึษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกบัท้องถ่ิน 

     ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒. จดัรายวิชาเพิม่เติมที่หลากหลายให้
ผู้ เรียนเลอืกเรียนตามความถนดั 
ความสามารถและความสนใจ 

     ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๓. จดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียนที่สง่เสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนดัและความสนใจผู้ เรียน 

     ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๔. สนบัสนนุให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ที่
ให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัจิริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

     ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕. นิเทศภายใน ก ากบั ติดตามตรวจสอบ
และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อยา่งสม า่เสมอ 

     ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๖. จดัระบบดแูลชว่ยเหลอืผู้ เรียนที่มี
ประสทิธิภาพและครอบคลมุถึงผู้เรียน
ทกุคน 

     ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑. ห้องเรียน ห้องปฏิบตักิาร อาคารเรียน
มัน่คง สะอาดและปลอดภยั มีสิง่อ านวย
ความสะดวกพอเพยีงอยูใ่นสภาพใช้การ

     ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



 

 

๑๑๕ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

มาตรฐาน/ตวับง่ชี ้
จ านวนนกัเรียน / ครู คิดเป็น

ร้อยละ 
คา่

น า้หนกั 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดบั
คณุภา
พ 

ความหมาย ระดบั ๓ 
ขึน้ไป 

ทัง้หมด 

ได้ดี สภาพแวดล้อมร่มร่ืน และมแีหลง่
เรียนรู้ส าหรับผู้ เรียน 

๒. จดัโครงการ กิจกรรมที่สง่เสริมสขุภาพ
อนามยัและความปลอดภยัของผู้ เรียน 

     ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๓. จดัห้องสมดุที่บริการสือ่และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอือ้ให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม 

     ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑. ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษา 

     ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒. จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันา
การจดัการศกึษาของสถานศกึษาที่มุง่
พฒันาคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา
ของสถานศกึษา 

     ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๓. จดัระบบข้อมลูสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจดัการเพื่อ
พฒันาคณุภาพสถานศกึษา 

     ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๔. ติดตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษา 

     ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕. น าผลการประเมินคณุภาพทัง้ภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพฒันา
คณุภาพการศกึษาอยา่งต่อเนื่อง 

     ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๖. จดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคณุภาพภายใน 

     ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑. มีการสร้างและพฒันาแหลง่เรียนรู้      ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



 

 

๑๑๖ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

มาตรฐาน/ตวับง่ชี ้
จ านวนนกัเรียน / ครู คิดเป็น

ร้อยละ 
คา่

น า้หนกั 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดบั
คณุภา
พ 

ความหมาย ระดบั ๓ 
ขึน้ไป 

ทัง้หมด 

ภายในสถานศกึษาและใช้ประโยชน์จาก
แหลง่เรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอก
สถานศกึษาเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนและบคุลากรของสถานศกึษา 
รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้อง 

๒. มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหวา่งบคุลากร
ภายในสถานศกึษา ระหวา่งสถานศกึษา
กบัครอบครัว ชมุชนและองค์กรที่
เก่ียวข้อง 

     ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศกึษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม วิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึน้  

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑. จดัโครงการ กิจกรรมที่สง่เสริมให้ผู้ เรียน
บรรลตุามเปา้หมาย วิสยัทศัน์ ปรัชญา
และจดุเน้นของสถานศกึษา 

     ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒. ผลการด าเนินงานสง่เสริมให้ผู้ เรียนบรรลุ
ตามเปา้หมาย วิสยัทศัน์ ปรัชญาและ
จดุเน้นของสถานศกึษา 
 

     ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึน้  

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑. จดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จดุเน้น ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศกึษาอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 

     ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๒. ผลการด าเนินงานบรรลตุามเปา้หมาย      ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
สรุปผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา(ค่าเฉลี่ยรวม) ๑๐๐.๐๐ ๙๘.๙๐ ๕ ดีเยี่ยม 

 



 

 

๑๑๗ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

 

ตอนที่ ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้  

 

๑. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 

ผลส าเร็จที่เกดิจากการด าเนินงานตามโครงการ/กจิกรรมในรอบปี 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  ระดับประถมศึกษา  
 ผู้ เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  เน่ืองจากผู้ เรียนรู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง         
มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจ าวัน  ผู้ เรียนมีสุนทรียภาพด้าน
ศิลปะ  ดนตรีและกีฬา  ได้แสดงออกซึ่งทกัษะความสามารถพิเศษตามความถนดั  ความสนใจ เช่น ดนตรี
สากล       วา่ยน า้  กอล์ฟ    ผู้ เรียนมีคณุธรรม  จริยธรรมและคา่นิยมท่ีพงึประสงค์  เน่ืองจากผู้ เรียนปฎิบตัติน
เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่และผู้ ปกครอง  เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับ
มอบหมาย  ตรงตอ่เวลาและปฎิบตัตินเป็นนกัเรียนท่ีดีของโรงเรียน  ผู้ เรียนมีนิสยัรักการอา่น  รู้จกัใช้เวลาวา่ง
ให้เป็นประโยชน์  สามารถน าทกัษะ ประสบการณ์ท่ีได้จากการใช้แหล่งเรียนรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่าง
เหมาะสม  ผู้ เรียนมีความสามารถในการคดิเป็น ท าเป็น และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัคณุภาพดี
มาก  เน่ืองจากสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนท่ีหลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการและพืน้ฐานความรู้ของผู้ เรียน  การใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีมีความหมายและได้
มาตรฐานในการเสริมสร้างทกัษะกระบวนการคิดของผู้ เรียน เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์
มาตรฐาน สสวท.   
จุดเด่น   
 ผู้ เรียนมีความกล้าแสดงออก  รู้จกัคิด รู้จกัการท างานร่วมกันเป็นทีม  มีความมัน่ใจในตนเอง  รู้จกั
แก้ปัญหา  มีเหตุผลรวมทัง้มีทักษะในการจัดการและการส่ือสารท่ีเหมาะสมกับวัย  มีความโดดเด่นด้าน
ภาษาองักฤษและเทคโนโลยี  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  ได้รับรางวลัระดบัจากผลการทดสอบ
ระดบัชาติสองปีซ้อน และมีผลคะแนนเฉล่ียในการทดสอบระดบัชาติสูงกว่าระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ
ทกุปีการศกึษา 
 



 

 

๑๑๘ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

จุดที่ควรพัฒนา   
- นกัเรียนควรมีน า้หนกั ส่วนสงูตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสขุ 

- ด้านทกัษะความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  
- ผลสมัฤทธ์ิจากการทดสอบระดบัชาต ิ(O-NET) ในวิชาภาษาไทย(สาระการเขียน)  วิชาวิทยาศาสตร์

(สาระธรรมชาตแิละเทคโนโลยี)  วิชาศลิปะ(สาระบรูณาการ) เน่ืองจากคะแนนเฉล่ียในแตล่ะสาระ
ของโรงเรียนต ่ากวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ   

- ประสิทธิภาพในการจดัท าโครงงานของนกัเรียน 
 

ด้านครูผู้สอน 
จุดเด่น   

ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนรู้  มีความกระตือรือร้น  มีความมุ่งมั่นตัง้ใจ  อุทิศตนในการ
พัฒนาตนและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ   ครูเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดีและเป็นท่ีไว้วางใจของ
ผู้ ปกครอง  โรงเรียนมีจ านวนบุคลากรเพียงพอต่อจ านวนนักเรียนท าให้ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง ครู
ประพฤตปิฎิบตัตินเป็นตวัอย่างท่ีดี  และมีระเบียบวินยั 
จุดที่ควรพัฒนา   

- ใบประกอบวิชาชีพครู 
- การพฒันาความสามารถในการจดัการเรียนการสอนของครูประถมศกึษาตามหลกัสตูรใหม่ 
- การประเมินผู้ เรียนตามหลกัสตูรใหมแ่ละการน าผลการประเมินไปปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพ่ือ

พฒันาผู้ เรียนให้เตม็ศกัยภาพ 
 
 

ด้านผู้บริหาร 
จุดเด่น   

สถานศกึษามีการบริหารและการจดัการอย่างเป็นระบบ  ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์กว้างไกลและเป็นผู้ ท่ีมี
ความรู้ความสามารถด้านการจดัการศึกษา  ด้านการบริหารงานและด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี  มีระบบ
การเรียนการสอนท่ีทนัสมยั  มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านภาษาและน าเทคโนโลยีสมยัใหมเ่ข้ามาใช้ในด้านการเรียน
การสอนและการบริหารงาน  อีกทัง้มีการปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเน่ือง  มีรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเป็นท่ี
ยอมรับของชุมชน  ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการปฎิบตัิจริงและค้นคว้าด้วยตนเองและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  มีการจ ากัดจ านวนนักเรียนต่อห้อง  ส่งผลให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  สง่เสริมสนบัสนนุให้มีการเรียนรู้จากวิทยากรและแหลง่การเรียนรู้นอกโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ  



 

 

๑๑๙ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

เปิดโอกาสให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเน่ืองและเป็น
ระบบ  มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดีเย่ียม  โดยติดตัง้กล้องวงจรปิดทุกห้องเรียนและบริเวณจดุท่ีมีความ
เส่ียง  การรับนักเรียนด้วยการสแกนลายนิว้มือ  มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจ าทางเข้า -ออกของ
อาคารโรงเรียน  มีการจดัเร่ืองโภชนาการอยา่งมีคณุภาพเป็นแบบอยา่งท่ีดี  มีการจดัการเรียนท่ีท าให้นกัเรียน
มาโรงเรียนอยา่งมีความสขุ  อาคารสถานท่ีร่มร่ืน  สะอาดเป็นระเบียบและอบอุน่เหมือนบ้าน 
จุดที่ควรพัฒนา   

- จดัท าสารสนเทศตา่งๆ ให้เป็นปัจจบุนั 
- สง่เสริมการมีสว่นร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษาในการบริหารจดัการโรงเรียน 

 

๒. ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จ หรือไม่ส าเร็จ 

๑. ผู้บริหารมีการวางแผนการท างานอยา่งมีระบบ ขัน้ตอนมีการตดิตามผลการด าเนินงาน 
๒. กระบวนการท างานยึดหลกัการท างานวงจรเดมมิ่ง PDCA มีการวางแผนการด าเนินงาน ตรวจสอบ

และน ามาพิจารณาหาข้อบกพร่องเพ่ือหาทางแก้ไขในการด าเนินงานในปีตอ่ไป 
๓. บคุลากรมีความรู้ ความสามารถรู้บทบาทหน้าท่ีของตนเองในการปฏิบตัิงานตามค าสัง่และมีความ

รับผิดชอบเป็นอยา่งดี 
๔. ความสามคัคีของบคุลากรในองค์กรท าให้งานประสบผลส าเร็จอยา่งยิ่งยวด 
๕. คณะกรรมการสถานศกึษาและผู้น าชมุชนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ ของโรงเรียน 

มีความหลากหลายด้านวฒันธรรม  และภูมิปัญญา และการประกอบอาชีพทางการเกษตร สามารถ
ใช้เป็นแหลง่เรียนรู้ได้ 

๓. แนวทางการพฒันาคุณภาพการจัดการศกึษาในปีต่อไป 

ด้านการบริหารงาน 
๑. ตรวจสอบให้การจดัท าสารสนเทศของโรงเรียนเป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ 
๒. ปรับเกณฑ์การประเมินประจ าปีและอัตราการขึน้เงินเดือนของบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับ

ต าแหนง่งานมากขึน้ 
๓. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาภาคการศึกษาละ ๒ ครัง้ และน าเร่ืองต่างๆ อาทิ 

รายงานคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบตัิการประจ าปี  หลักสูตร  ตราสาร ฯลฯ น าเสนอเพ่ือความ
เห็นชอบจากท่ีประชมุ 



 

 

๑๒๐ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

ด้านบุคลากร 
โรงเรียนมีแผนการพฒันาครู  โดยการจดัการอบรมครูเพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถ 

ตอ่ไปนี ้

๑. ทกัษะการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
๒. สง่เสริมให้ผู้ เรียนได้ฝึกคดิ  ฝึกท า  ฝึกแก้ไขปัญหา พฒันาเทคนิควิธีการสอนให้หลากหลาย  เชน่  

การสอนแบบทกัษะกระบวนการ  ได้แก่  กระบวนการคิด  กระบวนการแก้ไขปัญหา  กระบวนการ
กลุม่  กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้และค าตอบด้วยตนเอง  การสอนแบบบรูณาการ  การ
สอนแบบสาธิต  อภิปราย  และการท าโครงงาน เป็นต้น 

๓. สง่เสริมสนบัสนนุให้ครูจดัการเรียนการสอนท่ีสง่เสริมให้นกัเรียนด าเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะก้าวสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic 
Community) ในอนาคต 

๔. พฒันาทางด้านภาษาของครูเพ่ือรองรับการเตรียมความพร้อมในการใช้ภาษาสู่ประชาคมอาเซียน 
๕. การน าท้องถ่ินเข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 
๖. พฒันาบคุลากรให้มีความรู้ความสามารถในสายวิชาท่ีสอนโดยส่งอบรม ดงูานและนิเทศอย่าง  

ตอ่เน่ือง 
๗. สรรหาบคุลากรใหมท่ี่จบตรงสายวิชาท่ีจะสอนนกัเรียน 
 

  ด้านผู้เรียน 
๑. ปรับเพิ่มแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ 
๒. ปรับเปล่ียนหนงัสืออา่นนอกเวลาของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัวยัของ

นกัเรียนแตล่ะระดบัชัน้ให้มากขึน้  
๓. เปิดโอกาสและจดัเวลาให้ผู้ เรียนศกึษาหาความรู้  แสวงหาค าตอบจากแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ    
      นอกเหนือจากในต าราให้มากขึน้ 
๔. สนบัสนนุให้นกัเรียนเข้าร่วมแขง่ขนัด้านวิชาการกบัหนว่ยงานภายนอกให้มากขึน้ 
๕. สง่เสริมและควบคมุให้นกัเรียนมีน า้หนกัตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ 
๖. สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีระเบียบวินยัในด้านตา่งๆ ให้มากขึน้ 
๗. จดักิจกรรมท่ีสง่เสริมทกัษะการคดิสร้างสรรค์และจินตนาการ 
๘. จัดสอนซ่อมเสริม  การทบทวนอย่างสม ่าเสมอด้วยการทดสอบย่อยอย่างต่อเน่ืองเพ่ือยกระดับ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในทกุกลุม่สาระ 
๙. สง่เสริมให้นกัเรียนเข้าห้องสมดุอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือให้นกัเรียนมีนิสยัรักการอ่าน 



 

 

๑๒๑ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

๑๐. มอบหมายชิน้งานและโครงงานให้นักเรียนได้ท าในทุกภาคการศึกษาเพ่ือให้นักเรียนได้แสวงหา
ความรู้จากแหลง่ตา่งๆ รอบตวั 
 

๔. ความต้องการการช่วยเหลือ 
๑. ด้านส่ือการสอนตา่งๆ ท่ีรัฐสามารถสนบัสนนุเพิ่มเตมิได้   
๒. รัฐควรรับบรรจคุรูและประกาศผลให้ทราบให้ชว่งปิดเทอม 
๓. จดัอบรมให้ความรู้บคุลากรในด้านตา่งๆ 
๔. ลดภาระงานเอกสารท่ีโรงเรียนต้องท าสง่ราชการให้ลดน้อยลงเทา่ท่ีจ าเป็น 
๕. อดุหนนุด้านสวสัดกิารและเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชน   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๒๒ รายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๒๕๕๘ 

 
คณะผู้จดัท า 

 
ที่ปรึกษา 

 นายจิรพงษ์  กีระสนุทรพงษ์   ประธาน 
  
คณะกรรมการด าเนินงาน 

 น.ส.จนัทนา  สภุาพงษ์   ผู้อ านวยการ 
 นางทิวาพร  เรืองวรดากลุ   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

น.ส.สจุิตรา  คงสริุนทร์   หวัหน้าระดบัอนบุาล ๓  
 น.ส.วรินทร  ทิศกลาง   หวัหน้าระดบัอนบุาล ๒ 
 น.ส.วาสนา  พุม่พวง   หวัหน้าระดบัอนบุาล ๑ 
 นางวราภรณ์  โพธ์ิศิลป์   หวัหน้าระดบัประถมต้น 
 น.ส.อรววรรณ  อ่ิมสวาสดิ ์   หวัหน้าระดบัประถมปลาย 

นางฤทยัรัตน์  ไชยชาญ   ครูประจ าชัน้ 
น.ส.สภุาวดี    ผาสขุ    ครูประจ าชัน้ 
น.ส.จิราวรรณ   วรรณโนนาม   ครูประจ าชัน้ 
น.ส.ณณิฌา  ยินดี    ครูประจ าชัน้ 
น.ส.ศภุลกัษณ์  งามสวุรรณ   ครูประจ าชัน้ 
น.ส.ชมพนูทุ  สาทพนัธ์   ครูประจ าชัน้ 
น.ส.บญุรักษา  สงวนพงษ์   ครูประจ าชัน้ 
น.ส.วิภาภรณ์  กิตติพรพจน์   ครูประจ าชัน้ 
น.ส.รพีพรรณ  โพธ์ิโชติ   ครูพเิศษ 
น.ส.เบญจวรรณ วิรานวุตัร   ครูพเิศษ 
นายทวีสิทธ์ิ  ผิวเรือง    ครูพเิศษ 
นายพนิิจ  เพิม่พิพฒัน์   ครูพเิศษ 

 


