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ค ำน ำ 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหาร  จัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน   ๔ 
มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร  
สถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และระบบการประกัน  
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทาง  การ
พัฒนาสถานศึกษาในอนาคตโดยมีมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบ
ปีที่ผ่านมาให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับ การประเมิน
คุณภาพภายนอกต่อไป 

ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรที่
เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการรวบรวมข้อมูล ผลการด าเนินงาน และแนวทางการ
พัฒนาโรงเรียน ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ส าคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานและดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

 

 

     (นายสมบูรณ์  เสาวคนธ์) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 

 

ชื่อสถำนศึกษำ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี) ต้ังอยู่ท่ี ๗๐/๘  

ถนนลาดพร้าว ๙๔ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๓๐๑๐ 
โทร ศัพ ท์  ๐๒  –  ๕๓๙๘๑๙ ๗  โทรสาร  ๐๒๓๑๔๗๔๐๑ e-mail:prayaprasert@hotmail.com website : 
http://www.prayaprasert.org เปิดสอนต้ังแต่ระดับ อนุบาล ถึงระดับ ประถมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  เนื้อที่  ๕  ไร่ ๑ งาน ๓๕  ตารางวา   

 ประวัติโดยย่อ  ค ำขวัญ  และวัตถุประสงค์เฉพำะของสถำนศึกษำ   

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี) ต้ังขึ้นตามประกาศคณะกรรมการการ
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ลงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๒๙  ช่ือเดิมของโรงเรียนประถมบดินทรเดชา  
อนุสรณ์แด่พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี) เนื่องจากช่ือเดิมของโรงเรียนยังไม่เป็นไปตาม
ความประสงค์ของ  นางสาวเจริญ  สิงหเสนี  ผู้บริจาคท่ีดิน จ านวน  ๕  ไร่  ๖๗ ตารางวา ต่อมาจึงได้เปล่ียน
ช่ือโรงเรียนให้เป็นไปตามช่ือบิดาของผู้บริจาคท่ีดินสร้างโรงเรียนเป็นโรงเรียนพระยาประเสริ ฐสุนทราศรัย 
(กระจ่าง  สิงหเสนี) ปีการศึกษา  ๒๕๓๐ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี)  เปิดท า
การสอนครั้งแรกโดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดเทพลีลา (วัดตึก) เป็นท่ีเรียนช่ัวคราว  เปิดสอน   ๒  
ระดับช้ัน  จ านวน ๖ ห้องเรียน คือ  ช้ันเด็กเล็ก   ๓  ห้องเรียน  และช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน  ๓  
ห้องเรียน  มีนักเรียนท้ังส้ิน  ๒๒๒  คน  ครู  ๙  คน มีนายไพบูลย์  วงศ์ยะรา  เป็นครูใหญ่คนแรก    

ปีการศึกษา  ๒๕๓๑  โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์   จากนางสาวจวงจันทร์  สิงหเสนี  ซึ่งเป็น
น้องสาวของนางสาว  เจริญ  สิงหเสนี  ผู้บริจาคท่ีดินออกค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเรียนช่ัวคราวทั้งหมด       
จ านวน  ๖  หลัง  วันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๓๑  ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  โดย
ส านักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติเงินงบประมาณ จ านวน ๑๐,๙๗๓,๓๐๐  บาท  (สิบ
ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)  ให้เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ  ๔ ช้ัน  เป็นตึก 
(ค.ส.ล) จ านวน  ๑๔  ห้องเรียน  (ครึ่งหลัง)  ก าหนดเวลาก่อสร้างต้ังแต่วันท่ี  ๒๐  ตุลาคม ๒๕๓๑ ถึงวันท่ี 
๑๓ มกราคม ๒๕๓๕ วันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๓๑ นางอุดมศิลป์  ศรีสมบูรณ์  มารักษาการในต าแหน่งครูใหญ่
แทน  นายไพบูลย์   วงศ์ยะรา  ซึ่งได้การแต่งต้ังให้เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโสมนัส  วันท่ี  ๓  กุมภาพันธ์  
๒๕๓๒    หม่อมราชวงศ์โอภาศ  กาญจนะวิชัย  ได้มอบท่ีดินซึ่งอยู่ทางด้านหน้าติดกับท่ีดินเดิมของโรงเรียน
จ านวน ๖๘ ตารางวา เพื่อใช้ส าหรับการเรียนการสอนของโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิง
หเสนี) และนางชไมพร  ชาติเมธากุล ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการถมดินแปลงดังกล่าวท าให้ปัจจุบันโรงเรียน
มีเนื้อท่ีรวมท้ังส้ิน ๕ ไร่  ๑ งาน ๓๕ ตารางวาปีการศึกษา  ๒๕๓๒  คณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียน  
นางสาวจวงจันทร์  สิงหเสนี  และผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันให้ความอนุเคราะห์แก่โรงเรียนในการก่อสร้าง

๑.ข้อมูลทั่วไป 

mailto:prayaprasert@hotmail.com
http://www.prayaprasert.org/
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อาคารเรียนช่ัวคราวเพิ่มเติมอีก     ๒  หลัง  วงเงิน  ๒๕๐,๐๐๐  บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  และเปิด
ท าการสอนเป็น  ๔ ระดับช้ัน  จ านวน ๑๙ ห้องเรียน  มีนักเรียนท้ังส้ิน  ๖๖๔  คน  ครู  ๒๓  คน  ปีการศึกษา  
๒๕๓๓  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  ๑๓,๔๐๐,๐๐๐ (สิบสามล้านส่ีแสนบาทถ้วน)  เพื่อ
ต่อเติมอาคารเรียนถาวรให้เต็มรูปแบบซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๓๔ และเปิดท าการสอน ๕ 
ระดับช้ัน จ านวน ๒๕ ห้องเรียน  มีนักเรียนท้ังส้ิน  ๘๔๕  คน  ครู  ๓๙  คน  วันท่ี  ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๓๔ 
นายประยูร สกุลกิม  มารับต าแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนนางอุดมศิลป์  ศรีสมบูรณ์  ปีการศึกษา ๒๕๓๕ 
โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนช้ันอนุบาล 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖  จ านวน  ๓๙  ห้องเรียน  มีนักเรียน
ท้ังส้ิน  ๑,๔๖๕  คน ครู ๖๓  คน  วันท่ี  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๓๖  นายไพบูลย์  วงศ์ยะรา มารับต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนแทน นายประยูร  สกุลกิม  ซึ่งย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนประถมทวีธา
ภิเศก วันท่ี  ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๔๗  นายสมาน  ช่ืนอิ่ม  มารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนแทน  นาย
ไพบูลย์  วงศ์ยะรา  ซึ่งเกษียณอายุราชการ  วันท่ี  ๘  ตุลาคม  ๒๕๕๒  นางราตรี  ศรีไพรวรรณ  มารับ
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนแทน  นายสมาน  ช่ืนอิ่ม  ซึ่งเกษียณอายุราชการ    วันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ นายสมบูรณ์  เสาวคนธ์ มารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนแทน นางราตรี  ศรีไพรวรรณ ซึ่ง
เกษียณอายุราชการ    

ปัจจุบันโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี)  เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  เปิดท า
การสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล ๑   ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  จ านวน  ๔๒  ห้องเรียน    มีนักเรียนท้ังส้ิน  
๑,๔๔๔  คน  จ านวนครู  ๕๗  คน  พนักงานราชการ  ๓  คน  ครูอัตราจ้าง  ๑๒  คน  ลูกจ้างประจ า  ๕  คน  
ลูกจ้างช่ัวคราว  ๑๗  คน  โดยมีนายสมบูรณ์  เสาวคนธ์ เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนท่ีโรงเรียนพระยำประเสริฐสุนทรำศรัย (กระจ่ำง สิงหเสนี) 
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  นำงธนำทิพย์  ศิริไพบูลย ์

นายสมบูรณ์  เสาวคนธ์ 

 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  ( กระจ่าง  สิงหเสนี ) 
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โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ 

  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี) จัดสอนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระ      
การเรียนรู้  และเวลาเรียนดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลำเรียน 

ระดับประถมศึกษำ 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
     ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
     คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
     วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
     สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80 
    ประวัติศาสตร์ไทย 40 40 40 40 40 40 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
    ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
    การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 
    ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐำน) 840 840 840 840 840 840 

         สาระเพิ่ม 120 120 120 120 120 120 
 คอมพิวเตอร์ 40 40 40    
ทักษะภาษาอังกฤษ    40 40 40 
อาเซียนศึกษา 40 40 40 40 40 40 
ค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้(IS) 

40 40 40 40 40 40 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
-กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
- กิจกรรมนักเรียน 70 

70 
70 
 

70 
70 

70 
 

70 
70 

70 
 - กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด             1,080  ช่ัวโมง/ปี 
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1. ข้อมูลผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ผู้อ านวยการโรงเรียน ช่ือ – สกุล  นายสมบูรณ์  เสาวคนธ์ โทรศัพท์   
089 – 542-958    E-mail Somboon.tr75@gmail.comวุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท หลักสูตร
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ วันท่ี  10 พฤศจิกายน 2559 จนถึงปัจุบัน 

     2. ข้อมูลครูและบุคลำกร 
ครูประจ ำกำร 

ท่ี ชื่อ – สกุล อำยุ 
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/      
วิทยฐำนะ 

วุฒิ วิชำเอก 
สอนวิชำ 

/ชั้น 
จ ำนวนครั้ง/ชั่วโมงท่ี

รับกำรพัฒนำ/ป ี
1. นางพนารัตน์  จารีตพิทยา 48 25 ครูช านาญการพิเศษ คบ. ปฐมวัย อ.1/2 30 ชม. / ป ี
2 นางสาวปฐมาภรณ์ แก้วฤาชัย 27 1 ครูผู้ช่วย คบ. ปฐมวัย อ.2/1 24 ชม./ป ี
3. นางสาวประภัสสร  นรวรรณ 35 5 ครู คบ. ประถมศึกษา ป.1/1 20 ชม. / ป ี
4. นางเพียรพร  เจริญสืบสกุล 57 37 ครูช านาญการ คบ. เทคโนฯ ป.1/2 20 ชม. / ป ี
5. นางสาวละอองดาว แสงเพชร 35 5 ครู คบ. ประถมศึกษา ป.1/4 20 ชม. / ป ี
6. นางสาวชุติมา  จงใจงาม 28 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. คอมพิวเตอร์ ป.1/5 24 ชม./ป ี
7. นางจารุฉันท์  ประดับสีห์วสุ 55 31 ครูช านาญการพิเศษ คม. ประถมศึกษา ป.1/6 24 ชม. / ป ี
8. นางปัทมา   เทศประเสริฐ 58 36 ครูช านาญการพิเศษ กศ.บ. ภาษาไทย ป.2/1 24 ชม. / ป ี
9. นางสาวศิรินทิพย์  บุญเติม 36 5 ครู ศศบ. ภาษาไทย ป.2/5 24 ชม. / ป ี
10. นางสาวณปภัช  สุขเกษม 40 2 ครูผู้ช่วย ศศ.บ. รัฐศาสตร์ ป.2/6 24 ชม./ป ี
11. ว่าที่ร้อยตรีกิ้ง  ผาก่ า 32 3 ครู คบ. ประถมศึกษา ป.3/1 24 ชม./ป ี
12. นางพจนีย์  บุญมีวิเศษ 59 36 ครูช านาญการพิเศษ วท.ม วิทยาศาสตร์ ป.3/2 24 ชม. / ป ี

13. นางสาวธนพร  วรบุตร 41 12 ครูช านาญการ วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ป.3/3 24 ชม. / ป ี

14. นางปุณยนุช  วงคศ์รี 30 3 ครูผู้ช่วย ศษ.บ ประถมศึกษา ป.3/4 24 ชม./ป ี
15. นางสาวฐานิตา บุญปลูก 54 18 ครูช านาญการ ศศ.ม บริหารการศึกษา ป.3/5 24 ชม. / ป ี
16. นางเกศมณี  พันธ์พัฒนกุล 57 34 ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ป.3/6 24 ชม. / ป ี
17. นางสาวเบญจพร  นาคอ้าย 28 2 ครูผู้ช่วย กศ.บ. วิทยาศาสตร์ ป.4/1 24 ชม. / ป ี
18. นางพัชราภรณ์  ทองม่วง 59 37 ครูช านาญการ ปวส. คหกรรมศาสตร ์ ป.4/2 24 ชม. / ป ี
19. นางชนิษฐ์ภาณ์ ไชยพรหม 56 36 ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ป.4/4 24 ชม. / ป ี
20. นางสัญญา บุญวิเศษ 60 36 ครูช านาญการพิเศษ คศ.บ. คหกรรมศาสตร ์ ภาษาไทย ป.4 24 ชม. / ป ี
21. นางสาวรัตนา ยืนยง 38 6 ครู ศศ.บ. ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ป.4 24 ชม. / ป ี
22. นายเมย์  เนาวรัตน์ 38 4 ครู คบ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป วิทยาศาสตร์ ป.4 30 ชม./ ป ี
23. นางสิริพร   กุ่ยกระโทก 59 37 ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาอังกฤษ ป4 30 ชม./ป ี
24. นางนฤมล  เจียรวิจิตร 55 26 ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. พ้ืนฐานการศึกษา ภาษาไทยป.5 30 ชม. / ป ี
25. นางสาวอุมาพร  บุญเปียก 36 5 ครู ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ป.5/2 30 ชม./ ป ี
26. นางสาวปรียา  โค้วจ ารัส 34 5 ครู คบ. ประถมศึกษา คณิตศาสตร์ ป.5 24 ชม. / ป ี
27. นางวณี   ม่วงแพรส ี 57 36 ครูช านาญการพิเศษ คบ. ประถมศึกษา ป.5/4 30 ชม. / ป ี
28. นางสาวสัยธิชน  ขนกพัฒนกุล 33 3 ครู ศศ.บ. ประวัติสาสตร์ คณิตศาสตร์ .5-6 24 ชม. / ป ี
29. นางสาวอารีรัตน์ ศรีคง 31 4 ครู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.5 30 ชม./ ป ี
30. นางสาวกนกกร  ฉัตรหิรัญเลิศ 39 18 ครูช านาญการ คม. นิเทศการศึกษาและ

พัฒนาหลักสูตร ภาษาอังกฤษ ป.6 20 ชม./ป ี
31. นางสาวลัดดาวัลย์  จันดาหัวดง 28 8 ครูผู้ช่วย คบ. วิทยาศาสตร์ ป.6 24 ชม./ป ี
32. นางมยุรี  เหลืองสินศิริ 55 32 ครูช านาญการพิเศษ ศษ.บ. สุขศึกษา ภาษาไทย ป.6 30 ชม./ป ี
33. นางไพรรินทร์   พวงจินดา 58 37 ครูช านาญการพิเศษ กษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย ป.6 30 ชม./ป ี
34. นางพรทิพา ค าแหง 59 28 ครูช านาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา  ป.6 30 ชม./ป ี
35. นางสาวปรียา  พุ่มมีจิตร 33 2 ครูผู้ช่วย วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ป.6 24 ชม. / ป ี
36. นางเรืองศรี   เลิศไกร 57 33 ครูช านาญการพิเศษ คบ. นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ ป.2-3 30 ชม./ป ี
37. นางมลทิพย์  ดานาคแก้ว 60 37 ครูช านาญการพิเศษ  คบ. ดนตรี – นาฏศิลป ์ ดนตร,ีนาฏศิลป ์4-6 30 ชม./ป ี

38. นางเสาวนีย์  สนหอม 57 34 ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน คณิตศาสตร์ ป.5 
30 ชม. / ป ี

 

1. ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
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ท่ี ชื่อ – สกุล อำยุ 
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/      
วิทยฐำนะ 

วุฒิ วิชำเอก 
สอนวิชำ 

/ชั้น 
จ ำนวนครั้ง/ชั่วโมงท่ี

รับกำรพัฒนำ/ป ี
39. นายสมรรถ  สุขเจริญ 59 38 ครูช านาญการ ปวส.  ก่อสร้าง ทัศนศิลป ์ 24 ชม./ป ี
40. นางสาวศุภผล   ตาเทพ 34 8 ครูช านาญการ   คบ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ป.3 24 ชม./ป ี
41. นายพิเชษฐ   ขุนวังกรด 33 5 ครูช านาญการ ศษ.บ วิจิตรศิลป์ ทัศนศิลป ์ 24 ชม./ป ี
42. นายเรวัฒ  โสดาพรหม 34 5 ครู ศศ.บ เทคโนโลยีการศึกษา คอมพิวเตอร์ 24 ชม./ป ี
43. นายปฏิพัทธ รุ่งโรจน์ทวีรัตน์ 33 5 ครู ศศ.บ. ดนตรีสากล ดนตรี ป.4-6 24 ชม./ป ี
44. นายเส็ง   บุดดา 37 5 ครู  ค.บ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ป.5-6 24 ชม./ป ี
45. นายพลากร   เมืองมูล 35 5 ครู ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา 24 ชม./ป ี
46. นางสาววราลักษณ์  เต็มสิทธิ์ 37 7 ครู วท.บ สถิติ คณิตศาสตร์ 24 ชม./ป ี
47. นางสาวเมธาวดี  จันทรโคตร 39 5 ครู คบ. ประถมศึกษา ป.6/2 24 ชม. / ป ี
48. นางสาวณิชากานต์ บุญรุ่ง 37 3 คร ู ทล.บ. ทัศนศิลป ์ ศิลปะ ป.4-ป.6 24 ชม./ป ี
49. นางสุปรียา  สว่างศรีสกุล 27 3 ครู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษป.1  

50. นางสาววราภรณ์  ช้างอยู่ 
30 2 

ครูผู้ช่วย 
คห.บ. พัฒนาการครอบครัว

และเด็กการศึกษา
ปฐมวัย 

อ.2/2 24 ชม./ป ี

51. นายพิพรรธ  ไกรวัฒนพงษ์ 26 3 ครูผู้ช่วย กศ.บ. สุขศึกษา สุขศึกษาป.4-6 24 ชม./ป ี
52. นายพงศธร  บุญชิต 27 2 ครูผู้ช่วย ศศ.บ เทคโนโลยีการศึกษา คอมพิวเตอร์ 24 ชม./ป ี
53. นางชญาน์นันท์  ไชยมานันต์ 31 3 คร ู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ป.2/2 24 ชม./ป ี
54. นางสาวนันท์นภัส  พรกลาง 31 1 ครูผู้ช่วย วท.บ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ป.1-2 24 ชม./ป ี
55. นายณัฐดนัย  เดชมา 24 0.3 ครูผู้ช่วย คบ. คณิตสาสตร์   
56. นายยุทธชัย  แก้วพิลา 24 0.2 ครูผู้ช่วย คบ. การศึกษาพิเศษ   

พนักงำนรำชกำร 

ท่ี ชื่อ – สกุล อำยุ 
ประสบกำรณ์
กำรสอน (ป)ี 

ต ำแหน่ง/      
วิทยฐำนะ 

วุฒิ วิชำเอก สอนวิชำ/ชั้น จ้ำงด้วยเงิน 

1. นายธีระวัฒน์ ดอนอินอาจ 39 14 - ว.ทบ. พละ พลศึกษำ ป.4-6 เขตพื้นที่กำรศึกษำ 
2. นายสาธิต  โคตรสงคราม 36 7 - กศ.บ พละ พละ เขตพื้นที่กำรศึกษำ 
3. นางสาววิไล  ดวงดี 40 13 - คบ. ปฐมวัย อ.1/3 เขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ครูอัตรำจ้ำง 

ท่ี ชื่อ – สกุล อำยุ 
ประสบกำรณ์
กำรสอน (ป)ี 

ต ำแหน่ง/      
วิทยฐำนะ 

วุฒิ วิชำเอก สอนวิชำ/ชั้น จ้ำงด้วยเงิน 

1. นางสาวภัทธรินทร์  นิลสระคู 23 1 ครูอัตราจ้าง คบ.. วิทยาศาสตร ์ ป. 2/2 โรงเรียน 
2. นางจารุวรรณ  ผดุงศิลป ์ 61 31 ครูอัตราจ้าง ก.ศบ.. สุขศึกษา ป.2/3 เขตพื้นที่การศึกษา 
3. นางสาวอรอุมา  รักษ์แดง 26 3 ครูอัตราจ้าง คบ. การศึกษาปฐมวัย อ.1/1 โรงเรียน 
4. นางอุบล  กุลวิจิตรรังสี 63 45 ครูช านาญการพิเศษ ศษ.บ. ประถมศึกษา ครูโภชนาการ เขตพื้นที่การศึกษา 
5. นางสาวจุฑารัตน์  อยู่สุข 32 4 ครูอัตราจ้าง ศษ.บ. มนุษย์ศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 
 ป.1 – ป.3 โรงเรียน 

6. นางชูศรี   ฉันทกุล 68 48 ครูอัตราจ้าง คบ. คณิตศาสตร์ ป.4/3 โรงเรียน 
7. นางศิวลี   สิทธิเวช 59 5 ครูอัตราจ้าง คศ.บ. คหกรรมศาสตร์ ป.2/4 โรงเรียน 
8. นางสาววลัยลักษณ์  อินธิชัย 25 0.5 ครูอัตราจ้าง คบ.. ปฐมวัย อ.2/3 โรงเรียน 
9. นางสาวกาญจนา  ดอนพลก้อม 25 1 ครูอัตราจ้าง คบ. สังคมศึกษา สังคม ป.5-6 โรงเรียน 
10. นายพีรวัฒน์  มักสัน 25 1 ครูอัตราจ้าง คบ. พละศึกษา พละ โรงเรียน 
11. นายสัตยา  เกศาพร 25 1 ครูอัตราจ้าง คบ. พละศึกษา พละ โรงเรียน 
12. นายวุฒิไกร  ค าผุย 25 1 ครูอัตราจ้าง คบ.. วิทยาศาสตร ์ วิทย์ ป.4-6 เขตพื้นที่การศึกษา 
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1) จ ำนวนบุคลำกร      

บุคลากร ผู้บริหำร ครูผู้สอน พนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำง ลูกจ้ำงประจ ำ 
เจ้ำหน้ำที่

อื่นๆ 
ปีการศกึษา ๒๕๕๙ ๑ ๕๖ ๓ ๑๒ ๕ ๑๙ 

 

 
 
 
๒) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของข้ำรำชกำรและบุคลำกร 

วุฒิกำรศึกษำ ปวช. ปวส. ปริญญำตรี ประกำศนียบัตร
บัณฑิต ปริญญำโท ปริญญำเอก 

จ านวน 0 2 48 0 23 0 
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ปีการศึกษา 2559

1

56
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19

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา
ปีการศกึษา 2559
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๓) สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 

สำขำวิชำ จ ำนวน (คน) ภำระงำนสอนเฉลี่ยต่อครู ๑ คน 
ในแต่ละสำขำวิชำ (ชม./สัปดำห์) 

๑.ปฐมวัย ๓ ๓๐ 
๒. ประถมศึกษำ ๑๓ ๑๘ 
๓. ภำษำไทย ๕ ๑๘ 
๔. คณิตศำสตร์ ๒ ๒๐ 
๕. คอมพิวเตอร์ ๔ ๑๘ 
๖. วิทยำศำสตร์ ๔ ๒๐ 
๗. สุขศึกษำ ๓ ๑๘ 
๘. ประวัติศำสตร์ ๑ ๑๖ 
๙. พลศึกษำ ๒ ๑๘ 
๑๐. ศิลปศึกษำ ๒ ๑๘ 
๑๑. นำฏศิลป์ ๑ ๑๘ 
๑๒. คหกรรมศำสตร์ ๑ ๑๘ 
๑๓. ภำษำต่ำงประเทศ ๖ ๑๘ 
๑๔. โสต/เทคโนโลยี ๔ ๑๘ 
๑๕. สถิติ ๑ ๑๘ 
๑๖. รัฐศำสตร์ ๑ ๑๘ 
๑๗.จบ ปวส. (อนุปริญญำตรี) ๒ ๑๘ 

รวม ๕๗  

0%3%

66%
0%

31%

0%

วุฒกิารศกึษาสูงสุดของบุคลากร

ปวช.

ปวส.

ปริญญาตรี

ประกาศนียบตัรบณัฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก
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๓.๑ จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙ รวม ๑๔๔๔ คน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน) 

ระดับชั้นเรียน 
จ ำนวน
ห้อง 

เพศ 
รวม เฉลี่ยต่อห้อง 

ชำย หญิง 
อ.1 3 51 49 100 33 : 1 
อ.2 3 48 44 92 30 : 1 
รวม 6 99 93 192  
ป.1 6 107 102 209 35 : 1 
ป.2 6 110 90 200 33 : 1 
ป.3 6 99 116 215 35 : 1 
ป.4 6 104 108 212 35 : 1 
ป.5 6 91 119 210 35 : 1 
ป.6 6 104 102 206 34 : 1 
รวม 36 615 637 1,252  

รวมทั้งหมด 42 714 730 1,444  
 

 

40

42

44

46

48

50

52

ชาย หญิง

แผนภมูิแสดงจ านวนนักเรียนแยกชาย-หญิง
ระดับปฐมวัย

อ.1 อ.2

๓. ข้อมูลนักเรียน 
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ระดับประถมศึกษำ    

ชั้น ชำย หญิง รวม 

ป.1 107 102 209 

ป.2 110 90 200 

ป.3 99 116 215 

ป.4 104 108 212 

ป.5 91 119 210 

ป.6 104 102 206 

รวมประถมศึกษำ 615 637 1252 
 

 
 
  

 

 

107 110

99
104

91

104102

90

116

108

119

102

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

แผนภูมิแสดงจ ำนวนนักเรียน
แยกชำย-หญิง ระดับประถมศึกษำ

ชาย หญิง
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๓.๒ การเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557 - 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559

88 90

100

80

91 92

อ.1 อ.2

เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนระดับอนุบำล 1 และ 2 
ปีกำรศึกษำ 2557 - 2559 
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3.3)  จ านวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 1,444 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

3.4)  จ านวนนักเรียนท่ีมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 1,429  คน                               
คิดเป็นร้อยละ 98.50 
           3.5)  จ านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม 29 คน  คิดเป็นร้อยละ  2.02 

3.6)  จ านวนนักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.39 
          3.7)  จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ 15 คน  คิดเป็นร้อยละ  1.04  
          3.8)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  - คน  คิดเป็นร้อยละ  - 
          3.9)  จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปีปัจจุบัน)  - คน  คิดเป็นร้อยละ - 
         3.10)  สถิติการขาดเรียน  -  คน  คิดเป็นร้อยละ - 
         3.11)  จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน - คน  คิดเป็นร้อยละ - 
         3.12)  จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
               อ.2  จ านวน  92  คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
               ป.6  จ านวน  206  คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
         3.13)  อัตราส่วนครู : นักเรียน 1: 21 

210

226

212 212

205

211

207

212

222

211 210

196

209

200

215
212

210

206

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559

เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนระดับช้ัน ป. 1 – ป. 6 
ปีกำรศึกษำ 2557 - 2559 
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         3.14)  จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดี และนันทนาการ 1,444คน  
คิดเป็นร้อยละ  100 
         3.15)  จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะท่ีดีของพ่อแม่  ผู้ปกครอง  1,444 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
         3.16)  จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะท่ีดีของโรงเรียน  1,444 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
         3.17 ) จ านวนนักเรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคมท้ังในและนอกสถานศึกษา                  
1,444 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
         3.18) จ านักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สม่ าเสมอ  1,444 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
        3.19)  จ านวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามท่ีก าหนดในสถานศึกษา  
1,444  คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
        3.20)  จ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ี
ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  1,444 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
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4.1  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  8  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชั้น ( ป.1-ป.6)  ปีกำรศึกษำ  2559 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  8  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ  2559 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี   1 จ านวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

รำยวิชำพื้นฐำน            
ภาษาไทย 204 - - 1 5 4 17 25 152 194 95.10 

คณิตศาสตร์ 204 - - 2 6 5 10 25 156 191 93.63 
วิทยาศาสตร์ 204 - - - 4 7 19 25 149 193 94.61 
ประวัติสาสตร์ 204    5 4 16 26 153 195 95.59 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 204 - - - 

5 3 18 23 155 196 96.08 

สุขศึกษาและพลศึกษา 204 - - - - 1 7 8 188 203 99.51 
ศิลปะ 204 - - - - 1 2 7 194 203 99.51 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 204 - - - 

4 9 18 20 153 191 93.63 

ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 204 - - - 

1 - 8 11 184 203 99.51 

รายวิชาเพิ่มเติม            
คอมพิวเตอร์ 204 - - - 1 4 7 9 184 199 97.55 

อาเซียน 204 - - - 3 5 12 33 151 196 96.08 
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ 204 - - - 5 14 17 19 149 185 90.69 

หน้าท่ีพลเมือง 204 - - - 1 1 5 17 180 202 99.02 
 

 

 

  

4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 
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ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  8  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2559 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี   2 จ านวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

รำยวิชำพื้นฐำน            
ภาษาไทย 197 - 3 6 16 23 32 25 92 149 75.63 

คณิตศาสตร์ 197 - 3 10 24 17 24 24 95 143 72.59 
วิทยาศาสตร์ 197 - 3 10 22 20 27 26 89 142 72.08 
ประวัติสาสตร์ 197  2 7 16 21 19 27 105 151 76.65 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

197 

- 4 7 
24 24 38 31 69 138 70.05 

สุขศึกษาและพลศึกษา 197 - 1 9 18 18 21 32 98 151 76.65 
ศิลปะ 197 - 1 - 1 21 34 25 105 164 83.25 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

197 

- 21 17 
16 30 24 23 66 113 57.36 

ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 

197 

- 1 11 
3 32 19 14 87 120 60.91 

รายวิชาเพิ่มเติม            
คอมพิวเตอร์ 197  5 6 15 26 26 33 86 145 73.60 

อาเซียน 197  3 10 14 34 43 19 74 136 69.03 
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ 197  2 12 31 35 39 22 56 117 59.39 

หน้าท่ีพลเมือง 197  - 1 - 5 31 23 137 191 96.95 
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  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  8  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ  2559 

     

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี   3 จ านวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

รำยวิชำพื้นฐำน            
ภาษาไทย 201 - 5 9 12 16 19 31 118 168  

คณิตศาสตร์ 201 - 15 10 20 21 20 29 95 144  
วิทยาศาสตร์ 201 - 26 15 26 21 29 22 71 122  
ประวัติสาสตร์ 201  10 11 16 17 17 18 121 156  

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

201 

- 7 13 
25 20 23 27 95 145  

สุขศึกษาและพลศึกษา 201 - 7 10 19 20 43 31 80 154  
ศิลปะ 201 -   5 11 25 30 139 194  

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

201 

- 25 13 
19 15 26 24 88 138  

ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 

201 

- 28 20 
25 18 16 16 87 119  
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  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  8  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ  2559 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี   4 จ านวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

รำยวิชำพื้นฐำน            
ภาษาไทย 212 - 1 2 5 5 30 30 139 199 93.86 

คณิตศาสตร์ 212 - 2 10 17 24 29 23 107 159 75.00 
วิทยาศาสตร์ 212 - 13 12 23 25 42 36 60 138 65.09 
ประวัติสาสตร์ 212 - - - - - 3 7 202 212 100 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

212 

- 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

17 195 212 100 

สุขศึกษาและพลศึกษา 212 - 2 4 7 10 20 44 125 189 89.15 
ศิลปะ 212 - - 1 6 9 13 27 155 195 91.98 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

212 

- 2 4 
 
5 

 
12 

 
10 

 
32 

 
147 

 
189 

 
89.15 

ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 

 
212 - - 4 

35 37 29 22 85 136 64.15 

รายวิชาเพิ่มเติม            
คอมพิวเตอร์ 212 -  7 30 21 21 26 105 152 71.69 

อาเซียน 212 - 3 5 12 30 28 36 98 162 76.41 
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ 212 -  1 4 10 19 24 154 197 92.92 

หน้าท่ีพลเมือง 212 -   2 3 5 21 181 207 97.64 
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ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  8  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ปีกำรศึกษำ  2559 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี   5 จ านวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

รำยวิชำพื้นฐำน            
ภาษาไทย 208 - 24 28 28 19 37 27 45 109 52.40 

คณิตศาสตร์ 208 - 5 26 31 35 32 25 54 111 53.37 
วิทยาศาสตร์ 208 - 4 19 32 46 44 24 39 107 51.44 
ประวัติสาสตร์ 208 - 3 20 23 40 30 33 59 122 58.65 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

208 

- 
 

12 28 27 32 30 79 141 67.79 

สุขศึกษาและพลศึกษา 208 - 2 6 8 13 32 53 94 179 86.06 
ศิลปะ 208 - - - 3 8 14 26 157 197 94.71 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

208 

- - 
1 4 9 20 36 138 194 93.27 

ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 

208 

- 
9 20 46 46 33 20 34 87 41.83 

รายวิชาเพิ่มเติม            
คอมพิวเตอร์ 208 - 5 39 39 41 27 12 45 84 40.38 

อาเซียน 208 - 1 3 25 39 38 45 57 140 67.31 
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ 208 - 4 16 20 26 31 37 74 142 68.27 

หน้าท่ีพลเมือง 208 - - - - 6 7 20 175 202 97.12 
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ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  8  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ  2559 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี   6 จ านวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

รำยวิชำพื้นฐำน            
ภาษาไทย 206 - 5 14 23 33 38 33 60 131 63.59 

คณิตศาสตร์ 206 - 14 21 24 24 28 27 68 123 59.71 
วิทยาศาสตร์ 206 - 11 18 25 25 36 28 63 127 61.66 
ประวัติศาสตร์ 206 - 25 24 22 23 34 41 37 112 54.36 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

206 

- 
17 18 33 26 20 40 52 112 54.36 

สุขศึกษาและพลศึกษา 206 - - 3 7 22 53 65 56 174 84.46 
ศิลปะ 206 - - 5 10 16 35 36 104 175 84.95 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

206 

-  
 2 14 32 48 110 190 92.23 

ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 

206 

- 
38 28 20 24 20 23 53 96 46.60 

รายวิชาเพิ่มเติม            
คอมพิวเตอร์ 206 - 72 17 12 15 11 13 66 90 43.69 

อาเซียน 206 - 2 7 21 21 28 29 98 155 75.24 
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ 206 - 2 5 18 28 37 35 81 153 74.27 

หน้าท่ีพลเมือง 206 - - 3 6 9 23 43 122 188 91.26 
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ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  8  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชั้น ( ป.1-ป.6)  ปีกำรศึกษำ  2559 

 

ระดับชั้นประถมศึกษำ       
 

จ ำนวนนักเรียนทั้งหมดแต่ละชั้น 204 197 210 212 208 206 1237 

  จ ำนวนนักเรียนที่ได้เกรด 3 ขึ้นไป   

วิชำ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ร้อยละ 

ภาษาไทย 194 149 168 199 109 131 77% 

คณิตศาสตร์ 191 143 144 159 111 123 70% 

วิทยาศาสตร์ 193 142 122 138 107 127 67% 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 196 151 156 212 141 112 78% 

ประวัติศาสตร์ 195 138 145 212 122 112 75% 

สุขศึกษาและพลศึกษา 203 151 154 189 179 174 85% 

ศิลปะ 203 164 194 195 197 175 91% 

การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 191 113 138 189 194 190 82% 

ภาษาอังกฤษ 203 120 119 136 87 96 62% 

หมายเหตุ กรอกเฉพาะวิชาหลัก(พื้นฐาน)       
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ภำษำไทย, 77%

คณิตศำสตร์, 70%

วิทยำศำสตร์, 67%

สังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม, 78%

ประวัติศำสตร์, 75%

สุขศึกษำและพล
ศึกษำ, 85%

ศิลปะ, 91%

กำรงำนอำชีพและ 
เทคโนโลยี, 82%

ภำษำอังกฤษ, 62%

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำ
ในระดับ 3 ข้ึนไป ระดับ ป.1-ป.6
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1) ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนผู้เรียนระดับชำติ (NT) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

ด้ำน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

ของโรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของระดับเขตพื้นที่ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของระดับประเทศ 

ด้านภาษา 
59.61 63.1 51 

ด้านค านวณ 
44.15 49.29 36.99 

ด้านเหตุผล 
66.95 67.41 53.38 

เฉลี่ยทั้ง 3 ด้ำน 
56.90 59.93 47.12 

 

 

 

 

 

59.61

44.15

66.95

56.90

63.1

49.29

67.41

59.93

51

36.99

53.38

47.12

ด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ ด้ำนเหตุผล เฉลี่ยทั้ง 3 ด้ำน

ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนผู้เรียน
ระดับชำติ (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยร้อยละของระดับเขตพื้นที่

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของระดับประเทศ

5.  ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National  Test : NT) 
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2) ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนผู้เรียนระดับชำติ (NT) 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

ร้อยละจ ำแนก
ระดับตำม
คุณภำพ 

ด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ ด้ำนเหตุผล 

ดีมำก 
29 16 41 

ดี 
34 27 23 

พอใช ้
29 38 42 

ปรับปรุง 
8 19 12 

 

 

 

3) ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนผู้เรียนระดับชำติ (NT) 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558-2559 และร้อยละผลต่ำงระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2558-2559 

29

34

29

8

16

27

38

19

41

23

42

12

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถ
พ้ืนฐำนผู้เรียนระดับชำติ (NT) 

จ ำแนกตำมร้อยละของระดับตำมคุณภำพ

ด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ ด้ำนเหตุผล
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ความสามารถ 2558 2559 ร้อยละผลต่าง 

ด้านภาษา 21.68 22.08 0.4 

ด้านค านวณ 18.74 17.25 -1.49 

ด้านเหตุผล 21.82 23.59 1.77 

รวมทัง้ 3 ด้าน 62.24 62.92 0.68 

 

 

 

4)ภำพรวมผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำน ผู้เรียนระดับชำติ (NT) 

ชั้นประถมศกึษำปีที่ 3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  จ ำแนกตำมร้อยละของระดับตำมคุณภำพ 

21.68

18.74

21.82

62.24

22.08

17.25

23.59

62.92

0.4

-1.49

1.77

0.68

-10 0 10 20 30 40 50 60 70

ด้ำนภำษำ

ด้ำนค ำนวณ

ด้ำนเหตุผล

รวมทั้ง 3 ด้ำน

เปรียบเทียบภำพรวมผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำน 
ผู้เรียนระดับชำติ (NT)

ร้อยละผลต่ำง 2559 2558
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ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ (Literacy) 

 

ร้อยละจ ำแนกระดับตำมคุณภำพ ปี พ.ศ. 2559 

ระดับ ดี 
59.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำน ผู้เรียนระดับชำติ (NT) 

ชั้นประถมศกึษำปีที่ 3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  จ ำแนกตำมร้อยละของระดับตำมคุณภำพ 
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ควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ (Numeracy) 
 
 

ร้อยละจ ำแนกระดับตำมคุณภำพ ปี พ.ศ. 2559 

ระดับ พอใช ้
44.15 

 

 

 

 

 

ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล (Reasoning ability) 

ร้อยละจ าแนกระดับตามคุณภาพ ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 

ดีมาก 47.28 41.36 

ดี 35.33 42.41 

พอใช้ 15.22 15.18 

ปรับปรุง 2.17 1.05 

 

 

 

 

 

ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำน ผู้เรียนระดับชำติ (NT) 

ชั้นประถมศกึษำปีที่ 3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  จ ำแนกตำมร้อยละของระดับตำมคุณภำพ 
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ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล (Reasoning ability) 

 

ร้อยละจ ำแนกระดับตำมคุณภำพ ปี พ.ศ. 2559 

ระดับ ดี 
66.95 
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1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
 ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ  ภำษำอังกฤษ 

 คะแนนเฉลีย่ของโรงเรียน 63.41 52.95 46.43 53.80 53.35 
 คะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดั 57.81 47.30 44.77 52.08 45.75 
 คะแนนเฉลีย่ สงักดั สพฐ.ทัง้หมด 51.88 38.76 40.24 45.08 31.11 
 คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ 52.98 40.47 41.22 46.68 34.59 

 

 

 
 
 

63.41

52.95

46.43

53.80 53.35
57.81

47.30
44.77

52.08

45.75

51.88
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34.59
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ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ข้ันพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2559 

ระดับประถมศึกษำปีที่ 6

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

6.  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ( O – NET ) 



32 

 

2. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) ประจ าปีการศึกษา 
2557 - 2559 

ระดับประถมศึกษำปีที่ 6      

รำยวิชำ 
ปี พ.ศ. 
2557 

ปี พ.ศ. 
2558 

ผลต่ำง 
2557-
2558 

ปี พ.ศ. 
2559 

ผลต่ำง 
2558-
2559 

ภำษำไทย 49.28 62.61 13.33 63.41 0.80 

สังคมศึกษำ 58.07 61.60 3.53 53.80 -7.80 

ภำษำอังกฤษ 43.93 60.20 16.27 53.35 -6.85 

คณิตศำสตร์ 42.96 60.74 17.78 52.92 -7.82 

วิทยำศำสตร์ 45.81 50.29 4.48 46.43 -3.86 

รวมเฉลี่ย 48.01 59.09 11.08 53.98 -5.11 
 

 

 

49.28

58.07

43.93 42.96
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62.61 61.60 60.20 60.74

50.29

63.41

53.80 53.35 52.92

46.43
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ภำษำไทย สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์

เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพ้ืนฐำน (O-
NET) 

ปีกำรศึกษำ 2557-2559
ระดับประถมศึกษำปีท่ี 6

ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559
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จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 

แหล่ง/ช้ัน ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ห้องสมุด 158 186 210 200 198 192 

ห้องวิทยาศาสตร์ 92 144 170 140 146 150 

ห้องดนตรี 120 116 102 110 120 114 

ห้องสหกรณ์ 187 190 200 188 205 197 

ห้องคอมพิวเตอร์ 110 124 115 145 140 136 
 

 

สถิติกำรใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2559 

158
186

210 200 198 192

92

144

170

140 146 150
120

116

102

110
120 114

187

190

200

188
205

197
110

124

115
145

140
136

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

จ ำนวนนักเรียนทีใ่ช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2559

ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องดนตรี ห้องสหกรณ์ ห้องคอมพิวเตอร์

7 ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559 
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แหล่งเรียนรู้ภำยนอก สถิติกำรใช้จ ำนวนคร้ัง/ปี 

สวนสัตว์สวนดุสิต 1 

สยามนิรมิต 1 

ซาฟารีเวิลด์ 1 

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 1 

พระปฐมเจย์ดี 1 

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้ึงไทย 1 

ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน 1 

วัดพระศรีรัตนสาสดาราม 1 
ปรำชญ์ชำวบ้ำน / ภูมิปัญญำท้องถ่ิน 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู  นักเรียน  ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
        1.  พระมหาอาทิตย์  อาจิตปญโญ ให้ความรู้เรื่อง   พุทธศาสนาและศีลธรรม   
 สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน  200  ครั้ง/ปี 

2. พระมหากฤษเทวา  ปญญาวุโธ ให้ความรู้เรื่อง   พุทธศาสนาและศีลธรรม 
 สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน  200  ครั้ง/ปี 

3. พระมหาบุญมี  ฐานิสสโร  ให้ความรู้เรื่อง   พุทธศาสนาและศีลธรรม 
 สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน  200  ครั้ง/ปี 

4. พระครูสังฆวินิต   สกธฺโก  ให้ความรู้เรื่อง   พุทธศาสนาและศีลธรรม 
 สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน  200  ครั้ง/ปี 

5. พระมหาสุทิศ  จิตตสญญโม ให้ความรู้เรื่อง   พุทธศาสนาและศีลธรรม 
 สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน  200  ครั้ง/ปี 
       6. พระมหากิตติพงษ์  กิตติวโส ให้ความรู้เรื่อง   พุทธศาสนาและศีลธรรม 

 สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน  200  ครั้ง/ปี 
       7.  นางจุณณผกา   ธรรมนนท์กุล ให้ความรู้เรื่อง   งานประดิษฐ์ 
 สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน  2,500  ครั้ง/ปี 

                            8.  นางสาวพจนีย์  บุญมีวิเศษ ให้ความรู้เรื่อง   วิทยาศาสตร์ 
 สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน  240  ครั้ง/ปี 

  9.   นางชูศรี   ฉนัทกุล  ให้ความรู้เรื่อง   คณิตศาสตร์ 
           สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน  600  ครั้ง/ปี 
       10. นางเสาวนีย์  สนหอม    ให้ความรู้เรื่อง   คณิตศาสตร์ 
  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน  600  ครั้ง/ปี 
       11. นางอุบล  กุลวิจิตรรังสี   ให้ความรู้เรื่อง    โภชนาการ 



35 

 

  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน  200  ครั้ง/ปี 
       12.นางพนารัตน์  จารีตพิทยา ให้ความรู้เรื่อง    ปฐมวัย 
  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน  600  ครั้ง/ปี 
 

 

 

1. อาคารเรียนมี จ านวน  2  หลัง  ได้แก่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  อาคารกาญจราภิเษก  
2. ห้องเรียนมี  42  ห้องเรียน  แบ่งเป็น ช้ัน อนุบาล – ป. 6 เท่ากับ 6:  6: 6: 6: 6: 6: 6   
3. จ านวนสนามเด็กเล่น  1 สนาม  สระว่ายน้ า 1 สระ  สนามหญ้า 1 สนาม 
 

งบประมาณ ปี 2560 (รับ – จ่าย)  

รำยรับ จ ำนวน / บำท รำยจ่ำย จ ำนวน / บำท 
เงินงบประมาณ 26,159,873.82 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 26,159,873.82 
เงินนอกงบประมาณ 5,302,475.00 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2,495,354.07 
เงินอื่น (ระบุ)  
นม,อาหารกลางวัน 

8,427,360.00 งบอื่น ๆ (ระบุ) 
นม,อาหารกลางวัน 

8,302,012.82 

เงินโครงการอื่นๆ 108,102.00 เงินโครงการอื่นๆ 108,3102.00 
เงินรายได้สถานศึกษา 17,387,272.32 เงินรายได้สถานศึกษา 16,702,121.67 
รวมรายรับ 39,889,708.82 รวมรายจ่าย 36,957,240.71 

 

งบด าเนินการ / เงินเดือน  เงินค่าจ้าง 

คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของรายรับ 

        งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

คิดเป็นร้อยละ 47.06 ของรายรับ 

            เงนิโครงการอืน่ๆ 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของรายรับ 

    เงินรายได้สถานศึกษา 

คิดเป็นร้อยละ 96.06 ของรายรับ 

8. ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 

9. ข้อมูลงบประมำณ 
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  1.  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนเมืองค่อนข้างแออัด                 มี
ประชากรประมาณ  115,713  คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ อพาร์ทเมนท์  คอนโดมิเนียม  
หอพัก ร้านค้า  ชุมชน  คลองวัดตึก  สวนผลไม้  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  วัดเทพลีลา  พระอารามหลวง  วัด
พระราม 9 กาญจนาภิเษก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย   สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน โรงเรียนบ
ดินทรเดชา  (สิงห์ สิงหเสนี)   วิทยาลัยอินทราชัย  อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้าง เนื่องจาก ชุมชนรอบ
บริเวณโรงเรียนเป็นแหล่งว่าจ้างแรงงาน เช่น ศูนย์การค้า โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด บริษัทห้างร้าน รวมถึง
เป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อม  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา  พุทธ  ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  เช่น  วันวิสาขบูชา วัน
เข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา ประเพณีท้องถิ่นเป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือ ประเพณีวันสงกรานต์และ
ประเพณีตักบาตรเทโวที่วัดเทพลีลาพระอารามหลวง 

 2.  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ต่ ากว่าปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับจ้าง   (คิด
เป็นร้อยละ)  92.25  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ   (คิดเป็นร้อยละ)  99.75 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดย
เฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี 10,000 บาท จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว   3   คน 

          3.  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งการเรียนรู้ เช่น วัดเทพลีลา พระ
อารามหลวง  พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) คลองแสนแสบ  ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน
องค์กรทางศาสนาอย่างดียิ่ง ข้อจ ากัดคือ สถานศึกษามีฐานท่ีต้ังอยู่ในซอยลึก  ถนนคับแคบ การเดินทางไป  
กลับไม่สะดวก (ซึ่งไม่สามารถจะด าเนินการแก้ไขได้  เนื่องจากเป็นสถานท่ีส่วนบุคคล)       

 

 

 

 

 

 

  

10. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 
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 จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำ  และข้อเสนอแนะจำกกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพภำพภำยในของ
สถำนศึกษำโดยสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนต้นสังกัด 
 

 ห้องคอมพิวเตอร์ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ค้นคว้า  ห้องสมุดท่ีเป็น  E-Library การใช้และเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพในตอนกลางวัน  เช่น  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องมัลติมีเดีย 
 

 จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำ  และข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสอง 
1.  ควรจัดอบรมและพัฒนาครูในการบริหารหลักสูตร  การวิเคราะห์หลักสูตร  การจัดท าแผนการ

จัดการเรียนรู้  และแผนการจัดประสบการณ์ของผู้เรียนให้มีความสัมพันธ์กันระหว่าง  ความรู้  ทักษะ  และ
เจตคติ  ท้ังในด้านกิจกรรม  ส่ือการสอน  การวัดและประเมินผล  การบันทึกหลังสอน  การวิจัยในช้ันเรียน  
การปรับการเรียนเปล่ียนการสอน 

2.  ควรใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการ
ค้นคว้าและวิจัย  ส่งงานและตรวจงานทางอินเทอร์เน็ต 

3.  ควรมีการพบปะสังสรรค์ทางวิชาการระหว่างครูกับผู้ปกครอง  และผู้เรียน  เกี่ยวกับปัญหาการ
เรียนในกลุ่มสาระภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  รวมทั้งด้านความประพฤติของ
ผู้เรียน   

 

ผลกำรด ำเนินงำนสืบเนื่องมำจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสอง 
1.  สถานศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ทันสมัย  มีความก้าวหน้าในวิชาการ  โดยใช้ระบบ     

E-leaning และ E-library เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน  ท้ังยังสามารถให้บริการแก่ครู  ผู้ปกครอง
และชุมชนได้ในอนาคต 

2.  โรงเรียนได้มีการพัฒนาห้องสมุด  เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  โดยจัดเป็นห้องสมุด ICT เพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียน 

3.  จัดท าห้องประชาสัมพันธ์  ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด  (PTV) เพื่อถ่ายทอดความรู้และข่าวสาร
ให้กับผู้เรียนผ่านทีวีวงจรปิดไปทุกห้องเรียนทุกวันในช่วงเวลาเช้า  (กิจกรรมโฮมรูม) 

4.  โรงเรียนจัดประชุมครู  กรรมการสถานศึกษา – ผู้ปกครอง  เพื่อความเข้าใจและเตรียมความ
พร้อมในการเปิดสอนภาคภาษาอังกฤษ (MEP) ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1  จ านวน  2  ห้องเรียน  
60 คน และห้องศักยภาพสายช้ันละ 1  ห้องเรียน   

 
  

11. สรุปผลกำรประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอกและข้อเสนอแนะ 
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จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำ  และข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำมจุดเด่น 
ด้ำนผู้เรียน 
1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายสมบูรณ์  แข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ์  มีสุนทรียภาพท้ัง

ด้านดนตรี  กีฬา  นาฏศิลป์  และศิลปะ  มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้  มีความสุขและสนุกกับการท า
กิจกรรมต่าง ๆ 

2.  ผู้เรียนมีทักษะด้านความคิด  ทักษะทางภาษา  และสามารถส่ือสารสองภาษาได้ตามวัย (อังกฤษ 
– จีน)  

 
ด้ำนครู 
1. ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.  ครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับศิษย์  ต้ังใจ

อบรมส่ังสอนศิษย์อย่างมีระบบ 
 
ด้ำนผู้บริหำร 
1. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า  เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  เป็นผู้น าทางวิชาการ  บริหารงานแบบมีส่วนร่วม  

มีความเป็นประชาธิปไตย  เป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับครู  บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียน   
2.  คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  ผู้ปกครอง  และชุมชน  ให้ความ

เช่ือมั่นในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ท้ัง  8  กลุ่มสาระการเรียนรู ้
2.  การคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  และคิดสร้างสรรค์ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพสถำนศึกษำ 
1. มำตรฐำนด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 1.1  สถานศึกษาควรร่วมกันวางแผนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้  และควรขอความร่วมมือกับผู้ปกครองให้เห็นความส าคัญการจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานร่วมกัน 
 1.2  ผู้เรียนควรได้ฝึกทักษะการคิด  วิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารญาณให้มาก

ขึ้น  โดยครูควรจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบโครงงานเพิ่มขึ้น  เช่น  โครงงานส ารวจรวบรวมข้อมูล  โครงงาน
ทดลอง  โครงงานประดิษฐ์ท่ีเหมาะสมกับวัย  กิจกรรมสังเกตเป็นต้น 
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2.  มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 2.1  สถานศึกษาควรได้จัดพัฒนาคณะกรรมสถานศึกษา  เพื่อให้เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีให้ดี

ยิ่งขึ้น  และเพื่อเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา  และบุคลากรของสถานศึกษา
ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

 2.2  ผู้บริหารเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ  เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  เป็นแบบอย่างท่ีดีใน
การบริหารจัดการให้กับบุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครองและผู้เรียน 

3.  มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 3.1  ครูควรได้พัฒนาส่ือ / นวัตกรรม เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้ทันต่อการพัฒนา

ทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 3.2  ครูบนัทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหน่วย

การเรียนรู้นัน้ ๆ เพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง 
 3.3  ครูควรเพิ่มศักยภาพของตนในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสนองต่อการน า

สถานศึกษาสู่สากล 
 

4. มำตรฐำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 ควรมีการประเมินเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  ใน

แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีได้ด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการพัฒนาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  15  มาตรฐาน  เพื่อน าผลการประเมินไปจัดท าเป็นแผนงาน / โครงการ 
/ กิจกรรมในปีต่อไป  จัดท าเป็นรายงานการประเมินตนเอง  เพื่อรายงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
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ส่วนท่ี  ๒ แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรยีน 

 
 
 
วิสัยทัศน์  (Vision) 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)เป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล 

และเป็นผู้น าในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด ารงตนตามพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

 
พันธกิจ  (Missions) 

๑.   จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานสากลและส่งเสริม 

      การพัฒนาทักษะชีวิต 

 ๒.   ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง (IS)  

 ๓.   บริการด้านวิชาการและแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน  

๔.   จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ (Goals) 

๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  และมาตรฐานสากล   
๒. สร้างนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการท่ีมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพตนเองและ

สังคม และผลิตงานวิจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๓.   ผู้เรียนมีปฏิบัติตนตามค่านิยม 12 ประการ   ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๔.   สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  

๕.   ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย  

๖.   ผู้เรียนมีทักษะชีวิต  รู้จักใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

อัตลักษณ์ (Identity) 

 Skillful ทักษะสมบูรณ์ (ลูกพระยารักศักดิ์ศรี มีน  าใจ) 
 

 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

คุณธรรมน าชีวิต พัฒนาศิษย์ ด้วยความสุข (Happy School)   

 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 

ของโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
๒.    ซื่อสัตย์สุจริต 

๓.    มีวินัย 

๔.    ใฝ่เรียนรู้ 

๕.    อยู่อย่างพอเพียง 

๖.    มุ่งมั่นในการท างาน 

๗.    รักความเป็นไทย 

๘.    มีจิตสาธารณะ 

๙.    มีศักยภาพเป็นพลโลก 

 

กลยุทธ์ระดับโรงเรียน 

๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และมาตรฐานสากล 
๒. ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ ส านึกในความเป็นชาติไทย รักษ์ท้องถิ่นและ

วิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. เปิดโอกาสทางการศึกษาขั นพื นฐาน ให้กับผู้เรียนอย่างท่ัวถึง 

๔. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

๕. สร้างความเข้มแข็งระบบบริหารเชิงคุณภาพและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในระบบการบริหาร 

และการจัดการศึกษา 

๖. เตรียมความพร้อมของผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน 

 

แนวคิดหลักของการพัฒนาโรงเรียน 

 แนวคิดหลักท่ีโรงเรียนใช้การบริหารจัดการ  คือ  การท างานแบบมีส่วนร่วมโดยมีการร่วมคิดร่วม   

วางแผนปฏิบัติของบคลากรทุกระดับ และทุกฝ่ายบริหารงานโดยใช้วงจรคุณภาพ  P D C A  (Plan,  Do,  

Check,  Action )  ในทุกกิจกรรมท่ีมีการด าเนินงานจะมีการก ากับ  ติดตาม  ประเมินการท างานเป็นระยะๆ 

โดยผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ และรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  ทั งนี จุดเริ่มต้นส าคัญ

ท่ีโรงเรียน  ใช้ด าเนินการ  คือ  การสร้างความตระหนักและจิตส านึก (awareness)  ท่ีดีต่อการพัฒนา

สถานศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
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ระบบโครงสร้างการบริหาร 

 โรงเรียนมีการแบ่งโครงสร้างบริหารการออกเป็น  ๔  งาน  ได้แก่  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหาร

งบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล   และกลุ่มบริหารท่ัวไป โดยมีรองผู้อ านวยการเป็นผู้รับผิดชอบดูแลตาม  

ภารกิจท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย  นอกจากนี ยังมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐานของโรงเรียน

จ านวน  ๑๕  คน มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ  ๑  ครั ง  คณะกรรมการเหล่านี มีหน้าท่ีร่วมก าหนด

นโยบายและวางแผนพัฒนาโรงเรียนมีการติดตามการด าเนินงาน  และการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ นใน

ลักษณะร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมพัฒนา 
 

จุดเด่นของโรงเรียน 

 ๑.  บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเป็นระเบียบ สะอาด ร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย 

มีการปรับภูมิทัศน์ ทั งภายในและภายนอกอาคารเรียนให้เอื อต่อการเรียนรู้ 

 ๒.  มีอาคารสถานท่ี อาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องเรียน  ห้องพิเศษต่าง ๆ  เช่น  ห้องสมุด                     

ห้องดนตรีสากล    ห้องนาฏศิลป์  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา   ห้องปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร์   ห้องจริยธรรม ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์   ห้องพลศึกษา   ห้องงานบ้าน   ห้องลูกเสือ   

ห้องแนะแนว  ห้องภาษาไทย  ห้องมัลติมีเดีย  เป็นต้น  ซึ่งเอื อต่อการเรียนรู้ และการจัดกระบวนการเรียน

การสอนท่ีหลากหลาย  ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบทั งในและนอกห้องเรียน 

 ๓.  สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนและบุคคลท่ัวไป 

 ๔.  มีคู่มือท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ ธรรมนูญของโรงเรียนท าให้การท างานมีระบบ 

มองเห็นโครงสร้างงานท่ีชัดเจน ง่ายต่อการด าเนินงาน ท าให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียน

การสอนและการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๕.  มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติ 

 ๖.  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าใช้หลักการประชาธิปไต กล้าคิด กล้าตัดสินใจ บริหารงานโดยเน้นการมีส่วน

ร่วมของผู้เรียน ครู ชุมชน 

 ๗.  บุคลากรมีภาวะผู้น าสูง และมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่าง

หลากหลาย 

 ๘.  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีความรักเมตตา เอาใจใส่ผู้เรียน อุทิศเวลา

ให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มท่ี   

 ๙.  นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารได้ 

 ๑๐.  นักเรียนมีความสามารถและความเป็นเลิศด้าน ดนตรี - นาฏศิลป์ กีฬา และศิลปะ 
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 ๑๑.  ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นสนใจใฝ่เรียนรู้ มีความกล้าแสดงออกในทางท่ีถูกต้อง 

 ๑๒.  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี ทั งในเรื่องวิทยากรท้องถิ่น การบริการตรวจ

สุขภาพ การระดมทรัพย์ เช่น การทอดฝ้าป่าการศึกษา การรับมอบทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน เป็นต้น 

 ๑๓.  โรงเรียนได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ และยอมรับจากคณะกรรมการสถานศึกษา

ชุมชน อย่างดีทุกเรื่อง 

    ๑๔.  มีการจัดท าข้อมูล การวางแผน การด าเนินงานอย่างมีขั นตอนเป็นระบบใน 15 มาตรฐาน และ

ด าเนินการตามแผนการจัดการอย่างครบถ้วน 

 ๑๕.  ระบบการท างาน ความร่วมมือ ของระบบทีมเข้มแข็งมาก 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑.   สถานศึกษาควรพัฒนาและส่งเสริมความมีระเบียบวินัย  กิริยามารยาท  ของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ น 
 ๒.   สถานศึกษาควรพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมท่ีเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนให้มาก
ยิ่งขึ น 
 ๓.   สถานศึกษาควรพัฒนาและส่งเสริมครูผู้สอนให้ได้เข้ารับการอบรมในหัวข้อความรู้เรื่องใหม่ๆ
อย่างท่ัวถึง  
 ๔.   สถานศึกษาควรพัฒนาและปรับปรุงระบบ  ICT   ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ นเป็นล าดับในด้านงาน
บริการ งานธุรการ   งานปกครอง   และงานอื่น ๆ   ในโรงเรียน 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ๑.  ปรับปรุงกิจกรรมในโครงการส่งเสริมความมีระเบียบวินัยให้บรรลุผลยิ่งขึ น  
 ๒.  ปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดแทรกกระบวนการคิดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๓.  แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดสรรครูผู้สอนเข้ารับการอบรมอย่างท่ัวถึง 
 ๔.  ปรับปรุงระบบ  ICT ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ น 
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สิ่งที่ได้ด าเนินการหลังประเมินการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
๑. จัดฝึกอบรมครูทั งระบบให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของงานวิจัยและการเรียนแบบ  STEM 
๒. จัดให้มีห้องเรียน  Knowledge Sharing room สายชั นและ ๑ ห้องเรียน สายชั นประถมศึกษา

ปีท่ี ๖  มีครบทุกห้องเรียน 
๓. จัดสอนเพิ่มเติมให้แก่นักเรียนชั นประถมศึกษาชั นปีท่ี  ๓ และชั นประถมศึกษาปีท่ี ๖ เพื่อเพิ่ม

ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนในทุกรายวิชา รวมทั งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทุกระดับชั นให้สูงขึ น 
๔. เน้นระเบียบวินัย  คุณธรรมความดีการอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างมีความสุข 

กลยุทธ์และภารกิจหลักของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑.  กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้าน

เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  

 ๒.   ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 ๓.   ขยายโอกาสทางการศึกษา  

  ๔.   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั งระบบ  

 ๕.   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจ และเน้นการมี

ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัด

การศึกษา 

๒. กลยุทธ์ระดับโรงเรียน 

๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และมาตรฐานสากล 
๒. ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ๑๒ ประการ ส านึกในความเป็นชาติไทย รักษ์ท้องถิ่นและ

วิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. เปิดโอกาสทางการศึกษาขั นพื นฐาน ให้กับผู้เรียนอย่างท่ัวถึง 

๔. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

๕. สร้างความเข้มแข็งระบบบริหารเชิงคุณภาพและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในระบบการบริหาร 

และการจัดการศึกษา 

๖. เตรียมความพร้อมของผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน 
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๓.  ตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ
มาตรฐานสากล 

๑.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีระดับผลการเรียนผ่าน

เกณฑ์ประเมินทุกรายวิชา 

๒. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการเรียน

ระดับชาติผ่านเกณฑ์เป้าหมายการพัฒนาตามท่ี

สถานศึกษาก าหนด 

๓. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล 

๔. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความสามารถอ่าน คิด

วิเคราะห์ และเขียน ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีขึ น

ไป 

๕. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถสืบค้นข้อมูล

สารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้ และ ICT 

๒. ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑.ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ตามหลักสูตรการศึกษา ระดับดีขึ นไป 

๒. ร้อยละของผู้เรียนยอมรับความคิดเห็นและ

วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 

๓. ร้อยละของผู้เรียนตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์

และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

๓. ครูและบุคลากรมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

๑.ร้อยละของครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา

คุณภาพ 

๒. ร้อยละของครูและบุคลากรมีคุณลักษณะตาม

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

๔. สร้างชุมชนนักวิจัยและผลิต
งานวิจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

 
 

๑.ร้อยละของครูสามารถผลิตงานวิจัยเพื่อการ

พัฒนาการเรียนรู ้

๒. ร้อยละของผู้เรียนสามารถศึกษาค้าคว้าและ

จัดท ารายงาน 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๕. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ ๑.สถานศึกษามีการจัดห้องเพื่อพัฒนาทักษะการ

เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อผู้เรียน 

     ๒.สถานศึกษามีแหล่งปฏิบัติการใช้แหล่งเรียนรู้ 

      ทั งภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบ 

     ๓.สถานศึกษามีคู่มือและบันทึกการใช้แหล่ง 

 

๖.ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

      ๑.ร้อยละของผู้เรียนตระหนักรู้คุณค่า 

      ศิลปวัฒนธรรมไทย 

      ๒.ร้อยละของผู้เรียนร่วมอนุรักษ์และเผยแพร ่

      วัฒนธรรมไทย 

      ๓.ร้อยละของผู้เรียนมีการแสดงออกด้าน 

      ศิลปวัฒนธรรมไทย 

      ๔.ร้อยละของผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ 

      ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

๗. ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าได้ด้วย
ตนเอง รู้จักใช้กระบวนการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

      ๑.ร้อยละของผู้เรียนสามารถค้นคว้าได้ด้วย 

      ตนเอง 

       ๒.ร้อยละของผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการคิด 

       แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 

๘. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต 

       ๑.ร้อยละของผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของ 

       ตนเองและผู้อื่น 

       ๒.ร้อยละของผู้เรียนคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา 

       ๓.ร้อยละของผู้เรียนรู้จักจัดการอารมณ์และ 

       ความเครียดของตนเอง 

       ๔.ร้อยละของผู้เรียนสร้างสัมพันธ์ภาพท่ีดีกับ 

       ผู้อื่น 



47 

 

กลยุทธ์การจัดการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

กลยุทธ์ที่ ๑  เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดย       

  ยึดคุณธรรมน าความรู้     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

กลยุทธ์ที่ ๒  การขยายโอกาสทางการศึกษา 

  ขั นพื นฐาน 

 

 

กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐาน

  การศึกษาทุกระดับ 

 

มาตรฐานที่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ทั งระบบ   

 

มาตรฐานที่ ๕  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

ชุมชน  ภาคเอกชน และท้องถิ่น                                    

กลยุทธ์ท่ี ๑ เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึด

คุณธรรมน าความรู้ ตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถี

ชีวิตประชาธิปไตย 

กลยุทธ์ที่ ๒ ขยายโอกาสทางการศึกษาขั นพื นฐาน

ของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวาง

และท่ัวถึง 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ พฒันาคุณภาพและมาตรฐาน 

                การศึกษาทุกระดับ 

 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

               ทั งระบบ 

       

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

ชุมชนภาคเอกชน และท้องถิ่นในการ

จัดการศึกษา 
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ส่วนท่ี ๓ ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

มำตรฐำนที่   1  คุณภำพของผู้เรียน 
ระดับคุณภำพ   :  ดีเยี่ยม 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 
 สถานศึกษามุ่งเน้นส่งเสริมทางด้านวิชาการให้บริการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  ส่งผลให้นักเรียน
ประสบผลส าเร็จ   สร้างช่ือเสียงให้โรงเรียน  นักเรียนส่วนใหญ่ประสบความส าเร็จเป็นท่ียอมรับของคนท่ัวไป  
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ ากว่าของระดับประเทศ  นักเรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาช้ันปี
ท่ี 6 ได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมยอดนิยม  อาทิ  โรงเรียนบดนทร์เดชา สิง สิงหเสนี  และโรงเรียนในเครือ
บดินทร์  โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เป็นต้น  โดยด้านคุณภาพนักเรียนเป็นหลักประกันในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา  ส่งผลส าเร็จในการเข้ารับการศึกษาต่อ  และสอบแข่งขันในระดับประเทศ  ได้รับการยอมรับ  ได้
รางวัลอันดับ 2 จากการประกวดโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  และได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  จากการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคและระดับประเทศ และได้รางวัลดีเด่น ประเภทสถานศึกษาท่ีส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จประจ าปี 2559 ( ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
และการพัฒนาห้องสมุด ) 

 สถานศึกษามีการวางแผนในการพัฒนาผู้เรียนโดยจัดโครงการ/กิจกรรมในการพัมนา  ได้แก่โครงการ 

๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน  

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาไทยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านศิลปะเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โครงการเสริมศักยภาพนักเรียนด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โครงการผลิตได้ ขายเป็น 
โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียน 
โครงการ Out Door For learning 
 โครงการห้องสมุดมีชีวิต  สุดล้ าน าปัญญา 
โครงการลดพลังงานประสานใจห่วงใยส่ิงแวดล้อม 
โครงการนิเทศพัฒนาพาสู่มาตรฐานสากล 
โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ(NT และ O-net) 
โครงการวิจัยในช้ันเรียน(Classroom Research) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
โครงการ AEC PRAYA ASEAN 
โครงการ ค่านิยมหลัก 12 ประการ 

มำตรฐำนที่   1  คุณภำพของผู้เรียน 
ระดับคุณภำพ   :  ดีเยี่ยม 
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โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน รายวิชาการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ IS(Knowledge Inquiry) 
โครงการ MEP (Mini English Program) 
โครงการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
โครงศูนย์ภาษาไทยสร้างสานสัมพันธ์ 
โครงการวิถีไทย วิถีธรรม 
โครงการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สวนผักปลอดสารพิษเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการรักประชาธิปไตยรักษ์วนิัยในโรงเรียน 
โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โครงการกิจกรรมสหกรณ์ 
โครงการส้ม-กรมท่า บ้านพระยาเกมส์   
โครงการโภชนาการและงานอนามัย 
โครงการพัฒนาผู้เรียนทางด้านกีฬา 
โครงการพัฒนาผู้เรียนช้ันอนุบาล-ประถมศึกษาปีท่ี 6 

 นอกจากนั้นสถานศึกษาได้มีการวางแผนการพัฒนาครูผู้สอนจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  มีการ
พัฒนาส่ือและน าส่ือนวัตกรรมการสอนแบบ  Knowledge  Sharing  Room  มาใช้ในการจัดการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้เหมาะสม  กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการคิดวิเคราะห์  ให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลและสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองให้มากท่ีสุด  และครูได้มีการน าผลการวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีศักยภาพมากท่ีสุด 

2. ผลกำรด ำเนินงำน 

จากการท่ีสถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มี
ความก้าวหน้าทางวิชาการส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียน  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์   มีผลการประเมินอ่าน  คิด  วิเคราะห์และเขียน  เป็นไปตามเกณฑ์และมีผลการ
ทดสอบระดับชาติ  โดยเฉล่ียสูงกว่าผลการทดสอบรวบยอด  เฉล่ียระดับประเทศและระดับต้นสังกัด 

3. ผลลัพธ์สู่เป้ำหมำย 

 ผลการด าเนินงาน  ผู้เรียนได้พัฒนาการคิด  คิดเป็น ท าเป็น  พบว่า ครูได้จัดกระบวนการเรียนการ
สอนเน้นผุ้เรียนเป็นส าคัญ  สอดแทรกกระบวนการคิดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น การเขียนเล่าเรื่อง การตอบค าถามแบบอัตนัย โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเน้น
กระบวนการคิด  โดยใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย  เช่น  การแข่งขันการแก้โจทย์ปัญหา  จุลสารนักคิด  เกม
คณิตศาสตร์  จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน การเขียนแผนผังความคิดในสาระวิชา
ต่างๆ  การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน  เช่นการท าน้ ายาเอนกประสงค์จากสมุนไพร  จรวดขวดน้ า  
โครงการผลิตได้ขายเป็น  หรือตลาดนัดหัดขาย  กิจกรรมพระยาทีวี  กิจกรรมสะเต็มศึกษา  กิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้  กิจกรรมอาเซียนศึกษา  รวมทั้งจัดให้มีการจัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ณ ประเทศสิงคโปร์   
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 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสังคม  พบว่านักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่น/
เพื่อน  และปรับตัวเข้ากับผู้ใหญ่/ครูได้  กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกันส่งผลให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ร่วมกนัจากประสบการณ์จริง  ได้แก่  การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี  วันไหว้ครู  การเข้าค่ายพุทธ
บุตร  การเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี  กิจกรรมวันส าคัญของชาติ  กิจกรรมวันส าคัญของพระมหากษัตริย์  
กิจกรรมวันส าคัญอื่นๆ เช่น  วันภาษาไทยแห่งชาติ  กิจกรรมวันอาเซียน  ผู้เรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการกับสถานศึกษาอื่นท้ังระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ระดับภูมิภาคและระดับชาติ   

4. จุดเด่น 

 สถานศึกษามีการจัดโครงการ/กิจกรรม และนิทรรศการวิชาการเพื่อสนับสนุนผู้เรียนให้มีเวทีแห่งการ
เรียนรู้  ฝึกการเป็นผู้น าทางวิชาการ  สร้างนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษา เช่น  กิจกรรมสัปดาห์อาเซียนให้
ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  ท างานระดับกลุ่มสร้างสรรค์ส่ือนวัตกรรมในการน าเสนอในเวทีการเรียนรู้นอก
สถานศึกษา  ฝึกคิดวิเคราะห์  ค้นคว้า  ในโครงงานค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มการเรียนรู้  
และมีการน านักเรียนไปศึกษาดูงาน  ณ  ประเทศสิงคโปร์ทุกปีการศึกษา  ท าให้ผู้เรียนมีทักษะทางภาษาท่ีดี  
ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ  อีกท้ังยังมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  มีคุณธรรมและจริยะรรมท่ีดี นักเรียน
และผู้ปกครองพึงพอใจต่อการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา 

5.  จุดควรพัฒนำ 

 สถานศึกษายังขาดข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาผู้เรียนโดยให้มีแผนการในการส่งเสริมการใช้
สารสนเทศของผู้เรียน  ในการคาดการณ์แลก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน  การเรียนการสอนการใช้หลักสูตร  
การบริการเสริมความรู้ท่ีมีการวิเคราะห์  เพื่อจ าแนกผู้เรียนเป็นกลุ่มและเป็นประเภท  เพื่อน าข้อมูลนี้มา
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ทันต่อความต้องการและทันต่อทิศทางของการบริการทางการศึกษาของชาติ 
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6. หลักฐำนที่ยืนยันควำมส ำเร็จ 

ประเภท ระดับรำงวัล / ช่ือรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นักเรียนที่ได้รับรำงวัลในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
เด็กหญิงอรรัมภา  บุญเสริม ได้เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือสื่อ

ภาษาไทย ป.1-ป.3 
ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ท่ี  66 ปีการศึกษา  2559  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

เด็กชายนครินทร์  สะเม๊าะ ได้เหรียญ เงิน การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ป.4-ป.6 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ท่ี  66 ปีการศึกษา  2559  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

เด็กหญิงพลอยณภัส  ทวีเลิศรัตนะ ได้เหรียญ เงิน การแข่งขันอ่านเอาเร่ือง
ตามแนว PISA ป.1-ป.3 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ท่ี  66 ปีการศึกษา  2559  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

เด็กหญิงศิริกานดา  ศิริชัย ได้เหรียญ ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
การแข่งขันอ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA 
ป.4-ป.6 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ท่ี  66 ปีการศึกษา  2559  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

เด็กหญิงศวรรยา  ทองศรีนวล ได้เหรียญ ทอง การแข่งขันเรียงร้อย
ถ้อยความ ป.4-ป.6 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ท่ี  66 ปีการศึกษา  2559  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

เด็กหญิงณทชนก  ภูมิศิริเจริญ ได้เหรียญ เงิน การแข่งขันท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ป.1-ป.3 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ท่ี  66 ปีการศึกษา  2559  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

เด็กหญิงสิริยากร  สุรกุล ได้เหรียญ เงิน การแข่งขันท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ป.4-ป.6 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ท่ี  66 ปีการศึกษา  2559  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

1. เด็กชายก้องกิดากร  เหล่าต้ังจิตตรง 
2. เด็กหญิงจุฑาธิบด์ิ  เดชบ ารุง 
3. เด็กหญิงวรวรรณ  ตรีเวก 

ได้เหรียญ ทอง ชนะเลิศอันดับท่ี 1 การ
แข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย 
ป.1-ป.3 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ท่ี  66 ปีการศึกษา  2559  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

1. เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  บุญบรรดารสุข 
2. เด็กหญิงศุจีภรณ์  โทระ 
3. เด็กหญิงสุภานัน  พูลแก้ว 

ได้เหรียญ เงิน รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี
ไทย ป.4-ป.6 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ท่ี  66 ปีการศึกษา  2559  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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นักเรียนที่ได้รับรำงวัลในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
1. เด็กหญิงนาเดีย  ทับอุไร 
2. เด็กหญิงอภิษฎา  ไชยเสนา 
 

ได้เหรียญ ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอน
สี่ (๔ บท)   ป.4-ป.6 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ท่ี  66 ปีการศึกษา  2559  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

1. เด็กชายก้องกิดากร  เหล่าต้ังจิตตรง 
2. เด็กหญิงจุฑาธิบด์ิ  เดชบ ารุง 
3. เด็กหญิงวรวรรณ  ตรีเวก 
 

ได้เหรียญ ทองแดง การแข่งขันปริศนา
สร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี  
66 ปีการศึกษา  2559 
ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี  

นักเรียนที่ได้รับรำงวัลในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

เด็กชายชีวานนท์  แสงศิลา ได้เข้าร่วม การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ท่ี  66 ปีการศึกษา  2559  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

เด็กชายณัฐวัฒน์  เต็มเอ่ียมวณิช ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ท่ี  66 ปีการศึกษา  2559  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

เด็กชายชินธีร์  เอกวัด ได้เข้าร่วม การแข่งขันคิดเลขเร็ว  
ป.1-ป.3 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ท่ี  66 ปีการศึกษา  2559  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

เด็กหญิงอธิฌา  พันธ์โกศล ได้เข้าร่วม การแข่งขันคิดเลขเร็ว  
ป.4-ป.6 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ท่ี  66 ปีการศึกษา  2559  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

นักเรียนที่ไดร้ับรำงวัลในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
1. เด็กหญิงพาขวัญ  สิงหบุตร 
2. เด็กชายพิชิต  ทองเงิน 
3. เด็กหญิงสาริสา  ช่องกลาง 
  

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) 
ป.4-ป.6 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ท่ี  66 ปีการศึกษา  2559  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

 
 
   



53 

 

ประเภท ระดับรำงวัล / ช่ือรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
1. เด็กชายชิษณุพงศ์  บุญแพง 
2. เด็กชายรชต  พันธุศักด์ิ 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง รอง
ชนะเริสอันดับ 1 การแข่งขันเครื่อง
ร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 

ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  
2559  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

1. เด็กหญิงพิรดา  รูปบาง 
2. เด็กหญิงศิวรรณรดา  จิตวิ
ริยนนท์ 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การ
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 

ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  
2559  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

1. เด็กชายปุณพงศ์  หงส์มังกร 
2. เด็กชายรชานนท์  โลฆัง 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขัน
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-
ป.6 

ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครัง้ท่ี  66 ปีการศึกษา  
2559  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

1. เด็กชายบุญยกร  โตนุ่ม 
2. เด็กชายเกษมสุข  หารภิรมย์ 

ได้เข้าร่วม การแข่งขันเครื่องร่อน 
ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 

ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  
2559  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

นักเรียนที่ไดร้ับรำงวัลในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 

1. เด็กหญิงกฤตยา  เช้ืออ่ า 
2. เด็กหญิงกวิสรา  สารีบท 
3. เด็กหญิงจิดาภา  ธนนิธาพร 
4. เด็กหญิงวรัญญา  รงค์ฤทธิ์ไชย 
5. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ด้วงแพง 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง รอง
ชนะเริศอันดับ 1การประกวดเพลง
คุณธรรม ป.1-ป.3 

ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  
2559  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

1. เด็กหญิงขวัญจิรา  มะลิสวัสด์ิ 
2. เด็กหญิงณัฐิดา  ขอด่านกลาง 
3. เด็กหญิงวชิญาดา  สุขสวัสด์ิ ณ 
อยุธยา 
4. เด็กหญิงสิรนภา  อมาตยกุล 
5. เด็กหญิงสิริยากร  สุรกุล 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเริศ
อันดับ 1การประกวดเพลงคุณธรรม 
ป.4-ป.6 

ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  
2559  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

1. เด็กหญิงจิดาภา  นาคทอง 
2. เด็กหญิงฐิตาภา  คาดประครอง 
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ยี่สุ้น 
4. เด็กหญิงนาเดีย  ทับอุไร 
5. เด็กหญิงเกร็ดแก้ว  บัวนุช 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเริศ
อันดับ 1 การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ป.4-ป.6 

ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  
2559  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

1. เด็กชายคณิศร  นิติการ 
2. เด็กหญิงปัณณสา  เทียนสว่าง 
3. เด็กหญิงพุทธรักษา  รุ่งเรือง 
4. เด็กชายวรกรร  ชาญนุกูล 
5. เด็กชายอัครวัฒน์  เฉลิมไชย
โภคิน 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเริศ
อันดับ 1 การประกวดภาพยนตร์สั้น 
ป.1-ป.6 

ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  
2559  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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ประเภท ระดับรำงวัล / ช่ือรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

1. เด็กหญิงปณิดา  ทองพิทักษ์ 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การประกวด
เล่านิทานคุณธรรม                          
ป.1-ป.3 

ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  
2559  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

1. เด็กชายพลกฤต  ทองเงิน 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง การ
ประกวดเล่านิทานคุณธรรม                     
ป.4-ป.6 

ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  
2559  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

1. เด็กหญิงชญานิศ  ตันติตวิชา 
2. เด็กชายศิวกร  อรุโนทัย 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง การ
ประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 

ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  
2559  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

1. เด็กชายณัฐนนท์  เซียนจันทึก 
2. เด็กหญิงสิริวิมล  กูณาพืช 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง การ
ประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 
 

ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  
2559  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

1. เด็กชายเมธัส  ชาร ี
2. เด็กชายเรืองรุจ  ขยันงาน 
 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขัน
ตอบปัญหาสุขศึกษา                             
และพลศึกษา  ป.1-ป.6 

ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  
2559  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

1. เด็กหญิงธีรตี  หวังโส๊ะ 
2. เด็กหญิงวชิญาดา  สุขสวัสด์ิ ณ อยุธยา 
3. เด็กหญิงสิรนภา  อมาตยกุล 
4. เด็กหญิงสิรินทรา  ไชสุทธ์ิ 
5. เด็กหญิงสิริยากร  สุรกลุ 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง การประกวด
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 

ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  
2559 ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี 

1. เด็กหญิงจิดาภา  นาคทอง 
2. เด็กหญิงฐิตาภา  คาดประครอง 
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ย่ีสุ้น 
4. เด็กชายนครินทร์  สะเม๊าะ 
5. เด็กหญิงเกร็ดแก้ว  บัวนุช 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง การประกวด
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 

ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  
2559 ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี 

1. เด็กหญิงปัณณสา  เทียนสว่าง 
2. เด็กหญิงพุทธรักษา  รุ่งเรือง 
3. เด็กชายวรกรร  ชาญนุกูล 
4. เด็กหญิงสุภัสสร  เพ็งพุฒ 
5. เด็กชายอัครวัฒน์  เฉลิมไชย
โภคิน 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง การประกวด
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 

ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  
2559 ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี 
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ประเภท ระดับรำงวัล / ช่ือรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

นักเรียนที่ไดร้ับรำงวัลในกลุ่มสำระกำรเรียนรูศ้ิลปะ 
1. เด็กหญิงวรณัน  วรจิตต์ ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การ

แข่งขันศิลป์สร้างสรรค์  ป.1-ป.3 
ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  
2559  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

1. เด็กหญิงทวิรัสมิ์  เจริญสาร ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การ
แข่งขันศิลป์สร้างสรรค์                       
ป.4-ป.6 

ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  
2559  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

1. เด็กหญิงกรกนก  ศิริเพ็ญ 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การ
แข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-
ป.3 

ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  
2559  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

1. เด็กหญิงภูษณิศา  มณีเย็น ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การ
แข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-
ป.6 

ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  
2559  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

1. เด็กหญิงกีรติกา  อุทิศ 
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  วรจิตต์ 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง การ
แข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการ
ปะติด ป.1-ป.3 

ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  
2559  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

1. เด็กหญิงขวัญจิรา  มะลิสวัสด์ิ 
2. เด็กหญิงแพรพลอย  วัชรธรรม 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเริศ
อันดับ 1 การแข่งขันการสร้างสรรค์
ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 

ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  
2559  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

1. เด็กหญิงจรรยพร  ศรีวิทยารักษ์ 
2. เด็กหญิงจิรประภา  อภิธรรมนิธิ 
3. เด็กหญิงอรไพลิน  สุดภักดี 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเริศ
อันดับ 1 การแข่งขันประติมากรรม                          
ป.1-ป.3 

ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  
2559  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

1. เด็กหญิงสิปปาจรีย์  ชัฎอนันต์ 
2. เด็กหญิงเขมจิรา  มะลิสวัสด์ิ 
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วงศ์ส าราญ 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเริศ
อันดับ 1 การแข่งขันประติมากรรม                           
ป.4-ป.6 

ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  
2559  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

1. เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช  ชูโชติ
จันทร์อุดม 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเริศ
อันดับ 1 การแข่งขันเด่ียวซอด้วง 
ป.1-ป.6 

ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  
2559  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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1. เด็กหญิงธนวดี  ทองทา 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง รอง
ชนะเริศอันดับ 1 การแข่งขันเด่ียว
ขิม ๗ หย่อง  ป.1-ป.6 
 

ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  
2559  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

1. เด็กชายวชิรวิทย์  อารีสมาน 
 
 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง รอง
ชนะเริศอันดับ 2 การแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง   ประเภทชาย 
ป.1-ป.6 

ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  
2559  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

1. เด็กหญิงสิรินทรา  ไชยฤทธิ์ ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การ
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง                                     
ประเภทหญิง ป.1-ป.6 

ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  
2559  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

1. เด็กหญิงช่อฟ้า  ศิริตัน 
  

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การ
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
ประเภทหญิง ป.1-ป.6 

ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  
2559  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

1. เด็กชายภีมวัชช์  เตชีย 
 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การ
แข่งขันขับร้องเพลงสากล                                                
ประเภทชาย ป.1-ป.6 

ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  
2559  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

1. เด็กหญิงคนโปรด  งามวิไลศิริ
วงศ์ 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การ
แข่งขันขับร้องเพลงสากล                                     
ประเภทหญิง ป.1-ป.6 

ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  
2559  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

1. เด็กหญิงพรพรรณ์  ถมังรักษ์สัตว์ 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การ
แข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ป.1-ป.6 

ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  
2559  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

1. เด็กชายปัฐพัณธ์  เตวียนันท์ 
 

ได้เข้ร่วม การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-
ป.6 

ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  
2559  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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1. กระบวนกำรพัฒนำ 
 ผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานตาม
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์ของโรงเรียน  บริหารงานอย่างมีระบบมีประสิทธิภาพ การบรหิารมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงานยึดหลักการกระจายอ านาจ  ให้ความส าคัญกับบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา  
ผู้ปกครองและชุมชน  ร่วมกับวางแผนกับกลุ่มผู้บริหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้และการจัดท าแผนกลยุทธ์  
แผนปฏิบัติงาน  มุ่งเน้นด้านวิชาการ  ด้านวินัย  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ท่ีมีคคุณภาพ  พัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ  ส่งเสริมการท าวิจัย  การผลิตส่ือ  การใช้เทคโนโลยีอย่าง
หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน  มีนิเทศติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่เสมอ  มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และประเพื่อโยชน์ของผู้เรียนและเพื่อความก้าวหน้าขององค์กรเป็นส าคัญ 

 ผู้บริหารสามารถบริหารงานเชิงกลยุทธ์ มีคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง และชุมชน  เข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีการพัฒนาตามโครงการต่างๆเช่น 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรเทียบ เคียงมาตรฐานสากล 
2. โครงการ Out Door For  Leaning 
3. โครงการนิเทศพัฒนาพาสู่มาตรฐานสากล 
4. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยสู่มาตรฐานสากล 
5. โครงการห้องสมุดมีชีวิต สุดล้ าน าปัญญา 
6. โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
7. โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอน 
8. โครงการพัฒนางานบุคลากร 
9. โครงการระดมทุนการศึกษาลูกพระยาร่วมใจ 
10.โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้และเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในโรงเรียน 
11. โครงการเครือข่ายผู้มีส่วนร่วม 
12. โครงการสารสนเทศสถานศึกษา 
13. โครงการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา 
14. โครงการพัฒนาอาคาร  สถานท่ีแหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

มำตรฐำนที่ 2     กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ระดับคุณภำพ   :  ดีเยี่ยม 
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2. ผลกำรพัฒนำ 

 ผู้บริหารเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  ผู้น า  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีวิสัยทัศน์  สามารถน าองค์กร
ให้เป็นสถานศึกษาช้ันน า  ได้น าแนวคิดการบริหารและนวัตกรรมมาปรับใช้และพัฒนาในองค์กรอยา่งต่อเนื่อง  
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี)  ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  โดย
การส่งเสริมการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยเจ้าของภาษา)  ผู้บริหารได้เห็น
ความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร  โดยให้บุคคลากรในโรงเรียนได้ไปศึกษาดูงานท่ีประเทศสิงคโปร์  ประเทศ
เวียดนามประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น  ท้ังยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ
นักเรียนกับประเทศสิงคโปร์  ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารวิชาการและการจัดการ ผู้บริหารได้ริเริ่ม
ให้บุคลากรร่วมกันจัดท าหลักสูตร  ASEAN  จัดท าแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการประจ าปี  และก าหนดภาระ
งานตามค าส่ังมอบหมายงานอย่างชัดเจน  โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม  มีรูปแบบบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
มีการนิเทศ  ติดตามงาน  มีการตรวจสอบและถ่วงดุล   

3. ผลลัพธ์สู่เป้าหมาย 

 ผู้บริหารสามารถเป็นผู้น า  มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีความสามารถในการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการแบบมีส่วนร่วม มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน  สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์  มีตัวบ่งช้ีความส าเร็จ  มีแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้อง
กับเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  ภารกิจของสถานศึกษา  และสอดคล้องกับอุดมการณ์และหลักการจัดการศึกษาของ
ชาติ  ผู้บริหาร  ครู  ชุมชน  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน  
และผู้ปกครองร่วมกันท างาน พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผู้บริหารมีการท างานท่ีโปร่งใส  มีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล  ผู้บริหารสามารถน าองค์กรและบุคลากร  ท้ังครูและนักเรียนได้รับรางวัล  โล่  เกียรติบัตร ใน
ระดับชาติและระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาหลายรางวัล เช่น 
 - รางวัลระดับ Platirnum ในการประกวดนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาระดับภูมิภาค  
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประเทศอาเซียนและทักษะในทศวรรษท่ี 21 

- คนดีของแผ่นดิน  สาขา “แม่พิมพ์ของชาติดีเด่น”   
- รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก  พระนามาภิไธยย่อ  สธ.  รู้ภาษาไทยดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช  

2557 
- เข็มเชิดชูเกียรติ   เกียรติบัตรหนึ่งแสนครูดี  ประจ าปีการศึกษา  2558 รางวัลคุณธรรม - จริยธรรม 
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา / หน่วยงานต้นสังกัด  ประจ าปี  2558         

- รางวัลครูผู้สอนดีเด่นในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
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4.  จุดเด่น 

 1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลเป็นผู้น าทางวิชาการ   และการบริหารจัดการ 

 2. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ติดต่อกันบริหารงานจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร ครู 
บุคลากรผู้ท่ีเกี่ยวข้องของสถานศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความส านึกและรับผิดชอบ เพื่อรักษาเกียรติยศของ
องค์กร 

 3. ผู้บริการใช้หลักธรรมาภิบาล  การบริหารจัดการเป็นการกระจายอ านาจโดยเน้นการมีส่วนร่วม  มี
โครงสร้างการบริหารงานชัดเจนงานระบบการเงินโปร่งใสตรวจสอบได้ 

 4. ผู้บริหารมีแผนการในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพส าหรับครูและบุคลากรอย่างมี 

ประสิทฺผล 

5. จุดควรพัฒนำ 

 4.1 ก าหนดคุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็นของครูผู้สอนและบุคลากรท่ีมีศักยภาพมุ่งเน้นสมรรถนะ
หลักการตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและความคล่องตัวต่อการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 4.2 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ท าให้ข้อมูลสารสนเทศทันสมัย พร้อมใช้
งาน   สอดคล้องต่อทิศทางการให้บริการทางการศึกษาและการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

 4.3 สร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครูและบุคลากร และสร้างกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
เกิดการเรียนรู้ท่ียั่งยืน โดยน ากระบวนการวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  เพื่อพัมนาศักยภาพของผู้เรียน และเพิ่มความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
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6. หลักฐำนที่ยืนยันควำมส ำเร็จ 

ประเภท ระดับรำงวัล / ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
รำงวัลระดับสถำนศึกษำ รางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ 

ประจ าปี 2557 
(รางวัลพระราชทาน) 

มูลนิธิธารน้ าใจ 

รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS 
ปีการศึกษา 2557 สาขาคุณธรรม
จริยธรรม 

กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลชนะเลิส ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปี 2558 

ส านักกงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

รางวัลสถานศึกษาท่ีส่งเสริมพัฒนาคุ
รภาพและมาตรฐานการศึกษาท่ี
ประสบผลส าเร็จ ประจ าปี 2559 
 ( ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และการพัฒนาห้องสมุด ) 

ส านักกงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 
 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 
 การศึกษาระดับประถมศึกษา  เป็นการศึกษาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถข้ันพื้นฐานและให้
สามารถคงสภาพอ่านออกเขียนได้  คิดค านวณได้  มีความสามารถประกอบอาชีพสมควรแก่วัย  และ
ความสามารถด ารงตนเป็นพลเมืองท่ีดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจึงต้องมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเป็นล าดับแรก 

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและโครงการ/กิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนท้ังด้าน
คุณธรรมและวิชาการ โดยด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อไปนี้ 
        1. โครงการรักประชาธิปไตย รักษ์วินัยในโรงเรียน  เป็นโครงการท่ีด าเนินการจัดการเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน  เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกตัวแทน
เข้ามามีส่วนร่วมด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  ช่วยเหลือกิจกรรม/งานต่างๆของโรงเรียน  มีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น  เป็นผู้น ากิจกรรมต่างๆ  ในโรงเรียน นอกจากนั้นยังน ากิจกรรมการส่งเสริม
ประชาธิปไตยไปใช้ในช้ันเรียนและกิจกรรมต่างๆ เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี  ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มี
เหตุผล ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 
            นอกจากนี้เป็นโครงการพัฒนาและส่งเสริม ปลูกฝังด้านความมีระเบียบวินัย  และความรับผิดชอบ  
มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม รู้สิทธิ หน้าท่ี  ได้แก่  กิจกรรมประเมินระเบียบวินัยในการเข้าแถวเคารพธงชาติ  
กิจกรรมประเมินระเบียบวินัย  มารยาทและความรับผิดชอบในการเรียน  กิจกรรมสารวัตรนักเรียน  กิจกรรม
ตรวจระเบียบของการแต่งกาย    
       2. โครงการอบรมศีลธรรมค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม เป็นโครงการท่ีมุ่งเน้นส่งเสริมความรู ้ ปลูกฝัง
ศีลธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติไทยแก่นักเรยีนให้รู้จัก
ปฏิบัติตนสามารถน าหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน มีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย สงบสุข เป็นแบบอย่างแก่
ผู้อื่น โรงเรียนจัดให้มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนทุกระดับสายช้ันต้ังแต่สายช้ันอนุบาล – สายช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นประจ าทุกปีท้ังในและนอกสถานท่ี  
             -   ภายในโรงเรียนสายช้ันอนุบาล – สายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
             -   ภายนอกสถานท่ีสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  เป็นเวลา 2 คืน 3 วัน ณ วัดปัญญานันทาราม  
จังหวัดปทุมธานี 
       3. โครงการวิถีไทย วิถีธรรม เป็นโครงการท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในความส าคัญของวัน
ส าคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนา  และร่วมสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ได้แก่  
             -  กิจกรรมพัฒนาจิต พิชิตใจ   
             -  กิจกรรมสวดมนต์ท านองสรภัญญะทุกวันศุกร์   

มำตรฐำนที่   3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 
ระดับคุณภำพ   :  ดีเยี่ยม 
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             -  กิจกรรมน้อมธรรมน าสุข ทุกวันพระ(ตักบาตรรุ่งอรุณ)   สร้างจิตส านึกให้มีจิตใจท่ีดีอ่อนโยน มี
เมตตาน าพาซึ่งความสุขในสังคม  กิจกรรมนี้มีความส าคัญต่อการปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน
ท่ีนับถือพุทธศาสนา  เกิดความศรัทธา ในการท าความดี   โดยด าเนินงานตามแผนกิจกรรม  6  แนวทางในทุก
วันพระ 15  ค่ า ดังนี้  1)รักษาศีลห้า   2) ท าบุญตักบาตรอาหารสด/อาหารแห้ง  3) ฟังเทศน์  4) สวมเส้ือสี
ขาว  5) รับประทานอาหารมังสวิรัติมื้อกลางวัน  6) สวดมนต์แปล และรณรงค์ ลด ละ เลิกสุราและส่ิงเสพติด
ในสถานศึกษา  
             -  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา  วันมาฆบูชา  วันเข้าพรรษา( ท าบุญตักบาตร 
ฟังเทศน์ เวียนเทียน หล่อเทียนจ าน าพรรษา)  
             -  กิจกรรมออมเงินเหลือใช้เก็บไว้วันหน้า น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ปลูกฝัง
ลักษณะนิสัยการประหยัดและการออม  โดยธนาคารออมสินจะเข้ามาด าเนินการรับฝากเงิน 1 ครั้ง/เดือน 
             -  กิจกรรมออมบุญ  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนให้รู้จักการให้ทาน-ท าบุญ  และ
ปฏิบัติหน้าท่ีชาวพุทธที่ดี  ร่วมกันท านุบ ารุงพระพทุธศาสนา สร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน 
             -  กิจกรรมมารยาทสัญจร 
       4. โครงการสืบสานวันส าคัญประเพณีไทย    เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ กตัญญู 
รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ร่วมสืบสาน/รักษ์วันส าคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ (วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ วันพระมหาธีรราชเจ้า) วันส าคัญทางประเพณีไทย เช่น วันไหว้ครู   วันลอยกระทง เป็นต้น  และ
การแต่งกายอนุรักษ์ไทยทุกวันพฤหัสบดี 
       5. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  มุ่งเน้นปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีจิตสาธารณะ  บ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  พัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ ท้ังทางร่างกาย  
สติปัญญา อารมณ์และสังคม  สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและ
สร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคมและสามารถบริหาร  การจัดการตนเองได้   อยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข   
       6. กิจกรรมภูมิปัญญาไทยสู่การเรียนรู้ เชิญภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาในท้องถิ่นเข้ามาให้ความรู้แก่
นักเรียน   นิมนต์ครูพระสอนศีลธรรม ต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ทุกห้องเรียน สัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง
(พระสงฆ์จากวัดเทพลีลา พระอารามหลวง)  ครูพ่อ /ครูแม่ช่วยสอน 
       7. โครงการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์   เป็นโครงการท่ีให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญและเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม มีความคิดสร้างสรรค์น าเศษวัสดุเหลือใช้ประดิษฐ์เป็นส่ิงของ เครื่องใช้ มุ่งส่งเสริม
ให้นักเรียนเป็นท้ังผู้ผลิตและผู้ขายท่ีดี โดยน าสินค้าท่ีนักเรียนผลิตเอง หรือจัดซื้อมา หรือน าส่ิงของท่ีไม่ใช้
แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดีมาแลกเปล่ียนเวียนขายในโรงเรียน  สร้างรายได้และมีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ
โดยจัดกิจกรรมตลาดนัดหัดขาย น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักความ
พอเพียง พอประมาณสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเอง สามารถจัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย 
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       8.  โครงการ Out Door For Learning   จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ศึกษาเรียนรู้นอกสถานศึกษา ศึกษา
สถานท่ีส าคัญทางศาสนา โบราญสถาน สถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ ชุมชน เพื่อศึกษาความเป็นมา สร้าง
จิตส านึกในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 
      9. โครงการโรงเรียนลดพลังงานประสานใจ ห่วงใยส่ิงแวดล้อม ร่วมประหยัดพลังงาน(ไฟฟ้า ประปา)
ภายในโรงเรียน กิจกรรมเงนิทองบนกองขยะ คัดแยกขยะของเหลือใช้แปรสภาพเป็นเงิน กิจกรรมน้ าหมัก
ชีวภาพ 
      10. โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อม  เป็นโครงการจัดการเรียนรู้เรื่องส่ิงแวดล้อม  การใช้ส่ืออย่างหลากหลาย  
ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้เห็นความส าคัญและเห็นคุณค่าของส่ิงแวดล้อม  ให้ความรู้ผ่านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้  กิจกรรมวันส่ิงแวดล้อม  กิจกรรมการลดภาวะโลกร้อน  การแสดงละครการอนุรักษ์ธรรมชาติ และ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์  กิจกรรมท าเวรรักษาความสะอาดของห้องเรียน  กิจกรรมการดูแลรักษาและพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน(แบ่งบริเวณให้แต่ละสายช้ันรับผิดชอบ) 
     11. โครงการกีฬาสีภายใน (พระยาอาเซียนเกมส์ ) เป็นโครงการท่ีมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทั้ง
ความสามารถ ด้านกีฬาในการเป็นผู้น า และ ผู้ตามท่ีดีรวมทั้งมีทักษะชีวิต เข้าร่วมกิจกรรมตามความสามารถ 
กล้าแสดงออก รู้และเข้าใจกฎ กติกาการเล่นกีฬาในประเทศ และอาเซียน มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
     12. โครงการ praya  asean  ประกอบด้วยศูนย์อาเซียนศึกษา เอกสารอาเซียนศึกษา สัปดาห์อาเซียน ครู  
นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  จัดกิจกรรมให้นักเรียน
กล้าแสดงออก และศึกษาหาความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน รวมทั้งเป็นการรณรงค์ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมให้กับบุตรหลานของตนเอง ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
     13. กิจกรรมโรงเรียนสดใสปลอดภัยยาเสพติด โรงเรียนและชุมชนได้รณรงค์ให้ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน
ช่วยกันลดละเลิกยาเสพติด   ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและการป้องกันให้กับนักเรียนโดยการจัดป้ายนิเทศการ
เชิญวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ต ารวจชุมชนสัมพันธ์มาเป็นวิทยากรให้ความรู้   การจัดงานสัปดาห์
ต่อต้านยาเสพติด   การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน   การอบรมนักเรียนแกนน าต่อต้านยาเสพติด 
     14. โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้สวนผักปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนเรียนรู้จากประสบ
การณ์ตรง เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีผลงานเป็นรูปธรรม  ด าเนินชีวิตตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง  
     15. โครงการกินอยู่อย่างไทย พอใช้พอเพียงฯ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจิตส านึกในความเป็นชาติไทย 
ด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร
และผลประโยชน์ท่ีนักเรียนได้รับ โดยจัดกิจกรรม/โครงการ แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการใน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้
     16. โครงการกิจกรรมสหกรณ์  สหกรณ์โรงเรียนเป็นกิจกรรมท่ีให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง เกิด
ประสบการณ์ตรงน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต พออยู่ พอกิน  พอใช้ เป็นการสร้าง
ค่านิยมท่ีดี และคุณธรรมอันเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต มีผลให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี  มี
ความรู้ และอยู่ดีมีสุข 
นอกจากโครงการดังกล่าวแล้วโรงเรียนได้ด าเนินกจิกรรมเพิ่มเติมดังนี้ 
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          - กิจกรรมวันไหว้คร ูเพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู และเป็นการสืบสานประเพณีท่ี  
            ดีงาม 

- กิจกรรมสรรหายอดเด็กดีศรีพระยา สรรหานักเรียนท่ีมีความประพฤติดี มีคุณธรรม  
            เป็นแบบอย่างท่ีดี บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม  มีจิตสาธารณะ 
          - กิจกรรมบันทึกความดี  ส่งเสริมให้นักเรียนท าความดีและจดบันทึกความดีในแต่ละวันลงสมุด 
            บันทึ  ความดี   
          - กิจกรรมของหายได้คืน   เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์ นักเรียนเก็บของได้น าส่ง  
            พร้อมบันทึกความดีลงในสมุดบันทึกเพื่อประกาศเกียรติคุณ 
          - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ภายในและภายนอกสถานศึกษา  โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนทุก 
            ระดับช้ันได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้มีจิตสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัย   
          - กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมความเสียสละเพื่อส่วนรวม ได้แก่ กิจกรรมสารวัตรนักเรียนจัดนักเรียน 
            ท่ีมีความรับผิดชอบท าหน้าท่ีสารวัตรนักเรียนช่วยเหลือครูดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัย  
            ในจุดต่างๆ กิจกรรมบรรณารักษ์น้อยท าหน้าท่ีช่วยเหลืองานครูบรรณารักษ์ในห้องสมุด กิจกรรม 
            สหกรณ์จัดนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการขายสินค้าในสหกรณ์การจัดท าบัญชี กิจกรรมห้อง 
            มัลติมเีดีย จัดนักเรียนเข้ามาเรียนรู้และให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์แก่ครู - นักเรียนในโรงเรียน  
         - กิจกรรมจิตอาสา ได้แก่ สารวัตรนักเรียนท าหน้าท่ีช่วยเหลือครูด้านระเบียบวินัย  บรรณรักษ์น้อย   
           เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนูปกรณ์น้อย  แกนน าสวดสรภัญญะ  แกนน าพัฒนาจิต  นัก 
           ดนตรีวงดุริยางค์   
         - กิจกรรมธรรมศึกษา  เป็นโครงการส่งเสริมให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจใน 
           หลักธรรมทางศาสนา  น าหลักธรรมทางศาสนาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน( ประกอบด้วยกิจกรรม 
           อบรมธรรมศึกษา และสอบธรรมศึกษา ) 

17. โครงการรักการอ่าน “ลูกพระยาฯ รักการอ่าน  สานสู่ฝัน  Read  Thailand อ่านเถิด...เด็กไทย 
อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” มีกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยมีกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคนโดยให้
นักเรียนทุกคนได้มีเวลาอ่านหนังสือท่ีสนใจวันละ 10 นาที   หลังกิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธงและฝึกสรุป
ประเด็นข้อคิดลงในสมุดบันทึกการอ่าน    

18. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จัดกิจกรรมท่ี
หลากหลายเช่น กิจกรรมภาษิตนิทัศน์  โดยจัดท าภาษิตนิทัศน์ไว้ที่ป้ายนิเทศและให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้นอก
เวลาเรียน  ศึกษาภาพจากภาษิตนิทัศน์ บทกลอน แปลความหมาย และตอบค าถามจากบทกลอนภาษิต
นิทัศน์  คิดวิเคราะห์จับใจความสรุปความเขียนบันทึกลงบันทึกภาษิตนิทัศน์ มีกิจกรรมพัฒนาการอ่านจับ
ใจความส าคัญ  โดยการจัดท าเครื่องมือการอ่านจับใจความส าคัญให้ผู้เรียนอ่าน    คิด  วิเคราะห์  เขียนสรุป
ใจความส าคัญจากเครื่องมือท่ีศึกษาทุกระดับช้ัน  มีกิจกรรมนักข่าวน้อย...หนังสือพิมพ์เสมือน   อบรมผู้เรียน
ให้เรียนรู้การจัดท าหนังสือพิมพ์เสมือนและจัดท าหนังสือพิมพ์เสมือนในระบบห้องเรียนทุกระดับช้ัน  นักเรียน
ได้ศึกษาค้นคว้า  อ่านคิดวิเคราะห์ สรุปความ คัดเลือกออกแบบจัดท าผลงานอย่างเป็นขั้นตอน    เป็นการบูร
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ณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    ฝึกให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกันนอกเวลาเรียน    

19. กิจกรรมอ่านหมุนเวียนเปล่ียนคุณครู  ให้นักเรียนน าหนังสือท่ีชอบ เรื่องท่ีสนใจและบทความท่ี
ครูก าหนด อ่านให้คุณครู  ฟัง  โดยนักเรียนจะลงมาอ่านกับคุณครูท่านใดก็ได้ในทุกเช้าของวันท่ีก าหนด 
บริเวณหน้าห้องอนุบาลทุกเช้า  โดยจะมีการก าหนดให้นักเรียนต้องได้อ่านภาคเรียนละ ๓ ชุดแบบทดสอบ  
และต้องมีคะแนนในระดับพอใช้ จึงผ่านเกณฑ์ของแต่ละชุดทดสอบ ให้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองทราบ เพื่อซ้อมการอ่านล่วงหน้า  สรุปผลคะแนนท่ีดีท่ีสุดให้ผู้ปกครองทราบ   กิจกรรมอ่านเขียน
เวียนมาเล่า  น ากิจกรรมอ่านหมุนเวียนเปล่ียนคุณครู   

20. กิจกรรมนักสืบน้อยICT    และกิจกรรม พ.ป.ศ. ส่ือสารผ่านเสียง  โดยนักเรียนระดับช้ันอนุบาล  
ป.๑ และ ป.๒ นักเรียนและผู้ปกครองช่วยกัน โดยนักเรียนอ่านเรื่องท่ีชอบท่ีสนใจ  เขียนสรุปเรื่องแล้วน ามา
เล่าในกลุ่ม โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ กลุ่มละ ๔ - ๖  คน  คัดเลือกเรื่องท่ีกลุ่มเห็นว่าดีท่ีสุดไปน าเสนอใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย เช่นแสดงละคร บทบาทสมมุติ เกมโชว์ ฯลฯ  น าเสนอในห้องเรียนแล้วคัดเลือกเรื่องท่ีดี
ท่ีสุด น าเสนอในระดับสายช้ันผ่านพระยาทีวี  โหวตคะแนนเสียงท่ีนักเรียนชอบท่ีสุด รับรางวัลชนะเลิศแต่ละ
สายช้ัน โดยจัดสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

21. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ โดยการจัดท าแบบฝึกการอ่าน เขียน  ให้ผู้เรียนท่ีมีปัญหา
ด้านการอ่าน เขียน   

22. โครงการพัฒนาเด็กท่ีมีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียนให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ  เป็นเครื่องมือในการอ่าน เขียน สืบค้น ได้พัฒนาการเรียนรู้  และมีนิสัยรัก
การอ่าน การศึกษาค้นคว้า   

23.กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรมไทย งานห้องสมุดโรงเรียนได้ต้ังค าถามจากสารานุกรมไทยให้
ผู้เรียนร่วมค้นคว้า อ่าน คิด วิเคราะห์ หาค าตอบ     

24. กิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟังในเวทีห้องสมุดโรงเรียนโดยการค้นคว้า อ่าน คิด วิเคราะห์ เลือก
ตามความพอใจ จัดแสดงการเล่านิทานประกอบหุ่นมือเพื่อจูงใจให้นักเรียนรักการอ่าน    

25.กิจกรรมการฟังบทความ บทกลอน บทเพลง  จัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ โดยบูรณาการทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  

26. กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  ท างานระบบกลุ่มสร้างสรรค์ส่ือนวัตกรรม 
ในการน าเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่องอาเซียน  ท้ังยังน าสู่การน าเสนอในเวทีการเรียนรู้นอก
สถานศึกษา ฝึกให้นักเรียนคิด วิเคราะห์เพื่อต้ังค าถามและตอบค าถาม   ด้วยวิชาการศึกษาค้นคว้าเพื่อการ
เรียนรู้ (IS)   



66 

 

27. กิจกรรมการท ารายงาน โครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ท้ังโครงงานส ารวจ โครงงาน
ส่ิงประดิษฐ์และโครงงานการทดลองเป็นกลุ่มกิจกรรม มีการอภิปรายกลุ่ม  ล้วนสร้างนิสัยรักการอ่าน การ
เขียน การฟัง และการรู้จักต้ังค าถามเพื่อหาเหตุผล  ในกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง  ส่วนในด้านการ
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน   

28.กิจกรรมสืบค้นความรู้และการท างานของการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ     

29.โครงการห้องสมุดมีชีวิตจัดส่ือ อุปกรณ์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถศึกษา
ค้นคว้าด้วยระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต   

30.กิจกรรมจ าหน่ายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและ
เทคโนโลยี  

31.โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆให้อยู่ในสภาพน่าใช้  เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้ส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จากห้องปฏิบัติการและแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ น าสู่การสร้างผลงาน น าเสนอผลงานด้วยทักษะการส่ือสารการอ่าน ฟัง ดู เขียน และการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  เป็นต้น 

  
2. ผลกำรด ำเนินงำน 

สถานศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษา   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และมีผลการทดสอบรวบยอด
ระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เฉล่ียตามเกณฑ์ มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนตามเกณฑ์ในภาพรวมครู จัดการ
เรียนการสอนท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเขียนเรื่อง
หรือข้อความท่ีได้จากการอ่าน ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาผู้เรียนมี ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา ซึ่งได้แก่ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   

นอกจากนี้ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการใช้
ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  มีแหล่งเรียนรู้ ให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง
อย่างเพียงพอ 
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3. ผลลัพธ์สู่เป้ำหมำย 

 จากการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย  ดังโครงการข้างต้น  ส่งผลให้
นักเรียนของโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี) ในทุกระดับช้ันเป็นผู้มี
คุณภาพในทุกด้าน ๆ ด้าน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการและมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ท่ีทางโรงเรียนก าหนด  พร้อมท้ังมีทักษะต่าง ๆท่ี
น่าพอใจ กล่าวคือ  

1.  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เป็นไปตำมเกณฑ์ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับสถานศึกษาท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  มีผลการเรียน ต้ังแต่ระดับ 3 
ขึ้นไป   

2.  ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรเป็นไปตำมเกณฑ์ 
  ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ซึ่งได้แก่  ความสามารถใน
การส่ือสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับดีขึ้นไป   

3.  ผลกำรประเมินกำรอ่ำน  คิด  วิเครำะห์และเขียนเป็นไปตำมเกณฑ์ 
 ผู้เรียนมีผลประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์และเขียน ในภาพรวม  จากการจัดการเรียนการสอน  
การส่งเสริมและการพัฒนาผู้เรียน  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเขียนเรื่อง  หรือข้อความท่ีได้    
จากการอ่าน  ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
          4.  ผลกำรทดสอบระดับชำติเป็นไปตำมเกณฑ์ 
    นักเรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ส่วนใหญ่เฉล่ียสูงกว่าผลการทดสอบรวบยอดเฉล่ีย
ระดับประเทศ และระดับต้นสังกัดใน ในระดับประถมศึกษาปีท่ี  6 
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4. จุดเด่น 
 1. ครูมีความคิดและวัฒนธรรมขององค์กร มีทักษะทางวิชาชีพ  สมรรถนะมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสอนและงานอื่นๆ 
 2. ครูได้เข้ารับการอบรมและศึกษาต่อในระดับท่ีสูง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ส่งผลต่อ
สมรรถภาพในการท างานท่ีดีขึ้น 
 3. สถานศึกษาได้จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ครูเกิดความสามารถในการพัฒนางาน
สอนหรืองานอื่นๆ เพื่อให้ครูและบุคลากร และองค์กรพัฒนาศักยภาพสูงสุด 
 4. ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรอื่น รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้สนับสนุนโครงงาน / งาน / กิจกรรมของ
โรงเรียน   โรงเรียนได้รับการยอมรับละศรัทธาจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
5. จุดควรพัฒนา 
 สถานศึกษาควรร่วมกันวางแผนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อ
จัดกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อสร้างเสริมเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ  และเด็กท่ียังบกพร่องทางการเรียนรู้ในด้าน
ต่างๆ 
6. หลักฐานท่ียืนยันความส าเร็จ 

ชื่อ – สกุล ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

นางสาวฐานิตา  บุญปลูก ครูผู้ฝึกซ้อม ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์
วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  
66 ปีการศึกษา  2559  ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

ครูผู้ฝึกซ้อม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ 
ป.1-ป.3 
 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  
66 ปีการศึกษา  2559  ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

ครูผู้ฝึกซ้อม ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์
วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  
2559ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ณ จังหวัด
จันทบุรี 

ครูผู้ฝึกซ้อม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  
2559ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ณ จังหวัด
จันทบุรี 

นางวณี  ม่วงแพรสี ครูผู้ฝึกซ้อม ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  
66 ปีการศึกษา  2559  ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
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ชื่อ – สกุล ระดับรำงวัล / ช่ือรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นางนฤมล  เจียรวิจิตร ครูผู้ฝึกซ้อม ได้รับรางวัลเหรียญเงินการ

แข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ ป.4-
ป.6 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  
66 ปีการศึกษา  2559  ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

นางพัชรภรณ์  ทองม่วง ครูผู้ฝึกซ้อม ได้รับรางวัลเหรียญทอง การ
แข่งขันอ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA 
ป.4ป6 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  
66 ปีการศึกษา  2559  ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

นางไพรรินทร์  พวงจินดา ครูผู้ฝึกซ้อม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การ
แข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  
66 ปีการศึกษา  2559  ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

นางมยุรี  เหลืองสินศิริ ครูผู้ฝึกซ้อม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การ
แข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย 
ป.4-ป.6 
 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  
66 ปีการศึกษา  2559  ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

นางจารุฉันท์  ประดับสีห์วสุ ครูผู้ฝึกซ้อม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การ
แข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย 
ป.4-ป.6 
 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  
66 ปีการศึกษา  2559  ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

นางปัทมา  เทศประเสริฐ ครูผู้ฝึกซ้อม ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ 
(๔ บท)   ป.4-ป.6 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  
66 ปีการศึกษา  2559  ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

นางสาวศรินทิพย์  บุญเติม ครูผู้ฝึกซ้อม ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ 
(๔ บท)   ป.4-ป.6 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  
66 ปีการศึกษา  2559  ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา ครูผู้ฝึกซ้อม ได้รับรางวัลเหรียญทอง  

การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.
4-ป.6 
ครูผู้ฝึกซ้อม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 
 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  2559
ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี ครูผู้ฝึกซ้อม ได้รับรางวัลเหรียญทอง  

การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.
4-ป.6 
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ชื่อ – สกุล ระดับรำงวัล / ช่ือรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นางสาวธนพร  วรบุตร ได้เข้าร่วม การแข่งขันคัดลายมือสื่อ

ภาษาไทย ป.1-ป.3 
 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  
66 ปีการศึกษา  2559  ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา ได้เข้าร่วม การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 
 

นางปุณยนุช  วงค์ศรี 
 

ครูผู้ฝึกซ้อม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย 
ป.1-ป.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  2559
ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี 

ครูผู้ฝึกซ้อม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันอ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA ป.1-
ป.3 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  
66 ปีการศึกษา  2559  ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา ครูผู้ฝึกซ้อม ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ชนะเลิศ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์
วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 
 

 
นางเรืองศรี  เลิศไกร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การ
แข่งขันเด่ียวขิม ๗ หย่อง                    
ป.1-ป.6 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  
66 ปีการศึกษา  2559  ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการ
แข่งขันเด่ียวซอด้วง ระดับช้ัน ป.1 - 6 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 
กิจกรรมการแข่งขันเด่ียวซอด้วง 
ระดับช้ัน ป.1 - 6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  2559
ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 
กิจกรรมการแข่งขันเด่ียวซอด้วง 
ระดับช้ัน ป.1 - 6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  2559
ระดับประเทศ 

 
นางสาวปรียา  พุ่มมีจิตร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  
66 ปีการศึกษา  2559  ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
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ชื่อ – สกุล ระดับรำงวัล / ช่ือรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นางสาวณปภัช  สุขเกษม ได้เข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ประกวดแข่งขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  
66 ปีการศึกษา  2559  ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

นางสาวสัยธิชน  ชนกพัฒนกุล ได้เข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  
66 ปีการศึกษา  2559  ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

นางพจนีย์  บุญมีวิเศษ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การ
แข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  
66 ปีการศึกษา  2559  ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

นายเมย์  เนาวรัตน์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันเครื่องร่อน 
ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  
66 ปีการศึกษา  2559  ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

นางสาวเบญจพร  นาคอ้าย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  
66 ปีการศึกษา  2559  ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

นางสาวลัดดาวัลย ์ จันดาหัวดง 
 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  
66 ปีการศึกษา  2559  ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันจัก
สานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.
4-ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  2559
ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี 

นายวุฒิไกร  ค าผุย ได้เข้าร่วม การแข่งขันเครื่องร่อน 
ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  
66 ปีการศึกษา  2559  ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
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ชื่อ – สกุล ระดับรำงวัล / ช่ือรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นางสาวภัทรรินทร์  นิลสระคู ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญเงิน การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  
66 ปีการศึกษา  2559  ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

นางสาวเกศมณี  พัรธ์พัฒนกุล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การ
ประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  
66 ปีการศึกษา  2559  ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง ชนะเลิศการประกวดเพลง
คุณธรรม ป.4-ป.6 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ป.
4-ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  2559
ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี 

นางชนิษฐ์ภาณ์  ไชยพรหม ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การ
ประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  
66 ปีการศึกษา  2559  ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง ชนะเลิศการประกวดเพลง
คุณธรรม ป.4-ป.6 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ป.
4-ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  2559
ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี 

ว่าที่ร้อยตรีกิ้ง  ผาก่ า ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม                     ป.4-ป.6 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  
66 ปีการศึกษา  2559  ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

นางศิวลี  สิทธิเวทย ์
 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย 
ป.1-ป.3 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  
66 ปีการศึกษา  2559  ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย 
ป.4-ป.6 
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ชื่อ – สกุล ระดับรำงวัล / ช่ือรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
 
นางสาวกาญจนา  ดอนพลก้อม 
 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย 
ป.1-ป.3 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  
66 ปีการศึกษา  2559  ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย 
ป.4-ป.6 

นายเรวัฒ  โสดาพรหม ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวด
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  
66 ปีการศึกษา  2559  ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)                          
ป.4-ป.6 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Web Editor  
ป.4-ป.6 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง  การประกวดภาพยนตร์สั้น 
ป.1-ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  2559
ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี 

นายพงศกร  บุญชิต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวด
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  
66 ปีการศึกษา  2559  ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)                          
ป.4-ป.6 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Web Editor ป.4-
ป.6 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง  การประกวดภาพยนตร์สั้น 
ป.1-ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  2559
ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี 
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ชื่อ – สกุล ระดับรำงวัล / ช่ือรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

นางสาวประภัสสร  นรวรรณ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน  การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม  ป.1-ป.3 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  
66 ปีการศึกษา  2559  ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง ชนะเลิศ  การแข่งขัน
การวาดภาพระบายสี ประเภท
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
ร่างกายฯ ป.1-ป.6 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน  การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ประเภทนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  2559
ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี 

นางสาวอุมาพร  บุญเปียก ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ  การประกวด
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  
66 ปีการศึกษา  2559  ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง ชนะเลิศ  การแข่งขัน
ประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การประกวดยุว
บรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง   การแข่งขันประดิษฐ์พาน
พุ่มสักการะ ป.4-ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  2559
ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง การประกวดยุว
บรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 

 
นายพิเชษฐ  ขุนวังกรด 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ  การประกวด
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  
66 ปีการศึกษา  2559  ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญเงิน การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์                     
ป.1-ป.3 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง การแข่งขันการวาด
ภาพระบายสี ป.1-ป.3 
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ชื่อ – สกุล ระดับรำงวัล / ช่ือรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

นายพิเชษฐ  ขุนวังกรด 
 
 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2การ
แข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะ
ติด ป.1-ป.3 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  
66 ปีการศึกษา  2559  ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน
ประติมากรรม ป.1-ป.3 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน
ประติมากรรม ป.4-ป.6 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ป.4-ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  2559
ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง การแข่งขันกาสร้างสรรค์
ภาพด้วยการปะติดป.4-ป6 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน การแข่งขันประติมากรรม 
ป.1-ป.3 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน การแข่งขันประติมากรรม 
ป.4-ป.6 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน การแข่งขันกิจกรรมสภา
นักเรียน ป.1-ป.6 

นางสาวณิชากานต์  บุญรุ่ง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์                       
ป.4-ป.6 

 
ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  
66 ปีการศึกษา  2559  ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
 
 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ป.4-ป.6 
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หน่วยงำนที่มอบรำงวัล ชื่อ – สกุล ระดับรำงวัล / ช่ือรำงวัลที่ได้รับ 

นางสาวณิชากานต์  บุญรุ่ง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2การ
แข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะ
ติด ป.1-ป.3 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  
66 ปีการศึกษา  2559  ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 

 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน
ประติมากรรม ป.1-ป.3 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน
ประติมากรรม ป.4-ป.6 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์พาน
พุ่มสักการะ ป.4-ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี  66 ปีการศึกษา  2559

ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง การแข่งขันกาสร้างสรรค์
ภาพด้วยการปะติดป.4-ป6 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน การแข่งขันประติมากรรม 
ป.1-ป.3 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน การแข่งขันประติมากรรม 
ป.4-ป.6 

นางมลทิพย์  ดานาคแก้ว ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง   
ประเภทชาย ป.1-ป.6 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  
66 ปีการศึกษา  2559  ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง                                     
ประเภทหญิง ป.1-ป.6 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกกรุง  ประเภทหญิง ป.1-ป.6 
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ประเภท ระดับรำงวัล / ช่ือรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

นางมลทิพย์  ดานาคแก้ว ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง การแข่งขันขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-
ป.6 

ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  
66 ปีการศึกษา  2559  ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

 ได้เข้าร่วม การแข่งขันขับร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 

นางสาวศุภผล  ตาเทพ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวด
หนังสือเล่มเล็ก ระดับช้ัน ป.4 - 6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี  65 ปีการศึกษา  2558 
ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ณ จังหวัดอ่างทอง 

นางสาวลัดดาวัลย์  จันดาหัวดง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน
จักรสานไม้ไผ่ ระดับช้ัน ป.1 - 6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี  65 ปีการศึกษา  2558 
ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ณ จังหวัดอ่างทอง 

 
นางสาวณิชากานต์  บุญรุ่ง 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการสร้างภาพ
สรรค์ภาพด้วยการปะติดระดับช้ัน ป.
4 - 6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี  65 ปีการศึกษา  2558 
ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ณ จังหวัดอ่างทอง 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการการแข่งขัน
ประติมากรรม ระดับช้ัน ป.4 - 6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี  65 ปีการศึกษา  2558 
ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ณ จังหวัดอ่างทอง 
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1. กระบวนกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน  ในการตรวจสอบผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  
เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและความสูญเสียท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม 
และถือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตามปกติ 

โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ ได้แก่๑) ก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน ๓) จัดการและบริหาร
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศท่ีเป็น
ปะโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ๔) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ๕) 
ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
๗) จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน ๘) โรงเรียนด าเนินการพฒันาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาน าเสนอผลการด าเนินงานรายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ าปี
ของปีการศึกษาท่ีผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่นจุดท่ีควรพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดท่ีควร
พัฒนา ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมท่ีจะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นท่ี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อให้คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องมีความเข้าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานแต่งต้ังคณะกรรมการประกนั
คุณภาพภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าท่ีติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จัดท าเครื่องมือให้นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้ ครูประเมินตนเอง
รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองท่ีวางไว้ คณะกรรมการประกนัคุณภาพของโรงเรียนประเมนิการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานและสรุปผลการด าเนินงานเพื่อพฒันาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการ
และกิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน ปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โรงเรียนจัดท าแบบส ารวจ
ความพึงพอใจและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน ผู้ปกครองคณะกรรมการของ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 
2. ผลกำรด ำเนินงำน 

โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา อย่างเป็น
ระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีระดับคุณภาพดี และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมี
ความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 

 

 

 

มำตรฐำนที่   4  ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล 
ระดับคุณภำพ   :  ดีเยี่ยม 
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3. ผลลัพธ์สู่เป้ำหมำย 

 สถานศึกษามีการจัดท าโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเกิดจากการศึกษา วิ เคราะห์มาตรฐานและตัวบ่ง ช้ีตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ มีมาตรฐานและตัวบ่งช้ีสะท้อนอัตลักษณ์มาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาท่ี
เด่นชัด โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษามีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นท้ังภายในและภายนอก
ท่ีให้การสนับสนุนทางวิชาการ ก าหนดบทบาทหน้าท่ีให้บุคลากรของสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
และท้องถิ่น และด าเนินงานท่ีก าหนดไว้ มีการน าแผนการปฏิบัติงานประจ าปีไปสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจนตาม
กรอบระยะเวลาท่ีโครงการกิจกรรมก าหนดไว้ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ และจัดท าระบบสารสนเทศให้เป็น
หมวดหมู่ถูกต้องครอบคลุม ทันสมัยและพร้อมใช้ น าสารสนเทศไปใช้ให้เป็นประโยชน์  สถานศึกษามีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในระดับ ดีเย่ียม ทุกปีการศึกษา 
 

4. จุดเด่น 

 1. สถานศึกษามีการตรวจสอบผลการด าเนินงานขององค์กร เพื่อป้องกนัข้อผิดพลาดและความ
สูญเสียท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ ท าให้โรงเรียนมีแผนการ โครงการ / งาน /กิจกรรม ท่ีตรงตามเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์  พันธกิจของโรงเรียน 
 2. สถานศึกษามีการจัดองค์กรอย่างชัดเจน  บุคลากรเข้าใจบทบาทและภารกิจตรงกันท างานเป็นทีม  
ปฏิบัติตามแผนงานได้ทุกโครงการมีระบบข้อมูลสารสนเทศ การนิเทศ  ติดตาม  ก ากับอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน 
 
5. จุดควรพัฒนำ 

 การประเมินเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนงาน / โครงการ /กิจกรรม  ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีควรด าเนินการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการพัฒนาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  15 มาตรฐาน  ดดยน าผลการประเมินไปจัดท าแฟ้มแผนงาน / โครงการ /กิจกรรม ใน
ปีต่อไปจัดท าเป็นรายงานการประเมินตตนเอง  เพื่อรายงานต้นสังกัด 
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6. หลักฐำนที่ยืนยันควำมส ำเร็จ 

11. 2 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 

กำรประเมินคุณภำพภำยใน 

ผลกำรประเมิน
ตนเองของ
สถำนศึกษำ 

ผลกำรติดตำม
ตรวจสอบโดย

หน่วยงำนต้นสังกัด 

มำตรฐำนด้ำนผู้เรียน   

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ดีเย่ียม  

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม  ที่พึงประสงค์ ดีเย่ียม  

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ดีเย่ียม  

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล   

ดีเย่ียม  

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ดีเย่ียม  

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ดีเย่ียม  

ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ดีเย่ียม  

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดีเย่ียม  

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเย่ียม  

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ดีเย่ียม  

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่สง่เสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ 

ดีเย่ียม  

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฏ
กระทรวง 

ดีเย่ียม  
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มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 

กำรประเมินคุณภำพภำยใน 

ผลกำรประเมิน
ตนเองของ
สถำนศึกษำ 

ผลกำรติดตำม
ตรวจสอบโดย

หน่วยงำนต้นสังกัด 

ด้ำนคุณภำพกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู ้

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

ดีเย่ียม  

ด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย  ตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และ
จุดเน้นที่ก าหนดข้ึน โดยเน้นคุณธรรม จริยธรรม 

ดีเย่ียม  

ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม 

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยเน้น
หลักสูตรสถานศึกษารายวิชาอาเซียนศึกษา ป.1 – ป.6 

ดีเย่ียม  
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ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ในระดับ  4 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน      ระดับดีเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ระดับดีเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ  ระดับดีเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 4 ระบบประกันคุรภำพภำยในที่มีประสิทธิผล    ระดับดีเยี่ยม 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเย่ียม 
ท้ังนี้ เพราะมาตรฐานท่ี ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเย่ียม มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเย่ียม มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่
ในระดับดีเย่ียม มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล อยู่ในระดับดีเย่ียม  

ท้ังนี้ สถานศึกษามุ่งพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างหลากหลายท่ีเป็นไปตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของ
สถานศึกษามีผลส าเร็จบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเย่ียมพัฒนาการของค่าเฉล่ียผลการ
ทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การส่ือสารท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน มีการเรียนแบบห้องเรียนพิเศษ (MEP) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังท่ีปรากฏผลประเมินในมาตรฐานท่ี ๑ ในด้าน
กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเย่ียม 
สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการ
ประเมินและการด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบ
ผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเย่ียม วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามความ
ต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ เทคโนโลยีการสอน
โดยวิธี Knowledge  Sharing  Room  ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหา
รายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดี
เย่ียมโดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการ
บริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง และสถานศึกษาได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก
และองค์กรอื่นๆ 
 
 
 
 
 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม 
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ส่วนที่ ๔ สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเหลือ 
 
    

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
 

     1.) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมี
ผลการประเมินระดับสถานศึกษาและระดับชาติ
เป็นไปตามเกกณฑ์ท่ีก าหนดของทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และนักเรียนกล้าแสดงออก  
ร่าเริงแจ่มใสสุขภาพกายแข็งแรง และเป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
     2.) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง
รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้ทุกคน
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไปมีคะแนนเฉล่ียผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูง
กว่าระดับชาติและมีคะแนนเฉล่ียมากกว่าร้อยละ
๕๐ ทุกกลุ่มสาระฯ ท่ีมีการทดสอบและต่อเนื่อง
มาโดยตลอด 
     3.) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมี
สมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา เป็นท่ียอมรับของ ผู้ปกครอง/ชุมชน 
โดยดูได้จากจ านวนผู้สนใจสมัครเรียนเข้าช้ัน
อนุบาล  และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และภาค
พิเศษ (MEP) เพิ่มขึ้นทุกปี 

 4.) นักเรียนได้เรียนรู้ตามโครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ณ ประเทศสิงคโปร์  และได้
เรียนวิชาภาษาจีน  ตามข้อตกลงกับ
มหาวิทยาลัยเหอหนาน  ประเทศจีน 
 
 
 
 

 

 
    
   1.) การสร้างความรู้ความเข้าใจสร้า
แบบทดสอบเพื่อฝึกทักษะการคิด การวางแผน
ท างาน การแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด
คล่อง  ตัดสินใจในเรื่องต่างๆด้วยการวางระบบ
การคิดท่ีมีเหตุผล 
     2.) การให้ความส าคัญของการอ่าน เขียน คิด
วิเคราะห์  คิดค านวณ  ทักษะทางภาษาสากล  
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ท่ีรอบด้านมากยิ่งขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผล 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและจัดกำรของ
ผู้บริหำรถำนศึกษำ 
 

     1) ผู้บริหาร  บริหารงานแบบมีส่วนร่วม มุ่ง 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ผู้บริหารมีความต้ังใจ มี
ความมุ่งมั่นมีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ท่ี
ดีในการบริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดี
ในการท างาน และคณะ 
กรรมการสถานศึกษามีความต้ังใจ และมีความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาท 
     2) ผู้บริหารให้ความส าคัญ กับความ
ต้องการของครู นักเรียน ในการอ านวยการ
เรียนรู้  ได้แก่ การมีห้องพิเศษต่างๆ มีสระว่าย
น้ า  มีสวนสมุนไพร  มีพื้นท่ีสีเขียว  มีการจัด
บรรยากาศเพื่อการเรียนรู้โรงสถานศึกษามีการ
บริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
สถานศึกษาได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ี
หลากหลายวิธี เช่นการประชุมแบบมีส่วนร่วม 
การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีท่ีสอดคล้องกับ 
ผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา 
ครูผู้สอนสามารถจัดการ 
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และ
จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และ
สถานศึกษาได้ใช้ 
กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็น
ฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
 
 

 
      
 

     1.) ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
เห็นความส าคัญและความจ าเป็นท่ีต้องปรับตัว  
และยอมรับการเปล่ียนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน 
     2.) สถานศึกษาควรสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกองค์กร  เพื่อความ
ร่วมมือในการพัฒนาและยกระดับการศึกษาของ
ผู้เรียน 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่
เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 
 

1.) ครูมีคุณวุฒิ  มีความรู้  ความสามารถสอน
ตรงตามความถนัด  มีความเสียสละมีความ
รับผิดชอบ  จนเกิดวัฒนธรรมในองค์กร 

2.) ครูมุ่งมั่นสูงฝึกฝนนักเรียนไปสู่ความส าเร็จ
ในการประกวดแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ี  ระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศหลายรางวัล 

3.) ครูมีผลงานวิจัยเพื่อใช้ตัดสินแนวการสอน  
เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุง  พัฒนางานของ
ตน  พัฒนางานการสอน  สุดท้ายเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

 

 
 
 

1.) ครูควรพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยี  นวัตกรรมการศึกษา และการ
เรียนรู้แบบ knowe ladge sharing 
room ทุกห้องเรียน 

2.) ครูควรค านึงถึงความส าเร็จของผู้เรียน
ควบคู่กับการเป็นผู้น า  ความมีวินัย  ความ
มีคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียน 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนกำรประกันคุรภำพภำยในที่มี
ประสิทธิผล 
 

1.) ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3 ปีย้อนหลัง  พบว่ามีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  อยู่ในระดับดีเย่ียมทุก 

2.) ผู้บริหาร  บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน เห็นความส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพภายในสถานศึกษา จึงเกิดการ
วางแผน  ร่วมมือ  ยึดถืออุดมการณ์ในการ
พัฒนาสถานศึกษา ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์  
เป้าหมายและพันธกิจ  ท่ีตกลงร่วมกัน 

 
 
 

 
 
 

1.) การประกันคุรภาพภายในสถานศึกษาเป็น
งานต่อเนื่อง  จึงควรทบทวนข้อท่ีควร
ปรับปรุง  เพื่อให้งานพัฒนาก้าวหน้าต่อไป
ยิ่งขึ้น 

2.) สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมินตนเอง
รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง  แต่ยัง
ขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการ
พัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน 
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1. ด้านผู้เรียน 

สถานศึกษามุ่งพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและ
ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความเป็นเลิศ และซ่อมเสริมนักเรียนท่ีมีปัญหาทางด้านอ่าน เขียน คิดค านวณ 
นอกจากนั้นยังมุง่พัฒนาทางด้านคุณธรรม โดยปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตท่ีพอเพียงเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรต่างๆ มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์/ความเป็น
ไทย 

2. ด้านการเรียนการสอน 
  สถานศึกษามุ่งพัฒนาครูผู้สอนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนกรสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
สามารถผลิตส่ือ นวัตกรรม และใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย และส่งเสริมให้ครูใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน 

3. ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา  
สถานศึกษามุ่งพัฒนาระบบและรักษาระดับคุณภาพ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงานสอดคล้องกับการ

กระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม มีระบบการวางแผน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลงานและด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 เนื่องจากสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาขนากใหญ่ ผู้ปกครองต้องการส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้น
ทุกปี  เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้  ดังนั้น 

ความช่วยเหลือท่ีต้องการคือ  

1. การจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงห้องเรียนให้ทันสมัย 
2. บรรจุแต่งต้ังข้าราชการครูในสาขาท่ีขาดแคลน เช่น สาขาศิลปะ วิทยาสาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็น

ต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แนวทางในการพัมนาในอนาคต 

ความต้องการการช่วยเหลือ 
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ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก 
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รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน  O – NET 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  ปีกำรศึกษำ2559 
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รำยงำนกำรประเมินคุณภำพ  ภำยนอกรอบสำม 
พ.ศ. 2554 – 2558 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
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ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยต้นสังกัด 
ปีกำรศึกษำ 2558   

 

 



97 

 

 
 

 
 



98 

 

 
 
 
 
 



99 

 

 
 
 
 
 



100 

 

 
 

 
 
 



101 

 

 
 

 
 
 



102 

 

 
 
 
 
 
 



103 

 

 
 
 
 
 



104 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



105 

 

 
 
 



106 

 

 
 
 
 



107 

 

 
 



108 

 

 
 
 
 



109 

 

 

 
 



110 

 

คณะท ำงำน 
 

 
 
     

                                   
ค ำสั่ง โรงเรียนพระยำประเสริฐสุนทรำศรัย (กระจ่ำง สิงหเสนี) 

ท่ี     ๐๓๒    /  ๒๕๖๐ 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

                                           -------------------------------------------------------------------  
ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

หมวด ๖ มาตรา ๔๗ - ๕๒ มีจุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการศึกษาท่ีต้องมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีการประกันคุณภาพในสถานศึกษาน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานจากภายนอก (สมศ.) ดังนั้น เพื่อให้การ
ด าเนินการประกันคุณภาพของโรงเรียน ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
ดังนี้ 
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ   
 ๑.   หม่อมราชวงศ์โอภาศ  กาญจนะวิชัย   ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
 ๒.   ดต.สนั่น  ปิยะนาจ     กรรมการท่ีเป็นผู้แทนผู้ปกครอง 
 ๓.   นางชนิษฐ์ภา  ไชยพรหม     กรรมการท่ีเป็นผู้แทนครู 
 ๔.   นางสาวสุนิสา  เปียประเสริฐ    กรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
 ๕.   นางวันเพ็ญ  วันทนาศิร ิ     กรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 ๖.   นายฐิติศักดิ ์ ชาติการุณ               กรรมการท่ีเป็นผู้แทนศิษย์เก่า 
 ๗.   พระอาทรปริยัติกิจ     กรรมการท่ีเป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์
 ๘.   พระมหาธีรกานต์  ฐาน วฺฑฺฒโน    กรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรศาสนา 
 ๙.   รศ.ดร.ประสาร บุญเสริม     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๐. นางประไพ  เสนาบุญญฤทธิ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๑. นางสาวเอื้องฟ้า สมบัติพานิช    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๒. นายวีรยุทธ  มีนะโยธิน     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๓. นายบุญเลิศ  บุญน าเสถียร     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๔. นางสาวจินตนา  สุขส าราญ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๕. ผู้อ านวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี)   กรรมการและเลขานุการ  
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
  ๑.๑   นายสมบูรณ์  เสาวคนธ์     ผู้อ านวยการโรงเรียน           ประธานกรรมการ 
  ๑.๒   นางพรทิพา  ค าแหง            ครู คศ. ๓ รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓   นางเรืองศรี  เลิศไกร ครู คศ. ๓ กรรมการ 
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  ๑.๔   นางเสาวนีย์  สนหอม ครู คศ. ๓                       กรรมการ  
  ๑.๕   นางสาวฐานิตา  บุญปลูก ครู คศ. ๒ กรรมการ 
  ๑.๖  นางสาวณปภัช  สุขเกษม                 ครูผู้ช่วย                   ผู้ช่วยกรรมการและ
เลขานุการ 
  ๑.๗  นางจารุฉันท์  ประดับสีห์วสุ              ครู คศ. ๓                      กรรมการและ
เลขานุการ 
หน้ำที่   ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก ก ากับ นิเทศ ติดตามประเมินผลในการเตรียมการ ประสานงาน
กับคณะกรรมการทุกฝ่าย เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
๒. คณะกรรมกำรกลำง 
    ๒.๑   นายสมบูรณ์  เสาวคนธ์      ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานท่ีปรึกษา 
    ๒.๒   นางพรทิพา  ค าแหง ครู คศ. ๓ ท่ีปรึกษา 
    ๒.๓   นางจารุฉันท์  ประดับสีห์วสุ                ครู คศ. ๓ ประธานกรรมการ 
    ๒.๔   นางสาวณปภัช  สุขเกษม                     ครูผู้ช่วย                         รองประธานกรรมการ 
    ๒.๕   นางมยุรี   เหลืองสินศิริ                  ครู คศ. ๓ กรรมการ 
    ๒.๖   นางมลทิพย์   ดานาคแก้ว  ครู คศ. ๓ กรรมการ 
    ๒.๗   นางสาวศุภผล  ตาเทพ  ครู คศ. ๒ กรรมการ 
    ๒.๘   นางสิริพร   กุ่ยกระโทก  ครู คศ. ๓ กรรมการ 
    ๒.๙   นางสาวรัตนา  ยืนยง ครู คศ. ๑ กรรมการ 
    ๒.๑๐ นายพลากร  เมืองมูล ครู คศ. ๑ กรรมการ  
    ๒.๑๑ นางปัทมา  เทศประเสริฐ ครู คศ. ๓ กรรมการ 
    ๒.๑๒ นางพจนีย์  บุญมีวิเศษ ครู คศ. ๓ กรรมการ 
    ๒.๑๓ นางพัชราภรณ์  ทองม่วง  ครู คศ. ๒ กรรมการ 
    ๒.๑๔ นางสาวอุมาพร  บุญเปียก                    ครู คศ. ๒ กรรมการ 
    ๒.๑๕ นางไพรรินทร์  พวงจินดา ครู คศ. ๓ กรรมการ 
    ๒.๑๖ นางพนารัตน์   จารีตพิทยา ครู คศ. ๓ กรรมการ 
    ๒.๑๗ นางสาววราภรณ์  ช้างอยู่ ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
    ๒.๑๘ นางสาวปฐมาภรณ์  แก้วฤาชัย ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
    ๒.๑๙ นางวิไล   ดวงดี  พนักงานราชการ  กรรมการ 
    ๒.๒๐ นางสาวละอองดาว  แสงเพชร  ครู คศ. ๑             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๒.๒๑ นางสาวชุติมา  จงใจงาม ครูผู้ช่วย               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๒.๒๒ นายพิพรรธ  ไกรวัฒนพงศ์ ครู คศ. ๑             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๒.๒๓ นางสาวนันท์นภัส  พรกลาง ครูผู้ช่วย               กรรมการและเลขานุการ  
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มีหน้ำที่   
๑. ก าหนด ขอบข่ายรายละเอียดเกณฑ์ตัวบ่งช้ีตามมาตรฐานท่ีรับผิดชอบร่วมกับ    
    คณะกรรมการ ให้ครอบคลุมชัดเจน ถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
๒. รวบรวมผลการประเมินของทุกมาตรฐาน มาแปลความหมาย สรุปผลการวิเคราะห์ สรุปผลการ 
    ประเมินเป็นความเรียงให้สอดคล้องครอบคลุม และเหมาะสมกับทุกกิจกรรม หรือภาพ  
    เหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ให้ชัดเจนรูปธรรม  
 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
๓.๑ ด้ำนคุณภำพผู้เรียน (มฐ.๑ - ๖) 
 นางพรทิพา  ค าแหง ครู คศ. ๓ ประธานท่ีปรึกษา 
มำตรฐำนที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภำวะท่ีดีและมีสุนทรียภำพ 
 ๑. นางมลทิพย์   ดานาคแก้ว   ครู คศ. ๓ ประธานกรรมการ 
   ๒. นางเรืองศรี   เลิศไกร  ครู คศ. ๓  รองประธานกรรมการ 
   ๓. นายปฏิพัทธ์   รุ่งโรจน์ทวีรัตน์ ครู คศ.๑ กรรมการ 
   ๔. นายพิเชษฐ์  ขุนวังกรด  ครู คศ.๑ กรรมการ      
   ๕. นายพิพรรธ  ไกรวัฒนพงศ์ ครู คศ. ๑                    กรรมการ       
   ๖. นางสาวณิชากานต์  บุญรุ่ง                         ครู คศ.๑ กรรมการและ
เลขานุการ 
มำตรฐำนที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 
 ๑. นางสาวอุมาพร  บุญเปียก                         ครู คศ. ๑            ประธานกรรมการ 
    ๒. นางเกศมณี   พันธ์พัฒนากุล  ครู คศ. ๓ รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางชนิษฐ์ภา  ไชยพรหม            ครู คศ. ๓ กรรมการ 
    ๔. นางสาวกาญจนา  ดอนพลก้อม ครูอัตราจ้าง กรรมการ       
    ๕. นางชญานันต์  ไชยมานันท์ ครู คศ. ๑                     กรรมการ       
    ๖. นางสาวประภัสสร   นรวรรณ  ครู คศ. ๑       กรรมการและ
เลขานุการ 
มำตรฐำนที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
 ๑. นางมยุรี   เหลืองสินศิริ  ครู คศ. ๓   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางปัทมา   เทศประเสริฐ  ครู คศ. ๓  รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางวณี   ม่วงแพรสี                       ครู คศ. ๓  กรรมการ 
 ๔. นางพัชราภรณ์  ทองม่วง                  ครู คศ. ๒ กรรมการ 
 ๕. นางสาวเมธาวดี  จันทรโชติ               ครู คศ. ๑ กรรมการ 
 ๖. นางสาวศรินทิพย์  บุญเติม                ครู คศ. ๑                  กรรมการและเลขานุการ 
มำตรฐำนที่ ๔ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบคิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมี
สติสมเหตุสมผล 
    ๑. นายเมย์  เนาวรัตน์ ครู คศ. ๑ ประธานกรรมการ 
    ๒. นางพจนีย์   บุญมีวิเศษ  ครู คศ. ๓ กรรมการ 
    ๓. นางสาวปวีณา  โค้วจ ารัส  ครู คศ. ๑ กรรมการ 
    ๔. นางเพียรพร   เจริญสืบสกุล              ครู คศ. ๓ กรรมการ 
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    ๕. นางสาวเบญจพร  นาคอ้าย ครูผู้ช่วย กรรมการ  
    ๖. นางวุฒิไกร  ค าผุย ครูอัตราจ้าง               กรรมการและเลขานุการ 
 
 
มำตรฐำนที่ ๕ ผู้เรียนมีควำมรู้ และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร 
  ๑. นางพรทิพา  ค าแหง ครู คศ. ๓  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวศุภผล  ตาเทพ  ครู คศ. ๒   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นายณัฐดนัย เดชมา ครูผู้ช่วย กรรมการ 
  ๔. นางสาวอุมาพร  บุญเปียก ครู คศ. ๒ กรรมการ 
  ๕. นางสาวสัยธิชน  ชนกพัฒนกุล ครู คศ. ๑ กรรมการ 
  ๖. นางวราลักษณ์  เต็มสิทธิ์ ครู คศ. ๑ กรรมการและ
เลขานุการ 
มำตรฐำนที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดี
ต่ออำชีพสุจริต 
 ๑. นางสาวศุภผล   ตาเทพ ครู คศ. ๒  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางนฤมล   เจียรวิจิตร  ครู คศ. ๓  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายเส็ง   บุดดา ครู คศ. ๑ กรรมการ 
 ๔. นายพงศธร  บุญชิต        ครูผู้ช่วย           กรรมการ 
 ๕. นายสัตยา  เกษาพร ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 ๖. นายเรวัฒ  โสดาพรหม ครู คศ. ๑                  กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒ มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ (มฐ.๗ – ๑๒) 
 นายสมบูรณ์  เสาวคนธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานท่ีปรึกษา 
 
มำตรฐำนที่ ๗ ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำทีอ่ย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล 
 ๑. นางสิริพร  กุ่ยกระโทก   ครู คศ. ๓ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสัญญา   บุญวิเศษ  ครู คศ. ๓ รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวธนพร  วรบุตร            ครู คศ. ๒ กรรมการ 
 ๔. นางสาวชญานันต์  ไชมานันท์    ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๕. นางสุปรียา  สว่างศรีสกุล ครู คศ. ๑                       กรรมการ   
 ๖. นางสาวจุฑารัตน์  อยู่สุข                    ครูอัตราจ้าง                กรรมการและเลขานุการ 
มำตรฐำนที่ ๘ ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล 
 ๑. นางสาวฐานิตา  บุญปลูก ครู คศ. ๒  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวอุมาพร  บุญเปียก ครู คศ. ๒  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางปุณยนุช  วงค์ศรี     ครู คศ. ๒ กรรมการ 
 ๔. นายวุฒิไกร  ค าผุย ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 ๕. นายเรวัฒ  โสดาพรหม ครู คศ. ๑ กรรมการ  
 ๖. นางสาวละอองดาว  แสงเพชร             ครู คศ. ๑                   กรรมการและเลขานุการ 
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มำตรฐำนที่ ๙ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อยำ่งมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
 ๑. นางชนิษฐ์ภาณ์   ไชยพรหม ครู คศ. ๓ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวรัตนา  ยืนยง ครู คศ. ๑  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวศรินทิพย์  บุญเติม ครู คศ. ๑  กรรมการ 
 ๔. นางจารุวรรณ  ผดุงศิลป์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 ๕. นายสาธิต  โคตรสงคราม พนักงานราชการ  กรรมการ 
 ๖. นายยุทธชัย  แก้วพิลา ครูผู้ช่วย                    กรรมการและเลขานุการ 
มำตรฐำนที่ ๑๐ สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพ ผู้เรียน
อย่ำงรอบด้ำน 
     ๑. นางไพรรินทร์   พวงจินดา  ครู คศ. ๓  ประธานกรรมการ 
     ๒. นางพรทิพา  ค าแหง ครู คศ. ๓  รองประธานกรรมการ 
     ๓. นางชูศรี   ฉันทกุล  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
     ๔. นางสาวจุฑารัตน์   อยู่สุข ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
     ๕. นายณัฐดนัย  เดชมา ครูผู้ช่วย กรรมการ 
     ๖. นางสาวเบญจพร  นาคอ้าย                    ครูผู้ช่วย                     กรรมการและเลขานุการ 
มำตรฐำนที่ ๑๑ สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อม และกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็ม
ศักยภำพ 
    ๑. นายเรวัฒ   โสดาพรหม ครู คศ. ๑  ประธานกรรมการ 
    ๒. นายสมรรถ   สุขเจริญ ครู คศ. ๒  รองประธานกรรมการ 
    ๓. นายพีระวัฒ  มักกะสัน ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
    ๔. นายธีรวัฒน์  ดอนอินอาจ           พนักงานราชการ กรรมการ 
    ๕. นายพิพรรธ  ไกรวัฒนพงศ์ ครู คศ. ๑ กรรมการ 
    ๖. นายพิเชษฐ์  ขุนวังกรด  ครู คศ. ๒               กรรมการและเลขานุการ 
มำตรฐำนที่ ๑๒ สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
    ๑. นางจารุฉันท์  ประดับสีห์วสุ  ครู คศ. ๓  ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสาวณปภัช  สุขเกษม                     ครูผู้ช่วย  รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางสาวปภัสสร  นรวรรณ  ครู คศ. ๑ กรรมการ 
 ๔. นางสาวละอองดาว  แสงเพชร ครู คศ. ๑ กรรมการ 
    ๕. นางสาวชุติมา  จงใจงาม ครูผู้ช่วย        กรรมการ       
    ๖. นางสาวนันท์นภัส  พรกลาง ครูผู้ช่วย                      กรรมการและเลขานุการ 
๓.๓ มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ (มฐ.๑๓) 
  นายสมบูรณ์  เสาวคนธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานท่ีปรึกษา 
มำตรฐำนที่ ๑๓ สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนนุ ให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
    ๑. นางสาวกนกกร  ฉัตรหิรัญเลิศ ครู คศ. ๒  ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสาวอารีรัตน์  ศรีคง   ครู คศ. ๑ รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางศิวลี  สิทธิเวทย์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
    ๔. นางชญานันต์  ไชยมานันท์           ครู คศ. ๑ กรรมการ 
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    ๕. นางสาวลัดดาวัลย์  จันดาหัวดง ครูผู้ช่วย กรรมการ 
    ๖. นางสาวปรียา  พุ่มมีจิตร ครู คศ. ๑                     กรรมการและเลขานุการ 
 
๓.๔ มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
นายสมบูรณ์  เสาวคนธ์   ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานท่ีปรึกษา 
มำตรฐำนที่ ๑๔ กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ และจุดเน้นที่ก ำหนดขึ้น 
                   (คุณธรรมจริยธรรม) 
    ๑. นางเสาวนีย์  สนหอม  ครู คศ. ๓ ประธานกรรมการ 
    ๒. นางวณี  ม่วงแพรสี ครู คศ. ๓  รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางสาวณิชากานต์  บุญรุ่ง  ครู คศ. ๑ กรรมการ 
    ๔. นางสาวรัตนา  ยืนยง ครู คศ. ๑  กรรมการ 
    ๕. นางปัทมา  เทศประเสริฐ ครู คศ. ๓ กรรมการ 
    ๖. นางสาวปวีณา  โค้วจ ารัส ครู คศ. ๑                 กรรมการและเลขานุการ  
๓.๕ มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม 
    นายสมบูรณ์  เสาวคนธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานท่ีปรึกษา 
มำตรฐำนที่ ๑๕ กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำและ      
                   ส่งเสริมสถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพสูงขึ้น(อำเซียน) 
    ๑. นางเกศมณี  พัน์พัฒนกุล  ครู คศ. ๓ ประธานกรรมการ 
    ๒. นางเรืองศรี  เลิศไกร  ครู คศ. ๓  รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางสาวภัทธรินทร์  นิลสระคู ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
    ๔. นายพงศธร  บุญชิต  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
    ๕. นางสาวปรียา  พุ่มมีจิตร ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
    ๖. นางปุณยนุช  วงศ์ศรี        ครู คศ. ๒                  กรรมการและเลขานุการ 
๔. คณะกรรมกำรกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย 
๔.๑ มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน (มฐ. ๑ – ๔) 
    นางพรทิพา  ค าแหง ครู คศ. ๓ ประธานท่ีปรึกษา 
มำตรฐำนที่ ๑ เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย 
    ๑. นางพนารัตน์   จารีตพิทยา ครู คศ. ๓ ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสาววราภรณ์  ช้างอยู่ ครูผู้ช่วย รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางสาวปฐมาภรณ์  แก้วฤาชัย ครูผู้ช่วย กรรมการ 
    ๔. นางสาวอรอุมา  รักษ์แดง  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
    ๕. นางสาววลัยลักษณ์  อินธิชัย ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
    ๖. นางสาววิไล   ดวงดี พนักงานราชการ          กรรมการและเลขานุการ 
มำตรฐำนที่ ๒ เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ และจิตใจ 
   ๑. นางสาวปฐมาภรณ์  แก้วฤาชัย ครูผู้ช่วย ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาววลัยลักษณ์  อินธิชัย ครูอัตราจ้าง รองประธานกรรมการ 
   ๓. นางสาวอรอุมา  รักษ์แดง  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
   ๔. นางสาววิไล   ดวงดี พนักงานราชการ                 กรรมการ  
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   ๕.  นางพนารัตน์   จารีตพิทยา ครู คศ. ๓ กรรมการ 
   ๖.  นางสาววราภรณ์  ช้างอยู่ ครูผู้ช่วย                    กรรมการและเลขานุการ 
 
มำตรฐำนที่ ๓ เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม 
   ๑. นางสาววิไล   ดวงดี พนักงานราชการ ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาววราภรณ์  ช้างอยู่ ครูผู้ช่วย รองประธานกรรมการ 
   ๓. นางสาวอรอุมา  รักษ์แดง  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
   ๔. นางสาววลัยลักษณ์  อินธิชัย ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
   ๕. นางสาวปฐมาภรณ์  แก้วฤาชัย ครูผู้ช่วย กรรมการ 
   ๖. นางพนารัตน์   จารีตพิทยา ครู คศ. ๓                    กรรมการและเลขานุการ 
มำตรฐำนที่ ๔ เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ 
   ๑. นางสาววราภรณ์  ช้างอยู่ ครูผู้ช่วย ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาววิไล   ดวงดี พนักงานราชการ รองประธานกรรมการ 
   ๓. นางสาวอรอุมา  รักษ์แดง  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
   ๔. นางพนารัตน์   จารีตพิทยา ครู คศ. ๓ กรรมการ 
   ๕. นางสาวปฐมาภรณ์  แก้วฤาชัย ครูผู้ช่วย กรรมการ 
   ๖. นางสาววลัยลักษณ์  อินธิชัย ครูอัตราจ้าง กรรมการและ
เลขานุการ 
๔.๒ มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ (มฐ. ๕ – ๘) 
  นายสมบูรณ์  เสาวคนธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานท่ีปรึกษา 
มำตรฐำนที่ ๕ ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำทีอ่ย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
  ๑. นางพนารัตน์   จารีตพิทยา ครู คศ. ๓                         ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาววลัยลักษณ์  อินธิชัย ครูอัตราจ้าง รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาววิไล   ดวงดี พนักงานราชการ กรรมการ 
  ๔. นางสาวปฐมาภรณ์  แก้วฤาชัย ครูผู้ช่วย กรรมการ 
  ๕. นางสาววราภรณ์  ช้างอยู่ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
  ๖. นางสาวอรอุมา  รักษ์แดง  ครูอัตราจ้าง                กรรมการและเลขานุการ 
มำตรฐำนที่ ๖ ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
   ๑. นางสาววลัยลักษณ์  อินธิชัย ครูอัตราจ้าง ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาววราภรณ์  ช้างอยู่ ครูผู้ช่วย รองประธานกรรมการ 
   ๓. นางสาววิไล   ดวงดี พนักงานราชการ กรรมการ 
   ๔. นางพนารัตน์   จารีตพิทยา ครู คศ. ๓ กรรมการ 
   ๕. นางสาวปฐมาภรณ์  แก้วฤาชัย ครูผู้ช่วย กรรมการ 
   ๖. นางสาวอรอุมา  รักษ์แดง  ครูอัตราจ้าง                กรรมการและเลขานุการ 
 
มำตรฐำนที่ ๗ แนวกำรจัดกำรศึกษำ 
   ๑. นางสาววิไล   ดวงดี พนักงานราชการ ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาววลัยลักษณ์  อินธิชัย ครูอัตราจ้าง รองประธานกรรมการ 
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   ๓. นางพนารัตน์   จารีตพิทยา ครู คศ. ๓                         กรรมการ 
   ๔. นางสาวปฐมาภรณ์  แก้วฤาชัย ครูผู้ช่วย กรรมการ   
   ๕. นางสาวอรอุมา  รักษ์แดง  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
   ๖. นางสาววราภรณ์  ช้างอยู่ ครูผู้ช่วย                   กรรมการและเลขานุการ 
มำตรฐำนที่ ๘ สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
   ๑. นางพนารัตน์   จารีตพิทยา ครู คศ. ๓ ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวอรอุมา  รักษ์แดง  ครูอัตราจ้าง รองประธานกรรมการ 
   ๓. นางสาววิไล   ดวงดี พนักงานราชการ  กรรมการ 
   ๔. นางสาวปฐมาภรณ์  แก้วฤาชัย ครูผู้ช่วย กรรมการ 
   ๕. นางสาววราภรณ์  ช้างอยู่ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
   ๖. นางสาววลัยลักษณ์  อินธิชัย ครูอัตราจ้าง                กรรมการและเลขานุการ 
๔.๓ มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ (มฐ. ๙) 
 นายสมบูรณ์  เสาวคนธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานท่ีปรึกษา 
มำตรฐำนที่ ๙ สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง  ส่งเสริม  สนับสนนุ ให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   ๑. นางพนารัตน์   จารีตพิทยา ครู คศ. ๓ ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาววิไล   ดวงดี พนักงานราชการ ประธานกรรมการ 
   ๓. นางสาวอรอุมา  รักษ์แดง  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
   ๔. นางสาววลัยลักษณ์  อินธิชัย ครูอัตราจ้าง กรรมการ  
   ๕. นางสาววราภรณ์  ช้างอยู่ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
   ๖. นางสาวปฐมาภรณ์  แก้วฤาชัย ครูผู้ช่วย                      กรรมการและเลขานุการ 
 
๔.๔ มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ (มฐ.๑๐) 
 นางนายสมบูรณ์  เสาวคนธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานท่ีปรึกษา 
มำตรฐำนที่ ๑๐ กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมปรัชญำ  วิสัยทัศน์  และจุดเน้น 
                   ของกำรศึกษำปฐมวัย 
 ๑. นางสาววลัยลักษณ์  อินธิชัย ครูอัตราจ้าง ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาววราภรณ์  ช้างอยู่ ครูผู้ช่วย รองประธานกรรมกร       
 ๓. นางพนารัตน์   จารีตพิทยา ครู คศ. ๓ กรรมการ 
 ๔. นางสาวปฐมาภรณ์  แก้วฤาชัย ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 ๕. นางสาววิไล   ดวงดี พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๖. นางสาวอรอุมา  รักษ์แดง  ครูอัตราจ้าง                กรรมการและเลขานุการ 
๔.๕ มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม (มฐ.๑๐) 
 นายสมบูรณ์  เสาวคนธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานท่ีปรึกษา 
มำตรฐำนที่ ๑๑ กำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อยกระดับ 
                   คุณภำพให้สูงขึ้น(อำเซียน) 
 ๑. นางสาวปฐมาภรณ์  แก้วฤาชัย ครูผู้ช่วย ประธานกรรมการ 
 ๒. นางพนารัตน์   จารีตพิทยา ครู คศ. ๓                         รองประธานกรรมกร       
 ๓. นางสาววลัยลักษณ์  อินธิชัย ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
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 ๔. นางสาววิไล   ดวงดี พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๕. นางสาวอรอุมา  รักษ์แดง  ครูอัตราจ้าง                     กรรมการ 
 ๖. นางสาววราภรณ์  ช้างอยู่ ครูผู้ช่วย                    กรรมการและเลขานุการ 
๕. คณะกรรมกำรจัดพิมพ์และจัดท ำรูปเล่มรำยงำน 
  ๑. นางจารุฉันท์  ประดับสีห์วสุ ครู คศ. ๓  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางพนารัตน์   จารีตพิทยา  ครู คศ. ๓ รองประธานกรรมการ         
  ๓. นางอุมาพร   บุญเปียก ครู คศ. ๑ กรรมการ 
  ๔. นายณัฐดนัย  เดชมา ครูผู้ช่วย กรรมการ 
  ๕. นางสาวปฐมาภรณ์  แก้วฤาชัย ครูผู้ช่วย กรรมการ 
  ๖. นางสาวศุภผล   ตาเทพ  ครู คศ. ๒ กรรมการ 
  ๗. นางสาวละอองดาว   แสงเพชร              ครู คศ. ๑ กรรมการ 
  ๘. นางสาวรัตนา  ยืนยง                          ครู คศ. ๑ กรรมการ 
  ๙. นางสาวประภัสสร   นรวรรณ ครู คศ. ๑ กรรมการ 
  ๑๐. นายเส็ง   บุดดา  ครู คศ. ๑ กรรมการ 
  ๑๒. นายเรวัฒ   โสดาพรหม  ครู คศ. ๑ กรรมการ 
  ๑๓. นายเมย์  เนาวรัตน์ ครู คศ. ๑ กรรมการ 
  ๑๔. นางสาวณิชกานต์  บุญรุ่ง ครู คศ. ๑ กรรมการ 
  ๑๕. นายพิพรรธ  ไกรวัฒนพงศ์ ครู คศ. ๑ กรรมการ 
  ๑๖. นายพงศธร  บุญชิต ครูผู้ช่วย กรรมการ 
  ๑๗. นายพิเชษฐ์  ขุนวังกรด ครู คศ. ๒ กรรมการ 
  ๑๘. นางสาวกาญจนา  ดอนพลก้อม  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
  ๑๙. นางขวัญฤทัย  อยู่มันทุกะ  ลูกจ้างประจ า กรรมการ 
  ๒๐. นางสาวชุติมา  จงใจงาม ครูผู้ช่วย กรรมการ 
  ๒๑. นางสาวนันท์นภัส  พรกลาง ครูผู้ช่วย                    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่   จัดพิมพ์และจัดท ารูปเล่มรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
 

 
ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๑๐   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

 
 
 

(นายสมบูรณ์  เสาวคนธ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 

 


