
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
สังกัดเมืองพัทยา  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 



ค ำน ำ 
 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557  เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นการส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแล ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด ให้สามารถจัดการศึกษาได้มีคุณภาพ
ตามที่มาตรฐานก าหนดไว้ และในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สถานศึกษา
จ าเป็นต้องจัดท างานงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
รวมทั้งเสนอต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพ่ือรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) สังกัดเมืองพัทยา ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาทั้ง 16 มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพตามรายงานการประเมิน
ตนเองฉบับนี้มาเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
 
        โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 



สำรบัญ 

 
เรื่อง                      หน้ำ 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียน   1 

ตอนที่ 1  ข้อมูลพ้ืนฐาน                     3 

ตอนที่ 2  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา           45 

-  การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา            51 

ตอนที่ 3   ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา              95 

-  ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา           178 

ตอนที่ 4  สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้               280 

ภาคผนวก                    287 
รายชื่อคณะท างาน                  302 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา 2 ประจ าปีการศึกษา 2559 

 ตามที่โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)  ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
2559  ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้  โดยจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดนี้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

สรุปผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ 1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่

เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 2   ผู้บริหารสถานศึกษา  มี คุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผู้น า  และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 3  สถานศึกษามีจ านวนเด็กมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา    

มาตรฐานที่   4    สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่   5    สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่   6    สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 7  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็น
มาตรการเสริม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 

5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ 9   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  10   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเหมาะสมตามวัย 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  11   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม เหมาะสมตามวัย      5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่   12   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 4.89 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่   13   สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่   14   ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและ   
ชุมชน 

5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.99 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ 4.99 มีคุณภาพระดับ ดีเยีย่ม 
             การรับรองมาตรฐานการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

 มีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษามีค่าเฉลีย่                                          
                   ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป                      ใช่ ไม่ใช่ 

 มีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกวา่ 11 มาตรฐาน  ใช่ ไม่ใช่ 

 ไม่มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง   ใช่ ไม่ใช่ 
สรุปว่า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม  ได้ ไม่ได้ มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

สรุปผลการ
ประเมนิ 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ 1  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ  

5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  2  ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น าและมีความสามารถใน
การบริหารจัดการศึกษา  

5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  3  สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนมีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ 4      สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 5  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 6  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 7    สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็น
มาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 

5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา    
มาตรฐานที่  9  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 10    ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน 4.50 ดีมาก ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 11 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

4.50 ดีมาก ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 12 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 13 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 16 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง
และชุมชน 

5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.94 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ 4.94 มีคุณภาพระดับดีเยี่ยม 
การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 มีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป      ใช่ ไม่ใช่ 

 มีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่า 12 มาตรฐาน  ใช่ ไม่ใช่ 

 ไม่มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง   ใช่ ไม่ใช่ 
สรุปว่า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม  ได้ ไม่ได้ มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ตอนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)  ตั้งอยู่เลขท่ี  5/70   หมู่ที่  2  ต าบล นาเกลือ  ถนน  สุขุมวิท  
ต าบล  นาเกลือ  อ าเภอ  บางละมุง  จังหวัด  ชลบุรี  รหัสไปรษณีย์  20150  โทรศัพท์  0-3822-1264   โทรสาร  
0-3822-1264   E-mail : schoolpattaya2@gmail.com  website  http://schoolpattaya2.ac.th   สังกัด 
เมืองพัทยา  อ าเภอ  บางละมุง  จังหวัด  ชลบุรี  เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา จ านวน  
41  ห้องเรียน  โรงเรียนมีเนื้อที่  19  ไร่  12  ตารางวา  
 
  ประวัติความเป็นมาโรงเรียน(โดยสังเขป) 

โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)  นี้  หลวงสรรค์ประสาสน์  นายอ าเภอบางละมุง ตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติประถมศึกษา  เมื่อวันที่  17 พฤษภาคม  2466  เดิมตัวสถานศึกษาตั้งอยู่ในวัดช่องลมนาเกลือ  
โดยมีนายอากรยัง  ทิมกระจ่าง  ปลูกสร้างตัวสถานศึกษาให้  เป็นรูปทรงมนิลา  หลังคามุงจาก  มีขนาดกว้าง 3 วา  
ยาว  3 วา  ต่อมาตัวสถานศึกษาช ารุดผุพังลง  ขุนวัฒน์วิจารณ์  นายอ าเภอคนต่อมา ได้ร่วมกับพระคุณเจ้าสมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย์  (เจริญ  สุขบท)  เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทร์  และราษฎรในต าบลนาเกลือ  กับเจ้าอาวาสวัด
ช่องลม  จัดสร้างขึ้นใหม่  แต่ได้ย้ายตัวสถานศึกษาไปสร้างในที่ดินของทางราชการที่สงวนเอาไว้  ติดอยู่กับวัดช่อง
ลมทางทิศใต้  ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานศึกษาอยู่ในขณะนี้นั่นเอง 

อาคารเรียนหลังใหม่นี้สร้างขึ้นในปี  พ.ศ. 2477 ตัวสถานศึกษาเป็นตึก  2  ชั้น ก่อสร้างด้วยคอนกรีต  
ทรงปั้นหยา  หลังคามุงกระเบื้อง  มีขนาดกว้าง 4 วา  ยาว 12 วา มีมุขยื่นตรงกลาง  หน้าห้องมีระเบียงกว้าง 
1 วา  มีห้องเรียนรวม 6 ห้อง  หน้ามุขทั้งชั้นบนและล่างเป็นห้องครูใหญ่และห้องพักครู  สร้างเสร็จในปี 
พ.ศ. 2478  ทางกระทรวงศึกษาธิการตั้งชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลต าบลนาเกลือ 1 (เจริญราษฎร์บางละมุง)  
และใช้เป็นที่เล่าเรียน  ขึ้นอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการ  ต่อมากระทรวงศึกษาธิการให้เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนบ้าน
นาเกลือ  (เจริญราษฎร์อุทิศ)   
 ต่อมาในวันที่ 1 ตุลาคม  2509  ทางราชการได้โอนให้โรงเรียนนี้ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 
 ในปี พ.ศ. 2521  ทางราชการได้ยกฐานะสุขาภิบาลนาเกลือขึ้นเป็นเมืองพัทยา  สถานศึกษานี้จึงได้โอน
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีไปสังกัดเมืองพัทยา เมื่อวันที่  29  พฤศจิกายน  2521  แ ละใช้ชื่อ
สถานศึกษาใหม่ว่า “โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)” จนถึงปัจจุบัน 
 
 
 
 

http://schoolpattaya2.ac.th/
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แผนผังบริเวณโรงเรียน 

 
 
2. ข้อมูลผู้บริหาร 
  1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา นายพูลศักดิ์  พงษ์พิพัฒน์วัฒนา  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท    
สาขาบริหารการศึกษา  โทรศัพท์  08-9044-1616  e-mail :  schoolpattaya2@gmail.com   ด ารงต าแหน่งที่
โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 1 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2553  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 6 ปี 3 เดือน 
  2) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา(ตามมาตรฐานต าแหน่ง)  จ านวน 1 คน 
      ชื่อ-สกุล นางภัทรวดี  เข้มแข็ง  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท    สาขาบริหารการศึกษาโทรศัพท์ 
08-1938-0568   e-mail:  Phattarawadeekk@gmail.com   รับผิดชอบงานวิชาการ  งานบุคลากร  งานธุรการ
การเงิน/พัสดุ  งานอาคารสถานที่  งานสัมพันธ์ชุมชน  และงานกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 

mailto:schoolpattaya2@gmail.com
mailto:Phattarawadeekk@gmail.com
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3. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
  3.1  ข้าราชการครู/พนักงานครู 

 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนกลุ่มสาระ          
การเรียนรู้ 

จ านวนคร้ัง
และชั่วโมง
ท่ีเข้ารับการ
พัฒนา/ปี 

1 นายพูลศักดิ ์ พงษ์พิพัฒน์วัฒนา 54 28  ผอ/ช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ./
กศ.ม. 

เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา/การบริหาร

การศึกษา 

- 20/120 

2 นางภัทรวด ี เข้มแข็ง 48 23 รอง/
ช านาญการ

พิเศษ 

ค.บ./
กศ.ม. 

ดนตรีศึกษา/การ
บริหารการศึกษา 

- 17 /90  

3 นางสุกัญญา  ปานทับ 60 37  ครู
เชี่ยวชาญ 

กศ.บ. การประถมศึกษา สังคมศึกษาฯ 4 /30  

4 นางสาวเสริมศรี  พรหมมินทร ์ 58 37  ครู
เชี่ยวชาญ 

ศษ.บ. คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย 5 /44 

5 นางผจงจิตร  ชีวพัฒนพิบูลย์ 53 23  ครู
เชี่ยวชาญ 

คอ.บ./
วท.ม. 

เทคโนโลยีเกษตร/
ครุศาสตรเ์กษตร 

การงานอาชีพฯ 8 /64  

6 นางมณีรตัน ์  คงวัฒนะ 60 41  ครูช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. การประถมศึกษา คณิตศาสตร ์ 4 /24  

7 นางระเบียบ  หนูห่วง 59 35  ครูช านาญ
การพิเศษ 

ศษ.บ. การบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษาฯ 1 /16  

8 นางนารี  จูงจิตรด ารงค ์ 54 31  ครูช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. นาฏศิลป ์ ศิลปะ 5 /48  

9 นางสาวสุวรรณา  เพ็งกลา 48 23  ครูช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. คหกรรมศาสตร ์ ปฐมวัย 3 /24  

10 นางสมนึก  พงศ์พัฒน ์ 59 23  ครูช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. สังคมศาสตร ์ ปฐมวัย 3 /24  

11 นางพิกุล  เผยกระโทก 54 23  ครูช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร ์ ปฐมวัย 3 /28  

12 นางกชกร  ปรีสงค ์ 38 13  ครูช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ./
กศ.ม. 

ฟิสิกส์/การบรหิาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร ์ 10 /68  

13 นายพลทวีรัชต ์ วิชญธีรากุล 43 18  ครูช านาญ
การพิเศษ 

 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร ์ 3 /24  
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนกลุ่มสาระ          
การเรียนรู้ 

จ านวนคร้ัง
และชั่วโมง
ท่ีเข้ารับการ
พัฒนา/ปี 

14 นางเรวด ี สการันต ์ 53 14 ครูช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ./
ศษ.ม. 

การศึกษาปฐมวัย/
การบริหาร
การศึกษา 

ปฐมวัย 3 /24  

15 นางสาวจรูญทรัพย ์  ใจดีเย็น 36 14  ครูช านาญ
การพิเศษ 

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 6 /130  

16 นางสาวณฐณิ ี เวชกุล 35 11 ครูช านาญ
การพิเศษ 

กศ.บ./
กศ.ม. 

การประถมศึกษา คณิตศาสตร ์ 3 /24  

17 นางสาวสายชล  โชติธนากิจ 35 11 ครูช านาญ
การพิเศษ 

กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 4 /72  

18 นางสาวบุญครอง  กกกลิ่น 54 18 ครูช านาญ
การ 

ค.บ. สังคมศึกษา ปฐมวัย 3 /28  

19 นางสาวกิ่งแก้ว  ทองทิพย์ 36 11 ครูช านาญ
การ 

คบ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 7 /48  

20 นางสาวกรกช  มณีรตัน ์ 37 11 ครูช านาญ
การ 

ค.บ./
กศ.ม. 

การประถมศึกษา/
การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร ์ 4 /90  

21 นางสาวสุรภา หล่อทอง 51 11 ครูช านาญ
การ 

ค.บ. ศิลปศึกษา ภาษาไทย 4 /24  

22 นางสาวแขไข  จันทร์บวร 36 11 ครูช านาญ
การ 

กศ.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย 4 /24  

23 นางวิมลฤด ี วิกาสอน 38 11 ครูช านาญ
การ 

ศษ.บ. การประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ 5 /40  

24 นางสาวเกศิน ี สนธิศิร ิ 34 11 ครูช านาญ
การ 

กศ.บ. วิทยาศาสตร-์
คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์ 4 /24  

25 นางสุขฤทัย  ขอพรกลาง 41 11 ครูช านาญ
การ 

วท.บ./
กศ.ม. 

สุขศึกษา/การ
บริหารการศึกษา 

ภาษาไทย 3 /24  

26 นายพัฒนพงษ ์ ตราชู 42 8 ครูช านาญ
การ 

วท.บ./
กศ.ม. 

พลศึกษา/การ
บริหารการศึกษา 

พลศึกษา 3 /24  

27 นางสาวฤทัยวรรณ  สรา้งเจรญิ 36 11 ครูช านาญ
การ 

วท.บ./
กศ.ม. 

สถิติศาสตร/์การ
บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร ์ 5 /90  

28 นางสาววราภสัร ์ บุญน่วม 39 6  ครูช านาญ
การ 

ศษ.บ./
ศษ.ม. 

การประถมศึกษา/
การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร ์ 5 /30 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนกลุ่มสาระ          
การเรียนรู้ 

จ านวนคร้ัง
และชั่วโมง
ท่ีเข้ารับการ
พัฒนา/ปี 

29 นางศจี  รวยพงษ ์ 52 6 ครูช านาญ
การ 

ค.บ./
ศษ.ม. 

ภาษาไทย/การ
บริหารการศึกษา 

ภาษาไทย 5 /30 

30 นางสาวสายใจ  คุณบัวลา 34 6 ครูช านาญ
การ 

วท.บ./
กศ.ม. 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร/์

หลักสตูรและการ
สอน 

การงานอาชีพฯ 7 /61 

31 นางสาวสุพัฒน์  ราษอาษา 34 8 คร ู วท.บ. เกษตรศึกษา การงานอาชีพฯ 5 /30 
32 นางสาวศรินทรร์ัตน ์ วัดฟุูงเฟื่อง 41 6 คร ู ค.บ./

ศษ.ม. 
การศึกษาปฐมวัย/

การบริหาร
การศึกษา 

ปฐมวัย 7 /42  

33 นายอมร  ดุลยะสิทธ์ิ 39 6  คร ู ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ 5 /30 
34 นางสาวสุวณีา  บุญประเสริฐ 36 6  คร ู ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 7 /80  
35 นางสาวมณรีัตน ์ โยธาคึก 35 5  คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 6 /92  
36 นางระวีสุกาญจ ์ ธนสารสมบตัิ

ศิร ิ
50 5 คร ู ค.บ. การประถมศึกษา การงานอาชีพฯ 4 /24  

37 นางธิดารัตน ์ บุดดา 48 5  คร ู ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 2 /18  
38 นางสาวช่อทิพย ์ สุวรรณพงค ์ 40 4  คร ู ค.บ. ปฐมวัย ปฐมวัย 3 /24 
39 นางสาคร  พูลสุข 53 3  คร ู ค.บ. ปฐมวัย ปฐมวัย 3 /24 
40 นางสาวกนกทิพย ์ สุขสมยา 45 3  คร ู ค.บ./

ศษ.ม. 
ปฐมวัย/การบริหาร

การศึกษา 
ปฐมวัย 7 /48  

41 นางสาวกาญจนา ศิริวรรณ ์ 42 3  คร ู ค.บ. จิตวิทยาและการ
แนะแนว 

สังคมศึกษาฯ 6 /36  

42 นางสมสมัย วงษ์จันทรา 35 3  คร ู ค.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย 5 /30  
43 นายไพรบณู  ศิริพล 35 3  คร ู กศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา 5 /30  
44 นางสาวฐิติกา  เสยีงดัง 31 2  ครูผู้ช่วย วท.บ. วิทยาการ

คอมพิวเตอร ์
การงานอาชีพฯ 4/28 
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 3.2  พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าที่สอน) 

 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
จ้างด้วยเงิน 

1 นายพุทธมาศ  เที่ยงสันเทียะ 31 6  ศษ.บ. พลศึกษา พลศึกษา งบเมืองพัทยา 
2 นางสาวปรวรรณ  สอนเพ็ง 35 6  วท.บ./

กศ.ม. 
พืชศาสตร/์การบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษาฯ งบเมืองพัทยา 

3 นางทิภาวรรณ  ศรีด้วง 47 5  วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา งบเมืองพัทยา 
4 นางนิรดา  ศรีอ่อนหล้า 56 5  ค.บ. ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ งบเมืองพัทยา 
5 นายวุฒิชัย  กายราช 31 3 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ งบอุดหนุน 
6 นางสาวธาริดา  ใจยะ 28 3  ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย งบอุดหนุน 
7 นางสาวพิชานันท์  พร้อมพรั่ง 29 3 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ งบเมืองพัทยา 
8 นางสาวสายทิพย ์ อุ่นเครือ 33 3 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย งบอุดหนุน 
9 นางสาวพรรณทิพย ์ ช่ืนชม 28 3  ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ งบอุดหนุน 
10 นางสาวณัฐรดา  รสัม ี 27 2 กศ.บ ปฐมวัย ปฐมวัย งบเมืองพัทยา 
11 นายธีรภัทร์  แก้วชมภ ู 39 2 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร ์ งบเมืองพัทยา 
12 นางสาวนารีรตัน์  แตงฮ่อ 26 11 เดือน ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย งบเมืองพัทยา 
13 นางสาวสุกัญญา  สุขแจม่ 25 11 เดือน กศ.บ. วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ งบเมืองพัทยา 
14 นางสาวชณิกา  พันล าภักดิ ์ 24 11 เดือน ค.บ คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ งบอุดหนุน 
15 นายเจตพล  จันทร์กระจ่าง 27 10 เดือน ปธ.ษ./

ศษ.ม. 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ/
การบริหารการศึกษา 

การงานอาชีพฯ งบอุดหนุน 

16 นางสาววนิดา  บุญเลี้ยง 25 10 เดือน ค.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ งบเมืองพัทยา 
17 นางสาวพรพิมล  ด ี 29 10 เดือน ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา งบเมืองพัทยา 
18 นางสาวเปรมฤทัย  ค ามูลมาตร 25 9 เดือน ค.บ ภาษาไทย ภาษาไทย งบเมืองพัทยา 
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3.3  พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ ต าแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน 
1 นางสาวเสาวภาคย์  นิลโคกสูง 31 ธุรการ ปริญญาตร ี การจัดการ

ทั่วไป 
ธุรการโรงเรียน งบเมืองพัทยา 

2 นายประภาส  แก้วส าโรง 53 นักการภารโรง ป.4 - นักการภารโรง งบเมืองพัทยา 
3 นายสงัด  แก้วส าโรง 48 นักการภารโรง ป.6 - นักการภารโรง งบเมืองพัทยา 
4 นางสาวจันทร์รอน  มสิเกต ุ 50 นักการภารโรง ป.6 - นักการภารโรง งบอุดหนุน 
5 นางอาฑิตยา  บุตตะพิมพ ์ 50 นักการภารโรง ม.6 - นักการภารโรง งบอุดหนุน 
6 นางสาววาสนา  แก้วส าโรง 26 นักการภารโรง ปริญญาตร ี การตลาด นักการภารโรง งบอุดหนุน 
7 นายไพบูลย์  แก้วส าโรง 31 นักการภารโรง ป.6 - นักการภารโรง งบอุดหนุน 
8 นางสมัย  แก้วส าโรง 51 นักการภารโรง ป.4 - นักการภารโรง งบเมืองพัทยา 
9 นางชัญญานุช  ใจสะอาด 44 นักการภารโรง ม.3 - นักการภารโรง งบอุดหนุน 
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3.4  สรุปจ านวนบุคลากร 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      

- ผู้อ านวยการ - - 1 - 1 

- รองผู้อ านวยการ - - 1 - 1 

รวม - - 2 - 2 
2. ครูผู้สอน      

- ข้าราชการ/พนักงานคร ู - 28 14 - 42 

- พนักงานจ้าง(สอน) - 16 2 - 18 

- อื่นๆ (ระบุ) - - - -  - 
รวม - 44 16 - 60 

3. บุคลากรสนับสนนุ      

- พนักงานจ้างตามภารกจิ - 1 - -  

- พนักงานจ้างทั่วไป 7 1 - -  

- ลูกจ้างประจ า - - - -  

- อื่นๆ (ระบุ) - - - -  
รวม 7 2 - -  9 

รวมท้ังสิ้น 7 46 18 - 71 

 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน……11…คน คิดเป็นร้อยละ 18.33 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน.......8....คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน…....4....คน คิดเป็นร้อยละ 6.67
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน......9.....คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน......4.....คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จ านวน.....2......คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน......6.....คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ านวน......5.....คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 
 ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน......-.....คน คิดเป็นร้อยละ   - 
 ครูปฐมวัย จ านวน.....11......คน คิดเป็นร้อยละ 18.33 
 รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน.....60....คน 
 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  จ านวน........44......คน  คิดเป็นร้อยละ 73.33 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด  จ านวน........49......คน  คิดเป็นร้อยละ 81.67 
 ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์  เท่ากับ………22……ชั่วโมง : สปัดาห์   
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๔. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 

จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  1,241  คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ านวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

  อ.1 4 47 51 98 25 

  อ.2 4 56 50 106 27 

  อ.3 3 41 54 95 32 

รวม 11 144 155 299 28 

ป.1 4 61 58 119 30 

ป.2 4 68 62 130 33 

ป.3 4 62 62 124 31 

ป.4 4 74 51 125 32 

ป.5 4 50 63 113 29 

ป.6 4 71 53 124 31 

รวม 24 386 349 735 31 

ม.1 2 42 38 80 40 

ม.2 2 37 32 69 35 

ม.3 2 36 22 58 29 

รวม 6 115 92 207 35 

รวมทั้งสิ้น 41 645 596 1,241 31 

 
จ านวนเด็กพิเศษในโรงเรียน  จ านวน  5  คน   
 

อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับอนุบาล = 28 : 1      เป็นไปตามเกณฑ์      ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
(เกณฑ์ตาม ประกาศ ก.เมืองพัทยา อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับอนุบาล = 25 : 1 )      
 

อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับประถมศึกษา = 20 : 1       เป็นไปตามเกณฑ์      ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
(เกณฑ์ตาม ประกาศ ก.เมืองพัทยา อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับประถมศึกษา = 25 : 1 )  
     

อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา  = 18 : 1      เป็นไปตามเกณฑ์     ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
(เกณฑ์ตาม ประกาศ ก.เมืองพัทยา อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา = 20 : 1 
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ที ่ รายการ 
จ านวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ* 

1. จ านวนนักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแล
ตนเองให้มีความปลอดภัย   

1,150 93.22 

2. จ านวนนักเรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ   

1,239 99.84 

3. จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม (บกพร่องทางการเรียนรู้=1,
พัฒนาการช้า=2, สมาธิสั้น 1 , ลิ้นไก่สั้น = 1) 

5 0.4029 

4. จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ   161 12.97 
5. จ านวนนักเรียนท่ีมีปัญญาเลิศ - - 
6. จ านวนนักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 38 3.06 
7. จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน)  57 4.59 
8. จ านวนนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 19 1.53 
9. จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน 2 0.16 
10. จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร ปฐมวัย 93 100 

 ประถมศึกษา 122 98.39 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 54 91.53 
จ านวนนักเรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬาและ
นันทนาการ ท้ังในและนอกหลักสูตร 

1,241 100 

11. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 1,241 100 
12. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 1,241 100 
13. จ านวนนักเรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกโรงเรียน 1,241 100 
14. จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรยีนรูจ้ากการอ่านและบนัทึกการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างสม่ าเสมอ 
1,241 100 

15. จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการสื่อสารตามที่ก าหนด ในหลักสูตร
สถานศึกษา 

939 99.79 

16. จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนด ในหลักสูตร
สถานศึกษา 

939 99.79 

17. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการแก้ปัญหาตามที่ก าหนด
ในหลักสูตรสถานศึกษา 

939 99.79 

18. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต ตามที่
ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

939 99.79 

19. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี ตามที่
ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

939 99.79 

หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด  
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5. ข้อมูลอาคารสถานที่  

ที ่ รายการ จ านวน 
1. อาคารเรียน 6 หลัง 
2. อาคารประกอบ 5 หลัง 
3. ห้องน้ า/ห้องส้วม 5 หลัง 
4. สระว่ายน้ า     - 
5. สนามเด็กเล่น 1 สนาม 
6. สนามกีฬา 2 สนาม 

 
 

6. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณรายรับรายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 

รายได้สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

ก. รายได้ท่ีจัดหาเอง 
   1.  เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ 
   2.  เงินที่ได้จากการรับจ้างและท่ีได้จากการจ าหน่ายสิ่งของ 
   3.  เงินที่ได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ 
   4.  เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบ ารุงการศึกษา 
   5.  เงินที่ได้จากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลนั้นได้รับ 
       ประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา  
   6.  เงินที่ได้จากจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินบุคคล ได้รับประโยชน์     
       จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา 
   7.  เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา 
   8.  รายได้อ่ืน ๆ 

- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

ข. รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง 
    งบประมาณให้สถานศึกษา และเงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน 
    1.  เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง 
        งบประมาณให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ของ 
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 

 
 
- 

 
 
- 
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รายได้สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

 2.  เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตั้ง
งบประมาณให้สถานศึกษา 
 2.1 เงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน,ค่าใช้จ่าย

ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา, ระบบอินเทอร์เน็ต
โรงเรียน,  ในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน, ในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน, ในการรณรงค์ปูองกันยา              
เสพติดของสถานศึกษา, ในการพัฒนาการเรียนรู้                 
สู่ประชาคมอาเซียน, ในการซ่อมแซมอาคารเรียนฯลฯ 

 
 

5,156,000 

 
 

4,966,020 

2.2  เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  

2.3  เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน) 

- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 

 3.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3.1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
3.1.2 ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม(Top Up) 
3.1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
3.1.4 ค่าหนังสือเรียน 
3.1.5 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
3.1.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 
 

2,629,300 
- 

447,450 
1,188,310 
433,390 

1,198,490 

 
 

2,629,300 
- 

447,450 
1,188,310 
433,390 
82,816 

ค.  เงินอื่นๆ (ระบุ) - - 

รวม 11,052,940 9,747,286 
หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษาในปีงบประมาณล่าสุด 
 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย     จ านวน         1,305,654.00  บาท 
 เงินรายได้สะสม เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  จ านวน         4,648,288.07  บาท 
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7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

7.1  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนพาณิชยกรรม  ชุมชนประมง  และการบริการ 
สถานศึกษาตั้งอยู่ในชุมชนวัดช่องลม  ต าบลนาเกลือ  ประชากรเป็นคนพ้ืนที่ดั้งเดิม  และประชากรแฝงที่อพยพ
โยกย้ายเข้ามาท างานและเช่าบ้านพักอาศัย  มีประชากรประมาณ 1,000-2,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบางละมุง  ที่ว่าการอ าเภอบางละมุง  สถานีต ารวจภูธรอ าเภอบางละมุง  และวัดช่องลมนา
เกลือ  อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้างทั่วไป  ค้าขาย ประกอบธุรกิจส่วนตัว  การค้าปลีก ธุรกิจบ้านเช่า ส่วนใหญ่
นับถือศาสนา พุทธ  อิสลาม  คริสต์  (ตามล าดับ)  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ  
ประเพณีวันไหล  ประเพณีกองข้าว  ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

7.2  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา  อาชีพหลัก คือ รับจ้างทั่วไป  ค้าขาย   ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี  50,000-100,000  บาท 

7.3  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่างๆ ของชุมชน  การแลกเปลี่ยนการบริการ  การ
แข่งขันกีฬา  การให้บริการด้านสถานที่จัดงาน  เช่น  งานบวช  งานแต่งงาน  งานประชุม  สัมมนา  การจัดงาน
นิทรรศการ  การประกวด  การแข่งขันต่าง ๆ 

ข้อจ ากัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน สิ่งอ านวยความสะดวกของสถานศึกษา
บางอย่างยังไม่เอ้ืออ านวยต่อการให้การบริการต่อชุมชน 

 
8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (ถ้า
ด าเนินการตามหลักสูตรอ่ืนๆให้ใส่หลักสูตรอ่ืนๆ ด้วย) โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดัง
แสดงในตารางดังนี้ 
 
 8.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) จัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) โดยแบ่ง
ออกเป็น   3   ระดับ   คือ   

1. ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่   1   อายุ     4    ปี 
   2. ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่   2   อายุ     5    ปี 
   3. ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่   3   อายุ     6     ปี 
   โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ประกอบด้วย มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู้ และก าหนดเวลาเรียนเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักการ จุดหมายที่ก าหนดไว้ 
โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) จึงก าหนดโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล)  ดังนี้ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2553 

ช่วงอายุ 
อายุ  4  -  6  ปี 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้  ด้านร่างกาย 

 การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก 
 การรักษาสุขภาพ 
 การรักษาความปลอดภัย 

 ด้านอารมณ์ จิตใจ 
 ดนตรี  
 สุนทรียภาพ 
 การเล่น 
 คุณธรรมจริยธรรม 

 ด้านสังคม 
 การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของตนเอง 
 การเล่นและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 การวางแผนตัดสินใจเลือกและลงมือปฏิบัติ 
 การแลกเปลี่ยนและเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 การแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง 
 การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อยู่อาศัย
และความเป็นไทย 

 ด้านสติปัญญา 
 การคิด 
 การใช้ภาษา 
 การสังเกต การจ าแนก และการเปรียบเทียบ 
 มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่ / ระยะ)  
 เวลา 

 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ 
       สถานที่แวดล้อมเด็ก 
 เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว 
 เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 
 วันส าคัญ 
 

ก าหนดเวลาเรียน 1. แบ่งเวลาเรียนออกเป็น  2  ภาคเรียน  /  ปีการศึกษา 
    ภาคเรียนที่  1 เดือนพฤษภาคม   –  เดือนตุลาคม 
    ภาคเรียนที่  2 เดือนพฤศจิกายน  –  เดือนมีนาคม 
   2. การจัดเวลาเรียนวันละประมาณ  5  ชั่วโมง หรือ 25 ชั่วโมง / สัปดาห์  
      โดยจัดเป็นตารางกิจกรรมการเรียนการสอน  หรือตารางกิจกรรมประจ าวัน 
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 8.2  ระดับประถมศึกษา 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู/้ 

กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 840 840 840 840 840 840 
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
oประวัติศาสตร ์
oศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
oหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ
ด าเนินชีวิตในสังคม 
oเศรษฐศาสตร ์
oภูมิศาสตร ์

120  120 120 120 120 120 
40  40 40 40  40 40 

80 80 80 80 80 80 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80  80  80  80  80  80  
ศิลปะ 80  80  80  80  80  80  
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40  40  40  80  80  80  
ภาษาต่างประเทศ 40  40  40  80  80  80  
รายวิชาเพิ่มเติม 40 40 40 40  40 40 
หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
oกิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
oกิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ เนตรนารี 

- ชุมนุม 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

oกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

หมายเหตุ ก าหนดให้กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์รวมกับชุมนุม 

 จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้กับนักเรียน เรียนทั้งปี  เท่ากับ 1,000 ชั่วโมง 

 แผนการเรียน/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่  วิชาภาษาไทย                        
(อ่านออกเขียนได้)  หน้าที่พลเมือง 
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 8.3  ระดับมัธยมศึกษา 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม.1 ม.2 ม.3 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 880 880 880 

ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
วิทยาศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
oประวัติศาสตร์ 
oศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม 
oหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต
ในสังคม 
oเศรษฐศาสตร์ 
oภูมิศาสตร์ 

160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 
40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 
ศิลปะ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

  รายวิชาเพิ่มเติม 200 (6 นก.) 200 (6 นก.) 200 (6 นก.) 

หน้าที่พลเมือง 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
อ่านออกเขียนได้ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
การออกแบบเว็บไซต์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 

oกิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
oกิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ เนตรนาร ี
- ชุมนุม 

 
40 
25 

 
40 
25 

 
40 
25 

oกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 15 15 15 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200  1,200 1,200 

 

หมายเหตุ ก าหนดให้กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์รวมกับชุมนุม 
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 จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้กับนักเรียน เรียนทั้งปี  เท่ากับ 1,200  ชั่วโมง 

 แผนการเรียน/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่ วิชาภาษาไทย (อ่านออก
เขียนได้)  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา  หน้าที่พลเมือง  และการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
 

9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 9.1  ห้องสมุด  IT  มีพ้ืนที่ขนาด 288 ตารางเมตร มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในห้องสมุด จ านวน  80  เครื่อง มีจ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด IT (ในปีการศึกษาที่รายงาน) เฉลี่ย  235  คน ต่อ
วัน คิดเป็นร้อยละ  88.28  ของนักเรียนทั้งหมด 

9.2  ห้องปฏิบัติการทั้งหมด 11 ห้อง จ าแนกเป็น  
1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน 3 ห้อง 
2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน 3 ห้อง 
3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา           จ านวน 2 ห้อง 

  4) ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์      จ านวน 1 ห้อง 
  5) ห้องปฏิบัติการ(กาย)    จ านวน 1 ห้อง 
  6) ห้องศิลปะ  ดนตรี    จ านวน 1 ห้อง 
  7) ห้องนาฎศิลป์     จ านวน 1 ห้อง 
 9.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จ านวน 190  เครื่องจ าแนกเป็น 
  1)  ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน 110 เครื่อง 
  2)  ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน   80 เครื่อง 
       โดยมีจ านวนนักเรียนที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (ในปีการศึกษาที่รายงาน)               
เฉลี่ย 8 คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ 43 ของนักเรียนทั้งหมด 
  3)  ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(ส านักงาน) จ านวน  5  เครื่อง 
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 9.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จ านวนคร้ัง/ปี 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
93 

ห้องสมุด IT 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
ห้องดนตรี  
ห้องนาฏศิลป์ 
แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ 
พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ 

ห้อง Kbot 
ห้องคอมพิวเตอร์ 

623 
1,040 
300 

1,100 
840 
85 
85 
600 
832 

 

 9.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จ านวนคร้ัง/ปี 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

วัดช่องลม 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย 
อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA 
ปุาชายเลนชุมชนคลองนกยาง 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา (ท้องฟูาจ าลอง) 
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
วัดพระศรีรัตนศาสนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง 
โรงเรียนบางละมุง 
ที่ว่าการอ าเภอบางละมุง 
ตลาดนาเกลือ (ลานโพธิ์) 
อ่าวนาเกลือ 
ห้องสมุดประชาชนเมืองพัทยา 
วิหารเซียน 
วัดญาณสังวรวิหาร 
ค่ายพระพุทธบุตร 
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 

22 
2 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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9.5 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน (ในปี
การศึกษา 2559) 

 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ให้ความรู้เร่ือง จ านวนคร้ัง/ปี 

1 นายปรีชา  พรหมมณี 
จิตตภาวันวิทยาลัย 

ภัยจากยาเสพติดและแนวทาง
ปูองกัน 

1 

2 คุณอัญญา  จันทรากาศ 
ส านักงานสาธารณสุข เมืองพัทยา 

โรคเอดส์ และโณคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ เพศวิถีและสุขวิทยา 
ส่วนบุคคล 

1 

3 นายปรีชา  บุญก่อ ทักษะ และเทคนิคการตีกลองยาว 1 

4 นายปรัชญา  สร้อยทอง การประกอบอาหาร 1 

5 นายนที  รับจันทร์ 
ค่ายมวย ช.นที 

ศิลปะการต่อสู้ ปูองกันตัวแม่ไม้มวย
ไทย 

1 

6 ว่าที่ ร.ต.หญิง พันธมนัส  ภูรธิร การเล่นดนตรีไทย 1 

7 โรงเรียนเสริมสวยจุฑามาศ พัทยา การตัดผมนักเรียนหญิง นักเรียนชาย 1 

8 ดต.สมยงค์ ไกรยะสวน  และ ดต.ฐานิศวร์ 
พร้อมคณะต ารวจครูแดร์  สภ.บางละมุง 

ยาเสพติดตามหลักสูตร D.A.R.E. 
อบายมุขและอาชญากรรม 

12 

 
 
10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 10.1  ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

สถานศึกษา 
 

- โรงเรียนเมืองพัทยา 2 ได้มาตรฐานสุขาภิบาล
อาหารระดับ “ด”ี ของกรมอนามยั ปี พ.ศ.2559 

กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสขุ 

ครู (ระบุชื่อ) 
นางนารี  จูงจิตรด ารงค ์
นางสมนึก   พงค์พัฒน ์
นายพุทธมาศ  เที่ยงสันเทียะ 
 

 
แม่ดีเด่น  ระดับเมืองพัทยา 
ครูดีในดวงใจ 
ครูดีในดวงใจ 
 

 
เมืองพัทยา 
เมืองพัทยา 
เมืองพัทยา 
 

นักเรียน (ระบุชื่อ) 
1. เด็กชายนิธิวุฒิ  ศรีนพ                            
 

 
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันกรีฑาชาย รุ่น
อายุ 12 ปี ระยะทาง  60  เมตร 

 
เมืองพัทยา 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

2. เด็กหญิงรวิวรรณ  รักรวย 
 

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันกรีฑาหญิง  
รุ่นอายุ 12 ปี ระยะทาง  60  เมตร 

เมืองพัทยา 
 

3. เด็กหญิงกมลเนตร จิตตร์ักษ ์ - ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแขง่ขันกรีฑาหญิง  
รุ่นอายุ 12 ปี ระยะทาง  80  เมตร 

เมืองพัทยา 
 

4. เด็กหญิงกมลเนตร จิตตร์ักษ ์
 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแขง่ขันกรีฑาหญิง  
รุ่นอายุ 12 ปี ระยะทาง  100  เมตร 

เมืองพัทยา 
 

5. เด็กหญิงจิราภรณ์ ค าปลิ 
 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแขง่ขันกรีฑาหญิง  
รุ่นอายุ 12 ปี ระยะทาง  200  เมตร 

เมืองพัทยา 
 

6. เด็กหญิงศรญัญา  แปูนเพชร ์ - ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกรีฑาหญิง  รุ่น
อายุ 14 ปี ระยะทาง  200  เมตร 

เมืองพัทยา 
 

7. เด็กชายผาตโิรจน์ ชมมาล ี - ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกรีฑาชาย  รุ่น
อายุ 14 ปี ระยะทาง  200  เมตร 

เมืองพัทยา 
 

8. เด็กหญิงปิยวรรณ ฉัตรชัย - ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกรีฑาหญิง  รุ่น
อายุ 16 ปี ระยะทาง  200  เมตร 

เมืองพัทยา 
 

9. เด็กชายนิพัทธชั์ย แม้นทิม - ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกรีฑาชาย  
รุ่นอายุ 16 ปี ระยะทาง  200  เมตร 

เมืองพัทยา 
 

10. เด็กหญิงศรัญญา แปูนเพชร - ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกรีฑาหญิง  
รุ่นอายุ 14 ปี ระยะทาง  400  เมตร 

เมืองพัทยา 
 

11. เด็กหญิงนุชจรี ศรีทม - ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกรีฑา
หญิง  รุ่นอายุ 16 ปี ระยะทาง  400  เมตร 

เมืองพัทยา 
 

12. เด็กชายสิทธิกร แก้วชิงดวง - ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกรีฑาชาย  
รุ่นอายุ 16 ปี ระยะทาง  400  เมตร 

เมืองพัทยา 
 

13. ว่ิงผลัด  4x50 เมตร  รุ่นอายุ 12 
ปี หญิง 
1. เด็กหญิงณัฐพร แก้วค าแสน 
2. เด็กหญิงปณติา พลพา 
3. เด็กหญิงณัฐนิชา จันวัตร 
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ยะโหนด 

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  เมืองพัทยา 
 

14. ว่ิงผลัด  4x100 เมตร  รุ่นอายุ 12 
ปี หญิง 
1. เด็กหญิงรวิวรรณ รักรวย 
2. เด็กหญิงจิราภรณ์ ค าปลิ 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง  เมืองพัทยา 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 23 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

3. เด็กหญิงธัญญารัตน์ ภมรศักดา 
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ยะโหนด 
15. ว่ิงผลัด  4x100 เมตร  รุ่นอายุ 12 
ปี ชาย 
1. เด็กชายอัครชัย ศรีวลิัย 
2. เด็กชายวรภัทร ค าปลิว 
3. เด็กชายนิธิวุฒิ ศรีนพ 
4. เด็กชายกฤษดา ถนัดรอบ 

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  เมืองพัทยา 
 

16. ว่ิงผลัด  4x400 เมตร  รุ่นอายุ 14 
ปี หญิง 
1. เด็กหญิงพรทิพย์ สืบสกุลกาญจน์ 
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กันประตยูอด 
3. เด็กหญิงพรสวรรณค์ ฉัตรแก้ว 
4. เด็กหญิงนิจวิภา จ าปาศร ี

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  เมืองพัทยา 
 

17. ประเภททีมฟุตบอล 
ประเภทอายุไมเ่กิน 12 ปี 
1. เด็กชายอัครชัย  ศรีวไิล  
2. เด็กชายดนัย  สีพลิา 
3. เด็กชายธนวรรธน์  ภมรศักดา  
4.  เด็กชายธุนานนท์  ปานแฝง  
5. เด็กชายวรภัทร  ค าปริว 
6. เด็กชายภรูินท์  หอมระรื่น  
7. เด็กชายนนทพัทธ์ นวลฉวี  
8. เด็กชายภรูิพัฒณ์  ผาสุข 
9. เด็กชายปฏภิาณ ณ ราช  
10. เด็กชายธนวัฒน์  เคนหาราช  
11. เด็กชายปราบ  โสภา  
12. เด็กชายกิตตศิักดิ์ บุญชู 
13. เด็กชายนิธิวุฒิ  ศรีนพ  
14. เด็กชายธนากร ปาดี  
15. เด็กชายกันกวี ภมรศัดดา  
16. เจษฏากร ดีบัว 
17. เด็กชายธนัตถ์ ภมรศักดา 
18. เด็กชายจรณูบูรณ์ บุญเกิด 

 
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ  1  
การแข่งขันกีฬาและกรฑีาสังกัดเมอืงพัทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เมืองพัทยา 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

18. ประเภททีมฟุตบอล 
ประเภทอายุไมเ่กิน 10 ปี 
1. เด็กชายคณาธิป  บุญปัญญา  
2. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  มะลิซ้อน  
3. เด็กชายอภสิิทธิ  ท าทอง  
4. เด็กชายเขษมศักดิ์  สีพิลา 
5. เด็กชายกิตตศิักดิ์  บุญชู  
6. เด็กชายธนัตถ์  ภมรศักดา  
7. เด็กชายรติวัฒน์ ก่องขันธ์ 
8. เด็กชายรังสรรค์  บุญปัญญา       
9. เด็กชายกิตตภิพ ทับทิม 
10. เด็กชายจรูณบรูณ์ บุญเกดิ 
11. เด็กชายปรุฬห์ อัครพิเชษฐ ์

 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  
การแข่งขันกีฬาและกรฑีาสังกัดเมอืงพัทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เมืองพัทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. เด็กหญิงสายสวรรค์  สุวรรณศร ี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดคัดลายมือ 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ในงานเปิดบ้าน
วิชาการโรงเรยีนเมืองพัทยา 9 ประจ าปีการศึกษา 
2559 

โรงเรียนเมืองพัทยา 9 จังหวัดชลบุรี 

20. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ลาบเวที 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดคัดลายมือ 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ในงานเปิดบ้าน
วิชาการโรงเรยีนเมืองพัทยา 9 ประจ าปีการศึกษา 
2559 

โรงเรียนเมืองพัทยา 9 จังหวัดชลบุรี 

21. เด็กหญิงศุทธหทัย  สุรภีร ์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  การประกวดอัจฉริยภาพ
ทางภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ใน
งานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบางละมุง ประจ าปี
การศึกษา 2559 

โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุร ี

22. เด็กชายวงศกร  ฉวีวรรณ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  การประกวดเขียนสะกด
ค า  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ในงานเปิดบ้าน
วิชาการโรงเรยีนเมืองพัทยา 9 (โพธิสัมพันธ์) 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (โพธิสัมพันธ์) 
จังหวัดชลบุรี 

22. เด็กชายเฉลิมชัย  ดีแสน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 
- เด็กชายเกษตรศลิป์  วงจันปฺอก 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 

ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง  การประกวดแข่งขัน
ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ใน
งานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบางละมุง ประจ าปี
การศึกษา 2559 

โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุร ี
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

23. เด็กชายคณาธิป  นิลด ี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 

ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง  การประกวดแข่งขัน
ทักษะการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ในงานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนเมอืงพัทยา 9 (โพธิ
สัมพันธ์) ประจ าปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (โพธิสัมพันธ์) 
จังหวัดชลบุรี 

 
 10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ(ระดับปฐมวัย/การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(โดยย่อ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาด้าน
สติปัญญาเด็ก
ปฐมวัย 

1. ส่งเสรมิให้เด็กมีทักษะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
2. ส่งเสรมิให้เด็กใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ เชื่อมโยงกับศาสตร์อืน่ๆ 
3. ส่งเสรมิให้เด็กสามารถจ าแนก แจก
แจงและบอกเหตุผลได้เหมาะสมกบั
เหตุการณ ์
4. ส่งเสรมิให้เด็กมีทักษะในการ
แสวงหาความรูด้้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. ส่งเสรมิให้เด็กมคีวามรูเ้รื่องราว
เกี่ยวกับประสาทสมัผสัทั้ง 5 ได้
เหมาะสม 
6. ส่งเสรมิให้เด็กสนใจธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม และรูจ้ักดูแลรักษาความ
สะอาด รักธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
7. ส่งเสรมิให้เด็กรู้จักเช่ือมโยง
ความคิดตามจินตนาการโดยผ่านสื่อ
และสถานท่ี 
8. ส่งเสรมิให้เด็กมีทักษะในการใช้
ภาษาสื่อสารเหมาะสมตามวัย 
9. ส่งเสรมิให้เด็กมคีวามรูเ้รื่องราว
เกี่ยวกับเราและอาเซียนภายในเพือ่
สร้างปฏสิัมพันธ์กับผู้อื่น 
 

1. เสนอโครงการ 
2. ประชุมกลุ่มผู้ร่วมงาน 
3. ช้ีแจงคณะครูทราบ 
4. ด าเนินตามโครงการ 
ประกอบด้วย  
- กิจกรรมนักคิดคณติตัว
น้อย 
- กิจกรรม
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
- กิจกรรมท่องโลกกว้าง 
- กิจกรรมฟัง พูด อ่าน 
เขียน รักเรยีนภาษา 
- กิจกรรมเรียนรู้
อาเซียน 
5. รวบรวมผลการ
ด าเนินงาน 
6. ประเมินผลการจัด
กิจกรรมโครงการ 
7. สรุปผลการด าเนิน
โครงการและเสนอ
ผู้บริหารทราบ 

1. เด็กร้อยละ 95.84 มีทักษะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
2. เด็กร้อยละ 95.28 ใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ เชื่อมโยงกับศาสตร์อืน่ๆ 
3. เด็กร้อยละ 96.63 สามารถจ าแนก แจก
แจงและบอกเหตุผลได้เหมาะสมกบั
เหตุการณ ์
4. เด็กร้อยละ 95.28 มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองรักการเรยีนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. เด็กร้อยละ 95.72  มีความรู้เรือ่งราว
เกี่ยวกับประสาทสมัผสัทั้ง 5 ได้เหมาะสม 
6. เด็กร้อยละ 96.29 สนใจธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม และรูจ้ักดูแลรักษาความสะอาด 
รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. เด็กร้อยละ  95.28 รู้จักเช่ือมโยงความคิด
ตามจินตนาการโดยผ่านสื่อและสถานท่ี 
8. ให้เด็กร้อยละ 95.78 มีทักษะในการใช้
ภาษาสื่อสารเหมาะสมตามวัย 
9. ให้เด็กร้อยละ 96.29  มีความรูเ้รื่องราว
เกี่ยวกับเราและอาเซียนภายในเพือ่สร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(โดยย่อ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

2 โครงส่งเสริมและ
พัฒนาด้าน
ร่างกายเด็ก
ปฐมวัย 
 

1.เพื่อส่งเสรมิให้เด็กมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑม์าตรฐานของกรม
อนามัย                                 
2. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายพื้นฐานได้อย่างคล่องแคลว่ใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก ประสาน
สัมพันธ์กัน 
3. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กดูแลความสะอาด
ร่างกาย ล้างมือก่อนรับประทาน
อาหาร และหลังการใช้ห้องน้ า ห้อง
ส้วม                            4. เพื่อ
ส่งเสริมให้เด็กแต่งกายสะอาด 
5. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กปฏิบัติตนในการ
ขับถ่ายถูกสุขลักษณะ แปรงฟันหลัง
รับประทานอาหารกลางวันทุกครั้ง 
รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน ์และ ปฏิบตัิตนในการนอน
หลับพักผ่อน 
6. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กมคีวาม
รับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรมท่ี
ได้รับมอบหมายจนส าเร็จตาม
เปูาหมาย                                        
7. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กท่ีมีความคิด
สร้างสรรคผ์ลงานแปลกใหม่ ด้วยวิธีที่
หลากหลายตามความคดิของตนเอง
สามารถถ่ายทอดจินตนาการความคิด
สร้างสรรคด์้วยตนเอง เขียนภาพ
สัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายเล่าเรื่อง
ตามจินตนาการผ่านผลงาน สนใจและ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข                    
8. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กสามารถจ าแนก 
แจกแจงและบอกเหตุผลได้เหมาะสม
กับเหตุการณ์ ผา่นผลงานของตนเอง                   
9. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กรู้จักยอมรับฟัง

1. เสนอกิจกรรม 
2. ประชุมกลุ่มผู้ร่วมงาน 
3. ช้ีแจงแก่คณะคร ู
4. ด าเนินงานตาม
โครงการประกอบด้วย 

-กิจกรรมกีฬาพาสุขภาพ
ด ี

- กิจกรรมหนรูักสะอาด 

- กิจกรรมเส้นสาย
ระบายส ี

-กิจกรรมกระดาษแปลง
ร่าง 
5. รวบรวมผลการ
ด าเนินงาน 
6. ประเมินผลการจัด
กิจกรรมตามโครงการ 
7. รายงานผลการ
ด าเนินการ 

1.ร้อยละ 92.25 ของเด็กมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามัย                                
2.ร้อยละ 96.20 ของเด็กเคลื่อนไหวร่างกาย
พื้นฐานได้อยา่งคล่องแคล่วใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
กล้ามเนื้อเล็ก ประสานสัมพันธ์กัน                            
3.ร้อยละ 96 ของเด็กดูแลความสะอาด
ร่างกาย ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร 
และหลังการใช้ห้องน้ า ห้องส้วม                            
4. ร้อยละ 97.39 ของเด็กแต่งกายสะอาด 
5. ร้อยละ 96.87 ของเด็กปฏิบัติตนในการ
ขับถ่ายถูกสุขลักษณะ แปรงฟันหลัง
รับประทานอาหารกลางวันทุกครั้ง รู้จักเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และ ปฏิบตัิ
ตนในการนอนหลับพักผ่อน                                
6. ร้อยละ 96.29 ของเด็ก 
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรมที่
ได้รับมอบหมายจนส าเร็จตามเปูาหมาย 
7. ร้อยละ 95.81 ของเด็กท่ีมีความคิด
สร้างสรรคผ์ลงานแปลกใหม่ ด้วยวิธีที่
หลากหลายตามความคดิของตนเองสามารถ
ถ่ายทอดจินตนาการความคดิสร้างสรรค์ด้วย
ตนเอง เขียนภาพสญัลักษณ์เพื่อสือ่
ความหมายเล่าเรื่องตามจินตนาการผ่าน
ผลงาน สนใจและท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่าง
มีความสุข 
8. ร้อยละ 96.63 ของเด็กสามารถจ าแนก 
แจกแจงและบอกเหตุผลได้เหมาะสมกับ
เหตุการณ์ ผา่นผลงานของตนเอง 
9. ร้อยละ 96.96 ของเด็กรู้จักยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น และปฏิบัตติาม
ข้อตกลงได ้
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 27 

 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(โดยย่อ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ความคิดเห็นของผู้อื่น และปฏิบัตติาม
ข้อตกลงได ้

3 โครงการ
พัฒนาการอ่าน
เขียน 
 
 

1.เพื่อให้ผู้เรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 
ทุกคนสอบผ่านเกณฑด์้านการอ่าน
และการเขียน 
2.เพื่อให้ผู้เรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 
ทุกคนอ่านเขียนหนังสือได้คล่อง 
3.เพื่อพัฒนาความ สามารถ ในการ
สอนอ่านเขียนของครูให้เป็นไปตาม
แนวทางการสอน 
ของผศ.ศิวกานท์ ปทุมสูต ิ
 

1.เสนอโครงการ 
2.ประชุมผูร้่วมงาน 
3.ช้ีแจงแก่คณะครูทราบ 
4.ด าเนินงานตาม
โครงการ 
  -กิจกรรมฝึกอ่านฝึก
เขียน 
  -กิจกรรมอ่านเขียน
เรียนคล่อง 
  -กิจกรรมนิเทศการ
สอนอ่านออกเขียนได ้
  -กิจกรรมรักการอ่าน 
5.รวบรวมผลการ
ด าเนินงาน 
6.ประเมินผลการจดั
โครงการและกิจกรรม 
7.สรุปผลการด าเนิน
โครงการ,กิจกรรมและ
เสนอผู้บริหารทราบ 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่ได้รับการฝึก
ทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน 
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่ได้รับการฝึก
ทักษะพื้นฐานด้านการเขียนค า 
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่ได้รับการฝึก
ทักษะด้านการคดิวิเคราะห์ในการเขียนเรื่อง
จากภาพและเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
4. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่เขียนได้ผา่นตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
5. ร้อยละ 99 ของผู้เรียนที่อ่านไดผ้่านตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
6. ร้อยละ 87 ของผู้เรียนที่เขียนเรื่องจาก
ภาพและเขียนเรื่องตามจินตนาการผ่านตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดให ้
7. ร้อยละ 92 ของนักเรียนกลุ่มแก้ปัญหา 
เขียนไดผ้่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
8. ร้อยละ 99 ของนักเรียนกลุ่มแก้ปัญหา  
อ่านได้ผา่นตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
9. จ านวน 2 ครั้ง/ปี ท่ีครไูดร้ับการนิเทศการ
สอนอ่านออกเขียนได ้
10. ร้อยละ 96 ของครูที่มีความรูแ้ละทักษะ
การสอนเขียนอ่าน 
11. ร้อยละ 98 ของผู้เรียนที่บันทึกใจความ
ส าคัญ และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน ในสมุด
บันทึกการอ่าน 
12. จ านวน 42 ห้องเรียนที่จัดและมีมุม
นานาสาระ 
13. ร้อยละ 97 ของผู้เรียน ครูและ
ผู้ปกครองที่มีความพึงพอใจ ต่อการด าเนิน
โครงการพัฒนาการอ่านเขียน 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(โดยย่อ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

4 กิจกรรมส่งเสริม
การเรยีนรู้
โครงงาน 8 กลุ่ม
สาระฯ  

  

1. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนได้ฝึกท า
โครงงาน   

2.เพื่อส่งเสรมิให้ผูเ้รียนร่วมจัด
แสดงผลงานโครงงาน  

  

กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู ้ 

โครงงาน8กลุ่มสาระฯ  

มีการวางแผนและ
ติดตามงานอย่างจริงจัง
และต่อเนื่องโดยความ
ร่วมมือของหัวหน้ากลุม่
สาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่ม
สาระร่วมวางแผนตั้งแต่
ต้นปีการศึกษาในการ
จัดการเรียนการสอน
บูรณาการโครงงานทุก
ระดับชั้น ทุกกลุ่มสาระฯ 
และมีการตดิตามผล
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
ของผู้บริหาร จน
สามารถจัดแสดงและ
ประกวดโครงงานได ้ 

1.ร้อยละ80 ของผู้เรียนที่สามารถสื่อสาร  

ผ่านการพูด เขียน หรือน าเสนอดว้ยวิธีต่างๆ  

2.ร้อยละ80ของผู้เรียนมีทักษะด้านการคิด 

10.3 โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ด าเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาฯลฯ ได้แก่  
โครงการสถานศึกษาสีขาว  กิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด  กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน
และชุมชน  กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด  กิจกรรมสุ่มตรวจหาสารเสพติด  และกิจกรรม To be number 1 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(โดยย่อ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1 โครงการรณรงค์
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ
ในสถานศึกษา  

1.  เพื่อนักเรียนในโรงเรยีนทุกคน มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสารเสพติด  

2.  เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถแก้ไข 
ปูองกันและหลีกเลี่ยงตนเองจาก

1. ร้อยละ80.00ของผู้เรียน มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โทษของสารเสพติด  

2. ร้อยละของผู้เรียน80.00มี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ

ผู้เรยีนทุกคน  มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโทษของสารเสพ
ติดและสามารถปูองกันและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสถานการณ์
เสี่ยงสารเสพติดทุกชนิดได ้ 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(โดยย่อ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  

  

สถานการณ์เสี่ยงสารเสพติดทุกชนดิได ้ 

3.  เพื่อให้นักเรียนทุกคนใช้เวลาวา่งของ
ตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4.  เพื่อ
ส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ
ประเภทต่างๆ  

  

การปูองกันและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสถานการณเ์สี่ยง
สารเสพตดิทุกชนิดผู้เรียน  

3.  ร้อยละ80.00ของผู้เรียน
เห็นคุณคา่ในตนเองมีความ
มั่นใจกล้าแสดงออก  

4.  ร้อยละ80.00ของผู้เรียน
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาแล
นันทนาการที่สนใจ  

5.  ร้อยละ80.00ของผูเ้รียนใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
ห่างไกลยาเสพติด  

6.  ร้อยละ100ของผู้เรียนใน
กลุ่มเสี่ยงได้รับการสุ่มตรวจหา
สารเสพตดิ   

7. ร้อยละ ๐ของผูเ้รียนที่
ตรวจพบสารเสพติดไดร้ับการ
ปรับพฤติกรรมและส่งต่อ  

8. มีคณะกรรมการนักเรียน
แกนน าชมรม  TO BE 
NUMBER 1  

9. ผู้เรียนร้อยละ ๙๕  

ทุกคนเป็นสมาชิกTO BE 
NUMBER 1  

10.มีห้อง/มุม ศูนย์เพื่อนใจ  
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(โดยย่อ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

 โครงการ
สถานศึกษา สีขาว 
ปลอดยาเสพตดิ
และอบายมุข  

1.เพื่อลดปัญหาการแพรร่ะบาดของยาเสพ
ติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกโร
เรียนเมืองพัทยา 2(เจริญราษฎร์อทุิศ)  

 2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม การ
ด าเนินงานปูองกันและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดและอบายมุขทั้งภายในและนอก
สถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 2(เจริญ
ราษฎร์อุทิศ)ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  

3. เป็นแหล่งเรียนรู้ในการน าไปพัฒนาและ
สร้างระบบการปูองกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติด  อบายมุขปัจจัยเสี่ยงรอบ
สถานศึกษา ในทุกพื้นที่  

  

1.สามารถลดปญัหาการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิและ
อบายมุขในสถานศึกษาและ
นอกโรงเรียนเมืองพัทยา 2 
(เจริญราษฎร์อุทิศ) ร้อยละ
95.00  

2.สนุนและส่งเสริมการ
ด าเนินงานปูองกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิและอบายมุข
ทั้งภายในและนอกโรงเรียน
เมืองพัทยา 2(เจริญราษฎร์
อุทิศ)ให้มีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน  

3.เป็นแหล่งเรยีนรู้ในการน าไป
พัฒนาและสร้างระบบการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  อบายมุข ปัจจัยเสี่ยง
รอบสถานศึกษา ในทุกพ้ืนท่ี  

  

1 ด้านปริมาณ  

- โรงเรียนเมืองพัทยา 2(เจริญ
ราษฎร์อุทิศ)เข้าร่วมโครงการ
และรับการประเมินผลประจ าปี 
เพื่อประกาศให้เป็นสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข  

-ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ผู้น า
ทางศาสนา ในชุมชน ให้การ
สนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข  

ด้านคุณภาพ  

- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
ผู้ปกครอง นักเรียน มีจิตส านึก
ร่วมกันในการดูแล   กลุ่มเสี่ยง 
กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุม่ค้า 
เฝูาระวังไม่ใหม้ีการแพรร่ะบาด
ของยาเสพติดและอบายมุข  

 -ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ผู้น า
ทางศาสนา มีจิตส านึกในการ
ดูแลลูกหลานไม่ให้เกีย่วข้องกับ
ยาเสพตดิและอบายมุข 

- นักเรียน มีจิตสาธารณะ รู้จัก
เสียสละ มีภาวะความเป็นผู้น า
และผูต้ามทีด่ ี 
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีการศกึษา 2558  
 11.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

สรุปผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ 1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่

เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 2   ผู้บริหารสถานศึกษา  มี คุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผู้น า  และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 3  สถานศึกษามีจ านวนเด็กมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา    

มาตรฐานที่   4    สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่   5    สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่   6    สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 7  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็น
มาตรการเสริม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 

5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ 9   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  10   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเหมาะสมตามวัย 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  11   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม เหมาะสมตามวัย      5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่   12   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่   13   สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่   14   ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและ   
ชุมชน 

5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยรวม 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ 5.00 มีคุณภาพระดับ ดีเยีย่ม 
             การรับรองมาตรฐานการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

 มีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป     ใช่ ไม่ใช่ 

 มีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกวา่ 11 มาตรฐาน  ใช่ ไม่ใช่ 

 ไม่มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง   ใช่ ไม่ใช่ 
สรุปว่า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม  ได้ ไม่ได้ มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

* ให้ระบุค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้  
**  ให้ระบุระดับคุณภาพได้แก่ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง และ ต้องปรับปรุง ตามผลประเมิน 
***  ให้ระบุสรุปผลการประเมิน ได้แก่ ได้มาตรฐาน และ ไม่ได้มาตรฐาน 
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จุดเด่น  

1. ครูผู้สอนมีความรักความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างเข้มแข็ง 
2. การท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

ข้อจ ากัด 
ครูอนุบาลใช้แผนส าเร็จรูป ของ  อปท.ในแผนการสอนมีตัวซ่อนเงื่อน  จาก  word web ใยแมงมุม 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. เอกสารหลักฐานในแต่ละโครงการควรเก็บเป็นสารสนเทศ เช่น เด็กท้าฝัน 

2. ครูผู้สอนควรจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

3. การออกแบบการวัดผลประเมินผลในแต่ละกิจกรรมควรตรงตามวัตถุประสงค์  สามารถบรรลุตัวชี้วัดได้ 

4. ครูผู้สอนควรจัดท าทบทวนทักษะตาราง 8 ตัวของวิทยาศาสตร์ส าหรับปฐมวัย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาพ.ศ. 2553 การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย  (4-6 ปี)  

มาตรฐาน ข้อเสนอแนะ 
ด้านปัจจัยทางการศึกษา  

1 
- ฝุายบริหารน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหากรณีครไูมเ่พียงพอ 

- ฝุายบริหารเน้นให้ครูปฐมวัยมคีวามตระหนักในการสอนตามหลักปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 
จิตวิทยาพัฒนาการ  จิตวิทยาการเรียนรู ้

2 

- ตามแผนพัฒนาโรงเรียนยังขาดโครงการที่รองรับการพัฒนาครดู้านนวัตกรรมทางการศึกษาจาก
หน่วยงานภายนอกท่ีตรงตามความต้องการของครู คือ แนวการจัดประสบการณ์ การประเมิน
พัฒนาการ เทคนิคการสอนแนวใหม่ ฯลฯ เพราะจากแผนงานท่ีจัดท าไว้มีเพียงแค่พัฒนาครดู้าน
เทคโนโลยีจึงยังไมส่ามารถตอบสนองความต้องการของครูได้ 
- การเตรยีมความพร้อมเด็กปฐมวยัให้มีความพร้อมทางด้านวิชาการเพื่อเรียนในช้ัน ป.๑ ครผูู้สอน
ความมีความระมดัระวัง และหาเทคนิคในการการสอนใหเ้หมาะสมกับหลักการและปรัชญาของ
เด็กปฐมวัย และใช้จิตวิทยาในการสอนเด็กปฐมวยัเป็นตัวเชื่อมประสบการณด์้านการอ่านและการ
เขียนด้วย 

- ครูผู้สอนร่วมกันสังเคราะห์องค์ความรู้ และแนวทางการจัดการเรยีนการสอนส าหรับเตรยีมความ
พร้อมให้เด็กปฐมวยัสามารถอ่านออกเขียนไดโ้ดยออกแบบมาเป็นแผนพัฒนาที่มีกระบวนการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน จะส่งผลให้โรงเรยีนมีนวัตกรรมใหม่ทางด้านการสอนอ่านออกเขียนได้
ออกมาเป็นหลักสูตร 
- การคิดนวัตกรรมดา้นการอ่านออกเขียนได้ ครูสามารถเก็บรวบรวมองค์ความรู้และนวัตกรรม
ดังกล่าวมาจดัท าเป็นผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะได ้
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มาตรฐาน ข้อเสนอแนะ 
ด้านกระบวนการศึกษา  

6 

- การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ควรมีการวเิคราะห์ครเูปน็รายบุคคลด้วย เพื่อเป็นการ
ต่อยอดในการพัฒนา เช่น เมื่อส่งครูไปอบรมแล้วครูได้อะไร และน ามาใช้ในการในการจัดการเรยีน
การสอนอย่างไร เด็กได้อะไร 

 

- เน้นให้ครูจัดท าแผนการสอน และทางฝุายบรหิารติดตามตรวจการน าผลการอบรมมาใช้ที่
ด้านหลังแผนการสอน 

- นิเทศติดตามครูที่เข้ารับการอบรมตามหลักสตูรต่าง ๆ ด้วยว่าเมื่อครูอบรมกลับมาแล้วเด็กได้
อะไร 

8 
- หลักการประเมินการใช้สื่อครผูู้สอนควรเน้นด้านความรู้อย่างชัดเจน และสามารถสร้างเกณฑ์การ
ประเมินข้ึนมาได้ตามความเหมาะสมโดยอิงหลักการทางการสร้างและการใช้สื่อ 
- ควรมีการบันทึกผลการประเมินการใช้สื่อและการปรับปรุงไว้อย่างชัดเจน 

9 
 
9 

- พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการแนะวิธีเรียน วิธีการปรับตัวในช่วง
รอยต่อระหว่างช้ันเรียน เช่น อนุบาล ๓ ขึ้น ป. ๑ , ป.๔ ขึ้น ป.๕ , ป.๖ ขึ้น ม.๑ เป็นต้น 

- ควรจัดท าแฟูมสารสนเทศเกี่ยวกบัเด็กให้กับระดับชั้นที่สูงข้ึนอย่างเป็นระบบ 

- น าข้อมูลสารสนเทศลงในสื่อ IT ของโรงเรียนด้วย  

ด้านผลผลิต  
(ผู้เรียนและชุมชน) 

 

14 

- ครูผู้สอนจดัท าแผนการจัดการเรยีนการสอนปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับความ
รับผิดชอบ โดยผ่านสื่อนิทานคณุธรรม โดยครูอาจจะเล่าเอง หรือดูผา่นสื่อวิดีทัศน์ เช่น สื่อของ v-

star 

- ฝุายบริหารคอยเติมเต็มและสนบัสนุนให้ครสูามารถท างานได้อยา่งเต็มที ่
- ควรจัดท าปูายนิเทศไว้ส าหรับใหเ้ด็กท่ีมีคณุธรรม จริยธรรม เกี่ยวกบัความรับผิดชอบ โดยให้คดิ
ใช้ค าพูดที่เกิดแรงจูงใจในเชิงบวก ตกแต่งให้สวยงาม 

16 
- จัดท าปูายนิเทศแสดงผลงานของผู้เรียน โดยใช้ font ตัวหนังสือและลักษณะค าพูดแบบพาดหัว
ข่าวหนังสือพิมพ์ 
- การเลือกใช้รูปภาพ และค าพูดส าหรับการจัดปูายนเิทศก์ควรเลือกให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก 

18 

- ครูผู้สอนสามารถใช้เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยอาจเข้าดูในเพจของ
หน่วยศึกษานิเทศก์ ในหัวข้อ TEACHERS as LEARNERS ซึ่งจะมีเทคนิคการสอนเด็กปฐมวัย  เทคนิค
การสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย link ไปยัง You Tube ได้หลากหลายกิจกรรม เพื่อให้ครู
สามารถน าแนวทางการจัดกิจกรรมมาปรับใช้ได้อย่างหลากหลาย 
- การจัดท าโครงการเพื่อตอบโจทย์เรื่องการพัฒนาทักษะดา้นการสังเกต ยังไม่ปรากฏกระบวนการ
ด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 

- แผนการจัดประสบการณ์เรียนรูจ้ะต้องสอดคล้องกับกระบวนการด าเนินกิจกรรมทีส่่งเสรมิทักษะ
ด้านการสังเกตด้วยจึงจะสามารถตอบโจทย์ที่ผู้ประเมินภายนอกไดน้ าเสนอไว ้
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มาตรฐาน ข้อเสนอแนะ 
- ครูผู้สอนควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการสอนทักษะการสังเกต โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เป็นแกน เพราะถ้าครสูามารถสอนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ โครงงาน 
หรือวิจัยใยช้ันเรียนจะตามมา แตท่ั้งนี้ครูผู้สอนจะต้องออกแบบแผนการจัดประสบการณ์ให้ชัดเจน 

19 
- โครงการพี่อ่านให้น้องฟัง ควรเตมิเต็มในเรื่องฝึกให้เด็กรู้จักตั้งค าถามจากการการอ่าน จะเป็นอีก
แนวทางหนึ่งในการส่งเสรมิให้เด็กรักการอ่าน 

 
 
 

20 
 
 
 
 
 

- ครูสามารถเข้าดเูทคนิคการจัดกจิกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ ใน เพจของหน่วยศึกษานิเทศก์ 
เมืองพัทยา เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านให้เด็กได ้
- การวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคลตามที่ครูกิ่งได้ด าเนินการเป็นสิ่งท่ีดี แต่ถ้าสามารถต่อยอดหา
ข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับพฤติกรรมการกิน พฤติกรรมการอยู่ท่ีบ้าน ช่วงเวลาในการดโูทรทัศน์ 
รวมทั้งใช้แบบบันทึกการสังเกตอยา่งเป็นระบบ เพื่อวิเคราะหค์วามถีข่องพฤติกรรม แล้วหา
แนวทางช่วยเหลือเด็กในล าดับต่อไป 
- ในการออกแบบนวัตกรรมควรมกีารจัดท าแผนการจดัประสบการณ์ มีการทดลองใช้ และรายงาน
ผลการด าเนินงานออกมาในรูปแบบผลงานเชิงวิชาการ 
- ครูปฐมวัยควรมีความรูร้อบด้านเกี่ยวกับการส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก เช่น โภชนาการ จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ ฯลฯ 

  

 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  - บุคลากรท างานเป็นทีม และมีวุฒิทางการศึกษาปฐมวัยทุกคน 
  - แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ในระดับปฐมวัย 
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 11.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

สรุปผลการ
ประเมนิ 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ 1  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ  

5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  2  ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น าและมีความสามารถใน
การบริหารจัดการศึกษา  

5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  3  สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนมีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ 4      สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 5  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 6  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5.00 ดีมาก ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 7    สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็น
มาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 

5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา    
มาตรฐานที่  9  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 10    ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน 4.50 ดีมาก ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 11 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

4.50 ดีมาก ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 12 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 13 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 16 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง
และชุมชน 

5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.94 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ 4.94 มีคุณภาพระดับดีเยี่ยม 
การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 มีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป      ใช่ ไม่ใช่ 

 มีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่า 12 มาตรฐาน  ใช่ ไม่ใช่ 

 ไม่มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง   ใช่ ไม่ใช่ 
สรุปว่า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม  ได้ ไม่ได้ มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

* ให้ระบุค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้  
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**  ให้ระบุระดับคุณภาพได้แก่ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง และ ต้องปรับปรุง ตามผลประเมิน 
***  ให้ระบุสรุปผลการประเมิน ได้แก่ ได้มาตรฐาน และ ไม่ได้มาตรฐาน 
 

จุดเด่น  
การท างานเป็นทีมและการบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากร 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ครคูวรสกัดเนื้อหา และกิจกรรมไม่ตรงกับแผนที่ตนเองจะสอน  ครูประเมินผลเพียง  K  ไม่มี P, A   
2. ครคูวรท าความเข้าใจหลักสูตร  ตัวชี้วัดในรายวชิาที่ตนเองสอน  การมองหลักสูตรในศตวรรษท่ี 21  

ได้แก่  หลักสูตรรายวิชา  หลักสูตรรายหน่วย  การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน  และในแผนการเรียนรู้ ควรน า 
Pre-Wow  มาใช้ 

3. ครคูวรออกแบบเครื่องมือการวัดให้ตรงตามวัตถุประสงค์  ตัวชี้วัด  ในเครื่องมือวัดผลประเมินผลให้มองดู  
วัตถุประสงค์  บรรลุหรือไม่  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ 

4. การน าเสนอข้อมูลในแต่ละมาตรฐาน ตัวชี้วัด  การสรุปรายงานโครงการ กิจกรรมให้น าข้อมูลที่ได้ แนบ
เป็นข้อมูลสารสนเทศ   

5. การแสวงหาสื่อของครูที่ได้จากสื่ออินเทอร์เน็ต ควรสรุปเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
6. ควรจัดท าจุดเด่นจุดด้อยของโครงการนิเทศการสอน  ควรมีการประเมินสื่อครู และผู้เรียน 
7. ในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนคุณครูท าอย่างไรจึงลงสู่การท าโครงงานได้  หรืองาน R  & D  สู่งาน  คศ.4  

ได้  ควรจัดท าเป็นสารสนเทศ   ครูคนนี้  ชั้นไหน  ท าเรื่องอะไร 
8 ค่าตัวเลขที่ใส่ในกระดาษทด ควรใช้เป็นทศนิยม 3 ต าแหน่ง 
10. มุมรักการอ่าน  ได้จัดกิจกรรมอะไรบ้าง  อยากให้มีหลักฐานที่ชัดเจน 
11. การสรุปโครงการ  ต้องดูที่ตัวชี้วัดถ้าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ก็ยิ่งดีใหญ่  หากวัตถุประสงค์มากก็ให้

รวมให้น้อยลง  อาจะมีการระบุตัวเลขหรือไม่ก็ได้  รวมถึงโรงเรียนควรต้องมีการสรุปการใช้งานเว็ปไซต์โรงเรียน 
12. การใช้ทะเบียนแหล่งเรียนรู้  ต้องมตีารางการเข้าไปใช้ของครู  และนักเรียน  เข้าไปใช้งานอย่างไร  ระบุ

ข้อมูลเวปไซต์ เบอรโทรศัพท์ลงไปด้วย  ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 
 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษา  
 

มาตรฐาน ข้อเสนอแนะ 
ด้านปัจจัยทางการศึกษา  

1 

- ครูยังขาดทักษะการคดิเชิงระบบ ส่งผลใหไ้ม่สามารถสรุปประเด็นส าคัญจากการฟังหรือการอ่าน
ได้ตรงตามประเด็น ส่งผลให้การตคีวามหรือวินิจฉัยงานเกดิความผิดพลาด ขาดความมั่นใจใน
ตนเอง 

- ทางฝุายบริหารจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคดิเชิงระบบให้กับครอูย่างต่อเนื่อง  

2 

- การน านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรยีนรู้ ควรระบุลงในแผนการด าเนนิโครงการให้มคีวามชัดเจนวา่
เปูาหมายในการศึกษาแหล่งเรียนรู้เด็กจะได้ความรู้อะไร  กระบวนการด าเนินการ การประเมินผล 
การสรุปประเด็นการศึกษาดูงาน และข้อเสนอแนะจากการศึกษาดูงาน 
- ควรมีร่องรอยในการใช้แหล่งเรียนรู้ เช่น แผนการจดัการเรียนการสอน บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
ฯลฯ 

- ครูควรออกแบบแผนการจัดการเรียนรูเ้กี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหฉ้ายภาพกระบวนการเรียนรู้
ของเด็กให้ชัดเจนมากขึ้น 

- โครงการที่รองรับตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายนอก เกี่ยวกับการใช้วิทยากรและครูภมูิ
ปัญญายังไม่หลากหลาย ขาดความจริงจัง และยังขาดการสรุปในภาพรวมทั้ง ร.ร. 
- ครูต้องสามารถสรุปประเด็นเกีย่วกับการไปศึกษาแหล่งเรยีนรู้ ในแต่ละครั้งเพราะการไดร้ับเพียง
แค่ความรู้ยังไม่ใช่ทั้งหมด สิ่งท่ีแฝงอยู่ในเรื่องนี้คือทักษะในการท างาน ความขยัน ความอดทน 
และทักษะชีวิตของบุคคลเหล่านั้น 
- การวางระบบการสอนโดยใช้วิทยากร โรงเรียนจะมีกระบวนการในการด าเนินงานอย่างชัดเจนจึง
จะบรรลุตามข้อเสนอแนะที่ สมศ.ได้ตั้งประเด็นไว ้

5 

- ร.ร.มีความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี ควรมีการปรบัแผนงาน/โครงการ เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่ง
ให้ความรู้และบริการแก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

- ผู้บริหารควรวางแผนรองรับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้ปกครองในชุมชน เช่น การ
สอนสนทนาภาษาอังกฤษ  การเปดิบริการห้องสมุด การใช้บริการอนิเตอร์เนต็ หรือการเวทีเสวนา
โดยเชิญวิทยากรพิเศษมาบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมลูกก่อนเรียนอนุบาล ความรู้

เกี่ยวกับกฎหมายอินเตอร์เน็ต ธรรมะกับชีวิตประจ าวัน สุขภาพ&โภชนาการ ฯลฯ 
- การจัดเก็บเอกสารหลักฐานควรให้มากกว่าหนังสือเชิญ เช่น ภาพประกอบ เอกสารประกอบ 
หนังสือตอบรับ 

ด้านกระบวนการศึกษา  

6 
 

- จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นแกน 

- วิเคราะห์ศักยภาพของครูรายบุคคลว่ามีความต้องการเติมเต็มในด้านใด เช่น หลักสูตร การเขยีน
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มาตรฐาน ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
6 
 

แผนการสอนแบบ Backword design การวิจัย และการประเมินผล เป็นต้น 

- นิเทศติดตามครูที่เข้ารับการอบรมตามหลักสตูรต่าง ๆ ด้วยว่าเมื่อครูอบรมกลับมาแล้วเด็กได้
อะไร 

- การออกแบบการเรียนรู้โดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้ห้าขั้นตอน (5STEP) ตามแนวคดิ bwd และ
เน้นให้ครูทุกคนสอนโดยใช้กระบวนการเรยีนรู้ทางวิทยาศาสตร ์

-การบรรจเุรื่องราวลงในพิพิธภัณฑ์ควรเพิ่มเรื่องราวท่ีมาจากพงศาวดาร เรื่องเล่า เกร็ด
ประวัติศาสตร์ และควรจดัในลักษณะของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 

- มีคู่มือการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้พพิิธภัณฑ์ เพื่อให้ครูทุกคนสามารถจัดกิจกรรมได้ตรงตาม
เปูาหมายที่ทางโรงเรียนตั้งไว ้

8 

- การจัดแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั ขอให้ทาง ร.ร.ได้จัดเตรียมแผนการสอนที่ดีท่ีสุดใน
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ถ่ายเอกสารส่งมาที่หน่วยศึกษานิเทศก์ เพื่อจะได้น าไปปรึกษาหา
แนวทางเติมเตม็เกี่ยวกับการจัดท าแผนการจดัเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน (5STEP)  

- ในขณะที่ด าเนินการอบรมเรื่อง 5TEP ขอให้ทางทีมวิชาการ ร.ร.นั่งเกาะตดิสถานการณโ์ดยตลอด
เพื่อสรุปประเด็นในภาพของ ร.ร.และการต่อยอดการเรยีนรู้ 
- ให้หัวหน้างานวิชาการและทีมงานสรุปผลการจัดการเรยีนการสอนแบบโครงงานท่ีไดด้ าเนินการ
ไปแล้วส่งให้ทางหน่วยศึกษานิเทศก์ เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาต่อยอดการจดัการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญในภาพรวมของ ร.ร. 
 

9 

- พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการแนะวิธีเรียน วิธีการปรับตัวในช่วง
รอยต่อระหว่างช้ันเรียน เช่น อนุบาล ๓ ขึ้น ป. ๑ , ป.๔ ขึ้น ป.๕ , ป.๖ ขึ้น ม.๑ เป็นต้น  และ
จัดท าเป็นสารสนเทศของโรงเรียนอย่างชัดเจน สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการดูแล
ช่วยเหลือเด็กได้อยา่งชัดเจน 

- ออกแบบกิจกรรมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับห้องเรียนรู้ในพิพิธภณัฑ์ 

11 

- อบรมมัคคเุทศก์ท้ังครูและเด็กให้สามารถน าชมแหล่งเรียนรู้ได้อยา่งมีสีสัน โดยเริ่มจากครูก่อน 

- สืบค้น รวบรวมข้อมลูพื้นฐานเกีย่วกับประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ ประวัติของ ๙ รัชกาล 
เน้นในเชิงเกร็ดความรู้ เกรด็ประวัติศาสตร์  
- จัดระบบการใช้งานพิพิธภัณฑ์ใหม้ีความชัดเจน  
- พิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนควรมีการเพิ่ม story ในลักษณะของต านาน เพื่อใช้ดึงดูดความสนใจของ
ผู้ชม และผูกเรื่องราวในแต่ละห้องให้มีความสมัพันธ์กัน เช่น ห้อง ๙ รัชกาล ให้ค้นคว้าจุดเด่นของ
แต่ละรัชกาล ตราสญัลักษณ์ของท่าน มาผูกร้อยเป็นเรื่องราวท่ีน่าสนใจ  ส าคัญที่สดุคือครตู้องอ่าน
และค้นคว้าใหม้าก 

- โครงการที่ ร.ร.ด าเนินการมีแล้ว แต่ยังขาดกิจกรรมรองรับที่ชัดเจน  
- จัดท าแผนการใช้พิพิธภัณฑ์ในแต่ละห้อง เน้นให้ครอบคลมุในสามเสาหลักของอาเซียน คือ 
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม 

- เพิ่มแหล่งสืบค้นข้อมลูลงในตอนท้ายของแผนการใช้พิพิธภัณฑ์ด้วยจะดีมาก 
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มาตรฐาน ข้อเสนอแนะ 
ด้านผลผลิต  

(ผู้เรียนและชุมชน) 
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- จัดกิจกรรมส่งเสริมใหผู้้เรียนมีความรับผดิชอบ โดยน ารูปแบบแนวทางการฝึกเด็ก V – star   มา
ปรับใช้ ซึ่งแนวการฝึกจะเน้นผู้เรียนด้านวินัย ความเคารพและความอดทน รวมทั้งควรพัฒนา
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใหชั้ดเจนยิ่งขึ้น  
- การส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยสามารถดูแนวทางจดักิจกรรมได้ใน Teachers as Learners 

เรื่อง เสียงและสิทธ์ิเด็ก 

- การจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กดี V – star  ควรท าท้ังระบบโรงเรียน และผู้ทีร่ับผดิชอบโครงการควร
เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา 

 
 

15 
 

 

- การจัดท าแผนพัฒนาโรงเรยีน และแผนปฏิบัติการประจ าปี ในเรื่องสิ่งแวดล้อมควรใหม้ีความ
สอดรับกับนโยบายของนายกเมืองพัทยา คือ 3 QB (Three Quality Based) คือ 1) การบริหารจัดการ
โดยยดึบริบทของเมืองพัทยาเป็นฐาน (Pattya Based) 2) การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project – based Learning : PBL) 3) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้การปลูกฝังคุณธรรมเป็นฐาน 
(Moral – based) 

- ครูควรเตมิเตม็กระบวนการ และขั้นตอนในการเรียนรูผ้่านสื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน (เป็นหนังสืองานวิจยัของจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) เพราะปัจจุบันเด็กสามารถใช้
เครื่องมือท่ีหลากหลายในการเข้าถึงสังคมออนไลน์ กฏหมายทางด้านเทคโนโลยี 

16 

- การวัดศักยภาพของเด็กรายบุคคลที่เน้นไปในเรื่องการอ่านออกเขยีนได้เป็นสิ่งท่ีดสีามารถพัฒนา
ต่อยอดเป็นช้ินงานยอดเยี่ยมได ้

- การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จะต้องเห็นที่ข้อมูลเชิงประจักษ์ เด็กอ่อน เด็กเก่งมีชิ้นงาน
ต่างกัน เพราะฉะนั้นเกณฑ์การวัดและประเมินผลของเด็กแตล่ะกลุม่จะต่างกัน  สิ่งท่ีโรงเรียนได้
ด าเนินการไปแล้วคือครไูด้มีการลงบันทึกในท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ว่าเด็กแต่ละคนมีผลการ
เรียนรู้อย่างไร 

- เกิดประเด็นจากการประชุมสมาชิกเมืองด้านการศึกษา ในกรณีเรยีนซ้ าช้ัน ซึ่งทางหน่วย
ศึกษานิเทศก์ไดเ้รียนช้ีแจงไปแล้ว ประเด็นส าคญัที่ทางโรงเรียนพึงระวัง คือ บางครั้งผู้ปกครอง
ขาดความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับระเบียบการวัดผลของโรงเรียนจึงฝากให้ทางผู้บริหารและครผูู้สอน
ได้มีการชี้แจงกับผู้ปกครอง และจดัท าหลักฐานเกีย่วกับการการจัดเรียนการสอน วัดและ
ประเมินผลอย่างชัดเจน 

- เครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียนควรมคีวามร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งในการดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

17 

- การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด ผ่านกระบวนการเรยีนรู้แบบโครงงาน รวมทั้งการวิเคราะห์
ข่าว โดยให้วิเคราะห์ว่า ปัญหาคืออะไร  สาเหตุ  ผลที่ตามมาคืออย่างไร 

- โครงการที่พัฒนาทักษะการคดิยงัขาดกิจกรรมที่ชัดเจนในการส่งเสริมทักษะการคดิส าหรับเด็กท่ี
เป็นรูปธรรม 

18 
 

- น าผลการวเิคราะห์โอเนต็ มาเรยีงล าดับความส าคญั แล้วร่วมกันพัฒนาในรายวิชาหลัก คือ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยจัดท าเปน็แผนการพัฒนาอย่างเป็น
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มาตรฐาน ข้อเสนอแนะ 
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ระบบและเป็นรูปธรรม ขับเคลื่อนไปพร้อมกันท้ังระบบโรงเรียน  
- การออกข้อสอบและจัดท าเครื่องมือในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์โอเนต็ ปัจจุบันเมืองพัทยาได้มีครู
ทดลองท าในสองแนวทาง คือ 1) ท าเต็มรูปแบบคือจัดท าเป็นแผนการจัดการเรยีนรู้ ท้ายหน่วย มี
ข้อสอบที่คล้ายกับแนวข้อสอบโอเน็ตมาให้เด็กทดลองท า สามารถท าให้เด็กมีกระบวนการคดิแบบ
เชื่อมโยงกับการสอบโอเน็ตในสนามจริงได้  2) ท าในลักษณะการติวโดยน า blue print ของโอเน็ต
มาวิเคราะห์แนวการออกข้อสอบ แล้วหาตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตที่มลีกัษณะเดียวกันมาให้เด็กฝึกท า
ก่อนท่ีจะมีการสอบจริง 

19 

- เติมเตม็กิจกรรมส่งเสรมิการอ่านออกเขียนได้และพัฒนาเป็นผลงานยอดเยี่ยมของโรงเรยีน 
- จัดระบบกระบวนการส่งเสริมการอ่านให้ครูและเด็กไดร้ับการพัฒนาไปพร้อมกัน 
- จัดกิจกรรมต่อยอดการอ่านออกเขียนได้ให้หลากหลายเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ่าน 

- ขาดกระบวนการในการด าเนินกจิกรรมส่งเสริมการอ่าน 
  

 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ ที่เป็นแหล่งรวบรวมประวัติความเป็นมาของชุมชน และท้องถิ่น 
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
12.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ 1   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 3   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 4   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 9.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 6   ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 35.00 35.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 13.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 8  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.97 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 96.97 ดีมาก 
 

ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 96.97 คะแนน  มีคุณภาพระดับ ดีมาก  
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง        ไม่รับรอง 
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ข้อเสนอแนะ  
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
  1) เด็กควรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาให้มีทักษะด้านการสังเกต ส ารวจให้จดจ าสิ่งแวดล้อม
รอบตัว ในบริเวณสถานศึกษา 
  2) เด็กควรได้รับการพัฒนาด้วยก ิจกรรมนอกห้องเรียน มีโอกาสได้เปลี่ยนอิริยาบถ เนื่องจาก
บรรยากาศในห้องเรียนคับแคบ 
 
 2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  1) ประสานงานกับต้นสังกัดในการจัดสรรอัตราก าลังครูหรือผู้ดูแลเด็กให้เพียงพอตามเกณฑ์ 
  2) ส่งเสริมการใช้วิทยากรชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
เพ่ิมขึ้น 
  3) ควรมีกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประสานงานกับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
 3. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1) ครูควรได้รับการจัดสรรอัตราก าลังเพ่ิมเพ่ือให้การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์บรรลุตาม
เปูาหมาย และเป็นไปตามเกณฑ์ ของอัตราส่วนครู : เด็ก และ เด็ก : ห้อง 
  2) ครูควรจัดกิจกรรมน าเด็กออกนอกห้องเรียน เพ่ือพัฒนาการด้านการสังเกต ส ารวจธรรมชาติ
รอบตัว ภายในบริเวณสถานศึกษา และเด็กได้เปลี่ยนอริยาบท มีการเคลื่อนไหวได้ดียิ่งขึ้น 
 4. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  1) พัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบที่คล่องตัวต่อการใช้งาน 
  2)ควรมีข้อมูลศักยภาพเด็กรายบุคคลเพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของเด็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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13.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ประถมศกึษา และมธัยมศึกษา) 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ 1   ผู้เรยีนมีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี 10.00 9.72 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 2   ผู้เรยีนมีคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.67 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 3   ผู้เรียนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                    10.00 8.86 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 4   ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.11 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 5   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 11.31 พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 6   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 7   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 8   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น

สังกัด 
5.00 4.97 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ 9   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10   ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ 11  ผลการด า เนินงานโครงการพิ เศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 12   ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 87.64 ดี 

 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  87.64  คะแนน  มีคุณภาพระดับ ดี   
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง        ไม่รับรอง 
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ข้อเสนอแนะ  
 1. มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
 1) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรให้มีคุณภาพสูงขึ้น   ด้วยการสอนซ่อม
เสริมอย่างต่อเนื่อง 
 2) ผู้เรียน ควรได้รับการพัฒนาทักษะทางการคิดให้หลากหลาย 
 2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 1)  ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและนอกสถานศึกษาให้
เพ่ิมข้ึนและเป็นระบบ 
 2) ควรส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี, การใช้วิทยากรชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรม การ
เรียนการสอนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 3) ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ เช่น มีกิจกรรมน าความรู้สู่ชุมชน, กิจกรรมเปิด
บริการห้องสมุด, บริการสอนคอมพิวเตอร์ บริการสอนกีฬาให้เยาวชนในชุมชน เป็นต้น 
 3. มาตรฐานจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1) ครูควรวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนให้มีความชัดเจนมากข้ึนเพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมความถนัดและ
สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้มากยิ่งข้ึน 
 2) ครูควรใช้ความรู้ความสามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เต็มตามศักยภาพ 
 3) ครูควรใช้การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในทุกกิจกรรมการเรียนการสอน 
 4. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 1) ควรมีข้อมูลศักยภาพผู้เรียนรายชั้น และรายบุคคลให้ชัดเจน เพ่ือจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องใน 
การพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
 2) ควรพัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบที่คล่องตัวต่อการใช้งาน 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 การพัฒนาอาคารเก่าแก่ของสถานศึกษา เพ่ือให้เป็น “พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ)” ตาม
โครงการในปี 2554 เป็นการยกระดับอัตลักษณ์ของผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ให้เห็นเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน คือการรักษ์ท้องถิ่น เก็บรักษาสิ่งที่ดีงามไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ 
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ตอนที่ 2 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 
1.  การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)  ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  6 งาน 
โดยแบ่งเป็น งานวิชาการ  งานบุคลากร  งานธุรการการเงิน/พัสดุ  งานอาคารสถานที่  งานสัมพันธ์ชุมชน  และ
งานกิจการนักเรียน 
  ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ การพัฒนาตามกระบวนการ  PDCA, SBM , 
และ  Good Government 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
 

 
 
    
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)   
 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
นายพูลศักดิ์  พงษ์พิพัฒน์วัฒนา 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 

งานวิชาการ 

นางสาวเกศินี  สนธิศิริ 

งานวิชาการ 

นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 
งานธุรการการเงิน/พัสด ุ
นางสาวจรูญทรัพย์  ใจดีเย็น 

งานอาคารสถานที่ 
นางผจงจิตร  ชีวพัฒนพบิูลย ์

งานสัมพันธช์ุมชน 

นายพัฒนพงษ์  ตราช ู

งานกิจการนกัเรียน 

นางกชกร  ปรีสงค์ 

- บริหารงานหลักสูตร 

- ส่งเสริมงานวิชาการ 

- สื่อ / นวัตกรรม และ
แหล่งเรียนรู้ 

- การวัดประเมินผล 

- ระบบประกันคุณภาพ 

- การนิเทศการสอน 

- งานแนะแนว 

- ห้องสมุด 

- งานวางแผน
อัตราก าลัง 

- การจัดระบบ และ
การจัดท าทะเบยีน
ประวัต ิ

- พัฒนา / สวัสดิการ 

- ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

- งานส่งเสริมวิทย
ฐานะ 

- แผนงาน / งบประมาณ 

- การเงิน / บัญช ี

- ทะเบียนข้อมูล 

- การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

- การจัดหาพัสดุ / 
ครุภัณฑ์ 

- การตรวจสอบ ติดตาม 
และรายงานการใช้
งบประมาณ 

- การระดมทรัพยากร

- แผนงานอาคารสถานที ่

- ความสะอาด / สุขาภิบาล 

- การจัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม 

- ควบคุมการดูแลและ
รักษาการใช้อาคาร 
สถานที่ 

- การประสานงาน
และพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา 

- ประชาสัมพันธ์ / 
วารสาร 

- บริการชุมชน 

- คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
  

- กิจกรรมนักเรียน 

- สร้างเสริมวินัย / 
คุณธรรม 

- สภานักเรียน 

- กิจกรรมสหการ
โรงเรียน 

- สุขอนามัยใน
โรงเรียน 

- ลูกเสือ-เนตรนารี 

- การทัศนศึกษา 
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2.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  
     ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์   ผู้เรียนมีคุณภาพ รักษ์ท้องถิ่น 
 

พันธกิจ 
 1. พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพบรรลุมาตรฐานการศึกษา 
 2. พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด  
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษ์ความเป็นไทย และท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนรู้ โดยยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ให้เกิดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 6. ส่งเสริม และประสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steak holder) ให้มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพของผู้เรยีน 1.1 พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพบรรลุมาตรฐาน 

การศึกษา 

โรงเรียนเมืองพัทยา 2 

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาผู้เรยีนให้มี
ความสามารถในการคดิเป็น ท าเปน็ 

 

1.2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด  โรงเรียนเมืองพัทยา 2 

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาผู้เรยีน ให้มคีุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามรักษ์ความเป็น
ไทยและท้องถิ่น 

1.3 ส่งเสริมใหผู้้เรียนรักษ์ความเปน็ไทย และท้องถิ่น โรงเรียนเมืองพัทยา 2 

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาผู้บริหารและครูสู่
ความเป็นมืออาชีพ 

1.4 ส่งเสริมใหผู้้บริหารมีการบรหิารจัดการอย่างเป็น
ระบบ และส่งเสริมใหค้รูมีการจัดการเรยีนรู้ โดย
ยึดผู้เรียนเป็นส าคญั 

โรงเรียนเมืองพัทยา 2 

5. ยุทธศาสตร์พัฒนาสภาพแวดลอ้มเอื้อต่อ
การเรยีนรู ้

1.5 ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน   
      สถานศึกษา ให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรยีนรู ้

โรงเรียนเมืองพัทยา 2 

6. ยุทธศาสตรส์่งเสริมการมสี่วนรว่มของ 
คณะกรรมการสถานศึกษา  และผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้อง 

1.6 ส่งเสริม และประสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา

กับผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย (Steak holder) ให้มีส่วน

ร่วมในการจดัการศึกษาอย่างมคีุณภาพ 

โรงเรียนเมืองพัทยา 2 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 47 

 
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 2. ผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ มีวิสัยทัศน์ และมีนิสัยรักการอ่าน 
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย และรัก

ท้องถิน่ 
 4. ผู้บริหารมีระบบบริหารจัดการที่ดีและครูมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการน าเอาเทคโนโลยีที่

ทันสมัยมาช่วยสอน และมีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 5. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

   6. คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ได้คุณภาพ 

 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
- ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
- พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ) 

 
3.   การด าเนินการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 (ระบุการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก การส่งเสริมจุดเด่นและโอกาสการแก้ไขจุดอ่อนและอุปสรรคที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา ที่น าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา) 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
1.  ผู้บริหารมีภาวะผูน้ า และบรหิารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภบิาลอยา่งมีคุณภาพ 
2.  บุคลากรจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีและสูงกว่า
ระดับปริญญาตรีมีจ านวนเพียงพอและมีความรับผดิชอบ
สูง 
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขนิสัย สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ด ี
4. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม บรรยากาศร่มร่ืน สะอาด 
สวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และบริการชุมชน 
5. สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก  มีการน าผลการประเมินมาพัฒนา
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6. สถานศึกษามีการปรบัปรุง พฒันาหลักสูตร 
สถานศึกษาอยา่งต่อเนื่อง 
7. สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยปีระกอบการสอนเพียงพอ 
8. สถานศึกษาสนับสนนุให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอยา่ง
ต่อเนื่อง 
9.  สถานศึกษามีโครงสร้างบริหารงานชัดเจน มบีุคลากร
ที่ทุกคนเข้าใจบทบาทหนา้ที่ของตนเองและมีการท างาน
เป็นทีม 
10. สถานศึกษามีพิพิธภัณฑ์เปน็เอกลักษณ์  และแหล่ง
เรียนรู้ให้ผู้เรียนและชุมชน 
11. สถานศึกษามีโครงการพฒันาการอ่านเขียนของ
ผู้เรียนเป็นที่พงึพอใจต่อชุมชน 

1. ครูบางส่วนขาดความช านาญในการใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน 
2. ครูใช้สื่อและเทคนิคประกอบการเรียนการสอนไม่
หลากหลาย 
3. ครูบางสาขาวิชาไม่เพียงพอ  
4. ผู้เรียนบางสว่นมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและยาเสพ
ติด 
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบางวิชาพอใช้ และ
ยังขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
6. ห้องสมุดยังไม่สามารถใช้บรกิารได้เต็มรูปแบบ 
7. สาธารณูปโภคมีไม่เพียงพอ เช่น  
น้ าดื่ม, โตะ๊รับประทานนักเรียน 
8. ขาดการจัดการระบบท่อระบายน้ าเสีย ท่อดักไขมัน
และขยะเปียก 
9. ขาดห้องปฏิบัติการประกอบอาหาร  
10. ระบบเสียงตามสายยังอยู่ระดับต้องปรับปรุง 
11. สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ไม่สามารถใช้ได้กับ
ห้องเรียนทุกห้อง 
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ปัจจัยภายนอก 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) 
1.  องค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กรศาสนา 
คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองในชุมชน มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
2.  สภาพเศรษฐกิจในชุมชนเอ้ือต่อการจัดกิจกรรม  
การเรียนการสอน 
3.  มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการจัด
หลักสูตรท้องถิ่น และสามารถน าผู้เรียนไปศึกษาได้ง่าย 
4.  สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางของชุมชนและสะดวกต่อ
การคมนาคม 
5.  หน่วยงานต้นสังกัดมีความพร้อม ให้การสนับสนุน 
วัสดุ อุปกรณ์การเรียน  สื่อเทคโนโลยี  และงบประมาณ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
6.  หน่วยงานต้นสังกัดส่งเสริมและสนับสนุน
ความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพครู 
 

1.  ผู้ปกครองบางส่วนขาดการเอาใจใส่ดูแลต่อ
การเรียนและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบุตร 
2.  สภาพแวดล้อมรอบโรงเรียนไม่เอ้ือต่อการ
เรียนการสอน เช่น ตู้เกม โต๊ะสนุกเกอร์    
3.  มีพฤติกรรมเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติที่ไม่
เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 
4.  กิจกรรมจากต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ มี
มากกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และไม่
เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
5.  มีการปรับเปลี่ยนครูผู้สอนประจ าวิชาบ่อยครั้ง
ระหว่างปีการศึกษา  เพราะมีครูโอนย้าย 
6.  ฝาปิดท่อระบายน้ าช ารุดขาดการซ่อมแซม 
7.  ขาดงบประมาณสนับสนุนการซ่อมบ ารุง
อาคารเรียน  ระบบไฟฟูาอาคารเรียน  พัดลม
เพดานอาคารเรียน ห้องน้ าครูบนอาคารเรียนใช้
การไม่ได้ 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา  
(ให้เขียนเชิงวิเคราะห์ในส่วนของจุดควรพัฒนาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา) 

จากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานและการวิเคราะห์ SWOT ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเมือง
พัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ได้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาดังนี้ 

1.  สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นด้านการอ่าน  คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิด
สร้างสรรค์มากขึ้น  โดยให้การอบรมกับคณะครูในเรื่องกระบวนการจัดท าโครงงานบูรณาการเพ่ือให้นักเรียนคิด
เป็น ท าเป็น  และแก้ปัญหาเป็น 

2.  สถานศึกษาควรจัดท าแหล่งการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงและเกิดองค์ความรู้มากขึ้น 

3.  สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือยก
มาตรฐานที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาและอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาดูงานเพ่ิมมากขึ้น 

4.  สถานศึกษาควรติดตั้งสื่อเทคโนโลยีในห้องเรียนให้ครบทุกห้อง 

5.  สถานศึกษาจัดท าโครงการอ่านออกเขียนได้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
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ทิศทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต 

(ให้เขียนเชิงวิเคราะห์ในส่วนจุดเด่นและโอกาสในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา) 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา  2  (เจริญราษฎร์อุทิศ)  ได้ด าเนินการวิเคราะห์และรายงานการ
ใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปี  และชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรท าให้ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน  ชุมชน  ท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

ด้านการบริการชุมชน  โรงเรียนเมืองพัทยา  2  (เจริญราษฎร์อุทิศ)  มีการให้บริการชุมชนด้านอาคาร 
สถานที ่ได้แก่  พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ  อาคารกีฬาอเนกประสงค์  ห้องประชุม และสถานที่อ่ืน ๆ อย่าง
พอเพียงต่อเนื่องตลอดเวลาและเป็นที่พึงพอใจของชุมชน 

ในด้านสื่อเทคโนโลยี อุปกรณ์การเรียนการสอน โรงเรียนเมืองพัทยา  2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)  ได้รับการ
สนับสนุนเป็นอย่างดีจากเมืองพัทยาและองค์กรเอกชน  หน่วยงานต่าง ๆ อย่างพอเพียง และต่อเนื่องตลอดมา 

ในด้านบุคลากรของโรงเรียนเมืองพัทยา 2  (เจริญราษฎร์อุทิศ)  ได้รับการพัฒนาอบรมให้มีคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอน  มีการท างานเป็นทีม  มีความสามัคคี  ท าให้สังคม ชุมชนยอมรับ  และได้รับการสนับสนุน
จากชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

โดยภาพรวมของโรงเรียนเมืองพัทยา  2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ได้รับการพัฒนาทางด้านต่าง ๆ ทั้งด้าน
วิชาการ และด้านการบริหารงานทั้ง  6 งานของโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่มีคุณภาพดี  รวมทั้งได้รับความร่วมมืออย่าง
ดีจากผู้ปกครอง  ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน  โอกาสต่อไปโรงเรียน เมืองพัทยา  
2  (เจริญราษฎร์อุทิศ)  จะเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของเมืองพัทยาที่ส าคัญในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลที่
มีคุณภาพและรักษ์ท้องถิ่น  ประเทศชาติสืบไป 
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4.  การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษา 

 1) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

  1.1 พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพบรรลุมาตรฐานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

1 โครงการวัดและ

ประเมินผลภายใน

สถานศึกษา 

1. เพื่อให้ครูจัดระบบการวัดและประเมินผลที่

สอดคล้องกับมาตรฐานการและคณุลักษณะอัน

พึงประสงค ์

2. เพื่อให้ครูน าผลการวัดและประเมินผล ไป

พัฒนาการจัดการเรยีนรู ้

3. เพื่อให้ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพ

จริงและน าผลไปใช้ในการพัฒนาผูเ้รียนให้เต็ม

ตามศักยภาพ 

4. เพื่อให้สถานศึกษาด าเนินการวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

5. เพื่อให้ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของ

เชิงปริมาณ 

ครูและผู้เรียนโรงเรยีนเมืองพัทยา 

2 ทุกคน 

เชิงคุณภาพ 

ผู้เรยีนโรงเรียนเมืองพัทยา2 มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณท์

ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ครูผูส้อนรู้จักการวัดและ

ประเมินผลการเรียนการสอนที่

สอดคล้องกับรปูแบบการเรียนการ

สอนในห้องเรียนรู้ที่จดัให้แก่ผู้เรียน

1. ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85 

2. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเฉลีย่ร้อยละ 50  

3. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา อปท. เฉลี่ยไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 50  

4. ครูผู้สอนเขา้ใจการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนที่

สอดคล้องกับรปูแบบการเรียนการสอนในห้องเรียนรู้ที่จัดให้แก่

ผู้เรยีนและเน้นการพัฒนาผู้เรยีนเป็นส าคัญร้อยละ 85 

1.4 

1.7 

5.5 

10.1 

12.1 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

ผู้เรยีนตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

6. เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิด (คิด

วิเคราะห์ คดิสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอยา่ง

มีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ) 

และเน้นการพัฒนาผูเ้รียนเป็น

ส าคัญ 

2 โครงการพัฒนาดา้น

อารมณ์  จติใจ 

1. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กมคีวามมั่นใจในตนเองกล้าพูด 
กล้าแสดงออกได้เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ 
มีมารยาทในการพูด สื่อสารได ้
2. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กรู้จักการเป็นผู้น าผูต้ามที่ด ี
3 . เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กบอกความรูส้ึก และความ
ต้องการของตนเอง รู้จักเลา่เรื่องราวตามความคิด
และจินตนาการได ้
4. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กร่าเริงแจม่ใส มีความสุขใน
การเล่น แสดงอารมณไ์ด้อย่างเหมาะสม 
5. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กมคีุณธรรมจริยธรรม 
6. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กสามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กได้
อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 
7. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กสามารถคิดสร้างสรรค์ผลงาน
แปลกใหม่ หลากหลายตามความคิดของตนเองได ้

เด็กอนุบาล 1 – 3 โรงเรียนเมือง
พัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) มี
ความเมตตา กรณุา เอื้อเฟื้อ เผื่อ
แผ่ เสียสละ มีความรูส้ึกท่ีดีต่อ
ตนเองและมคีวามรับผิดชอบ มี
ความมั่นใจในตนเอง กล้า
แสดงออก มีมารยาทในการพูดคุย
สื่อสาร รู้จักช่ืนชมความสามารถ
ของตนเองและผู้อื่น ใช้กล้ามเนื้อ
เล็กได้คล่องแคล่ว สรา้งสรรค์
ผลงานแปลกใหม่ สนใจและมี
ความสุขในการท ากิจกรรมได ้

1. ร้อยละ 95 ของเด็กมีความมั่นใจในตนเอง   กล้าพูดกล้า
แสดงออกกล้าแสดงความคดิเห็นตัดสินใจบอกความต้องการ
ของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจ มีมารยาทในการพูด สื่อสารได ้
 2. ร้อยละ 96 ของเด็กรู้จักการเปน็ผู้น าผูต้ามที่ด ี
 3. ร้อยละ 93 ของเด็กบอกความรู้สึก และความต้องการของ
ตนเอง รู้จักเลา่เรื่องราวตามความคิดและจินตนาการได้ 
4. ร้อยละ 96 ของเด็กร่าเริงแจ่มใส มีความสุขในการเล่น 
แสดงอารมณไ์ด้อย่างเหมาะสม 
5. ร้อยละ 96 ของเด็กมีคุณธรรมจริยธรรม     
6. ร้อยละ 94 ของเด็กสามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กได้อย่าง
คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กนั 
7. ร้อยละ 95 ของเด็กสามารถคิดสร้างสรรคผ์ลงานแปลกใหม่ 
หลากหลายตามความคดิของตนเองได้ 
 8. ร้อยละ 96 เด็กสนใจ มีความสขุ และช่ืนความสามารถของ

9.2, 10.1, 10.2, 
10.3 , 11.1, 
11.3, 11.5,12.1, 
12.2, 12.3 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 53 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

8. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กสนใจ มีความสุข และช่ืนชม
ความสามารถของตนเอง และผู้อืน่รู้จักเชื่อมโยง
ความคิดและจินตนาการโดยผ่านสื่อและสถานท่ี 
   

ตนเอง และผู้อื่นรู้จักเช่ือมโยงความคิดและจินตนาการโดยผ่าน
สื่อและสถานท่ี 

3 โครงการส่งเสริมการ

เรียนรู้กลุ่มสาระการ

เรียนรูภ้าษาไทย 

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉลี่ยตามเกณฑ ์

2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเปรียบเทยีบ วิเคราะห ์
สังเคราะห์ และสรปุความคดิรวบยอดได ้

3.เพื่อให้ผู้เรียนมีความคดิริเริ่มสรา้งสรรค์ คิดแบบ
องค์รวมทั้งระบบ และมีจินตนาการ   

4.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อความคดิผ่านการพูด 
เขียนหรือน าเสนอด้วยวิธตี่าง ๆ ได้  

5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารตามช่วงช้ันท่ีเหมาะสมได ้

 

เชิงปริมาณ 

ครูและผู้เรียนโรงเรยีนเมืองพัทยา 
2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ทุกคน 

เชิงคุณภาพ  

ผู้เรยีนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 
(เจริญราษฎร์อุทิศ) ระดับช้ัน ป.1 
– ม.3 มีความรู้และทักษะวิชา
ภาษาไทยท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 

ผู้เรยีนสามารถสื่อความคิดผ่านการ
พูด เขียนหรือน าเสนอด้วยวิธตี่าง 
ๆ โดยใช้การเปรียบเทียบ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคดิ
รวบยอด มีความคิดรเิริม่

1. ผู้เรียนมีระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉลีย่ตามเกณฑ์ 

2. ผู้เรียนสามารถเปรยีบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุป

ความคิดรวบยอดได ้

3. ผู้เรียนมีความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ คิดแบบองค์รวมทั้งระบบ 

และมีจินตนาการ   

4. ผู้เรียนสามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียนหรือน าเสนอ

ด้วยวิธีต่าง ๆ ได้  

5. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารตามช่วงช้ันท่ี

เหมาะสมได ้

 

10.1, 10.3, 

11.1, 11.2, 

12.1, 12.2 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

สร้างสรรค์ คดิแบบองค์รวมทั้ง
ระบบ และมีจินตนาการตามช่วง
ช้ันท่ีเหมาะสม   

4. โครงการส่งเสริมวิถี
ประชาธิปไตย 

1.เพื่อให้มีความรู้เกีย่วกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
2.เพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของ
ตนเองในด้านประชาธิปไตย 
3เพื่อให้นักเรียนรู้จักเสียสละเพื่อสว่นรวม 
4.เพื่อให้เป็นผู้น าและผูต้ามที่ด ี
 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรยีน โรงเรียนเมืองพัทยา 2 
(เจริญราษฎร์อุทิศ) ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรยีนโรงเรียนเมือง 
พัทยา 2 ระดับชั้น ป.1 - ม.3 
 รู้จักบทบาทแลหน้า  
ที่ของตนเองปฏิบัติ 
ตนตามระบอบ 
ประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษตัริย์ทรง 
เป็นประมุข รู้จักเสีย  
สละเพื่อส่วนรวมและ 
สามารถเป็นผู้น าและ 
ผู้ตามทีด่ีได ้

1. ผู้เรียนเห็นคุณค่าและเคารพสิทธิเสรภีาพของตนเองและ
ผู้อื่นมากขึ้น 
2. ผู้เรียนเห็นความส าคัญการมสี่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสรมิ
ประชาธิปไตยมากขึ้น 
3. ผู้เรียนควรปฏิบตัิตนเป็นผู้น าผูต้ามที่ดีและรูจ้ักเสยีสละเพื่อ
ส่วนรวมมากยิ่งขึ้น 
 

มฐ.9.4,9.8 
ตัวบ่งช้ี1,4 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

5 โครงการส่งเสริมการ

เรียนรู้กลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี  

1.  เพื่อให้ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเพิ่ม

สูงขึ้น 

2.  เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถทาง

วิชาการและความคิดสร้างสรรค์ดว้ยการมีจติส านึก

ในการใช้ทรัพยากรด้วยการแปรรปูแล้วน ากลับใช้

ใหม ่

3.  เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนน าความรู้ไปพัฒนาเพื่อ

สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี อยา่งสร้างสรรค์

และมีคณุธรรมจริยธรรม 

4.  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างานและสร้าง

สิ่งประดิษฐ์ท่ีสืบสานและสร้างสรรค์  วัฒนธรรม

ประเพณีที่อนุรักษ์ความเป็นไทย 

5.  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการ

ท างาน  มีความรู้สึกท่ีดตี่ออาชีพสจุริต และหา

ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพท่ีตนสนใจ 

1. ร้อยละ  89 ของผู้เรียนสามารถ

วางแผนการท างานและ

ปฏิบัติงานตามแผนการท างานท่ี

ได้รับมอบหมายจน เสร็จ 

2.  ร้อยละ  89 ของผู้เรียน 

สามารถท างานได้ครบตามล าดับ

ขั้นตอน 

3. ร้อยละ  89 ของผู้เรียนรักการ

ท างานและมีเจตคติทีด่ีต่อการ

ท างาน 

4. ร้อยละ  89 ของผู้เรียนมีการ

พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง 

5. ร้อยละ  89 ของผู้เรียนสามารถ

ใช้กระบวนการกลุม่และท างาน

เป็นทีมได ้

1. ร้อยละ  89 ของผู้เรียนสามารถวางแผนการท างานและ

ปฏิบัติงานตามแผนการท างานท่ีได้รับมอบหมายจนเสรจ็ 

2.  ร้อยละ  89 ของผู้เรียน สามารถท างานได้ครบตามล าดับ

ขั้นตอน 

3. ร้อยละ  89 ของผู้เรียนรักการท างานและมีเจตคติทีด่ีต่อการ

ท างาน 

4. ร้อยละ  89 ของผู้เรียนมีการพฒันางานและภมูิใจในผลงาน

ของตนเอง 

5. ร้อยละ  89 ของผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มและ

ท างานเป็นทีมได ้

6. ร้อยละ  89 ของผู้เรียนรับผิดชอบงานท่ีกลุ่มมอบหมายขจัด

ความขัดแย้งในการท างานได ้

7. ร้อยละ  89 ของผู้เรียนจ าแนกอาชีพท่ีสุจริตและไม่สุจริตได ้

8. ร้อยละ  89 ของผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดตี่ออาชีพท่ีสุจริต 

11.1,11.2,11.3, 

12.1,12.2,13.1,

13.2,5.4,6.1, 

9.5, 9.6, 

9.7,10.3,10.4, 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

6.  เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรยีนตามความสนใจอยา่ง

หลากหลายและสามารถมีทักษะในการจัดการ  

การท างานให้ส าเร็จ และภูมิใจผลงานของตนเอง 

 

 

6. ร้อยละ  89 ของผู้เรียน

รับผิดชอบงานท่ีกลุ่มมอบหมาย

ขจัดความขัดแย้งในการท างานได ้

7. ร้อยละ  89 ของผู้เรียนจ าแนก

อาชีพท่ีสุจริตและไม่สุจริตได ้

8. ร้อยละ  89 ของผู้เรียนมี

ความรูส้ึกท่ีดีต่ออาชีพท่ีสุจรติ 

9. ร้อยละ  89 ของผู้เรียนบอก

อาชีพท่ีตนสนใจพร้อมให้เหตผุล

ประกอบได ้

9. ร้อยละ  89 ของผู้เรียนบอกอาชีพท่ีตนสนใจพร้อมให้เหตผุล

ประกอบได ้

 

6 โครงการส่งเสริมการ

เรียนรูศ้ิลปะ  

1.เพ่ือใหผู้้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนกลุ่ม

สาระการเรียนรูศ้ิลปะผ่านเกณฑ ์

2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม

ด้าน ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ด้วยความสมัครใจ 

3.  เพื่อให้ผู้เรียนสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้เรยีนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 

(เจริญราษฎร์อุทิศ) ทุกคนและ

ผู้เรยีนที่มีความถนัดเฉพาะทางใน

ด้านต่างๆ 

 

. 1. ผู้เรียนมรีะดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนเฉลีย่ผ่านเกณฑร์้อย

ละ 87 

2. ผู้เรียนสามารถเปรยีบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุป

ความคิดรวบยอดได ้

3.ผู้เรียนมีความคดิรเิริ่มสร้างสรรค์ คิดแบบองค์รวมทั้งระบบ

 9.6,10.3,12.2, 

14.3,14.4 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น

และของไทย 

4.  เพื่อส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทาง

วิชาการและความคิด สร้างสรรค์ของผู้เรียน 

5.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ คิด

วิเคราะห์ คดิสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มคีวามคิด

สร้างสรรค์ออกแบบและจินตนาการได้ 

6  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะอย่างหลากหลาย 

7.  เพื่อให้ผู้เรียนรูจ้ักใช้เวลาว่างและน าความรูไ้ป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

 

และมีจินตนาการ 

4. ผู้เรียนมีความรักและสนใจ งานศิลปะและการวาดภาพ 

5ผู้เรียนทีส่นใจกิจกรรมดนตร/ีนาฏศิลป์ หรือร้องเพลง 

6.ผู้เรียนสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและของไทย  

   

 

 

7 โครงการพัฒนาอ่านเขียน 1. เพื่อให้ผู้เรียนโรงเรยีนเมืองพัทยา ทุกคนสอบ

ผ่านเกณฑ์ด้านการอ่านและการเขียน 

ผู้เรยีนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 

(เจริญราษฎร์อุทิศ) ทุกคน 

นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)สอบผ่าน

เกณฑด์้านการอ่านและการเขียนทุกคน อีกทั้งอ่านเขียน

2.2 , 10.1 , 

15.1   
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

2. เพื่อให้ผู้เรียนโรงเรยีนเมืองพัทยา  

ทุกคนอ่านเขียนหนังสือได้คล่อง 

3. เพื่อพัฒนาความสามารถในการสอนอ่านเขียน

ของครูให้เป็นไปตามแนวทางการสอนของ              

ผศ.ศิวกานท์  ปทุมสตู ิ

 หนังสือได้คล่อง และครูมีความสามารถในการสอนอ่านเขียน

เป็นไปตามแนวทางการสอนอ่านออกเขียนได ้

 

8 โครงการวิจัยในช้ันเรียน 1. เพื่อส่งเสรมิให้คณะครูทุกคนท างานวิจัยในช้ัน

เรียนเพื่อพัฒนาผูเ้รียน 

2. เพื่อส่งเสรมิให้คณะครูทุกคนน าผลของการ

ท างานวิจัยในช้ันเรียนมาพัฒนาผูเ้รียนได้เตม็

ศักยภาพ  

3. เพื่อให้คณะครูทุกคนไดม้ีเอกสารร่องรอยของ

การพัฒนาผู้เรียน 

 

- ครูที่เข้าใหม่ทุกคนโรงเรียนเมือง
พัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ไดร้บั
ความรู้เรื่อง การท าวิจัยในช้ันเรียน 
เพือ่ท างานวิจัยในช้ันเรียนได้
ถูกต้อง   
- คณะครูทุกคนในโรงเรียนเมือง
พัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) มี
เอกสารร่องรอยของการท าวิจัยใน
ช้ันเรียน   
- นักเรียนท่ีมีความบกพร่องด้าน
การเรยีนไดร้ับการพัฒนาการ
เรียนรูเ้ป็นรายบุคคลไดเ้ต็มตาม

1.  คณะครูทุกคนมีความรู้  มีความเขา้ใจในการท างานวิจัยใน

ช้ันเรียนสามารถเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม 

2.  คณะครูทุกคนน าผลการวดัและประเมินผลไปพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรยีนได้  อย่างเต็มตามศักยภาพ

ผ่านกระบวนการวิจัยในช้ันเรยีน 

3.  คณะครูทุกคนเลือกใช้เทคนิคการสอนหรือใช้นวัตกรรมใน

การแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผูเ้รียนผ่านกระบวนการวิจัยในช้ัน

เรียน 

4.  คณะครูทุกคนท างานวิจัยในช้ันเรยีนเพื่อพัฒนาผู้เรยีน

1.2 , 1.4 , 1.7 

,1.8 , 12.1 , 

12.2 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

ศักยภาพ รายบุคคลได้อย่างถูกต้อง 

5.  คณะครูทุกคนมีเอกสารร่องรอยของการพัฒนาผู้เรยีน 

6.  นักเรียนท่ีมีความบกพร่องด้านการเรียนทุกคนไดร้ับการ

พัฒนาการเรียนรู้เป็นรายบุคคลตามศักยภาพผ่าน

กระบวนการวิจยัในช้ันเรียน 

9 โครงการพัฒนาระบบ

ดูแลช่วยเหลือ   

1.เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริม

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็นคนทีส่มบูรณ์ทั้งด้าน

ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปญัญา 

2.เพื่อส่งเสรมิให้ครู บุคลากร ชุมชน มีส่วนร่วมใน

การช่วยเหลือและมปีฏสิัมพันธ์ที่ดกีับนักเรียน    

3.เพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมลูข่าวสารเพื่อใช้ในการ

ตัดสินใจและแก้ปญัหา 

 

เชิงปริมาณ 
1.  นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 
(เจริญราษฎร์อุทิศ) 
2.  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรยีน
เมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
3.  ครูโรงเรยีนเมืองพัทยา 2 
(เจริญราษฎร์อุทิศ) 
เชิงคุณภาพ 
1.  นักเรียนไดร้ับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างท่ัวถึงและตรงกับ
สภาพปัญหา 
2.  ครูมีสัมพันธภาพอันดีกับ

1.ร้อยละ 86 ของนักเรียนท่ีขาดแคลนได้รับการช่วยเหลืออยา่ง

ทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 

2.ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้รับการเก็บรวบรวมข้อมลูและมี

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคร ู

3.ร้อยละ 86 ของนักเรียนท่ีได้รับการเยี่ยมบ้าน 

4.ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีมาขอรับค าปรึกษาไดร้ับการ

ช่วยเหลือ 

5.ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้รับขอ้มูลข่าวสารด้านการศึกษา 

อาชีพและสังคมที่ทันสมัยเดือนละ 3 ครั้ง 

1.3 , 1.10 , 2.1 

, 14.3 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
 

6.ร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับชั้น ป. 6 และ 

ม. 3 ได้รับการติดตามผล 

10 โครงการส่งเสริมการ

เรียนรู้กลุ่มสาระการ

เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ  

1. เพื่อให้ผู้เรียนที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกลุ่ม

สาระภาษาตา่งประเทศผ่านเกณฑ ์

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ

ทางด้านภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร 

3. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนมคีวามพึงพอใจและมีเจต

คติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 

 

เชิงปริมาณ 

ผู้เรยีนของโรงเรียนเมืองพัทยา  2  

(เจริญราษฎร์อุทิศ)  มีความรู้

ความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษและร่วมกจิกรรม

ต่างๆ  ของภาษาอังกฤษได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  พร้อมท้ังมีผลการ

เรียนทางการเรียนภาษาอังกฤษท่ีดี

ขึ้น ร้อยละ 80  

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนระดับผ่านขึ้นไปในการเรียน

วิชาภาษาอังกฤษ 

2. ผู้ เรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการพูดค าทักทายด้วย

ภาษาอังกฤษ 

3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมของ

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

10.1, 10.2, 

10.4 

11 โครงการส่งเสริมการ

เรียนรู้กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร ์  

1.เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
และตอบสนองความสามารถทางวชิาการและ 
ความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย 
2.เพื่อกระตุ้นผู้เรยีนให้เกิดความสนใจในการศึกษา

แสวงหาความรูด้้วยตนเอง 

นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 

(เจริญราษฎร์อุทิศ) ระดับช้ันท่ี               

ป.1- ม. 3 ไดร้ับความรู้  มีจิต

วิทยาศาสตร์  

มีทักษะชีวิตที่จ าเป็นตามหลักสูตร

1.สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิและตอบสนอง
ความสามารถทางวิชาการและ 
ความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย 
2.ผู้เรียนเกิดความสนใจในการศึกษาแสวงหาความรูด้้วยตนเอง 

3.ได้ศึกษาวิทยาการใหม่และทันตอ่เหตุการณ์มีความคิดริเริม่

10.1, 

11.1, 

11.2, 

12.1, 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

3.เพื่อศึกษาวิทยาการใหม่และทันต่อเหตุการณ์  มี

ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ และมีจินตนาการ  

4.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ 

คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวจิารณญาณ และคดิอย่าง

เป็นระบบ 

5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคาดการณ์ ก าหนด

เปูาหมาย  ประเมิน  เลือกแนวทางการตัดสินใจ 

และแก้ไขปญัหาอย่างมสีตไิด ้

ก าหนด และสามารถด ารงชีวิตอยู่

ในสังคมได้อยา่งมีความสุข 

 

สร้างสรรค์ และมจีินตนาการ  

4.ส่งเสรมิให้นักเรยีนมีทักษะการคดิวิเคราะห์ คิดสังเคราะห ์

คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคดิอยา่งเป็นระบบ 

5. ผู้ เรียนสามารถคาดการณ์ ก าหนดเปูาหมาย  ประเมิน  

เลือกแนวทางการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาอย่างมีสติได้ 

12.2 

12 โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาด้านร่างกายเด็ก

ปฐมวัย 

1. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กมสีมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย                                
2. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กเคลื่อนไหวรา่งกายพื้นฐานได้
อย่างคล่องแคล่วใช้กล้ามเนื้อใหญ ่กล้ามเนื้อเล็ก 
ประสานสัมพันธ์กัน                             
3. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กดูแลความสะอาดร่างกาย 
ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร 
และหลังการใช้ห้องน้ า ห้องส้วม                            
4. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กแต่งกายสะอาด 

1. เสนอกิจกรรม 
2. ประชุมกลุ่มผู้ร่วมงาน 
3. ช้ีแจงแก่คณะคร ู
4. ด าเนินงานตามโครงการ
ประกอบด้วย 

- กิจกรรมกีฬาพาสุขภาพด ี

- กิจกรรมหนรูักสะอาด 

1.ร้อยละ 96 ของเด็กมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย                                2. ร้อยละ 
96 ของเด็กเคลื่อนไหวร่างกายพื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่วใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก ประสานสมัพันธ์กัน 
3 ร้อยละ 96 ของเด็กดูแลความสะอาดร่างกาย ล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร และหลังการใช้ห้องน้ า ห้องส้วม                            
4. ร้อยละ 95 ของเด็กแต่งกายสะอาด 
5. ร้อยละ 97 ของเด็กปฏิบัตตินในการขับถ่ายถูกสุขลักษณะ 
แปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวันทุกครั้ง รู้จักเลือก

9.2 , 9.3 , 10.2 
, 10.3 , 11.1 , 
11.5 , 12.2 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

5. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กปฏิบัติตนในการขับถ่ายถูก
สุขลักษณะ แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร
กลางวันทุกครั้ง รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน ์และ ปฏิบตัิตนในการนอนหลับพักผ่อน                                
6. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กมคีวามรบัผดิชอบในการ
ปฏิบัติกิจกรรมทีไ่ด้รับมอบหมายจนส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 
7. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กท่ีมีความคิดสร้างสรรคผ์ลงาน
แปลกใหม่ ด้วยวิธีที่หลากหลายตามความคดิของ
ตนเองสามารถถ่ายทอดจินตนาการความคิด
สร้างสรรคด์้วยตนเอง เขียนภาพสญัลักษณ์เพื่อสื่อ
ความหมายเล่าเรื่องตามจินตนาการผ่านผลงาน 
สนใจและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข 
8. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กสามารถจ าแนก แจกแจงและ
บอกเหตุผลได้เหมาะสมกับเหตุการณ์ ผา่นผลงาน
ของตนเอง 
9. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น และปฏิบัตติามข้อตกลงได้ 

- กิจกรรมเส้นสายระบายส ี

-กิจกรรมกระดาษแปลงร่าง 

5. รวบรวมผลการด าเนินงาน 
6. ประเมินผลการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ 
7. รายงานผลการด าเนินการ 

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และ ปฏิบตัิตนในการนอน
หลับพักผ่อน 
6. ร้อยละ 94 ของเด็กมีความรับผดิชอบในการปฏิบัติกิจกรรม
ทีไ่ด้รับมอบหมายจนส าเร็จตามเปาูหมาย                          
7. ร้อยละ 93 ของเด็กท่ีมีความคดิสร้างสรรค์ผลงานแปลกใหม่ 
ด้วยวิธีท่ีหลากหลายตามความคิดของตนเองสามารถถ่ายทอด
จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง เขียนภาพ
สัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายเล่าเรื่องตามจินตนาการผ่าน
ผลงาน สนใจและท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมีความสุข                    
8. ร้อยละ 94 ของเด็กสามารถจ าแนก แจกแจงและบอกเหตุ
ผลได้เหมาะสมกับเหตุการณ์ ผ่านผลงานของตนเอง 
9. ร้อยละ 93 ของเด็กรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
และปฏิบตัิตามข้อตกลงได ้
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

13 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาด้านสังคมเด็ก
ปฐมวัย 
 

1.เพื่อส่งเสรมิให้เด็กรู้จักประหยดัใช้ทรัพยากรและ
รักษาสิ่งแวดล้อม   
2. เพื่อส่งเสรมิให้ เด็กรูจ้ักกล่าวค าขอบคุณ ขอ
โทษ และให้อภัยตามสถานการณท์ี่เหมาะสม  
3. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กมมีารยาทปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 
4. เพื่อส่งเสรมิให้ เด็กเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว 
ชุมชน และปฏิบัตตินตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
5.เพื่อส่งเสรมิให ้เด็กมคีวามกตญัญูต่อผู้มีพระคณุ 
6. เพื่อส่งเสรมิให้ เด็กแสดงความเคารพ ปฏิบัติ
ตามหลักศาสนาทีต่นนับถือ และเข้าร่วมกิจกรรม
วันส าคัญ   
7. เพื่อส่งเสรมิให้ เด็กมีการปรับตวั ในการปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่น 
8. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กปฏิบัติตนเปน็ผู้น าผูต้ามที่ดี
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  
9. เพื่อให้สถานศึกษาใช้และพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ภมูิ

1.นักเรียนช้ัน อนุบาล 1 – 3 
โรงเรียนเมืองพัทยา 2 รู้จัก
ประหยดัใช้ทรัพยากรและรักษา
สิ่งแวดล้อม มมีารยาท ปฏิบัตติน
ตามวัฒนธรรมไทยตามหลักศาสนา
ที่ตนนับถือ เป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน และปฏิบัติตน
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มี
ความกตัญญูต่อผูม้ีพระคณุ มีการ
ปรับตัว ในการปฏิบตัิกิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่น ปฏิบตัิตนเป็นผู้น าผู้
ตามที่ดี  
2.สถานศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วม 
ร่วมกับชุมชนอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้
และภมูิปัญญาท้องถิ่น และเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิ

1.ร้อยละ 96 ของเด็กรู้จักประหยดัใช้ทรัพยากรและรักษา
สิ่งแวดล้อม   
2.ร้อยละ 96 ของเด็กรู้จักกล่าวค าขอบคุณ ขอโทษ และให้
อภัยตามสถานการณ์ที่เหมาะสม  
3.ร้อยละ 96 ของเด็กมีมารยาทปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
และหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
4.ร้อยละ 96 ของเด็กเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และ
ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรง
เป็นประมุข 
5. ร้อยละ 96 ของเด็กมีความกตญัญูต่อผูม้ีพระคุณ 
6.ร้อยละ 96 ของเด็กแสดงความเคารพ ปฏิบัตติามหลัก
ศาสนาท่ีตนนับถือ และเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ   
7. ร้อยละ 96 ของเด็กมีการปรับตวั ในการปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่น 
8. ร้อยละ 96 ของเด็กปฏิบัตตินเป็นผู้น าผูต้ามที่ดตีามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข  
9. จ านวน 1 ครั้ง/ปีการศึกษา ใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามสีว่นร่วม 
10.จ านวน 1 ครั้ง/ปีการศึกษาเพือ่ให้สถานศึกษาร่วมกับชุมชน

6.1 , 6.2 , 9.3  , 
11.2 , 11.3 , 
11.4 , 11.5 , 
11.6 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

ปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามสีว่นร่วม 
10. เพื่อให้สถานศึกษาร่วมกับชุมชนอนุรักษ์แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
11. เพื่อให้สถานศึกษาเชิญวิทยากรมาให้ความรู้
เกี่ยวกับภูมิปญัญาท้องถิ่น 

ปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์แหล่งเรยีนรู้และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
11. จ านวน 4 ครั้ง/ปีการศึกษาเพือ่ให้สถานศึกษาเชิญวิทยากร
มาให้ความรูเ้กี่ยวกับภมูิปัญญาท้องถิ่น 
 

14 โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาด้านสติปญัญาเด็ก

ปฐมวัย 

1. ส่งเสรมิให้เด็กมีทักษะทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์
2. ส่งเสรมิให้เด็กใช้ความรู้ทางคณติศาสตร์ 
เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ 
3. ส่งเสรมิให้เด็กสามารถจ าแนก แจกแจงและ
บอกเหตุผลได้เหมาะสมกับเหตุการณ ์
4. ส่งเสรมิให้เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
5. ส่งเสรมิให้เด็กมคีวามรูเ้รื่องราวเกี่ยวกับ
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้เหมาะสม 
6. ส่งเสรมิให้เด็กสนใจธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
และรูจ้ักดูแลรักษาความสะอาด รกัธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เด็กอนุบาล 1 – 3 โรงเรียนเมือง
พัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) มี
ทักษะทางคณิตศาสตร ์และ
วิทยาศาสตร ์รับรู้จดจ า รู้คิด รู้
เหตุผลได้และสามารถแก้ปญัหา
เหมาะสมตามวัย สนใจและรัก
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ใช้ภาษา 
สัญลักษณ์ในการสื่อสารถูกต้อง
และมีความรูเ้รื่องราวเกี่ยวกับเรา
และอาเซยีน  

 

1. ร้อยละ 95 ของเด็ก มีทักษะทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์
2. ร้อยละ 95 ของเด็ก ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ เชื่อมโยงกับ
ศาสตร์อื่นๆ 
3. ร้อยละ 95 ของเด็ก สามารถจ าแนก แจกแจงและบอกเหตุ
ผลได้เหมาะสมกับเหตุการณ ์
4. ร้อยละ 94 ของเด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. ร้อยละ 95 ของเด็กมีความรู้เรือ่งราวเกี่ยวกับประสาทสมัผสั
ทั้ง 5 ได้เหมาะสม 
6. ร้อยละ 91 ของเด็กสนใจธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และ
รู้จักดูแลรักษาความสะอาด รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. ร้อยละ 94 ของเด็กรู้จักเชื่อมโยงความคิดตามจินตนาการ
โดยผ่านสื่อและสถานท่ี 

10.3 , 11.4 , 
12.1 , 12.2 , 
12.3 , 12.4 , 
12.5 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

7. ส่งเสรมิให้เด็กรู้จักเช่ือมโยงความคิดตาม
จินตนาการโดยผ่านสื่อและสถานที่ 
8. ส่งเสรมิให้เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสาร
เหมาะสมตามวัย 
9. ส่งเสรมิให้เด็กมคีวามรูเ้รื่องราวเกี่ยวกับเราและ
อาเซียนภายในเพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 

8. ร้อยละ 96 ของเด็กมีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารเหมาะสม
ตามวัย 
9. ร้อยละ 95 ของเด็กมีความรู้เรือ่งราวเกี่ยวกับเราและ
อาเซียนภายในเพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
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2) ยุทธศาสตร์พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดเป็น ท าเป็น 

  2.1 พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

1 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร ์

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

เฉลี่ยตามเกณฑ ์

2.เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถทางการคิด 

 

นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2     

(เจริญราษฎร์อุทิศ) ระดับช้ัน            

ป. 1 – ม.3  มีความรู้และทักษะ

วิชาคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นตาม

หลักสตูร 

1. ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรูค้ณติศาสตร์ในระดับดีร้อยละ 85 

2. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการ

เรียนรูค้ณติศาสตร์ในระดับดีร้อยละ 80 

3.ผู้เรียนผ่านการทดสอบสูตรคูณรอ้ยละ 86 

4. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ประเมินคิดเลขเร็วร้อยละ 75 

5. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ประเมินการคดิขั้นสูงร้อยละ 75 

6. ผู้เรียนสามารถสื่อสาร น าเสนอโครงงาน

คณิตศาสตร์ได้ร้อยละ 80 

7. ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิดร้อยละ 75 

10.1 

 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนา 1. ส่งเสรมิให้เด็กมีทักษะทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

เด็กอนุบาล 1 – 3 โรงเรียนเมือง
พัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) มี

1. ร้อยละ 95 ของเด็ก มีทักษะทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

10.3 , 11.4 , 
12.1 , 12.2 , 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

ด้านสตปิัญญาเด็กปฐมวัย 2. ส่งเสรมิให้เด็กใช้ความรู้ทางคณติศาสตร์ 
เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ 
3. ส่งเสรมิให้เด็กสามารถจ าแนก แจกแจงและ
บอกเหตุผลได้เหมาะสมกับเหตุการณ ์
4. ส่งเสรมิให้เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
5. ส่งเสรมิให้เด็กมคีวามรูเ้รื่องราวเกี่ยวกับ
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้เหมาะสม 
6. ส่งเสรมิให้เด็กสนใจธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม และรูจ้ักดูแลรักษาความสะอาด รัก
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. ส่งเสรมิให้เด็กรู้จักเช่ือมโยงความคิดตาม
จินตนาการโดยผ่านสื่อและสถานที่ 
8. ส่งเสรมิให้เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสาร
เหมาะสมตามวัย 
9. ส่งเสรมิให้เด็กมคีวามรูเ้รื่องราวเกี่ยวกับเรา
และอาเซยีนภายในเพื่อสร้างปฏสิมัพันธ์กับผู้อื่น 

ทักษะทางคณิตศาสตร ์และ
วิทยาศาสตร ์รับรู้จดจ า รู้คิด รู้
เหตุผลได้และสามารถแก้ปญัหา
เหมาะสมตามวัย สนใจและรัก
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ใช้ภาษา 
สัญลักษณ์ในการสื่อสารถูกต้อง
และมีความรูเ้รื่องราวเกี่ยวกับเรา
และอาเซยีน  

 

2. ร้อยละ 95 ของเด็ก ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ 
3. ร้อยละ 95 ของเด็ก สามารถจ าแนก แจกแจงและ
บอกเหตุผลได้เหมาะสมกับเหตุการณ ์
4. ร้อยละ 94 ของเด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
5. ร้อยละ 95 ของเด็กมีความรู้เรือ่งราวเกี่ยวกับ
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้เหมาะสม 
6. ร้อยละ 91 ของเด็กสนใจธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม และรูจ้ักดูแลรักษาความสะอาด รัก
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. ร้อยละ 94 ของเด็กรู้จักเชื่อมโยงความคิดตาม
จินตนาการโดยผ่านสื่อและสถานที่ 
8. ร้อยละ 96 ของเด็กมีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสาร
เหมาะสมตามวัย 
9. ร้อยละ 95 ของเด็กมีความรู้เรือ่งราวเกี่ยวกับเรา
และอาเซยีนภายในเพื่อสร้างปฏสิมัพันธ์กับผู้อื่น 

12.3 , 12.4 , 
12.5 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

3 โครงการลูกเสือ – เนตรนาร ี  เพื่อให้ผู้เรียน ไดร้ะลึกถึง รัชกาลที่ 6  

 เพื่อให้ผู้เรียน ได้ระลึกถึง คณะลกูเสือแห่งชาติ 

 เพื่อให้ผู้เรียน มคีวามรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

เพื่อให้ผู้เรียน มีวินัยต่อตนเองและผู้อื่น 

 เพื่อให้ผู้เรียน รู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ 

 เพื่อให้ผู้เรียน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 

(เจริญราษฎร์อุทิศ) ทุกคน 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 

(เจริญราษฎร์อุทิศ) มีความ

รับผิดชอบ มรีะเบยีบวินัย 

บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และ

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

ผู้เรยีนร้อยละ98ร่วมพิธีโอนเข้าประจ ากองกองเป็น

ลูกเสือส ารอง 

ผู้เรยีนร้อยละ98ร่วมพิธีโอนกองเป็นลูกเสือสามญั 

ผู้เรยีนร้อยละ98ร่วมพิธีโอนกองเป็นลูกเสือสามญั 

รุ่นใหญ ่

 ผู้เรียน ร้อยละ 100 เข้าร่วมกจิกรรมวันคล้ายวัน

สวรรคต ร.6 

ผู้เรยีนร้อยละ  98 ได้ร่วม Scout Day 

 ผู้เรียนลูกเสือส ารองร้อยละ98  ได้ร่วมเดินทางไกล

และอยู่ค่ายพักแรม 

 ผู้เรียนลูกเสือสามัญร้อยละ98 ไดร้่วมเดินทางไกล

และอยู่ค่ายพักแรม 

ผู้เรยีนลูกเสือสามัญร้อยละ98 ไดร้่วมเดินทางไกลและ

อยู่ค่ายพักแรม 

9.1,9.2,9.3,9.4, 

9.5,9.7,9.8,10.1, 

10.2,10.3,10.4, 

11.1,11.2,11.3, 

12.1,12.2,13.1, 

13.2,14.1,14.2, 

14.3,14.4,14.5 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 69 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

ผู้เรยีนร้อยละ 98 ปฏิบัติตามกฎลกูเสือได ้

ผู้เรยีนร้อยละ 98 ร่วมบ าเพญ็ประโยชน์ 

ผู้เรยีนร้อยละ 98 อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4 โครงการส่งเสริมความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา 

1. เพื่อให้นักเรียน ตระหนักถึงเรื่องความ

ปลอดภัยรู้จักปูองกันตนเองไม่ให้เกิดอุบัติภัย 

2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจปฏิบัติตน

เพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบตัิเหต ุ

3. เพื่อรณรงค์และส่งเสรมิให้นักเรยีนรู้จักใช้รถ

ใช้ถนนให้ถูกต้องตามกฎจราจร 

4. เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนมคีวามปลอดภัย 

5. ร้อยละของบุคลากรมีความปลอดภัย 

1. ผู้เรียนมีความตระหนักในเรื่อง

ความปลอดภัยมากขึ้น 

2. ผู้เรียน สามารถรู้จักการ

ปูองกันตนเองเพื่อไม่ให้เกิด

อุบัติภัย 

3. ผู้เรียนรู้จักหลีกเลีย่งสภาวะที่

เสี่ยงต่ออุบัตเิหตุ และมีความ

ปลอดภัยในโรงเรยีน 

4. ผู้เรียน มีนสิัยที่ดีในการใช้รถ 

ใช้ถนนและการปฏิบตัิตนอย่าง

เหมาะสม 

5.  บุคลากร มีความปลอดภัย

1. ร้อยละ 96 ผู้เรียนมคีวามตระหนกัในเรื่องความ
ปลอดภัยมากขึ้น  

2. ร้อยละ 96 ผู้เรียน สามารถรู้จักการปูองกันตนเอง
เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติภัย 

3. ร้อยละ 87 ผู้เรียนรู้จักหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ
อุบัติเหตุ และมีความปลอดภัยในโรงเรียน 

4. ร้อยละ 100 ผู้เรียน มีนสิัยที่ดีในการใช้รถ ใช้ถนน
และการปฏิบัตตินอย่างเหมาะสม 

 5.  ร้อยละ 100 บุคลากร มีความปลอดภัยจาก

อุบัติเหตดุ้านการจราจรภายในโรงเรียน  

 

14.2 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้ที่) 

จากอุบัติเหตดุ้านการจราจร

ภายในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 71 
 

3) ยุทธศาสตร์พัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามรักษ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น 

  3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษ์ความเป็นไทย และท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้ท่ี) 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ด้านอารมณ์ จิตใจเด็กปฐมวัย 
 
 

1. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กมคีวามมั่นใจในตนเองกล้า
พูด กล้าแสดงออกได้เหมาะสมกับวัยและ
สถานการณ์ มีมารยาทในการพดู สื่อสารได้ 
2. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กรู้จักการเป็นผู้น าผูต้ามที่ด ี
3 . เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กบอกความรูส้ึก และความ
ต้องการของตนเอง รู้จักเลา่เรื่องราวตามความคิด
และจินตนาการได ้
4. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กร่าเริงแจม่ใส มีความสุขใน
การเล่น แสดงอารมณไ์ด้อย่างเหมาะสม 
5. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กมคีุณธรรมจริยธรรม 
6. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กสามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กได้
อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 
7. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กสามารถคิดสร้างสรรค์
ผลงานแปลกใหม่ หลากหลายตามความคิดของ
ตนเองได ้
8. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กสนใจ มีความสุข และช่ืนชม

เด็กอนุบาล 1 – 3 โรงเรียนเมือง
พัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) มี
ความเมตตา กรณุา เอื้อเฟื้อ เผื่อ
แผ่ เสียสละ มีความรูส้ึกท่ีดีต่อ
ตนเองและมคีวามรับผิดชอบ มี
ความมั่นใจในตนเอง กล้า
แสดงออก มีมารยาทในการ
พูดคุยสื่อสาร รูจ้ักช่ืนชม
ความสามารถของตนเองและ
ผู้อื่น ใช้กล้ามเนื้อเล็กได้
คล่องแคล่ว สร้างสรรคผ์ลงาน
แปลกใหม่ สนใจและมคีวามสุข
ในการท ากิจกรรมได ้

1. ร้อยละ 95 ของเด็กมีความมั่นใจในตนเอง   กล้าพูด
กล้าแสดงออกกล้าแสดงความคิดเห็นตัดสินใจบอก
ความต้องการของตนเองให้ผู้อื่นเขา้ใจ มีมารยาทในการ
พูด สื่อสารได ้
 2. ร้อยละ 96 ของเด็กรู้จักการเปน็ผู้น าผูต้ามที่ด ี
 3. ร้อยละ 93 ของเด็กบอกความรู้สึก และความ
ต้องการของตนเอง รู้จักเลา่เรื่องราวตามความคิดและ
จินตนาการได ้
4. ร้อยละ 96 ของเด็กร่าเริงแจ่มใส มีความสุขในการ
เล่น แสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 
5. ร้อยละ 96 ของเด็กมีคุณธรรมจริยธรรม     
6. ร้อยละ 94 ของเด็กสามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กได้อย่าง
คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กนั 
7. ร้อยละ 95 ของเด็กสามารถคิดสร้างสรรคผ์ลงาน
แปลกใหม่ หลากหลายตามความคิดของตนเองได ้

 8. ร้อยละ 96 เด็กสนใจ มีความสขุ และช่ืน

9.2, 10.1, 
10.2, 10.3 , 
11.1, 11.3, 
11.5,12.1, 
12.2, 12.3 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้ท่ี) 

ความสามารถของตนเอง และผู้อืน่รู้จักเชื่อมโยง
ความคิดและจินตนาการโดยผ่านสื่อและสถานท่ี 

ความสามารถของตนเอง และผู้อืน่รู้จักเชื่อมโยง
ความคิดและจินตนาการโดยผ่านสื่อและสถานท่ี 

2 โครงการสหการนักเรียน   1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเรือ่งสหกรณ์และ

ฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง 

2.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรับผดิชอบต่อหน้าท่ีที่

ได้รับมอบหมาย 

3.เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการประหยัดอดออม 

4.เพื่อจัดหาสินคา้ราคาถูกและมีคณุภาพดมีา

บริการนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 

     ผู้เรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 
(เจริญราษฎร์อุทิศ) ทุกคน 

เชิงคุณภาพ 

       ผู้เรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 

2 ( เจริญราษฎร์อุทิศ)  ตั้ งแต่

ระดับชั้น 

อนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ

บุคลากรในโรงเรียน 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความรูพ้ื้นฐานเรื่องสหกรณ์

และฝึกใหผู้้เรียนได้ปฏิบตัิจริง 

2. ร้อยละ 92 ของผู้เรียนมีความรบัผิดชอบต่อหน้าท่ีที่

ได้รับมอบหมาย 

3. ร้อยละ 92 ของผู้เรียนมีนิสัยรักการประหยัดอดออม 

4. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนเข้ารับบริการสหการโรงเรยีน 

 

 มฐ. 9.5 

ตัวบ่งช้ี 1,4 

 

3 โครงการวันส าคัญของชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย ์  

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรักในสถาบันชาติ  

ศาสนา  พระมหากษัตรยิ ์

2. เพื่อให้นักเรียน  ผู้ปกครองได้เข้าร่วมกิจกรรม

วันส าคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย ์

  ผู้เรียนในโรงเรียนเมืองพัทยา  

2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 

 

1. ร้อยละ 96 ของนักเรียนปฏิบตัตินไดเ้หมาะสมใน

การเข้าร่วมกิจกรรม 

2. ร้อยละ 96 ของนักเรียน มีความรู้และความเข้าใจ

เกี่ยวกับวันส าคญัต่าง ๆ 

1.1,  9.1,  9.3 

,  9.8 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้ท่ี) 

3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ปฏิบตัตินและ

แสดงออกได้อย่างเหมาะสมต่อสถาบันหลักของ

ชาติอัน 

ได้แก่ ชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์

3. ร้อยละ 96 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อ - วัน

แม่ 

4. ร้อยละ 96 ของผู้ปกครองเข้ารว่มกิจกรรมวันพ่อ - 

วันแม่ 

5. ร้อยละ 96 ของผู้ร่วมกิจกรรมที่มีความพึงพอใจ ใน

การจัดกิจกรรมอยู่ในระดับด ี

4 โครงการโรงเรยีนส่งเสริม

สุขภาพ 
1.  เพื่อให้นักเรียน ครูบุคลากร ผูป้กครองและ

ชุมชน ทราบนโยบายส่งเสรมิสุขภาพ นักเรียน

แกนน าด้านสุขภาพไดร้ับการอบรมและปฏิบัติ

ตามหน้าท่ี 

2.  เพื่อให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ

การจัดการเรยีนรู้ มีอาคารสถานท่ีเหมาะสม 

3.  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าร่วมและมสี่วนร่วมในการ

อนุรักษ์และ  

พัฒนาสิ่งแวดล้อม  รู้คณุค่าของสิง่แวดล้อมและ

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ผู้เรยีน ครู และบุคลากรใน

โรงเรียนเมืองพัทยา  2  จ านวน 

1,300 คน และชุมชน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ผู้เรยีน ครู บุคลากรในโรงเรียน 

และสมาชิกในชุมชนได้รับความรู้

เกี่ยวกับสุขภาพ ปลูกฝังทัศนคติ

และ 

นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรยีนและ

ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการเป็นผูม้ีสุขภาพกาย 

สุขภาพจิตทีด่ี และสามารถท างาน อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างมีความสุขมากยิ่งข้ึน 

 

1.9  ,3.1  ,3.2  

,9.7 ,14.1  

,14.2  ,14.3  

,14.4  ,14.5 

,16.4 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้ท่ี) 

ตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและสังคมที่เกิด

จากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 

4.  เพื่อให้สถานศึกษามีการส่งเสรมิสุขภาพ

อนามัยและความปลอดภัยของผูเ้รียน 

5.  เพื่อให้ผู้เรียนมสีุขนิสยัในการดูแลสุขภาพ

และปูองกันตนเองไม่ให้เกิดอุบัตเิหต ุ

6.  เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก-ส่วนสูง และมี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์

7.  เพื่อให้ผู้เรียนปูองกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้

โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอ่ความรุนแรง 

โรคภยัและอุบตัิเหต ุ

8.  เพือ่ให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ กลา้แสดงออก

อย่างเหมาะสมและให้เกียรตผิู้อื่น 

9.  เพื่อให้ผู้เรียนมมีนุษยสมัพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน  ครู  

และชอบมาโรงเรียน 

สร้างเสริมทักษะที่ก่อให้เกดิ
พฤติกรรมด้านสุขภาพที่ถูกต้อง
และยั่งยืน 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้ท่ี) 

5 โครงการส่งเสริมคณุธรรม

จริยธรรมในสถานศึกษา  

 

1.เพื่อให้ผู้ เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องตนของศาสนาที่ตน
นับถือ 

2.เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  ในด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริต 

3.เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความกตัญญู กตเวที ต่อผู้
มีพระคุณ 

4.เพื่อให้ผู้ เรียนเป็นผู้มีมีจิตใจ เมตตากรุณา 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  และเสียสละเพื่อส่วนรวมและมี
จิตสาธารณะ 

5.เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์
สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า  

6.เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 

7.เพื่อให้ผู้ เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และ

1.เพื่อให้ผู้ เรียนมีวินัย มีความ
รับผิดชอบและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมเบื้องตนของศาสนาที่
ตนนับถือศาสนาท่ีตนนับถือ 

2.ผู้เรียนร้อยละ97มีคุณธรรม 
จริยธรรม  ในด้านความซื่อสัตย์
สุจริต  

3.ผู้เรียนร้อยละ97เป็นผู้มีความ
กตัญญู กตเวที ต่อผู้มีพระคุณ 4.
ผู้เรียนร้อยละ97เป็นผู้มีมีจิตใจ
เมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  
และเสียสละเพื่อส่วนรวมและมี
จิตสาธารณะ 

5 . ผู้ เ รี ย นร้ อ ยละ95 เป็ นคน
ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของ
ส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า  

6.ผู้เรียนร้อยละ95เป็นผู้นิยมไทย 
เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. ร้อยละ 98 ของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  ใน

ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 

2. ร้อยละ 98 ของผู้เรียนเป็นผู้มีความกตัญญู 
กตเวที ต่อผู้มีพระคุณ 
3. ร้อยละ 98 ของผู้เรียนเป็นผู้มีมีจิตใจ เมตตา
กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละเพื่อส่วนรวมและมีจิต
สาธารณะ 
4. ร้อยละ 98 ของผู้เรียนเป็นคนรู้จักประหยัดใช้
ทรัพยากร สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า  
5. ร้อยละ 97 ของผู้เรียนเป็นผู้นิยมไทย ภูมิใจใน
วัฒนธรรมและความเป็นไทยตลอดจนเห็นคุณค่าในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
6. ร้อยละ 97 ของผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
7. ร้อยละ 98 ของผู้เรียนเป็นพลเมืองดีภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

 

9.1 ,9.2, 9.3, 
9.4 ,9.5, 9.6, 
9.7, 9.8    มฐ 

14.1 14.2, 

14.3 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้ท่ี) 

พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

8.เพื่อให้ผู้ เรียนเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้การ
ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ภู มิ ปั ญ ญ า ไ ท ย  ภู มิ ใ จ ใ น
วัฒนธรรมและความเป็นไทย  

7. ผู้เรียนร้อยละ95มีจิตส านึกใน
การอนุรักษ ์

6 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้กลุม่

สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม  

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยตามเกณฑ์ 

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และสรุปความคิดรวบยอดได้ 

3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิด
แบบองค์รวมทั้งระบบ และมีจินตนาการ 

4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อความคิดผ่านการพูด 
เขียนหรือน าเสนอด้วยวิธีต่างๆได้ 

5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

 

1 .  เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น มี ร ะ ดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
ตามเกณฑ์ 

2 .  เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ  วิ เ ค ร า ะ ห์ 
สังเคราะห์ และสรุปความคิดรวบ
ยอดได้ 

3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ คิดแบบองค์รวมทั้ง
ระบบ และมีจินตนาการ 

4. เพื่อ ให้ผู้ เ รียนสามารถสื่ อ
ความคิดผ่านการพูด เขียนหรือ
น าเสนอด้วยวิธีต่างๆได้5. เพื่อให้

1. ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตาม
เกณฑ์สูงขึ้น 

2. ผู้เรียน สามารถเปรียบเทียบ วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
และสรุปความคิดรวบยอดได้ 

3. ผู้ เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดแบบองค์
รวมทั้งระบบ และมีจินตนาการได้  

4. ผู้เรียน สามารถสื่อความคดิผา่นการพูด เขียนหรือ
น าเสนอด้วยวิธตี่าง ๆ ได ้

5. ผู้เรียนสามารถสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  

 

5.1  

10.1,10.2,10.

3, 10.4  11.2  

12.1 ,12.2     
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้ท่ี) 

ผู้เรียนสามารถด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

7 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้กลุม่

สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและ

พลศึกษา  

1.  เพื่อให้นักเรียนไดรู้้จักดูแลสุขภาพ  สุขนิสัย  

และออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก  ส่วนสงู  และมี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์

3.  เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจ  กล้าแสดงออก

อย่างเหมาะสมและให้เกียรตผิู้อื่น 

4.  เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนมีความสนใจและเข้า

ร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ 

5.  เพื่อให้สถานศึกษาได้มีการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมคณุภาพผู้เรยีนอย่างหลากหลาย 

6. เพื่อให้ผู้เรียนมรีะดับผลสมัฤทธ์ิทางเรียนเฉลี่ย

ตามเกณฑ ์

7. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเปรยีบเทยีบวิเคราะห์ 

ผู้เรยีนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 มี

สุนทรียภาพและลักษณะนิสยั

ทางด้านกีฬาและนันทนาการ 

รู้จักเล่นกีฬาและออกก าลังกาย  

และมสีมรรถภาพ มรี่างกาย

แข็งแรงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

 

1.  นักเรียนไดรู้้จักดูแลสุขภาพ  สขุนิสัย  และออก

ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

2.  นักเรียนเรียนมีน้ าหนัก  ส่วนสงู  และมีสมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑ ์

3.  นักเรียนมีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่าง

เหมาะสมและให้เกยีรตผิู้อื่น 

4.  ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม

ด้านกีฬา/นันทนาการ 

5.  ให้สถานศึกษาได้มีการจัดกจิกรรมส่งเสริมคณุภาพ

ผู้เรยีนอย่างหลากหลาย 

6.  นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลีย่ตาม

เกณฑ ์

10.1, 

14.1, 

14.2, 14.3, 

14.5 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้ท่ี) 

สังเคราะห์ และสรปุความคดิรวบยอดได ้

8 โครงการรณรงค์ปูองกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา  

 

 

1. เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับ

โทษของสารเสพติด 

2. เพื่อให้ผู้เรียน สามารถแก้ไข ปอูงกันและ

หลีกเลี่ยงตนเองจากสถานการณ์เสี่ยงสารเสพติด

ทุกชนิดได ้

3. เพื่อให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกและใช้เวลาว่าง

ของตนเองให้เกิดประโยชน์ 

 

 

 

ด้านปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 

(เจริญราษฎร์อุทิศ) เข้าร่วม

กิจกรรม 

ด้านคุณภาพ 

นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 

(เจริญราษฎร์อุทิศ) มีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสาร

เสพติดสามารถแก้ไข ปูองกัน

และหลีกเลีย่งตนเองจาก

สถานการณ์เสี่ยงสารเสพ 

1.  ผู้เรียนในโรงเรียนทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับโทษของสารเสพตดิ 

2.  ผู้เรียนทุกคนสามารถแก้ไข ปอูงกันและหลีกเลี่ยง

ตนเองจากสถานการณเ์สี่ยงสารเสพติดทุกชนิดได ้

3.  ผู้เรียนทุกคนกลา้แสดงออกและใช้เวลาว่างของ

ตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

14.2 

9 โครงการ5 ส  ส่งเมลม์าแล้ว 1.ผู้เรียน  บุคลากรประจ าห้องเรียนและห้อง
พิเศษต่างๆ มีการจัดวางของต่างๆที่ไม่จ าเป็นใน
การใช้งานให้เป็นระเบียบเพื่อให้สามารถหยิบใช้
งานได้ง่าย 

1.เพื่อให้ผู้ เรียนและบุคลากร
ประจ าห้องเรียนและห้องพิเศษ
ต่างๆ มีการจัดวางของต่างๆที่ไม่
จ า เป็น ในการ ใ ช้ งานให้ เป็ น

1.ร้อยละ  97   ของผู้ เรียนและบุคลากรประจ า
ห้องเรียนและห้องพิเศษต่างๆ มีการจัดวางของต่างๆที่
ไม่จ าเป็นในการใช้งานให้เป็นระเบียบเพื่อให้สามารถ
หยิบใช้งานได้ง่าย  

1.9 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้ท่ี) 

2. ผู้เรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับ ๕ ส 

3. ร้อยละของห้องเรียน  ห้องพิ เศษ  วัสดุ
อุปกรณ์  เอกสารและของต่างๆโดยทั่วไป  มี
ความสะอาดและปราศจากฝุุนท่ีพื้น 

4. ผู้เรียนทุกคนมีวินัยในการดูแลห้องเรียนและมี
สถานที่บริเวณโรงเรียนให้สะอาดมี ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

 

ระเบียบเพื่อให้สามารถหยิบใช้
งานได้ง่าย 

2.เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากรทุก
คนในโรงเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ 
๕ ส  

3. ร้อยละห้องเรียน  ห้องพิเศษ  
วัสดุอุปกรณ์  เอกสารและของ
ต่างๆโดยทั่วไป  มีความสะอาด
และปราศจากฝุุนที่พ้ืน 

4. เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีวินัยใน
การดูแลห้องเรียนและมีสถานที่
บริเวณโรงเรียนให้สะอาด  

2.ร้อยละ 97  ผู้เรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมี
ความรู้เกี่ยวกับ ๕ ส  

3.ร้อยละ  97  ร้อยละของห้องเรียน  ห้องพิเศษ  วัสดุ
อุปกรณ์  เอกสารและของต่างๆโดยทั่วไป  มีความ
สะอาดและปราศจากฝุุนท่ีพื้น 

4.ร้อยละ  97  ของผู้เรียนและบุคลากรมีการรักษา
ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณ
โรงเรียนให้มีมาตรฐานดีอยู่ตลอดเวลา 
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4) ยุทธศาสตร์พัฒนาผู้บริหารและครูสู่ความเป็นมืออาชีพ 

  4.1 ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้ท่ี) 

1 โครงการการนิเทศภายใน 1.เพื่อให้สถานศึกษามีศักยภาพในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานหลักสูตรและเป็นไปตามแนวทางของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
2.เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบรหิารและจัดการ
เรียนรูไ้ด้อยา่งมีคุณภาพ 
 3.เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้  ให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน สังคมทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน 
4.เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษา ได้พัฒนา
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน   

ครูและบุคลากร ในโรงเรียน

เมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)  

 

1.สถานศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร
และเป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 
2.สถานศึกษาสามารถบริหารและจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพ 
3.บุคลากรในสถานศึกษา ได้พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการปฏิบัติงาน   
 

1,2.3,4.4,5,8 

และ 15.2 

2 โครงการส่งเสริมศักยภาพครู

และบุคลากรในสถานศึกษา 

1 เพื่อปรับปรุงแผนงานโครงสร้างในการพัฒนา

บุคลากร 

2. เพื่อให้บุคลากรมีความรักความสามัคคีในการ

ครูและบุคลากร ในโรงเรียนเมือง

พัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)  

 

1. สถานศึกษามีโครงสร้างระบบการบริหารงานบุคคล

อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

2. สถานศึกษามีครูที่จัดท าวิทยฐานะและพัฒนา

1 และ 2.3 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้ท่ี) 

ร่วมท ากิจกรรมของสถานศึกษา 

3 เพื่อให้ครูได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

มีเทคนิคใหม่ ๆในการจัดการเรียนรู้น ามาเผยแพร่

ซึ่งกันและกันได้ 

4 เพื่ อ ให้ ครู มีความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ

การศึกษาต่อและการมีวิทยฐานะในการพัฒนา

ตนเอง 

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพผ่านเกณฑ์การประเมิน  

3. สถานศึกษาได้ส่งเสริมบุคลากรเข้าศึกษา ต่อ เข้า

อบรม ดูงานอย่างต่อเนื่อง 

 4. บุคลากรในสถานศึกษามีขวัญและก าลังใจส่งผล

ให้การท างานเป็นทีม 

 

3 โครงการบริหารจัดการและ

พัฒนาสถานศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารงาน 2 ฝุาย 6  งาน

ของสถานศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล 

 2. เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานได้

ชัดเจนตรงตามศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

3.  เพื่ อกระจายอ านาจการบริหารงานจัด

การศึกษาโดยโรงเรียนเป็นฐาน 

4.เพื่อให้สถานศึกษาด าเนินงานบรรลุเปูาหมาย

ตามวิสัยทัศน์ และมาตรฐานการศึกษา 

ครูและบุคลากร ในโรงเรียนเมือง

พัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ 

1. สถานศึกษามีระบบบริหารงานท่ีชัดเจน และบรรลุ
เปูาหมาย 

  2. บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานตรงตาม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

3. สถานศึกษาสามารถแก้ปัญหาในการด าเนินงาน
ต่างๆของสถานศึกษาได้ 
4. สถานศึกษาได้สนองนโยบายของหน่วยงานที่
รับผิดชอบระดับสูงได้ 
5. บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจต่อการ
บริหารงานสถานศึกษา 

2.3, 

4.1,4.2,4.5,7.

2,8,15.1,15.2    
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้ท่ี) 

4 โครงการจดัท าหลักสูตรและ

เอกสารประกอบหลักสตูร

ของสถานศึกษา 

 

 

1.  เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ

เอกสารประกอบหลักสูตรของสถานศึกษา   

2.  เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  และ

เอกสารประกอบหลักสูตรของสถานศึกษา  ที่มี

สาระการเรียนรู้บูรณาการเรียนรู้ระดับสากล 

ระดับชาติและท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 

3.  เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  และ

เอกสารประกอบหลักสูตรของสถานศึกษา  ที่

เหมาะสมกับท้องถิ่นครอบคลุมกับความต้องการ

ของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 

4. เพื่อให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5 

ขั้นตอน ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มี

ความสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด สื่อการ

บุคลากรในโรงเรียนเมืองพัทยา 2 

(เจริญราษฎร์อุทิศ) มีหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 และเอกสาร

ป ร ะ ก อ บ ห ลั ก สู ต ร ข อ ง

สถานศึกษา ใช้ได้อย่างเหมาะสม

กับผู้เรียนและท้องถิ่น 

 

1. สถานศึกษามีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ขึ้นใช้ทุกช้ัน 

2. สถานศึกษามีหลักสูตรแกนกลางท่ีมีสาระการเรียนรู้

บูรณาการเรียนรู้ระดับสากล ระดับชาติและท้องถิ่น

อย่างเหมาะสม 

3. สถานศึกษามีหลักสูตรแกนกลาง ที่เหมาะสมกับ

ท้องถิ่นคลอบคลุมกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 

และสังคม 

4. ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน ใช้

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับ

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สื่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

 

 

5.1, 5.2, 5.4, 

5.5, 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้ท่ี) 

เรียนรู้อย่างเหมาะสม 

5 โครงการวัดและประเมินผล

ภายในสถานศึกษา 

1. เพื่อให้ครูจัดระบบการวัดและประเมินผลที่

สอดคล้องกับมาตรฐานการและคณุลักษณะอัน

พึงประสงค ์

2. เพื่อให้ครูน าผลการวัดและประเมินผล ไป

พัฒนาการจัดการเรยีนรู ้

3. เพื่อให้ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพ

จริงและน าผลไปใช้ในการพัฒนาผูเ้รียนให้เต็ม

ตามศักยภาพ 

4. เพื่อให้สถานศึกษาด าเนินการวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

5. เพื่อให้ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของ

ผู้เรยีนตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

6. เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิด (คิด

วิเคราะห์ คดิสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิด

เชิงปริมาณ 

ครูและผู้เรียนโรงเรยีนเมืองพัทยา 

2 ทุกคน 

เชิงคุณภาพ 

ผู้เรยีนโรงเรียนเมืองพัทยา2 มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่าน

เกณท์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ครูผูส้อนรู้จักการวัดและ

ประเมินผลการเรียนการสอนที่

สอดคล้องกับรปูแบบการเรียน

การสอนในห้องเรียนรู้ที่จัดให้แก่

ผู้เรยีนและเน้นการพัฒนาผู้เรยีน

เป็นส าคญั 

1. ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 

85 

2. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเฉลีย่ร้อยละ 50  

3. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา อปท. 

เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50  

4. ครูผู้สอนเขา้ใจการวัดและประเมินผลการเรียนการ

สอนที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรยีนการสอนใน

ห้องเรียนรู้ที่จดัให้แก่ผู้เรียนและเน้นการพัฒนาผู้เรียน

เป็นส าคญัร้อยละ 85 

1.4 

1.7 

5.5 

10.1 

12.1 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้ท่ี) 

อย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ) 

6 โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศในโรงเรียน 

 

1. เพื่อให้โรงเรียนมีข้อมลูตา่ง ๆ เป็นระบบและ

เป็นปัจจุบัน 

2. เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นคว้า

ข้อมูลแก่ผู้ที่มาใช้บริการ 

3. เพื่อเป็นการสนับสนุนงานด้านอื่น ให้เกิดความ

สะดวกรวดเร็วและเกิด 

โรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีเป็น

ปัจจุบันอย่างมีระบบ  ซึ่ง

บุคลากรในโรงเรยีนสามารถ

ค้นหาข้อมูลได้เองอย่างสะดวก

รวดเร็ว  

1.  โรงเรียนมีข้อมลูสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันและ

จัดเก็บอย่างเป็นระบบ ครบถ้วน ทันต่อการใช้งาน 

ร้อยละ 80 

2.  บุคลากรทั้งในและนอกโรงเรียนมีความสะดวก

รวดเร็วในการรับบริการ ร้อยละ 80 

3. ส่งรายงานต่าง ๆ และหนังสือโต้ตอบได้ตรงตาม

ก าหนดได ้ร้อยละ 80 

4. สถานศึกษามีวัสดุครภุัณฑ์ทีเ่พียงพอต่อการจัดการ

เรียนรูร้้อยละ 80 

5. สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากร

เพื่อจัดการศึกษาร้อยละ 80 

6. ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงานอย่างชัดเจนใน

รูปของค าสั่งทุกฝุาย/ งานร้อยละ 80 

3.1, 3.3, 4.1, 

4.2, 7.3 
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5) ยุทธศาสตร์พัฒนาสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ 

  5.1 ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ให้เกิดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้ท่ี) 

1 โครงการแหล่งเรยีนรู้

พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ 

(บ้านนาเกลือ) 

 

1.  เพื่อให้นักเรียนมีวิธีการเรียนรูอ้ย่าง

สร้างสรรคส์ามารถน าความรู้ ที่ไดม้าไปต่อยอด 

แสวงหา ความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นและน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน  

2.  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้บูรณาการใช้กับกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ ตามโครงสร้างหลกัสูตร

แกนกลางสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 

3.  เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ชุมชนได้ศึกษา

ค้นคว้าฐานรากทางประวตัิศาสตรแ์ละภมูิปัญญา

ท้องถิ่น ของชุมชนพัทยา นาเกลือ  

 

นักเรียนและบุคลากรของ

โรงเรียนเมืองพัทยา 2  (เจริญ

ราษฎร์อุทิศ)    นักศึกษา  

ประชาชน  บุคลากรท้องถิ่น  

ส่วนราชการทุกภาคส่วนท้ังใน

ต าบลนาเกลือ และต าบล

ใกล้เคียง 

 

 

 

 

1. โรงเรียนเมืองพัทยา 2  (เจริญราษฎร์อุทิศ)มีแหล่ง

เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมวิสัยทัศน์ของ

ตนเอง  

2. เพื่อให้นักเรียนแสวงหาความรู้  ข้อมูล  ข่าวสาร  

และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆใน

ชุมชนของตนเองในการปลูกฝังค่านิยมรักษ์ท้องถิ่น

และแหล่งศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

3. เกิดสังคมที่มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การพัฒนาของคนในชุมชน ให้รู้จัก

รากเหง้าของตนเองสามารถใช้ความรู้ไปประกอบ

อาชีพ และสร้างประโยชน์แก่ท้องถิ่น สังคมได้ 

  2.2,6,8 และ

15.2 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้ท่ี) 

2 โครงการศึกษาแหล่งเรยีนรู้  

ผลิต  และใช้สื่อการเรียน

การสอน 

1. เพื่อจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรูแ้ละภมูิปัญญา

ท้องถิ่นภายในและภายนอกสถานศึกษา  

2. เพื่อให้ครู  ผู้เรียน มีการแสวงหาความรู้

แลกเปลีย่นเชื่อมโยงสื่อการเรียนการสอนจาก

แหล่งเรียนรู้และภมูิปัญญาในท้องถิ่น 

3. เพื่อพัฒนาครูในสถานศึกษาใหม้ีความรู้  

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยพีัฒนาการ

เรียนรู้ของตนเองและผู้เรยีน 

4. เพื่อให้ครูและบุคลากรในสถานศกึษาน าความรู้

และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  มาใช้ในการผลิตสื่อทางการ

ศึกษา 

5. เพื่อให้สถานศึกษาจัดท าทะเบยีนสื่อและ

บริการสื่อการเรียนการสอนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้

6. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนและครูในสถานศึกษา

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตและสื่อ

1. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้

ภายในและภายนอกสถานศึกษา

ให้เอื้อต่อการเรยีนรู ้  

2. ครู และผูเ้รียน มีการแสวงหา

ความรู้  แลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยง

สื่อการเรียนการสอนจากแหล่ง

เรียนรู้และภูมิปญัญาในท้องถิ่น  

3. ครูในสถานศึกษาได้พัฒนา

ความรู้  ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีใหม่ๆ อยา่งต่อเนื่อง 

4. ครูในสถานศึกษาน าความรู้และ

เทคโนโลยีใหม่ๆ  มาใช้ในการผลติ

สื่อทางการศึกษา 

5. สถานศึกษามีทะเบยีนสื่อและ

บริการสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อ

1. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา 

จ านวน 30 แหล่งเรียนรู้  

2. ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากแหลง่เรียนรู้ จ านวน 40 

ครั้ง/ป ี

3. ผู้เรียนไดไ้ปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา จ านวน 2 

ครั้ง/ปี  

4. ครูผลติสื่อทางการศึกษา 

จ านวน 2 ช้ิน/ปี 

5. ร้อยละ 89  ของสื่อท่ีครูผลติเหมาะสมและเอื้อต่อ

การเรยีนรู ้

6. ร้อยละ 89 ของครูน าผลการประเมินการใช้สื่อมา

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

7. ร้อยละ 100 ของครูที่แสวงหาสื่อและเทคโนโลยี

อย่างสม่ าเสมอ 

1.6,  3.4,  5.3,  

6.1,  6.2,  9.6,  

10.1, 10.4,  

13.1 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้ท่ี) 

เทคโนโลยีต่าง ๆ 

 

ต่อการเรียนรู ้

6. ผู้เรียนและครูในสถานศึกษา  

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จาก

อินเทอร์เน็ตและสื่อเทคโนโลยี

ต่างๆ 

 

8. ครูผลติสื่ออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ช้ิน ต่อคน 

9. ร้อยละ 100 ของครูที่พัฒนาทักษะความสามารถ

ทักษะความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลย ี

10. ร้อยละ 100 ของครูน าสื่อเทคโนโลยมีาใช้เพื่อ

พัฒนาการเรียนรู ้

11. ร้อยละ 100 ของครูน าผลมาประเมินการใช้สื่อ

อย่างต่อเนื่อง 

12. ร้อยละ 89  ของสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ

นวัตกรรมในสถานศึกษาเหมาะสมและเพียงพอต่อการ

จัดการศึกษา 

13. ร้อยละ 89  ของครูมีความรู้ความสามารถในการ

ใช้สื่อการเรียนการสอน และสื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ 

14. ร้อยละ 89 ของครูมีการพัฒนาทักษะ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และการจัดการ
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้ท่ี) 

เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

15. ร้อยละ 89 ของครูมีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีพัฒนาการเรียนรู้ตนเองและของผู้เรียน 

16. ร้อยละ 96.84 ของผู้เรียนสามารถค้นคว้าหา

ความรู้จากอินเทอร์เน็ตหรือสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ได้ 

17. ร้อยละ 100 ของครูใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3 โครงการพัฒนาอาคาร

สถานท่ีและสิ่งแวดล้อม

ภายในสถานศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาและจัดสภาพแวดลอ้มให้เอื้อต่อ
การจัดการเรยีนรู้ที่มีอาคารสถานที่เหมาะสมและ
ถูกสุขลักษณะ 
2. เพื่อจัดการวางแผนงานด้านอาคารสถานท่ีให้
เหมาะสม 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามตระหนักเห็นคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมและรักษาสาธารณะสมบัติของ
โรงเรียนและส่วนรวม 
4. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนรู้จักประหยัดใช้
ทรัพยากร สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่าง

1.ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามี

พัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมให้

เอื้อต่อการเรียนรู้ จดัการวางแผน

งานด้านอาคารสถานท่ีให้

เหมาะสม 

2.ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามี

อาคารประกอบท่ีเหมาะสมและ

ถูกสุขลักษณะ 

1.ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามีพฒันาการจัด

สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรยีนรู้ จัดการวางแผน

งานด้านอาคารสถานท่ีให้เหมาะสม 

 

2.ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามีอาคารประกอบท่ี

เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ 

 

3.1, 3.2, 

3.3,9.4,9.5,9.7 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้ท่ี) 

คุ้มค่า 
5. เพื่อจัดท าแหล่งเรยีนรู้ภายในสถานศึกษา 

3. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามี

มุมมอง/ห้องสนับสนุนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

4.ร้อยละ 90 สถานศึกษามี

ห้องเรียนเพียงพอและเหมาะสม 

5.ร้อยละ 90 สถานศึกษามีวสัดุ 

ครุภณัฑ์ที่เพียงพอต่อการจดัการ

เรียนรู ้

6.ร้อยละ 90 สถานศึกษามีแหล่ง

เรียนรูภ้ายในที่เอื้อต่อการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ้

7.ร้อยละ 90 สถานศึกษาได้รบั

งบประมาณสนับสนุนจาก

หน่วยงานต่างๆทั้งของรัฐและ

เอกชน 

8.ร้อยละ 87 ของครูสามารถจัด

3. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามีมมุมอง/ห้องสนับสนุน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

4.ร้อยละ 90 สถานศึกษามหี้องเรยีนเพียงพอและ

เหมาะสม 

5.ร้อยละ 90 สถานศึกษามีวสัดุ ครุภัณฑ์ที่เพียงพอต่อ

การจัดการเรยีนรู ้

6.ร้อยละ 90 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรูภ้ายในที่เอื้อ

ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

7.ร้อยละ 90 สถานศึกษาได้รบังบประมาณสนบัสนุน

จากหน่วยงานต่างๆทั้งของรัฐและเอกชน 

8.ร้อยละ 87 ของครูสามารถจัดสิง่แวดล้อมให้ผูเ้รียน

เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้ท่ี) 

สิ่งแวดล้อมใหผู้้เรียนเรียนรู้อย่าง

เต็มศักยภาพ 

4 โครงการห้องสมุด IT 1. เพื่อให้บุคลากรและผูเ้รียน 

ในโรงเรียนมีห้องสมดุเป็นแหล่งการเรียนรู้ 

2. เพื่อให้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่ง

การเรยีนรู้ที่หลากหลายและได้อ้างอิงแหล่งที่มา

ของข้อมูลได้ 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์ 

4. เพื่อให้นักเรยีนสามารถเหน็ความส าคญัในการ

สืบค้นข้อมลูและใช้ประโยชนจ์ากอนิเตอรเ์นต๊แสวง

หาความรูด้้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

1. ครู บุคลากรและผู้เรียนใน

โรงเรียนเมืองพัทยา 2 ได้ใช้

ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้  สืบค้น

เป็นแหล่งเรียนรู้  สืบค้นหา

ความรู้เพิ่มเติม  และแสวงหา

ความรู้จากแหล่งต่างๆ เพื่อ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1.  บคุลากรและผูเ้รียนในโรงเรียนเมืองพัทยา 2 มี

ห้องสมุด IT เป็นแหล่งเรียนรู้   

2. ผู้เรียนมีความรูเ้รื่อง IT สามารถสืบค้นข้อมูลจาก

แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายได้และอ้างอิงแหล่งที่มา

ของข้อมูลได ้

3. ผู้เรียนได้ใช้เวลาวา่งให้เป็น 

ประโยชน ์

4. ผู้เรียนสามารถเห็นความส าคัญในการสืบค้นข้อมลู

และใช้ประโยชน์จากอินเตอร์แสวงหาความรู้ด้วย

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1.6, 1.9, 3.1, 

3.2, 3.4, 10.4 
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6) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

  6.1 ส่งเสริม และประสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steak holder) ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้ท่ี) 

1 โครงการวันส าคัญของชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย ์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรักในสถาบันชาติ  

ศาสนา  พระมหากษัตรยิ์และเข้าร่วมกิจกรรม 

2. เพื่อให้ ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคญั

ของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตรยิ์ 

3. เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนได้อยา่งเหมาะสมใน

การเข้าร่วมกิจกรรม 

4. เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรูค้วามเข้าใจถึง

ความส าคญัและแสดงออกต่อสถาบันหลักของ

ชาติอันได้แก่ ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตรยิ ์

ผู้เรยีนในโรงเรียนเมืองพัทยา  2 

(เจริญราษฎร์อุทิศ) 

 

1. ร้อยละ 97 ของผู้เรียนรักและเข้าร่วมกิจกรรมวัน

ส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์

2. ร้อยละ 97 ของผู้ปกครองเข้ารว่มกิจกรรมวันส าคญั

ของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตรยิ์  

3. ร้อยละ 94 ของผู้เรียนปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมใน

การเข้าร่วมกิจกรรม 

 4. ร้อยละ 94 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจถึง

ความส าคญัและแสดงออกต่อสถาบันหลักของชาติอัน

ได้แก่ ชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์

1.1,  9.1,  

9

.

3

,

  

9.8 

 

2 โครงการประกันคณุภาพ

มาตรฐานการศึกษา 

1. เพื่อให้สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษา

ตามนโยบายปฏริูปการศึกษา 

2. เพื่อให้สถานศึกษา ได้จดัท าแผนพัฒนา

1. เพื่อให้สถานศึกษาจัดท า

มาตรฐานการศึกษาตามนโยบาย

ปฏิรูปการศึกษา 

1.สถานศึกษาไดม้ีการพัฒนาตามมาตรฐาน และปฏิบัติ
ตามแผนพัฒนาท่ีวางไวร้้อยละ 95 
2.สถานศึกษาไดม้ีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน

7.1- 7.8    
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้ท่ี) 

 การศึกษาของสถานศึกษาท่ีเน้นคณุภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา 

3. เพื่อให้สถานศึกษา ได้จดัระบบบริหารและ

สารสนเทศ 

4.เพื่อให้สถานศึกษาไดด้ าเนินงานตาม

แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศกึษา 

5.เพื่อให้สถานศึกษาไดม้ีการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา 

6.เพื่อให้สถานศึกษาไดป้ระเมินคณุภาพภายใน

สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

7.เพื่อให้สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีท่ี

เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

8.เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง 

2. เพื่อให้สถานศึกษา ได้จดัท า

แผนพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีเน้นคณุภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา 

3. เพื่อให้สถานศึกษา ได้จดัระบบ

บริหารและสารสนเทศ 

4.เพื่อให้สถานศึกษาไดด้ าเนินงาน

ตามแผนพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษา 

5.เพื่อให้สถานศึกษาไดม้ีการ

ติดตามตรวจสอบคณุภาพ

การศึกษา 

6.เพื่อให้สถานศึกษาไดป้ระเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษา 

7.เพื่อให้สถานศึกษาจัดท ารายงาน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 
3.สถานศึกษาไดม้ีการจัดท ารายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจ าป ี
4.สถานศึกษา ได้พัฒนาคณุภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้ท่ี) 

ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน

คุณภาพภายใน 

8.เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3 โครงการสถานศึกษาและชุมชน

ร่วมกันพัฒนาการศึกษา 

1. เพื่อร่วมมือในการแก้ไขปญัหาต่างๆและ

สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน   

2. เพื่อให้ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการการจดั

การศึกษา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทาง

สถานศึกษา    

3. เพื่อเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข่าวสาร

ความรู้ทางวิชาการให้ผู้ปกครองและชุมชนได ้

รับทราบความเคลื่อนไหวในด้านการพัฒนา

การศึกษาของสถานศึกษา 

4.  เพื่อให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการ

ก าหนดทิศทางการจัดกจิกรรมของสถานศึกษา

ครู  นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน  

มีสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกัน  มีความ

สามัคคี  มีความรู้ความเข้าใจ  ใน

ข่าวสารทางการศึกษาของ

สถานศึกษา  อีกท้ังมีส่วนร่วมใน

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันเป็น

อย่างดี 

1. ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆและสร้างความเข้าใจ

อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน   

2. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการการจัดการศึกษา และ

จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทางสถานศึกษา    

3. เป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้ทาง

วิชาการให้ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบความ

เคลื่อนไหวในด้านการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

4. เพื่อให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศ

ทางการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา  ตลอดจนการ

ก ากับ ติดตาม การประชาสัมพันธ ์การด าเนินงานของ

สถานศึกษา 

1.10, 

10.3 

16.1, 

16.2, 

16.3, 

16.4 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐาน 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้ท่ี) 

ตลอดจนการก ากับ ตดิตาม การประชาสัมพันธ์

การด าเนินของสถานศึกษา 

 

4 โครงการ สบืสานประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญาไทย
ของท้องถิ่น 
 

1. เพื่อส่งเสรมิค่านิยมทีด่ีงามเกี่ยวกับประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
2. เพื่อส่งเสรมิประเพณีวัฒนธรรมไทยไม่ใหสู้ญ
หายไปจากท้องถิ่น 
3. เพื่อสืบสานและสร้างสรรคส์่งเสริม 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 

ครูและผู้เรียนโรงเรยีนเมืองพัทยา  
2  (เจริญราษฎร์อุทิศ)  

1. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม
เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
ไทยไม่ใหสู้ญหายไปจากท้องถิ่น 
3. ร้อยละ 95  ของผู้เรียนสืบสานและสร้างสรรค์
ส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 

6.1 , 6.2 , 

9.3 , 9.6 , 

10.3 
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ตอนที่ 3 

ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

1.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  

1)  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

  1.1 พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพบรรลุมาตรฐานการศึกษา 

ที่ 
โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

1 

 

 

 

 

โครงการส่งเสริม

การเรยีนรู้กลุม่

สาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ ์

2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเปรียบเทยีบ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุป
ความคิดรวบยอดได ้

3.เพื่อให้ผู้เรียนมีความคดิริเริ่ม
สร้างสรรคค์ิดแบบองค์รวมทั้งระบบ

1.ร้อยละ 85 ของผู้เรียน

ทั้งหมดมีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 

ผ่านเกณฑ ์

2. ร้อยละ  70  ของจ านวนผู้เรียนที่

มีผลการทดสอบระดับชาตสิาระการ

เชิงปริมาณ 

ผู้เรยีนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญ
ราษฎร์อุทิศ) ทุกคน 

เชิงคุณภาพ  

ผู้เรยีนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญ
ราษฎร์อุทิศ) ระดับช้ัน ป.1 – ม.3 มี
ความรู้และทักษะวิชาภาษาไทยท่ี

1.ร้อยละ 40.29 ของผู้เรียน

ทั้งหมดมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย

ผ่านเกณฑ ์

2. ร้อยละ 50.04  ของจ านวนผูเ้รยีนที่มี

ผลการทดสอบระดบัชาตสิาระการเรยีนรู้

ภาษาไทยในระดับด ี

- ผู้เรียนบางส่วนมี

พัฒนาการทางการ

เรียนรู้ช้าท าใหไ้มผ่่าน

เกณฑ์การประเมิน 

- ผู้เรียน ไม่ได้ส่ง 

ผลงานเข้าร่วมกิจกรรม

เนื่องจากผลงานเสรจ็ไม่
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ที่ 
โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

 

 

และมีจินตนาการ  

4.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อความคดิ
ผ่านการพูด เขียนหรือน าเสนอด้วยวิธี
ต่าง ๆ ได้  

5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสารตามช่วงช้ันท่ีเหมาะสม
ได ้

 

เรยีนรูภ้าษาไทยในระดบัด ี

3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่

ส่งผลงานเขา้ร่วมแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการ 

4. ร้อยละ 97 ของผู้เรียนเข้า

ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู ่

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่

เป็นตัวแทนของโรงเรียนวิชา

ภาษาไทยมีความพร้อมเข้า

โครงการกล้วยไม้ปุาของเมือง

พัทยา 

6.ร้อยละ 84 ของผู้เรียนที่

สามารถสื่อสารผ่านการพูด 

เขียน หรือน าเสนอด้วยวิธี

ต่างๆ 

7. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี

จ าเป็นตามหลักสูตร 

ผู้เรยีนสามารถสื่อความคิดผ่านการพูด 
เขียนหรือน าเสนอด้วยวิธตี่าง ๆ โดยใช้
การเปรยีบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปความคิดรวบยอด มีความคิดรเิริ่ม
สร้างสรรค์ คดิแบบองค์รวมทั้งระบบ 
และมีจินตนาการตามช่วงช้ันท่ี
เหมาะสม   

3. ร้อยละ 89.03 ของผู้เรียนที่

ส่งผลงานเขา้ร่วมแข่งขันทักษะ

ทางวิชาการ 

4. ร้อยละ 97.18 ของผู้เรียนเข้า

ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู ่

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่เป็น

ตัวแทนของโรงเรียนวิชาภาษาไทย

มีความพร้อมเข้าโครงการกล้วยไม้

ปุาของเมืองพัทยา 

6.ร้อยละ 85 ของผู้เรียนทีส่ามารถ

สื่อสารผ่านการพูด เขียน หรือ

น าเสนอด้วยวิธตี่างๆ 

7. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีทักษะ

ด้านการคดิ 

 

ทันก าหนดส่ง 
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ที่ 
โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

ทักษะด้านการคดิ 

2 โครงการส่งเสริม

การเรยีนรู้กลุม่

สาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ

และเทคโนโลย ี

1.  เพื่อให้ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยีเพิม่สูงขึ้น 

2.  เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดง

ความสามารถทางวิชาการและ

ความคิดสร้างสรรคด์้วยการมีจิตส านึก

ในการใช้ทรัพยากรด้วยการแปรรปู

แล้วน ากลับใช้ใหม ่

3.  เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนน าความรู้ไป

พัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมทาง

เทคโนโลยี อย่างสรา้งสรรค์และมี

คุณธรรมจริยธรรม 

4.  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการ

ท างานและสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่สืบสาน

และสร้างสรรค์  วัฒนธรรมประเพณีที่

1. ผู้เรียนร้อยละ89 

มีระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนเฉลี่ยผ่านเกณฑ ์

2.ผู้เรียนร้อยละ 89 แสดง

ความสามารถทางวิชาการและ

ความคิดสร้างสรรคด์้วยการมี

จิตส านึกในการใช้ทรัพยากร

ด้วยการแปรรูปแล้วน ากลับใช้

ใหม ่

3. ผู้เรียนร้อยละ 89 น า

ความรู้ไปพัฒนาเพื่อสรา้ง

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

อย่างสร้างสรรค์และมี

คุณธรรมจริยธรรม 

4.ผู้เรียนร้อยละ 90 มีทักษะ

1. ร้อยละ  88 ของผู้เรียนสามารถวาง

แผนการท างานและปฏิบตัิงานตาม

แผนการท างานท่ีได้รับมอบหมาย

จนเสรจ็ 

2.  ร้อยละ  88 ของผู้เรียน สามารถ

ท างานได้ครบตามล าดับขั้นตอน 

3. ร้อยละ  88 ของผู้เรียนรักการ

ท างานและมีเจตคติทีด่ีต่อการท างาน 

4. ร้อยละ  88 ของผู้เรียนมีการพฒันา

งานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 

5. ร้อยละ  88 ของผู้เรียนสามารถใช้

กระบวนการกลุ่มและท างานเป็นทีมได ้

6. ร้อยละ  88 ของผู้เรียนรับผิดชอบ

งานท่ีกลุ่มมอบหมายขจัดความขัดแย้ง

1. ผู้เรียนร้อยละ100 

มีระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

เฉลี่ยผ่านเกณฑ ์

2.ผู้เรียนร้อยละ 95 แสดง

ความสามารถทางวิชาการและ

ความคิดสร้างสรรคด์้วยการมี

จิตส านึกในการใช้ทรัพยากรด้วย

การแปรรปูแล้วน ากลับใช้ใหม่ 

3. ผู้เรียนร้อยละ 90 น าความรู้ไป

พัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมทาง

เทคโนโลยี  

4. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีการ

พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง 

ผู้เรยีนร้อยละ 90 มี

ทักษะการท างาน 

สามารถวางแผนการ

ท างานและปฏิบตัิงาน

ตามแผนการท างานท่ี

ได้รับมอบหมายจนเสร็จ 

รักการท างานและมีเจต

คติที่ดีต่อการท างาน มี

การพัฒนางานและ

ภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง 
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ที่ 
โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

อนุรักษ์ความเป็นไทย 

5.  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการ

ท างาน  รักการท างาน  มีความรูส้กึท่ี

ดีต่ออาชีพสุจรติ และหาความรู้ที่

เกี่ยวข้องกับอาชีพท่ีตนสนใจ 

6.  เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรยีนตาม

ความสนใจอย่างหลากหลายและ

สามารถมีทักษะในการจดัการ  การ 

ในการท างานและ สร้าง

สิ่งประดิษฐ์ท่ีสืบสานและ

สร้างสรรค์  วัฒนธรรม

ประเพณีที่อนุรักษ์ความเป็น

ไทย 

5. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีทักษะ

ในการท างาน  รักการท างาน  

มีความรูส้ึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

และหาความรู้ที่เกีย่วข้องกับ

อาชีพท่ีตนสนใจ 

6. ผู้เรียนร้อยละ 90 เลือก

เรียนตามความสนใจอย่าง

หลากหลายและสามารถมี

ทักษะในการจัดการ  การ

ท างานให้ส าเร็จ และภมูิใจ

ผลงานของ 

ในการท างานได ้

7. ร้อยละ  88 ของผู้เรียนจ าแนก

อาชีพท่ีสุจริตและไม่สุจริตได ้

8. ร้อยละ  88 ของผู้เรียนมีความรู้สึก

ที่ดีต่ออาชีพท่ีสุจริต 

9. ร้อยละ  88 ของผู้เรียนบอกอาชีพท่ี

ตนสนใจพร้อมใหเ้หตผุลประกอบได้ 

 

5. ร้อยละ  90 ของผู้เรียนสามารถ

ใช้กระบวนการกลุม่และท างาน

เป็นทีมได ้

6. ร้อยละ  90 ของผู้เรียน

รับผิดชอบงานท่ีกลุ่มมอบหมาย

ขจัดความขัดแย้งในการท างานได ้

7. ร้อยละ  100 ของผู้เรียน

จ าแนกอาชีพท่ีสุจริตและไม่สจุริต

ได ้

8. ร้อยละ  1000 ของผู้เรียนมี

ความรูส้ึกท่ีดีต่ออาชีพท่ีสุจรติ 

9. ร้อยละ  95 ของผู้เรียนบอก

อาชีพท่ีตนสนใจพร้อมให้เหตผุล

ประกอบได ้
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ที่ 
โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

3. โครงการส่งเสริม

การเรยีนรู้ศลิปะ 

1.เพ่ือใหผู้้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะผา่น

เกณฑ ์

2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจและเข้า

ร่วมกิจกรรมด้าน ศลิปะ ดนตรี 

นาฏศิลปด์้วยความสมัครใจ 

3.  เพื่อให้ผู้เรียนสนใจและเข้าร่วม

กิจกรรมศลิปวัฒนธรรมและประเพณี

ที่ดีงามของท้องถิ่นและของไทย 

4.  เพื่อส่งเสริมและตอบสนอง

ความสามารถทางวิชาการและ

ความคิด สร้างสรรค์ของผูเ้รียน 

5.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถใน

การ คิดวิเคราะห์ คดิสังเคราะห์ มี

วิจารณญาณ มีความคดิสร้างสรรค์

   ผู้เรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 

2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ทุกคน

และผูเ้รียนทีม่ีความถนัด

เฉพาะทางในด้านต่างๆ 

 

. 1. ผู้เรียนมรีะดับผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 87 

2. ผู้เรียนสามารถเปรยีบเทียบ 

วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปความคิด

รวบยอดได ้

3.ผู้เรียนมีความคดิรเิริ่มสร้างสรรค์ คิด

แบบองค์รวมทั้งระบบและมี

จินตนาการ 

4. ผู้เรียนมีความรักและสนใจ งาน

ศิลปะและการวาดภาพ 

5ผู้เรียนทีส่นใจกิจกรรมดนตร/ี

นาฏศิลป์ หรือร้องเพลง 

6.ผู้เรียนสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม

ของท้องถิ่นและของไทย 

 9.6,10.3,12.2, 

14.3,14.4 

1.เพ่ือใหผู้้เรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะผ่านเกณฑ ์

2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความ

สนใจและเข้าร่วม

กิจกรรมด้าน ศิลปะ 

ดนตรี นาฏศิลปด์้วย

ความสมคัรใจ 

3.  เพื่อให้ผู้เรียนสนใจ

และเข้าร่วมกิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีที่ดีงามของ

ท้องถิ่นและ ของ

ไทย 
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ที่ 
โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

ออกแบบและจินตนาการได ้

6  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรยีนรู้ศลิปะอย่างหลากหลาย 

7.  เพื่อให้ผู้เรียนรูจ้ักใช้เวลาว่างและ

น าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได ้

 

    

 

 

4.  เพือ่ส่งเสริมและ

ตอบสนองความสามารถ

ทางวิชาการและ

ความคิด สร้างสรรค์ของ

ผู้เรยีน 

5.  เพื่อให้ผู้เรียนมี

ความสามารถในการ คดิ

วิเคราะห์ คดิสังเคราะห์ 

มีวิจารณญาณ มี

ความคิดสร้างสรรค์

ออกแบบและ

จินตนาการได ้

6  เพื่อส่งเสริมการ

เรียนรู้กลุ่มสาระการ

เรียนรูศ้ิลปะอย่าง
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ที่ 
โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

หลากหลาย 

7.  เพื่อให้ผู้เรียนรูจ้ักใช้

เวลาว่างและน าความรู้

ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได ้

4. โครงการส่งเสริม
วิถีประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 

1.เพื่อให้มีความรู้เกีย่วกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย 
2.เพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทบาทและ
หน้าท่ีของตนเองในด้านประชาธิปไตย 
3.เพื่อให้เป็นผู้น าและผูต้ามที่ด ี
 

1.นักเรียนมีความรู้เกีย่วกับ
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
2.นักเรียนเข้าใจบทบาทและ
หน้าท่ีของตนเองในด้าน
ประชาธิปไตย 
4.เป็นผู้น าและผูต้ามที่ด ี
 

นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญ
ราษฎร์อุทิศ)รูจ้ักบทบาทและหน้าที่
ของตนเองปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข และสามารถเป็นผู้น า
และผูต้ามทีด่ีได ้

1.ผู้เรียนร้อยละ 98 เห็นคุณคา่
และเคารพสิทธิเสรภีาพของตนเอง
และผู้อื่น 
2.ผู้เรียนร้อยละ98มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
3. ผู้เรียนร้อยละ97ปฏิบัติตนเป็น
ผู้น าและผูต้ามที่ด ี

1. ผู้เรียนร้อยละ 5 ไม่
ได้มาใช้ สิทธ์ิเพราะหยดุ
เรียน 
2. ผู้เรียนร้อยละ 5 ไม่
ได้มาใช้สิทธ์ิเพราะหยุด
เรียน 
3. ผู้เรียนร้อยละ5ชอบ
เป็นผู้ตาม ไมม่ีความ
มั่นใจในตนเอง 

5 โครงการพัฒนา

อ่านเขียน 

1. เพื่อให้ผู้เรียนโรงเรยีนเมืองพัทยา 

ทุกคนสอบผ่านเกณฑด์้านการอ่าน

และการเขียน 

1. ร้อยละ 100 ผู้เรียนที่ได้รับ

การฝึกทักษะพื้นฐานดา้นการ

อ่าน 

ผู้เรยีนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 

(เจริญราษฎร์อุทิศ) ทุกคน 

1. ร้อยละ 100 ผู้เรยีนที่ไดร้ับการ

ฝึกทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน 

2. ร้อยละ 100 ผู้เรยีนที่ไดร้ับการ

ควรบูรณาการการจัด

เรียนการสอน ให้

นักเรียนได้คิดวเิคราะห์
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ที่ 
โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

2. เพื่อให้ผู้เรียนโรงเรยีนเมืองพัทยา 

ทุกคนอ่านเขียนหนังสือได้คล่อง 

3. เพื่อพัฒนาความสามารถในการ

สอนอ่านเขียนของครูให้เป็นไปตาม

แนวทางการสอนของ ผศ.ศิวกานท์  

ปทุมสูต ิ

 

2. ร้อยละ 100 ผู้เรียนที่ได้รับ

การฝึกทักษะพื้นฐานดา้นการ

เขียน 

3. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่

เขียนไดผ้่านตามเกณฑ์ที่

ก าหนด 

4. ร้อยละ 99 ของผู้เรียนที่

อ่านได้ผา่นตามเกณฑ์ที่

ก าหนด 

5. ร้อยละ 91 ของนักเรียน

กลุ่มแก้ปัญหา เขียนได้ผ่าน

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

6. ร้อยละ 99 ของนักเรียน

กลุ่มแก้ปัญหา  อ่านไดผ้่าน

ตามเกณฑ ์

ที่ก าหนด7. จ านวน 2 ครั้ง/ปี 

 ฝึกทักษะพื้นฐานด้านการเขียน 

3. ร้อยละ 91.86 ของผู้เรียนที่

เขียนไดผ้่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

4. ร้อยละ 97.20 ของผู้เรียนที่

อ่านได้ผา่นตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

5. ร้อยละ 91.00 ของนักเรียน

กลุ่มแก้ปัญหา เขียนได้ผ่านตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด 

6. ร้อยละ 99.00 ของนักเรียน

กลุ่มแก้ปัญหา อ่านไดผ้่านตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด 

7. จ านวน 2 ครั้ง/ปี ท่ีครไูดร้ับ

การนิเทศการสอนอ่านออกเขียน

ได ้

8. ร้อยละ 96 ของครูที่มีความรู้

ในการเขียนเรื่อง

เพิ่มเตมิ เพื่อพัฒนาการ

อ่านเขียนให้มี

ประสิทธิภาพเพิ่มมาก

ขึ้นและ นักเรยีนที่ยังไม่

ผ่านควรไดร้ับการฝึก

ทักษะด้านการอ่าน การ

เขียนเป็นราย บุคคล

อย่างจริงจังต่อเนื่อง 
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ที่ 
โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

ที่ครูไดร้ับการนเิทศการสอน

อ่านออกเขียนได ้

8. ร้อยละ 95 ของครูที่มี

ความรู้และทักษะการสอน

เขียนอ่าน 

9. ร้อยละ 97 ของผู้เรียนที่

บันทึกใจความส าคญั และ

ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน ในสมุด

บันทึกการอ่าน 

10. จ านวน 42 ห้องเรียนที่จัด

และมมีุมนานาสาระ 

11. ร้อยละ 97 ของผู้เรียน ครู

และผู้ปกครองที่มีความพึง

พอใจ ต่อการด าเนินโครงการ

พัฒนาการอ่านเขียน 

และทักษะการสอนเขียนอ่าน 

9. ร้อยละ 97 ผู้เรียนท่ีมีนิสยัรัก

การอ่านและเข้าห้องสมดุอย่าง

ต่อเนื่องโดยยมืหนังสือเดือนละ 2 

เล่ม/คนจากคนท่ีเข้าใช้บริการ

ห้องสมุดและใช้บริการห้องสมุด

เคลื่อนที ่

10. ร้อยละ 97 ของผู้เรียนที่

สามารถจับใจความ สรุป และได้

ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน มีบันทึกการ

อ่านในสมุดบันทึกการอ่าน 

11. ร้อยละ 99.99 ของผู้เรียน ครู

และผูป้กครองที่มีความพึงพอใจ 

ต่อการด าเนินโครงการพัฒนาการ

อ่านเขียน 
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ที่ 
โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

6 โครงการวิจัยใน

ช้ันเรียน 

1. เพื่อส่งเสรมิให้คณะครูทุก

คนท างานวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา

ผู้เรยีน 

2. เพื่อส่งเสรมิให้คณะครูทุกคนน าผล

ของการท างานวิจัยในช้ันเรียนมา

พัฒนาผู้เรียนไดเ้ต็มศักยภาพ  

3. เพื่อให้คณะครูทุกคนไดม้ีเอกสาร

ร่องรอยของการพัฒนาผู้เรียน 

1. - ครูร้อยละ  98.25 ท างาน
วิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา
ผู้เรยีน 

2. - ครูร้อยละ  98.25  น าผล
ของการท างานวิจัยในช้ันเรียน
มาพัฒนาผู้เรียนได้เต็ม
ศักยภาพ 

3. - ครูร้อยละ  98.25  มีเอกสาร
ร่องรอยของการพัฒนาผู้เรียน 

4. - ครูเข้าใหมทุ่กคนโรงเรียน
เมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์
อุทิศ) ได้รับความรู้เรื่อง การ
ท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อท างาน
วิจัยในช้ันเรียนได้ถูกต้อง   

5. – นักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ด้านการเรียนได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้เป็น
รายบุคคลได้เตม็ตามศักยภาพ 

6.  

- ครูที่เข้าใหม่ทุกคนโรงเรียนเมือง
พัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ไดร้บั
ความรู้เรื่อง การท าวิจัยในช้ันเรียน 
เพื่อท างานวิจัยในช้ันเรียนได้ถูกตอ้ง   
- คณะครูทุกคนในโรงเรียนเมืองพัทยา 
2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) มีเอกสาร
ร่องรอยของการท าวิจัยในช้ันเรียน   
- นักเรียนท่ีมีความบกพร่องด้านการ
เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้เปน็
รายบุคคลได้เตม็ตามศักยภาพ 

- ครูทุกคนเข้ารับการอบรม 
เพื่อท างานวิจัยในช้ันเรียนได้
ถูกต้อง  และมีเอกสารร่องรอย
ของการท าวิจัยในช้ันเรียน   

-  นักเรียนท่ีมีความบกพร่องด้าน

การเรยีนไดร้ับการพัฒนาการ

เรียนรูเ้ป็นรายบุคคลไดเ้ต็มตาม

ศักยภาพ 

- ครูทุกคนเข้ารับการ

อบรมการท าวิจยัในช้ัน

เรียน 

- ครูทุกคนส่งงานวิจัยใน

ช้ันเรียน 

- ครูมีหลักฐาน  

ร่องรอยการพัฒนา

ศักยภาพนักเรยีนเป็น

รายบุคคล 

- นักเรียนท่ีมีความ

บกพร่องด้านการเรียน

ได้รับการพัฒนาการ

เรียนรูเ้ป็นรายบุคคลได้

เต็มตามศักยภาพ 
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ที่ 
โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

7 โครงการพัฒนา

ระบบดูแล

ช่วยเหลือ 

1.เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือ

และส่งเสรมิพัฒนาเตม็ตามศักยภาพ 

เป็นคนท่ีสมบรูณ์ทั้งด้านร่างกาย 

อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

2.เพื่อส่งเสรมิให้ครู บุคลากร ชุมชน มี

ส่วนร่วมในการช่วยเหลือและมี

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน    

3.เพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมลูข่าวสาร

เพื่อใช้ในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 

 

-นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการ

เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการ

ช่วยเหลือและได้รับการเยี่ยม

บ้าน 

-นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับ

ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา 

อาชีพ สังคมและการด าเนิน

ชีวิต ประจ าวัน 3 ครั้ง/เดือน 

-นักเรียนร้อยละ 86 ที่ขอรับ

ทุนการศึกษาไดร้ับการ

ช่วยเหลือ 

-นักเรียนร้อยละ 80 ไดร้ับการ

ช่วยเหลือหลังจากท่ีมาขอรับ

บริการให้ค าปรึกษา 

-นักเรียนร้อยละ 100 ที่ส าเรจ็

เชิงปริมาณ 

1.  นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 

(เจริญราษฎร์อุทิศ) 

2.  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรยีนเมอืง

พัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 

3.  ครูโรงเรยีนเมืองพัทยา 2 (เจรญิ

ราษฎร์อุทิศ) 

เชิงคุณภาพ 

1.  นักเรียนไดร้ับการดูแลช่วยเหลอื

อย่างทั่วถึงและตรงกับสภาพปัญหา 

2.  ครูมีสัมพันธภาพอันดีกับนักเรยีน 

ผู้ปกครอง ชุมชน 

 

-ร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ีขาด

แคลนได้รับการช่วยเหลืออย่าง

ทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 

-ร้อยละ 100 ของนักเรียนไดร้ับ

การเก็บรวบรวมข้อมลูและมี

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคร ู

-ร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ีไดร้ับ

การเยี่ยมบ้าน 

-ร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ีมา

ขอรับค าปรึกษาได้รับการ

ช่วยเหลือ 

-ร้อยละ 99 ของนักเรียนได้รับ

ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา 

อาชีพและสังคมที่ทันสมัยเดือนละ 

3 ครั้ง 

-ควรมีการจดัปฏิทินใน

การเข้าแนะแนว

การศึกษาต่อจาก

สถานศึกษาภายนอก 

-สร้างความเข้าใจกับ

ผู้ปกครองที่มีนักเรียน

ภาวะโรคคัดกรอง 

-ให้ความรู้กับนักเรยีนใน

เรื่องการปฏิบตัิตนต่อ

เพศตรงข้าม 
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ที่ 
โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

การศึกษาได้รับการติดตามผล ร้อยละ ๙๔.๕๑ ของนักเรียน

ระดับชั้น ป. ๖ และ ม.๓ ได้รับ

การแนะแนวการศึกษาต่อ 

-ร้อยละ 95.60 ของนักเรียนท่ีจบ

การศึกษาระดับชั้น ป. 6 และ ม. 

3 ได้รับการติดตามผล 

8 โครงการส่งเสริม

การเรยีนรู้กลุม่

สาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเท

ศ 

 

1. เพื่อให้ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศผ่าน

เกณฑ์ 

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้

ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษใน

การติดต่อสื่อสาร 

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความพึง

พอใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน

ภาษาอังกฤษ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการ

เรียนระดับผ่านขึ้นไปในการ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะ

ในการพู ดค าทั กทายด้ ว ย

ภาษาอังกฤษ 

3. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความ

พึงพอใจในการร่วมกิจกรรม

ข อ ง ก ลุ่ ม ส า ร ะ

เชิงปริมาณ 

ผู้เรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญ
ราษฎร์อุทิศ) ทุกคน 

เชิงคุณภาพ  

ผู้เรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญ
ราษฎร์อุทิศ) ระดับช้ัน ป.1 – ม.3 มี
ความรู้และทักษะวิชาภาษาอังกฤษที่
จ าเป็นตามหลักสูตร 

ผู้เรียนสามารถสื่อความคิดผ่านการพูด 
เขียนหรือน าเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ โดยใช้

1.ร้อยละ 41.58 ของผู้เรียน

ทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ผ่านเกณฑ์ 

2. ร้อยละ  34.68  ของจ านวนผู้เรียนที่

มีผลการทดสอบระดับชาติสาระการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศในระดับดี 

3. ร้อยละ 90.98 ของผู้เรียนที่

ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันทักษะ

- ผู้ เ รี ย น บ า ง ส่ ว น มี

พั ฒ น า ก า ร ท า ง ก า ร

เรียนรู้ ช้าท าให้ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน 

- ควรจัดกิจกรรมอย่าง

ต่อเนื่องและสนับสนุน

ให้ โอกาสนัก เรี ยนได้

แสดงความสามารถทาง

ภาษาอย่างเต็มที่ 
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ที่ 
โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

 ภาษาต่างประเทศ การเปรียบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปความคิดรวบยอด มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ คิดแบบองค์รวมทั้งระบบ 
และมี จิ นตนากา รต าม ช่ ว ง ช้ั นที่
เหมาะสม   

 

ทางวิชาการ 

4. ร้อยละ 91.05 ของผู้เรียนเข้า

ร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่เป็น

ตัวแทนของโรงเรียนวิชาภาษาไทย

มีความพร้อมเข้าโครงการกล้วยไม้

ปุาของเมืองพัทยา 

6.ร้อยละ 85 ของผู้เรียนทีส่ามารถ

สื่อสารผ่านการพูด เขียน หรือ

น าเสนอด้วยวิธตี่างๆ 

7. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีทักษะ

ด้านการคดิ 

9 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาด้าน
ร่างกายเด็ก
ปฐมวัย 

1.เพื่อส่งเสรมิให้เด็กมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑม์าตรฐานของกรม
อนามัย                                              
2. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กเคลื่อนไหว

1.ร้อยละ 96 ของเด็กมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย                                
2. ร้อยละ 96 ของเด็ก

เด็กทุกคน โรงเรียนเมืองพัทยา 2 

(เจริญราษฎร์อุทิศ) เป็นเด็กที่เก่ง เป็น

คนดี และอยูร่่วมกับผู้อื่นอย่างมี

ความสุข รวมทั้งมีพัฒนาการพร้อมทั้ง 

1.ร้อยละ 92.25 ของเด็กมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย                                
2. ร้อยละ 96.20 ของเด็ก

ร้อยละ 3.24 ของเด็ก

พัฒนาการด้าน

กล้ามเนื้อเล็กยังไม่
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ที่ 
โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

ร่างกายพื้นฐานได้อย่างคล่องแคลว่ใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก ประสาน
สัมพันธ์กัน 
3. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กดูแลความสะอาด
ร่างกาย ล้างมือก่อนรับประทาน
อาหาร และหลังการใช้ห้องน้ า ห้อง
ส้วม                            4. เพื่อ
ส่งเสริมให้เด็กแต่งกายสะอาด 
5. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กปฏิบัติตนในการ
ขับถ่ายถูกสุขลักษณะ แปรงฟันหลัง
รับประทานอาหารกลางวันทุกครั้ง 
รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน ์และ ปฏิบตัิตนในการนอน
หลับพักผ่อน 
6. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กมคีวาม
รับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรมท่ี
ได้รับมอบหมายจนส าเร็จตาม
เปูาหมาย                          7. 
เพื่อส่งเสริมให้เด็กที่มีความคดิ

เคลื่อนไหวร่างกายพื้นฐานได้
อย่างคล่องแคล่วใช้กล้ามเนื้อ
ใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก ประสาน
สัมพันธ์กัน 
3 ร้อยละ 96 ของเด็กดูแล
ความสะอาดร่างกาย ล้างมือ
ก่อนรับประทานอาหาร และ
หลังการใช้ห้องน้ า ห้องส้วม                            
4. ร้อยละ 95 ของเด็กแต่ง
กายสะอาด 
5. ร้อยละ 97 ของเด็กปฏิบัติ
ตนในการขับถ่ายถูก
สุขลักษณะ แปรงฟันหลัง
รับประทานอาหารกลางวันทุก
ครั้ง รู้จักเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ และ 
ปฏิบัติตนในการนอนหลับ
พักผ่อน 
6. ร้อยละ 94.5 ของเด็กมี

4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  

ด้านสังคม และสติปัญญา 

 

เคลื่อนไหวร่างกายพื้นฐานได้อย่าง
คล่องแคล่วใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
กล้ามเนื้อเล็ก ประสานสัมพันธ์กัน                            
3 ร้อยละ 96 ของเด็กดูแลความ
สะอาดร่างกาย ล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร 
และหลังการใช้ห้องน้ า ห้องส้วม                            
4. ร้อยละ 97.39 ของเด็กแต่งกาย
สะอาด 
5. ร้อยละ 96.87 ของเด็กปฏิบัติ
ตนในการขับถ่ายถูกสุขลักษณะ 
แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร
กลางวันทุกครั้ง รู้จักเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
และ ปฏิบตัิตนในการนอนหลับ
พักผ่อน                                
6. ร้อยละ 96.29 ของเด็กมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรมท่ี
ได้รับมอบหมายจนส าเร็จตาม

แข็งแรง 
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ที่ 
โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

สร้างสรรคผ์ลงานแปลกใหม่ ด้วยวิธีที่
หลากหลายตามความคดิของตนเอง
สามารถถ่ายทอดจินตนาการความคิด
สร้างสรรคด์้วยตนเอง เขียนภาพ
สญัลักษณ์เพื่อสื่อความหมายเล่าเรื่อง
ตามจินตนาการผ่านผลงาน สนใจและ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข                    
8. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กสามารถจ าแนก 
แจกแจงและบอกเหตุผลได้เหมาะสม
กับเหตุการณ์ ผา่นผลงานของตนเอง                   
9. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กรู้จักยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น และปฏิบัตติาม
ข้อตกลงได ้

ความรับผิดชอบในการปฏิบตัิ
กิจกรรมทีไ่ด้รบัมอบหมายจน
ส าเรจ็ตามเปูาหมาย                          
7. ร้อยละ 94.33 ของเด็กท่ีมี
ความคิดสร้างสรรคผ์ลงาน
แปลกใหม่ ด้วยวิธีท่ี
หลากหลายตามความคดิของ
ตนเองสามารถถ่ายทอด
จินตนาการความคิด
สร้างสรรคด์้วยตนเอง เขียน
ภาพสัญลักษณเ์พื่อสื่อ
ความหมายเล่าเรื่องตาม
จินตนาการผ่านผลงาน สนใจ
และท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข                    
8. ร้อยละ 94 ของเด็ก
สามารถจ าแนก แจกแจงและ
บอกเหตุผลได้เหมาะสมกับ
เหตุการณ์ ผา่นผลงานของ

เปูาหมาย                          7. 
ร้อยละ 95.81 ของเด็กท่ีมี
ความคิดสร้างสรรค ์
ผลงานแปลกใหม่ ด้วยวิธีท่ี
หลากหลายตามความคดิของ
ตนเองสามารถถ่ายทอด
จินตนาการความคิดสร้างสรรค์
ด้วยตนเอง เขียนภาพสัญลักษณ์
เพื่อสื่อความหมายเล่าเรื่องตาม
จินตนาการผ่านผลงาน สนใจและ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 
8. ร้อยละ 96.63 ของเด็กสามารถ
จ าแนก แจกแจงและบอกเหตุ
ผลได้เหมาะสมกับเหตุการณ์ ผ่าน
ผลงานของตนเอง 
9. ร้อยละ 96.96 ของเด็กรู้จัก
ยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น 
และปฏิบตัิตามข้อตกลงได ้
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ที่ 
โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

ตนเอง 
9. ร้อยละ 93 ของเด็กรู้จัก
ยอมรับฟังความคดิเห็นของ
ผู้อื่น และปฏิบัติตามข้อตกลง
ได ้

 

10

. 

 

 

 

 

 

 

โครงการส่งเสริม

การเรยีนรู้กลุม่

สาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร ์  

 

1.เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมและตอบสนอง
ความสามารถทางวิชาการและ 
ความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียนอยา่ง
หลากหลาย 
2.เพื่อกระตุ้นผู้เรยีนให้เกิดความสนใจ

ในการศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง 

3.เพื่อศึกษาวิทยาการใหม่และทันต่อ

เหตุการณ์ มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์

และมีจินตนาการ  

4.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีนมีทักษะการ

1. ผู้เรียนทุกคนมผีลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์ ในระดบัผ่าน

เกณฑ ์

2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่

เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้า

ร่วมโครงการกล้วยไม้ปาุของ

เมืองพัทยา 

3. ร้อยละ 96 ของผู้เรียนเข้า

ร่วมกิจกรรมนิทรรศการวัน

วิทยาศาสตร ์

4. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่

นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญ

ราษฎร์อุทิศ) ได้รับความรู้   

มีจิตวิทยาศาสตร์ มีทักษะชีวิตที่

จ าเป็นตามหลักสูตรก าหนด และ

สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข 

นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 

(เจริญราษฎร์อุทิศ) ทุกคนได้รับ

ความรู้   

มีจิตวิทยาศาสตร์ มีทักษะชีวิตที่

จ าเป็นตามหลักสูตรก าหนด และ

สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข 

- กิจกรรมในโครงการ

ส่งเสริมการเรียนรู้กลุม่

สาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ควรมีการ

วางแผนและติดตามงาน

อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
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ที่ 
โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

คิดวิเคราะห์  

คิดสังเคราะห์คดิอย่างมีวิจารณญาณ 

และคิดอย่างเป็นระบบ 

5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคาดการณ์ 
ก าหนดเปูาหมาย  ประเมิน  เลือก
แนวทางการตัดสินใจ และแกไ้ขปญัหา
อย่างมีสตไิด ้

สามารถเปรยีบเทียบ  

คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 

และสรุปเป็นความคิดรวบยอด

ได ้

5. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่

สามารถสื่อสารผ่านการพูด 

เขียน หรือน าเสนอด้วยวิธี

ต่างๆ 

6. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมี

ทักษะด้านการคดิ 

7. จ านวน 2 ครั้งต่อปีท่ีไป

ทัศนศึกษานอกสถานท่ี 

8. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่

สามารถผ่านเกณฑ์การ

ประเมินความรูจ้ากการไป



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 112 
 

 

ที่ 
โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

ทัศนศึกษา 

11 โครงการวัดและ

ประเมินผล

ภายใน

สถานศึกษา 

1. เพื่อให้ครูจัดระบบการวัดและ

ประเมินผลที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานการและคณุลักษณะอันพึง

ประสงค ์

2. เพื่อให้ครูน าผลการวัดและ

ประเมินผล ไปพัฒนาการจัดการ

เรียนรู ้

3. เพื่อให้ครูมีการวัดและ

ประเมินผลตามสภาพจริงและน าผล

ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เตม็ตาม

ศักยภาพ 

4. เพื่อให้สถานศึกษาด าเนินการวดั

และประเมินผลการเรียนรู้อย่างเปน็

ระบบ 

5. เพื่อให้ผลการประเมินสมรรถนะ

1. ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ 61.63 

2. ผู้เรียนมีผลการทดสอบ

ระดับชาตเิฉลีย่ร้อยละ 40.37 

3. ผู้เรียนมีผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษา อปท. 

เฉลี่ย ร้อยละ 67.21 

4. ครูผู้สอนเขา้ใจการวัดและ

ประเมินผลการเรียนการสอน

ที่สอดคล้องกับรูปแบบการ

เรียนการสอนในห้องเรียนรู้ที่

จัดให้แก่ผู้เรียนและเน้นการ

พัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ              

ร้อยละ 100 

เชิงปริมาณ 

ครูและผู้เรียนโรงเรยีนเมืองพัทยา 2 

ทุกคน 

 

เชิงคุณภาพ 

ผู้เรยีนโรงเรียนเมืองพัทยา2 มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณท์

ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ครูผูส้อนรู้จักการวัดและประเมินผล

การเรยีนการสอนที่สอดคล้องกับ

รูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียน

รู้ที่จัดให้แก่ผูเ้รียนและเน้นการพฒันา

ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

1. ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไปร้อย

ละ 61.63 

2. ผู้เรียนมีผลการทดสอบ

ระดับชาตเิฉลีย่ร้อยละ 40.37 

3. ผู้เรียนมีผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษา อปท. เฉลี่ย 

ร้อยละ 67.21 

4. ครูผู้สอนเขา้ใจการวัดและ

ประเมินผลการเรียนการสอนที่

สอดคล้องกับรปูแบบการเรียนการ

สอนในห้องเรียนรู้ที่จดัให้แก่

ผู้เรยีนและเน้นการพัฒนาผู้เรยีน

เป็นส าคญัร้อยละ 100 

ผู้เรยีนโรงเรียนเมือง

พัทยา2 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนผ่านเกณท์

ตามที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ครูผูส้อนรู้จักการวัดและ

ประเมินผลการเรียนการ

สอนที่สอดคล้องกับ

รูปแบบการเรียนการ

สอนในห้องเรียนรู้ที่จดั

ให้แก่ผู้เรียนและเน้น

การพัฒนาผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
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ที่ 
โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

ส าคัญของผูเ้รียนตามหลักสตูร

เป็นไปตามเกณฑ ์

6. เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามสามารถใน

การคิด (คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 

คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ และคดิอย่างเป็น

ระบบ) 

12 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาด้าน
สังคมเด็กปฐมวัย 
 

1.เพื่อส่งเสรมิให้เด็กรู้จักประหยดัใช้
ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม   
2.เพื่อส่งเสรมิให ้เด็กรู้จักกล่าวค า
ขอบคุณ ขอโทษ และให้อภัยตาม
สถานการณ์ที่เหมาะสม  
3. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กมมีารยาทปฏิบัติ
ตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนา
ที่ตนนับถือ 
4.เพื่อส่งเสรมิให ้เด็กเป็นสมาชิกท่ีดี
ของครอบครัว ชุมชน และปฏิบตัติน
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

1.ร้อยละ96 ของเด็กรู้จัก
ประหยดัใช้ทรัพยากรและ
รักษาสิ่งแวดล้อม   
2.ร้อยละ96 ของเด็กรู้จักกล่าว
ค าขอบคุณ ขอโทษ และให้
อภัยตามสถานการณ์ที่
เหมาะสม  
3.ร้อยละ96 ของเด็กมี
มารยาทปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและหลัก
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

1.นักเรียนช้ัน อนุบาล 1 – 3 โรงเรียน
เมืองพัทยา 2 รู้จักประหยดัใช้
ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม มี
มารยาท ปฏิบตัิตนตามวัฒนธรรมไทย
ตามหลักศาสนาทีต่นนับถือ เป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และ
ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
มีความกตญัญูต่อผู้มีพระคุณ มีการ
ปรับตัว ในการปฏิบตัิกิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่น ปฏิบัติตนเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี  

1.ร้อยละ96.29ของเด็กรู้จัก
ประหยดัใช้ทรัพยากรและรักษา
สิ่งแวดล้อม   
2.ร้อยละ 96.29 ของเด็กรู้จัก
กล่าวค าขอบคุณ ขอโทษ และให้
อภัยตามสถานการณ์ที่เหมาะสม  
 3. ร้อยละ 97.36 ของเด็กมี
มารยาทปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ไทยและหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 
4.ร้อยละ 98.32 ของเด็กเป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน 

เด็กร้อยละ 3.12  ยังไม่

รู้จักประหยัดใช้

ทรัพยากรทิ้งขว้าง

สิ่งของเครื่องใช้ตัวเอง   
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ที่ 
โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5.เพื่อส่งเสรมิให ้เด็กมคีวามกตญัญู
ต่อผู้มีพระคณุ 
6.เพื่อส่งเสรมิให ้เด็กแสดงความ
เคารพ ปฏิบตัิตามหลักศาสนาท่ีตนนับ
ถือ และเข้าร่วมกจิกรรมวันส าคัญ   
7.เพื่อส่งเสรมิให ้เด็กมีการปรับตัว ใน
การปฏิบัติกจิกรรมร่วมกับผู้อื่น 
8. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กปฏิบัติตนเปน็
ผู้น าผูต้ามที่ดตีามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข  
9. เพื่อให้สถานศึกษาใช้และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่นโดย
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
10.เพื่อให้สถานศึกษาร่วมกับชุมชน
อนุรักษ์แหล่งเรยีนรู้และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 
11. เพื่อให้สถานศึกษาเชิญวิทยากรมา

4.ร้อยละ96 ของเด็กเป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัว 
ชุมชน และปฏิบัตตินตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 
5. ร้อยละ96ของเด็กมีความ
กตัญญูต่อผู้มีพระคณุ 
6.ร้อยละ96ของเด็กแสดง
ความเคารพ ปฏิบัติตามหลัก
ศาสนาท่ีตนนับถือ และเข้า
ร่วมกิจกรรมวันส าคัญ   
 
7. ร้อยละ96ของเด็กมีการ
ปรับตัว ในการปฏิบตัิกิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่น 
 
8. ร้อยละ96ของเด็กปฏิบัติตน

2.สถานศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรูภู้มิ
ปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามสีว่น
ร่วม 
ร่วมกับชุมชนอนุรักษ์แหล่งเรียนรูแ้ละ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเชิญวิทยากรมา
ให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปญัญาท้องถิ่น 

และปฏิบตัิตนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
  
 
5.ร้อยละ 97.50 ของเด็กมีความ
กตัญญูต่อผู้มีพระคณุ 
 
6.ร้อยละ 97.64 ของเด็กแสดง
ความเคารพ ปฏิบัติตามหลัก
ศาสนาท่ีตนนับถือ และเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญ  
7.ร้อยละ 96.63 ของเด็กมีการ
ปรับตัว ในการปฏิบตัิกิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่น 
 
8.ร้อยละ 96.63 ของเด็กปฏิบัติ
ตนเป็นผู้น าผู้ตามที่ดีตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
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ที่ 
โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

ให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปญัญาท้องถิ่น เป็นผู้น าผู้ตามทีด่ีตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข  
9. จ านวน 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
ใช้และพัฒนาแหล่งเรยีนรูภู้มิ
ปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วม 
10.จ านวน 1 ครั้ง/ปีการศึกษา
เพื่อให้สถานศึกษาร่วมกับ
ชุมชนอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
11. จ านวน 4 ครั้ง/ปี
การศึกษาเพื่อให้สถานศึกษา
เชิญวิทยากรมาใหค้วามรู้
เกี่ยวกับภูมิปญัญาท้องถิ่น 

พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข  
  
9.จ านวน 1 ครั้ง สถานศึกษาใช้
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นโดยชมุชนเข้ามามสี่วนร่วม 
10.จ านวน 1 ครั้ง สถานศึกษา
ร่วมกับชุมชนอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
11.จ านวน 4 ครั้ง สถานศึกษา
เชิญวิทยากรมาใหค้วามรูเ้กี่ยวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

13 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาด้าน
สติปัญญาเด็ก

1. ส่งเสรมิให้เด็กมีทักษะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
2. ส่งเสรมิให้เด็กใช้ความรู้ทาง

1. ร้อยละ 95 ของเด็ก มี
ทักษะทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

เด็กอนุบาล 1 – 3 โรงเรียนเมือง

พัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) มีทักษะ

ทางคณิตศาสตร ์และวิทยาศาสตร ์

1. เด็กร้อยละ 95.84 มีทักษะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
2. เด็กร้อยละ 95.28 ใช้ความรู้

เด็กร้อยละ  4.06 ยัง

ต้องส่งเสรมิทักษะ

กระบวนการทาง
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ที่ 
โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

ปฐมวัย คณิตศาสตร์ เชื่อมโยงกับศาสตร์อืน่ๆ 
3. ส่งเสรมิให้เด็กสามารถจ าแนก แจก
แจงและบอกเหตุผลได้เหมาะสมกบั
เหตุการณ ์
4. ส่งเสรมิให้เด็กมีทักษะในการ
แสวงหาความรูด้้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. ส่งเสรมิให้เด็กมคีวามรูเ้รื่องราว
เกี่ยวกับประสาทสมัผสัทั้ง 5 ได้
เหมาะสม 
6. ส่งเสรมิให้เด็กสนใจธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม และรูจ้ักดูแลรักษาความ
สะอาด รักธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
7. ส่งเสรมิให้เด็กรู้จักเช่ือมโยง
ความคิดตามจินตนาการโดยผ่านสื่อ
และสถานท่ี 
8. ส่งเสรมิให้เด็กมีทักษะในการใช้
ภาษาสื่อสารเหมาะสมตามวัย 
9. ส่งเสรมิให้เด็กมคีวามรูเ้รื่องราว

2. ร้อยละ 95 ของเด็ก ใช้
ความรู้ทางคณติศาสตร์ 
เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ 
3. ร้อยละ 95 ของเด็ก 
สามารถจ าแนก แจกแจงและ
บอกเหตุผลได้เหมาะสมกับ
เหตุการณ ์
4. ร้อยละ 94 ของเด็กมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. ร้อยละ 95 ของเด็กมี
ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้
เหมาะสม 
6. ร้อยละ 91 ของเด็กสนใจ
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
และรูจ้ักดูแลรักษาความ
สะอาด รักธรรมชาติและ

รับรู้จดจ า รู้คดิ รู้เหตุผลได้และ

สามารถแก้ปัญหาเหมาะสมตามวยั 

สนใจและรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ใช้

ภาษา สัญลักษณ์ในการสื่อสารถูกต้อง

และมีความรูเ้รื่องราวเกี่ยวกับเราและ

อาเซียน  

 

ทางคณิตศาสตร์ เชื่อมโยงกับ
ศาสตร์อื่นๆ 
3. เด็กร้อยละ 96.63 สามารถ
จ าแนก แจกแจงและบอกเหตุ
ผลได้เหมาะสมกับเหตุการณ ์
4. เด็กร้อยละ 95.28 มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรัก
การเรยีนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
5. เด็กร้อยละ 95.72  มีความรู้
เรื่องราวเกี่ยวกับประสาทสัมผสัทั้ง 
5 ได้เหมาะสม 
6. เด็กร้อยละ 96.29 สนใจ
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และ
รู้จักดูแลรักษาความสะอาด รัก
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. เด็กร้อยละ  95.28 รู้จัก
เชื่อมโยงความคดิตามจินตนาการ
โดยผ่านสื่อและสถานท่ี 

คณิตศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์ การคดิ

เชื่อมโยง การยังเกต

จ าแนกแยกแยะยังต้อง

กระตุ้น ควรจัดกิจกรรม

ส่งเสริมให้เด็กไดฝ้ึกคิด

เชื่อมโยง สังเกตสิ่งต่างๆ

รอบตัว  
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ที่ 
โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

เกี่ยวกับเราและอาเซียนภายในเพือ่
สร้างปฏสิัมพันธ์กับผู้อื่น 

สิ่งแวดล้อม 
7. ร้อยละ 94 ของเด็กรู้จัก
เชื่อมโยงความคดิตาม
จินตนาการโดยผ่านสื่อและ
สถานท่ี 
8. ร้อยละ 96 ของเด็กมีทักษะ
ในการใช้ภาษาสื่อสาร
เหมาะสมตามวัย 
9. ร้อยละ 95 ของเด็กมี
ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรา
และอาเซยีนภายในเพื่อสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 

8. ให้เด็กร้อยละ 95.78 มีทักษะ
ในการใช้ภาษาสื่อสารเหมาะสม
ตามวัย 
9. ให้เด็กร้อยละ 96.29  มีความรู้
เรื่องราวเกี่ยวกับเราและอาเซียน
ภายในเพื่อสร้างปฏิสมัพันธ์กับ
ผู้อื่น 

14 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาด้าน
อารมณ์ จติใจเด็ก
ปฐมวัย 

1. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กมคีวามมั่นใจใน
ตนเองกล้าพูด กลา้แสดงออกได้
เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ มี
มารยาทในการพดู สื่อสารได ้
2. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กรู้จักการเป็นผู้น า
ผู้ตามทีด่ ี
3 . เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กบอกความรูส้ึก 

1. ร้อยละ 95 ของเด็กมีความ
มั่นใจในตนเอง   กล้าพูดกล้า
แสดงออกกล้าแสดงความ
คิดเห็นตดัสินใจบอกความ
ต้องการของตนเองให้ผู้อื่น
เข้าใจ มีมารยาทในการพูด 
สื่อสารได ้

เด็กอนุบาล 1 – 3 โรงเรียนเมือง

พัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) มีความ

เมตตา กรุณา เอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 

เสียสละ มีความรู้สึกท่ีดตี่อตนเองและ

มีความรับผิดชอบ มคีวามมั่นใจใน

ตนเอง กล้าแสดงออก มีมารยาทใน

การพูดคุยสื่อสาร รู้จักช่ืนชม

1. ร้อยละ 96.62 ของเด็กมีความ
มั่นใจในตนเอง   กล้าพูดกล้า
แสดงออกกล้าแสดงความคดิเห็น
ตัดสินใจบอกความต้องการของ
ตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจ มีมารยาทใน
การพูด สื่อสารได ้
 2. ร้อยละ 96.29 ของเด็กรู้จัก

ร้อยละ 3.27 ของเด็กท่ี

ไม่มมีีความเมตตา 

กรุณา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ 

เสียสละ และมีความ

รับผิดชอบ ไม่มีความ

มั่นใจในตนเอง ไม่กลา้

แสดงออก ไม่มมีารยาท
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ที่ 
โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

และความต้องการของตนเอง รู้จักเล่า
เรื่องราวตามความคดิและจินตนาการ
ได้        4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กร่าเริง
แจ่มใส มีความสุขในการเล่น แสดง
อารมณไ์ด้อยา่งเหมาะสม 
5. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กมคีุณธรรม
จริยธรรม 
6. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กสามารถใช้
กล้ามเนื้อเล็กได้อย่างคล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์กัน 
7. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กสามารถคิด
สร้างสรรคผ์ลงานแปลกใหม่ 
หลากหลายตามความคดิของตนเองได้ 
8. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กสนใจ มีความสุข 
และช่ืนชมความสามารถของตนเอง 
และผู้อื่นรู้จักเช่ือมโยงความคิดและ
จินตนาการโดยผ่านสื่อและสถานที่ 
   

 2. ร้อยละ 96 ของเด็กรู้จัก
การเป็นผู้น าผูต้ามที่ด ี
 3. ร้อยละ 93 ของเด็กบอก
ความรูส้ึก และความต้องการ
ของตนเอง รู้จักเล่าเรื่องราว
ตามความคิดและจินตนาการ
ได ้
4. ร้อยละ 96 ของเด็กร่าเริง
แจ่มใส มีความสุขในการเล่น 
แสดงอารมณไ์ด้อย่าง
เหมาะสม 
5. ร้อยละ 96 ของเด็กมี
คุณธรรมจริยธรรม     
6. ร้อยละ 94 ของเด็ก
สามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กได้
อย่างคล่องแคล่วและประสาน
สัมพันธ์กัน 
7. ร้อยละ 95 ของเด็ก
สามารถคิดสร้างสรรคผ์ลงาน

ความสามารถของตนเองและผู้อื่น ใช้

กล้ามเนื้อเล็กได้คล่องแคล่ว 

สร้างสรรคผ์ลงานแปลกใหม่ สนใจ

และมีความสุขในการท ากิจกรรมได้ 

การเป็นผู้น าผูต้าม 
3. ร้อยละ 96.29 ของเด็กบอก
ความรูส้ึก และความต้องการของ
ตนเอง รู้จักเลา่เรื่องราวตาม
ความคิดและจินตนาการได ้
4. ร้อยละ 97.47 ของเด็กร่าเริง
แจ่มใส มีความสุขในการเล่น  
แสดงอารมณไ์ด้อย่างเหมาะสม 
5. ร้อยละ 96.81 ของเด็กมี
คุณธรรมจริยธรรม     
 
6. ร้อยละ 97.62 ของเด็กสามารถ
ใช้กล้ามเนื้อเล็กได้อยา่ง
คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์
กัน 
7. ร้อยละ 93.60 ของเด็กสามารถ
คิดสร้างสรรค์ผลงานแปลกใหม่ 
หลากหลายตามความคดิของ
ตนเองได ้

ในการพูดคุยสื่อสาร ไม่

รู้จักช่ืนชมความสามารถ

ของตนเองและผู้อื่น ใช้

กล้ามเนื้อเล็กได้ไม่

คล่องแคล่ว ไม่สามารถ

สร้างผลงานแปลกใหม่ 

ขาดขาดความสนใจและ

ไม่มีความสุขการท า

กิจกรรม 
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ที่ 
โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

แปลกใหม่ หลากหลายตาม
ความคิดของตนเองได ้
8. ร้อยละ 96 เด็กสนใจ มี
ความสุขและชื่นความสามารถ
ของตนเองผู้อื่นรู้จักเช่ือมโยง
ความคิดและจินตนาการโดย
ผ่านสื่อและสถานท่ี 

8. ร้อยละ 96.79 เด็กสนใจมี
ความสุข และชื่นความสามารถ
ของตนเอง ผู้อื่น รู้จักเช่ือมโยง
ความคิดและจินตนาการโดยผ่าน
สื่อและสถานท่ี 
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2. ยุทธศาสตร์พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดเป็น ท าเป็น 

  2.1 พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

1. โครงการลูกเสือ-เนตรนาร ี  เพื่อให้ผู้เรียน ได้ระลึกถึง 

รัชกาลที่ 6  

 เพื่อให้ผู้เรียน ได้ระลึกถึง คณะ

ลูกเสือแห่งชาต ิ

 เพื่อให้ผู้เรียน มคีวาม

รับผิดชอบต่อหนา้ที่ 

เพื่อให้ผู้เรียน มีวินัยต่อตนเอง

และผู้อื่น 

 เพื่อให้ผู้เรียน รู้จักบ าเพ็ญตนให้

เป็นประโยชน์ 

 เพื่อให้ผู้เรียน อยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข 

 

ผู้เรยีนร้อยละ97ร่วมพิธีโอน

กองเป็นลูกเสือส ารอง 

ผู้เรยีนร้อยละ97ร่วมพิธีโอน

กองเป็นลูกเสือส ารอง 

ผู้เรยีนร้อยละ97ร่วมพิธีโอน

กองเป็นลูกเสือสามญั 

รุ่นใหญ ่

 ผู้เรียน ร้อยละ 100 เข้า

ร่วม 

ร้อยละ96 เข้าร่วมกิจกรรม

วันคล้ายวันสวรรคต ร.6 

ผู้เรยีนร้อยละ  96ได้ร่วม 

Scout Day 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 

(เจริญราษฎร์อุทิศ) ทุกคน 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 

(เจริญราษฎร์อุทิศ) มีความ

รับผิดชอบ มรีะเบยีบวินัย 

บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์

และอยู่ในสังคมได้อยา่งมี

ความสุข 

 

ผู้เรยีนร้อยละ 97 ร่วมพิธีโอน

กองเป็นลูกเสือสามญั 

ผู้เรยีนร้อยละ97ร่วมพิธีโอนกอง

เป็นลูกเสือสามัญ 

รุ่นใหญ ่

 ผู้เรียน ร้อยละ 100 เข้าร่วม 

ร้อยละ97 เข้าร่วมกิจกรรมวัน

คล้ายวันสวรรคต ร.6 

ผู้เรยีนร้อยละ  97ได้ร่วม Scout 

Day 

 ผู้เรียนร้อยละ97 ได้ร่วมเดิน

ทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 

 ผู้เรียนร้อยละ97 ได้ร่วมเดิน

เชิงปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 

2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ทุกคน 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 

2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) มีความ

รับผิดชอบ มรีะเบยีบวินัย 

บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์

และอยู่ในสังคมได้อยา่งมี

ความสุข 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

 ผู้เรียนร้อยละ97 ได้ร่วม

เดินทางไกลและอยูค่่ายพัก

แรม 

 ผู้เรียนร้อยละ97 ได้ร่วม

เดินทางไกลและอยูค่่ายพัก

แรม 

ผู้เรยีนร้อยละ 97ปฏิบัตติาม

กฎลูกเสือได ้

ผู้เรยีนร้อยละ 97ร่วม

บ าเพ็ญประโยชน์ 

ผู้เรยีนร้อยละ 97อยูใ่น

สังคมได้อย่างมีความสุข 

ทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 

ผู้เรยีนร้อยละ 97ปฏิบัตติามกฎ

ลูกเสือได ้

ผู้เรยีนร้อยละ 97ร่วมบ าเพญ็

ประโยชน ์

ผู้เรยีนร้อยละ 97อยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข 

2 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร ์

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย

ตามเกณฑ ์

2.เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถ

1. ผู้เรียนมีระดับผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนเฉลี่ยตาม

เกณฑร์ะดับดีขี้นไปร้อยละ 

53.79 

นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 

2(เจริญราษฎร์อุทิศ) ระดับช้ัน 

ป.1 – ม.3มีความรู้และทักษะ

วิชาคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นตาม

1. ผู้เรียนมีระดับผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์

ระดับดีขี้นไป  ร้อยละ 53.79 

2. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การ

นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 

2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 

ระดับชั้น ป.1 – ม.3มีความรู้

และทักษะวิชาคณติศาสตร์ที่
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

ทางการคิด 

 

2. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การ

ประเมินความสามารถ

ทางการคิด ร้อยละ 98.34 

หลักสตูร ประเมินความสามารถทางการ

คิด ร้อยละ 98.34 

จ าเป็นตามหลักสูตร 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

โครงการสงเสริมความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา  
1. เพื่อใหนักเรียน  

ตระหนักถึงเรื่อง 

ความปลอดภัยรจูัก 

ปองกันตนเองไมให 

เกิดอุบัติภยั 

2. เพื่อใหนักเรียนมีความรแูละ
เขาใจปฏิบัตตินเพื่อหลีกเลี่ยง
สภาวะทีเ่สี่ยงตออุบัติเหต ุ

3. เพื่อรณรงคและส่งเสรมิให้
นักเรียนใช้ถนนให้ถูกต้องตาม
กฏจราจร 

4.  เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนมี
ความปลอดภัย 

1.ร้อยละ 96 ผู้เรียนมีความ

ตระหนักในเรื่องความ

ปลอดภัยมากขึ้น 

2.ร้อยละ 86 ผู้เรียนมี

จิตส านึกในเรื่องความ

ปลอดภัยในการปฏิบตัิตน  

มีการระมัดระวังตนเอง

ประพฤติตนอยา่งเหมาะสม 

3.ร้อยละ 100 ของบุคลากร

มีความปลอดภัยจาก

อุบัติเหตดุ้านการจราจร

ภายในโรงเรียน 

4.จ านวน 28 ครั้ง ผู้เรียนที่

เกิดอุบัติเหตุและอุบัติภยั

1. ผเูรียนมีความ 

ตระหนักในเรื่อง 

ความปลอดภัยมาก 

ขึ้น 

2. ผเูรียน สามารถ 

รูจักการปองกันตนเองเพื่อไม
ใหเกิดอุบัติภยั 

3. ผเูรียนรจูักหลีกเลีย่งสภาวะ
ที่เสี่ยงตออุบัติเหตุ  

และมีความปลอดภัย 

1.ร้อยละ 96 ผู้เรียนมีความ

ตระหนักในเรื่องความปลอดภัย

มากขึ้น 

2.ร้อยละ 86 ผู้เรียนมีจติส านึก

ในเรื่องความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติตน  มีการระมัดระวัง

ตนเองประพฤตตินอย่าง

เหมาะสม 

3.ร้อยละ 100 ของบุคลากรมี

ความปลอดภัยจากอุบตัิเหตดุ้าน

การจราจรภายในโรงเรียน 

4.จ านวน 28 ครั้ง ผู้เรียนที่เกิด

อุบัติเหตุและอุบัตภิัยแล้ว

สามารถแก้ไขปัญหาตนเองได ้
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

 แล้วสามารถแก้ไขปญัหา

ตนเองได ้

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ด้านสตปิัญญาเด็กปฐมวัย 

1. ส่งเสรมิให้เด็กมีทักษะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
2. ส่งเสรมิให้เด็กใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ เชื่อมโยงกับศาสตร์
อื่นๆ 
3. ส่งเสรมิให้เด็กสามารถ
จ าแนก แจกแจงและบอกเหตุ
ผลได้เหมาะสมกับเหตุการณ ์
4. ส่งเสรมิให้เด็กมีทักษะในการ
แสวงหาความรูด้้วยตนเอง รัก
การเรยีนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
5. ส่งเสรมิให้เด็กมคีวามรู้
เรื่องราวเกี่ยวกับประสาทสัมผสั
ทั้ง 5 ได้เหมาะสม 
6. ส่งเสรมิให้เด็กสนใจธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม และรูจ้ักดูแล
รักษาความสะอาด รักธรรมชาติ

1. ร้อยละ 95 ของเด็ก มี
ทักษะทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์
2. ร้อยละ 95 ของเด็ก ใช้
ความรู้ทางคณติศาสตร์ 
เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ 
3. ร้อยละ 95 ของเด็ก 
สามารถจ าแนก แจกแจง
และบอกเหตุผลได้เหมาะสม
กับเหตุการณ ์
4. ร้อยละ 94 ของเด็กมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
5. ร้อยละ 95 ของเด็กมี
ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้

เด็กอนุบาล 1 – 3 โรงเรียน

เมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์

อุทิศ) มีทักษะทางคณิตศาสตร ์

และวิทยาศาสตร ์รับรูจ้ดจ า รู้

คิด รู้เหตุผลได้และสามารถ

แก้ปัญหาเหมาะสมตามวัย 

สนใจและรักธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม ใช้ภาษา 

สัญลักษณ์ในการสื่อสาร

ถูกต้องและมีความรู้เรื่องราว

เกี่ยวกับเราและอาเซียน  

 

1. เด็กร้อยละ 95.84 มีทักษะ
ทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์
2. เด็กร้อยละ 95.28 ใช้ความรู้
ทางคณิตศาสตร์ เชื่อมโยงกับ
ศาสตร์อื่นๆ 
3. เด็กร้อยละ 96.63 สามารถ
จ าแนก แจกแจงและบอกเหตุ
ผลได้เหมาะสมกับเหตุการณ ์
4. เด็กร้อยละ 95.28 มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
5. เด็กร้อยละ 95.72  มีความรู้
เรื่องราวเกี่ยวกับประสาทสัมผสั
ทั้ง 5 ได้เหมาะสม 
6. เด็กร้อยละ 96.29 สนใจ
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และ

เด็กร้อยละ  4.06 ยังต้อง

ส่งเสริมทักษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์ การคดิเช่ือมโยง 

การยังเกตจ าแนกแยกแยะยัง

ต้องกระตุ้น ควรจัดกิจกรรม

ส่งเสริมให้เด็กไดฝ้ึกคิด

เชื่อมโยง สังเกตสิ่งต่างๆ

รอบตัว  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

และสิ่งแวดล้อม 
7. ส่งเสรมิให้เด็กรู้จักเช่ือมโยง
ความคิดตามจินตนาการโดย
ผ่านสื่อและสถานท่ี 
8. ส่งเสรมิให้เด็กมีทักษะในการ
ใช้ภาษาสื่อสารเหมาะสมตามวัย 
9. ส่งเสรมิให้เด็กมคีวามรู้
เรื่องราวเกี่ยวกับเราและอาเซียน
ภายในเพื่อสร้างปฏิสมัพันธ์กับ
ผู้อื่น 

เหมาะสม 
6. ร้อยละ 91 ของเด็กสนใจ
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
และรูจ้ักดูแลรักษาความ
สะอาด รักธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
7. ร้อยละ 94 ของเด็กรู้จัก
เชื่อมโยงความคดิตาม
จินตนาการโดยผ่านสื่อและ
สถานท่ี 
8. ร้อยละ 96 ของเด็กมี
ทักษะในการใช้ภาษาสื่อสาร
เหมาะสมตามวัย 
9. ร้อยละ 95 ของเด็กมี
ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรา
และอาเซยีนภายในเพื่อสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 

รู้จักดูแลรักษาความสะอาด รัก
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. เด็กร้อยละ  95.28 รู้จัก
เชื่อมโยงความคดิตาม
จินตนาการโดยผ่านสื่อและ
สถานท่ี 
8. ให้เด็กร้อยละ 95.78 มีทักษะ
ในการใช้ภาษาสื่อสารเหมาะสม
ตามวัย 
9. ให้เด็กร้อยละ 96.29  มี
ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเราและ
อาเซียนภายในเพ่ือสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 125 
 

 

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามรักษ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น 

  3.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษ์ความเป็นไทย และท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

1. โครงการวันส าคัญของ

ชาติ ศาสนา 

พระมหากษตัริย ์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรักใน
สถาบันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษตัริย์และเข้าร่วม
กิจกรรม 
2. เพื่อให้ ผู้ปกครองเข้าร่วม

กิจกรรมวันส าคัญของชาติ  

ศาสนา  พระมหากษัตรยิ ์

3. เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนได้

อย่างเหมาะสมในการเข้าร่วม

กิจกรรม 

4. เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้
ความเข้าใจถึงความส าคัญ
และแสดงออกต่อสถาบันหลัก
ของชาติอันได้แก่ ชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตรยิ ์

1. ร้อยละ  97 ของผู้เรียน
มคีวามรักในสถาบันชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตรยิ์
และเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ร้อยละ 97  ของ

ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม

วันส าคัญของชาติ  

ศาสนา  พระมหากษัตรยิ ์

3. ร้อยละ  94  ของ

ผู้เรยีนปฏิบัตตินได้อย่าง

เหมาะสมในการเข้าร่วม

กิจกรรม 

4. ร้อยละ  94  ของ  
ผู้เรยีนมีความรู้ความ
เข้าใจถึงความส าคญัและ
แสดงออกต่อสถาบันหลัก

ผู้เรยีนและผู้ปกครองใน
โรงเรียนเมืองพัทยา 2 
(เจริญราษฎร์อุทิศ) 

1. ร้อยละ  97.50 ของผู้เรียน
มีความรักในสถาบันชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตรยิ์และ
เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ร้อยละ 99.40  ของ

ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมวัน

ส าคัญของชาติ  ศาสนา  

พระมหากษตัริย ์

3. ร้อยละ  97.97  ของ

ผู้เรยีนปฏิบัตตินได้อย่าง

เหมาะสมในการเข้าร่วม

กิจกรรม 

4. ร้อยละ  98.50  ของ  
ผู้เรยีนมีความรู้ความเข้าใจถึง
ความส าคญัและแสดงออกต่อ
สถาบันหลักของชาติอันได้แก่ 
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ของชาติอันได้แก่ ชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตรยิ ์

ชาติ  ศาสนา  
พระมหากษตัริย ์

2 โครงการโรงเรยีนส่งเสริม

สุขภาพ 

1.  เพื่อให้นักเรียน ครู

บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน 

ทราบนโยบายส่งเสริมสุขภาพ 

นักเรียนแกนน าดา้นสุขภาพ

ได้รับการอบรมและปฏิบัติ

ตามหน้าท่ี 

2.  เพื่อให้สถานศึกษาจัด

สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ

จัดการเรียนรู้ มีอาคารสถานท่ี

เหมาะสม 

3.  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าร่วมและ

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ

พัฒนาสิ่งแวดล้อม  รู้คณุค่า

ของสิง่แวดล้อมและตระหนัก

ถึงผลกระทบต่อตนเองและ

สังคมที่เกิดจากการ

1.ร้อยละ 99 ของผู้เรียน 

ครู  ผู้ปกครอง บุคลากร

ในโรงเรียนที่ทราบ

นโยบายหรือกิจกรรมที่

เกี่ยวกับการส่งเสริม

สุขภาพ 

2. ร้อยละ 98 ของผู้เรียน 

ครู บุคลากรในโรงเรียน 

ผู้ปกครองมสี่วนร่วมใน

การปรึกษาหารือ แก้ไข

ปัญหากิจกรรมด้าน

สุขภาพในโรงเรียน 

3. ผู้เรียนทีผ่่านการอบรม

นักเรียนแกนน าดา้น

สุขภาพ จ านวน 12 คน 

4. ร้อยละ 98 ของผู้เรียน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ผู้เรยีน ครู และบุคลากรใน

โรงเรียนเมืองพัทยา  2  

จ านวน 1,300 คน และ

ชุมชน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ผู้เรยีน ครู บุคลากรใน

โรงเรียน และสมาชิกใน

ชุมชนได้รับความรู้เกีย่วกับ

สุขภาพ ปลูกฝังทัศนคติและ

สร้างเสริมทักษะที่ก่อให้เกดิ

พฤติกรรมด้านสุขภาพที่

ถูกต้องและยั่งยืน 

 

1.ร้อยละ 99.5 ของผู้เรียน ครู  

ผู้ปกครอง บุคลากรใน

โรงเรียนที่ทราบนโยบายหรือ

กิจกรรมที่เกีย่วกับการส่งเสริม

สุขภาพ 

2. ร้อยละ 98 ของผู้เรียน ครู 

บุคลากรในโรงเรยีน 

ผู้ปกครองมสี่วนร่วมในการ

ปรึกษาหารือ แก้ไขปญัหา

กิจกรรมด้านสุขภาพใน

โรงเรียน 

3. ผู้เรียนทีผ่่านการอบรม

นักเรียนแกนน าดา้นสุขภาพ 

จ านวน 12 คน 

4. ร้อยละ 98 ของผู้เรียน ครู 

บุคลากรในโรงเรยีน 

-กิจกรรมบางกิจกรรมควรด าเนินการอย่าง

ต่อเนื่องและควร ไดร้ับความร่วมมอืจาก

ผู้ปกครอง เช่น การก าจัดลูกน้ ายุงลาย 

การใส่ยาฆ่าเหา 

การแปรงฟันหลังอาหาร การรบัประทาน

อาหารส าหรับเด็กที่มีน้ าหนักเกิน 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
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เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 

4.  เพื่อให้สถานศึกษามีการ

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ

ความปลอดภัยของผู้เรียน 

5.  เพื่อให้ผู้เรียนมสีุขนิสยัใน

การดูแลสุขภาพและปูองกัน

ตนเองไม่ให้เกดิอุบัติเหต ุ

6.  เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก-

ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทาง

กายตามเกณฑ ์

7.  เพื่อให้ผู้เรียนปูองกัน

ตนเองจากสิ่งเสพติดใหโ้ทษ

และหลีกเลีย่งสภาวะที่เสีย่ง

ต่อความรุนแรง โรคภยัและ

อุบัติเหต ุ

8.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ 

กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

ครู บุคลากรในโรงเรียน 

ผู้ปกครองและชุมชนท่ีมี

ความพึงพอใจต่อกิจกรรม

ร่วมระหว่างโรงเรียนและ

ชุมชน 

5. จ านวนข้อท่ี

สถานศึกษาผ่านเกณฑ์

มาตรฐานสุขาภิบาล

สิ่งแวดล้อม 30 ข้อ 

6. ร้อยละ  98 ของผู้เรียน

ที่มีความพึงพอใจต่อ

บรรยากาศในสถานศึกษา 

7. ร้อยละ  99  ของ

ผู้เรยีนที่ปูองกันตนเอง

ไม่ให้เกิดอุบตัิเหตุจาก

สิ่งแวดล้อม 

8.  ร้อยละ 100 ของ

ผู้ปกครองและชุมชนท่ีมีความ

พึงพอใจต่อกิจกรรมร่วม

ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

5. จ านวนข้อที่สถานศึกษา

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 30 ข้อ 

6. ร้อยละ  98 ของผู้เรียนที่มี

ความพึงพอใจต่อบรรยากาศ

ในสถานศึกษา 

7. ร้อยละ  97.87  ของ

ผู้เรยีนที่ปูองกันตนเองไม่ให้

เกิดอุบัติเหตุจากสิ่งแวดล้อม 

8.  ร้อยละ 97 ของภาชนะขัง

น้ าในโรงเรียนไมม่ีลูกน้ า

ยุงลาย 

9.  ร้อยละ  98  ของผู้เรียนที่
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วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
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และให้เกียรตผิู้อื่น 

9.  เพื่อให้ผู้เรียนมมีนุษย์

สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน  ครู  และ

ชอบมาโรงเรยีน 

 

 

 

ภาชนะขังน้ าในโรงเรยีน

ไม่มลีูกน้ ายุงลาย 

9.  ร้อยละ  99  ของ

ผู้เรยีนที่ไม่ปุวยเป็นโรค

ไข้เลือดออก 

10.  ร้อยละ 98  ของ

ผู้เรยีนมีความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับโรค

ไข้เลือดออก 

11. ร้อยละ  93  ของ

ผู้เรยีนที่มีน้ าหนักตาม

เกณฑ์มาตรฐานของกรม

อนามัย 

12. ร้อยละ  95  ของ

ผู้เรยีนที่มีส่วนสูงตาม

เกณฑ์มาตรฐานของกรม

อนามัย 

ไม่ปุวยเป็นโรคไข้เลือดออก 

10.  ร้อยละ 98  ของผู้เรียนมี

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

โรคไขเ้ลือดออก 

11. ร้อยละ  86  ของผู้เรียนที่

มีน้ าหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน

ของกรมอนามัย 

12. ร้อยละ  88  ของผู้เรียนที่

มีส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน

ของกรมอนามัย 

13. ร้อยละ 14 ของผู้เรียนที่มี

ภาวะโภชนาการเกินไดร้ับการ

ช่วยเหลือและพัฒนาที่ดีขึ้น 

14. ร้อยละ 12 ของผู้เรียนมี

ภาวะโภชนาการต่ ากว่าเกณฑ์

ได้รับการช่วยเหลือและมี
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13. ร้อยละ 7 ของผู้เรียน

ที่มีภาวะโภชนาการเกิน

ได้รับการช่วยเหลือและ

พัฒนาท่ีดีขึ้น 

14. ร้อยละ 7 ของผู้เรียน

มีภาวะโภชนาการต่ ากว่า

เกณฑไ์ด้รบัการช่วยเหลือ

และมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 

15. ร้อยละ 99 ของ

ผู้เรยีนรู้จักวิธีการปูองกัน

ตนเองไม่ให้เกดิอุบัติภยั 

16. ร้อยละ 29 ของ

ผู้เรยีนที่เจ็บปุวยและใช้

บริการห้องพยาบาล 

17. จ านวน 1 ครั้ง/ปีท่ี

ผู้เรยีนไดร้ับการทดสอบ

เกี่ยวกับการมองเห็นและ

พัฒนาการที่ดีขึ้น 

15. ร้อยละ 97 ของผู้เรียน

รู้จักวิธีการปูองกันตนเองไม่ให้

เกิดอุบัติภยั 

16. ร้อยละ 26 ของผู้เรียนที่

เจ็บปุวยและใช้บริการห้อง

พยาบาล 

17. จ านวน 1 ครั้ง/ปีท่ีผูเ้รียน

ได้รับการทดสอบเกี่ยวกับการ

มองเห็นและการได้ยิน 

18. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน

ช้ัน ป.1-4 ได้รับการตรวจ

สุขภาพโดยบุคลากร

สาธารณสุขเมืองพัทยา 

19. จ านวน 2 ครั้ง/ปีท่ีผูเ้รียน

ช้ัน ป.5 ขึ้นไป ไดร้ับการตรวจ
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การไดย้ิน 

18. ร้อยละ 100 ของ

ผู้เรยีนช้ัน ป.1-4 ไดร้ับ

การตรวจสุขภาพโดย

บุคลากรสาธารณสุขเมือง

พัทยา 

19. จ านวน 2 ครั้ง/ปีท่ี

ผู้เรยีนช้ัน ป.5 ขึ้นไป 

ได้รับการตรวจสุขภาพ

ด้วยตนเอง 

20. ร้อยละ 97 ของ

ผู้เรยีนช้ันป.1-ป.6 ไม่มี

ภาวะเหงือกอักเสบ 

21. ร้อยละ  97  ของ

ผู้เรยีนช้ัน ป.1- ป.6 ที่ไม่

มีฟันแท้ผุ (ฟันที่ได้รับการ

อุดหรือแก้ไขแล้วถือว่าไม่

สุขภาพด้วยตนเอง 

20. ร้อยละ 99.68 ของผู้เรียน

ช้ันป.1-ป.6 ไม่มภีาวะเหงือก

อักเสบ 

21. ร้อยละ  80.52  ของ

ผู้เรยีนช้ัน ป.1- ป.6 ที่ไม่มีฟัน

แท้ผุ (ฟันที่ได้รับการอุดหรือ

แก้ไขแล้วถือว่าไม่ผุ) 

22. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่

แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 

23.  ร้อยละ  99.25  ของ

ผู้เรยีนที่ไมเ่ป็นเหา 

24. ร้อยละ  98  ของผู้เรียนที่

มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ

โทษของสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา  

25. ร้อยละ 98 ของผู้เรียนที่มี
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

ผุ) 

22. ร้อยละ 94 ของ

ผู้เรยีนที่แปรงฟันหลัง

อาหารกลางวัน 

23.  ร้อยละ  99  ของ

ผู้เรยีนที่ไมเ่ป็นเหา 

24. ร้อยละ  97  ของ

ผู้เรยีนที่มีความรู้  ความ

เข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่ง

เสพติด สิ่งมอมเมา  

25. ร้อยละ 97 ของ

ผู้เรยีนที่มีส านึกแห่งความ

ปลอดภัย  การปฏิบตัิตน

อย่างถูกต้อง การ

ระมัดระวังตนใน

ชีวิตประจ าวัน  การรู้จัก

รักนวลสงวนตัว การ

ส านึกแห่งความปลอดภยั  

การปฏิบัตตินอย่างถูกต้อง 

การระมัดระวังตนใน

ชีวิตประจ าวัน  การรู้จักรัก

นวลสงวนตัว การปูองกัน

ทรัพย์สินของตนเองและ

ส่วนรวม 

26.  ร้อยละ 98 ของผู้เรียนที่

รู้จักหลีกเลี่ยงกิจกรรมทีเ่ป็น

อบายมุขและการพนัน 

27.  ร้อยละ 98 ของผู้เรียนที่

ปลอดจากปญัหาทางเพศ  ยา

เสพติดและสิ่งมอมเมา 

28. ร้อยละ  100  ของผู้เรียน

ช้ัน ป.1 ท่ีได้รับวัคซีนปูองกัน

หัด หัดเยอรมัน คางทูม 

(MMR) 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

ปูองกันทรัพย์สินของ

ตนเองและส่วนรวม 

26.  ร้อยละ 97 ของ

ผู้เรยีนที่รู้จักหลีกเลี่ยง

กิจกรรมที่เป็นอบายมุข

และการพนัน 

27.  ร้อยละ 95 ของ

ผู้เรยีนที่ปลอดจากปัญหา

ทางเพศ  ยาเสพติดและ

สิ่งมอมเมา 

28. ร้อยละ  100  ของ

ผู้เรยีนช้ัน ป.1 ท่ีได้รับ

วัคซีนปูองกันหัด หัด

เยอรมัน คางทูม (MMR) 

29.  ร้อยละ  0 ของ

ผู้เรยีนช้ัน ป.1 ท่ีไม่เคยได้ 

รับวัคซีนปูองกันวัณโรค 

29.  ร้อยละ  0 ของผู้เรียนช้ัน 

ป.1 ท่ีไม่เคยได้ รับวัคซีน

ปูองกันวัณโรค (BCG) มาก่อน

หรือไมม่ีประวตัิและไม่มีรอย

แผลเป็นต้องไดร้ับวัคซีน BCG  

1  ครั้ง 

30. ร้อยละ 0  ของผู้เรียนช้ัน 

ป.1 ที่ไม่เคยได้รบัวัคซีน

ปูองกันโรคคอตีบ บาดทะยัก 

ไอกรน (DTP) และวัคซีน

ปูองกันโรคโปลโิอ (OPV) หรือ

เคยได้รับน้อยกว่า 5 ครั้ง ต้อง

ได้รับวัคซีน DTP และ OPV) 

ตามเงื่อนไข 

31. ร้อยละ  100  ของผู้เรียน

ช้ัน ป.6  ที่ได้รับการฉีดวัคซีน

ปูองกันโรคโรคคอตีบ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

(BCG) มาก่อนหรือไม่มี

ประวัติและไม่มรีอย

แผลเป็นต้องไดร้ับวัคซีน 

BCG  1  ครั้ง 

30. ร้อยละ 0  ของผู้เรียน

ช้ัน ป.1 ที่ไม่เคยได้รับ

วัคซีนปูองกันโรคคอตีบ 

บาดทะยัก ไอกรน (DTP) 

และวัคซีนปูองกันโรค

โปลิโอ (OPV) หรือเคย

ได้รับน้อยกวา่ 5 ครั้ง ต้อง

ได้รับวัคซีน DTP และ 

OPV) ตามเงื่อนไข 

31. ร้อยละ  100  ของ

ผู้เรยีนช้ัน ป.6  ที่ได้รับ

การฉีดวัคซีนปูองกันโรค

โรคคอตีบ บาดทะยัก 

บาดทะยัก (dP) 

32.  จ านวน  5  ครั้งท่ีจัด

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ด้าน

สุขภาพในสถานศึกษา 

33.  ร้อยละ 96 ของผู้เรียนที่

เคยได้รับการฝึกทักษะด้าน

สุขภาพ 

34. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่มี

ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ประโยชน์และโทษของการใช้

อินเตอร์เนต็ และเกมส์

คอมพิวเตอร ์

35. ร้อยละ 98 ของผู้เรียนที่มี

ทักษะการปฏิเสธและชักชวน

ไม่ให้เพื่อนเสพสิ่งเสพติด 

36. ร้อยละ 98 ของผู้เรียนที่มี

ความมั่นใจ  กล้าแสดงออก
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

(dP) 

32.  จ านวน  5  ครั้งท่ีจัด

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ 

ด้านสุขภาพใน

สถานศึกษา 

33.  ร้อยละ 95 ของ

ผู้เรยีนที่เคยได้รับการฝึก

ทักษะด้านสุขภาพ 

34. ร้อยละ 92 ของ

ผู้เรยีนที่มีความรู้  ความ

เข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์

และโทษของการใช้

อินเตอร์เนต็ และเกมส์

คอมพิวเตอร ์

35. ร้อยละ 98 ของ

ผู้เรยีนที่มีทักษะการ

ปฏิเสธและชักชวนไม่ให้

อย่างเหมาะสม และให้เกียรติ

ผู้อื่น 

37. ร้อยละ 98 ของผู้เรียนที่มี

มนุษย์สัมพันธ์ที่ดตี่อเพื่อน ครู 

และชอบมาโรงเรียน 

38. ร้อยละ 98 ของผู้เรียนที่

รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่

มีคุณค่า  

39. ร้อยละ 8 ของผู้เรียนที่มี

สุขนิสัยที่ดีและปฏิบัติกิจวตัร

ประจ าวันอย่างถูกต้อง

เหมาะสมตามวัย 

40. จ านวน  2  ครั้ง/ภาค

เรียนทีน่ักเรียนแกนน า     

(อย.น้อย) มีการตรวจสาร

ปนเปื้อนในอาหาร 

41. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

เพื่อนเสพสิ่งเสพติด 

36. ร้อยละ 97 ของ

ผู้เรยีนที่มีความมั่นใจ  

กล้าแสดงออกอย่าง

เหมาะสม และให้เกียรติ

ผู้อื่น 

37. ร้อยละ 97 ของ

ผู้เรยีนที่มีมนุษยส์ัมพันธ์ที่

ดีต่อเพื่อน ครู และชอบ

มาโรงเรียน 

38. ร้อยละ 97 ของ

ผู้เรยีนที่รู้จักเลือก

รับประทานอาหารที่มี

คุณค่า  

39. ร้อยละ 97 ของ

ผู้เรยีนที่มีสุขนสิัยที่ดีและ

ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน

ได้รับการตรวจภาวะขาดสาร

ไอโอดีน (โดยวิธีคล าคอ)  ปี

ละ 1 ครั้ง 

42. ร้อยละ 100  ของผู้เรียน

ที่ได้ดื่มนมโรงเรียน 

43. จ านวน  30  ข้อที่ผ่าน

มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร

ของโรงอาหารในโรงเรียน 

44. ร้อยละ 98 ของผู้เรียน

ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  

45. จ านวน  5  ครั้ง/สัปดาห์ 

ที่จัดกิจกรรมการออกก าลัง

กายส าหรับนักเรยีน 

46. จ านวน  3  ชุมนุม/ชมรม

ในสถานศึกษา ที่จัดกิจกรรม

ออกก าลังกาย กีฬา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

อย่างถูกต้องเหมาะสม

ตามวัย 

40. จ านวน  2  ครั้ง/ภาค

เรียนที่นักเรียนแกนน า     

(อย.น้อย) มีการตรวจสาร

ปนเปื้อนในอาหาร 

41. ร้อยละ 100 ของ

ผู้เรยีนที่ไดร้ับการตรวจ

ภาวะขาดสารไอโอดีน 

(โดยวิธีคล าคอ)  ปีละ 1 

ครั้ง 

42. ร้อยละ 100  ของ

ผู้เรยีนที่ไดด้ื่มนมโรงเรียน 

43. จ านวน  30  ข้อที่

ผ่านมาตรฐานสุขาภิบาล

อาหารของโรงอาหารใน

โรงเรียน 

นันทนาการ 

47. ร้อยละ  100  ของผู้เรียน

ที่มีสมรรถภาพ/มีรา่งกาย

แข็งแรงตามเกณฑ์มาตรฐาน

สมรรถภาพของกรมพลศึกษา  

48. ร้อยละ 0 ของผู้เรียนทีไ่ม่

ผ่านมาตรฐานได้รับค าปรึกษา 

49. ร้อยละ  100  ของ

จ านวนนักเรียนท่ีได้รับการคัด

กรองจากครูประจ าชั้นและ

สามารถระบุนักเรียนที่มี

ปัญหาได ้

50. ร้อยละ  0  ของผู้เรียนที่มี

พฤติกรรมเสี่ยงได้รบัการเฝูา

ระวังและช่วยเหลือเบื้องต้น 

51. ร้อยละ  0  ของผู้เรียนที่มี

ปัญหาเกินขีดความสามารถ
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

44. ร้อยละ 97 ของ

ผู้เรยีนออกก าลังกายอย่าง

สม่ าเสมอ  

45. จ านวน  5  ครั้ง/

สัปดาห์ ที่จัดกจิกรรมการ

ออกก าลังกายส าหรับ

นักเรียน 

46. จ านวน  3  ชุมนุม/

ชมรมในสถานศึกษา ท่ีจัด

กิจกรรมออกก าลังกาย 

กีฬา นันทนาการ 

47. ร้อยละ  100  ของ

ผู้เรยีนที่มีสมรรถภาพ/มี

ร่างกายแข็งแรงตาม

เกณฑ์มาตรฐาน

สมรรถภาพของกรมพล

ศึกษา  

ของโรงเรียนได้รับการส่งต่อ 

52. ร้อยละ 0 ของผู้เรียนที่มี

พฤติกรรมเสี่ยงและที่ได้รับ

การช่วยเหลือหรือส่งต่อไดร้ับ

การติดตามจากคร ู

53. ร้อยละ 100 ของบุคลากร

ในสถานศึกษาท่ีไดร้ับการ

ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1  

ครั้ง 

54. ร้อยละ 100 ของบุคลากร

ในสถานศึกษาท่ีร่วมกิจกรรม

ด้านสุขภาพ ที่จดัขึ้นตาม

แผนงานของโรงเรียน 

55. จ านวน 7 ปูายมาตรการ

ปูองกันการสูบบุหรี่ใน

สถานศึกษา  

56.  ร้อยละ 100 ของ
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

48. ร้อยละ 0 ของผู้เรียน

ทีไ่ม่ผ่านมาตรฐานได้รับ

ค าปรึกษา 

49. ร้อยละ  100  ของ

จ านวนนักเรียนท่ีได้รับ

การคัดกรองจากครู

ประจ าช้ันและสามารถ

ระบุนักเรียนท่ีมีปัญหาได ้

50. ร้อยละ  0  ของ

ผู้เรยีนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง

ได้รับการเฝูาระวังและ

ช่วยเหลือเบื้องต้น 

51. ร้อยละ  0  ของ

ผู้เรยีนที่มีปัญหาเกินขีด

ความสามารถของ

โรงเรียนไดร้ับการส่งต่อ 

52. ร้อยละ 0 ของผู้เรียน

บุคลากรในสถานศึกษาท่ีไม่

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน

บริเวณโรงเรียน 

57. ร้อยละ  100  ของ

บุคลากรในสถานศึกษาท่ีไม่

สูบบุหรี่ในบริเวณโรงเรียน 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

ที่มีพฤติกรรมเสีย่งและที่

ได้รับการช่วยเหลือหรือส่ง

ต่อไดร้ับการติดตามจาก

คร ู

53. ร้อยละ 100 ของ

บุคลากรในสถานศึกษาท่ี

ได้รับการตรวจสุขภาพ

อย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง 

54. ร้อยละ 97 ของ

บุคลากรในสถานศึกษาที่

ร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพ 

ที่จัดขึ้นตามแผนงานของ

โรงเรียน 

55. จ านวน 7 ปูาย

มาตรการปูองกันการสบู

บุหรี่ในสถานศึกษา  

56.  ร้อยละ 100 ของ
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

บุคลากรในสถานศึกษาท่ี

ไม่ดืม่เครื่องดืม่

แอลกอฮอล์ในบรเิวณ

โรงเรียน 

57. ร้อยละ  100  ของ

บุคลากรในสถานศึกษาท่ี

ไม่สูบบุหรี่ในบรเิวณ

โรงเรียน 

3. 

 

 

 

 

 

 

โครงการส่งเสริมคณุธรรม

จริยธรรมในสถานศึกษา 

 

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัย มีความ

รับผิดชอบและปฏิบตัิตนตาม

หลักธรรมเบื้องตนของศาสนา

ที่ตนนับถือ 

2.เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม  ในด้านความ

ซื่อสัตยส์ุจรติ 

3.เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผูม้ีความ

กตัญญู กตเวที ต่อผู้มีพระคณุ 

1.ผู้เรียนมีวินัย มีความ

รับผิดชอบและปฏิบตัิตน

ตามหลักธรรมเบื้องตน

ของศาสนาท่ีตนนับถือ

ศาสนาท่ีตนนับถือ 

2.ผู้เรียนร้อยละ97มี

คุณธรรม จรยิธรรม  ใน

ด้านความซื่อสัตยส์ุจรติ  

3.ผู้เรียนร้อยละ97เป็นผูม้ี

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัย มี

ความรับผิดชอบและปฏิบัติ

ตนตามหลักธรรมเบื้องตน

ของศาสนาท่ีตนนับถือ 

2.เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม  ในด้านความ

ซื่อสัตยส์ุจรติ 

3.เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผูม้ีความ

กตัญญู กตเวที ต่อผู้มี

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัย มีความ

รับผิดชอบและปฏิบตัิตนตาม

หลักธรรมเบื้องตนของศาสนา

ที่ตนนับถือศาสนาท่ีตนนับถือ 

 ร้อยละ 98 

2.ผู้เรียน มีคุณธรรม 

จริยธรรม  ในด้านความ

ซื่อสัตยส์ุจรติร้อยละ98  

3.ผู้เรียน เป็นผู้มคีวามกตญัญู 

1.ผู้เรียนร้อยละ 2 ยังขาดความมวีินัย มี

ความรับผิดชอบและปฏิบัตตินตาม

หลักธรรมเบื้องตนของศาสนาท่ีตนนับถือ 

2.ผู้เรียนร้อยละ 2 ยังขาดมีคณุธรรม 

จริยธรรม  ในด้านความซื่อสัตย์สจุริต  

3.ผู้เรียนร้อยละ 3 ที่ผู้ปกครองไมม่าร่วม

กิจกรรม วันกตญัญู กตเวที ต่อผู้มพีระคุณ 

4.ผู้เรียนร้อยละ 2ยังขาดความมีจติใจ

เมตตากรณุา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  และเสียสละ
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

4.เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผูม้ีมีจติใจ 

เมตตากรณุา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  

และเสียสละเพื่อส่วนรวมและ

มีจิตสาธารณะ 

5.เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคน

ประหยดั รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของ

ส่วนตนและส่วนรวมอย่าง

คุ้มค่า  

6.เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้นยิมไทย 

เห็นคุณคา่ในภูมิปญัญา

ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจ

ในวัฒนธรรมและความเป็น 

7.เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตส านึกใน

การอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม 

8.เพื่อให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่

ดีภายใต้การปกครองระบอบ

ความกตัญญู กตเวที ต่อผู้

มีพระคณุ 4.ผู้เรียนร้อยละ

97เป็นผู้มีมีจติใจเมตตา

กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  

และเสียสละเพื่อส่วนรวม

และมีจติสาธารณะ 

5.ผู้เรียนร้อยละ95เป็นคน

ประหยดั รู้จักใช้ทรัพย์

สิ่งของส่วนตนและ

ส่วนรวมอย่างคุม้ค่า  

6.ผู้เรียนร้อยละ95เป็นผู้

นิยมไทย เห็นคุณคา่ในภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น ภูมิปัญญา

ไทย ภูมิใจในวัฒนธรรม

และความเป็นไทย 

7.ผู้เรียนร้อยละ 95มี

จิตส านึกในการอนุรักษ์

พระคุณ 

4.เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผูม้ีมี

จิตใจ เมตตากรณุา 

เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่  และ

เสียสละเพื่อส่วนรวมและมี

จิตสาธารณะ 

5.เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคน

ประหยดั รู้จักใช้ทรัพย์

สิ่งของส่วนตนและส่วนรวม

อย่างคุ้มค่า  

6.เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้นยิม

ไทย เห็นคณุค่าในภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา

ไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและ

ความเป็นไทย 

7.เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตส านึก

ในการอนุรักษ์และพัฒนา

กตเวที ต่อผู้มีพระคณุ ร้อยละ

97 

4.ผู้เรียน เป็นผู้มมีีจิตใจเมตตา

กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  และ

เสียสละเพื่อส่วนรวมและมีจิต

สาธารณะร้อยละ98 

5.ผู้เรียน เป็นคนประหยัด 

รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตน

และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า ร้อย

ละ97 

6.ผู้เรียน เป็นผู้นิยมไทย เห็น

คุณค่าในภมูิปัญญาท้องถิ่น 

ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจใน

วัฒนธรรมและความเป็นไทย

ร้อยละ97 

7.ผู้เรียน มีจิตส านึกในการ

อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

เพื่อส่วนรวมและมจีิตสาธารณะ 

5.ผู้เรียนร้อยละ 3ยังขาดการประหยัด รู้จัก

ใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่าง

คุ้มค่า  

6.ผู้เรียนร้อยละ 3ยังขาดความเปน็ผู้นิยม

ไทย เห็นคณุค่าในภูมปิัญญาท้องถิ่น ภูมิ

ปัญญาไทย ภูมิใจใน 

7.ผู้เรียนร้อยละ 3 ยังขาดจิตส านกึในการ

อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

8.ผู้เรียนร้อยละ 2 ยังขาดความเขา้ใจใน

เรื่องการเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัริย์ทรงเป็น

ประมุข 

 

และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

8.ผู้เรียนร้อยละ 97เป็น

พลเมืองที่ดีภายใต้การ

ปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัริย์ทรงเป็น

ประมุข 

สิ่งแวดล้อม 

8.เพื่อให้ผู้เรียนเป็นพลเมือง

ที่ดีภายใต้การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัริย์ทรงเป็น

ประมุข 

ร้อยละ 97 

8.ผู้เรียน เป็นพลเมืองที่ดี

ภายใต้การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัริย์ทรงเป็น

ประมุขร้อยละ 98 

4 

 

 

 

 

 

 

โครงการส่งเสริมการ

เรียนรู้กลุ่มสาระการ

เรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมรีะดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย

ตามเกณฑ ์

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

เปรียบเทยีบ วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และสรปุความคดิ

รวบยอดได ้

3. เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามคดิ

ริเริม่สรา้งสรรค์ คิดแบบองค์

รวมทั้งระบบ และมี

1. ผู้เรียนร้อยละ 86 มี

ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนเฉลี่ยตามเกณฑ ์

2. ผู้เรียนร้อยละ 95 

สามารถเปรยีบเทียบ 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ

สรุปความคิดรวบยอดได ้

3. ผู้เรียนร้อยละ 95 มี

ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ 

คิดแบบองค์รวมทั้งระบบ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมรีะดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

เฉลี่ยตามเกณฑ ์

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

เปรียบเทยีบ วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และสรปุ

ความคิดรวบยอดได ้

3. เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามคดิ

ริเริม่สรา้งสรรค์ คิดแบบ

องค์รวมทั้งระบบ และมี

1. ผู้เรียนมีระดับผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงขึ้น เฉลี่ยตาม

เกณฑ ์ร้อยละ 87  

2. ผู้เรียนสามารถเปรยีบเทียบ 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุป 

ความคิดรวบยอดได ้ร้อยละ 

95 

3. ผู้เรียนมีความคดิริเริ่ม

สร้างสรรค์ คดิแบบองค์

รวมทั้งระบบ และมี

ผู้เรยีน  ยังต้องให้ความรู้ความสนใจเพิ่มขึ้น 

เพื่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ความสามารถเปรียบเทยีบ วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ สรุปความคดิรวบยอด ความคิด

ริเริม่สรา้งสรรค์ คิดแบบองค์รวมทัง้ระบบ 

และมีจินตนาการ  ผ่านการพูด เขียนหรือ

น าเสนอด้วยวิธตี่างๆได ้
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

จินตนาการ 

4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อ

ความคิดผ่านการพูด เขียน

หรือน าเสนอด้วยวิธีต่างๆได ้

5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข 

และมีจินตนาการ 

4. ผู้เรียนร้อยละ 95

สามารถสื่อความคิดผา่น

การพูด เขียนหรือน าเสนอ

ด้วยวิธีต่างๆได ้

5. ผู้เรียนร้อยละ 95

สามารถด าเนินชีวิตอยู่ใน

สังคมได้อย่างมคีวามสุข 

จินตนาการ 

4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อ

ความคิดผ่านการพูด เขียน

หรือน าเสนอด้วยวิธีต่างๆได ้

5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข 

จินตนาการ ร้อยละ 95 

4. ผู้เรียนสามารถสื่อความคิด

ผ่านการพูด เขียนหรือ

น าเสนอด้วยวิธตี่างๆได ้

5. ผู้เรียนสามารถด าเนินชีวิต

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ร้อยละ 95 

5 

 

 

 

 

 

 

โครงการส่งเสริมการ

เรียนรู้กลุ่มสาระการ

เรียนรูสุ้ขศึกษาและพล

ศึกษา 

1.  เพื่อให้นักเรียนไดรู้้จักดูแล

สุขภาพ  สุขนิสยั  และออก

ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก  

ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑ ์

3.  เพื่อให้นักเรียนมีความ

มั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่าง

1.ร้อยละ 98 นักเรียนเข้า

ร่วมกิจกรรมกีฬาทุกคน 

2.ร้อยละ98 ทดสอบ

สมรรถภาพทางกายอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง 

3.ร้อยละ 98 ของนักเรียน 

เข้าร่วมกีฬานักเรียนสังกัด

เมืองพัทยา  

ผู้เรยีนโรงเรียนเมืองพัทยา 
2 มีสุนทรีภาพและลักษณะ
นิสัยทางด้านกีฬาและ
นันทนาการรู้จักเล่นกีฬา
และออกก าลังกายและมี
ร่างกายแข็งแรงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

1.ร้อยละ 98 นักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมกีฬาทุกคน 

2.ร้อยละ98 ทดสอบ

สมรรถภาพทางกายอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง 

3.ร้อยละ 98 ของนักเรียน 

เข้าร่วมกีฬานักเรียนสังกัด

เมืองพัทยา  

1. ควรวางแผนจัดกิจกรรมโดยใช้เวลาว่าง

ของผู้เรียน  

2. ควรมีการประเมินผล และติดตามผล

อย่างต่อเนื่อง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

เหมาะสมและให้เกยีรตผิู้อื่น 

4.  เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนมี

ความสนใจและเข้าร่วม

กิจกรรมด้านกีฬา/

นันทนาการ 

5.  เพื่อให้สถานศึกษาได้มี

การจัดกิจกรรมส่งเสริม

คุณภาพผู้เรยีนอย่าง

หลากหลาย 

    6.  เพื่อให้ผู้เรียนมรีะดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย

ตามเกณฑ ์

 7.  เพื่อใหผู้้เรียนสามารถ     

เปรียบเทยีบ  วิเคราะห์  

สังเคราะห์  และสรุปความคิด

รวบยอดได ้

4. ร้อยละ 98 นักเรียนท่ี

ได้ร่วมท ากิจกรรมด้าน

กีฬาท่ีเป็นประโยชน์ใน

โรงเรียนและนอกโรงเรยีน 

5. ร้อยละ 98 ของผู้เรียน

พึงพอใจในการเข้าร่วม

กิจกรรมกีฬาและ

นันทนาการ 

6. ร้อยละ98 ของนักเรียน

ผ่านการประเมินผลการ

เรียนประจ าวิชาสุขศึกษา

และพลศึกษา 

4. ร้อยละ 98 นักเรียนท่ีได้

ร่วมท ากิจกรรมด้านกีฬาที่เป็น

ประโยชน์ในโรงเรียนและนอก

โรงเรียน 

5. ร้อยละ 98 ของผู้เรียนพึง

พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

กีฬาและนันทนาการ 

6. ร้อยละ98 ของนักเรียน

ผ่านการประเมินผลการเรียน

ประจ าวิชาสุขศึกษาและพล

ศึกษา 
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6. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ
เด็กปฐมวัย 

1. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กมคีวาม
มั่นใจในตนเองกล้าพูด กลา้
แสดงออกไดเ้หมาะสมกับวยั
และสถานการณ์ มีมารยาทใน
การพูด สื่อสารได ้
2. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กรู้จักการ
เป็นผู้น าผู้ตามทีด่ ี
3 . เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กบอก
ความรูส้ึก และความต้องการ
ของตนเอง รู้จักเล่าเรื่องราว
ตามความคิดและจินตนาการ
ได้        4. เพื่อส่งเสริมให้
เด็กร่าเริงแจ่มใส มีความสุขใน
การเล่น แสดงอารมณไ์ด้อย่าง
เหมาะสม 
5. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กมี
คุณธรรมจริยธรรม 
6. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กสามารถ
ใช้กล้ามเนื้อเล็กได้อยา่ง
คล่องแคล่วและประสาน

1. ร้อยละ 95 ของเด็กมี
ความมั่นใจในตนเอง   
กล้าพูดกลา้แสดงออกกล้า
แสดงความคดิเห็น
ตัดสินใจบอกความ
ต้องการของตนเองให้ผู้อื่น
เข้าใจ มีมารยาทในการ
พูด สื่อสารได ้
 2. ร้อยละ 96 ของเด็ก
รู้จักการเป็นผู้น าผู้ตามที่ด ี
 3. ร้อยละ 93 ของเด็ก
บอกความรู้สึก และความ
ต้องการของตนเอง รู้จัก
เล่าเรื่องราวตามความคดิ
และจินตนาการได ้
4. ร้อยละ 96 ของเด็กร่า
เริงแจ่มใส มคีวามสุขใน
การเล่น แสดงอารมณไ์ด้
อย่างเหมาะสม 
5. ร้อยละ 96 ของเด็กมี

เด็กอนุบาล 1 – 3 โรงเรียน

เมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์

อุทิศ) มีความเมตตา กรณุา 

เอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ เสียสละ มี

ความรูส้ึกท่ีดีต่อตนเองและ

มีความรับผิดชอบ มคีวาม

มั่นใจในตนเอง กล้า

แสดงออก มีมารยาทในการ

พูดคุยสื่อสาร รูจ้ักช่ืนชม

ความสามารถของตนเอง

และผู้อื่น ใช้กล้ามเนื้อเล็ก

ได้คล่องแคล่ว สร้างสรรค์

ผลงานแปลกใหม่ สนใจและ

มีความสุขในการท ากิจกรรม

ได ้

1. ร้อยละ 96.62 ของเด็กมี
ความมั่นใจในตนเอง   กล้า
พูดกล้าแสดงออกกล้าแสดง
ความคิดเห็นตัดสินใจบอก
ความต้องการของตนเองให้
ผู้อื่นเข้าใจ มีมารยาทในการ
พูด สื่อสารได ้
 2. ร้อยละ 96.29 ของเด็ก
รู้จักการเป็นผู้น าผู้ตาม 
3. ร้อยละ 96.29 ของเด็ก
บอกความรู้สึก และความ
ต้องการของตนเอง รู้จักเลา่
เรื่องราวตามความคดิและ
จินตนาการได ้
4. ร้อยละ 97.47 ของเด็กร่า
เริงแจ่มใส มคีวามสุขในการ
เล่น  
แสดงอารมณไ์ด้อย่าง
เหมาะสม 
5. ร้อยละ 96.81 ของเด็กมี

ร้อยละ 3.27 ของเด็กท่ีไม่มีมีความเมตตา 

กรุณา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ เสียสละ และมีความ

รับผิดชอบ ไม่มีความมั่นใจในตนเอง ไม่กล้า

แสดงออก ไม่มมีารยาทในการพูดคุยสื่อสาร 

ไม่รู้จักช่ืนชมความสามารถของตนเองและ

ผู้อื่น ใช้กล้ามเนื้อเล็กไดไ้มค่ล่องแคล่ว ไม่

สามารถสรา้งผลงานแปลกใหม่ ขาดขาด

ความสนใจและไม่มีความสุขการท ากิจกรรม 
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สัมพันธ์กัน 
7. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กสามารถ
คิดสร้างสรรค์ผลงานแปลก
ใหม่ หลากหลายตามความคิด
ของตนเองได ้
8. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กสนใจ มี
ความสุข และชื่นชม
ความสามารถของตนเอง และ
ผู้อื่นรู้จักเช่ือมโยงความคิด
และจินตนาการโดยผ่านสื่อ
และสถานท่ี 
   

คุณธรรมจริยธรรม     
 
6. ร้อยละ 94 ของเด็ก
สามารถใช้กล้ามเนื้อเล็ก
ได้อย่างคล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์กัน 
7. ร้อยละ 95 ของเด็ก
สามารถคิดสร้างสรรค์
ผลงานแปลกใหม่ 
หลากหลายตามความคดิ
ของตนเองได ้
8. ร้อยละ 96 เด็กสนใจ มี
ความสุขและชื่น
ความสามารถของตนเอง
ผู้อื่นรู้จักเช่ือมโยง
ความคิดและจินตนาการ
โดยผ่านสื่อและสถานท่ี 

คุณธรรมจริยธรรม     
 
6. ร้อยละ 97.62 ของเด็ก
สามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กได้
อย่างคล่องแคล่วและประสาน
สัมพันธ์กัน 
7. ร้อยละ 93.60 ของเด็ก
สามารถคิดสร้างสรรคผ์ลงาน
แปลกใหม่ หลากหลายตาม
ความคิดของตนเองได ้
8. ร้อยละ 96.79 เด็กสนใจมี
ความสุข และชื่น
ความสามารถของตนเอง ผู้อื่น 
รู้จักเช่ือมโยงความคิดและ
จินตนาการโดยผ่านสื่อและ
สถานท่ี 

7 โครงการ รณรงค์ปูองกัน

และแก้ไขปญัหายาเสพติด

ในสถานศึกษา 

1.  เพื่อนักเรียนในโรงเรยีน

ทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับโทษของสารเสพตดิ 

1. ร้อยละ80.00 ของ

ผู้เรยีน มีความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับโทษของ

ผู้เรยีนทุกคน  

มีความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับโทษของสารเสพตดิ

1. ร้อยละ98.00 ของผู้เรียน 

มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

โทษของสารเสพติด 

- กิจกรรมในโครงการรณรงค์ปูองกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาควรมี

การวางแผนและตดิตามงานอย่างจริงจัง
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2.  เพื่อให้นักเรียนทุกคน

สามารถแก้ไข ปูองกันและ

หลีกเลี่ยงตนเองจาก

สถานการณ์เสี่ยงสารเสพติด

ทุกชนิดได ้

3.  เพื่อให้นักเรียนทุกคนใช้

เวลาว่างของตนเองให้เกิด

ประโยชนส์ูงสุด 4.  เพื่อ

ส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อ

สุขภาพประเภทต่างๆ 

 

สารเสพตดิ 

2. ร้อยละของผู้เรียน 

80.00 มีความรู้ ความ

เข้าใจ เกี่ยวกับการ

ปูองกันและหลีกเลี่ยง

ตนเองจากสถานการณ์

เสี่ยงสารเสพติดทุกชนิด

ผู้เรยีน 

3.  ร้อยละ 80.00 ของ

ผู้เรยีนเห็นคณุค่าใน

ตนเองมีความมั่นใจกล้า

แสดงออก 

4.  ร้อยละ80.00 ของ

ผู้เรยีนเข้าร่วมกิจกรรม

กีฬาแลนันทนาการที่

สนใจ 

5.  ร้อยละ80.00 ของ

และสามารถปูองกันและ

หลีกเลี่ยง 

ตนเองจากสถานการณเ์สี่ยง

สารเสพตดิทุกชนิดได ้

 

2. ร้อยละของผู้เรียน 98.00 

มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ

การปูองกันและหลีกเลี่ยง

ตนเองจากสถานการณเ์สี่ยง

สารเสพตดิทุกชนิดผู้เรียน 

3.  ร้อยละ 98.00 ของผู้เรียน

เห็นคุณคา่ในตนเองมีความ

มั่นใจกล้าแสดงออก 

4.  ร้อยละ98.00 ของผู้เรียน

เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและ

นันทนาการที่สนใจ 

5.  ร้อยละ98.00 ของผู้เรียน

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

ห่างไกลยาเสพติด 

6.  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนใน

กลุ่มเสี่ยงได้รับการสุ่ม

ตรวจหาสารเสพตดิ  

และต่อเนื่อง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

ผู้เรยีนใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ ห่างไกลยาเสพ

ติด 

6.  ร้อยละ 100 ของ

ผู้เรยีนในกลุ่มเสี่ยงได้รับ

การสุ่มตรวจหาสารเสพ

ติด  

7. ร้อยละ 0 ของผู้เรียนที่

ตรวจพบสารเสพติดไดร้ับ

การปรับพฤติกรรมและส่ง

ต่อ 

8. มีคณะกรรมการ
นักเรียนแกนน าชมรม  
TO BE NUMBER 1 
9. ผู้เรียนร้อยละ ๙5 
ทุกคนเป็นสมาชิก TO BE 
NUMBER 1 
10. มีห้อง/มมุ ศูนย์เพื่อน

7. ร้อยละ 0 ของผู้เรียนที่

ตรวจพบสารเสพติดไดร้ับการ

ปรับพฤติกรรมและส่งต่อ 

8. มีคณะกรรมการนักเรียน
แกนน าชมรม  
TO BE NUMBER 1 
9. ผู้เรียนทุกคนเป็นสมาชิก 
TO BE NUMBER 1 
10. มีห้อง/มมุ ศูนย์เพื่อนใจ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

ใจ 

8 โครงการสหการนักเรียน 1.เพื่อใหผู้้เรียนเป็นสมาชิก 

สหการร้านค้าและพึงพอใจใน

การไดร้ับบริการสินค้า 

2.เพื่อใหผู้้เรียนมีระเบียบวินัย 

มีความซื่อสตัย์ในการจ าหน่าย

และซื้อสินค้า 

3.เพื่อใหผู้้เรียนรู้จักประหยดั

และรูจ้ักใช้ทรัพยากรอย่าง 

คุ้มค่า 

4.เพื่อใหผู้้เรียนมีทักษะการ

ท างาน สามารถท างาน 

ร่วมกับผู้อื่นได้และมเีจตคติที่

ดีต่ออาชีพ 

1.ผู้เรียนร้อยละ 96 เป็น

สมาชิก  

สหการร้านค้าและพึง

พอใจ 

ในการไดร้ับบริการสินคา้ 

2.ผู้เรียนร้อยละ 92 มี

ระเบียบวินยั มีความ

ซื่อสัตย์ ในการจ าหน่าย

และซื้อสินค้า 

3.ผู้เรียนร้อยละ 92 รู้จัก

ประหยดัและรู้จักใช้

ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ 

4.ผู้เรียนร้อยละ 96 มี

ทักษะการท างาน 

สามารถท างานร่วมกับ 

ผู้เรยีนโรงเรียน 

เมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์

อุทิศ) ตั้งแต่ระดับชั้น 

อนุบาล - มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

และบุคลากรในโรงเรียน 

 

1.ผู้เรียนร้อยละ 96 เป็น

สมาชิก สหการร้านคา้ และพึง

พอใจในการได้รับบริการ

สินค้า 

2.ผู้เรียนร้อยละ 94 มีระเบยีบ 

วินัย  มีความซื่อสตัย์ ในการ

จ าหน่ายและซื้อสินค้า 

3.ผู้เรียนร้อยละ 94 รู้จัก

ประหยดัและรู้จักใช้ 

ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่  

4.ผู้เรียนร้อยละ 97  มีทักษะ

การท างาน สามารถ ท างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้และมเีจตคติที่

ดีต่ออาชีพ 

1.ผู้เรียนร้อยละ 4 ไมไ่ด้ใช้บริการสหการ

นักเรียน 

2.ผู้เรียนร้อยละ 6 ขาดระเบียบ 

วินัย ในการจัดจ าหน่ายและซื้อสินค้า 

3.ผู้เรียนร้อยละ  6 ไม่รู้จักประหยดั 

4.ผู้เรียนร้อยละ 3 ขาดทักษะการท างาน 

ร่วมกับผู้อื่น 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

ผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดตี่อ

อาชีพ 

9 

 

 

 

 

 

 

 โครงการ 5 ส 1.ผู้เรียน  บุคลากรประจ า

ห้องเรียนและห้องพิเศษต่างๆ 

มีการจัดวางของต่างๆทีไ่ม่

จ าเป็นในการใช้งานให้เป็น

ระเบียบเพื่อให้สามารถหยิบ

ใช้งานได้ง่าย 

2. ผู้เรียนและบุคลากรทุกคน

ในโรงเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ 5 

ส 

3. ร้อยละของห้องเรียน  ห้อง

พิเศษ  วัสดุอุปกรณ์  เอกสาร

และของต่างๆโดยทั่วไป  มี

ความสะอาดและปราศจากฝุุน

ที่พ้ืน 

4. ผู้เรียนทุกคนมีวินัยในการ

1.ร้อยละ  96   ของ

ผู้เรยีนและบุคลากร

ประจ าห้องเรียนและห้อง

พิเศษต่างๆ มีการจัดวาง

ของต่างๆที่ไม่จ าเป็นใน

การใช้งานให้เป็นระเบยีบ

เพื่อให้สามารถหยิบใช้งาน

ได้ง่าย 

2.ร้อยละ 96   ผู้เรียน

และบุคลากรทุกคนใน

โรงเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ 

5 ส  

3. ร้อยละ  96   ร้อยละ

ของห้องเรียน  ห้องพิเศษ  

วัสดุอุปกรณ์  เอกสารและ

1.ผู้เรียน  บุคลากรประจ า

ห้องเรียนและห้องพิเศษ

ต่างๆ มีการจดัวางของต่างๆ

ที่ไม่จ าเป็นในการใช้งานให้

เป็นระเบียบเพื่อให้สามารถ

หยิบใช้งานได้ง่าย 

2. ผู้เรียนและบุคลากรทุก

คนในโรงเรียนมีความรู้

เกี่ยวกับ 5 ส 

3. ร้อยละของห้องเรียน  

ห้องพิเศษ  วัสดุอุปกรณ์  

เอกสารและของต่างๆ

โดยทั่วไป  มีความสะอาด

และปราศจากฝุุนท่ีพื้น 

4. ผู้เรียนทุกคนมีวินัยใน

1.ร้อยละ  97   ของผู้เรียน

และบุคลากรประจ าห้องเรียน

และห้องพิเศษต่างๆ มีการจดั

วางของต่างๆที่ไม่จ าเป็นใน

การใช้งานให้เป็นระเบยีบ

เพื่อให้สามารถหยิบใช้งานได้

ง่าย  

2.ร้อยละ 97  ผู้เรียนและ

บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมี

ความรู้เกี่ยวกับ 5 ส  

3.ร้อยละ  97   ร้อยละของ

ห้องเรียน  ห้องพิเศษ  วัสดุ

อุปกรณ์  เอกสารและของ

ต่างๆโดยทั่วไป  มีความ

สะอาดและปราศจากฝุุนท่ีพื้น 

ผู้เรยีนและบุคลากร ร้อยละ 4 ยังขาดความ

เข้าใจการแยกสิ่งของต่างๆที่ไม่จ าเป็นและ

ขจัดออกไปจากที่ท างานและจัดหมวดหมู่

สิ่งของที่จ าเป็นในการใช้งานให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อยในสถานท่ีท างานและในบริเวณ

โรงเรียนใหม้ีมาตรฐานดีอยู่เสมอ ปลูกฝังให้

ผู้เรยีนมีวินัยในการดูแลสถานท่ีทั่วไปบริเวณ

โรงเรียนใหส้ะอาดและเป็นระเบียบด้วยตัว

ของตัวเอง 

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ

ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้   
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

ดูแลห้องเรยีนและมีสถานท่ี

บริเวณโรงเรียนให้สะอาดมี 

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

ของต่างๆโดยทั่วไป  มี

ความสะอาดและ

ปราศจากฝุุนท่ีพืน้ 

4. ผู้เรียนทุกคนมีวินัยใน

การดูแลห้องเรียนและมี

สถานท่ีบริเวณโรงเรียนให้

สะอาด ร้อยละ 96 

การดูแลห้องเรียนและมี

สถานท่ีบริเวณโรงเรียนให้

สะอาดมี ความเป็นระเบยีบ

เรียบร้อย 

 

4.ร้อยละ  97     ของผู้เรียน

และบุคลากรมีการรักษาความ

สะอาด ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในบริเวณโรงเรียนให้

มีมาตรฐานดีอยูต่ลอดเวลา 
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนาผู้บริหารและครูสู่ความเป็นมืออาชีพ 

  4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ผู้บริหารมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการการนิเทศภายใน 1.เพื่อให้สถานศึกษามีศักยภาพใน

การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

ของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานหลักสูตรและเป็นไป

ตามแนวทางของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

2.เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ

บริหารจดัการนเิทศติดตามงาน

ได้อย่างมีคณุภาพ 

 3.เพื่อพัฒนารูปแบบนิเทศงาน 

ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ

ความต้องการของบุคลากร

ชุมชน สังคมทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงทุกด้าน 

1.ครูร้อยละ 98 มีความรู้ 

ทักษะ และประสบการณ์ใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน ปฏิบัติงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

2. ร้อยละ 88 ของครูที่ผ่าน

การนิเทศในระดับดีขึ้นไป 

3. ครูร้อยละ 90 จัด

บรรยากาศในห้องเรียนเอื้อ

ต่อการเรียนรู้ในหน่วยนั้นๆ 

4. ร้อยละ 85 ของครูที่

สามารถน าผลการนเิทศไป

1.จ านวน 2 ครั้ง/ปีการศึกษา 

ครูและบุคลากร ในโรงเรียน

เมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์

อุทิศ) มีความรู้ และเข้าใจ

บทบาทในการจัดการเรียน

การสอนและปฏิบตัิงานท่ี

ได้รับมอบหมาย 

 

1.ครูไดร้ับการนเิทศจ านวน 2 

ครั้ง/ปีการศึกษา 

2.ครูร้อยละ 98 มีความรู้ ทักษะ 

และประสบการณ์ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ปฏิบัติงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

3. ร้อยละ 86 ของครูที่ผ่านการ

นิเทศในระดับดีขึ้นไป 

4. ครูร้อยละ 96 จัดบรรยากาศ

ในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ใน

หน่วยนั้นๆ 

5. ร้อยละ 100 ของครูที่
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

4.เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษา 

ได้พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 

และประสบการณ์ในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้และการ

ปฏิบัติงาน   

ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน 

สามารถน าผลการนเิทศไป

ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน 

2 โครงการส่งเสริมศักยภาพครู

และบุคลากรในสถานศึกษา 

1 เพื่อปรับปรุงแผนงาน

โครงสร้างในการพัฒนาบุคลากร 

2. เพื่อให้บุคลากรมีความรัก

ความสามัคคีในการร่วมท า

กิจกรรมของสถานศึกษา 

3 เพื่อให้ครูได้รบัการอบรม 

สัมมนา ศึกษาดูงาน มีเทคนิค

ใหม่ ๆในการจัดการเรียนรู้น ามา

เผยแพรซ่ึ่งกันและกันได ้

4 เพื่อให้ครูมีความรูค้วามเข้าใจ

1. สถานศึกษาวางแผน

ระบบการบริหารงานท่ี

เหมาะสมทุกงาน 

2.ร้อยละ 85 ของครูจัดท า

วิทยฐานะและพัฒนา

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

3.ส่งเสรมิพัฒนาครูและ

บุคลากรในการอบรม /

ศึกษาดูงานอย่างน้อย 20 

ครูและบุคลากร ในโรงเรียน

เมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์

อุทิศ)  

 

สถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 

2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)  มี 

โครงสร้าง และระบบการ

บริหารงานบุคลากร  และพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ

พัฒนาการศึกษาให้มีคณุภาพ

สูงสุด 

ด้านปริมาณ 

1. ร้อยละ 95 ของบุคลากร

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 154 
 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

เกี่ยวกับการศึกษาต่อและการมี

วิทยฐานะในการพัฒนาตนเอง 

ช่ัวโมง /ปี ทุกคน 

4. สถานศึกษาจัดกิจกรรม

ส่งเสริมขวัญและก าลังใจใน

การปฏิบัติงาน จ านวน 4 

ครั้ง 

ปฏิบัติงานตามความถนัด

เหมาะสมทุกงาน 

2.ส่งเสรมิพัฒนาครูและบุคลากร

ทุกคนในการอบรม /ศึกษาดูงาน

อย่างน้อย 30 ช่ัวโมง /ปี ทุกคน 

3.ร้อยละ 90 ของครูที่จัดท าวิทย

ฐานะและพัฒนาความก้าวหน้า

ทางวิชาชีพผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน 

2.ร้อยละ 96 ของครูและ

บุคลากรมีขวัญและก าลังใจใน

การปฏิบัติงาน 

3 โครงการบริหารจัดการและ

พัฒนาสถานศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารงาน 

2 ฝุาย 6  งานของสถานศึกษา

บรรลตุามเปูาหมาย 

1. สถานศึกษามีการจดั

องค์กรโครงสร้าง  และ

ระบบการบริหารงานท้ัง 6 

ครูและบุคลากร ในโรงเรียน

เมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์

อุทิศ 

สถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 

2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) มีระบบ

การบริหารจัดการและพัฒนา

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 155 
 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

 2. เพื่อให้บุคลากรใน

สถานศึกษาปฏิบตัิงานได้ชัดเจน

ตรงตามศักยภาพและมี

ประสิทธิภาพ 

3. เพื่อกระจายอ านาจการ

บริหารงานจดัการศึกษาโดย

โรงเรียนเป็นฐาน 

4.เพื่อให้สถานศึกษาด าเนินงาน

บรรลเุปูาหมายตามวิสัยทัศน์ 

และมาตรฐานการศึกษา 

งาน 

2. สถานศึกษามีแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

3.สถานศึกษามีแผนปฏิบัติ

งานประจ าป ี

4.สถานศึกษามีปฏิทิน

ปฏิบัติงาน 

5.สถานศึกษามีโครงการที่

สอดคล้องกับแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

6. ร้อยละ95 ท่ีบุคลากรพึง

พอใจต่อการบริหารงานแบบ

มีส่วนร่วมของสถานศึกษา 

 

สถานศกึษา เพื่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อการบรหิารจดัการ

และพัฒนาองค์กรอย่างครบ

วงจร 

ปริมาณ 

ร้อยละ 95 ของครูพึงพอใจต่อ

ระบบบรหิารงานในสถานศึกษา 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

4. 

 

 

 

 

 

 

โครงการจดัท าหลักสูตรและ

เอกสารประกอบหลักสตูร

ของสถานศึกษา 

 

 

1.  เพื่อให้สถานศึกษามี

หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ

เอกสารประกอบหลักสตูรของ

สถานศึกษา   

2 .   เ พื่ อ ใ ห้ ส ถ า น ศึ ก ษ า มี

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศั กราช 2551  

และเอกสารประกอบหลักสูตร

ของสถานศึกษา  ที่มีสาระการ

เรียนรู้บูรณาการเรียนรู้ระดับ

สากล ระดับชาติและท้องถิ่น

อย่างเหมาะสม 

3.  เพื่อให้สถานศึกษามี

หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

และเอกสารประกอบหลักสูตร

1. สถานศึกษาพัฒนา

หลักสตูรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

 1ครั้ง/ปี 

2.สถานศึกษาพัฒนา

หลักสตูรแกนกลางที่มีสาระ

การเรยีนรู้บูรณาการเรียนรู้

ระดับสากลระดับชาติและ

ท้องถิ่น 

1ครั้ง/ป ี

3.สถานศึกษาพัฒนา

หลักสตูรแกนกลางที่

เหมาะสมกับท้องถิ่น

ครอบคลมุกับความต้องการ

ของผู้เรียน ชุมชน และ

บุคลากรในโรงเรยีนเมือง

พัทยา 2 (เจรญิราษฎร์อุทิศ) มี

หลักสตูรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

และเอกสารประกอบหลักสูตร

ของสถานศึกษา ใช้ได้อย่าง

เหมาะสมกับผู้เรียนและ

ท้องถิ่น 

 

1. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551  

 1ครั้ง/ปี 

2.สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร

แกนกลางท่ีมีสาระการเรียนรู้

บูรณาการเรียนรูร้ะดับสากล

ระดับชาติและท้องถิ่น 

1ครั้ง/ป ี

3.สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร

แกนกลางที่เหมาะสมกับท้องถิ่น

ครอบคลุมกับความต้องการของ

ผู้เรียน ชุมชน และสังคม 

1ครั้ง/ปี 

4. สถานศึกษาจัดท าเอกสาร

ครูบางคนยังเขียนแผนการ

จัดการในขั้นการจัดกิจกรรม

การ เ รี ยน รู้ ไ ม่ ชั ด เ จน  ไ ม่

สอดคล้องกับตัวช้ีวัด และ

ขั้นตอนตามวิธีการเขียนแผน  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

ของสถานศึกษา  ท่ีเหมาะสมกับ

ท้องถิ่นครอบคลุมกับความ

ต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ

สังคม 

4. เพื่อให้ครูจัดท าแผนการ

จดัการเรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน ใช้

ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ให้

มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด สื่อการเรียนรู้อยา่ง

เหมาะสม 

 

สังคม  1ครั้ง/ป ี

4. สถานศึกษาจัดท าเอกสาร

ประกอบหลักสูตรขึ้นใช้ทุก

กลุ่มสาระทุกสายช้ัน 1ครั้ง/

ปี 

5. ครูทุกคนมีความรู้ความ

เข้าใจเปูาหมายของการจัด

การศึ กษาและหลักสู ต ร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6. ครูทุกคนพัฒนาแผนการ

จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ  5  

ขั้นตอน  

7. ครูทุกคนสามารถจัดการ

เรียนการสอนที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประกอบหลักสูตรขึ้นใช้ทุกกลุ่ม

สาระทุกสายชั้น 1ครั้ง/ปี 

5. ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ

เปูาหมายของการจัดการศึกษา

และหลักสู ต รการศึ กษาขั้ น

พื้นฐาน 

6.  ครูทุกคนพัฒนาแผนการ

จัดการเรียนรู้แบบ 5  ขั้นตอน  

7. ครูทุกคนสามารถจัดการเรียน

การสอนที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

8. ครูทุกคนมีการประเมินผล

การเรียนการสอนได้สอดคล้อง

กับมาตรฐานการเรียนรู้ 

9. ครูทุกคนสามารถวิเคราะห์
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

8. ครูทุกคนมีการ

ประเมินผลการเรียนการ

สอนไดส้อดคล้องกับ

มาตรฐานการเรียนรู ้

9. ครูทุกคนสามารถ

วิเคราะหศ์ักยภาพของ

ผู้เรยีนและเข้าใจผูเ้รียนเป็น

รายบุคคล 

ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจ

ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

5 โครงการวัดและประเมินผล

ภายในสถานศึกษา 

1. เพื่อให้ครูจัดระบบการวัด

และประเมินผลทีส่อดคล้อง

กับมาตรฐานการและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

2. เพื่อให้ครูน าผลการวัดและ

ประเมินผล ไปพัฒนาการ

จัดการเรียนรู ้

3. เพื่อให้ครูมีการวัดและ

1. ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนผ่านเกณฑ์

ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 61.63 

2. ผู้เรียนมีผลการทดสอบ

ระดับชาตเิฉลีย่ร้อยละ 

40.37 

3. ผู้เรียนมีผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษา อปท. 

เชิงปริมาณ 

ครูและผู้เรียนโรงเรยีนเมือง

พัทยา 2 ทุกคน 

เชิงคุณภาพ 

ผู้เรยีนโรงเรียนเมืองพัทยา2 มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่าน

เกณท์ตามที่สถานศึกษา

1. ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนผ่านเกณฑ์ระดับดีขีนไป

ร้อยละ 61.63 

2. ผู้เรียนมีผลการทดสอบ

ระดับชาตเิฉลีย่ร้อยละ 40.37 

3. ผู้เรียนมีผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษา อปท. เฉลี่ย 

ร้อยละ 67.21 

ผู้เรยีนโรงเรียนเมืองพัทยา2 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่าน

เกณท์ตามที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ครูผูส้อนรู้จักการวัดและ

ประเมินผลการเรียนการสอน

ที่สอดคล้องกับรูปแบบการ

เรียนการสอนในห้องเรียนรู้ที่
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

ประเมินผลตามสภาพจริงและ

น าผลไปใช้ในการพัฒนา

ผู้เรยีนให้เตม็ตามศักยภาพ 

4. เพื่อให้สถานศึกษา

ด าเนินการวดัและประเมินผล

การเรยีนรู้อย่างเป็นระบบ 

5. เพื่อให้ผลการประเมิน

สมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน

ตามหลักสูตรเป็นไปตาม

เกณฑ ์

6. เพื่อให้ผู้เรียนมี

ความสามารถในการคดิ (คิด

วิเคราะห์ คดิสังเคราะห์ คิด

สร้างสรรค์ คดิอย่างมี

วิจารณญาณ และคดิอย่าง

เป็นระบบ) 

เฉลี่ย ร้อยละ 67.21 

4. ครูผู้สอนเขา้ใจการวัด

และประเมินผลการเรียน

การสอนที่สอดคล้องกับ

รูปแบบการเรียนการสอนใน

ห้องเรียนรู้ที่จดัให้แก่ผู้เรียน

และเน้นการพัฒนาผูเ้รียน

เป็นส าคญัร้อยละ 100 

ก าหนด 

ครูผูส้อนรู้จักการวัดและ

ประเมินผลการเรียนการสอน

ที่สอดคล้องกับรูปแบบการ

เรียนการสอนในห้องเรียนรู้ที่

จัดให้แก่ผู้เรียนและเน้นการ

พัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4. ครูผู้สอนเขา้ใจการวัดและ

ประเมินผลการเรียนการสอนที่

สอดคล้องกับรปูแบบการเรียน

การสอนในห้องเรียนรู้ที่จัดให้แก่

ผู้เรยีนและเน้นการพัฒนาผู้เรยีน

เป็นส าคญัร้อยละ 100 

จัดให้แก่ผู้เรียนและเน้นการ

พัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

6 โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศในโรงเรียน 

 

1.เพื่อให้นักเรียนได้รับการ

ช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพ เป็นคนที่สมบูรณ์

ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม

และสติปัญญา 

2.เพื่อส่งเสรมิให้ครู บุคลากร 

ชุมชน มีส่วนร่วมในการ

ช่วยเหลือและมีปฏสิัมพันธ์ที่ดี

กับนักเรียน    

3.เพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมลู

ข่าวสารเพื่อใช้ในการตดัสินใจ

และแก้ปัญหา 

 

-นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับ

การเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อ

การช่วยเหลือและไดร้ับการ

เยี่ยมบ้าน 

-นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับ

ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา 

อาชีพ สังคมและการด าเนิน

ชีวิต ประจ าวัน 3 ครั้ง/

เดือน 

-นักเรียนร้อยละ 86 ที่ขอรับ

ทุนการศึกษาไดร้ับการ

ช่วยเหลือ 

-นักเรียนร้อยละ 80 ไดร้ับ

การช่วยเหลือหลังจากท่ีมา

ขอรับบริการให้ค าปรึกษา 

เชิงปริมาณ 

1.  นักเรียนโรงเรียนเมือง

พัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 

2.  ผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญ

ราษฎร์อุทิศ) 

3.  ครูโรงเรยีนเมืองพัทยา 2 

(เจริญราษฎร์อุทิศ) 

เชิงคุณภาพ 

1.  นักเรียนไดร้ับการดูแล

ช่วยเหลืออย่างท่ัวถึงและตรง

กับสภาพปัญหา 

2.  ครูมีสัมพันธภาพอันดีกับ

นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 

-ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ขาด

แคลนได้รับการช่วยเหลืออย่าง

ทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 

-ร้อยละ 100 ของนักเรียนไดร้ับ

การเก็บรวบรวมข้อมลูและมี

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคร ู

-ร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ี

ได้รับการเยี่ยมบ้าน 

-ร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ีมา

ขอรับค าปรึกษาได้รับการ

ช่วยเหลือ 

-ร้อยละ 99 ของนกัเรียนได้รับ

ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา 

อาชีพและสังคมที่ทันสมัยเดือน

ละ 3 ครั้ง 

-ควรมีการจดัปฏิทินในการ

เข้าแนะแนวการศึกษาต่อจาก

สถานศึกษาภายนอก 

-สร้างความเข้าใจกับ

ผู้ปกครองที่มีนักเรียนภาวะ

โรคคัดกรอง 

-ให้ความรู้กับนักเรยีนในเรื่อง

การปฏิบัตตินต่อเพศตรงข้าม 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

-นักเรียนร้อยละ 100 ที่

ส าเรจ็การศึกษาไดร้ับการ

ติดตามผล 

 ร้อยละ 94.51 ของนักเรียน

ระดับชั้น ป. 6 และ ม.3 ได้รับ

การแนะแนวการศึกษาต่อ 

-ร้อยละ 95.60 ของนักเรียนท่ี

จบการศึกษาระดับช้ัน ป. 6 

และ ม. 3 ได้รับการติดตามผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 162 
 

 

5. ยุทธศาสตร์พัฒนาสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  5.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ให้เกิดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการแหล่งเรยีนรู้

พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ 

(บ้านนาเกลือ) 

 

1  เพื่อให้นักเรียนมีวิธีการ

เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สามารถ

น าความรู้ ที่ได้มาไปต่อยอด 

แสวงหา ความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นและ

น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

2  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้           

บูรณาการใช้กับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ตามโครงสร้างหลักสูตร

แกนกลางสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

3  เพื่อให้นักเรียน เยาวชน 

ชุมชนได้ศึกษาค้นคว้าฐานราก

- ร้อยละ 85 ของนักเรียนมี

วิธีการเรียนรู้อย่าง

สร้างสรรคส์ามารถ แสวงหา

ความรู้ใหม่และน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน  

- ร้อยละ 90 ของ ครู 

นักเรียน เยาวชน ชุมชน 

ได้รับความรู้บรูณาการใช้กับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตาม

โครงสร้าง 

-ร้อยละ  90 ของผู้มาใช้

บริการมคีวามพึงพอใจท่ีต่อ

นักเรียนและบุคลากรของ

โรงเรียนเมืองพัทยา 2  (เจริญ

ราษฎร์อุทิศ)    นักศึกษา  

ประชาชน  บุคลากรท้องถิ่น  

ส่วนราชการทุกภาคส่วนท้ังใน

ต าบลนาเกลือ และต าบล

ใกล้เคียง 

 

 

 

 

ปริมาณ 

- ร้อยละ 95 ของนักเรียนมี

วิธีการเรียนรู้แบบโครงงานมี

ความคิดอย่างสร้างสรรค์

สามารถ แสวงหาความรู้ใหม่

และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

- ร้อยละ 90 ของ ครู นักเรียน 

เยาวชน ชุมชน ได้รับความรู้

เกี่ยวกับประวตัิและภูมิปญัญา

ท้องถิ่นของชุมชนเมืองพัทยา นา

เกลือ 

- สถานศึกษามีแหล่งเรยีนรู้ที่

ใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก

กลุ่มสาระ 

- นักเรียน ครู เยาวชน และ

ชุมชนได้ศึกษาค้นคว้าฐาน

รากทางประวัติศาสตร์และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชน

พัทยา นาเกลือ  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

ทางประวัติศาสตร์ และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนพัทยา 

นาเกลือ 

การบริหารจัดการของ

พิพิธภัณฑ ์

 -ร้อยละ  94 ของผู้มาใช้บริการ

มีความพึงพอใจท่ีต่อการบริหาร

จัดการของพิพิธภัณฑ ์

2 

 

 

 

 

 

 

โครงการศึกษาแหล่งเรยีนรู้  

ผลิต  และใช้สื่อการเรียน

การสอน 

1. เพื่อจัดท าทะเบียนแหล่ง

เรียนรู้และภูมิปญัญาท้องถิ่น

ภายในและภายนอกสถานศึกษา  

2. เพื่อให้ครู  ผู้เรียน มีการ

แสวงหาความรู้แลกเปลี่ยน

เชื่อมโยงสื่อการเรียนการสอน

จากแหล่งเรยีนรู้และภมูิปัญญา

ในท้องถิ่น 

3. เพื่อพัฒนาครูในสถานศึกษา

ให้มีความรู้  ความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยีพัฒนาการ

เรียนรู้ของตนเองและผู้เรยีน 

4. เพื่อให้ครูและบุคลากรใน

1.สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้

จ านวน 30 แหล่งที่เอื้อต่อ

การจัดการศึกษา 

2. ผู้เรียนแสวงหาความรู้

จากแหล่งเรยีนรู้จ านวน  40 

ครั้ง/ป ี

3. ผู้เรียนไปทัศนศึกษานอก

สถานศึกษาจ านวน 2 ครั้ง/

ปี 

4. ครูผลติสื่อทางการศึกษา

จ านวน 2 ช้ิน/ปี 

5. ร้อยละ 88  ของสื่อท่ีครู

1. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้

ภายในและภายนอก

สถานศึกษาให้เอื้อต่อการ

เรียนรู ้  

2. ครู และผูเ้รียน มีการ

แสวงหาความรู้  แลกเปลีย่น

หรือเช่ือมโยงสื่อการเรียนการ

สอนจากแหล่งเรียนรู้และภูมิ

ปัญญาในท้องถิ่น  

3. ครูในสถานศึกษาได้พัฒนา

ความรู้  ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีใหม่ๆ อยา่งต่อเนื่อง 

4. ครูในสถานศึกษาน าความรู้

1.สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้

จ านวน 30 แหล่งที่เอื้อต่อการ

จัดการศึกษา 

2. ผู้เรียนแสวงหาความรู้จาก

แหล่งเรียนรู้จ านวน  40 ครั้ง/ป ี

3. ผู้เรียนไปทัศนศึกษานอก

สถานศึกษาจ านวน 2 ครั้ง/ป ี

4. ครูผลติสื่อทางการศึกษา

จ านวน 2 ช้ิน/ปี 

5. ร้อยละ 89 ของสื่อท่ีครูผลิต

เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู ้

6. ร้อยละ 100 ของครูน าผล

1. สถานศึกษาควรจัดท า
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ให้อยู่ใน
รูปแบบสารสนเทศ  อาจจะ
แยกแหล่งเรยีนรู้ตามกลุม่
สาระการเรียนรู้ เพื่อความ
สะดวกและง่ายในการ
น าไปใช้งานส าหรับครูผูส้อน 
และควรจัดแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนใหม้ีความทันสมัย  
น่าสนใจอยู่ตลอดเวลา  เมื่อ
นักเรียนเห็นแล้วเกดิความ
อยากเรียนอยากรู ้
2. ควรส่งเสริมให้ครูได้พัฒนา
สื่อในรูปแบบนวัตกรรม หรือ
สื่อออนไลน์เพื่อให้นักเรียน
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

สถานศึกษาน าความรู้และ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ  มาใช้ในการผลติ

สื่อทางการศึกษา 

5. เพื่อให้สถานศึกษาจัดท า

ทะเบียนสื่อและบริการสื่อการ

เรียนการสอนที่เอื้อต่อการ

เรียนรู ้

6. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนและครู
ในสถานศึกษาศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จากอินเทอร์เน็ตและสื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ 

ผลิตเหมาะสมและเอื้อต่อ

การเรยีนรู ้

6. ร้อยละ 100 ของครูน า

ผลการประเมินการใช้สื่อมา

พัฒนาการการเรียนรู้ของ

ผู้เรยีน 

7. ร้อยละ 88  ของสื่อ 

เทคโนโลยี สารสนเทศ และ

นวัตกรรมในสถานศึกษา

เหมาะสมและเพยีงพอต่อ

การจัดการศึกษา 

8. ร้อยละ 88 ของครูมี

ความรู้ความสามารถในการ

ใช้สื่อการเรียนการสอน และ

สื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

9. ร้อยละ 88 ของครูมีการ

และเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาใช้ใน

การผลติสื่อทางการศึกษา 

5. สถานศึกษามีทะเบยีนสื่อ

และบริการสื่อการเรียนการ

สอนที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

6. ผู้เรียนและครูใน

สถานศึกษา  ศึกษาค้นคว้าหา

ความรู้จากอินเทอร์เน็ตและ

สื่อเทคโนโลยตี่างๆ 

 

การประเมินการใช้สื่อมา

พัฒนาการการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

7. ร้อยละ 88  ของสื่อ 

เทคโนโลยี สารสนเทศ และ

นวัตกรรมในสถานศึกษา

เหมาะสมและเพยีงพอต่อการจัด

การศึกษา 

8. ร้อยละ 88 ของครูมีความรู้

ความสามารถในการใช้สื่อการ

เรียนการสอน และสื่อเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ  

9. ร้อยละ 89 ของครูมีการ

พัฒนาทักษะความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยี และการ

จัดการเรียนการสอนอย่าง

ต่อเนื่อง 

สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้  หรือ
ผลิตสื่อจากวสัดุที่เหลือใช้ 
และหาได้ง่ายในชุมชน เพื่อ
ลดต้นทุนในการผลิต 
3. ควรจัดกิจกรรมประกวดสื่อ
ในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือให้
เพื่อนครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการผลิตสื่อ  
4. ควรจัดหาเจ้าหน้าที่ หรือ
มอบหมายครูที่จะท าหน้าท่ี
ให้บริการอินเทอรเ์น็ตอย่าง
ชัดเจน และแต่ละวันควรมี
เจ้าหน้าท่ี/ ครู ดูแลอยา่งน้อย 
1 คน (ไม่รวมเจา้หน้าท่ี
บรรณารักษ์) 
5. ควรจัดท าสวติซ์รวม
ส าหรับเปิด-ปิด การจ่ายไฟ
ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

พัฒนาทักษะความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี และ

การจัดการเรยีนการสอน

อย่างต่อเนื่อง 

10. ร้อยละ 88  ของครูมี

ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีพัฒนาการเรียนรู้

ตนเองและของผู้เรียน 

11. ร้อยละ 88 ของผู้เรียน

สามารถค้นคว้าหาความรู้

จากอินเทอร์เน็ตหรือสื่อ

เทคโนโลยีต่างๆ ได ้

12. ร้อยละ 88 ของครูใช้

อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี

ใหม่ๆ แสวงหาความรู้เพื่อ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

10. ร้อยละ 89  ของครูมี

ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีพัฒนาการเรียนรู้

ตนเองและของผู้เรียน 

11. ร้อยละ 89 ของผู้เรียน

สามารถค้นคว้าหาความรู้จาก

อินเทอร์เน็ตหรือสื่อเทคโนโลยี

ต่างๆ ได ้

12. ร้อยละ 89 ของครูใช้

อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี

ใหม่ๆ แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

ห้องสมุด เพื่อช่วยลดเวลาใน
การเสยีบปลั๊กคอมพิวเตอร์
เปิด-ปิดแต่ละเครื่อง  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

3 โครงการพัฒนาอาคาร

สถานท่ีและสิ่งแวดล้อม

ภายในสถานศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาและจัด
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ที่มีอาคารสถานท่ี
เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ 
2. เพื่อจัดการวางแผนงานด้าน
อาคารสถานท่ีให้เหมาะสม 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามตระหนัก
เห็นคุณคา่ของสิ่งแวดล้อมและ
รักษาสาธารณะสมบัติของ
โรงเรียนและ 
ส่วนรวม 
4. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคน รู้จัก
ประหยดัใช้ทรัพยากรสิ่งของ
ส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มคา่ 
5. เพื่อจัดท าแหล่งเรยีนรู้ภายใน
สถานศึกษา 

1.สถานศึกษามีการพัฒนา
และจัดสภาพแวดล้อมให้
เอื้อต่อการจัดการเรียนรูม้ี
อาคารสถานท่ีเหมาะสมและ
ถูกสุขลักษณะ 
2. สถานศึกษาม ีการ

วางแผนงานด้านอาคาร

สถานท่ีไดเ้หมาะสม 

 3. ผู้เรียนร้อยละ 

95 มีความตระหนักเห็น
คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและ
รักษาสาธารณะสมบัติของ
โรงเรียนและส่วนรวม 
4. ผู้เรียนร้อยละ 95  รู้จัก
ประหยดัใช้ทรัพยากร 
สิ่งของส่วนตนและส่วนรวม
อย่างคุ้มค่า 
5. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้

1.ร้อยละ 90 ของสถานศึกษา

มีพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

ให้เอื้อต่อการเรยีนรู้ จัดการ

วางแผนงานด้านอาคาร

สถานท่ีให้เหมาะสม 

2.ร้อยละ 90 ของสถานศึกษา

มีอาคารประกอบท่ีเหมาะสม

และถูกสุขลักษณะ 

3. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษา

มีมุมมอง/ห้องสนับสนุนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่

เหมาะสม 

4.ร้อยละ 90 สถานศึกษามี

ห้องเรียนเพียงพอและ

เหมาะสม 

5.ร้อยละ 90 สถานศึกษามี

1. สถานศึกษามีการพัฒนา
และจัดสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อ
ต่อการจัดการเรียนรูม้ีอาคาร
สถานท่ีเหมาะสมและถูก
สุขลักษณะร้อยละ 95 

2. ของสถานศึกษามีอาคาร

ประกอบท่ีเหมาะสมและถูก

สุขลักษณะร้อยละ 95 

3. ของสถานศึกษามี มุมมอง/

ห้องสนับสนุนการจัดกิจกรรม

การเรยีนรู้ที่เหมาะสมร้อยละ 90 

4. สถานศึกษามีห้องเรียน

เพียงพอและเหมาะสมร้อยละ 

95 

5. สถานศึกษามีวัสดุ ครุภณัฑ์ที่

เพียงพอต่อการจัดการเรยีนรู้

สถานศึกษามีความเหมาะสม
ในด้านของการจัด
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ที่มีอาคาร
สถานท่ีเหมาะสมและถูก
สุขลักษณะ มีการวางแผน
งานด้านอาคาร 
1. สถานท่ีได้เหมาะสม ท้ัง
ผู้เรยีนร้อยละ 95 มีความ
ตระหนักและเห็นคณุค่าของ
สิ่งแวดล้อม 
ข้อเสนอแนะ 
สถานศึกษายังไม่มีห้อง
ปฏิบัติงานอาหาร ห้องเก็บ
เครื่องมือการเกษตร 
2. ห้องน้ าขาดอุปกรณ์ท า
ความสะอาดเช่น สบูล่้างมือ  
3.ห้องพยาบาลไมม่ีความ
พร้อมในการให้บริการ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

ภายในที่เอื้อต่อการจดั

กิจกรรมการเรียนรูร้้อยละ 

90 

วัสดุ ครภุัณฑ์ทีเ่พียงพอต่อ

การจัดการเรยีนรู ้

6.ร้อยละ 90 สถานศึกษามี

แหล่งเรียนรู้ภายในท่ีเอื้อต่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

7.ร้อยละ 90 สถานศึกษา

ได้รับงบประมาณสนับสนุน

จากหน่วยงานต่างๆทั้งของรัฐ

และเอกชน 

8.ร้อยละ 87 ของครูสามารถ

จัดสิ่งแวดล้อมให้ผูเ้รียนเรียนรู้

อย่างเต็มศักยภาพ 

ร้อยละ 85.63 

6. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้

ภายในที่เอื้อต่อการจดักิจกรรม

การ เรียนรู้ร้อยละ 95 

7. สถานศึกษาไดร้ับงบประมาณ

สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆทั้ง

ของรัฐและเอกชนร้อยละ 100 

 8.ครูร้อยละ 100 สามารถจดั

สิ่งแวดล้อมใหผู้้เรียนเรียนรู้อย่าง

เต็มศักยภาพ 

4 โครงการห้องสมุด IT 1. เพื่อให้บุคลากรและผูเ้รียน 

ในโรงเรียนมีห้องสมดุเป็นแหล่ง

การเรยีนรู ้

- ครู บุคลากร ผู้เรยีนได้ท า

กิจกรรมต่างๆ และค้นคว้า

หาความรูภ้ายในโรงเรียน

ครู  บุคลากรและผู้เรียนเมือง

พัทยา 2  ได้ใช้ห้องสมุดเป็น

แหล่งเรียนรู้สืบค้นหาความรู้

เพิ่มเตมิและแสวงหาความรู้

- ครู บุคลากร ผู้เรยีนร้อยละ 93 

ได้ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้

สืบค้นหาความรู ้

- คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการของผู้ใช้งาน 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

2. เพื่อให้นักเรียนสามารถสืบค้น

ข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่

หลากหลายและได้อ้างอิง

แหล่งที่มาของข้อมูลได ้

 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน ์

4. เพื่อให้นักเรยีนสามารถเหน็

ความส าคญัในการสบืค้นข้อมูล

และใช้ประโยชน์จากอินเตอรเ์นต็

แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยา่ง

ต่อเนื่อง 

ร้อยละ 94 

  - ครู บุคลากร ผูเ้รียนไดร้ับ

ความรู้ทันโลกทันเหตุการณ์

ได้รับประโยชน์จาก

อินเตอร์เนต็แสวงหาความรู้

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 95 

 - ครู บุคลากร ผูเ้รียนมี

ความรักความทักษะในการ

สืบค้นข้อมูล ส ารวจข้อเท็จ

และใช้คอมพิวเตอร์อยา่ง

อิสระ ร้อยละ 94 

จากแหล่งต่างๆเพื่อพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

-ครู บุคลากร ผู้เรียนร้อยละ 94 

เรียนรูส้ืบค้นหาความรูไ้ด้อยา่ง

อิสระและถูกต้อง 

-ครู บุคลากร ผู้เรียนร้อยละ 93 

ใช้เวลาว่างช่วงพักกลางวันใน

การใช้ห้องสมุด IT สืบค้นข้อมลู

จากอินเตอรเ์นต็ 
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6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

  6.1 ส่งเสริม และประสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steak holder) ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการ วันส าคัญของชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย ์

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรักใน

สถาบันชาติ  ศาสนา  

พระมหากษตัริย ์

2. เพื่อให้นักเรียน  ผู้ปกครองได้

เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคญัของ

ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตรยิ ์

3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้

ปฏิบัติตนและแสดงออกได้อย่าง

เหมาะสมต่อสถาบันหลักของ

ชาติอัน 

ได้แก่ ชาติ  ศาสนา  

พระมหากษตัริย ์

1. ร้อยละ 95 ของผู้เรียน

ปฏิบัติตนไดเ้หมาะสมในการ

เข้าร่วมกิจกรรม 

2. ร้อยละ 95 ของผู้เรียน มี

ความรู้และความเข้าใจ

เกี่ยวกับวันส าคญัต่าง ๆ 

3. ร้อยละ 95 ของผู้เรียน

เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อ – วัน

แม่ 

4. ร้อยละ 95 ของ

ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม

วันพ่อ - วันแม่5. ร้อยละ 95 

ของผู้ร่วมกิจกรรมที่มีความ

ผู้เรยีนในโรงเรียนเมืองพัทยา 

2 (เจรญิราษฎร์อุทิศ) 

1. ร้อยละ 96.40  ของผู้เรียน

ปฏิบัติตนไดเ้หมาะสมในการเข้า

ร่วมกิจกรรม 

2. ร้อยละ 96.13  ของผู้เรียน มี

ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ

วันส าคัญต่าง ๆ 

3. ร้อยละ 97  ของผู้เรียนเข้า

ร่วมกิจกรรมวันพ่อ – วันแม่ 

4. ร้อยละ 90  ของ 

ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อ 

- วันแม่ 

5. ร้อยละ 96.31  ของผู้ร่วม

1.  ในการจัดกิจกรรมควรมี

การประชาสัมพันธ์ในการจดั

กิจกรรมใหม้ากกว่าเดมิ 

2.  ควรมีการดูแลปรับปรุง

เครื่องอ านวยความสะดวก  

เช่น  เครื่องเสียงดังไม่ชัดเจน 

3.  ควรมีกิจกรรมที่น่าสนใจ  

เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมอยา่งสนใจ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

พึงพอใจ ในการจัดกิจกรรม

อยู่ในระดับด ี

กิจกรรมที่มคีวามพึงพอใจ ใน

การจัดกิจกรรมอยู่ในระดับด ี

2 

 

 

 

 

 

 

โครงการประกันคณุภาพ

มาตรฐานการศึกษา 

 

1. เพื่อให้สถานศึกษาจัดท า

มาตรฐานการศึกษาตามนโยบาย

ปฏิรูปการศึกษา 

2. เพื่อให้สถานศึกษา ได้จดัท า

แผนพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีเน้นคณุภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา 

3. เพื่อให้สถานศึกษา ได้

จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

4.เพื่อให้สถานศึกษาได้

ด าเนินงานตามแผนพัฒนา

การศึกษาของสถานศึกษา 

5.เพื่อให้สถานศึกษาไดม้ีการ

ติดตามตรวจสอบคณุภาพ

1. สถานศึกษามีการจดัท า

มาตรฐานการศึกษาตาม

นโยบายปฏิรูปการศึกษา 

2. สถานศึกษา ได้จดัท า

แผนพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีเน้นคณุภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษา 

3.สถานศึกษา ได้จดัระบบ

บริหารและสารสนเทศ 

4.สถานศึกษาไดด้ าเนินงาน

ตาแผนพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษา 

5.สถานศึกษาไดม้ีการ

ติดตามตรวจสอบคณุภาพ

1. เพื่อให้สถานศึกษาจัดท า

มาตรฐานการศึกษาตาม

นโยบายปฏิรูปการศึกษา 

2. เพื่อให้สถานศึกษา ได้จดัท า

แผนพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีเน้นคณุภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา 

3. เพื่อให้สถานศึกษา ได้

จัดระบบบริหารและ

สารสนเทศ 

4.เพื่อให้สถานศึกษาได้

ด าเนินงานตามแผนพัฒนา

การศึกษาของสถานศึกษา 

5.เพื่อให้สถานศึกษาไดม้ีการ

1. สถานศึกษามีการจดัท า

มาตรฐานการศึกษาตามนโยบาย

ปฏิรูปการศึกษา 

2. สถานศึกษา ได้จดัท า

แผนพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีเน้นคณุภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา 

3.สถานศึกษา ได้จดัระบบ

บริหารและสารสนเทศ 

4.สถานศึกษาไดด้ าเนินงานตา

แผนพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษา 

5.สถานศึกษาไดม้ีการติดตาม
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

การศึกษา 

6.เพื่อให้สถานศึกษาไดป้ระเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษา7.เพื่อให้

สถานศึกษาจัดท ารายงาน

ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน

คุณภาพภายใน 

8.เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

การศึกษา 

6.สถานศึกษาไดป้ระเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษา

ตามมาตรฐานการศึกษา 

7.สถานศึกษาจัดท ารายงาน

ประจ าปีที่เป็นรายงาน

ประเมินคุณภาพภายใน 

8.สถานศึกษาพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง 

ติดตามตรวจสอบคณุภาพ

การศึกษา 

6.เพื่อให้สถานศึกษาได้

ประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษา 

7.เพื่อให้สถานศึกษาจัดท า

รายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน

ประเมินคุณภาพภายใน 

8.เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

6.สถานศึกษาไดป้ระเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษา 

7.สถานศึกษาจัดท ารายงาน

ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน

คุณภาพภายใน 

8.สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3 

 

 

โครงการสถานศึกษาและ

ชุมชนร่วมกันพัฒนา

การศึกษา 

1. เพื่อร่วมมือในการแก้ไข

ปัญหาต่างๆและสรา้งความ

เข้าใจอันดีระหวา่งโรงเรยีนกับ

ชุมชน   

1.ร้อยละ  85  ของชุมชนที่

เข้ามามสี่วนร่วมในการ

จัดการเรียนการสอน 

2.ร้อยละ  85  ของ

ครู  นักเรียน  ผู้ปกครองและ
ชุมชน  มีสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อ
กัน  มีความสามคัคี  มีความรู้
ความเข้าใจ  ในข่าวสารทาง

1.ร้อยละ  86  ของชุมชนที่เข้า

มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียน

การสอน 

1. ควรวางแผนจัดกิจกรรม

โดยใช้เวลาว่างของผู้เรียน  

2. ควรมีการประเมินผล และ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

 

 

 

 

2.เพื่อให้ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการการจัดการศึกษา และจัด

กิจกรรมต่าง ๆ ของทาง

สถานศึกษา    

3.เพื่อเป็นการเผยแพร่และ

แลกเปลีย่นข่าวสารความรู้ทาง

วิชาการให้ผู้ปกครองและชุมชน

ได ้

รับทราบความเคลื่อนไหวในด้าน

การพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษา 

4.  เพื่อให้คณะกรรมการมีส่วน

ร่วมในการก าหนดทิศทางการจัด

กิจกรรมของสถานศึกษา

ตลอดจนการก ากับตดิตามการ

ประชาสมัพันธ์การด าเนินของ

ผู้ปกครองและชุมชนไดร้ับ

ข่าวสาร 

3.ร้อยละ  85  ของ

ผู้ปกครองและชุมชนมีความ

พึงพอใจในทักษะวิชาการ  

กีฬาและคณุลักษณะอันพึง

ประสงค ์

4.ร้อยละ  85  ของ

ผู้ปกครองและชุมชนมีความ

พึงพอใจต่อผู้บริหาร 

5.ร้อยละ  85  ของ

ผู้ปกครองและชุมชนมีความ

พึงพอใจในการช่วยเหลือ

จากทางโรงเรียน 

6.ร้อยละ 100 

คณะกรรมการมสี่วนร่วมใน

การศึกษาของสถานศึกษา  
อีกทั้งมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันเป็น
อย่างดี 

 

2.ร้อยละ  100  ของผู้ปกครอง

และชุมชนไดร้ับข่าวสาร 

 

3.ร้อยละ  90  ของผู้ปกครอง

และชุมชนมีความพึงพอใจใน

ทักษะวิชาการ  กีฬาและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

4.ร้อยละ  86  ของผู้ปกครอง

และชุมชนมีความพึงพอใจต่อ

ผู้บริหาร 

5.ร้อยละ  86  ของผู้ปกครอง

และชุมชนมีความพึงพอใจใน

การช่วยเหลือจากทางโรงเรยีน 

6.ร้อยละ 100 คณะกรรมการมี

ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

สถานศึกษา 

 

การก าหนดทิศทางการจัด

กิจกรรมของสถานศึกษา

ตลอดจนการก ากับตดิตาม

การประชาสัมพันธ์การ

ด าเนินของสถานศึกษา 

ส่วนร่วมในการก าหนดทิศ

ทางการจัดกิจกรรมของ

สถานศึกษาตลอดจนการก ากับ

ติดตามการประชาสมัพันธ์การ

ด าเนินของสถานศึกษา 

4 

 

 

 

 

 

 

โครงการสืบสานประเพณี 

วัฒนธรรม และภูมิปญัญา

ไทยของท้องถิ่น 

1. เพื่อส่งเสรมิค่านิยมทีด่ีงาม
เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
2. เพื่อส่งเสรมิประเพณี
วัฒนธรรมไทยไม่ใหสู้ญหายไป
จากท้องถิ่น 
3. เพื่อสืบสานและสร้างสรรค์
ส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี 
และภมูิปัญญาไทย 
          
 

1. ร้อยละ 95 ของผู้เรียน
ส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม
เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
2. ร้อยละ 95 ของผู้เรียน
ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
ไทยไม่ใหสู้ญหายไปจาก
ท้องถิ่น 
3. ร้อยละ 95  ของผู้เรียน
สืบสานและสร้างสรรค์
ส่งเสริม วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญาไทย 
 

ผู้เรยีนและผู้ปกครองใน
โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญ
ราษฎร์อุทิศ) 

1. ร้อยละ 98  ของผู้เรียน
ส่งเสริมค่านิยมที่ดีงามเกีย่วกับ
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2. ร้อยละ 98 ของผู้เรียน
ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทย
ไม่ให้สญูหายไปจากท้องถิ่น 
3. ร้อยละ 98  ของผู้เรียนสืบ
สานและสร้างสรรค์ส่งเสรมิ 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาไทย 
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2)  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายพิเศษ 

 1. นโยบายปลอดยาเสพติด 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

1. โครงการสถานศึกษาสีขาว 

ปลอดยาเสพตดิและ

อบายมุข 

1. เพื่อลดปัญหาการแพรร่ะบาด

ของยาเสพติดและอบายมุขใน

สถานศึกษาและนอกโรงเรียน

เมืองพัทยา 2 (เจรญิราษฎร์

อุทิศ) 

2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม 
การด าเนินงานปูองกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิและอบายมุขทั้ง

ภายในและนอกสถานศึกษา

โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญ

ราษฎร์อุทิศ) ให้มีความเข้มแข็ง

และยั่งยืน 

3. เพื่อเป็นแหล่ง 
เรียนรู้ในการน าไปพัฒนาและ

1. สามารถลดปญัหาการแพร่

ระบาดของยาเสพตดิและ

อบายมุขในสถานศึกษาและ

นอกโรงเรียนเมืองพัทยา 2 

(เจริญราษฎร์อุทิศ) 99.00 

2. ได้สนับสนุนและส่งเสรมิการ

ด าเนินงานปูองกันและแกไ้ข

ปัญหายาเสพตดิและอบายมุข

ทั้งภายในและนอกโรงเรียน

เมืองพัทยา 2 (เจรญิราษฎร์

อุทิศ) ให้มีความเข้มแข็งและ

ยั่งยืน 

3.สถานศึกษาเป็นแหล่ง 

1 ด้านปริมาณ 

- โรงเรียนเมืองพัทยา 2 

(เจริญราษฎร์อุทิศ) เข้า

ร่วมโครงการและรับการ

ประเมินผลประจ าปี เพื่อ

ประกาศให้เป็น

สถานศึกษาสีขาว ปลอด

ยาเสพตดิและอบายมุข 

- ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น 

ผู้น าทางศาสนา ในชุมชน 

ให้การสนับสนุนส่งเสริม

การด าเนินงานโครงการ

สถานศึกษาสีขาว ปลอด

- สามารถลดปญัหาการแพร่

ระบาดของยาเสพตดิและ

อบายมุขในสถานศึกษาและนอก

โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญ

ราษฎร์อุทิศ โดยรวม ร้อยละ 

99.00 

- กิจกรรมในโครงการ

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยา

เสพติดและอบายมุขควรมีการ

วางแผนและติดตามงานอย่าง

จริงจังและต่อเนื่อง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

สร้างระบบการปูองกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิ อบายมุข 

ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ใน

ทุกพื้นที่ 

 

เรียนรู้ในการน าไปพัฒนาและ

สร้างระบบการปูองกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด  

อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบ

สถานศึกษา ในทุกพื้นที ่

 

ยาเสพตดิและอบายมุข 

ด้านคุณภาพ 

- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 

ผู้ปกครอง นักเรียน มี

จิตส านึกร่วมกันในการ

ดูแล   กลุ่มเสี่ยง กลุม่เสพ 

กลุ่มตดิ และกลุ่มค้า เฝูา

ระวังไม่ใหม้ีการแพร่

ระบาดของยาเสพตดิและ

อบายมุข 

 - ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน 

ผู้น าทางศาสนา มจีิตส านึก

ในการดูแลลูกหลานไม่ให้

เกี่ยวข้องกับยาเสพตดิและ

อบายมุข 

- นักเรียน มีจิตสาธารณะ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 176 
 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

รู้จักเสยีสละ มภีาวะความ

เป็นผู้น าและผู้ตามทีด่ ี
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2.  ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  

2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 1  ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเดก็เป็น

ส าคัญ 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 
ดี

เยี่ยม 

1.1 ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
100.00 

 
    

1.2 ครูมีความรู้  ความเข้าใจปรัชญา  หลักการและ

จุดหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย 
100.00 

 
    

1.3 ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพ  จัดท าสารนิทัศน์  และ

เข้าใจเด็กเป็นรายบุคคล 
100.00 

 
    

1.4 ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัด

ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยและน าไปจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้น

เด็กเป็นส าคัญ 

100.00 

 

    

1.5 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 100.00      
1.6 ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยี

มาใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
100.00 

 
    

1.7 ครูมีการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับสภาพ

จริงเหมาะสมกับวัย  และน าผลการประเมินมา

พัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ 

100.00 

 

    

1.8 ครูมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก 98.67      
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1.9 ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้อย่าง

เหมาะสม 
100.00 

 
    

1.10 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก  ผู้ปกครองและชุมชน 100.00      
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ / ค่าเฉลี่ย *99.87  

ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ **4.99 

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม  

ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
โครงการสถานศึกษาชุมชนร่วมกันพัฒนาการศึกษา , โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ , กิจกรรมวันส าคัญของพระมหากษัตริย์ , กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา , กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง , กิจกรรมวันไหว้ครู , กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ , กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่ายห้องเรียน , แบบประเมิน
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู , แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน (สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจ าสายงาน) , แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม , แบบประเมินผล
การปฏิบัติงานพนักงานจ้างเมืองพัทยา , แบบประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพครู , สมุดบันทึกขออนุญาตออกนอก
สถานศึกษา , สมุดบันทึกลงเวลาการปฏิบัติงานของครู , แฟูมพัฒนาตนเอง , รูปภาพการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
เหลือใช้/สภาพจริง 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ครูมีความรู้  ความเข้าใจปรัชญา  หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ทีไ่ด้ด าเนินการ 

โครงการจัดท าหลักสูตร และเอกสารประกอบหลักสูตรของสถานศึกษา , โครงการ ส่งเสริม
ศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา , โครงการนิเทศภายใน , โครงการวิจัยในชั้นเรียน , กิจกรรมส่งเสริมการท าวิจัย
ในชั้นเรียน , กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย , แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ , แบบประเมิน
ความรู้ความเข้าใจ ปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาปฐมวัยของครูผู้สอน 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  ครูได้รับการพัฒนาตนเองด้านหลักสูตร และ แผนการจัด
ประสบการณ์น้อย และได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองไม่ตรงกับความต้องการของครูผู้สอน  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  ครูพัฒนาศักยภาพโดยศึกษาค้นคว้า และได้เข้ารับการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร แผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีความรู้ความเข้าใจสมรรถนะผู้เรียน
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ระดับปฐมวัยเพื่อน าผลการวิเคราะห์แผนการจัดประสบการณ์ และตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้  มาจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้สอดคล้องตรงตามหลักสูตรปฐมวัย  และควรมีการนิเทศการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพ  จัดท าสารนิทัศน์  และเข้าใจเด็กเป็นรายบุคคล 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน , โครงการวิจัยในชั้นเรียน , แบบมอบตัว
นักเรียนระดับปฐมวัย , บันทึกข้อมูลนักเรียน , ทะเบียนนักเรียน , ฐานข้อมูลนักเรียน , สมุดบันทึกคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้เรียน , บันทึกการส่งต่อนักเรียน (บันทึกพฤติกรรมนักเรียน) , แผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ , บันทึกหลังสอน , แบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน(ตามหน่วยการเรียนรู้) , วิจัยในชั้นเรียน 
, เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย , แบบสรุปประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย , แฟูมพัฒนางานเด็ก 
(Portfolio) ,ฐานข้อมูลนักเรียน/แบบมอบตัวนักเรียนระดับอนุบาล , บันทึกข้อมูลนักเรียน 
   
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 
  ปฐมวัยและน าไปจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการวัดผลและประเมินผลภายในสถานศึกษา , โครงการวิจัยในชั้นเรียน , กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  , กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ภายในภายนอกอาคารอนุบาล , แผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ , บันทึกหลังสอน , กิจกรรม 6 หลัก , การสอนแบบโครงงาน , สมุดประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคล ,เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย , แบบสรุปประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย , วิจัยในชั้น
เรียน , แบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน(ตามหน่วยการเรียนรู้) 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  ครูได้รับการพัฒนาตนเองด้านการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญน้อย  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ครูค้นคว้าหาความรู้ และเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด้าน
การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการอบรมควรสอดคล้องตรงตามหลักสูตรปฐมวัย   
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
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แบบบันทึกความประทับใจของผู้เรียนที่มีต่อครูประจ าชั้น , กิจกรรม 6 หลัก , กิจกรรมยามเช้า , 
รับนักเรียนตอนเช้า , ตรวจสุขภาพตอนเช้า ,ตารางความดี , ข้อตกลงของห้องเรียน , การสอนแบบโครงงาน , 
บอร์ดเด็กดีประจ าสัปดาห์ , บอร์ดผลงานเด็ก , ปูายเด็กดีมาเช้า , กิจกรรมยามเช้า 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  มีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการแหล่งเรียนรู้ ผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน , กิจกรรมผลิตและใช้สื่อปฐมวัย , 
รายงานการอบรมการผลิตสื่อส าหรับเด็กปฐมวัย , บันทึกการยืมสื่อของครูผู้สอน , แบบประเมินการใช้สื่อของ
ครูผู้สอน , ภาพถ่าย 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข สถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้รับ การพัฒนาในด้านการใช้สื่อ
เทคโนโลยีทั้งการศึกษาด้วยตนเองและการเข้ารับการอบรมอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
พัฒนางานและผู้เรียน ควรมีการประเมินการใช้สื่อเทคโนโลยี และน าผลที่ได้มาพัฒนา 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7 ครูมีการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับสภาพจริงเหมาะสมกับวัย  และน าผลการประเมิน 
  มาพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการวัดผลและประเมินผลภายในสถานศึกษา , แผนการจัดประสบการการณ์เรียนรู้ , บันทึก
หลังสอน , แบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (ตามหน่วยการเรียนรู้) , สมุดประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน , เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย , แบบสรุปประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย , ใบ
งานคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ , แฟูมพัฒนางานเด็ก , แบบประเมินความพร้อมภาคเรียนที่ 1 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข น าผลการประเมินการเรียนการสอนตามสภาพจริงอิงพัฒนาการ
ของผู้เรียนมา แก้ไข ปรับปรุงกิจกรรมให้ผู้เรียน จัดให้มีการน าผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนมาปรับ
พฤติกรรม การเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8 ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
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โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน , โครงการวิจัยในชั้นเรียน , กิจกรรมส่งเสริม
การท าวิจัยในชั้นเรียน , บันทึกการส่งต่อนักเรียน (บันทึกพฤติกรรมนักเรียน) , แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.9  ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา , กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ภายใน
ภายนอกอาคารอนุบาล , มุมประสบการณ์ในห้องเรียน , ห้องเรียนมอนเตสซอรี่ , สื่อตามหน่วยการเรียนรู้ , เครื่อง
เล่นสนาม,กิจกรรม  6  หลัก 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข จัดให้มีพ้ืนที่ ที่เป็นพื้นดิน หญ้า พื้นที่ส าหรับปลูกพืช ให้เด็กได้
เรียนรู้และสัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.10 ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม   

ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
โครงการสถานศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาการศึกษา , กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์

ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ , กิจกรรม 6 หลัก  , การตรวจสุขภาพ , แบบบันทึกความประทับใจของผู้เรียนที่
มีต่อครูประจ าชั้น , การสอนแบบโครงงาน , บันทึกการเยี่ยมบ้าน , บันทึกผู้ปกครองพบครูประจ าชั้น , บันทึก
ผู้ปกครองเครือข่าย , แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชน  
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  ปีการศึกษา 2558 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน   ปีการศึกษา 2559 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ         ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559  สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 1  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 183 

 

  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 
ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 1  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ 5 คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย 5.00 

 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ 5 
 ............................................................................................................................. ............................................... 
 ............................................................................................................................. ............................................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 

1) ............................................................................................................................. ......................................... 
2) ............................................................................................................................. ......................................... 
3) ......................................................................................... ............................................................................. 
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มาตรฐานด้านกระบวนการศึกษา 
มาตรฐานที่ 5  สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง 
พอใช้ ดี ดีมาก 

ดี

เยี่ยม 

5.1  สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

การศึกษาปฐมวัย ให้เหมาะสมกับเด็ก และบริบทของ

ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 

100 

 

    

5.2  สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการ

จัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ และ น าไปสู่การ

ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ       

93.33 

 

    

5.3  สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
77.78 

 
    

5.4  สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์

หลากหลาย 

เหมาะสมกับวัย                            

93.33 

 

    

5.5  ถานศึกษาส่งเสริม ก ากับให้ครูจัดท าระบบดูแล  

ช่วยเหลือเด็ก รายงานผลและส่งต่อข้อมูล อย่างเป็น

ระบบ  

93.33 

 

    

5.6  สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดประสบการณ์

อย่างเป็นระบบ  
86.67 

 
    

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ / ค่าเฉลี่ย * 91.85    

ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ **  4.59  

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1    สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้เหมาะสมกับเด็กและบริบท
ของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน  
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
                    ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย, ค าสั่งแต่งตั้งงานบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ , 
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย , หลักสูตรสถานศึกษา, แผนการจัดประสบการณ์หน่วยอาเซียนน่ารู้ , รายงานการใช้
แผนการจัดประสบการณ์ , แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนิน  ครูขาดความรู้ในการน าหลักสูตรอาเซียนเข้ามาบูรณาการเข้า
กับหลักสูตรปฐมวัย 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  สถานศึกษาจัดอบรมให้ครูเกี่ยวกับหลักสูตรอาเซียนและการน า
อาเซียนมาบูรณาการเข้ากับหลักสูตรปฐมวัย  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2    สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญและ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
โครงการนิเทศภายใน , แบบส ารวจความถนัดและความสามารถของผู้เรียน , แผนการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ , บันทึกหลังแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ,  บันทึกการส่งแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ , วิจัยในชั้นเรียน , บันทึกผลการนิเทศ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  ส่งเสริมให้มกีารน าผลการนิเทศ มาปรับปรุงการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ ต่อครูเป็นรายบุคคล 
 

ตัวบ่งช้ีที ่5.3  สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
กิจกรรมผลิตสื่อทางการศึกษา , กิจกรรมต้นไม้พูดได้ , กิจกรรรมอุทยานการศึกษา , แบบ

ประเมินการใช้สื่อ , ทะเบียน , บันทึกการใช้สื่อ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของครู 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข   ควรจัดหาสื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของครู    
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4    สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายเหมาะสมกับวัย 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
โครงการนิเทศภายใน , แบบส ารวจความถนัดและความสามารถของผู้เรียน , บันทึกข้อมูล

นักเรียน , ค าสั่งโรงเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน , แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ , การสอนโครงงาน , บันทึก
ผลการนิเทศ  

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ ครูดูแลเด็กได้ไม่ทั่วถึง การจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย 
หรือกิจกรรมที่มีหลายขั้นตอนท าได้จ ากัด เนื่องจากมีเด็กจ านวนมาก 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  ควรจัดให้มีครูพี่เลี้ยง ห้องละ 1 คน 
   
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.5    สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับให้ครูจัดท าระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก รายงานผลและส่งต่อข้อมูล
อย่างเป็นระบบ  
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน , ฐานข้อมูลนักเรียน , สมุดประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ , บันทึกข้อมูลนักเรียน,ทะเบียนนักเรียน , เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย, แบบสรุป
ประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย , ใบงานคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ , แบบประเมินความพร้อมภาคเรียนที่ 1 ,
แบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน(ตามหน่วยการเรียนรู้) , แบบสรุปการประเมิน 4 สาระการเรียนรู้ , 
บันทึกการส่งต่อนักเรียน (บันทึกพฤติกรรมนักเรียน) , บันทึกการเยี่ยมบ้าน , บันทึกการส่งต่อข้อมูลนักเรียน 
(บันทึกพฤติกรรมนักเรียน) 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  ควรจัดให้มีบุคลากรในด้านการจัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนตัวและพัฒนาการของเด็กอย่างเป็นระบบ   
   
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.6    สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดประสบการณ์อย่างเป็นระบบ  
                     ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการนิเทศภายใน , ตารางการนิเทศ , บันทึกผลการนิเทศ , แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  ควรจัดท าแผนและคู่มือการนิเทศการจัดประสบการณ์ และมีการ
นิเทศการจัดประสบการณ์อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
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1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  ปีการศึกษา 2558 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน  ปีการศึกษา 2559 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ         ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 5 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559  สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 5  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีมาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 5   สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ 5 คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย  5.00 

 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ 5 
 .......................................................................... ..................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ............................................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 

1) ............................................................................................................................. ......................................... 
2) ......................................................................................... ............................................................................. 
3) ............................................................................................................................. ......................................... 
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มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 9   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย  
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 

คะแนน 

(ร้อย

ละ) 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง 
พอใช้ ดี ดีมาก 

ดี

เยี่ยม 

9.1    เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 95.28      
9.2    เด็กมีสมรรถภาพทางกายและกลไกเหมาะสมตาม

วัย 
97.41 

 
    

9.3    เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และความ

ปลอดภัยของตนเองเหมาะสมตามวัย 
96.96 

 
    

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ / ค่าเฉลี่ย *96.55  

ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ **4.77 

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1    เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม 

ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
กิจกรรมกีฬาพาสุขภาพดี , สมุดประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน , บันทึกน้ าหนัก

ส่วนสูง , แบบส ารวจอาหารกลางวัน (ตารางโภชนาการ) , บันทึกการดื่มนม , แบบบันทึกการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาปฐมวัย 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   เด็กท่ีมีน้ าหนักเกินเกณฑ์ และบางคนมีน้ าหนัก และ
ส่วนสูง ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสมรรถภาพทางกาย เช่น กีฬา 
นันทนาการ การออกก าลังกาย  ครูประจ าชั้นและผู้ปกครองดูแลด้านน้ าหนักและส่วนสูงให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.2  เด็กมีสมรรถภาพทางกายและกลไกเหมาะสมตามวัย 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม 
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  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านร่างกายเด็กปฐมวัย , กิจกรรมกีฬาพาสุขภาพดี , สมุดประเมิน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ,กิจกรรมกลางแจ้ง , บันทึกหลังสอน , กิจกรรมลวดลายลีลาการปั้น , 
กิจกรรมวาดภาพระบายสี , แบบบันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการใชักล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามส าหรับ
เด็กชั้นอนุบาล  เนื่องจากกล้ามเนื้อที่ยังมีความบกพร่องเด็กมือยังไม่แข็งแรง 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.3  เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเองเหมาะสมตามวัย 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านร่างกายเด็กปฐมวัย , กิจกรรมหนูน้อยรักสะอาด , แบบบันทึก
การประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย , บันทึกการตรวจสุขภาพบันทึกการตรวจสุขภาพ , แผนการจัด
ประสบการณ์ หน่วย กินดี มีสุข , แผนการจัดประสบการณ์ หน่วย อวัยวะและการดูแลรักษา , แผนการจัด
ประสบการณ์ หน่วย หนูน้อยน่ารัก , แผนการจัดประสบการณ์ หน่วย ขยับกายสบายชีวี , แผนการจัด
ประสบการณ ์หน่วย ปลอดภัยไว้ก่อน , แผนการจัดประสบการณ์ หน่วย หนูท าได้ , บันทึกการอบรมครู , 
ภาพถ่ายการนอนหลับพักผ่อน 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการเล่นที่ปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 
และรู้จักการปฏิบัติตนที่ถูกต้องหลังการเล่น  ส่งเสริมการดูแลตนเองในการรักษาความสะอาดและสุขนิสัยอนามัยที่
ดี พร้อมทั้งการรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  ปีการศึกษา 2558 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน   ปีการศึกษา 2559 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ         ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 9 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559  สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 9  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
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  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 
ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 9  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย  
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ 5 คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย  5.00 

 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ 5 
 ............................................................................................................................. ............................................... 
 .................................................................................. ..........................................................................................  
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 

1) ........................................................................... ...........................................................................................  
2) ............................................................................................................................. ......................................... 
3) ............................................................................................................................. ......................................... 
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มาตรฐานที่ 10   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจเหมาะสมตามวัย   
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 

คะแนน 

(ร้อย

ละ) 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ดี

เยี่ยม 

10.1    เด็กร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู

และผู้อ่ืน 

98.08  
    

10.2    เด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม   95.28      
10.3    เด็กสนใจ ชื่นชมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การ

เคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ   

97.38  
    

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ / ค่าเฉลี่ย *96.91    

ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ **4.82  

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 10.1    เด็กร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครูและผู้อ่ืน  

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม     
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ                                            

โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจเด็กปฐมวัย , กิจกรรมเด็กกล้าท้าฝัน , กิจกรรม

ลวดลายลีลาการปั้น , แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ , สมุดประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน , 

แบบบันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีความหลากหลายแปลกใหม่ ที่เด็กมีความ

ถนัด โดยจัดกิจกรรมกลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่ร่วมกันให้ผู้เรียนสนทนาทักทายกัน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  10.2  เด็กมีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม    
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม     
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจเด็กปฐมวัย , กิจกรรมเด็กกล้าท้าฝัน , กิจกรรม
ยามเช้า , แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ , กิจกรรมเสริมประสบการณ์ , สมุดประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน , แบบบันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข   จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลาย
ตามความสนใจให้เด็กได้กล้าท า กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น และให้แรงเสริมเมื่อเด็กปฎิบัติกิจกรรมได้   
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  10.3  เด็กสนใจ ชื่นชมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ   

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม             
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจเด็กปฐมวัย , กิจกรรมกระดาษแปลงร่าง , 

กิจกรรมเส้นสายระบายสี , กิจกรรมเสกสรรค์ปั้นแต่ง , กิจกรรมคุณหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง  , กิจกรรมสร้างสรรค์ , 
กิจกรรมยามเช้า , กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ , แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ , แบบบันทึกการประเมิน
คุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมด้านศิลปะสร้างสรรค์ 
เช่น การฉีก  การตัดปะ และกิจกรรมเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว โดยมีการเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม เพิ่ม เกม 
การละเล่นพื้นบ้าน เล่นบทบาทสมมติ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานและมีความสุขกับการท ากิจกรรม 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  ปีการศึกษา 2558 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน  ปีการศึกษา 2559 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ         ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 10 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559  สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 10  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 
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ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 10  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจเหมาะสมตามวัย   
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ 5 คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย  5.00  

 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ 5 
 ............................................................................................................................. ............................................... 
 .................................................................................. ..........................................................................................  
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 

1) ............................................................................................................................. ......................................... 
2) ......................................................................................... ............................................................................. 
3) ............................................................................................................................. ......................................... 
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มาตรฐานที่ 11 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 

คะแนน 

(ร้อย

ละ) 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง 
พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

11.1  เด็กมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามข้อตกลง 96.85      
11.2  เด็กมีความกตัญญูกตเวที มีมารยาท ปฏิบัติตนตาม

วัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่ตนนับถือ   
96.85 

 
    

11.3  เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริตเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มี

ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น 
96.79 

 
    

11.4  เด็กรู้จักประหยัด ใช้ทรัพยากรและรักษา

สิ่งแวดล้อม   
96.29 

 
    

11.5  เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับ

ผู้อื่น   
97.13 

 
    

11.6  เด็กเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และ

ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 

97.50 

 

    

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ / ค่าเฉลี่ย *96.90  

ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ **4.84 

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.1 เด็กมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามข้อตกลง 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคมเด็กปฐมวัย , กิจกรรมเรารักเรียนรู้สู่ผู้น า , กิจกรรมคุณหนู

คู่คุณธรรม , กิจกรรมกระดาษแปลงร่าง , กิจกรรมเส้นสายระบายสี , ข้อตกลงของห้องเรียน , ปูายนิเทศเด็กดี
ประจ าสัปดาห์ , ตารางความดี , แบบบันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย , แผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ , แบบบันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
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ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นรายบุลคลในกิจกรรมสร้างสรรค์และมีวินัยมี

ความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามข้อตกลงทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนได้ด้วยการ เสริมแรง เช่นติดรูปบนปูาย
เด็กดีประจ าสัปดาห์  การชมเชย การให้รางวัล ท าอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.2 เด็กมีความกตัญญูกตเวที มีมารยาท ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่ตนนับถือ   
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม   

ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคมเด็กปฐมวัย , กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ชาติ , กิจกรรมมารยาทงามตามแบบไทย ,ประกวดหนูน้อยมารยาทงามตามแบบไทย , 
แผนการจัดประสบการณ์( หน่วยวันพ่อ, วันแม่ /วันส าคัญทางพุทธสาสนา) , แผนการจัดประสบการณ์ (หน่วยหนู
ท าได้/ เด็กดีมีวินัย ) , แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (หน่วย กินดี มีสุข) , ประกวดหนูน้อยมารยาทงามตาม
แบบไทย , แบบบันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวทีผ่าน กิจกรรมคุณหนูคู่
คุณธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนแสดงออกซ่ึงความรัก การตอบแทนพระคุณ พ่อ แม่ผู้ปกครอง ครู ผู้ใหญ่ อย่างเหมาะสม
และให้แรงเสริมโดยการหางบประมาณในการจัดและจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานซื้อรางวัลที่กับผู้เรียนที่
สามารถปฏิบัติได้ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.3   เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคมเด็กปฐมวัย , กิจกรรมคุณหนูคู่คุณธรรม , กิจกรรมมารยาท
งามตามแบบไทย , แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ( หนูท าได้ /เด็กดีมีวินัย ) , ปูายเด็กดีประจ าสัปดาห์ , 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ , กิจกรรมสร้างสรรค์, แบบบันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  ส่งเสริมให้นักเรียนท าบุญ ไปวัด เพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ เช่นเก็บ
ขยะและนั่งสมาธิ ไหว้พระ และส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ มีน้ าใจ เอื้อเฟ้ือ แบ่งปัน ได้เป็นตัวประกอบในการเล่าเรื่องราว
ในนิทานบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ และได้ออกมาน าเสนอ แสดงความคิดเห็นในการท าความดีของตนเอง  
และ การเสริมแรงอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนอ่ืน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 11.4 เด็กรู้จักประหยัด ใช้ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม   
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคมเด็กปฐมวัย , กิจกรรมนักประหยัดวัยใส , กิจกรรมคุณหนู
เรียนรู้สู่โลกกว้าง  , สมุดประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน , แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(หน่วยโรงเรียนของเรา /ต้นไม้แสนรัก /โลกสวยด้วยมือเรา) , แบบบันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  ผู้เรียนบางส่วนยังไม่รู้จักประหยัด ในการใช้ทรัพยากร เช่น 
น้ า ไฟ  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  จัดบอร์ดปูายนิเทศให้ความรู้ เกี่ยวกับการใช้น้ า ใช้ไฟ จัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าของ น้ า ไฟทรัพยากรสิ่งของ โดยใช้นิทานบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ 
ข่าวสารจากสื่อต่าง มาน าเสนอให้เด็กเห็นผลกระทบเมื่อไม่รู้จักประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และรู้จักน าสิ่งของ
เหลือใช้มาประดิษฐ์ เพื่อเพ่ิมคุณค่า 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.5  เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน   
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพระดับคุณภาพดีเยี่ยม   
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคมเด็กปฐมวัย , กิจกรรมเด็กกล้าท้าฝัน , กิจกรรมกระดาษ
แปลงร่าง , กิจกรรมเรารักเรียนรู้สู่ผู้น า , กิจกรรม 6 หลัก , กิจกรรมยามเช้า , แผนการจัดประสบการณ์ , สมุด
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน , แบบบันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  จัดกิจกรรมการละเล่นที่หลากหลายทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มย่อยใน
ชั้นเรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกัน รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.6 เด็กเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี   
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคมเด็กปฐมวัย , กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ , กิจกรรมเรารักเรียนรู้สู่ผู้น า , กิจกรรมยามเช้า , แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ( 
หน่วยวันพ่อ /วันแม่ / บ้านแสนสุข / ครอบครัวสุขสันต์ / ชุมชนของเรา), กิจกรรมหน้าเสาธง , บันทึกเข้าร่วม
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กิจกรรมวันส าคัญ , สมุดประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน , แบบบันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ปฐมวัย 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงการเป็นลูกที่ดี ลูกศิษย์ที่ดี เชื่อ ฟัง
ค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครู   ญาติและผู้ใหญ่ โดยสื่อสารกับผู้ปกครองสม่ าเสมอให้แรงเสริมกับเด็กที่ปฏิบัติได้ และจัด
กิจกรรมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเน้นย้ าทุกวันในกิจกรรมยามเช้า 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  ปีการศึกษา 2558 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน   ปีการศึกษา 2559 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ         ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 11 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559  สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 11  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 11  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม  
 เพราะ ผลการ   ประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ 5 คะแนน    คือ มีค่าเฉลี่ย   5.00  

 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
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 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ 5 
 ............................................................................................................................. ............................................... 
 .................................................................................................................................................. .......................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 

1) ........................................................................................................................................... ........................... 
2) ....................................................................................................... ............................................................... 
3) ............................................................................................................................. ......................................... 

 
มาตรฐานที่ 12  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 

คะแนน 

(ร้อย

ละ) 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ดี

เยี่ยม 

12.1  เด็กมีทักษะความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นตามหลักสูตร     96.37      
12.2  เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ และมีจินตนาการ 
95.50 

 
    

12.3  เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารเหมาะสมตามวัย 95.78      
12.4  เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์   
95.74 

 
    

12.5  เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
96.84 

 
    

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ / ค่าเฉลี่ย *96.05  

ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ **4.80 

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 12.1  เด็กมีทักษะความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นตามหลักสูตร   
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสติปัญญาเด็กปฐมวัย , กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย , กิจกรรม
เสกสรรค์ปั้นแต่ง , กิจกรรมคุณหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง , กิจกรรมเรียนรู้อาเซียน , กิจกรรมยามเช้า , มุม
ประสบการณ์ , บทบาทสมมุติ , ผลงานเด็ก , โครงงาน/Cooking , แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หน่วย หนู
น้อยนักสัมผัส , สมุดประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน , แผนการจัดประสบการณ์ (หน่วยอาเซียนน่ารู้) 
, แบบบันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ ความแตกต่างของผู้เรียน มีผลต่อการพัฒนาทักษะตาม

หลักสูตร   
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข จัดกิจกรรมเดียวที่เป็นการทดสอบขีดความสามารถเฉพาะบุคล 

การเรียนรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล วัดความแตกต่างเน้นการตอบสนองความต้องการของเด็ก เพ่ือช่วยเหลือเป็นใน
กรณีท่ีเด็กบางคนยังขาดความพร้อม โดยแก้ไขข้อบกพร่องที่พบว่าน่าจะเป็นปัญหา เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 12.2  เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสติปัญญาเด็กปฐมวัย , กิจกรรมกระดาษแปลงร่าง , กิจกรรม
เด็กกล้าท้าฝัน , กิจกรรมนักคิดคณิตตัวน้อย , กิจกรรมเสกสรรค์ปั้นแต่ง , กิจกรรมสร้างสรรค์  ,  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ , สมุดประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน , แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ , บันทึก
หลังสอน , การสอนแบบโครงงาน ,  แบบบันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ ผู้เรียนบางส่วนขาดทักษะการคิดสร้างสรรค์ผลงานที่แปลก

ใหม่ด้วยตนเอง 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข จัดสถานการณ์นอกเหนือบทเรียนเพ่ือส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิด

วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ เกิดจิตนาการเชื่อมโยงกับประสบการณ์จนเกิดเป็นความคิดของตนเองและสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานได้ และกระตุ้นให้เกิดความสงสัย และค้นหาค าตอบ ด้วยตนเอง 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 12.3  เด็กมีทักษะในการใชภ้าษาสื่อสารเหมาะสมตามวัย 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสติปัญญาเด็กปฐมวัย , กิจกรรมเส้นสายระบายสี , กิจกรรมฟัง
พูดอ่านเขียนรักเรียนภาษา  , กิจกรรมเรียนรู้อาเซียน , กิจกรรมเด็กกล้าท้าฝัน , กิจกรรมสร้างสรรค์ , กิจกรรม
กลางแจ้ง , กิจกรรมเสรี , กิจกรรมเสริมประสบการณ์ , สมุดประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน , 
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ , แฟูมพัฒนางาน , มุมหนังสือ , ตารางสอนภาษาอังกฤษครูต่างชาติ ,  แบบ
บันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ ยังมีผู้เรียนที่ควรส่งเสริมในด้านการสื่อสาร สนทนาโต้ตอบ
และบอกความรู้สึก ให้ผู้อื่นเข้าใจอย่างมีความหมายยังไม่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข   ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ และให้เด็กเป็นคนช่างสังเกต ช่างซักถาม 
และตอบค าถามสนทนาโต้ตอบได้ หรือพยายามค้นหาค าตอบด้วยความกระตือรือร้น ให้ความส าคัญกับการแสดง
ความคิดของเด็กว่ามีคุณค่าและมีประโยชน์โดยการให้ก าลังใจ ชมเชย ยกย่อง หรือให้รางวัล  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 12.4  เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสติปัญญาเด็กปฐมวัย , กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย , กิจกรรม

คุณหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง  , กิจกรรมนักคิดคณิตตัวน้อย ,การสอนแบบโครงงาน สังเกต ส ารวจทดลอง ,  ใบงานคิด
วิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ , กิจกรรมประกอบอาหาร ,  แบบประเมินความรู้หน่วยวิทยาศาสตร์น่ารู้ , แบบทดสอบ 
,  แบบประเมินความรู้หน่วยคณิตศาสตร์ , แบบบันทึกพฤติกรรม , แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หน่วย 
คณิตคิดสนุก/วิทยาศาสตร์น่ารู้ , บันทึกหลังสอน , เกมการศึกษา , แบบบันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัย 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
ยังมีเด็กที่ขาดทักษะความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ขาดทักษะพ้ืนฐานการเชื่อมโยงกับไปสู่การ

ปฏิบัติยังไม่คลอบคลุ่มกับการใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดความเข้าใจ รู้จักคิด คิด

เป็น และสามารถคิดแก้ปัญหาได้ส าเร็จ  ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 12.5  เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสติปัญญาเด็กปฐมวัย , กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย , กิจกรรม
คุณหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง  , การสอนแบบโครงงาน , กิจกรรม Cooking , มุมประสบการณ์  ,กิจกรรม 6 หลัก , 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ , กิจกรรมเกมการศึกษา , ใบงานคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ , แบบทดสอบ , สมุด
ประเมินคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ , แบบบันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ การจัดสภาพแวดล้อมยังไม่ส่งผลต่อการเรียนรู้  
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาจจะใช้การจัดการเรียนรู้ที่

เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ค้นคว้า ทดลองด้วยความสนใจของตนเอง สร้าง
บรรยากาศภายในโรงเรียนและภายในห้องเรียนหรือสร้างสถานการณ์จ าลองที่กระตุ้นให้เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์ 
และได้ส ารวจ ศึกษาหาความรู้ด้วยด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน  ปีการศึกษา 2559 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ         ไม่ด าเนินการ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 12 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559  สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 12  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 12  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 
 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ 5 คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย  5.00 
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 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ 5 
 ............................................................................................................................. ............................................... 
 .................................................................................................................................................. .......................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 

1) ........................................................................................................................................... ........................... 
2) ....................................................................................................... ............................................................... 
3) ............................................................................................................................. ......................................... 

 
มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา (ความพึงพอใจ) 
มาตรฐานที่ 14 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 

คะแนน 

(ร้อย

ละ) 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง 
พอใช้ ดี ดีมาก 

ดี

เยี่ยม 

14.1  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของ

เด็ก 

96.03  
    

14.2  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู 95.70      
14.3  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหาร

สถานศึกษา 

97.00  
    

14.4  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 97.00      
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ / ค่าเฉลี่ย *96.43  

ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ **4.82 
 

ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 14.1   ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของเด็ก 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
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ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง , แบบประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง , ภาพถ่ายการสนับสนุนจาก

ผู้ปกครอง , บันทึกการเยี่ยมบ้าน , แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนและ
ครูปฐมวัย 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข   
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 14.2   ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู   
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง , แบบประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง , ภาพถ่ายการสนับสนุนจาก

ผู้ปกครอง , บันทึกการเยี่ยมบ้าน , สังเกตจากสภาพจริง , แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนที่มี
ต่อคุณภาพผู้เรียนและครูปฐมวัย 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  จ านวนครูไม่เพียงพอ ต่อจ านวนเด็ก 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  ขออัตราก าลังครูเพ่ิม เพื่อให้มีครูดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 14.3  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา     

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง , แบบประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง , ภาพถ่ายการสนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง , บันทึกการเยี่ยมบ้าน , สังเกตจากสภาพจริง , แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนที่มี
ต่อคุณภาพผู้เรียนและครูปฐมวัย 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข   
   

ตัวบ่งชี้ท่ี 14.4  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา   
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง , แบบประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง , ภาพถ่ายการสนับสนุนจาก

ผู้ปกครอง , บันทึกการเยี่ยมบ้าน , สังเกตจากสภาพจริง 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข   
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  ปีการศึกษา 2558 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน   ปีการศึกษา 2559 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ         ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 14 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559  สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 14  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 14   สรุปผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ 5 คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย   5.00 

 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ 5 
 ............................................................................................................................. ............................................... 
 .................................................................................................................................................. .......................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 

1) ........................................................................................................................................... ........................... 
2) ....................................................................................................... ............................................................... 
3) ............................................................................................................................. ......................................... 
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2.2 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

1.1 ครูมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
97.97 

 
    

1.2 ครูมีความรู้  ความเข้าใจปรัชญา หลักการและ

จุดหมายการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
99.15 

 
    

1.3 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 99.67      
1.4 ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการ

เรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและ

น าไปจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

95.84 

 

    

1.5 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 99.87      
1.6 ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยี

มาใช้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
95.14 

 
    

1.7 ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและน าผล

ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
93.66 

 
    

1.8 ครูมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 98.30      
1.9 ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้อย่าง

เหมาะสม 
98.02 

 
    

1.10 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 97.86      
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ *97.54      

** = ปรับค่าร้อยละเฉลี่ยลงเป็น 5ระดับตามเกณฑ์  

(*/20)  และระบุระดับคุณภาพ 
**4.88 
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ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
แบบประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู แบบประเมินคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน (สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงาน)  แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างเมืองพัทยา  แบบประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
แฟูมพัฒนาตนเอง / ตารางติวO-NET และการลงเวลาปฏิบัติงานติวO-NET    การติวเพื่อแข่งขันทักษะวิชาการ/
กล้วยไม้ปุา รูปภาพการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้/สภาพจริง  สมุดบันทึกขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา 
สมุดบันทึกลงเวลาการปฏิบัติงานของครู/รูปภาพ/สภาพจริง  โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
/ กิจกรรมวันส าคัญของพระมหากษัตริย์ / กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  / โครงการสถานศึกษาชุมชนร่วมกัน
พัฒนาการศึกษา/ กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง/ กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่ายห้องเรียนการอบรมนักเรียนในช่วงเช้า
และโฮมรูม  รูปภาพ/สภาพจริง  กิจกรรมวันไหว้ครู / กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  ครูมีความรู้  ความเข้าใจปรัชญา  หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
โครงการจัดท าหลักสูตร และเอกสารประกอบหลักสูตรของสถานศึกษา  แผนการสอน และการ

จัดการเรียนการสอน  โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา โครงการจัดท าหลักสูตรและเอกสาร
ประกอบหลักสูตรของสถานศึกษา  แผนการสอน และการจัดการเรียนการสอน  โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร
ในสถานศึกษา  โครงการนิเทศภายใน  โครงการวิจัยในชั้นเรียน / กิจกรรมส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน   
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ฐานข้อมูลนักเรียน/ใบมอบ

ตัวนักเรียน กิจกรรมคัดกรองผู้เรียนเป็นรายบุคคล แบบรายงานคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
แบบบันทึกคะแนนผลการเรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและ

น าไปจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ   
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
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ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
โครงการจัดท าหลักสูตร และเอกสารประกอบหลักสูตรของสถานศึกษา แผนการสอน  โครงการวัดผล

และประเมินผลภายในสถานศึกษา  แบบบันทึกคะแนน  แผนการสอน  ปถ.05  แบบบันทึกคะแนน  โครงการวิจัย
ในชั้นเรียน กิจกรรมส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
โฮมรูมนักเรียน แบบบันทึกคะแนน  แผนการสอน  ปถ.05 ข้อตกลงในชั้นเรียน ตารางรับผิดชอบ

ท าความสะอาดชั้นเรียน การสอนแบบโครงงาน รูปภาพการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมต่างๆ ของผู้เรียน
ร่วมกันโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรม  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  รูปภาพแสดงการส่งเสริมการสร้างมิตรภาพระหว่างผู้เรียน  เกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร
รูปภาพแสดงการมอบรางวัลหรือชื่นชมต่อผู้เรียนเมื่อท าความดี  หรือประพฤติดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  มีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
โครงการแหล่งเรียนรู้ ผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน  กิจกรรมผลิตและใช้สื่อทางการศึกษา  

กิจกรรมท่องโลกอินเทอร์เน็ต กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี แบบประเมินผลการใช้สื่อการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7  ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม 
  ศักยภาพ   
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
โครงการวัดผลและประเมินผลภายในสถานศึกษา แผนการสอน โครงการวิจัยในชั้นเรียน / 

กิจกรรมส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน แบบรายงานผลการเรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8  ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีมาก 

ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โครงการวิจัยในชั้นเรียน / กิจกรรมส่งเสริม

การท าวิจัยในชั้นเรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.9 ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
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ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา  กิจกรรมการจัดสิ่งแวดล้อมใน

โรงเรียนที่เอ้ือต่อสุขภาพ รูปภาพการจัดปูายนิเทศทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน รูปภาพบรรยากาศในชั้นเรียน  
โครงการ 5 ส. โครงการห้องสมุดไอที พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ กิจกรรมต้นไม้พูดได้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.10 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
รูปภาพการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมต่างๆ ของผู้เรียนร่วมกัน โครงการพัฒนาระบบ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  รูปภาพกิจกรรมการเรียนการสอน รูปภาพแสดงการยอมรับและให้ความส าคัญต่อ
ความรู้สึกและความคิดของผู้เรียน โครงการสถานศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาการศึกษา กิจกรรมครูชุมชน 
แบบสอบถามความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา  2558 ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน  2559 ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
2 สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ         ไม่ด าเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา  2559 สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 1  ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
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สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ 5 คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย 5.00 

 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ 1 
 ............................................................................................................................. ............................................... 
 ............................................................................................................................. ............................................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 

1) ............................................................................................................................. ......................................... 
2) .................................................................................. .................................................................................... 
3) ............................................................................................................................. ......................................... 
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มาตรฐานที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา 
 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 

คะแนน 

(ร้อย

ละ) 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง 
พอใช้ ดี ดีมาก 

ดี

เยี่ยม 

2.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติ

ตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

96.92      

2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษา มีความคิดริเริ่ม  มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น า
ทางวิชาการครูมีความรู้ ความเข้าใจปรัชญา หลักการ
และจุดหมายการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

96.35      

2.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงาน

อย่างมีคุณภาพ 

97.62      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 96.96      

 4.84      

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1   ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และ

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  / โครงการนิเทศภายใน  / กิจกรรมจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ปี /กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี/กิจกรรมทุนการศึกษาของสถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน / แบบบันทึกวิทยฐานะด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของวิทยฐานะ/ผอ./รอง ผอ./ ครู / แบบประเมิน
การจัดการบริหารของโรงเรียน / บันทึกการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ / บันทึกการประชุมครู / ดูจากระเบียบ
การบริหารงานของผู้บริหาร / จัดโครงการสรุปผลการใช้งบประมาณ / แบบประเมินการจัดการบริหารของ
โรงเรียน  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม  มีวิสัยทัศน์ 
และเป็นผู้น าทางวิชาการครูมีความรู้ ความเข้าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ) / โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้/ 
กิจกรรมการฝึกอ่านฝึกเขียน/ กิจกรรมการอ่านเขียนเรียนคล่อง/ กิจกรรมนิเทศการสอนอ่านออกเขียนได้ /
กิจกรรมรักการอ่าน/ นโยบายอ่านเขียนได้ของผู้บริหาร / โครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
/ ค าสั่งแต่งตั้งเป็นวิทยากรกรม / ค าสั่งเป็นคณะกรรมการวินัยและ TOR / รูปถ่าย /การนิเทศการสอน / รายงาน
การประชุมประจ าเดือน 
   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา/ กิจกรรมจัดท าแผนโครงสร้างงานทั้ง 6 งาน/ บันทึกการ
รายงานการประชุมของโรงเรียน/ แผนกลยุทธ /แผนปฏิบัติงานประจ าปี/โครงการส่งเสริมศักยภาพครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา/ค าสั่งโรงเรียน /ค าสั่งคณะกรรมการนิเทศการสอน/ สรุปผลการนิเทศรายบุคคล/ 
แผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 3 ปี/  นโยบายของโรงเรียน/ ค าสั่ง/ สรุปโครงการ 38 โครงการ/ การสรุปโครงการ/
กิจกรรม 38 โครงการ/ แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานครูและผู้ช่วยครู   

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2559 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 2  ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 212 

 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถใน
การบริหารจัดการศึกษา 
ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ 5 คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย 5.00 

 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย 5 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ 2 
 ............................................................................................................................. ............................................... 
 .................................................................................................................................................. .......................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 

1) ........................................................................................................................................... ........................... 
2) ....................................................................................................... ............................................................... 
3) ............................................................................................................................. ......................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 213 

 

มาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 

คะแนน 

(ร้อย

ละ) 

ระดับคุณภาพ 

 

ปรับปรุง 
พอใช้ ดี ดีมาก 

ดี

เยี่ยม 

3.1 สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน 

ห้องสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  วัสดุ 

ครุภัณฑ์  เ พียงพออยู่ ในสภาพใช้การได้ดี  ถู ก

สุขลักษณะสะอาด สวยงาม 

93.33      

3.2 สถานศึกษามีมาตรการปูองกันการบาดเจ็บและสร้าง

เสริมความปลอดภัย 

100    

 

  

3.3 สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากร

เพ่ือจัดการศึกษา 

100      

3.4 สถานศึกษามีสื่ อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

นวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 

93.33      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์   96.67      

** = ปรับค่าร้อยละเฉลี่ยลงเป็น 5 ระดับตามเกณฑ์  

(*/20)  และระบุระดับคุณภาพ 

4.83      

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพออยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะสะอาด สวยงาม 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา กิจกรรมห้องเรียนแสนสุข  
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา  กิจกรรมต้นไม้พูดได้  กิจกรรมการจัดท าอุทยานการศึกษา  กิจกรรมการ
จัดวางแผนด้านอาคารสถานที่  จัดท าห้องคอมพิวเตอร์ 1,2 / ห้องปฏิบัติการภาษาอาคาร 3, 5  /ห้องวิทยาศาสตร์
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อาคาร 2, 5, 6, 7/ห้องจริยธรรม/ห้องดนตรีไทย/ห้องดนตรีสากล/ห้องคณิต/ห้องหุ่นยนต์(วิทย์)/ห้องนาฏศิลป์/
ห้องศิลปะ/ห้องสมุด/ห้องพยาบาล และแผนปูายการใช้ห้องต่างๆกิจกรรมบริหารพัสดุและสินทรัพย์ในโรงเรียน
ทะเบียนวัสดุ  ครุภัณฑ์  ทะเบียนควบคุมการรับ-จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ มีงบประมาณเพียงพอ แต่ไม่มีผู้ยื่นซอง ประกวดราคาและ
ไม่มี ผู้รับเหมา ห้องเรียนบางห้องมีสภาพช ารุด ยังไม่ได้ รับการปรับปรุง ปูายต้นไม้พูดได้ช ารุดต้องมีการซ่อมแซม
พัสดุ ครุภัณฑ์จัดส่ง ล่าช้า และไม่ตรงกับที่สั่งเมืองพัทยาจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้ของตามก าหนดเวลา 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ควรมีการด าเนินการแก้ไข จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ยังขาดแคลนอยู่ให้
เพียงพอ และซ่อมแซมปูายต้นไม้ที่ช ารุดและท าด้วยวัสดุที่มีความคงทน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  สถานศึกษามีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริมความปลอดภัย 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา โครงการส่งเสริมความปลอดภัยใน
สถานศึกษา กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา  กิจกรรมจัดการวางแผนด้วนอาคารสถานที่  โครงการ5ส  
กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคารอนุบาล กิจกรรมอุทยานการศึกษา  กิจกรรมต้นไม้พูดได้  อาคาร
พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ(บ้านนาเกลือ)  กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  วัดช่องลม  สถานีต ารวจ  ที่ว่าการอ าเภอบางละมุง  สุขาวดี  
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้    โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ...ห้องเรียนบางห้องมีสภาพช ารุด  สถานที่คับแคบ เครื่องเล่น
น้อยเม่ือนักเรียนเกิดอุบัติเหตุไม่มีรถไปส่งโรงพยาบาล ห้องพยาบาลไม่มีให้บริการ รอบๆ บริเวณโรงเรียนไม่
ปลอดภัยเช่นฝาปิดท่อร่องระบายน้ าช ารุด ขาดวิทยากรให้ความ รู้ความปลอดภัยใน สถานศึกษา 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข จัดให้มีห้องพยาบาลเบื้องต้นในโรงเรียน มีรถไว้บริการส่งรพ.เมื่อ
นักเรียนเกิดอุบัติเหตุ ซ่อมแซมฝาปิดท่อระบายน้ าที่ช ารุด จัดหาวิทยากรมาให้ความรู้ความปลอดภัยใน 
สถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

จัดท าแผลกลยุทธ์  แผนพัฒนาโรงเรียน  กิจกรรมบริหารพัสดุและสินทรัพย์ในโรงเรียน   พัฒนา
ก่อสร้างอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ก่อสร้างห้องปฏิบัติการ  ทะเบียนพัสดุโรงเรียน  ทะเบียนครุภัณฑ์  
โครงการสถานศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาการศึกษา  ทะเบียนผู้บริจาค ทะเบียนรายนามผู้บริจาค  เอกสาร
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ประชาสัมพันธ์เพ่ือระดมงบประมาณ  ใบอนุโมทนาบัตร  เอกสารฝุายการเงิน  เอกสารฝุายจัดการทุนการศึกษา  
เอกสารขอรับบริจาค เงินสนับสนุนจากแม่ค้า  เอกสารฝุายการเงิน 
   
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4  สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

กิจกรรมต้นไม้พูดได้  กิจกรรมอุทยานการศึกษา  แปลงผักสาธิตการปลูกพืชไร้ดิน  กิจกรรมผลิต
สื่อและนวัตกรรมการศึกษาผลิตสื่อและนวัตกรรมการศึกษา  กิจกรรมท่องโลกอินเทอร์เน็ต  กิจกรรมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในสถานศึกษา  ผลิตสื่อและนวัตกรรมการศึกษา กิจกรรมครูชุมชน  กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษา กิจกรรมครูชุมชน  กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ ขาดอุปกรณ์ในการผลิตสื่อระบบอินเทอร์เน็ตไม่ เอื้ออ านวย 
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ  ครูบางท่านขาดความรู้ความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  จัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอและมีความพร้อมในการใช้งาน จัดหา
วิทยากรหรือจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558  ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

     ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2559  ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม  
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา2559  สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 3  ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
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สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
      เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ 5 คะแนน  คือ มีค่าเฉลี่ย 5.00 

 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ 3 
 ............................................................................................................................. ........................................ 
 ......................................................................................... ............................................................................ 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 

1) ......................................................................................... ....................................................................... 
2) ............................................................................................................................. ................................... 
3) .................................................................................................................................................... ............ 

 
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อย
ละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 
ดี

เยี่ยม 
4.1  สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา 100.00      
4.2  สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 93.33      
4.3  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วม

พัฒนาสถานศึกษา 
100.00      

4.4  สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 100.00      
4.5 สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน 100.00      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 98.67      
**= ปรับค่าร้อยละเฉลี่ยลงเป็น 5 ระดับตามเกณฑ์ (*/
20)และระบุระดับคุณภาพ 

4.93      
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ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   
  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและหัวหน้างาน จัดท าโครงการบริหารงานสถานศึกษา แบบบันทึก
การประชุมในสายชั้น ค าสั่งมอบหมายงาน  ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรในงานต่างๆ แบบบันทึกการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน สรุปผลการประเมินโครงการ แบบรายงานการประเมินตนเอง แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ปี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
  โครงการพัฒนาสารสนเทศและข้อมูลสถานศึกษา วารสารโรงเรียน รายงานสรุปผลโครงการ 
แผนปฏิบัติงานโรงเรียน 3 ปี 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  ควรจัดท าวารสารโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันและต่อเนื่องอย่าง
สม่ าเสมอ 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  ให้รวบรวมจัดเก็บ หลักฐาน เพ่ือจัดท าวารสารโรงเรียนเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ชุมชน อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
  บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา แผนกล
ยุทธ์ จัดท าโครงสร้างการบริหารงาน 6 งาน แผนพัฒนาโรงเรียน แผนกลยุทธ์ รายงานสรุปผลการประเมิน
โครงการ กิจกรรมวิเคราะห์พัฒนาหลักสูตร แบบสอบถามความพึงพอใจของชุมนุม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4  สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  
                   แผนพัฒนาโรงเรียน แผนกลยุทธ์ บันทึกการประชุมและค าสั่งแต่งตั้ง แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
ค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงานทั้ง 6 งาน แผนกลยุทธ์ นิเทศน์ภายใน รายงานการประเมินโครงการ บันทึกการประชุม 
แบบส ารวจประเมินความพึง  พอใจในด้านการบริหารจัดการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.5  สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   
   กิจกรรมจัดท าแผนกลยุทธ์  แผนประเมินโครงการ ค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงาน แผนรายงาน
ความดีความชอบ แบบประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร แบบบันทึกการเบิก-วัสดุอุปกรณ์ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินการท างานของบุคลากร  แบบรายงานการประเมินตนเอง แผนการปฏิบัติงานโรงเรียน  
รายงานประจ าเดือน  
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน   2559  ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 4 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา  2559 สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 4  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 4 สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ 5 คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย 5.00 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
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 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ 4 
 ............................................................................................................................. ............................................... 
 .................................................................................. ..........................................................................................  
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 

1) ............................................................................................................................. ......................................... 
2) ......................................................................................... ............................................................................. 
3) ............................................................................................................................. ......................................... 

 
มาตรฐานที ่5 สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อย
ละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 
ดี

เยี่ยม 
5.1 สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้

เหมาะสมกับผู้เรียน และบริบทของท้องถิ่นสู่ประชาคม
อาเซียน 

100      

5.2 สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

93.33      

5.3 สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

77.78      

5.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 93.33      
5.5 สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลการจัดการ

เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
95.83      

5.6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ   

93.33      

มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

*= ผลรวมร้อยละเฉลี่ยตัวบ่งชี้หารด้วยจ านวนตัวบ่งชี้ 

92.27      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 4.61      
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ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับผู้เรียน และบริบทของ
ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโครงการจัดท าหลักสูตร และเอกสาร
ประกอบหลักสูตรของสถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา รายงานการใช้หลักสูตร  

แผนการจัดการเรียนรู้  กิจกรรมการวิเคราะห์หลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  ในการจัดท าหลักสูตรเกี่ยวกับรายวิชาเพ่ิมเติมยังไม่มีการ
ระบุรายวิชาที่ชัดเจน 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  ควรมีการบรรจุรายวิชาเพ่ิมเติมที่เก่ียวข้องเข้าในหลักสูตร เช่น 
รายวิชาอาเซียนศึกษา 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญัและ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

แบบส ารวจความถนัดและความสามารถของผู้เรียน ใบสมัครกิจกรรมชุมนุม  / โครงการการ
นิเทศภายใน  กิจกรรมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน / แผนการจัดการเรียนรู้,บันทึกการส่ง
แผนการจัดการเรียนรู้  แผนการสอนซ่อมเสริม / บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  สถานศึกษายังมีเครื่องมือนิเทศและแผนการนิเทศท่ีไม่
ชัดเจน 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  สถานศึกษาควรสร้างคู่มือนิเทศการสอนและมีแผนการนิเทศการ
สอนที่ชัดเจน เพ่ือให้สะดวกต่อการปฏิบัติ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

กิจกรรมผลิตและใช้สื่อทางการศึกษา  กิจกรรมต้นไม้พูดได้  กิจกรรมอุทยานการศึกษา  กิจกรรม
ท่องโลกอินเทอร์เน็ต  ทะเบียนสื่อและบริการสื่อการเรียนการสอน  การประกวดสื่อ 
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  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
 1. ครูยังไม่สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง ต้องได้รับค าแนะน าและ
ช่วยเหลือจากผู้อื่น 

2. สื่อบางชิ้นของครูยังไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ไม่ช่วยในการเรียนรู้ให้ดีขึ้นเท่าที่ควร 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  สถานศึกษาควรจัดการอบรมหรือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิต
และใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้กับครู 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

แบบบันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ค าสั่งโรงเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  กิจกรรม
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน  แผนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  กิจกรรมนิเทศภายใน  บันทึก
หลังแผนการจัดการเรียนรู้ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  ครูยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
แบบ 5 ขั้นตอนและยังเขียนบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ไม่ชัดเจน  
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

1. ควรจัดให้ครูที่ยังไม่มีความรู้เรื่องการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน เข้า
รับการอบรม และให้ตัวแทนแกนน าที่ได้รับการอบรมขยายผลการอบรมและเป็นที่ปรึกษาในการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  

   2. มีการนิเทศติดตามและประเมินผลกาจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.5 สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

ค าสั่งโรงเรียน  ระเบียบวัดผลประเมินผลของโรงเรียน โครงการวัดและประเมินผลภายใน
สถานศึกษา  บันทึกการส่งเอกสารทางการเรียน(ปถ.05)  กิจกรรมรายงานผลการเรียนของผู้เรียนต่อผู้ปกครอง  
แบบประเมินผลการด าเนินการวัดและการประเมินผล  บันทึกการรับทราบผลการเรียน   
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

1. ครูส่งเอกสารมาฝุายวัดผลได้ครบถ้วน แต่มีความล่าช้าเนื่องจากมีความผิดพลาด ต้อง
น ากลับไปแก้ไข 
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2. ผู้ปกครองบางท่านมีกิจธุระในวันที่ทางโรงเรียนก าหนด ถึงแม้ทางโรงเรียนจะให้มา
รับทราบผลการเรียนภายหลังได้ แต่ก็ยังไม่มาตามก าหนด 

  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  ฝุายงานทะเบียนวัดผลควรมีการประชุมชี้แจงและก าหนดข้อตกลง 
ในการส่งและการจัดท าเอกสารฝุายวัดผลให้มีความเข้าใจตรงกันก่อนที่จะขยายผลให้ครูทุกคนรับทราบและปฏิบัติ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการการนิเทศภายใน 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  สถานศึกษายังมีเครื่องมือนิเทศและแผนการนิเทศท่ีไม่
ชัดเจน 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  สถานศึกษาควรสร้างคู่มือนิเทศการสอนและมีแผนการนิเทศการ
สอนที่ชัดเจน เพ่ือให้สะดวกต่อการปฏิบัติ 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558 ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2559 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 5 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา  2559 สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 5  ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ 5 คะแนน คือ มีค่าเฉลี่ย 4.50 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ 5 
 .......................................................................... ..................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ............................................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 

1) ............................................................................................................................. ........................................ 
2) ....................................................................................... ............................................................................... 
3) ............................................................................................................................. ......................................... 

 
มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 

คะแนน 

(ร้อย

ละ) 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง 
พอใช้ ดี ดีมาก 

ดี

เยี่ยม 

6.1 สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ 

91.67      

6.2 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรม 

100      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 95.83      

**= ปรับค่าร้อยละเฉลี่ยลงเป็น 5 ระดับตามเกณฑ์  

(*/20)และระบุระดับคุณภาพ 

4.79      

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1   สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ผลิต และใช้สื่อการเรียนการสอน / กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา / โครงการโรงเรียนและชุมชนร่วมกันพัฒนาการศึกษา / ทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น / กิจกรรมครูชุมชน / กิจกรรมแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ / แผนระยะยาว 8 กลุ่มสาระ / โครงการแหล่ง
เรียนรู้พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ) 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
 1. แผนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ค่อยมีความชัดเจน 
 2. แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นบางอย่างไม่เป็นปัจจุบัน 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   1. สถานศึกษาควรจัดท าแผนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชัดเจนเพ่ือให้
ครูผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. สถานศึกษาควรปรับปรุงข้อมูลทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน
และอยู่ในรูปแบบสารสนเทศง่ายต่อการน าไปใช้งาน 
 
  
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ผลิต และใช้สื่อการเรียนการสอน / กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา / โครงการโรงเรียนและชุมชนร่วมกันพัฒนาการศึกษา / โครงการห้องสมุด IT/ กิจกรรมครู
ชุมชน / โครงการแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ) 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   
 1. ผู้เรียนขาดการแสวงหาความรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์ที่หลากหลาย 
 2. ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มาให้ความรู้ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   1. สถานศึกษาควรมีห้องสมุดส าหรับให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ที่
หลากหลาย 
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 2. สถานศึกษาหรือครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรจัดหาครูภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
น้อยกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 1-2 คน มาให้ความรู้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่หลากหลาย 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา  2558  ได้ระดับคุณภาพ   

ดีเยี่ยม 

2. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน  2559  ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

3. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 6 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 6  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 6 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ 5 คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย  5 

 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ 6 
 ............................................................................................................................. ............................................... 
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 ............................................................................................................................. ............................................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 

1) ............................................................................................................................. ......................................... 
2) .................................................................................. .................................................................................... 
3) ............................................................................................................................. ......................................... 

 
มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อย
ละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 
ดี

เยี่ยม 
7.1 สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาตามนโยบาย

ปฏิรูปการศึกษา 
100.00     

 

7.2 สถานศึ กษาจั ดท า แผน พัฒนากา รศึ กษ าขอ ง
สถานศึกษาท่ีเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

100.00     
 

7.3  สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 100.00      
7.4 สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษา 
100.00     

 

7.5 สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

100.00     
 

7.6 สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา 

100.00     
 

7.7 สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่ เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 

91.67     
 

7.8 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 100.00      
มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา 
 

*98.96     

 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ *4.95      
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ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายในสถานศึกษา แผนปฏิบัติงานประจ าปี  โครงการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาให้บุคลากร   

 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  หลังจากจัดกิจกรรมอบรมความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา
แล้วบุคลากรบางคนยังไม่เข้าใจในเรื่องมาตรฐานการศึกษาและระบบประกันคุณภาพ 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบที่มีความรู้อธิบายความรู้เพ่ิมเติมแก่บุคลากร
ยังไม่เข้าใจในเรื่องมาตรฐานการศึกษาและระบบประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
        ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) แฟูมมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โครงการแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ)  กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษา  กิจกรรมครูชุมชน  ห้องปฏิบัติการพิเศษต่างๆ  ทะเบียนแหล่งเรียนรู้  แผนพัฒนาการศึกษาและแผน
กลยุทธ์  แผนปฏิบัติงานประจ าปี  เอกสารสมุดบัญชีโรงเรียน  และทะเบียนพัสดุ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  บุคลากรบางคนยังขาดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ร่วมงานเพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนางาน   
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  ผู้บริหารมีควรสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมและการรับฟังความ
คิดเห็นของบุคลากร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3  สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน  กิจกรรมพัฒนาระบบงานธุรการ  กิจกรรมพัฒนา
ระบบการเงิน  กิจกรรมบริหารงานพัสดุและทรัพย์สินในโรงเรียน  และแบบประเมินติดตามงานตามโครงการต่างๆ  
ค าสั่งมอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงาน  6 งาน 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  ข้อมูลสารสนเทศบางเรื่องยังไม่เป็นปัจจุบันและการจัดเก็บ
ข้อมูลยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร 
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  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  ควรมีการจัดท าเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและ
จัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
  สรุปโครงการฯ ตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  การติดตามและนิเทศโครงการต่างๆ   
ของคณะผู้บริหาร  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา   แผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาการศึกษา 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  - 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข         - 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.5 สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  เอกสารติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา  โครงการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา  กิจกรรมติดตามและนิเทศโครงการต่างๆ   รายงาน
สรุปผลการตรวจสอบการพัฒนางาน   แผนกลยุทธ์ 3 ปี  รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของสถานศึกษา 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  - 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข         - 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.6 สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา บันทึกการประชุมคณะกรรมการการประเมิน
คุณภาพ  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในสถานศึกษา  แผนกลยุทธ์   แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ  รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของสถานศึกษา 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  บุคลากรทางการศึกษายังติดตามประเมินตรวจสอบ
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างไม่เป็นระบบ   

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  ผู้บริหารควรติดตามประเมินตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างเป็นระบบ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.7 สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  
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  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กิจกรรมจากใจถึงใจ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  การประชาสัมพันธ์จุลสารยังไม่ทั่วถึงชุมชนใกล้เคียง 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  ควรมีการประชาสัมพันธ์จุลสารให้ทั่วถึงชุมชนใกล้เคียง 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.8 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในสถานศึกษา  
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของสถานศึกษา 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  บุคลากรบางคนยังขาดการมีส่วนร่วมในการจัดท าแฟูม
มาตรฐาน การจัดท าเอกสาร การจัดท าเล่มรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของสถานศึกษา  ข้อมูลสารสนเทศยัง
ไม่เป็นปัจจุบันและการจัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  ผู้บริหารมีควรสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมในการจัดท าแฟูม
มาตรฐาน การจัดท าเอกสาร การจัดท าเล่มรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของสถานศึกษา  ควรมีการจัดท า
เอกสาร ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ สถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีการแต่งตั้งหัวหน้ามาตรฐานและกรรมการในแต่ละมาตรฐานที่ไม่ซ้ าซ้อน
กัน 
 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2558 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2559 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 7 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 7  ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 
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ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5.00 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ 5 คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย   5.00  
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ 7 
 ............................................................................................................................. ............................................... 
 .................................................................................................................................................. .......................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 

1) ........................................................................................................................................... ........................... 
2) ............................................................................................................................. ......................................... 
3) ......................................................................................... ............................................................................. 
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มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อย
ละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 
ดี

เยี่ยม 
8.1 สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตาม

นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
94.44      

8.2 สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเปูาหมายในการ
ยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

93.33      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 93.89      
**= ปรับค่าร้อยละเฉลี่ยลงเป็น 5 ระดับตามเกณฑ์ (*/

20)และระบุระดับคุณภาพ 
4.69      

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1  สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
  SAR  / โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา / โครงการสถานศึกษาสีขาว  / 
โครงการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา / กิจกรรมแผนงานนิเทศ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการมีโครงการ/กิจกรรม  มีกิจกรรมเกี่ยวข้องในหลายโครงการ
ท าให้ติดขัดการประสานงาน  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมน้อย   
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  ควรมีการประชุมปรึกษาหารือกันอย่างต่อเนื่อง  ควรมีเจ้าหน้าที่
และมัคคุเทศก์น้อยดูแลให้การบริการข้อมูลต่าง ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์   
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.2  สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐานและ

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ5  (ดีเยี่ยม) 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   
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โครงการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา  / ค าสั่งแต่งตั้งการท างาน / สรุปโครงการ 38 
โครงการ /  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษา  /พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา / ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้เป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  นักเรียนที่เข้าโครงการพัฒนาการอ่านและเขียน ยังมี
นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนอยู่  ท าให้ผลการด าเนินงาน  ยังมีไม่ผ่านตาม  เกณฑ์  100% 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  ควรส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ  
เพ่ือน ารูปแบบกิจกรรมมาประยุกต์ใช้กับบริบทของโรงเรียน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเพ่ือน าความรู้มา
พัฒนาสถานศึกษา 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558 ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน  2559  ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 8 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559  สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 8  ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 8 สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็น
มาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 
ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ 5 คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย  5.00 
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 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ 8 
 ............................................................................................................................. ............................................... 
 .................................................................................. ..........................................................................................  
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 

1) ............................................................................................................................. ......................................... 
2) ......................................................................................... ............................................................................. 
3) ............................................................................................................................. ......................................... 
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มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อย
ละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 
ดี

เยี่ยม 
9.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรม

เบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 
98.17      

9.2 ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตพูดแต่ความจริงไม่โกหก 
ไม่ลักขโมยหรือน าทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตน 

98.00      

9.3 มีความกตัญญูกตเวที 97.33      
9.4 มีเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละเพ่ือส่วนรวม 

และมีจิตสาธารณะ 
97.07      

9.5 ประหยัด และรู้ จักใช้ทรัพย์สิ่ งของส่วนตนและ
ส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 

96.88      

9.6 นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

96.71      

9.7 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 97.06      
9.8 ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
98.00      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 97.40      
**= ปรับค่าร้อยละเฉลี่ยลงเป็น 5 ระดับตามเกณฑ์ (*/

20)และระบุระดับคุณภาพ 
4.87      

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1  มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

กิจกรรมหน้าเสาธง /สมุดบันทึกการเข้าสอนของครู / กิจกรรมติดตามการเรียนการสอนและการ
ซ่อมเสริม / กิจกรรมการแต่งกายถูกระเบียบ/กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม/ดูสภาพจริง / กิจกรรมโภชนาการและ
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อาหารปลอดภัย/กิจกรรมมารยาทในการรับประทานอาหาร / กิจกรรมสมาธิวันละนิดจิตแจ่มใส /กิจกรรมการสวด
มนต์วันสุดสัปดาห์,การท่องกฎระเบียบของนักเรียน 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

1. มารยาทในการปฏิบัติตนต่อผู้ใหญ่ในด้านการพูด การไหว้ การมีสัมมาคารวะ 
2. มารยาทในการรับประทานอาหารในโรงอาหาร 
3. ขาดความรับผิดชอบในการส่งงานและงานที่ได้รับมอบหมาย 

                  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
1. ครูทุกคนให้ความส าคัญในการปฏิบัติตนของผู้เรียน 
2. ควรมีการติดตามการปฏิบัติตนอย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.2  ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตพูดแต่ความจริงไม่โกหก ไม่ลักขโมยหรือน าทรัพย์สินของผู้อ่ืนมา
เป็นของตน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

ดูจากสภาพจริง / กิจกรรมหนูน้อยผู้ซื่อสัตย์ / กิจกรรมสมุดบันทึกความดี 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

1. ผู้เรียนยังขาดความซื่อสัตย์ในเรื่องของการลอกการบ้าน 
2. ขาดความรับผิดชอบในการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  ครูทุกคนให้ความส าคัญในเรื่องของการติดตามงานของผู้เรียน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.3  มีความกตัญญูกตเวที 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  /กิจกรรมวันไหว้ครู / 
กิจกรรมวันแห่ง ความส าเร็จ / กิจกรรมหน้าเสาธง/ กิจกรรมส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
1. ผู้เรียนขาดความเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวในเรื่องการไม่เชื่อฟังครู และผู้ปกครอง 
2. ผู้เรียนขาดการแสดงออกด้านความเคารพรักต่อผู้ปกครอง 

  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
2. จัดกิจกรรมเสริมด้านความกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9.4  มีเมตตา กรุณา เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละเพื่อส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ   
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี/ โครงการ5ส./กิจกรรมตรวจประเมินห้องเรียน 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

1. ผู้เรียนขาดความมีจิตสาธารณะในเรื่องของการเสียสละต่อส่วนรวม 
2. จัดกิจกรรมเสริมด้านมีเมตตา กรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละเพ่ือส่วนรวม และมีจิต

สาธารณะ 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการมีเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
2. จัดกิจกรรมเสริมด้านเมตตา กรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละเพ่ือส่วนรวม 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.5  ประหยัด และรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

กิจกรรมประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม/กิจกรรมปลูกจิตส านึกความเป็นเจ้าของ  
กิจกรรมธนาคารขยะ/ กิจกรรมนิยมไทยรู้จักใช้ภูมิปัญญาอย่างคุ้มค่า 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
1. ผู้เรียนขาดความร่วมมือเรื่องของความประหยัดเช่น การออมทรัพย์  
2. ผู้เรียนขาดความร่วมมือเรื่องของสาธารณูปโภคของโรงเรียนเช่น การใช้น้ า ใช้ไฟฟูา 

  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
1. จัดกิจกรรมโดยการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณูปโภคของโรงเรียนเช่น การใช้

น้ า ใช้ไฟฟูา 
2. ควรมีการจัดตั้งธนาคารออมทรัพย์ข้ึนในโรงเรียน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.6  นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็น

ไทย 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
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กิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น / /กิจกรรมกองข้าว/กิจกรรมวันไหล/กิจกรรม
วันลอยกระทง/โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์/กิจกรรมวันเข้าพรรษา /กิจกรรมหนูน้อย
มารยาทงาม/  โครงการศีกษาแหล่งเรียนรู้ ผลิต และใช้สื่อการเรียนการสอน/กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

1. ผู้เรียนยังขาดความตระหนักในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 
2. ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในการศึกษาหาความรู้ไม่ต่อเนื่อง 

  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
1. จัดกิจกรรมเสริมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 
2. จัดกิจกรรมเสริมโดยใช้แหล่งเรียนรู้มากข้ึน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.7  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม   
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

กิจกรรมประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม/กิจกรรมปลูกจิตส านึกความเป็นเจ้าของ/ 
กิจกรรมธนาคารขยะ / กิจกรรมนิยมไทยรู้จักใช้ภูมิปัญญาอย่างคุ้มค่า 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

1. ผู้เรียนขาดการมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
2. ผู้เรียนยังขาดความตระหนักในเรื่องการมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
1. ให้ความรู้ในเรื่องการมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
2. จัดกิจกรรมเสริมด้านการมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.8  ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ีดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย/กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้อง/สภานักเรียน 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

1. ผู้เรียนยังขาดความตระหนักในเรื่องการพลเมืองที่ดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
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1. ให้ความรู้ในเรื่องการพลเมืองที่ดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
2. จัดกิจกรรมเสริมด้านโดยพาไปแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้การ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2559 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 9 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สรุปว่า 
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา   ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 9  ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา           5.00 ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่  3.00 ขึ้นไป จากระบบ 5 คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย  5.00 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า  3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ 9 
 ............................................................................................................................. ............................................... 
 ............................................................................................................................. ............................................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 
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1) ............................................................................................................................. ......................................... 
2) .................................................................................. .................................................................................... 
3) ............................................................................................................................. ......................................... 

 
มาตรฐานที่ 10 ผู้เรียนมีความรู้ และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซียน 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อย
ละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 
ดี

เยี่ยม 
10.1 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตาม

หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
66.02      

10.2 ผู้ เ รียนมีความรู้  ความเข้าใจ ตระหนักและ
รับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียน 

91.75      

10.3 ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิ
ปัญญาอาเซียน 

95.09      

10.4 ผู้ เรียนมีทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้านและทักษะอาชีพ 

85.43      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 84.57      
**= ปรับค่าร้อยละเฉลี่ยลงเป็น 5 ระดับตามเกณฑ์ (*/
20)และระบุระดับคุณภาพ 

4.23      

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 10.1   ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
  ผลการประเมินได้มาตรฐาน  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

- ผู้เรียนบางคนยังขาดทักษะบางประการ 
- กิจกรรมบางกิจกรรมยังไม่สามารถพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนได้อย่างแท้จริง 
- ผู้เรียนมีโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันน้อย 
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  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
– สถานศึกษาควรก าหนดมาตรการ ดังนี้  
1. ฝึกทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษซ้ า 
2. ฝึกนักเรียนทุกคนให้ใฝุรู้ใฝุเรียนภาษาท่ี 2 โดยใช้กิจกรรมอย่างหลากหลาย 
3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามสมรรถนะทั้ง 5 ด้าน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10.2 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและรับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียน 
  ผลการประเมินได้มาตรฐานระดับคุณภาพดีมาก  
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการกิจกรรม 

แผนการสอนวิชาอาเซียน/  โครงการบูรณาการท้องถิ่นสู่อาเซียน/กิจกรรมแบบสอบถามการใช้
อาเซียนศึกษา/กิจกรรมวันอาเซียน(ASEAN DAY)/กิจกรรมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาเซียนศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 10.3 ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาอาเซียน 
  ผลการประเมินได้มาตรฐานระดับคุณภาพดีมาก  
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์อนุรักษ์ไทย/กิจกรรมวันสุนทรภู่/กิจกรรมวันอาเซียน(ASEAN DAY)/
โครงงานบูรณาการท้องถิ่นสู่อาเซียน/กิจกรรมแผนการสอนวิชาอาเซียน/กิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น/กิจกรรมอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นเมือง 
ตัวบ่งชี้ท่ี 10.4  ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้านและทักษะอาชีพ

 ผลการประเมินได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม  
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการกิจกรรม 

การสอนเสริมการอ่านออกเขียนได้ /กิจกรรมการปลูกผักไร้ดิน/กิจกรรมวันคริสต์มาส/กิจกรรม
ภาษาอังกฤษยามเช้า/กิจกรรมท่องโลกอินเทอร์เน็ต/กิจกรรมแข่งขันเปิด Dictionary/กิจกรรมการประกวด
สิ่งประดิษฐ์รีไซเคิล/กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์อนุรักษ์ไทย 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

- ผู้เรียนร้อยละ 5 ไม่ผ่านตัวชี้วัดความส าเร็จ 
- ผู้เรียนมีโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันน้อย 

  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
1.ฝึกทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษซ้ า 
2.ฝึกนักเรียนทุกคนให้ใฝุรู้ใฝุเรียนภาษาท่ี 2 โดยใช้กิจกรรมอย่างหลากหลาย 
3.ครูผู้สอนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ทุกคน 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
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1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558 ได้ระดับคุณภาพ ดี

มาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา 2559  ได้ระดับคุณภาพ   ดีมาก  
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 10ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สรุปว่า 
   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 10  ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 4 ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 4.50 ดีมาก 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 10 ผู้เรียนมีความรู้ และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซียน 
ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ 5 คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย 3.00 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 

1) ฝึกทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษซ้ า 
2) ฝึกนักเรียนทุกคนให้มีความใฝุเรียนภาษาท่ี 2 โดยใช้กิจกรรมอย่างหลากหลายวิธี 
3) ผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด เสนอแนะให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนผ่าน

เกณฑ์ทุกคน  
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ 10 
 ............................................................................................................................. ............................................... 
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 ................................................................................................................................................. ........................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 

1) .......................................................................................................................................... ............................ 
2) ...................................................................................................... ................................................................ 
3) ............................................................................................................................. ......................................... 
 

มาตรฐานที่ 11 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต  

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อย
ละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 
ดี

เยี่ยม 
11.1 มีทักษะในการจัดการ และท างานด้วยความ

พากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
จนกระท่ังงานส าเร็จ 

85.40      

11.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้ 92.58      
11.3 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้

เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
86.67      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 88.22      
** = ปรับค่าร้อยละเฉลี่ยลงเป็น 5 ระดับตามเกณฑ์  

(*/20)  และระบุระดับคุณภาพ 
4.41      

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.1   มีทักษะในการจัดการ และท างานด้วยความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ

จนกระทั่งงานส าเร็จ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ   

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โครงงาน  โครงการการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กิจกรรมสอนเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 243 

 

เทคโนโลยี  กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์รีไซเคิล  กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์อนุรักษ์ไทย แบบประเมินการท างานของนักเรียน
เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  ผลส าเร็จของการท างาน  ภาพถ่ายกิจกรรม   
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  ในการท างาน  เช่น การท าโครงงาน  การประดิษฐ์งาน  
นักเรียนยังมีการวางแผนและการปฏิบัติงานตามขั้นตอนไม่เด่นชัดจึงท าให้งานส าเร็จโดยใช้เวลามากข้ึน  
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  ควรมีการจัดกิจกรรมในการฝึกให้นักเรียนมีการวางแผนในการ
ท างานเพ่ิมมากข้ึน และควรมีการเสริมแรงนักเรียนที่ท างานส าเร็จ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.2   ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โครงงาน  โครงการการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กิจกรรมสอนเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  กิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพ   กิจกรรมปลูกผักไร้ดิน โครงการลูกเสือ-เนตรนารี  กิจกรรมเดินทางไกล
และอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  และสามัญ  กิจกรรมวันสวรรคตของรัชกาลที่ 6  กิจกรรม 
Scout Day กิจกรรมพิธีโอนกองและเข้าประจ ากองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ แบบระเมินการท างานของนักเรียนเป็น
รายบุคคลและรายกลุ่ม  ผลส าเร็จของการท างาน  ภาพถ่ายกิจกรรม   
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนของนักเรียนในกิจกรรมต่างๆยังมี
บ้างที่เกิดข้อขัดแย้งกัน  
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  ควรให้ความรู้ในเรื่องกระบวนการท างานเป็นทีมและแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดความคิดเห็นที่แตกต่าง 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.3   มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนสนใจ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

โครงการการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพ   
กิจกรรมปลูกผักไร้ดิน  แผนการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว  แบบวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต     
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ สิ่งแวดล้อมในด้านสถานที่ไม่เพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรม
ปลูกผักไร้ดิน  กิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพ  เมื่อผลิตงานออกมาแล้วขาดตลาดในการรองรับผลิตภัณฑ์   
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข   จัดหาตลาดให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์อาชีพและ
จัดหาวิทยากรอาชีพต่างๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันมาแบ่งปันประสบการณ์อาชีพให้แก่นักเรียน 
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก 

     ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา 2559    ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 11 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา  2559 
 สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 11  ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 4 ดีมาก 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 4.50 ดีมาก 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 11 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ 5 คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย  4.50 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ 11 
 ............................................................................................................................. ............................................... 
 .................................................................................. ..........................................................................................  
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 
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1) ............................................................................................................................. ......................................... 
2) ......................................................................................... ............................................................................. 
3) ............................................................................................................................. ......................................... 

 
มาตรฐานที ่12 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 

คะแนน 

(ร้อย

ละ) 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง 
พอใช้ ดี ดีมาก 

ดี

เยี่ยม 

12.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 93.52      

12.2 ผู้ เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยู่

ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

96.27      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 94.89      

** = ปรับค่าร้อยละเฉลี่ยลงเป็น 5ระดับตามเกณฑ์  

(*/20)  และระบุระดับคุณภาพ 

4.74      

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 12.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กิจกรรมนิทรรศการวัน
วิทยาศาสตร์   กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โครงงาน  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  โครงการวัดและประเมินผล
ในสถานศึกษา  วิจัยในชั้นเรียน 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  

1. ผู้เรียนร้อยละ 17.60  เป็นกลุ่มอ่อน ต้องได้รับการพัฒนา 
2.   มีผู้เรียนออกกลางคัน ท าให้มีผลต่อการประเมิน ซึ่งไม่สามารถสรุปได้ 

  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
1. โดยการสอนซ่อมเสริม จัดกิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย 
2. โรงเรียนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทัศนะศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 12.2   ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โครงการ ลูกเสือ – เนตรนารี  โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี    โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 10 ไม่ทราบถึงโทษของยาเสพติดที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทต่างๆ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 10 ยังใช้เวลาวา่งไม่เกิดประโยชน์ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 0.60ตรวจพบสารเสพติด 

   
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

1. ควรมีการตรวจสารเสพติดเป็นประจ าและควรเชิญเจ้าหน้าที่ต ารวจมาร่วมด้วย  
2. สถานศึกษาควรก าหนดตารางการท างานของแกนน าเฝูาระวังให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
3. ปัญหาด้านสุขภาพของผู้เรียนที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ และได้มีการจัดกิจกรรม

เสริมให้แก่ผู้เรียน 
4. ควรใช้เวลาช่วงพักกลางวันในการท ากิจกรรม 

 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2559 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนนิการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 12 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สรุปว่า 
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 12  ของสถานศึกษา 
   บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
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  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 
ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 12 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ 5 คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย5.00 

 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ 12 
 ............................................................................................................................. ........................................ 
 ............................................................................................................................. ........................................ 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 

1) ............................................................................................................................. ................................... 
2) ............................................................................................... ................................................................. 
3) ............................................................................................................................. ................................... 
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มาตรฐานที่ 13 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อย
ละ) 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ดี

เยี่ยม 
13.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง   95.44     √ 
13.2 ผู้ เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
92.50     √ 

มาตรฐานที1่3 
*=ผลรวมร้อยละเฉลี่ยตัวบ่งชี้หารด้วยจ านวนตัวบ่งชี้ 

*93.97      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 4.70     √ 
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 13.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการห้องสมุดIT , สถิติการเข้าใช้บริการของห้องสมุด IT , สถิติการน านักเรียนเข้าใช้บริการ
ห้องสมุดIT , กิจกรรมเทคโนโลยีพาเพลิน , กิจกรรมนักส ารวจ ICT , กิจกรรมทันโลกทันเหตุการณ์ , โครงการ
แหล่งเรียนรู้ ผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน , กิจกรรมท่องโลกอินเตอร์เน็ต , โครงการพัฒนาการเขียนอ่าน , 
กิจกรรมรักการอ่าน , ตารางการใช้พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ , บันทึกการเข้าใช้พิพิธภัณฑ์ ,  
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  ควรให้ผู้เรียนด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ครูเป็นเพียงผู้ดูแล และ
ชี้แนะ เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าและเห็นความส าคัญ ห้องสมุด IT ควรจะมีการจัดกิจกรรมตอบปัญหาประจ า
สัปดาห์  โดยผู้เรียนค้นคว้าหาค าตอบจากห้องสมุด IT  แล้วมอบรางวัลเพื่อให้เกิดแรงจูงใจ , การบริการของ
กิจกรรมห้องสมุด IT   ควรมีการสรรหาเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์น้อย โดยให้มีผู้เรียนในทุกระดับชั้นฝึกฝนการท า
หน้าที่บรรณารักษ์ , ควรมีระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายให้มีความเสถียร เพื่อความสะดวกในการค้นคว้าข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียนและครูทุกท่านควรจัดท าโครงงานบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 13.2  ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ    

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ (8 กลุ่มสาระ) , โครงการส่งเสริมสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี , กิจกรรมปลูกพืชไร้ดิน , โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา , 
กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล , ผลงานนักเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง, รูปภาพการท างาน  , ความส าเร็จของ
งาน , ผลการประเมินความพอเพียงของผู้เรียน,  
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  ทุกห้องเรียน ทุกวิชาควรมีกิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึก การนิยม
ไทย และภูมิปัญญาไทยและการอนุรักษ์พลังงาน , ควรมีกิจกรรมรองรับเพ่ือต่อยอดจากกิจกรรมธนาคารขยะรี
ไซเคิล , ควรมีการบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงในแผนการจัดการเรียนรู้ 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558  ได้ระดับคุณภาพดี

เยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2559  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 13 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 13  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
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สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 13 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ 5 คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย 5.00  
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป (ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 

1. ควรบูรณาการต่อยอดจากกิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ และจากกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านต่าง ๆ ของ

ห้องสมุดIT / โรงเรียน ให้ผู้เรยีนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจนเกิดเป็นลักษณะนิสัย

ประจ าตัวของผู้เรียน 

 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ 13 
 ............................................................................................................................. ............................................... 
 .................................................................................. ..........................................................................................  
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป (ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 

1) .......................................................................... ............................................................................................  
2) ............................................................................................................................. ......................................... 
3) ............................................................................................................................. ......................................... 
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มาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อย
ละ) 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

14.1 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

92.72 
     

14.2 ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
สภาวะที่เสี่ยงต่อ โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทาง
เพศ 

97.00 
      

14.3 ผู้ เรียนเห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจกล้า
แสดงออกและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

98.00 
      

14.4 ผู้เรียนที่มีความรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะ ทัศนศิลป์ 
ดนตรี นาฏศิลป์และวรรณศิลป์ 

98.50 
      

14.5    ผู้เรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ 

98.00 
         

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 96.84       
 4.84       

ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 14.1 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ/กิจกรรมโภชนาการและอาหารปลอดภัย  โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ/
กิจกรรมการออกก าลังกายและนันทนาการ  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา  กิจกรรมกีฬาภายใน  กิจกรรมนันทนาการกายบริหาร  กิจกรรมกีฬานักเรียนสังกัดเมืองพัทยา  กิจกรรม
คลีนิคกีฬาภาคซัมเมอร์  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาโครงการต่างๆในชุมชน  กิจกรรมบริการอนามัยโรงเรียน  แบบ
สรุปผลภาวะโภชนาการ  กิจกรรมบริการอนามัยโรงเรียน  แบบสรุปผลภาวะโภชนาการ  กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพ 
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ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
1.กิจกรรมบางกิจกรรมยังไม่ต่อเนื่อง  ควรมีการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 
2.ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารและจัดกิจกรรมการออกก าลังกายที่ต่อเนื่อง 

จริงจัง 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารและจัดกิจกรรมการ

ออกก าลังกายท่ีต่อเนื่อง จริงจัง 
ตัวบ่งชี้ท่ี 14.2 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ โรคภัย อุบัติเหตุและ

ปัญหาทางเพศ  
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ/กิจกรรมการให้สุขศึกษาในโรงเรียน/ โครงการรณรงค์ปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา/กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน/ 
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด/กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด / กิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด  / 
กิจกรรมสุ่มตรวจสารเสพติด  / แผนการจัดการเรียนรู้  / โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา 
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดสารเสพติดและอบายมุข/กิจกรรมแกนน าเฝูาระวัง/โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดสารเสพติดและอบายมุข 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
1.สภาพแวดล้อมในชุมชนมีผลการเสี่ยงติดยาเสพติด 
2.ขาดการอบรมเกี่ยวกับสารเสพติด 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
1.ควรจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด 
2. ควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนกล้าแสดงออก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 14.3   ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองมีความม่ันใจกล้าแสดงออกและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ / กิจกรรมร้องเล่นเต้นร าน าพาไกลยาเสพ
ติด/กิจกรรม กิจกรรมอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พ้ืนเมือง / กิจกรรม
ประกวดมารยาท  /กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน/กิจกรรมสถิติการมาเรียนของนักเรียน 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
1.กิจกรรมทางเมืองพัทยาไม่เข้ามาจัดภายในโรงเรียน 
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2.ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนกล้าแสดงออก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 14.4  ผู้เรียนที่มีความรู้สึกซาบซ้ึงในศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์และวรรณศิลป์  
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/ภาพกิจกรรม  / กิจกรรมประกวดวาด
ภาพ/กิจกรรมการเรียนการสอนวงโยธวาธิต/ภาพกิจกรรม   

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
1.ระยะเวลาในการฝึกซ้อมน้อย 
2.ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของต้นสังกัดท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม

ภายในโรงเรียน 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
1.ควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนกล้าแสดงออก 
2.กิจกรรมควรมีหลากหลาย 
3. ผู้บริหารต้องคัดกรองกิจกรรมที่จะเข้าร่วมจากต้นสังกัด 

   
ตัวบ่งชีท้ี่ 14.5  ผู้เรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
  กิจกรรมกีฬาภายใน/กิจกรรมกีฬาภายใน/กิจกรรมกีฬานักเรียนสังกัดเมืองพัทยา/รูปภาพ
กิจกรรม/กิจกรรมการแข่งขันกีฬาโครงการต่างๆในชุมชน/กิจกรรมกีฬาภายใน/กิจกรรมกีฬานักเรียนสังกัดเมือง
พัทยา/รูปภาพกิจกรรม/กิจกรรมการแข่งขันกีฬาโครงการต่างๆในชุมชน 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
1.สถานที่ของโรงเรียนใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ 
2.มีการจัดงานในโรงยิมมากเกินไป 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
1.ควรจัดกีฬาหลากหลายประเภท 
2.ใช้สถานที่ให้เหมาะสม 
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558 ได้ระดับคุณภาพ ดี

มาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2559 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ       ไม่ด าเนินการ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 14 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 
สรุปว่า 
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 14  ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ 5 คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย 5.00 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ.......96.84............... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ 14 
 ............................................................................................................................. ............................................... 
 ............................................................................................................................. ............................................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 

1) ............................................................................................................................. ......................................... 
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2) .................................................................................. .................................................................................... 
3) ............................................................................................................................. ......................................... 

 
มาตรฐานที1่5 สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อย
ละ) 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ดี

เยี่ยม 
15.1 สถานศึกษาพัฒนาผู้ เรียนบรรลุตามเปูาหมาย 

ปรัชญา วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ปรากฏเป็น
ลักษณะเด่นของผู้เรียน 

93.33      

15.2 สถานศึกษาบรรลุผลการ พัฒนาปรากฏเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

100      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 96.67      
 4.83      

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 15.1 สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ปรากฏเป็น 
ลักษณะเด่นของผู้เรียน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาพ้ืนฐาน  โครงการบริหารจัดการ
และพัฒนาสถานศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการจัดท าหลักสูตรและเอกสารประกอบ
หลักสูตรสถานศึกษา โครงการการวัดผลและประเมินผลภายในสถานศึกษา โครงการพัฒนาการอ่านเขียน 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาไม่ครบองค์ประชุมจึงท าให้พบปัญหาในการลงมติในบาง
กรณีท่ีต้องมติในที่ประชุม,คณะกรรมการสถานศึกษาไม่มีส่วนร่วมการก าหนดนโยบายการด าเนินงานก ากับติดตาม
การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของสถานศึกษา ,บุคลากรเข้ามาใหม่และย้ายออกควรให้ความรู้แก่บุคลากรใหม่,
กิจกรรมภายนอกเข้ามามีส่วนในการบริหารจัดการ ศึกษาท าให้ไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติงานเป็นไม่เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
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  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
                    ผู้บริหารสถานต้องปรับแผนการบริหารสถานศึกษาให้สอดคล้องและสนับสนุนกับโครงการและ
กิจกรรมต่างๆเพ่ือจะได้บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 15.2สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนาปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

โครงการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา   โครงการนิเทศภายใน   โครงการแหล่งเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ(บ้านนาเกลือ)   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ(บ้าน
นาเกลือ) 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

มีบุคลากรใหม่ขาดความรู้ความเข้าใจมีผลต่อการท าโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป,ีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ,บุคลากรเข้ามาใหม่และย้าย
ออกควรให้ความรู้แก่บุคลากรใหม่,มีบุคลากรและนักเรียนใหม่เข้ามาและย้ายออกท าให้มีผลต่อการจัดการเรียนที่
ต่อเนื่อง,บุคลากรใหม่เข้ามาและ ย้ายออกท าให้ข้อมูลสารสนเทศท่ีไม่เป็นปัจจุบัน,กิจกรรมภายนอกเข้ามามีส่วนใน
การบริหารจัดการศึกษาท าให้ไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานเป็นไม่เป็นไปตาม
ปฏิทินปฏิบัติงาน, กิจกรรมภายนอกแทรกเข้ามามีส่วนท าให้การเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข   ลดกิจกรรมภายนอกแทรกเข้ามามีส่วนท าให้การเรียนการสอนไม่
ต่อเนื่อง 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558 ได้ระดับคุณภาพ ดี

เยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน 2559  ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   
 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 15ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 
สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 15  ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
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 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 15 สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ 5 คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย 5.00 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ 15 
 ............................................................................................................................. ............................................... 
 .................................................................................. ..........................................................................................  
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 

1) ............................................................................................................................. ......................................... 
2) ......................................................................................... ............................................................................. 
3) ............................................................................................................................. ......................................... 
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มาตรฐานที่ 16 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อย
ละ) 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ดี

เยี่ยม 
16.1 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึ งพอใจต่ อ

คุณภาพของผู้เรียน 
94.75     

 

16.2 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู 97.96      
16.3 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อ

ผู้บริหารสถานศึกษา 
98.50     

 

16.4 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อ
สถานศึกษา 

98.43     
 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 97.41      
 4.87      

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 16.1   ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 5 ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
                      กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง , กิจกรรมกรรมการเครือข่ายห้องเรียน, กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมกีฬาภายใน , กิจกรรมกีฬานักเรียนเมืองพัทยา แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนที่มี
ต่อนักเรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองในกิจกรรมอ่านออก
เขียนได้ 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ ร้อยละ2 ของผู้ปกครองไม่สามารถมาร่วมงานได้การประชุม 
และร่วมกิจกรรม ครั้งต่อไปมีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่หลากหลาย ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
และจัดการ 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข. 

- ควรจัดประชุมผู้ปกครองในวันหยุดราชการ 
- จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 16.2   ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  5 ดีเยีย่ม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษา  โครงการวันส าคัญของชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์  สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน  แบบรายงานผลการเรียนของนักเรียนประจ าปี
การศึกษา  กิจกรรมจัดสถานที่ให้บริการชุมชน  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรในสถานศึกษา  
แบบสอบถามความพึงพอใจกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และกรรมการเครือข่าย 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  ผู้ปกครองบางส่วนติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน
ให้และมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัย 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 16.3  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 5 ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  แบบสอบถามความพึงพอใจกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และกรรมการ
เครือข่าย  สถิติจ านวนนักเรียนเพิ่มขึ้น 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

- ผู้ปกครองบางส่วนติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข..สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน
ให้และมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัย 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 16.4  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา   
  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 5 ดีเยีย่ม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  ภาพถ่ายการสนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง  กิจกรรมเยี่ยมบ้าน  กิจกรรมโรงเรียนและชุมชนร่วมกันพัฒนาการศึกษา  รายงานประจ าตัวนักเรียน 
ปถ 5/2 สังเกตจากสภาพจริง  กิจกรรมจัดสถานที่ให้บริการชุมชน  แบบสอบถามความพึงพอใจกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง และกรรมการเครือข่าย 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

- ผู้ปกครองขาดความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม 
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- โรงเรียนควรจัดวิทยากรท้องถิ่นท่ีหลากหลายอาชีพมาให้ความรู้แก่นักเรียน 
- ควรให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมการเสนอความพึงพอใจในนโยบายผู้บริหารและการปฏิบัติงาน

ของครู 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2558 ไดร้ะดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน  2559 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

 ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 16 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สรุปว่า 
  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 16  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 5.00 ดีเยีย่ม 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 16 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง
และชุมชน 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จากระบบ 5 คะแนน   คือ มีค่าเฉลี่ย 5.00 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
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 เหตุปัจจัยที่ท าให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ 16 
 ................................................................................................................................................................ ............ 
 ..................................................................................................................... ....................................................... 
 ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุป(ไม่เกิน 3 ข้อ) และก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน 

1) ............................................................................................................................. ......................................... 
2) ......................................................................................... ............................................................................. 
3) ............................................................................................................................. ......................................... 

 

3.  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 3.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 1  ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเดก็ 

เป็นส าคัญ 
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน  โดยมีค่าเฉลี่ย 5.00  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

จุดเด่น ครูมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ให้ความรัก  ความเมตตา  เด็กทุกคนอย่าง
เสมอภาค มีความสามัคคี ท างานร่วมกันเป็นทีม และแสวงหาความรู้ในด้านเทคโนโลยี เพ่ือน ามา
พัฒนาการจัดสื่อการเรียนการสอน 
จุดที่ควรพัฒนา - ครูยังขาดความเข้าใจในด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน สถานศึกษาควรส่งเสริม
ให้ครูผู้สอนได้รับการอบรมด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน 

 - ควรจัดให้มีพ้ืนที่ ที่เป็นพ้ืนดิน หญ้า พ้ืนที่ส าหรับปลูกพืช ให้เด็กได้เรียนรู้
และสัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง 

 
มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉลี่ย   4.50    ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

จุดเด่น ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ และ น าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ       

          จุดที่ควรพัฒนา ครูจัดท าระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก รายงานผลและส่งต่อข้อมูล ขาดการต่อเนื่อง 
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มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 9 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย   
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน  โดยมีค่าเฉลี่ย 5.00 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

จุดเด่น เด็กมีสุขนิสัยในการล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร และหลังการใช้ห้องน้ า โดย
ที่คุณครูไม่ต้องคอยเตือน 
จุดที่ควรพัฒนา ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการเล่นที่ปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน และรู้จัก
การปฏิบัติตนที่ถูกต้องหลังการเล่น  ส่งเสริมการดูแลตนเองในการรักษาความสะอาดและสุข
นิสัยอนามัยที่ดี พร้อมทั้งการรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ 

 
มาตรฐานที่ 10 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเหมาะสมตามวัย   
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน  โดยมีค่าเฉลี่ย 5.00 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น เด็กมีความร่าเริง สดชื่น แจ่มใส และมีความสุขในการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหว  
 จุดที่ควรพัฒนา  เด็กยังขาดความมั่นใจ ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น  

มาตรฐานที่ 11 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย  
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน  โดยมีค่าเฉลี่ย 5.00  ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

จุดเด่น เด็กมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีน้ าใจ มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และผู้อ่ืน เป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว ชุมชน เชื่อฟังค าสั่งสอนของผู้ใหญ่ รู้จักการเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี 
จุดที่ควรพัฒนา ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าของ น้ า ไฟทรัพยากร
สิ่งของ โดยใช้นิทานบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ ข่าวสารจากสื่อต่าง มาน าเสนอให้เด็ก
เห็นผลกระทบเมื่อไม่รู้จักประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และรู้จักน าสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์ 
เพ่ือเพ่ิมคุณค่า 
 

มาตรฐานที่ 12 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย  
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน  โดยมีค่าเฉลี่ย 5.00 ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม  

จุดเด่น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆท่ีเหมาะสมตามวัย ได้ลงมือกระท าด้วยตัวเอง ได้
ส ารวจ ใช้เหตุผลและแสวงหาค าตอบจากกิจกรรมทางกายและทางสมอง มีวิธีการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ รู้จักตั้งค าถามว่า ท าอย่างไร อะไรบ้าง เกิดประสบการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ เรียนรู้จักการค้นคว้าในการสร้างองค์ความรู้ ท าให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อแสวงหา
ความรู้ในห้องเรียน 
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จุดที่ควรพัฒนา ยังมีเด็กท่ีขาดทักษะความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ขาดทักษะพ้ืนฐานการ
เชื่อมโยงกับไปสู่การปฏิบัติยังไม่คลอบคลุมกับการใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

มาตรฐานที่ 14 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน  
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน  โดยมีค่าเฉลี่ย 5.00  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

จุดเด่น ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครูในด้านการจัดการเรียนการสอนการจัดเด็กมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ มีความพึงพอใจต่อผู้บริหารและสถานศึกษาที่สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ 
จุดที่ควรพัฒนา บริการ เข้า-ออก ประตูโรงเรียนควรแจ้งเวลาให้ชัดเจนเพราะบางครั้งผู้มาแล้ว
ไม่สามารถน ารถเข้ามาได้ 

 
3.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 

มาตรฐานที่ 1   ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็ก 
เป็นส าคัญ 

 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน  โดยมีค่าเฉลี่ย  5.00  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
จุดเด่น   ครูมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  มี

ความรู้ ความเข้าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล  มีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและ น าไป
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  สามารถบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก  มีการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  มีการศึกษา วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน 

จุดที่ควรพัฒนา ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัด

การศึกษา 

 ผลการประเมิน   ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉลี่ย 5.00 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
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 จุดเด่นด้านผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผู้น า สามารถบริหารงานอย่างมี
คุณภาพในส่วนของการพัฒนาศักยภาพครู ครูควรได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร แผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องตรงตามหลักสูตรและทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับสังคมปัจจุบัน 
มาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน  โดยมีค่าเฉลี่ย  5.00 ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น มีอาคารสถานที่เพียงพอ และมีสภาพแวดล้อมเหมาะสม 
    จุดที่ควรพัฒนา เร่งซ่อมแซมส่วนที่ช ารุด จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการเรียนการสอนให้
เพียงพอ มีการจัดอมรมให้ความรู้บุคลากรในด้าน IT จัดห้องพยาบาลไว้บริการนักเรียน ควรมีรถส่งนักเรียนไป
โรงพยาบาล 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา 

มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

 ผลการประเมินได้มาตรฐาน  โดยมีค่าเฉลี่ย  5.00 ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างเป็น
ระบบ 
 จุดที่ควรพัฒนา   ควรติดตามงานเป็นระยะๆและต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอ 

มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 ผลการประเมิน.ได้มาตรฐาน  โดยมีค่าเฉลี่ย  5.00 ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

 จุดเด่น  สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับผู้เรียน และบริบท
ของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน   สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  สถานศึกษา
ด าเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
 จุดที่ควรพัฒนา  สื่อบางประเภทช ารุด ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม  และสื่อบางประเภทที่ได้รับ
การสนับสนุนจากต้นสังกัดไม่สามารถน ามาใช้กับผู้เรียนได้ 
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มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน      โดยมีค่าเฉลี่ย  5.00 ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น 
  1. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการน าแหล่งเรียนรู้ภายในไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  2. ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
 จุดที่ควรพัฒนา 
   1. สถานศึกษาควรจัดท าแผนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชัดเจนเพ่ือให้
ครูผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. สถานศึกษาควรปรับปรุงข้อมูลทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน
และอยู่ในรูปแบบสารสนเทศง่ายต่อการน าไปใช้งาน 
   3. สถานศกึษาควรมีห้องสมุดส าหรับให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ที่
หลากหลาย 
 4. สถานศึกษาหรือครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรจัดหาครูภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
น้อยกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 1-2 คน มาให้ความรู้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่หลากหลาย 

 

มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพ  โดยมีค่าเฉลี่ย  5.00  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  จุดเด่น  สถานศึกษามีการจัดท า โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการบริหาร
จัดการและพัฒนาสถานศึกษา โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน โครงการวัดผลและประเมินผลภายใน
สถานศึกษา โครงการแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ) กิจกรรมจากใจถึงใจ กิจกรรมครู
ชุมชน เป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
  จุดที่ควรพัฒนา  สถานศึกษาจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรยังไม่เข้าใจในเรื่องมาตรฐานการศึกษา
และระบบประกันคุณภาพ  มีการติดตามประเมินตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างควรมีการจัดท าเอกสาร 
ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ  ควรติดตามประเมินตรวจสอบคุณภาพการจัด
การศึกษาอย่างเป็นระบบ 

มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 

 ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพ  โดยมีค่าเฉลี่ย  5.00 ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
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 จุดเด่น  โครงการพัฒนาการอ่านและการเขียนของโรงเรียนตามอัตลักษณ์  ซึ่งมีการด าเนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง   และมีการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
 จุดที่ควรพัฒนา  ควรจัดหาสื่อ/อุปกรณ์และกระบวนการสอนอื่นๆ เพ่ือส่งเสริมในโครงการ
พัฒนาการอ่าน การเขียน  ท าการนิเทศครูอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าผลไปพัฒนา  ควรมีการจัดหาเจ้าหน้าที่ดูแล
พิพิธภัณฑ์เพ่ือดูแลสารสนเทศและอ านวยความสะดวกกับผู้เยี่ยมชม 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน  โดยมีค่าเฉลี่ย 5.00 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น 

1. ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือได้ 
2. ผู้เรียนมีความกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผู้เรียนยังขาดความประหยัดและใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมไม่คุ้มค่า 
2. ผู้เรียนยังขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมาย 
3. ควรมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาให้มากขึ้น 

 

มาตรฐานที่ 10 ผู้เรียนมีความรู้ และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซียน 

 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน  โดยมีค่าเฉลี่ย  4.50 ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 จุดเด่น  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและรับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียน  
ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาอาเซียน  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
 จุดที่ควรพัฒนา  ผู้เรียนบางส่วนยังขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษา
เพ่ือนบ้านและทักษะอาชีพ 
มาตรฐานที่ 11 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดี

ต่ออาชีพสุจริต 

 ผลการประเมนิ  ได้มาตรฐาน  โดยมีค่าเฉลี่ย  4.50 ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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 จุดเด่น  โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน เช่น ปลูกผักไร้ดินและ
กิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพ    
 จุดที่ควรพัฒนา  ควรมีการจัดหาตลาดเพ่ือรองรับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการท ากิจกรรมเสริมสร้าง
รายได้ และสถานที่ในการปลูกผักไร้ดิน 
 
มาตรฐานที่ 12 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน  โดยมีค่าเฉลี่ย  5.00   ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด  ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

  จุดที่ควรพัฒนา  ผู้เรียนร้อยละ 17.60 เป็นกลุ่มอ่อน ต้องได้รับการพัฒนาทักษะ  กระบวนการ
คิด   
 
มาตรฐานที่ 13 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน  โดยมีค่าเฉลี่ย  5.00 ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น  ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 จุดที่ควรพัฒนา  ผู้เรียนบางส่วนไม่ค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองได้  สื่อและเทคโนโลยีที่จะให้
นักเรียนสืบค้นไม่สามารถสืบค้นได้เนื่องจากระบบอินเตอร์เน็ต  สัญญาณไม่เสถียร 
 

มาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมสีุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ  

 ผลการประเมินได้มาตรฐาน       โดยมีค่าเฉลี่ย 5.00 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น 
 สถานศึกษาและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการให้ความรู้เรื่องสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
และมีสุนทรียภาพ ภายในสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 
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1. ควรปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการจัดมีสุขนิสัย สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์สูงสุด 

2. หน่วยงานต้นสังกัด และโรงเรียนควรสนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมเรื่องการมีสุขนิสัย 
สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพผู้เรียนทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง  

 

มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น  

 ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพ โดยมีค่าเฉลี่ย 5.00  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น มีโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องและสนับสนุนให้สามารถบรรลุเปูาหมาย 
 จุดที่ควรพัฒนา   

- การประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ียังมาเข้าประชุมไม่ครบ 

- การมกีิจกรรมภายนอกแทรกเข้ามามีส่วนท าให้การเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ 16 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
 ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพ โดยมีค่าเฉลี่ย 5.00 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 จุดเด่น  โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ให้บริการกับประชาชนทั่วไป  มีความสะอาด 
การเดินทางสะดวก  อัตลักษณ์ของโรงเรียนที่เน้นการอ่านออกเขียนได้  นักเรียนมีความสามารถในด้านกีฬา              
ฟุตซอล ฟุตบอล และประเภทกรีฑาในการแข่งขันกีฬาในสังกัดเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
การส่งเสริมนักเรียนด้านดนตรี โรงเรียนมีวงโยธวาทิต  นักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันต่าง ๆ โรงเรียนมี                         
การส่งเสริมด้านภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) โดยมีครูต่างชาติเข้าสอนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง/ห้องเรียน ตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนมีการส่งเสริมด้านเทคโนโลยี โดยมีห้องสมุด IT  มีการจัดการ
เรียนการสอนคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบโครงงาน เน้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ในทุกระดับชั้น 
 จุดที่ควรพัฒนา สถานศึกษาควรเพิ่มระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร
ข่าวสารต่างๆของโรงเรียนกับผู้ปกครอง   ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวต่างๆเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนให้กับ
ผู้ปกครองได้รับทราบให้มากกว่านี้   
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4.   ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.1   ผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย 
  ผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  โรงเรียนได้ท าการประเมินพัฒนาการด้าน
ร่างกาย  ด้านอารมณ์-จิตใจ  ด้านสังคม  และด้านสติปัญญา  แสดงผลการประเมินดังตารางต่อไปนี้ 
 

ชั้นอนุบาล 

ปีท่ี 

จ านวน 

นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยพัฒนาการด้าน 
รวม 

เฉลี่ย 

รวม 

ระดับ 

คุณภาพ ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 

1 98 2.86 2.84 2.77 2.79 11.26 2.81 ดี 

2 105 2.93 2.93 2.95 2.92 11.73 2.93 ดี 

3 94 2.90 2.95 2.94 2.83 11.26 2.80 ดี 

รวม 297 8.69 8.72 8.66 8.54 34.61 8.65  

เฉลี่ยรวม  2.89 2.72 2.66 2.54  2.84  

ระดับคณุภาพ  ดี ดี ดี ดี   ดี 
       

  สรุปผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนปีการศึกษา 2559 
  ผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 

 พัฒนาการด้านร่างกาย    มีค่าเฉลี่ย  2.86  ระดับคุณภาพ  ดี    
 พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ    มีค่าเฉลี่ย  2.84  ระดับคุณภาพ  ดี    
 พัฒนาการด้านสังคม   มีค่าเฉลี่ย  2.77  ระดับคุณภาพ  ดี    
 พัฒนาการด้านสติปัญญา  มีค่าเฉลี่ย  2.79  ระดับคุณภาพ  ดี    
 เฉลี่ยรวมทั้ง 4  ด้าน   มีค่าเฉลี่ย  2.81  ระดับคุณภาพ  ดี    

   
  ผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 

 พัฒนาการด้านร่างกาย    มีค่าเฉลี่ย  2.93  ระดับคุณภาพ  ดี    
 พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ     มีค่าเฉลี่ย  2.93  ระดับคุณภาพ  ดี    
 พัฒนาการด้านสังคม   มีค่าเฉลี่ย  2.95  ระดับคุณภาพ  ดี    
 พัฒนาการด้านสติปัญญา  มีค่าเฉลี่ย  2.92  ระดับคุณภาพ  ดี    
 เฉลี่ยรวมทั้ง 4  ด้าน   มีค่าเฉลี่ย  2.93  ระดับคุณภาพ  ดี    
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  ผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 
 พัฒนาการด้านร่างกาย    มีค่าเฉลี่ย  2.90  ระดับคุณภาพ  ดี    
 พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ     มีค่าเฉลี่ย  2.95  ระดับคุณภาพ  ดี    
 พัฒนาการด้านสังคม   มีค่าเฉลี่ย  2.94  ระดับคุณภาพ  ดี    
 พัฒนาการด้านสติปัญญา  มีค่าเฉลี่ย  2.83  ระดับคุณภาพ  ดี    
 เฉลี่ยรวมทั้ง  4  ด้าน   มีค่าเฉลี่ย  2.80  ระดับคุณภาพ  ดี    

 
 4.2  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
โดยใช้เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะท างานประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ นักบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ผู้บริหารสถานศึกษา และครูปฏิบัติการสอน จัดท าขึ้นเพ่ือ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้นักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที ่6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 การประเมินในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเปูาหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละ
ชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3) จึงออกแบบเครื่องมือวัดสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน ดังนี้ 

 1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
 2.  ความสามารถในการคิด 
 3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) สังกัดเมืองพัทยา  ได้ด าเนินการประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน  121 คน ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 122 คน และมัธยมศึกษาปีที่ 
3 จ านวน  56  คน รวมจ านวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน จ านวน  299  คน โดยจัดการประเมินในวันที่ 22 
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  โดยมีผลการประเมินดังตารางต่อไปนี้ 
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ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
 

ระดับชั้น 
จ า

นว
นผ

ู้เข
้าส

อบ
(ค

น)
 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในด้านความสามารถใน
การ 

รวม 
สื่อสาร คิด แก้ปัญหา ใช้ทักษะ

ชีวิต 

ใช้
เทคโนโลยี 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

ประถมศึกษาปีที่ 3/1 32 8.00 80.00 6.89 68.90 5.67 56.70 8.67 86.70 3.78 37.80 6.60 66.02 

ประถมศึกษาปีที่ 3/2 31 8.00 80.00 7.00 70.00 6.67 66.70 8.56 8.56 4.44 44.40 6.93 69.34 

ประถมศึกษาปีที่ 3/3 31 8.13 81.30 6.53 65.30 6.13 61.30 7.60 76.00 4.40 44.40 6.56 65.58 

ประถมศึกษาปีที่ 3/4 30 7.64 76.40 7.00 70.00 6.79 67.90 8.43 84.30 4.50 45.00 6.87 68.72 

รวม 121 31.77 317.70 27.42 274.20 25.26 252.60 33.26 255.56 17.12 171.60 26.97 269.66 

คะแนนเฉลี่ย   7.94 6.86 6.32 8.32 4.28 6.74 
ร้อยละเฉลี่ย  79.43 68.55 63.15 83.15 42.80 67.42 

 
สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

1. ความสามารถในการสื่อสาร  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 7.94 คิดเป็นร้อยละ  79.43 
2. ความสามารถในการคิด     นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 6.86 คิดเป็นร้อยละ  68.55 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 6.32 คิดเป็นร้อยละ  63.15 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 8.32 คิดเป็นร้อยละ  83.15 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 4.28 คิดเป็นร้อยละ  42.80 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนรวมทุกด้าน  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 6.74 คิดเป็นร้อยละ  67.42 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ย 4.28  
ซึ่งเป็นคะแนนที่ต่ าที่สุด 
แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนทางด้านการใช้เทคโนโลยีให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3  ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560   เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึน 
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ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
 

ระดับชั้น 
จ า

นว
นผ

ู้เข
้าส

อบ
(ค

น)
 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในด้านความสามารถ
ในการ 

รวม 
สื่อสาร คิด แก้ปัญหา ใช้ทักษะ

ชีวิต 

ใช้
เทคโนโลยี 

คะ
แน

น
เฉ

ลี่ย
 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

น
เฉ

ลี่ย
 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

น
เฉ

ลี่ย
 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

น
เฉ

ลี่ย
 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

น
เฉ

ลี่ย
 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

น
เฉ

ลี่ย
 

ร้อ
ยล

ะ 

ประถมศึกษาปีที่ 6/1 32 8.00 80.00 6.69 66.90 7.23 72.30 7.38 73.80 3.46 34.60 6.55 65.52 

ประถมศึกษาปีที่ 6/2 32 8.00 80.00 6.73 67.30 6.73 67.30 7.91 79.10 4.55 45.50 6.78 67.84 

ประถมศึกษาปีที่ 6/3 29 7.89 78.90 7.11 71.10 7.67 76.70 8.33 83.30 3.56 35.60 6.91 69.12 

ประถมศึกษาปีที่ 6/4 31 7.36 73.60 6.64 66.40 6.18 61.80 8.00 80.00 4.64 46.40 6.56 65.64 

รวม 124 31.25 312.50 27.17 271.70 27.81 278.10 31.62 316.20 16.21 162.10 26.81 268.12 

คะแนนเฉลี่ย   7.81 6.79 6.95 7.91 4.05 6.70 
ร้อยละเฉลี่ย  78.13 67.93 69.53 79.05 40.53 67.03 

 
สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

1. ความสามารถในการสื่อสาร  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 7.81 คิดเป็นร้อยละ  78.13 
2. ความสามารถในการคิด     นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 6.79 คิดเป็นร้อยละ  67.93 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 6.95 คิดเป็นร้อยละ  69.53 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 7.91 คิดเป็นร้อยละ  79.05 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 4.05 คิดเป็นร้อยละ  40.53 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนรวมทุกด้าน  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 6.70       คิดเป็นร้อยละ  67.03 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ย 4.05  
ซึ่งเป็นคะแนนที่ต่ าที่สุด 
แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนทางด้านการใช้เทคโนโลยีให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6  ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560   เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึน 
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ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ระดับชั้น 
จ า

นว
นผ

ู้เข
้าส

อบ
(ค

น)
 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในด้านความสามารถใน
การ 

รวม 
สื่อสาร คิด แก้ปัญหา ใช้ทักษะ

ชีวิต 

ใช้เทคโนโลยี 

คะ
แน

น
เฉ

ลี่ย
 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

น
เฉ

ลี่ย
 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

น
เฉ

ลี่ย
 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

น
เฉ

ลี่ย
 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

น
เฉ

ลี่ย
 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

น
เฉ

ลี่ย
 

ร้อ
ยล

ะ 

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 28 8.10 81.00 6.80 68.00 6.60 66.00 7.90 79.00 4.40 44.00 6.76 67.60 

มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 29 7.88 78.80 6.38 63.80 7.13 71.30 8.00 80.00 4.00 40.00 6.68 66.78 

รวม 57 15.98 159.80 13.18 131.80 13.73 137.30 15.90 159.00 8.40 84.00 13.44 134.38 

คะแนนเฉล่ีย  7.99 6.59 6.87 7.95 4.20 6.72 
ร้อยละเฉลี่ย  79.90 65.90 68.65 79.50 42.00 67.19 

 
สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

1. ความสามารถในการสื่อสาร  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 7.99 คิดเป็นร้อยละ  79.90 
2. ความสามารถในการคิด     นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 6.59 คิดเป็นร้อยละ  65.90 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 6.87 คิดเป็นร้อยละ  68.65 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 7.95 คิดเป็นร้อยละ  79.50 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 4.20 คิดเป็นร้อยละ  42.00 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนรวมทุกด้าน  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 6.72       คิดเป็นร้อยละ  67.19 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ย 4.20  
ซึ่งเป็นคะแนนที่ต่ าที่สุด 
แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนทางด้านการใช้เทคโนโลยีให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6  ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560   เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึน 
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 4.3   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระทุกระดับชั้น 
 4.3.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไปทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2559 
ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

จ านวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

ร้อยละของนกัเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับดี(๓)ขึน้ไป ร้อยละ 

เฉลี่ยของ 

กลุ่มสาระ 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

1. ภาษาไทย 732 82.20 63.08 64.52 25.60 52.25 16.13 50.63 

2. คณิตศาสตร ์ 732 93.22 71.54 68.55 40.00 38.74 39.52 58.59 

3. วิทยาศาสตร ์ 732 64.41 33.85 48.39 46.40 61.26 29.03 47.22 

4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 732 86.44 71.54 62.90 60.00 65.77 60.48 67.86 

ประวัติศาสตร ์ 732 72.88 61.54 55.65 71.20 58.56 74.19 65.67 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 732 100.0 99.23 75.81 76.00 93.69 87.90 88.77 

6. ศิลปะ 732 94.92 94.62 78.23 68.00 70.27 85.48 81.92 

7. การงานอาชีพ และเทคโนโลย ี 732 88.14 94.62 84.68 98.40 69.37 87.90 87.18 

8. ภาษาต่างประเทศ 732 86.44 96.15 33.87 49.60 38.74 48.39 58.87 

ร้อยละเฉลี่ยของระดับชัน้ 404.47 85.40 76.24 63.62 59.47 60.96 58.78  
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ระดับมัธยมศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จ านวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการ

เรียนระดับดี(๓)ขึ้นไป 

ร้อยละ 

เฉลี่ยของ 

ม.1 ม.2 ม.3 กลุ่มสาระ 

1. ภาษาไทย 208 28.58 34.78 26.46 29.94 

2. คณิตศาสตร์ 208 46.53 28.26 35.87 36.89 

3. วิทยาศาสตร์ 208 28.50 31.16 38.47 32.71 

4. สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
208 41.10 68.84 66.61 

58.85 

5. ประวัติศาสตร์ 208 34.88 52.90 60.71 49.50 

1. สุขศึกษาและพลศึกษา 208 39.78 52.90 58.01 50.23 

2. ศิลปะ 208 26.76 39.13 36.75 34.21 

3. การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 208 46.58 62.32 55.56 54.82 

4. ภาษาต่างประเทศ 208 24.17 24.64 24.02 24.28 

ร้อยละเฉลี่ยของระดับชั้น 123.81 35.21 43.88 44.72   
 

 4.4  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2559 
 

ระดับชั้น 

คะแนนเฉลี่ยรายกลุม่สาระการเรียนรู้ 
คะแนน

เฉลี่ยรวม 
คะแนนเฉลี่ย

รวม 
ผลต่าง

คะแนน 2 ปี 

ภาษา สังคม ภาษา คณิต วิทยา (ปีปัจจุบัน) ย้อนหลัง 1 ปี การศึกษา 

ไทย ศึกษา อังกฤษ ศาสตร์ ศาสตร์ ปี 2559 ปี 2558   

ประถมศึกษาปีที่ 6 55.87 46.25 39.66 42.29 40.84 44.98 43.38 1.6 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 44.21 46.57 29.70 24.14 34.19 35.76 37.71 -1.95 
   
หมายเหตุ : ผลต่างคะแนนถ้าปีปัจจุบันคะแนนเฉลี่ยมีผลต่างลดลงต่ ากว่าปีที่ผ่านมาให้ใส่ค่าเป็นลบฃ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 276 

 

4.5  ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National  Test : NT)                                  
ปีการศึกษา 2559   

 

ระดับชั้น 
คะแนนเฉลี่ยรายด้าน คะแนนเฉลี่ยรวม 

ภาษา ค านวณ เหตุผล ปี 2559 

ประถมศึกษาปีที่ 3 49.41 36.46 52.50 46.12 
   
 4.6  ผลการทดสอบอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2559   
 

ระดับชั้น 
คะแนนเฉลี่ยรายด้าน คะแนนเฉลี่ยรวม 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง การเขียน ปี 2559 

ประถมศึกษาปีที่ 1 33.74 21.47 22.53 77.74 

ประถมศึกษาปีที่ 2 36.43 25.31 22.42 84.15 

ประถมศึกษาปีที่ 3 31.80 15.61 17.85 65.26 

ประถมศึกษาปีที่ 4 25.97 16.56 24.29 66.82 
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 4.7   ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปีการศึกษา 2559 
 

ระดับชั้น 

จ านวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 118 99 83.90 19 16.10 0 0.00 0 0.00 

ประถมศึกษาปีที่ 2 130 73 56.15 56 43.08 1 0.77 0 0.00 

ประถมศึกษาปีที่ 3 124 123 99.19 0 0.00 0 0.00 1 0.81 

ประถมศึกษาปีที่ 4 126 125 99.21 0 0.00 0 0.00 1 0.79 

ประถมศึกษาปีที่ 5 113 102 90.27 9 7.96 0 0.00 2 1.77 

ประถมศึกษาปีที่ 6 121 120 99.17 0 0.00 0 0.00 1 0.83 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 

เทอม1 81 16 19.75 62 76.54 3 3.70 0 0.00 

เทอม2 80 9 11.25 70 87.50 0 0.00 1 1.25 

รวม 161 25 15.53 132 81.99 3 1.86 1 0.62 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 

เทอม1 69 40 57.97 23 33.33 3 4.35 3 4.35 

เทอม2 69 29 42.03 35 50.72 0 0.00 5 7.25 

รวม 138 69 50.00 58 42.03 3 2.17 8 5.80 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 

เทอม1 58 44 75.86 14 24.14 0 0.00 0 0.00 

เทอม2 59 40 67.80 14 23.73 0 0.00 5 8.47 

รวม 117 84 71.79 28 23.93 0 0.00 5 4.27 

รวม 1148 820 302 7 19 

ร้อยละเฉลี่ย 100.00 71.43 26.31 0.61 1.66 
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 4.8   ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ปีการศึกษา 2559 
 

ระดับชั้น 

จ านวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขยีน 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 118 99 83.90 19 16.10 0 0.00 0 0.00 

ประถมศึกษาปีที่ 2 130 73 56.15 56 43.08 1 0.77 0 0.00 

ประถมศึกษาปีที่ 3 124 123 99.19 0 0.00 0 0.00 1 0.81 

ประถมศึกษาปีที่ 4 126 125 99.21 0 0.00 0 0.00 1 0.79 

ประถมศึกษาปีที่ 5 113 102 90.27 9 7.96 0 0.00 2 1.77 

ประถมศึกษาปีที่ 6 121 120 99.17 0 0.00 0 0.00 1 0.83 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 

เทอม 1 81 16 19.75 62 76.54 3 3.70 0 0.00 

เทอม 2 80 9 11.25 70 87.50 0 0.00 1 1.25 

รวม 161 25 15.53 132 81.99 3 1.86 1 0.62 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 

เทอม 1 69 40 57.97 23 33.33 3 4.35 3 4.35 

เทอม 2 69 29 42.03 35 50.72 0 0.00 5 7.25 

รวม 138 69 50.00 58 42.03 3 2.17 8 5.80 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 

เทอม 1 58 44 75.86 14 24.14 0 0.00 0 0.00 

เทอม 2 59 40 67.80 14 23.73 0 0.00 5 8.47 

รวม 117 84 71.79 28 23.93 0 0.00 5 4.27 

รวม 1148 579 508 42 19 

ร้อยละเฉลี่ย 100.00 50.44 44.25 3.66 1.66 
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 4.9   ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา 2559 

ระดับชั้น 

จ านวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านหรือไม่ผ่าน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 118 118 100.00 0 0.00 

ประถมศึกษาปีที่ 2 130 130 100.00 0 0.00 

ประถมศึกษาปีที่ 3 124 123 99.19 1 0.81 

ประถมศึกษาปีที่ 4 126 125 99.21 1 0.79 

ประถมศึกษาปีที่ 5 113 111 98.23 2 1.77 

ประถมศึกษาปีที่ 6 121 120 99.17 1 0.83 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 

เทอม 1 81 81 100.00 0 0.00 

เทอม 2 80 79 98.75 1 1.25 

รวม 161 160 99.38 1 0.62 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 

เทอม 1 69 66 95.65 3 4.35 

เทอม 2 69 64 92.75 5 7.25 

รวม 138 130 94.20 8 5.80 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 

เทอม 1 58 58 100.00 0 0.00 

เทอม 2 59 54 91.53 5 8.47 

รวม 117 112 95.73 5 4.27 

รวม 1148 1129 885.11 19 14.89 

ร้อยละเฉลี่ย 100.00 98.34 1.66 
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ตอนที่ 4 

สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 
 
 จากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ผลการประเมินพัฒนาการ และผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษา   
ปีที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สถานศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผล                  
การพัฒนาและวางแนวทางการน าไปใช้พัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ดังนี้ 
 
1. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวม 
1.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ด้านปัจจัยทางการศึกษา 
  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ให้ความรัก  ความเมตตา  เด็กทุกคนอย่างเสมอภาค 
มีความสามัคคี ท างานร่วมกันเป็นทีม มีการวิเคราะห์ศักยภาพ   และเข้าใจเด็กเป็นรายบุคคล  การประเมิน
พัฒนาการมีสอดคล้องกับสภาพจริงเหมาะสมกับวัย และน าผลการประเมิน มาพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ มี
การบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและสามารถจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม  ด้านผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผู้น า สามารถบริหารงานอย่างมีคุณภาพ ในส่วน
ของการพัฒนาศักยภาพครู ครูควรได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การท าโครงงาน วิจัย และแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องตรงตามหลักสูตรปฐมวัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับสังคมปัจจุบัน  
  
 ด้านกระบวนการทางการศึกษา 
  สถานศึกษาส่งเสริมก ากับดูแลให้ครูท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้เหมาะสมกับเด็ก
และบริบทของท้องถิ่น ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีและสาระสนเทศและพัฒนานวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใน
ส่วนของการพัฒนา สถานศึกษาควรส่งเริมการก ากับดูแลช่วยเหลือเด็ก รายงานผลการวางแผนการส่งต่อข้อมูล
นักเรียนอย่างมีระบบ และนิเทศติดตามผลการจัดประสบการณ์ และสะท้อนผลกลับเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพ 
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 ด้านผลผลิตทางการศึกษา 
   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย สมรรถภาพทางกายและกลไกเหมาะสม มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ และความปลอดภัยของตนเอง ด้านอารมณ์ – จิตใจ เด็กมีความร่าเริง แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สนใจ 
ชื่นชมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ ด้านสังคมเด็กมีความกตัญญูกตเวที มีมารยาท 
ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน  และด้านสติปัญญาเด็ก
มีทักษะความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นตามหลักสูตร  มีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารเหมาะสมตามวยั รู้จักแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง และรักการเรียนรู้ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อพัฒนาการของผู้เรียน พึงพอใจต่อครู และผู้บริหาร 
เด็กควรได้รับการพัฒนาด้านการความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ กล้าแสดงออกน าเสนอผลงาน น าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน  
 
 1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้านปัจจัยทางการศึกษา  
  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ครูมีความรู้ 
ความเข้าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ครูมี
มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและน าไปจั ดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  บริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และน าผลไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน  ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล ด าเนินงานตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ กลยุทธ์  ได้ก าหนดโครงการและกิจกรรมของโรงเรียนด าเนินไป
ตามกระบวนการที่วางไว้ ผลการด าเนินงานประสบความส าเร็จทุกโครงการและทุกกิจกรรม สิ่งที่ได้รับการชี้แนะใน
การประเมินภายในสถานศึกษา แล้วให้สถานศึกษาจัดท าแผนกลยุทธ์ 5 ปี เป็นแผนแม่บทของสถานศึกษาต่อไป 
 

ด้านกระบวนการทางการศึกษา  
สถานศึกษามีการกระจายอ านาจบริหารและตรวจสอบถ่วงดุล โดยคณะกรรมการมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาการศึกษา จัดท าและบริหารหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างหลากหลาย มาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา เพ่ือรองรับระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและระบบประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาโดยจัดโครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น ซ่ึงยังต้องพัฒนาในส่วนของการผลิตและใช้สื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และการ
สร้างคู่มือนิเทศการสอนให้มีความชัดเจนเพื่อสะดวกในการปฏิบัติ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดการศึกษาให้มากขึ้น 
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 ด้านผลผลิตทางการศึกษา 
   สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องและสนับสนุนให้สามารถบรรลุเป้าหมาย  ที่ส่งเสริม
ประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  ซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ผู้เรียนมีความกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ  ปฏิบัติตนภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและรับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมือง
อาเซียน  ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และอาเซียน  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์ ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  และมีสุนทรียภาพ 

โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

1. โครงการพัฒนาการเขียนอ่าน 
 

-  บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือ 
-  ก าหนดให้เป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน 
-  เป็นนโยบายจากส านักการศึกษาเมืองพัทยา 

2. โครงการพิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์
(บ้านนาเกลือ) 

-  ชุมชนมีส่วนร่วมในรูปคณะกรรมการ 
-  งบประมาณจากบุคคลภายนอก 
-  อาคารพิพิธภัณฑ์ เป็นอาคารเก่าแก่มีอายุ 83 ปี 

3. โครงการระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

-  ผู้บริหารเป็นวิทยากรของกรมฯมีความรู้ในเกี่ยวกับระบบประกัน 
   คุณภาพการศึกษา 
-  มีห้องประกันคุณภาพการศึกษาเป็นสัดส่วน 

4. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
โครงงาน 8 กลุ่มสาระฯ  

- ผู้บริหารให้ความส าคัญกับงานวิชาการ 
- คณะครูเห็นความส าคัญและจ าเป็นในการท าโครงการ  เพราะเป็นส่วน
หนึ่งของการประเมินผลงาน 

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้าน
สติปัญญาเด็กปฐมวัย 

- บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือ 
- ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  ด้าน
อารมณ์จิตใจ ด้านสังคม  และด้านสติปัญญา 
-  ผู้บริหารมีงบประมาณ / วัสดุที่เอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาการ 

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้าน
อารมณ์เด็กปฐมวัย 
 

- บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือ 
- ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ 
-  ผู้บริหารมีงบประมาณ / วัสดุที่เอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาการ 
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2.  จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
      2.1 วิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมิน 
ปัจจัยภายใน 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
1.  ผู้บริหารมีภาวะผูน้ า และบรหิารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาลอยา่งมีคุณภาพ 
2.  บุคลากรจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีและสูงกว่า
ระดับปริญญาตรีมีจ านวนเพียงพอและมีความรับผดิชอบ
สูง 
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขนิสัย สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ด ี
4. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม บรรยากาศร่มร่ืน สะอาด 
สวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และบริการชุมชน 
5. สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก  มีการน าผลการประเมินมาพัฒนา
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6. สถานศึกษามีการปรบัปรุง พฒันาหลักสูตร 
สถานศึกษาอยา่งต่อเนื่อง 
7. สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยปีระกอบการสอนเพียงพอ 
8. สถานศึกษาสนับสนนุให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอยา่ง
ต่อเนื่อง 
9.  สถานศึกษามีโครงสร้างบริหารงานชัดเจน มบีุคลากร
ที่ทุกคนเข้าใจบทบาทหนา้ที่ของตนเองและมีการท างาน
เป็นทีม 
10. สถานศึกษามีพิพิธภัณฑ์เปน็เอกลักษณ์  และแหล่ง
เรียนรู้ให้ผู้เรียนและชุมชน 
11. สถานศึกษามีโครงการพฒันาการอ่านเขียนของ
ผู้เรียนเป็นที่พงึพอใจต่อชุมชน 

1. ครูบางส่วนขาดความช านาญในการใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน 
2. ครูใช้สื่อและเทคนิคประกอบการเรียนการสอนไม่
หลากหลาย 
3. ครูบางสาขาวิชาไม่เพียงพอ  
4. ผู้เรียนบางสว่นมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและยาเสพ
ติด 
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบางวิชาพอใช้ และ
ยังขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
6. ห้องสมุดยังไม่สามารถใช้บรกิารได้เต็มรูปแบบ 
7. สาธารณูปโภคมีไม่เพียงพอ เช่น  
น้ าดื่ม, โตะ๊รับประทานอาหารของนักเรียน 
8. ขาดการจัดการระบบท่อระบายน้ าเสีย ท่อดักไขมัน
และขยะเปียก 
9. ขาดห้องปฏิบัติการประกอบอาหาร  
10. ระบบเสียงตามสายยังอยู่ระดับต้องปรับปรุง 
11. สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ไม่สามารถใช้ได้กับ
ห้องเรียนทุกห้อง 
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ปัจจัยภายนอก 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) 

1. องค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กรศาสนา คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้ปกครองในชุมชน   มีส่วนรว่มในการ
พัฒนาสถานศึกษา 
2.  สภาพเศรษฐกิจในชุมชนเอ้ือต่อการจัดกิจกรรม  
การเรียนการสอน 
3.  มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการจัด
หลักสูตรท้องถิ่น และสามารถน าผู้เรียนไปศึกษาได้ง่าย 
4.  สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางของชุมชนและสะดวกต่อ
การคมนาคม 
5.  หน่วยงานต้นสังกัดมีความพร้อม ให้การสนับสนุน 
วัสดุ อุปกรณ์การเรียน  สื่อเทคโนโลยี  และงบประมาณ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
6. หน่วยงานต้นสังกัดส่งเสริมและสนับสนุน
ความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพครู 
 

1.  ผู้ปกครองบางส่วนขาดการเอาใจใส่ดูแลต่อ
การเรียนและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบุตร 
2.  สภาพแวดล้อมรอบโรงเรียนไม่เอ้ือต่อการ
เรียนการสอน เช่น ตู้เกม โต๊ะสนุกเกอร์    
3.  มีพฤติกรรมเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติที่ไม่
เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 
4.  กิจกรรมจากต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ มี
มากกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และไม่
เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
5. มีการปรับเปลี่ยนครูผู้สอนประจ าวิชาบ่อยครั้ง
ระหว่างปีการศึกษา  เพราะมีครูโอนย้าย 
6. ฝาปิดท่อระบายน้ าช ารุดขาดการซ่อมแซม 
7. ขาดงบประมาณสนับสนุนการซ่อมบ ารุงอาคาร
เรียน  ระบบไฟฟ้าอาคารเรียน  พัดลมเพดาน
อาคารเรียน ห้องน้ าครูบนอาคารเรียนใช้การไม่ได้ 

 

      2.2 นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคล 
            และหน่วยงานอ่ืน (รวมถึงอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา) 

1) การสอนอ่านออกเขียนได้ ในชั่วโมงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น 
2) การพัฒนาอาคารเก่าแก่ของสถานศึกษา เพ่ือให้เป็น “พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ)” 
 

3. ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา  
(ให้เขียนเชิงวิเคราะห์ในส่วนของจุดควรพัฒนาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา) 

จากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานและการวิเคราะห์ SWOT ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเมือง
พัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ได้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาดังนี้ 
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1.  สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นด้านการอ่าน  การเขียน คิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์มากขึ้น  โดยเน้นให้ครูสอนแบบ PBL , Thinking tool  เพ่ือให้นักเรียนคิดเป็น                 
ท าเป็น  และแก้ปัญหาเป็น 

2.  สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือยก
มาตรฐานที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาและอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาดูงานเพ่ิมมากขึ้น 

3.  สถานศึกษาควรจัดท าแหล่งการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงและเกิดองค์ความรู้มากขึ้น  จัดท าห้องสมุดเคลื่อนที่   

4.  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูทุกคนมีความช านาญในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การใช้งาน             
สมาร์ทโฟนกับการเรียนการสอน  และติดตั้งสื่อโสตทัศนูปกรณ์ เช่น ล าโพงในห้องเรียน  เครื่องฉายทึบแสง ให้
ครบทุกห้องเรียน   ระบบเสียงตามสายยังอยู่ระดับต้องปรับปรุง  สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ไม่สามารถใช้ได้
กับห้องเรียนทุกห้อง 

5.  สถานศึกษาควรจัดท าโครงการพัฒนาการอ่านเขียน  เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น อัน
น าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยจัดท าโครงสร้างและ
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาอ่านออกเขียนได้ในแต่ละระดับชั้น 

6. สถานศึกษาควรจัดการระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เพียงพอและมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เช่น 
ระบบท่อระบายน้ าเสีย ท่อดักไขมัน  ฝาปิดท่อระบายน้ า น้ าดื่มไม่เพียงพอ  โต๊ะ/เก้าอ้ีรับประทานอาหารของ
นักเรียนบางส่วนยังต้องซ่อมบ ารุง   

7. สถานศึกษาควรจัดให้มีห้องปฏิบัติการประกอบอาหาร  และสนับสนุนงบประมาณด้านการซ่อมบ ารุง
อาคารเรียน อาคารประกอบซ่อมแซมระบบไฟฟ้า พัดลมเพดาน ห้องน้ าครูทุกอาคารเรียน   

 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา  2  (เจริญราษฎร์อุทิศ)  ได้ด าเนินการวิเคราะห์และรายงานการ

ใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปี  และชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรท าให้ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน  ชุมชน  ท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

ด้านการบริการชุมชน  โรงเรียนเมืองพัทยา  2  (เจริญราษฎร์อุทิศ)  มีการให้บริการชุมชนด้านอาคาร
สถานที่ ได้แก่  พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ  อาคารกีฬาอเนกประสงค์  สนามกีฬา ห้องประชุมเนาวรัตน์ค้าขาย  
ห้องสมุด IT ฉัตรมงคล และสถานที่อ่ืน ๆ อย่างพอเพียงต่อเนื่องตลอดเวลาและเป็นที่พึงพอใจของชุมชน 

ในด้านสื่อเทคโนโลยี อุปกรณ์การเรียนการสอน โรงเรียนเมืองพัทยา  2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)  ส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นหนึ่ง ในทักษะที่นักเรียนทศวรรษที่  21  และนักเรียนในยุค
การศึกษา 4.0  
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ในด้านบุคลากรของโรงเรียนเมืองพัทยา 2  (เจริญราษฎร์อุทิศ)  ได้รับการพัฒนาอบรมให้มีคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอน  มีการท างานเป็นทีม  มีความสามัคคี  ท าให้สังคม ชุมชนยอมรับ  และได้รับการสนับสนุน
จากชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

โดยภาพรวมของโรงเรียนเมืองพัทยา  2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ได้รับการพัฒนาทางด้านต่าง ๆ ทั้งด้าน
วิชาการ และด้านการบริหารงานทั้ง  6 งานของโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่มีคุณภาพดี  รวมทั้งได้รับความร่วมมือ             
อย่างดีจากผู้ปกครอง  ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน  โอกาสต่อไปโรงเรียนเมือง
พัทยา  2  (เจริญราษฎร์อุทิศ) จะมุ่งเน้นจัดการศึกษาไทยในทศวรรษท่ี  21  และนักเรียนในยุคการศึกษาไทยสู่
ไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือจะเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของเมืองพัทยาที่ส าคัญในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มี
คุณภาพ อ่านออกเขียนได้ทุกคน  รักษ์ท้องถิ่น  และยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี เก่ง มีสุข 
 

4. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 มีนโยบายที่จะระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ  
ทางด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมการศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด  จากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  โดยโรงเรียนได้ก าหนดไว้ในโครงการ/กิจกรรม  และพยายามด าเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน  และ
ชุมชนมากที่สุด 
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ภาคผนวก 
 หลักฐาน ข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมส าคัญ ที่แสดงผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 รายงานการประชุมครั้งที่ปรากฏว่าคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 

 แบบรายงานคะแนนผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับสถานศึกษา  (จากเวปไซต์
http://www.localschool.in.th) 

 รายละเอียดผลการจัดการเรียนรู้ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงรายละเอียดทุกระดับ) 
ฯลฯ 
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 รายละเอียดผลการจัดการเรียนรู้ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงรายละเอียดทุกระดับ) 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
        ผลพัฒนาการเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 

ระดับชั้น 

จ านวน 

เด็ก 

ที่ประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย 

สรุป 

ระดับ

คุณภาพ 

พัฒนาการ 

ด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์

จิตใจ 

ด้าน 

สังคม 

ด้าน 

สติปญัญา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

ช้ันอนุบาลปีที ่1/1 25 2.84 2.76 2.55 2.73 10.88 2.72 3 

ช้ันอนุบาลปีที ่1/2 24 2.84 2.82 2.80 2.83 11.29 2.82 3 

ช้ันอนุบาลปีที ่1/3 25 2.83 2.80 2.82 2.75 11.20 2.80 3 

ช้ันอนุบาลปีที ่1/4 24 2.92 2.97 2.90 2.86 11.65 2.91  

รวม 98 11.43 11.35 11.07 11.17 11.25 11.25   

ค่าเฉลี่ย   2.86 2.84 2.77 2.79 2.81 2.81 3 

สรุประดบัคุณภาพ  3 3 3 3    

สรุปพัฒนาการ  ดี ดี ดี ดี    

 

         
ผลพัฒนาการเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 

ระดับชั้น 

จ านวน 

เด็ก 

ที่ประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย 

สรุป 

ระดับ

คุณภาพ 

พัฒนาการ 

ด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์

จิตใจ 

ด้าน 

สังคม 

ด้าน 

สติปญัญา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

ชั้นอนุบาลปีที๒่/1 29 2.88 2.89 2.90 2.87 11.54 2.88 3 

ชั้นอนุบาลปีที๒่/2 29 2.98 2.92 2.94 2.91 11.75 2.93 3 

ชั้นอนุบาลปีที๒่/3 27 2.95 2.95 2.97 2.98 11.85 2.97 3 

ชั้นอนุบาลปีที๒่/4 20 2.90 2.98 2.98 2.93 11.79 2.94 3 

รวม 105 11.71 11.74 11.79 11.69 46.93 11.73   

ค่าเฉลี่ย   2.93 2.92 2.95 2.92 2.93 2.93 3 

สรุประดบัคุณภาพ  3 3 3 3    

สรุปพัฒนาการ  ดี ดี ดี ดี    
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ผลพัฒนาการเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 

ระดับชั้น 

จ านวน 

เด็ก 

ที่ประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย 

สรุป 

ระดับ

คุณภาพ 

พัฒนาการ 

ด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์

จิตใจ 

ด้าน 

สังคม 

ด้าน 

สติปญัญา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

ช้ันอนุบาลปีที่ ๓/1 31 2.89 2.90 2.93 2.86 11.58 2.89 3 

ช้ันอนุบาลปีที่ ๓/2 31 2.86 3.00 2.95 2.74 11.55 2.89 3 

ช้ันอนุบาลปีที่ ๓/3 32 2.95 2.96 2.95 2.90 11.76 2.94 3 

รวม 94 8.7 8.86 8.83 8.5 34.89 8.72   

ค่าเฉลี่ย   2.90 2.95 2.94 2.83 3.88 2.90 3 

สรุประดับคุณภาพ  3 3 3 3    

สรุปพัฒนาการ  ดี ดี ดี ดี    
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น(ป.1-ป.6, ม.1-ม.3) ปีการศึกษา 2559 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓)ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดับดี 
(๓)ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1.ภาษาไทย 118 0 0 1 5 15 17 29 51 97 82.20 
2.คณิตศาสตร์ 118 0 0 0 1 7 10 23 77 110 93.22 
3.วิทยาศาสตร์ 118 0 0 1 9 32 40 21 15 76 64.41 
4.สังคมศึกษาฯ 118 0 1 1 4 10 21 24 57 102 86.44 
5.ประวัติศาสตร์ 118 0 0 5 11 16 30 21 35 86 72.88 
6.สุขศึกษาและพลศึกษา 118 0 0 0 0 0 10 39 69 118 100.00 
7.ศิลปะ 118 0 0 0 1 5 21 24 67 112 94.92 
8.การงานอาชีพฯ 118 0 0 0 2 12 12 32 60 104 88.14 
9.ภาษาต่างประเทศ 118 0 0 0 7 9 24 25 53 102 86.44 
10.หน้าที่พลเมือง 118 0 0 0 1 8 11 28 70 109 92.37 

รวม 1180 0 1 8 41 114 196 266 554 1016 86.10 

ร้อยละ 100.00 0.00 0.08 0.68 3.47 9.66 16.61 22.54 46.95 86.10   
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓)ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรีย
นที่ 
ได้

ระดับดี 
(๓)ขึ้น

ไป 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1.ภาษาไทย 130 0 3 8 13 24 28 21 33 82 63.08 
2.คณิตศาสตร์ 130 0 2 8 7 20 22 21 50 93 71.54 
3.วิทยาศาสตร์ 130 0 7 21 28 30 18 16 10 44 33.85 
4.สังคมศึกษาฯ 130 0 3 4 14 16 25 23 45 93 71.54 
5.ประวัติศาสตร์ 130 0 3 4 17 26 36 15 29 80 61.54 
6.สุขศึกษาและพลศึกษา 130 0 0 0 0 1 16 33 80 129 99.23 
7.ศิลปะ 130 0 0 0 2 5 26 41 56 123 94.62 
8.การงานอาชีพฯ 130 0 0 2 1 4 23 40 60 123 94.62 
9.ภาษาต่างประเทศ 130 0 0 1 2 2 14 48 63 125 96.15 
10.หน้าที่พลเมือง 130 0 4 3 20 25 14 27 37 78 60.00 

รวม 1300 0 22 51 104 153 222 285 463 970 74.62 

ร้อยละ 100.00 0.00 1.69 3.92 8.00 11.77 17.08 21.92 35.62 74.62   
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓)ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรีย
นที่ 
ได้

ระดับดี 
(๓)ขึ้น

ไป 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1.ภาษาไทย 124 1 4 8 7 24 25 25 30 80 64.52 
2.คณิตศาสตร์ 124 1 6 5 10 17 21 22 42 85 68.55 
3.วิทยาศาสตร์ 124 1 12 7 19 25 20 19 21 60 48.39 
4.สังคมศึกษาฯ 124 1 0 9 13 23 21 31 26 78 62.90 
5.ประวัติศาสตร์ 124 1 1 8 20 25 38 19 12 69 55.65 
6.สุขศึกษาและพลศึกษา 124 1 3 6 7 13 16 16 62 94 75.81 
7.ศิลปะ 124 1 0 0 1 25 22 52 23 97 78.23 
8.การงานอาชีพฯ 124 1 0 1 6 11 32 37 36 105 84.68 
9.ภาษาต่างประเทศ 124 1 12 26 18 25 18 9 15 42 33.87 
10.หน้าที่พลเมือง 124 1 0 0 4 8 11 15 85 111 89.52 

รวม 1240 10 38 70 105 196 224 245 352 821 66.21 

ร้อยละ 100.00 0.81 3.06 5.65 8.47 15.81 18.06 19.76 28.39 66.21   
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓)ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรีย
นที่ 
ได้

ระดับดี 
(๓)ขึ้น

ไป 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1.ภาษาไทย 125 1 21 24 18 29 16 8 8 32 25.60 
2.คณิตศาสตร์ 125 1 10 15 15 34 19 16 15 50 40.00 
3.วิทยาศาสตร์ 125 1 5 19 16 26 30 14 14 58 46.40 
4.สังคมศึกษาฯ 125 1 2 9 14 24 22 26 27 75 60.00 
5.ประวัติศาสตร์ 125 1 0 2 9 24 41 33 15 89 71.20 
6.สุขศึกษาและพลศึกษา 125 1 0 6 8 15 13 14 68 95 76.00 
7.ศิลปะ 125 1 0 0 13 26 34 35 16 85 68.00 
8.การงานอาชีพฯ 125 1 0 0 1 0 19 30 74 123 98.40 
9.ภาษาต่างประเทศ 125 1 11 16 12 23 27 18 17 62 49.60 
10.หน้าที่พลเมือง 125 1 0 0 3 14 40 27 40 107 85.60 

รวม 1250 10 49 91 109 215 261 221 294 776 62.08 

ร้อยละ 100.00 0.80 3.92 7.28 8.72 17.20 20.88 17.68 23.52 62.08   
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓)ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรีย
นที่ 
ได้

ระดับดี 
(๓)ขึ้น

ไป 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1.ภาษาไทย 111 0 0 5 16 32 18 28 12 58 52.25 
2.คณิตศาสตร์ 111 0 12 14 23 19 21 14 8 43 38.74 
3.วิทยาศาสตร์ 111 0 2 8 15 18 22 24 22 68 61.26 
4.สังคมศึกษาฯ 111 0 11 5 6 16 18 18 37 73 65.77 
5.ประวัติศาสตร์ 111 0 0 0 12 34 45 9 11 65 58.56 
6.สุขศึกษาและพลศึกษา 111 0 0 0 4 3 14 22 68 104 93.69 
7.ศิลปะ 111 0 0 1 9 23 43 22 13 78 70.27 
8.การงานอาชีพฯ 111 0 2 4 11 17 18 22 37 77 69.37 
9.ภาษาต่างประเทศ 111 0 9 21 20 18 13 11 19 43 38.74 
10.หน้าที่พลเมือง 111 0 0 2 8 9 28 22 42 92 82.88 

รวม 1110 0 36 60 124 189 240 192 269 701 63.15 

ร้อยละ 100.00 0.00 3.24 5.41 11.17 17.03 21.62 17.30 24.23 63.15   
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓)ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรีย
นที่ 
ได้

ระดับดี 
(๓)ขึ้น

ไป 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1.ภาษาไทย 124 2 11 42 29 20 12 8 0 20 16.13 
2.คณิตศาสตร์ 124 2 17 19 12 25 20 13 16 49 39.52 
3.วิทยาศาสตร์ 124 2 6 7 33 40 22 10 4 36 29.03 
4.สังคมศึกษาฯ 124 2 10 7 12 18 19 20 36 75 60.48 
5.ประวัติศาสตร์ 124 2 1 0 1 28 42 43 7 92 74.19 
6.สุขศึกษาและพลศึกษา 124 2 0 0 6 7 6 28 75 109 87.90 
7.ศิลปะ 124 2 0 1 1 14 33 52 21 106 85.48 
8.การงานอาชีพฯ 124 2 0 1 2 10 39 42 28 109 87.90 
9.ภาษาต่างประเทศ 124 2 21 14 14 13 14 11 35 60 48.39 
10.หน้าที่พลเมือง 124 2 0 1 5 16 37 31 32 100 80.65 

รวม 1240 20 66 92 115 191 244 258 254 756 60.97 

ร้อยละ 100.00 1.61 5.32 7.42 9.27 15.40 19.68 20.81 20.48 60.97   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรยีนที่ 1 จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับดี 
(๓)ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดับดี 
(๓)ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1.ภาษาไทย 81 2 8 17 17 15 13 7 2 22 27.16 
2.คณิตศาสตร์ 81 2 6 6 10 12 24 19 2 45 55.56 
3.วิทยาศาสตร์ 81 1 4 5 13 26 23 5 4 32 39.51 
4.สังคมศึกษาฯ 81 1 5 20 23 13 8 4 7 19 23.46 
5.ประวัติศาสตร์ 81 1 12 17 18 17 5 8 3 16 19.75 
6.สุขศึกษาและพลศึกษา 81 1 4 11 28 9 5 2 21 28 34.57 
7.ศิลปะ 81 1 6 26 16 17 7 5 3 15 18.52 
8.การงานอาชีพฯ 81 0 0 7 12 13 12 20 17 49 60.49 
9.เทคโนโลยีฯ 81 0 12 9 15 18 17 2 8 27 33.33 
10.ภาษาต่างประเทศ 81 2 8 14 13 17 11 8 8 27 33.33 
11.อ่านออกเขียนได้ 81 0 1 14 12 13 15 13 13 41 50.62 
12.คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 81 0 5 6 8 13 8 17 24 49 60.49 
13.หน้าที่พลเมือง 81 0 12 18 14 13 10 7 7 24 29.63 
14.คอมพิวเตอร์กราฟิก1 81 0 6 5 18 14 22 14 2 38 46.91 
15.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 81 0 5 3 5 8 12 15 33 60 74.07 

รวม 1215 11 94 178 222 218 192 146 154 492 40.49 

ร้อยละ 100.00 0.91 7.74 14.65 18.27 17.94 15.80 12.02 12.67 40.49   
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับดี 
(๓)ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดับดี 
(๓)ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1.ภาษาไทย 80 1 5 12 24 14 15 3 6 24 30.00 
2.คณิตศาสตร์ 80 1 6 12 15 16 16 8 6 30 37.50 
3.วิทยาศาสตร์ 80 1 5 10 20 30 14 0 0 14 17.50 
4.สังคมศึกษาฯ 80 1 3 3 9 17 24 12 11 47 58.75 
5.ประวัติศาสตร์ 80 1 2 6 11 20 22 6 12 40 50.00 
6.สุขศึกษาและพลศึกษา 80 1 0 3 21 19 16 6 14 36 45.00 
7.ศิลปะ 80 1 1 4 17 29 22 4 2 28 35.00 
8.การงานอาชีพฯ 80 1 26 6 7 10 4 9 17 30 37.50 
9.เทคโนโลยีฯ 80 1 5 8 14 8 26 6 12 44 55.00 
10.ภาษาต่างประเทศ 80 1 46 12 3 6 5 2 5 12 15.00 
11.อ่านออกเขียนได้ 80 1 25 5 12 2 16 8 11 35 43.75 
12.คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 80 1 2 3 2 8 6 11 47 64 80.00 
13.หน้าที่พลเมือง 80 1 1 5 14 12 16 14 17 47 58.75 
14.คอมพิวเตอร์กราฟิก2 80 1 1 5 4 9 7 9 44 60 75.00 
15.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 80 1 0 1 0 1 3 7 67 77 96.25 

รวม 1200 15 128 95 173 201 212 105 271 588 49.00 

ร้อยละ 100.00 1.25 10.67 7.92 14.42 16.75 17.67 8.75 22.58 49.00   
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรยีนที่ 1 จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับดี 
(๓)ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดับดี 
(๓)ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1.ภาษาไทย 69 3 10 15 9 16 10 4 2 16 23.19 
2.คณิตศาสตร์ 69 3 10 9 25 9 11 1 1 13 18.84 
3.วิทยาศาสตร์ 69 3 3 7 12 19 14 5 6 25 36.23 
4.สังคมศึกษาฯ 69 3 3 1 5 15 18 13 11 42 60.87 
5.ประวัติศาสตร์ 69 3 5 2 7 12 16 14 10 40 57.97 
6.สุขศึกษาและพลศึกษา 69 3 1 2 8 12 11 11 21 43 62.32 
7.ศิลปะ 69 3 2 11 15 14 9 11 4 24 34.78 
8.การงานอาชีพฯ 69 3 0 0 3 0 7 11 45 63 91.30 
9.เทคโนโลยีฯ 69 3 8 5 11 12 9 5 16 30 43.48 
10.ภาษาต่างประเทศ 69 3 13 12 5 14 6 7 9 22 31.88 
11.อ่านออกเขียนได้ 69 3 6 6 9 12 12 12 9 33 47.83 
12.คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 69 3 3 2 2 7 10 9 33 52 75.36 
13.หน้าที่พลเมือง 69 3 10 7 5 9 18 11 6 35 50.72 
14.คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผังงาน 69 3 2 3 13 10 9 9 20 38 55.07 
15.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 69 3 3 4 3 7 11 17 21 49 71.01 

รวม 1035 45 79 86 132 168 171 140 214 525 50.72 

ร้อยละ 100.00 4.35 7.63 8.31 12.75 16.23 16.52 13.53 20.68 50.72   
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรยีนที่ 2 จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓)ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที่ 

ได้ระดับ
ดี (๓)
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1.ภาษาไทย 69 5 3 4 10 15 13 11 8 32 46.38 
2.คณิตศาสตร์ 69 5 13 3 6 16 14 1 11 26 37.68 
3.วิทยาศาสตร์ 69 5 2 4 12 28 16 2 0 18 26.09 
4.สังคมศึกษาฯ 69 5 2 2 3 4 8 18 27 53 76.81 
5.ประวัติศาสตร์ 69 5 5 3 9 14 15 13 5 33 47.83 
6.สุขศึกษาและพลศึกษา 69 5 2 9 18 5 1 7 22 30 43.48 
7.ศิลปะ 69 5 0 4 12 18 14 9 7 30 43.48 
8.การงานอาชีพฯ 69 5 7 1 5 7 8 9 27 44 63.77 
9.เทคโนโลยีฯ 69 5 5 5 11 8 13 5 17 35 50.72 
10.ภาษาต่างประเทศ 69 5 32 15 4 1 2 2 8 12 17.39 
11.อ่านออกเขียนได้ 69 5 10 7 12 11 10 10 4 24 34.78 
12.คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 69 5 1 0 2 4 8 8 41 57 82.61 
13.หน้าที่พลเมือง 69 5 3 2 2 5 13 15 24 52 75.36 
14.การจัดการฐานข้อมูล
เบื้องต้น 

69 5 5 6 10 10 8 9 16 33 
47.83 

15.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 69 5 0 0 2 2 21 13 26 60 86.96 

รวม 1035 75 90 65 118 148 164 132 243 539 52.08 

ร้อยละ 100.00 7.2 8.7 6.28 11 14.30 16 12.75 23 52.08   
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรยีนที่ 1 จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓)ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที่ 

ได้ระดับ
ดี (๓)
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1.ภาษาไทย 58 0 9 8 12 16 10 2 1 13 22.41 
2.คณิตศาสตร์ 58 0 7 10 12 10 13 3 3 19 32.76 
3.วิทยาศาสตร์ 58 0 2 12 13 8 9 6 8 23 39.66 
4.สังคมศึกษาฯ 58 0 2 2 6 13 7 15 13 35 60.34 
5.ประวัติศาสตร์ 58 0 1 1 7 12 9 15 13 37 63.79 
6.สุขศึกษาและพลศึกษา 58 0 1 3 13 15 8 3 15 26 44.83 
7.ศิลปะ 58 0 10 9 11 7 9 7 5 21 36.21 
8.การงานอาชีพฯ 58 0 1 3 7 9 12 9 17 38 65.52 
9.เทคโนโลยีฯ 58 0 2 9 14 6 10 12 5 27 46.55 
10.ภาษาต่างประเทศ 58 0 13 11 8 6 8 5 7 20 34.48 
11.อ่านออกเขียนได้ 58 0 1 0 1 7 7 9 33 49 84.48 
12.ขนมไทย 58 0 3 0 3 3 2 10 37 49 84.48 
13.หน้าที่พลเมือง 58 0 1 4 5 10 9 9 20 38 65.52 
14.คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น 58 0 2 5 12 11 2 14 12 28 48.28 
15.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 58 0 5 0 4 10 10 7 22 39 67.24 

รวม 870 0 60 77 128 143 125 126 211 462 53.10 

ร้อยละ 100.00 0 6.9 8.85 15 16.44 14 14.48 24 53.10   
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรยีนที่ 2 จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓)ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที่ 

ได้ระดับ
ดี (๓)
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1.ภาษาไทย 59 5 2 12 15 7 6 6 6 18 30.51 
2.คณิตศาสตร์ 59 5 8 9 7 7 12 8 3 23 38.98 
3.วิทยาศาสตร์ 59 5 1 3 10 18 16 6 0 22 37.29 
4.สังคมศึกษาฯ 59 5 1 0 5 5 10 10 23 43 72.88 
5.ประวัติศาสตร์ 59 5 1 1 12 6 13 5 16 34 57.63 
6.สุขศึกษาและพลศึกษา 59 5 0 0 2 10 13 9 20 42 71.19 
7.ศิลปะ 59 5 2 6 13 11 7 9 6 22 37.29 
8.การงานอาชีพฯ 59 5 3 1 4 8 13 10 15 38 64.41 
9.เทคโนโลยีฯ 59 5 5 3 12 7 9 3 15 27 45.76 
10.ภาษาต่างประเทศ 59 5 18 11 12 5 2 2 4 8 13.56 
11.อ่านออกเขียนได้ 59 5 2 3 10 11 9 9 10 28 47.46 
12.คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 59 5 1 0 1 3 9 7 33 49 83.05 
13.หน้าที่พลเมือง 59 5 0 0 1 7 13 6 27 46 77.97 
14.คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น 59 5 4 4 9 4 4 5 24 33 55.93 
15.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 59 5 0 0 0 1 5 6 42 53 89.83 

รวม 885 75 48 53 113 110 141 101 244 486 54.92 

ร้อยละ 100.00 8.5 5.4 5.99 13 12.43 16 11.41 28 54.92   
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คณะท างาน 

 
คณะที่ปรึกษา 

1. นายพูลศักดิ์   พงษ์พิพัฒน์วัฒนา ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2. นางภัทรวดี   เข้มแข็ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของโรงเรียน 

1. นางสาวเสริมศรี   พรหมมินทร์ ครูเชี่ยวชาญ 

2. นางผจงจิตร   ชีวพัฒนพิบูลย์ ครูเชี่ยวชาญ 

3. นางระเบียบ   หนูห่วง ครูช านาญการพิเศษ 

4. นางนารี   จูงจิตรด ารงค์ ครูช านาญการพิเศษ 

5. นางสาวสุวรรณา   เพ็งกลา ครูช านาญการพิเศษ 

6. นางสมนึก   พงศ์พัฒน์ ครูช านาญการพิเศษ 

7. นางพิกุล   เผยกระโทก ครูช านาญการพิเศษ 

8. นางกชกร   ปรีสงค ์ ครูช านาญการพิเศษ 

9. นายพลทวีรัชต์   วิชญธีรากุล ครูช านาญการพิเศษ 

10. นางเรวดี   สการันต์ ครูช านาญการพิเศษ 

11. นางสาวณฐิณี   เวชกุล ครูช านาญการพิเศษ 

12. นางสาวสายชล   โชติธนากิจ ครูช านาญการพิเศษ 

13. นางสาวบุญครอง   กกกลิ่น ครูช านาญการ 

14. นางสาวจรูญทรัพย์    ใจดีเย็น ครูช านาญการ 

15. นางสาวกิ่งแก้ว   ทองทิพย์ ครูช านาญการ 

16. นางสาวกรกช   มณีรัตน์ ครูช านาญการ 

17. นางสาวสุรภา  หล่อทอง ครูช านาญการ 

18. นางวิมลฤดี   วิกาสอน ครูช านาญการ 

19. นางสาวเกศินี   สนธิศิริ ครูช านาญการ 

20. นางสุขฤทัย   ขอพรกลาง ครูช านาญการ 
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21. นายพัฒนพงษ์   ตราชู ครูช านาญการ 

22. นางสาวฤทัยวรรณ   สร้างเจริญ ครูช านาญการ 

23. นางศจี   รวยพงษ์ ครูช านาญการ 

24. นางสาววราภัสร ์  บุญน่วม ครูช านาญการ 

25. นางสาวสายใจ   คุณบัวลา ครูช านาญการ 

26. นางสาวสุพัฒน์   ราษอาษา ครู 

27. นางสาวศรินทร์รัตน์   วัดฟุ้งเฟ่ือง ครู 

28. นายอมร   ดุลยะสิทธิ์ ครู 

29. นางสาวสุวีณา   บุญประเสริฐ ครู 

30. นางสาวมณีรัตน์   โยธาคึก ครู 

31. นางระวีสุกาญจ์   ธนสารสมบัติศิริ ครู 

32. นางธิดารัตน์   บุดดา ครู 

33. นางสาวช่อทิพย์   สุวรรณพงค์ ครู 

34. นางสาคร   พูลสุข ครูผู้ช่วย 

35. นางสาวกนกทิพย์    สุขสมยา ครูผู้ช่วย 

36. นางสาวกาญจนา    ศิริวรรณ์ ครูผู้ช่วย 

37. นางสมสมัย  วงษ์จันทรา ครูผู้ช่วย 

38. นายไพรบูณ   ศิริพล ครูผู้ช่วย 

39. นางสาวฐิติกา   เสียงดัง ครูผู้ช่วย 

40. นายพุทธมาศ   เที่ยงสันเทียะ พนักงานจ้างตามภารกิจ 

41. นางทิภาวรรณ   ศรีด้วง พนักงานจ้างตามภารกิจ 

42. นางอรจุฬา   ภู่ไพศาล พนักงานจ้างตามภารกิจ 

43. นายวุฒิชัย   กายราช พนักงานจ้างตามภารกิจ 

44. นางสาวธาริดา   ใจยะ พนักงานจ้างตามภารกิจ 

45. นางสาวพิชานันท์     พร้อมพรั่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ 

46. นางสาวสายทิพย์      อุ่นเครือ พนักงานจ้างตามภารกิจ 

47. นางสาวพรรณทิพย์  ชื่นชม พนักงานจ้างตามภารกิจ 
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48. นางสาวณัฐรดา   รัสม ี พนักงานจ้างตามภารกิจ 

49. นายธีรภัทร์   แก้วชมภู พนักงานจ้างตามภารกิจ 

50. นางสาวนารีรัตน์   แตงฮ่อ  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

51. นางสาวสุกัญญา   สุขแจ่ม  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

52. นางสาวชณิกา   พันล าภักดิ์  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

53. นายเจตพล   จันทร์กระจ่าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

54. นางสาววนิดา   บุญเลี้ยง  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

55. นางสาวพรพิมล   ดี  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

56. นางสาวเปรมฤทัย   ค ามูลมาตร  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

    
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

1. นายพูลศักดิ์   พงษ์พิพัฒน์วัฒนา ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2. นางสาววรรณภา   วรรณศรี หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ 
3. นายวีรพัฒน์   กุดแถลง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
4. นางรังสิมา   จันทโชติ ศึกษานิเทศก์ คศ.3 
5. นางวิราวรรณ   สมเขื่อน ศึกษานิเทศก์ คศ.2 
6. นางสาวนพวรรณ สิทธิ์ประเสริฐ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
7. นางภัทรวดี   เข้มแข็ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 
ผู้จัดท าเอกสาร 

1. นางสาวเสริมศรี   พรหมมินทร์ ครูเชี่ยวชาญ 

2. นางผจงจิตร   ชีวพัฒนพิบูลย์ ครูเชี่ยวชาญ 

3. นางระเบียบ   หนูห่วง ครูช านาญการพิเศษ 

4. นางนารี   จูงจิตรด ารงค์ ครูช านาญการพิเศษ 

5. นางสาวสุวรรณา   เพ็งกลา ครูช านาญการพิเศษ 

6. นางสมนึก   พงศ์พัฒน์ ครูช านาญการพิเศษ 

7. นางพิกุล   เผยกระโทก ครูช านาญการพิเศษ 

8. นางกชกร   ปรีสงค ์ ครูช านาญการพิเศษ 
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9. นายพลทวีรัชต์   วิชญธีรากุล ครูช านาญการพิเศษ 

10. นางเรวดี   สการันต์ ครูช านาญการพิเศษ 

11. นางสาวณฐิณี   เวชกุล ครูช านาญการพิเศษ 

12. นางสาวสายชล   โชติธนากิจ ครูช านาญการพิเศษ 

13. นางสาวบุญครอง   กกกลิ่น ครูช านาญการ 

14. นางสาวจรูญทรัพย์    ใจดีเย็น ครูช านาญการ 

15. นางสาวกิ่งแก้ว   ทองทิพย์ ครูช านาญการ 

16. นางสาวกรกช   มณีรัตน์ ครูช านาญการ 

17. นางสาวสุรภา  หล่อทอง ครูช านาญการ 

18. นางวิมลฤดี   วิกาสอน ครูช านาญการ 

19. นางสาวเกศินี   สนธิศิริ ครูช านาญการ 

20. นางสุขฤทัย   ขอพรกลาง ครูช านาญการ 

21. นายพัฒนพงษ์   ตราชู ครูช านาญการ 

22. นางสาวฤทัยวรรณ   สร้างเจริญ ครูช านาญการ 

23. นางศจี   รวยพงษ์ ครูช านาญการ 

24. นางสาววราภัสร ์  บุญน่วม ครูช านาญการ 

25. นางสาวสายใจ   คุณบัวลา ครูช านาญการ 

26. นางสาวสุพัฒน์   ราษอาษา ครู 

27. นางสาวศรินทร์รัตน์   วัดฟุ้งเฟ่ือง ครู 

28. นายอมร   ดุลยะสิทธิ์ ครู 

29. นางสาวสุวีณา   บุญประเสริฐ ครู 

30. นางสาวมณีรัตน์   โยธาคึก ครู 

31. นางระวีสุกาญจ์   ธนสารสมบัติศิริ ครู 

32. นางธิดารัตน์   บุดดา ครู 

33. นางสาวช่อทิพย์   สุวรรณพงค์ ครู 

34. นางสาคร   พูลสุข ครูผู้ช่วย 

35. นางสาวกนกทิพย์    สุขสมยา ครูผู้ช่วย 
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36. นางสาวกาญจนา    ศิริวรรณ์ ครูผู้ช่วย 

37. นางสมสมัย  วงษ์จันทรา ครูผู้ช่วย 

38. นายไพรบูณ   ศิริพล ครูผู้ช่วย 

39. นางสาวฐิติกา   เสียงดัง ครูผู้ช่วย 

40. นายพุทธมาศ   เที่ยงสันเทียะ พนักงานจ้างตามภารกิจ 

41. นางทิภาวรรณ   ศรีด้วง พนักงานจ้างตามภารกิจ 

42. นางอรจุฬา   ภู่ไพศาล พนักงานจ้างตามภารกิจ 

43. นายวุฒิชัย   กายราช พนักงานจ้างตามภารกิจ 

44. นางสาวธาริดา   ใจยะ พนักงานจ้างตามภารกิจ 

45. นางสาวพิชานันท์     พร้อมพรั่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ 

46. นางสาวสายทิพย์      อุ่นเครือ พนักงานจ้างตามภารกิจ 

47. นางสาวพรรณทิพย์  ชื่นชม พนักงานจ้างตามภารกิจ 

48. นางสาวณัฐรดา   รัสม ี พนักงานจ้างตามภารกิจ 

49. นายธีรภัทร์   แก้วชมภู พนักงานจ้างตามภารกิจ 

50. นางสาวนารีรัตน์   แตงฮ่อ  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

51. นางสาวสุกัญญา   สุขแจ่ม  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

52. นางสาวชณิกา   พันล าภักดิ์  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

53. นายเจตพล   จันทร์กระจ่าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

54. นางสาววนิดา   บุญเลี้ยง  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

55. นางสาวพรพิมล   ดี  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

56. นางสาวเปรมฤทัย   ค ามูลมาตร  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 
 


