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ค าน า 

 
 การจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี  2559  ของโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)  ฉบับนี้ได้
จัดท าขึ้นโดยอาศัยข้อมูลและสภาพปัญหาข้อเท็จจริงของโรงเรียนและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากองค์กร
ภายนอก (สมศ.) รอบแรกรอบสองและรอบสาม น ามาวิเคราะห์ (swot) เพื่อให้สามารถพัฒนาและปรับปรุงงานของ
โรงเรียนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผู้บริหารคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและ
ผู้ปกครองนักเรียนได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของการจัดท ามีแผนปฏิบัติการประจ าปีจึงได้ร่วมกันจัดท า
ท้ังนี้โดยได้น ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามาวิเคราะห์จัดท าเป็นโครงการและกิจกรรมแผนนี้เป็นกลไกท่ีสามารถ
ท าให้การจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานโรงเรียนได้พัฒนาดีขึ้นตามล าดับ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีนี้ใช้เป็น แนวทางในการบริหารงานของสถานศึกษาการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานในรอบปีด้วยความร่วมมือของคณะครูในโรงเรียนทุกท่านคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีช่วยสนับสนุนการศึกษาจึงขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้และหวัง
ว่าอนาคตโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)  จะเป็นทีพึงพอใจของชุมชนและครูสามารถพัฒนาการเรียนการ
สอนใหผู้้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นต่อไป 
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เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษา  ของโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) สังกัดเมืองพัทยา เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 5 บัญญัติให้มี
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นองค์กรหลักในการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา  โรงเรียนจึง
ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 ซึ่งนับว่าเป็นกระบวนการและเครื่องมือท่ีส าคัญในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้าบรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในปี พ.ศ. 2559 ต่อไป 
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บทที่ 1 
วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
1. วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผน 
 เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายและพันธกิจ ในการด าเนินการศึกษาให้สอดคล้อง และ
รองรับการปฏิรูปการศึกษาไทย จึงก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไว้ ดังนี้ 
 จากผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้น าผลการประเมิน
มาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เพื่อดูจุดอ่อน จุดแข็ง และข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้นสังกัด 
และหน่วยงานภายนอก ตลอด จนศึกษาแนวทางการพัฒนาท่ีเป็นองค์ประกอบในการจัดการศึกษา
เกี่ยวกับครูและบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  อาคารสถานท่ี ตลอดจนกระบวนการในการบริหารและ
จัดการท่ีจะให้เกิดผลต่อผู้เรียน  และได้น าสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา คือ 
สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  วัฒนธรรม  ประชากร  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี  โดย
ผสมผสานข้อมูลท้ัง 2 ด้าน  รวมท้ังนโยบายในการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดเข้าด้วยกัน  
น ามาก าหนดเป็น วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย กลยุทธ์  และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
ผู้เรียนมีคุณภาพ รักษ์ท้องถิ่น 

 
พันธกิจ (MISSION) 

 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา จึงก าหนดพันธกิจท่ีจะต้องด าเนินการดังนี้ 
 1. พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพบรรลุมาตรฐานการศึกษา 
 2. พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด  
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษ์ความเป็นไทย และท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ครูมีการจัดการ
เรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ให้เกิดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้
 6. ส่งเสริม และประสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steak 
holder) ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 
เป้าหมาย(GOAL) 

 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

 2. ผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ มีวิสัยทัศน์ และมีนิสัยรักการอ่าน 
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ศิลปวัฒนธรรมไทย และรักท้องถิ่น 
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 4. ผู้บริหารมีระบบบริหารจัดการท่ีดีและครูมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการน าเอา
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาช่วยสอน และมีการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 5. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 6. คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้ได้คุณภาพ  
 

กลยุทธ์(Strategy) 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานชาติ  มีพัฒนาการความ
พร้อมทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 มี
ความสามารถตามหลักสูตรแกนแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2556 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดเป็น ท าเป็น 
 ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะการคิด คิด
วิเคราะห์สังเคราะห์ ข้อมูล น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ คิดสร้างสรรค์อย่างมีจินตนาการ คิดอย่าง
มีเหตุผล คิดแก้ปัญหาในแนวทางท่ีถูกต้อง สามารถใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในการฟัง พูด อ่าน เขียน 
และรับข่าวสารข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์ สรุปความ ขยายความและจัดระบบข้อมูล ประยุกต์ใช้
ข่าวสารโดยการเ ลือกวิธีและเครื่องมือในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสมสามารถสังเกต ระบุปัญหา 
ต้ังสมมติฐาน ทดลอง รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสามารถตรวจสอบข้อมูลและสรุปผลการ
ทดลอง เป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานกลุ่ม มีส่วนร่วมในการก าหนดเปูาหมายในการท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามรักษ์ความเป็นไทย  
และท้องถ่ิน 
 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปฏิบัติ
ตามสุขบัญญัติ 10 ประการ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี   อีกท้ังมีความรู้ รักษ์ความเป็นไทย รักษ์
ส่ิงแวดล้อม ชุมชน ท้องถิ่น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหารและครูสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 เร่งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี มี
ระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานโดยเน้นหลัก
ธรรมาภิบาล  เร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
เน้นการน าความคิด หลักการ  เทคนิควิธีการจัด กิจกรรม การวัด และประเมินผล การพัฒนา
หลักสูตร และการวิจัยในช้ันเรียน 

 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 เร่งพัฒนาภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม ส่ือเทคโนโลยี และจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ และน าเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่มาใช้พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการเรียนรู้    

 กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วน  
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เก่ียวข้อง 
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาโดยร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผู้ปกครอง 
องค์กรศาสนา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพัฒนา
สถานศึกษา 
 
2. ความเป็นมาในการจัดท าแผน 
 การวางแผนเป็นหัวใจของการบริหาร ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติการงานต่างๆ ของโรงเรียน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลท่ีระบุให้โรงเรียนได้จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา ประจ า ปีงบประมาณ 2559 เพื่อเป็นการวางแผนนโยบายให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 
 
3. วิธีการด าเนินงาน 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน ด าเนินการนโยบายเน้นให้ครูทุกคนมีส่วนใน
การวางแผนและมีข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นเตรียม ผู้อ านวยการสถานศึกษาด าเนินการดังนี้ 
    1. ประชุมช้ีแจง และท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
    2. ประสานงานและประชาสัมพันธ์การวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
    3. ก าหนดเจ้าหน้าท่ี และครูรับผิดชอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ขั้นปฏิบัติการ ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
    1. รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการศึกษา 
    2. พิจารณาก าหนดประเด็นปัญหา และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
    3. หาสาเหตุของปัญหา และก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
    4. ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เปูาหมาย และแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน 
    5. ก าหนดแผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 
    6. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
 
4. คณะจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน รอง
ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะครู  และกลุ่มวิชาการโรงเรียนประกอบด้วย 

  

1. นายพูลศักดิ์   พงษ์พิพัฒน์วัฒนา  ประธานกรรมการ 
2. นางภัทรวดี   เข้มแข็ง รองประธานกรรมการ 
3. คณะครูโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) กรรมการ 
4. นางสุกัญญา   ปานทับ กรรมการและเลขานุการ 
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บทที่ 2 
ปัญหา และอุปสรรคการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมา 

 
จากการด าเนินงานของโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเปูาหมาย 

 ต้องอาศัยปัจจัยสภาพแวดล้อมจากภายนอกและภายในสถานศึกษา ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ พบว่า  
 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
1.  บุคลากรจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่า
ระดับปริญญาตรีมีจ านวนเพียงพอและมีความ
รับผิดชอบสูง 
2.  ผู้บริหารมีภาวะผู้น า และบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขนิสัย สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตท่ีดี 
4. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม บรรยากาศร่มรื่น 
สะอาด สวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และบริการ
ชุมชน 
5. สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาท้ัง
ภายในและภายนอก  มีการน าผลการประเมินมา
พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6. สถานศึกษามีการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
7. สถานศึกษาพร้อมให้บริการในทุกด้านแก่ชุมชน  
8. สถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
9.  สถานศึกษามีการบริหารงานชัดเจน มีบุคลากรท่ี
ทุกคนเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองและมีการ
ท างานเป็นทีม 
10. สถานศึกษามีพิพิธภัณฑ์เป็นเอกลักษณ์  และ
แหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนและชุมชน 

1. ครูบางส่วนขาดความช านาญในการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
2. ครูยังใช้ส่ือประกอบการเรียนการสอนไม่
หลากหลาย 
3. ขาดครูเฉพาะวิชาและครูบางคนสอนไม่ตรง
วิชาเอก  
4. ผู้เรียนบางส่วนมีภาวะเส่ียงต่อพฤติกรรมทางเพศ
และยาเสพติด 
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบางวิชาพอใช้ 
และยังขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
6. ห้องสมุดยังไม่สามารถใช้บริการได้เต็มรูปแบบ 
7. สาธารณูปโภคมีไม่เพียงพอ(น้ าด่ืม,ท่อระบายน้ า) 
8. ขาดห้องปฏิบัติการประกอบอาหาร  
9. ระบบเสียงตามสายยังอยู่ระดับต้องปรับปรุง 
10. สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ไม่สามารถใช้ได้
กับห้องเรียนทุกห้อง 
11. ส่ือโสตทัศนูปกรณ์ เช่น จอโปรเจคเตอร์  ล าโพง
ในห้องเรียน  เครื่องฉายทึบแสง ยังไม่ครบทุก
ห้องเรียน 
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ปัจจัยภายนอก 
 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) 
1. องค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กรศาสนา 
คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองในชุมชน   
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
2.  สภาพเศรษฐกิจในชุมชนเอื้อต่อการจัดกิจกรรม  
การเรียนการสอน 
3.  มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการจัด
หลักสูตรท้องถิ่น และสามารถน าผู้เรียนไปศึกษาได้
ง่าย 
4.  สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางของชุมชนและสะดวก
ต่อการคมนาคม 
5.  หน่วยงานต้นสังกัดมีความพร้อม ให้การสนับสนุน 
วัสดุ อุปกรณ์การเรียน  และส่ือเทคโนโลยี   
6. หน่วยงานต้นสังกัดส่งเสริมและสนับสนุน
ความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพครู 
 

1.  ผู้ปกครองบางส่วนขาดการเอาใจใส่ดูแลต่อการ
เรียนและพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของบุตร 
2.  สภาพแวดล้อมรอบโรงเรียนไม่เอื้อต่อการเรียน
การสอน เช่น ตู้เกม โต๊ะสนุกเกอร์    
3.  มีพฤติกรรมเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติท่ีไม่
เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 
4.  กิจกรรมจากต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ มีมาก
กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และไม่เป็นไป
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
5. มีการปรับเปล่ียนครูผู้สอนประจ าวิชาบ่อยครั้ง
ระหว่างปีการศึกษา  เพราะมีครูโอนย้าย 
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บทที่ 3 
สภาพทั่วไปของโรงเรียน 

 
1. ประวัติของสถานศึกษา    
 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) หลวงสรรค์ประสาสน์  นายอ าเภอบางละมุง 
ต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา  เมื่อวันท่ี  17 พฤษภาคม  2466  เดิมต้ังอยู่ในวัดช่องลมนา
เกลือ โดยมีนายอากรยัง  ทิมกระจ่าง ปลูกสร้างอาคารเรียนให้  เป็นรูปทรงมนิลา  หลังคามุงจาก  มี
ขนาดกว้าง 3 วา  ยาว  3 วา  ต่อมาตัวอาคารช ารุดผุพังลง  ขุนวัฒน์วิจารณ์  นายอ าเภอคนต่อมาได้
ร่วมกับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  (เจริญ  สุขบท)  เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทร์  และราษฎรต าบลนา
เกลือร่วมกับเจ้าอาวาสวัดช่องลม จัดสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่  โดยได้ย้ายอาคารเรียนไปสร้างในท่ีดิน
ของทางราชการท่ีสงวนเอาไว้  อยู่ติดกับวัดช่องลมด้านทิศใต้  ซึ่งเป็นท่ีต้ังสถานศึกษาอยู่ในปัจจุบัน  

อาคารเรียนหลังใหม่นี้สร้างขึ้นในปี  พ.ศ. 2477 ตัวอาคารเป็นตึก 2 ช้ัน ก่อสร้างด้วย 
คอนกรีต  ทรงปั้นหยา  หลังคามุงกระเบ้ือง  มีขนาดกว้าง 4 วา  ยาว 12 วา มีมุขยื่นตรงกลาง 
หน้าห้องมีระเบียงกว้าง  1 วา  มีห้องเรียนรวม 6 ห้อง  หน้ามุขท้ังช้ันบนและล่างเป็นห้องครูใหญ่และ
ห้องพักครู  สร้างเสร็จในปี  พ.ศ. 2478  โดยกระทรวงศึกษาธิการตั้งช่ือว่า โรงเรียนประชาบาลต าบล
นาเกลือ 1 (เจริญราษฎร์บางละมุง)  และใช้เป็นท่ีเล่าเรียน  ขึ้นอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมา
กระทรวงศึกษาธิการให้เปล่ียนช่ือเป็น โรงเรียนบ้านนาเกลือ ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า  “โรงเรียนตึก” 
 ต่อมาในวันท่ี 1 ตุลาคม  2509  ทางราชการได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 
 ในปี พ.ศ. 2521  ทางราชการได้ยกฐานะสุขาภิบาลนาเกลือขึ้นเป็นเมืองพัทยา  จึงได้โอน
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีไปสังกัดเมืองพัทยา เมื่อวันท่ี  29 พฤศจิกายน 2521 และใช้ช่ือ
สถานศึกษาใหม่ว่า “โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) จนถึงปัจจุบัน เปิดสอนผู้เรียนต้ังแต่
ระดับปฐมวัย(ช้ันอนุบาล 1-3) การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1  ถึงช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี  3 
 ปัจจุบันอาคารเรียน “โรงเรียนตึก”ใช้จัดท าเป็นพิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ) 
  
ที่ต้ัง 
 โรงเรียนเมืองพัทยา 2  (เจริญราษฎร์อุทิศ) ต้ังอยู่ทางฝ่ังทิศตะวันตกของถนนสุขุมวิท    
อยู่ในเขตพื้นท่ีเขตเมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี 
 อาณาเขต 
  ทิศเหนือ            ติดวัดช่องลม นาเกลือ 
  ทิศตะวันออก   ติดกับถนนสุขุมวิท 
  ทิศตะวันตก       ชุมชนวัดช่องลม (บ้านล่าง) 
  ทิศใต้                 โรงเรียนบางละมุง 
มีพื้นท่ีรวมท้ังส้ิน 20 ไร่   2 งาน 60 ตารางวา 
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ตราสัญลักษณ์ของสถานศึกษา 
  
 
 
 
 
  
  
 ความหมาย 
  รูปลายเส้นอาคาร 1  หมายถึง  อาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียน 
  แถบสีเหลือง  เป็นสีประจ าสถานศึกษา  หมายถึง  ความมีน้ าใจรักและสามัคคี  

  แถบสีแดง  เป็นสีประจ าสถานศึกษา  หมายถึง  ความรักในสถาบัน 
  รัศมีสีเหลืองเข้ม  หมายถึงศาสนาเพราะวัดเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน 
  รูปคลื่น  หมายถึง  ทะเล  เนื่องจากพื้นท่ีสถานศึกษาใกล้กับชายหาดนาเกลือ  
 

 สัญลักษณ์ของสถานศึกษา 
 สัญลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นรูปนักรบโบราณขี่ม้าอยู่บนชายหาดทรายมองไปเห็นเกาะอยู่

ในทะเล  ล้อมรอบด้วยชื่อสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัดและจังหวัดชลบุรี  ส่วนบนสุดเป็นอาคาร
เรียนหลังแรกของสถานศึกษา ถัดลงเป็นสีประจ าสถานศึกษา สีเหลือง-แดง  ส่วนกลางเป็นรูปรัศมีสี
เหลืองเข้มแสดงถึงวัดมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน  ส่วนล่างสุดเป็นรูปคล่ืนทะเลแสดงถึง
สถานศึกษาต้ังอยู่ในท้องถิ่นที่มีพื้นท่ีอยู่ใกล้กับทะเล 

หน่วยงานต้นสังกัด:  เมืองพัทยา   จังหวัดชลบุรี 
สีประจ าสถานศึกษา :  สีเหลือง-แดง 

สีเหลือง  หมายถึง  ความรักความมีน้ าใจและความสามัคคี 
สีแดง  หมายถึง  ความรักในสถาบัน 

ดอกไม้ประจ าสถานศึกษา :  ดอกการเวก 
 
 
 
 
 
ต้นไม้ประจ าสถานศึกษา   :  ต้นการเวก 
ปรัชญา  :  คุณธรรมคู่ปัญญา พัฒนาชีวิตมีจิตส านึก 
ค าขวัญสถานศึกษา :คุณธรรมดี   มีวิชาการ   แข็งแรงเบิกบาน   สานสัมพันธ์ชุมชน 

 

แถบสีเหลือง
เหลือง แถบสีแดง 
รัศมีสีเหลือง

เขม้ 

รูปลายเสน้อาคาร 1 

รูปคล่ืน 
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 แผนที่ต้ังสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ขอบข่ายภารกิจ 
 1.  ภารกิจโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) มีภารกิจส าคัญดังนี้ 
 ภารกิจหลัก 

1.1 จัดการศึกษาระดับปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในหลักสูตรสถานศึกษา การศึกษา 
ปฐมวัย พุทธศักราช  2546  เพื่อให้เด็กปฐมวัย มีความพร้อมในการเข้าเรียนช้ันประถมศึกษา  ตาม
พระราชบัญญัติ  การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 

1.2 จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3) ให้แก่ 
เด็กท่ีมีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ตามตามพระราชบัญญัติ  การศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545ให้กับผู้เรียนท่ีอยู่ในเขตเมืองพัทยา ได้มีโอกาสศึกษาต่อ
เพิ่มข้ึน 
 
 2.  ปริมาณงานในการรับผิดชอบ 
  ปีการศึกษา  2559 (ข้อมูล เดือนพฤษภาคม 2559)  โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์
อุทิศ)  มีปริมาณงานในความรับผิดชอบดังนี้ 

สถานศึกษา โรงเรียนเมืองพทัยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
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 -   ผู้เรียนจ านวน   1,265   คน 
 -   บุคลากรจ านวน   68       คน  แบ่งเป็น 
   ผู้บริหาร     2         คน  
   ครู     58       คน 
   นักการภารโรง    8        คน 
 -   จ านวนช้ันเรียนและห้องเรียน 
   ระดับอนุบาล     จ านวน  10  ห้องเรียน 
   ระดับประถมศึกษา   จ านวน  24  ห้องเรียน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน   6  ห้องเรียน 
 
2.ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร สื่ออุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญางบประมาณ  และ
ชุมชนข้อมูลเก่ียวกับอาคารสถานที่ 
 1. เนื้อที ่    20 ไร ่ 2  งาน   60  ตารางวา 
 2. พื้นท่ีปลูกสร้างอาคาร    5   ไร่  56 ตารางวา 
 3. พื้นท่ีสนาม/นันทนาการ    9   ไร่   4 ตารางวา 
 4. จ านวนอาคารเรียนถาวร รวม   7   หลัง 
 5. อาคารกีฬาเอนกประสงค์        1  หลัง 
 6. เรือนสหการร้านค้า          1   หลัง 
 7.  อาคารพิพิธภัณฑ์   1  หลัง 
 8.  จ านวนสนามกีฬา 1 สนาม ได้แก่  สนามฟุตบอล 
 9. จ านวนห้องเรียนท้ังหมด     40    ห้อง 
 10. จ านวนห้องประกอบ 

  ห้องทดลองวิทยาศาสตร์   4      ห้อง เฉล่ีย คิดเป็น..........160.......ตารางเมตร 
  ห้องคอมพิวเตอร์  2      ห้อง เฉล่ีย คิดเป็น...........76.......ตารางเมตร 
  ห้องดนตรีสากล  2      ห้องเฉล่ีย คิดเป็น..........90.........ตารางเมตร 
  ห้องนาฏศิลป์  1      ห้องเฉล่ีย คิดเป็น............40.........ตารางเมตร 
  ห้องทัศนศิลป์  1       ห้องเฉล่ีย คิดเป็น............48.........ตารางเมตร 
  ห้องปฏิบัติการทางภาษา 2       ห้อง เฉล่ีย คิดเป็น.......... 80.........ตารางเมตร 
  ห้องแนะแนว  1       ห้อง เฉล่ีย คิดเป็น......... 30.........ตารางเมตร 
  ห้องพยาบาล    1       ห้อง เฉล่ีย คิดเป็น.......... 40.........ตารางเมตร 
  ห้องสมุด   3       ห้อง เฉล่ีย คิดเป็น.........120.........ตารางเมตร 
  ห้องคณิตศาสตร์   1 ห้อง เฉล่ีย คิดเป็น.............40.........ตารางเมตร 
  ห้องกิจกรรมอื่นๆ  9       ห้อง เฉล่ีย คิดเป็น...........372.........ตารางเมตร 

ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ อุปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวก 
 1. จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ท้ังหมด 240 เครื่อง 
  ใช้เพื่อการเรียนการสอน จ านวน 220 เครื่อง 
  ใช้ในงานบริหาร จ านวน  10 เครื่อง 
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   เล่น Internet ได้   20 เครื่อง    
 2. จ านวนเครื่องถ่ายเอกสาร   2 เครื่อง 
 3. จ านวนเครื่องเล่น วิดีโอ/ซีดี  24 เครื่อง 
 4. จ านวนเครื่องโทรสาร  1 เครื่อง 
 5. จ านวนโทรทัศน์   24 เครื่อง 
 6. จ านวนวิทยุ    3 เครื่อง 
 7. จอโปรเจคเตอร์   28 เครื่อง 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู ้
 1. จ านวนหนังสือในห้องสมุด  13,482  เล่ม 
 2. หนังสือในห้องสมุดสืบค้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์                          
 3. มีแหล่งข้อมูลท่ีสืบค้นทาง Internet ได้ 100 เครื่อง   
  คิดสัดส่วนจ านวนผู้เรียน :  เครื่อง =  18 :1 

4. แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สถิติการใช้ 
จ านวนคร้ัง/ป ี

แหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษา 

สถิติการใช้ 
จ านวนคร้ัง/ป ี

ชื่อแหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1.  ห้องสมุด 800 1.วัดช่องลม 50 
2.  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 2,600 2.  บ้านสุขาวดี 3 
3.  ห้องปฏิบัติการทางภาษา 2,400 3.  ศูนย์ฝึกทหารใหม่  

     (อ.สัตหีบ) 
1 

4.  ห้องดนตรี นาฏศิลป์ทัศนศิลป์ 1280 4.  โรงเรียนบางละมุง 10 
5.  ห้องจริยธรรม 1,200 5.  ท่ีว่าการอ าเภอบางละมุง 4 
6.  ห้องมอนเตสซอรี 320 6.  ตลาดนาเกลือ นอกเวลาราชการ 
7.  สวนชีววิถ/ีอุทยานการศึกษา 1,800 7.   สวนสัตว์เขาเขียว 1 

8.  ห้องคอมพิวเตอร์ 2,400 8.  พิพิธภัณฑ์นิเวศวิทยา 1 

9.  พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ 300 9. ปุาโกงกาง 6 
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2. ข้อมูลชุมชน   
 สภาพชุมชนรอบบริเวณสถานศึกษามีลักษณะเป็นชุมชนพาณิชยกรรม  ชุมชนประมง  และการ
บริการ  สถานศึกษาต้ังอยู่ในชุมชนวัดช่องลม  ต าบลนาเกลือ  ประชากรเป็นคนพื้นท่ีด้ังเดิม  และประชากร
แฝงท่ีอพยพโยกย้ายเข้ามาท างานและเช่าบ้านพักอาศัย  และมีสถานท่ีราชการและวัดท่ีอยู่ใกล้เคียง  ได้แก่  
วัดช่องลม โรงเรียนบางละมุง  ท่ีว่าการอ าเภอบางละมุง  สถานีต ารวจภูธรอ าเภอบางละมุง   
 1.  จ านวนประชากรประมาณ.............................2,000 - 3,000............................คน 
 2. จ านวนเด็กในวัยเรียน.........................................1,500.....................................คน 
 3. อาชีพส าคัญรับจ้างท่ัวไป  ค้าขาย   ประกอบธุรกิจส่วนตัว  การค้าปลีก ธุรกิจบ้านเช่า 
 4. ศาสนาพุทธ  อิสลาม  คริสต์  (ตามล าดับ) 
 5. รายได้เฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี  50,000-100,000บาท 
 6. โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่างๆ ของชุมชน  การแลกเปล่ียนการบริการ  การ
แข่งขันกีฬา  การให้บริการด้านสถานท่ีจัดงาน  เช่น  งานบวช  งานแต่งงาน  งานประชุม  สัมมนา  การจัด
งานนิทรรศการ  การประกวด  การแข่งขันต่าง ๆ 
 7. ข้อจ ากัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน ผู้ปกครองไม่สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม
กับทางโรงเรียนในเวลาราชการเท่าท่ีควร เนื่องจากการประกอบอาชีพของผู้ปกครองรับจ้างรายวัน ค้าขาย 
เป็นส่วนใหญ่ 
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บทที่ 4 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาการศึกษาในปัจจุบัน 

 
 สภาพทั่วไปของข้อมูลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ ) มีปัญหาและ
อุปสรรคเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ซึ่งจัดล าดับความส าคัญ ดังนี้ 

จากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานและการวิเคราะห์ SWOT ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเมือง
พัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทศิ) ได้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาดังนี้ 

1.  สถานศึกษาควรส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นด้านรักการอ่าน  และส่งเสริม
กระบวนการเรียนการสอนด้วยโครงงาน เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น  และแก้ปัญหาเป็นแสวงหาองค์ความรู้
ด้วยตนเอง 

2.  สถานศึกษาควรมีการน านักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและเกิดองค์ความรู้อย่างหลากหลาย 

3.  สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อยก
มาตรฐานท่ีสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา สู่ยุคศตวรรษที่ 21 และอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาดู
งานเพิ่มมากขึ้น 

4.  สถานศึกษาควรติดต้ังส่ือเทคโนโลยีในห้องเรียนให้ครบทุกห้องและเพิ่มความแรงของสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตให้ใช้งานได้เป็นปัจจุบัน 

5.  ครูควรจัดศักยภาพผู้เรียนและมีข้อมูลศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลและรายช้ันไห้ชัดเจนเพื่อจะได้จัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต 
จากผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและผลการประเมินตามคุณภาพ

ภายในท้ัง 14  มาตรฐานของระดับปฐมวัย  และ  16  มาตรฐานของระดับข้ันพื้นฐาน โรงเรียนเมืองพัทยา 2 
(เจริญราษฎร์อุทิศ) จึงก าหนดแนวทางพัฒนาดังต่อไปนี ้

ด้านผู้เรียน พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้ได้
มาตรฐานชาติ  มีพัฒนาการความพร้อมทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมตามหลักสูตรปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 มีความสามารถตามหลักสูตรแกนแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ให้มีความสามารถในการคิดเป็น ท า
เป็น โดยส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ท่ีหลากหลาย  สามารถช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจ าวันได้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม รักษ์ความเป็นไทยรักษ์ส่ิงแวดล้อม ชุมชน ท้องถิ่น 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
 ด้านบุคลากร  ควรส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารและครูสู่ความเป็นมืออาชีพ  โดยเร่งพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาให้มีความพร้อมและมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี มีระบบบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล  เร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นการน าความคิด หลักการ  เทคนิควิธีการจัดกิจกรรม 
การวัด และประเมินผล การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยในช้ันเรียน 
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 ด้านอาคารสถานท่ี โดยปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม ส่ือเทคโนโลยี และจัดท าข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ และน าเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่มาใช้พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการเรียนรู้   มีการให้บริการชุมชนด้านอาคาร สถานท่ี 
ได้แก่  พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ  อาคารกีฬาอเนกประสงค์  สนามกีฬา และสถานท่ีอื่น ๆ อย่างพอเพียง
ต่อเนื่องตลอดเวลาและเป็นท่ีพึงพอใจของชุมชน 

ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง  ร่วมกันจัดท าแผนงบประมาณเสนอของบจากเมืองพัทยาและองค์กรเอกชน  หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
ร่วมพัฒนาสถานศึกษา ท้ังด้านการบริหารงานท้ัง  6 งานของโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีคุณภาพดี  รวมท้ังได้รับ
ความร่วมมืออย่างดีจากผู้ปกครอง  ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน  เพื่อให้
โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)  เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของเมืองพัทยาท่ีส าคัญในการพัฒนา
เยาวชนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพและรักษ์ท้องถิ่น  ประเทศชาติสืบไป  
 ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 มีนโยบายท่ีจะระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียนมากท่ีสุด  จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทุกภาคส่วน  โดยโรงเรียนได้ก าหนดไว้ในโครงการ/
กิจกรรม  และพยายามด าเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน  และชุมชนมากท่ีสุด 
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บทที่ 5 
นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางพัฒนาการศึกษา 

 
 ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ได้ก าหนดนโยบายวัตถุประสงค์   
เปูาหมาย และแนวทางในการพัฒนาการศึกษาประจ าปีดังนี้ 
 
 1. นโยบาย 
 สถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแผนภายใต้กรอบแนวนโยบายการจัดการศึกษา
ของเมืองพัทยา ให้สอดคล้องกับปัญหาและแนวโน้มความต้องการท้องถิ่น  โดยยึดหลักในการจัดท าแผนตาม
นโยบายของเมืองพัทยา ในกลยุทธ์ที่ 2 เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม มีสาระส าคัญดังนี้ 
 ระบบการศึกษาจะน ามาซึ่งความรู้ สู่รายได้และคุณภาพชีวิตท่ีดี นั้นการมีระบบการศึกษาท่ีดีย่อม
เป็นต้นทุนของชีวิตท่ีดีในอนาคต  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ท่ีว่า ผู้เรียนมีคุณภาพและรักษ์ท้องถิ่น โดยโรงเรียนได้
มีการพัฒนาเรื่องระบบการบริหารการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ท้ังการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการเรียนการ
สอน เพื่อให้ได้ผู้เรียนท่ีมีคุณภาพทั้งในด้านวิชาการและจิตใจ นอกจากนี้ยังส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญต่อการศึกษา เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง รู้จักคิด รู้จักท า
และรู้จักแก้ไขปัญหา สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในชีวิประจ าวันเพื่อประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับ
ท่ีสูงขึ้นต่อไป 
 นอกจากจะให้ความส าคัญในด้านวิชาการแล้ว ก็ไม่ท้ิงเรื่องการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการโดยมี
การคัดโครงการด้านกีฬาและกิจกรรมสันทนาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงท้ังกายและใจ 
สร้างความรักความสามัคคีในสังคม 
 
 2. วัตถุประสงค ์

วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
 วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา  ของโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)  เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เปูาหมายท่ีก าหนดไว้ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายจัดการศึกษาของเมืองพัทยา   กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  พร้อมท้ังตามความต้องการของผู้เรียน  และท้องถิ่น   ดังนี้ 
คือ 
 1.  เพื่อให้เด็กระดับปฐมวัยได้เข้ารับการศึกษาดูแลด้านการพัฒนาการ ทางสติปัญญา  อารมณ์  
สังคม และร่างกายก่อนถึงภาคบังคับ 
 2.  เพื่อให้ผู้เรียนท่ีอยู่ในเกณฑ์ภาคบังคับ เข้ารับการศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพและท่ัวถึงโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 3.  จัดสรรงบประมาณท้ังภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนได้รับความ
สะดวก บริการด้านส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ  ให้แก่ผู้เรียนอย่างท่ัวถึง  โดยค านึงถึงการระดมทรัพยากรจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 4.  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพภายในและภายนอกให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 5.  พัฒนาครูให้รับการอบรมพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิคการสอน และ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในสถานศึกษาให้มีความรู้ และปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีคุณภาพเกิดผลแก่ผู้ เรียนอย่างชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพ 
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 6.  พัฒนาส่งเสริมการจัดระบบบริหาร  ให้ผู้บริหารมีความเข้าใจในการจัดการบริหารใน
สถานศึกษา   
 7.  เพื่อให้คณะครูได้ผลิตและจัดหาส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการจัดกิกรรมการเรียนการสอน 
 8.  เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศาสนา  
พระมหากษัตริย์  วัฒนธรรม  ประเพณีวันส าคัญของชาติ  มีความภูมิใจในความเป็นไทยและรักท้องถิ่น 
 9.  เพื่อให้ประชาชน / ชุมชน / ผู้ปกครอง  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  พัฒนาแหล่งการเรียนรู้  ให้ความรู้แก่ผู้เรียนในการจัดกระบวนการเรียนการ
สอน  ตามกลุ่มสาระของหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 3. เป้าหมาย 
  1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

 2. ผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ มีวิสัยทัศน์ และมีนิสัยรักการอ่าน 
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม

ไทย และรักท้องถิ่น 
 4. ผู้บริหารมีระบบบริหารจัดการท่ีดีและครูมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการน าเอาเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัยมาช่วยสอน และมีการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 5. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 6. คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ได้คุณภาพ  
 
 4. แนวทางในการพัฒนาและการน าไปใช้ 
   

 จากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท้ังระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผล
การประเมินพัฒนาการ และผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนท้ัง 5 ด้าน ท้ังในระดับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 3 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สถานศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผล
การพัฒนาและวางแนวทางการน าไปใช้พัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ดังนี้ 
  4.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ด้านปัจจัยทางการศึกษา 
  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดีให้ความรัก  ความเมตตา  เด็กทุกคนอย่างเสมอ
ภาค มีความสามัคคี ท างานร่วมกันเป็นทีมมีการวิเคราะห์ศักยภาพ   และเข้าใจเด็กเป็นรายบุคคลการประเมิน
พัฒนาการมีสอดคล้องกับสภาพจริงเหมาะสมกับวัย และน าผลการประเมิน มาพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ
มีการบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและสามารถจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสม  ด้านผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผู้น า สามารถบริหารงานอย่างมี
คุณภาพในส่วนของการพัฒนาศักยภาพครู ครูควรได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร แผนการจัด
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องตรงตามหลักสูตรปฐมวัยและทันต่อการเปล่ียนแปลงกับสังคมปัจจุบัน  
 ด้านกระบวนการทางการศึกษา 
  สถานศึกษาส่งเสริมก ากับดูแลให้ครูท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้
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เหมาะสมกับเด็กและบริบทของท้องถิ่น ส่งเสริมการใช้ส่ือเทคโนโลยีและสาระสนเทศและพัฒนานวัตกรรมท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ ในส่วนของการพัฒนา สถานศึกษาควรส่งเริมการก ากับดูแลช่วยเหลือเด็ก รายงานผลการ
วางแผนการส่งต่อข้อมูลนักเรียนอย่างมีระบบ และนิเทศติดตามผลการจัดประสบการณ์อย่างเป็นระบบ 

 ด้านผลผลิตทางการศึกษา 
   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย สมรรถภาพทางกายและกลไกเหมาะสม มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ และความปลอดภัยของตนเอง ด้านอารมณ์ – จิตใจ เด็กมีความร่าเริง แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
สนใจ ช่ืนชมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหวและรักธรรมชาติ ด้านสังคมเด็กมีความกตัญญูกตเวที มี
มารยาท ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย รู้จักเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นและด้าน
สติปัญญาเด็กมีทักษะความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร   มีทักษะในการใช้ภาษาส่ือสารเหมาะสมตามวัย รู้จัก
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และรักการเรียนรู้ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อพัฒนาการของผู้เรียน พึงพอใจต่อ
ครู และผู้บริหาร 
 
  4.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้านปัจจัยทางการศึกษา  
  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ครูมี
ความรู้ ความเข้าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล  ครูมีมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและน าไปจั ดการเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  บริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวก  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  ครูจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม  ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปก ครองและชุมชน ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ด าเนินงานตามวิสัยทัศน์พันธกิจ กลยุทธ์  ได้ก าหนดโครงการ
และกิจกรรมของโรงเรียนด าเนินไปตามกระบวนการท่ีวางไว้ ผลการด าเนินงานประสบความส าเร็จทุกโครงการ
และทุกกิจกรรม ส่ิงท่ีได้รับการช้ีแนะในการประเมินภายในสถานศึกษา คือให้สถานศึกษาจัดท าแผนกลยุทธ์ 5 
ปี เป็นแผนแม่บทของสถานศึกษาต่อไป 
 

ด้านกระบวนการทางการศึกษา  
สถานศึกษามีการกระจายอ านาจบริหารและตรวจสอบถ่วงดุลโดยคณะกรรมการมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาการศึกษา จัดท าและบริหารหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มี
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา เพื่อรองรับระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาโดยจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สูงขึ้น แต่ยังต้องพัฒนาในส่วนของการผลิตและใช้ส่ือท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และการสร้างคู่มือนิเทศ
การสอนให้มีความชัดเจนเพื่อสะดวกในการปฏิบัติ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจัดการศึกษาให้มากขึ้น 
 ด้านผลผลิตทางการศึกษา 
 สถานศึกษามีโครงการกิจกรรมท่ีสอดคล้องและสนับสนุนให้สามารถบรรลุเปูาหมาย  มีกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด  ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  ซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วย
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ตนเอง  ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ผู้เรียนมีความกตัญญู กตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบ้ืองต้นของศาสนาท่ีตนนับถือ  ปฏิบัติตนภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและรับผิดชอบ
ร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียน  ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาอาเซียน  ผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีดี และมี
สุนทรียภาพ 

 

ผลการประกันคุณภาพภายนอกโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 
รอบแรกระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2546 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในอนาคตข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากสถานศึกษามีอัตราเฉล่ียครูต่อผู้เรียนเท่ากับ 1:33 (ไม่นับครูอัตราจ้าง)  จึงจัดว่ามีครูไม่
เพียงพอ และถึงแม้ผลการประเมินด้านผู้เรียนตามมาตรฐานท่ี 5 (ความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร) 
มาตรฐานท่ี 18 (การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ) จะอยู่ในระดับพอใช้ท้ัง 2 มาตรฐาน แต่เมื่อ
พิจารณาตัวบ่งช้ีท่ีเป็นหลักส าคัญของกระบวนการเรียนการสอนแล้ว จะพบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ทักษะคณิตศาสตร์ และภาษาไทยต่ ากวาเกณฑ์ 
หรือไม่ดีเท่าท่ีควร โดยมีจ านวนผู้เรียนท่ีได้คะแนนเฉล่ี 3 และ 4 เพียงร้อยละ 36.25 (ภาษาอังกฤษ) กลุ่มสร้าง
เสริมประสบการณ์ชีวิต (39.82)  คณิตศาสตร์ (31.25) ภาษาไทย (51.55) และพบว่ากระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด 
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาและตัดสินใจ (มีสัดส่วน ปริมาณของการด าเนินกิจกรรม
ประมาณร้อยละ 65) การจัดการเรียนการสอนท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ แสวงหาค าตอบ สร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง (ร้อยละ 69) น าภูมิปัญญาและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน (ร้อยละ 60) 
ฯลฯ ปัจจัยท่ีกล่าวมาแล้วทั้งหมดข้างต้น ก็เป็นเหตุผลหนึ่งท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนใน
ภาพรวม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในอนาคต จึงควรด าเนินการดังนี้ 
 
 

1. ใช้หลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลักส าคัญของการจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้ครู  
สามารถก าหนดสาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ท่ีมีความยากง่าย ล าดับข้ันตอน เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถิ่นมีกระบวนการวางแผนการสอน ประเมินผลหลักสูตร การวัดผล ซึ่งสามารถน าข้อมูลย้อนกลับมา
ปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตรให้เหมาะสมอยู่เสมอ ท าให้ผู้เรียนแต่ละคนมี โอกาสได้เรียนรู้ได้เต็ม
ศักยภาพ และมีส่วนช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2. ขอความร่วมมือจากทุกฝุาย โดยสถานศึกษา ผู้ปกครองผู้เรียนและชุมชน ร่วมมือ  
กันพัฒนาส่ือ เทคโนโลยี และท าภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้มาจัดให้ผู้เรียนใช้ในการเรียนรู้แสวงหาค าตอบ 
และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และร่วมกันแก้ปัญหาการขาดแคลนครู ส่ือ และเทคโนโลยีด้วยอีกทางหนึ่ง 
เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) จัดให้มีใบงานประกอบการสอนโดยใช้ครู วิทยากร ภูมิปัญญาร่วม และ
แบ่งกลุ่มผู้เรียน ก าหนดประเด็นตามใบงานให้พี่สอนน้อง หรือเพื่อนสอนเพื่อน เป็นต้น 

3. ถึงแม้ครูส่วนใหญ่ (จ านวนร้อยละ 78) จะมีส่วนได้สอนตามความถนัด ตรงกับ 
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ความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละคน แต่เนื่องจากครูในระดับประถมศึกษาส่วนใหญ่จ าเป็นต้องสอน
หลายวิชา จึงควรมีระบบการอบรม พัฒนาครูเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในวิชาท่ีสอน ท้ังด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะวิชา และด้านการจัดการเรียนการสอน โดยจัดให้มีโครงการอบรม พัฒนาในระยะยาวอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
 การประเมินคุณภาพภายนอกมีการประเมิน 3 ด้าน คือ  ด้านผู้เรียน  ด้านครูผู้สอน  และด้าน

ผู้บริหาร  ซึ่งสรุปผลการประเมินรายมาตรฐานโดยภาพรวมเป็นตารางต่อไปนี้ 
ตารางสรุปผลการประเมิน 

มาตรฐาน เกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน 
ควรปรับปรุง พอใช ้ ดี 

ด้านผู้เรียน    
ก่อนประถมศึกษา    
   มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์    
   มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเบื้องต้น    
   มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้ในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์   
                           มีความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์    

   มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนรักการเรียนรู้  มีทักษะในการแสดงหาความรู้    
   มาตรฐานที่ 9  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถ    
                           ท างานร่วมกับผู้อื่นได้    

   มาตรฐานที่ 10  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และสุขนิสัยที่ดี    
   มาตรฐานที่ 12  ผู้เรียนมีสุนทรีภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี 
                           และการเคลื่อนไหว    
 
 
 

มาตรฐาน เกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน 
ควรปรับปรุง พอใช ้ ดี 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน      
   มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์    
ด้านผู้เรียน    
   มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  
                          มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมี 
                          วิสัยทัศน์ 

   

   มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร    
   มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการ 
                           เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง    

   มาตรฐานที่ 9  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถ 
                          ท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต    

   มาตรฐานที่ 10  ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี    



20 

 

 

   มาตรฐานที่ 12  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี 
                            และกีฬา 

   

ด้านครูผู้สอน    
   มาตรฐานที่ 22  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี 
                             ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   

   มาตรฐานที่ 24  ครูมีวุฒ/ความรู้  ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและ 
                             มีครูพอเพียง                               

ด้านผู้บริหาร    
   มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการบริหารงาน 
                             อย่างเป็นระบบ    

   มาตรฐานที่  14  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ 
                              ชุมชนในสถานศึกษา    

   มาตรฐานที่  18  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน 
                             โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   

   มาตรฐานที่  20  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหาร 
                             จัดการ    

   มาตรฐานที่  21  สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถ่ินมีสื่อการ    
                              เรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้    

 
 
รอบสองระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2549 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนท้ังระดับ
ปฐมวัย ประถม และมัธยมศึกษา มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง 
 2. สถานศึกษาควรส่งเสริมการสอนแบบโครงการ หรือการท างานเป็นทีม แก่ผู้เรียนระดับประถม
และมัธยมศึกษา โดยการศึกษาจากของจริงในชุมชนแล้วน าผลมาฝึกวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปความคิดให้
เป็นระบบ 
 3. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและสนใจหาความรู้
จากแหล่งต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา โดยเฉพาะการใช้ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือ
เทคโนโลยี 
 
 

ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 1. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ การกล้า
แสดงออกความมั่นใจในตนเอง ด้วยการมีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ดนตรี กีฬา และนันทนาการ 
 2. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครู  น าเทคโนโลยีใหม่ ๆ   แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมา ใช้
ประกอบการเรียนการสอนให้มากยิ่ง ๆ ข้ึน 
 3. สถานศึกษาควรใช้ประโยชน์ด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษาด้านส่ือเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

การศึกษาปฐมวัย 
ผลประเมินอิงเกณฑ์ 

ผลประเมินอิง
สถานศึกษา 

ค่าเฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ ค่าเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
ด้านผู้เรียน       
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

3.25 ดี 4 ดีมาก 3.63 ได้ 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตท่ีดี 

3.33 ดี 4 ดีมาก 3.67 ได้ 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

3.40 ดี 4 ดีมาก 3.70 ได้ 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 

2.60 พอใช้ 2 พอใช้ 2.30 ไม่ได้ 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ี
จ าเป็นตามหลักสูตร 

3.16 ดี 4 ดีมาก 3.58 ได้ 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2.93 ดี 4 ดีมาก 3.47 ได้ 

มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รัก
การท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมี
เจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

3.40 ดี 4 ดีมาก 3.70 ได้ 

ด้านครู       
มาตรฐานที่ 8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ 
ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบและมีครู
เพียงพอ 

3.70 ดีมาก 3 ดี 3.35 ได้ 

มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.13 ดี 4 ดีมาก 3.57 ได้ 

ด้านผู้บริหาร       
มาตรฐานที่10 ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น า
และมีความสามารถในการบริหารจัดการ 

3.53 ดีมาก 4 ดีมาก 3.77 ได้ 

มาตรฐานที่11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร/ 
โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
ครบวงจร ให้บรรลุเปูาหมายการศึกษา 

3.24 ดี 4 ดีมาก 3.62 ได้ 

มาตรฐานที่12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
และการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.28 ดี 4 ดีมาก 3.64 ได้ 
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การศึกษาปฐมวัย 
ผลประเมินอิงเกณฑ์ 

ผลประเมินอิง
สถานศึกษา 

ค่าเฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ 

ค่าเฉ
ลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแ
นน 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่13 สถานศึกษามีหลักสูตร
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีส่ือการเรียน
การสอนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

3.10 ดี 4 ดีมาก 3.55 ได้ 

มาตรฐานที่14 สถานศึกษาส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา 

3.27 ดี 4 ดีมาก 3.64 ได้ 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.         ได้          ไม่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน: 
ประถมและมัธยมศึกษา 

ผลประเมินอิง
เกณฑ์ 

ผลประเมินอิง
สถานศึกษา 

ค่าเฉลี่ย 
ผลการรับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ ค่าเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
ด้านผู้เรียน       
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

2.86 ดี 4 ดีมาก 3.43 ได้ 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพ
กายและสุขภาพจิตท่ีดี 

3.30 ดี 4 ดีมาก 3.65 ได้ 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

3.13 ดี 3 ดี 3.07 ได้ 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 

2.26 พอใช้ 2 พอใช้ 2.13 ไม่ได้ 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 

2.01 พอใช้ 2 พอใช้ 2.01 ไม่ได้ 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน: 
ประถมและมัธยมศึกษา 

ผลประเมินอิง
เกณฑ์ 

ผลประเมินอิง
สถานศึกษา 

ค่าเฉลี่ย 

ผลการรับรอง
มาตรฐาน
คุณภาพ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2.53 พอใช้ 2 พอใช้ 2.27 
 

ไม่ได้ 
 

มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต 

3.20 ดี 3 ดี 3.10 ได้ 

ด้านครู       
มาตรฐานที่ 8ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ 
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครู
เพียงพอ 

3.25 ดี 3 ดี 3.13 ได้ 

มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2.77 ดี 4 ดีมาก 3.39 ได้ 

ด้านผู้บริหาร       
มาตรฐานที่10 ผู้บริหารมีภาวะความ
เป็นผู้น าและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ 

3.53 ดี 4 ดีมาก 3.77 ได้ 

มาตรฐานที่11 สถานศึกษามีการจัด
องค์กร/ โครงสร้างและการบริหารงาน
อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุ
เปูาหมายการศึกษา 

3.24 ดี 4 ดีมาก 3.62 ได้ 

มาตรฐานที่12 สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.10 ดี 4 ดีมาก 3.55 ได้ 

มาตรฐานที่13 สถานศึกษามีหลักสูตร
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีส่ือ
การเรียนการสอนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

3.10 ดี 4 ดีมาก 3.55 ได้ 

มาตรฐานที่14 สถานศึกษาส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
ในการพัฒนาการศึกษา 

3.27 ดี 4 ดีมาก 3.64 ได้ 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.         ได้          ไม่ได้ 
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รอบสามระหว่างวันท่ี 1 - 3  กันยายน 2554 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย  (2-5 ปี) 
ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ได้แก่  
 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
1 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ดีมาก 
2 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ดีมาก 
3 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ดีมาก 
4 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ดีมาก 
5 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ดีมาก 
6 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีมาก 
7 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
8 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ดีมาก 

9 9 
ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธาน /วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

ดีมาก 

10 10 
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

11 11 
ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

12 12 
ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี ได้แก่   

 - ไม่มี- 

 

จุดเด่น  
 1. เด็กมีพัฒนาการครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ัง 4 ด้าน และมีความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในขั้นต่อไป 
 2. ครูสามารถจัดกิจกรรมหลักการพัฒนาเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพครบท้ัง 6 กิจกรรม 
 3. ผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. เด็กควรได้รับการพัฒนาด้านความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของบุคคลและสถานท่ีแวดล้อมรอบตัวเด็กให้มาก
ขึ้น 
 2. กิจกรรมการเคล่ือนไหวต่าง ๆ ควรจัดนอกห้องเรียน เพื่อแก้ปัญหาห้องคับแคบ เด็กจะได้เคล่ือนไหว
ได้สะดวกขึ้น และพัฒนาเด็กได้ครบทุกด้าน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
  1) เด็กควรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาให้มีทักษะด้านการสังเกต  ส ารวจให้จดจ าส่ิงแวดล้อม
รอบตัว ในบริเวณสถานศึกษา 
  2) เด็กควรได้รับการพัฒนาด้วยกจิกรรมนอกห้องเรียน มีโอกาสได้เปล่ียนอิริยาบถ เนื่องจาก
บรรยากาศในห้องเรียนคับแคบ 
 2. มาตรฐาน ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  1) ประสานงานกับต้นสังกัดในการจัดสรรอัตราก าลังครูหรือผู้ดูแลเด็กให้เพียงพอตามเกณฑ์ 
  2) ส่งเสริมการใช้วิทยากรชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
เพิ่มข้ึน 
  3) ควรมีกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประสานงานกับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
 3. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1) ครูควรได้รับการจัดสรรอัตราก าลังเพิ่มเพื่อให้การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์บรรลุตาม
เปูาหมาย และเป็นไปตามเกณฑ์ ของอัตราส่วนครู : เด็ก และ เด็ก : ห้อง 
  2) ครูควรจัดกิจกรรมน าเด็กออกนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาการด้านการสังเกต ส ารวจธรรมชาติ
รอบตัว ภายในบริเวณสถานศึกษา และเด็กได้เปล่ียนอริยาบท มีการเคล่ือนไหวได้ดียิ่งขึ้น 
 4. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  1) พัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบท่ีคล่องตัวต่อการใช้งาน 
  2) ควรมีข้อมูลศักยภาพเด็กรายบุคคล เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของเด็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม  
  - ไม่ม-ี  

 
 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ี  
การศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2- 5 ปี) ประเภทโรงเรียน  
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5 .00 5 .00  ดีมาก  
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 9.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที ่5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 35.00 35.00 ดีมาก 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 13.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00  4 .97  ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9    ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน /วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

2.50  2 .50  ดีมาก  

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์  ของสถานศึกษา 

2.50  2 .50  ดีมาก  

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

2.50  2 .50  ดีมาก  

ตัวบ่งชี้ที่ 12   ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  
รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

2.50  2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100 .00 96.97 ดีมาก  
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) ประเภทโรงเรียน 

 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  96 .79  คะแนน  
 มีคุณภาพระดับ  ดีมาก  

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี  ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป               ใช่  ไม่ใช่  
 มีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งช้ี         ใช่  ไม่ใช่  
 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน ใช่  ไม่ใช่ 

  ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) 
   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และ/หรือ มัธยมศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ได้แก่ 
 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
1 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ดีมาก 
2 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ดีมาก 
3 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีมาก 

4 7 
ประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

ดีมาก 

5 8 
พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

ดีมาก 

6 9 
ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

ดีมาก 

7 10 
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

8 11 
ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

9 12 
ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

10 3 ผู้เรียนมีความใฝุรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดี 
11 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ดี 
12 - - - 
 
ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี  ได้แก่ 
 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

1 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พอใช้ 
 

จุดเด่น  
 1. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย แข็งแรง สมส่วน มีสุนทรียภาพด้านศิลปะดนตรี และกีฬา มีความประพฤติ
เรียบร้อย มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย มีความเป็นไทย 
 2.ครูทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

3. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหาร สามารถบริหารงานตามบทบาทหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร่วมกับกรรมการสถานศึกษาและชุมชน จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ได้ร่มรื่น
สวยงาม เอื้อต่อการเรียนการสอน 
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จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนานิสัยรักการอ่าน การใฝุรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา พัฒนาทักษะการคิดด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น กิจกรรมโครงงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 2. ครูควรจัดศักยภาพผู้เรียนและมีข้อมูลศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลและรายช้ันไห้ชัดเจนเพื่อจะได้จัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 
 1. มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
 1)ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรให้มีคุณภาพสูงขึ้น   ด้วยการสอน
ซ่อมเสริมอย่างต่อเนื่อง 
 2)ผู้เรียน ควรได้รับการพัฒนาทักษะทางการคิดให้หลากหลาย 
 2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 1)  ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและนอกสถานศึกษา
ให้เพิ่มขึ้นและเป็นระบบ 
 2)ควรส่งเสริมการใช้ส่ือเทคโนโลยี , การใช้วิทยากรชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 3) ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ เช่น มีกิจกรรมน าความรู้สู่ชุมชน, กิจกรรม
เปิดบริการห้องสมุด, บริการสอนคอมพิวเตอร์ บริการสอนกีฬาให้เยาวชนในชุมชน เป็นต้น 
 3. มาตรฐานจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1)ครูควรวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมค วามถนัด
และสามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้มากยิ่งขึ้น 
 2)ครูควรใช้ความรู้ความสามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เต็มตามศักยภาพ 
 3)ครูควรใช้การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในทุกกิจกรรมการเรียนการสอน 
 4. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 1)ควรมีข้อมูลศักยภาพผู้เรียนรายช้ัน และรายบุคคลให้ชัดเจน เพื่อจะได้ข้อมูลท่ีถูกต้องใน 
การพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
 2)ควรพัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบท่ีคล่องตัวต่อการใช้งาน 
 
 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 การพัฒนาอาคารเก่าแก่ของสถานศึกษา เพื่อให้เป็น “พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ)” ตาม
โครงการในปี 2554 เป็นการยกระดับอัตลักษณ์ของผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ให้เห็น
เป็นรูปธรรมท่ี ชัดเจน คือการรักษ์ท้องถ่ิน เก็ บรักษาสิ่งที่ดีงามไว้เป็นพิพิธภัณฑ์  
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ี  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และ /หรือ มัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ประถมศึกษา และ/หรือ มัธยมศึกษา) 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10 .00 9.72 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10 .00  9.67 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8 .86  ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  10.00 8 .11  ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 11 .31  พอใช้  
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน  เป็นส าคัญ 10.00 10 .00  ดีมาก  
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา  สถานศึกษา 5.00 5 .00  ดีมาก  
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา           
               และต้นสังกัด 

5.00 4.97  ดีมาก  

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ 
             วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5 .00  ดีมาก  

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
               เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5 .00  ดีมาก  

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท 
               ของสถานศึกษา 

5.00 5 .00  ดีมาก  

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

5.00 5.00  ดีมาก  

คะแนนรวม 100.00 87 .64  ดี 

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป ใช่ ไม่ใช่  

สถานศึกษามีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งช้ี จากท้ังหมด 12 ตัวบ่งช้ี  ใช่ ไม่ใช่  

สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับ ปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ใช่ ไม่ใช่  

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม  

 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2559  
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  (ปฐมวัย) 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1  ครูมีคุณธรรม
จริยธรรม  ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ค.วันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
ก.วันส าคัญของพระมหากษัตริย์  
ก.วันส าคัญทางศาสนา 
ค.สถานศึกษาชุมชนร่วมกันพัฒนาการศึกษา 
 
ก.ประชุมผู้ปกครอง 
 
ก.ผู้ปกครองเครือข่ายห้องเรียน 
 
ก.วันไหว้คร ู
ก.วันเด็กแห่งชาติ 

นางสมสมัย  วงษ์จันทรา 
นางสมสมัย  วงษ์จันทรา 
นางสาวแขไข  จันทร์บวร 
นายพัฒนพงษ์  ตราชู 
 
นายพัฒนพงษ์  ตราชู 
 
นายพัฒนพงษ์  ตราชู 
 
นางสมสมัย  วงษ์จันทรา 
นายพัฒนพงษ์  ตราชู 

ครู / ผู้เรียน 
ครู / ผู้เรียน 
ครู / ผู้เรียน 
ผู้บริหาร/ครู/ผู้เรียน/
ผู้ปกครอง 

ผู้บริหาร/ครู/ผู้เรียน/
ผู้ปกครอง 

ผู้บริหาร/ครู/ผู้เรียน/
ผู้ปกครอง 

ครู/ผู้เรียน 
ผู้บริหาร/ครู/ผู้เรียน/
ผู้ปกครอง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2  ครูมีความรู้ ความ
เข้าใจปรัชญา หลักการและ
จุดหมาย การจัดการศึกษา
ปฐมวัย  

ค.จัดท าหลักสูตร และเอกสารประกอบหลักสูตรของสถานศึกษา  
ก. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
ค.ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา 
ค.นิเทศภายใน 
ค. วิจัยในช้ันเรียน  
 

นางสาวสายชล  โชติธนากิจ 
นางสาวกิ่งแก้ว  ทองทิพย์ 
นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 
นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 
นางสาวฤทัยวรรณ  สร้างเจริญ 

ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู/ผู้เรียน 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3  ครูมีการวิเคราะห์
ศักยภาพ   จัดท าสารนิทัศน์  และ
เข้าใจเด็กเป็นรายบุคคล 

ค.พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ค.วิจัยในช้ันเรียน 
ก.วิจัยในช้ันเรียน 

นางสาวกาญจนา  ศิริวรรณ์ 
นางสาวฤทัยวรรณ  สร้างเจริญ 
นางสาวฤทัยวรรณ  สร้างเจริญ 

ครู/ผู้เรียน 
ครู/ผู้เรียน 
ครู/ผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4  ครูมีความสามารถ
ในการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
น าไปจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ก.พัฒนากลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
ก.ปรับภูมิทัศน์ภายในภายนอกอาคารอนุบาล 
ค.วัดผลและประเมินผลภายในสถานศึกษา 
ค.วิจัยในช้ันเรียน 

นางสาวกิ่งแก้ว  ทองทิพย์ 
นางสมนึก  พงษ์พัฒน ์
นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 
นางสาวฤทัยวรรณ  สร้างเจริญ 

ครู 
ครู/ผู้เรียน 
ครู/ผู้เรียน 
ครู/ผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5  ครูบริหารจัดการ
ช้ันเรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวก 

ค.ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ  
ก.การแข่งขันกีฬาภายใน   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม/ลูกเสือ/แนะแนว) 

นายพัฒนพงษ์  ตราชู 
นายไพรบูณ  ศิริพล 

ครู/ผู้เรียน 
ครู/ผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.6  ครูมีความสามารถ
ในการแสวงหาส่ือและเทคโนโลยี
มาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

ค.แหล่งเรียนรู้ ผลิตและใช้ส่ือการเรียนการสอน 
ก.ผลิตและใช้ส่ือปฐมวัย   
 
 

นางสาวสายใจ  คุณบัวลา 
นางสาวกิ่งแก้ว  ทองทิพย์ 
 

ครู/ผู้เรียน 
ครู/ผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.7  ครูมีการประเมิน
พัฒนาการท่ีสอดคล้องกับสภาพ
จริงเหมาะสมกับวัย และน าผล
การประเมินมาพัฒนาเด็กให้เต็ม
ตามศักยภาพ 

ค.วัดผลและประเมินผลภายในสถานศึกษา นางสาวเกศินี  สนธิศิริ 
 

ครู 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.8  ครูมีการศึกษาวิจัย 
เพื่อพัฒนาการเรียนรูข้องเด็ก 

ก.คัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ค.วิจัยในช้ันเรียน 
ก.ส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน 

นางสาวกาญจนา  ศิริวรรณ 
นางสาวฤทัยวรรณ  สร้างเจริญ 
นางสาวฤทัยวรรณ  สร้างเจริญ 

ครู/ผู้เรียน 
ครู/ผู้เรียน 
ครู/ผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.9  ครูจัด ค.พัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมภายในสถานศึกษา นางผจงจิตร  ชีวพัฒนพิบูลย์ ครู/ผู้เรียน 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

ก.ปรับภูมิทัศน์ภายในภายนอกอาคารอนุบาล 
ค.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ก.การจัดส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนท่ีเอื้อต่อสุขภาพ 

นางสมนึก  พงษ์พัฒน ์
นางสุขฤทัย  ขอพรกลาง 
นางผจงจิตร  ชีวพัฒนพิบูลย์ 
นายพลทวีรัชต์ วิชญธีรากุล 

ครู/ผู้เรียน 
ครู/ผู้เรียน 
ครู/ผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.10  ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่
ดีกับเด็ก ผู้ปกครองและชุมชน 

ค.สถานศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาการศึกษา 
 
ค.พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

นายพัฒนพงษ์  ตราชู 

 
นางสาวกาญจนา  ศิริวรรณ์ 

ผู้บริหาร/คร/ูผู้เรียน/
ผู้ปกครอง 
ครู/ผู้เรียน/
ผู้ปกครอง 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ขั้นพื้นฐาน) 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ค.วันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
ก.วันส าคัญของพระมหากษัตริย์  
ก.วันส าคัญทางศาสนา 
ค.สถานศึกษาชุมชนร่วมกันพัฒนาการศึกษา 
 
ก.ประชุมผู้ปกครอง 
 
ก.ผู้ปกครองเครือข่ายห้องเรียน 
 

ก.วันไหว้คร ู
ก.วันเด็กแห่งชาติ 

นางสมสมัย  วงษ์จันทรา 
นางสมสมัย  วงษ์จันทรา 
นางสาวแขไข  จันทร์บวร 
นายพัฒนพงษ์  ตราชู 
 
นายพัฒนพงษ์  ตราชู 
 
นายพัฒนพงษ์  ตราชู 
 

นางสมสมัย  วงษ์จันทรา 
นายพัฒนพงษ์  ตราชู 

ครู / ผู้เรียน 
ครู / ผู้เรียน 
ครู / ผู้เรียน 

ผู้บริหาร/คผู้ปกครอง 

ผู้บริหาร/ครู/ผู้เรียน/
ผู้ปกครอง 
ผู้บริหาร/ครู/ผู้เรียน/
ผู้ปกครอง 

ครู/ผู้เรียน 

ครู/ผู้เรียน/
ผู้ปกครอง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2  ครูมีความรู้ ความเข้าใจปรัชญา 
หลักการและจุดหมาย การจัดการศึกษาปฐมวัย  

ค.จัดท าหลักสูตร และเอกสารประกอบหลักสูตรของสถานศึกษา  
ก. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
ค.ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา 
ค.นิเทศภายใน 
ค. วิจัยในช้ันเรียน  

นางสาวสายชล  โชติธนากิจ 
นางสาวกิ่งแก้ว  ทองทิพย์ 
นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 
นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 
นางสาวฤทัยวรรณ  สร้างเจริญ 

ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู/ผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3  ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพ   จัดท า
สารนิทัศน์  และเข้าใจเด็กเป็นรายบุคคล 

ค.พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ค.วิจัยในช้ันเรียน 
ก.วิจัยในช้ันเรียน 

นางสาวกาญจนา  ศิริวรรณ์ 
นางสาวฤทัยวรรณ  สร้างเจริญ 
นางสาวฤทัยวรรณ  สร้างเจริญ 

ครู/ผู้เรียน 
ครู/ผู้เรียน 
ครู/ผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4  ครูมีความสามารถในการจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและน าไปจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ก.พัฒนากลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
ก.ปรับภูมิทัศน์ภายในภายนอกอาคารอนุบาล 
ค.วัดผลและประเมินผลภายในสถานศึกษา 
ค.วิจัยในช้ันเรียน 

นางสาวกิ่งแก้ว  ทองทิพย์ 
นางสมนึก  พงษ์พัฒน ์
นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 
นางสาวฤทัยวรรณ  สร้างเจริญ 

ครู 
ครู/ผู้เรียน 
ครู/ผู้เรียน 
ครู/ผู้เรียน 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5  ครูบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร้าง
วินัยเชิงบวก 

ค.ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ  
ก.การแข่งขันกีฬาภายใน   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม/ลูกเสือ/แนะแนว) 

นายพัฒนพงษ์  ตราชู 
นายไพรบูณ  ศิริพล 

ครู/ผู้เรียน 
ครู/ผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.6  ครูมีความสามารถในการแสวงหา
ส่ือและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

ค. แหล่งเรียนรู้ ผลิตและใช้ส่ือการเรียนการสอน 
ก. ผลิตและใช้ส่ือปฐมวัย   
 
 

นางสาวสายใจ  คุณบัวลา 
นางสาวกิ่งแก้ว  ทองทิพย์ 
 

ครู/ผู้เรียน 
ครู/ผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.7  ครูมีการประเมินพัฒนาการท่ี
สอดคล้องกับสภาพจริงเหมาะสมกับวัย และน า
ผลการประเมินมาพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ 

ค.วัดผลและประเมินผลภายในสถานศึกษา นางสาวเกศินี  สนธิศิริ 
 

ครู 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.8  ครูมีการศึกษาวิจัย เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก 

ก.คัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ค.วิจัยในช้ันเรียน 
ก.ส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน 

นางสาวกาญจนา  ศิริวรรณ์ 
นางสาวฤทัยวรรณ  สร้างเจริญ 
นางสาวฤทัยวรรณ  สร้างเจริญ 

ครู/ผู้เรียน 
ครู/ผู้เรียน 
ครู/ผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.9  ครูจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

ค.พัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
ก.ปรับภูมิทัศน์ภายในภายนอกอาคารอนุบาล 
ค.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ก.การจัดส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนท่ีเอื้อต่อสุขภาพ 

นางผจงจิตร  ชีวพัฒนพิบูลย์ 
นางสมนึก  พงษ์พัฒน ์
นางสุขฤทัย  ขอพรกลาง 
นางผจงจิตร  ชีวพัฒนพิบูลย์ 
นายพลทวีรัชต์ วิชญธีรากุล 

ครู/ผู้เรียน 
ครู/ผู้เรียน 
ครู/ผู้เรียน 
ครู/ผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.10  ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก 
ผู้ปกครองและชุมชน 

ค. สถานศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาการศึกษา 
 
ค. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

นายพัฒนพงษ์  ตราชู 

 
นางสาวกาญจนา  ศิริวรรณ์ 

ผู้บริหาร/คร/ูผู้เรียน/
ผู้ปกครอง 
ครู/ผู้เรียน/
ผู้ปกครอง 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  (ปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน) 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1  ผู้บริหาร
สถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 
และปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

ค.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
 
ค.นิเทศภายใน 
ก.จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี 
 
 
ก.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
ก.ทุนการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน  
ค.สถานศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาการศึกษา 
 
 
ก.แก้ปัญหาร่วมกันระหว่างครูและผู้ปกครอง 

นางสาวสุวีณา  บุญประเสริฐ 
 
นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 
นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 
 
 
นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 
 
นางสาวเสริมศรี  พรหมมินทร์ 
นายพัฒนพงษ์  ตราชู 
 
 
นายพัฒนพงษ์  ตราชู 
 

สถานศึกษา/ครู/
ผู้เรียน 
ครู 
สถานศึกษา/ครู/
ผู้เรียน 
สถานศึกษา/ครู/
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
สถานศึกษา/ครู/
ผู้เรียน/ 
ผู้ปกครอง 
สถานศึกษา/ครู/
ผู้เรียน/ 
ผู้ปกครอง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2  ผู้บริหาร
สถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและ
หลักการจัดการศึกษา มีความคิด
ริเริ่ม  มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น า
ทางวิชาการ 

ค.ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
ค.แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ) 
 
ค.พัฒนาการอ่านเขียน 
 
ก.ฝึกอ่านฝึกเขียน 
ก.อ่านเขียนเรียนคล่อง 
ก.นิเทศการสอนอ่านออกเขียนได้ 
 

นางสาวฤทัยวรรณ  สร้างเจริญ 
 
นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 
 
นางสุขฤทัย  ขอพรกลาง 
 
นางสาวสายชล  โชติธนากิจ 
 
นางสาวสายชล  โชติธนากิจ 
นางสาวเสริมศรี พรหมมินทร์และ

สถานศึกษา/ครู/
ผู้เรียน 
สถานศึกษา/ครู/
ผู้เรียน 
สถานศึกษา/ครู/
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ครู 
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ก.รักการอ่าน 
 

คณะ 
นางสาวจรูญทรัพย์  ใจดีเย็น/ 
นางสาวธาริดา  ใจยะ 

ผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3  ผู้บริหาร
สถานศึกษามีความสามารถใน
การบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 

ค.นิเทศภายใน 
ค.สถานศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 
ค.บริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 
ก.จัดท าแผนโครงสร้างบริหารงาน 
ค.ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
ค.ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 
นายพัฒนพงษ์  ตราชู 
นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 
นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 
นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 
นางสาวฤทัยวรรณ  สร้างเจริญ 

ครู 
สถานศึกษา 
สถานศึกษา 
สถานศึกษา 
ครู 
สถานศึกษา/ครู/
ผู้เรียน 
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มาตรฐานที่ 3  สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้(ปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน) 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1  สถานศึกษามี
อาคารเรียน อาคารประกอบ 
ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
เพียงพออยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
ถูกสุขลักษณะสะอาด สวยงาม 

ค.พัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
ก.จัดการวางแผนด้านอาคารสถานท่ี 
ก.ปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา 
ก.ปรับภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคารอนุบาล 
ก.การจัดสถานท่ีบริการนักเรียน 
ก.ต้นไม้พูดได้ 
ค.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ก.การจัดส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนท่ีเอื้อต่อสุขภาพ 
 
 
ก.ส ารวจข้อมูลผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 
ก.บริหารวัสดุและสินทรัพย์ในโรงเรียน 
ก.บริหารการเงินโรงเรียน 

นางผจงจิตร ชีวพัฒนพิบูลย์ 
นางผจงจิตร ชีวพัฒนพิบูลย์ 
นางผจงจิตร ชีวพัฒนพิบูลย์ 
นางสมนึก พงศ์พัฒน ์
นางผจงจิตร ชีวพัฒนพิบูลย์ 
นางสาวสุพัฒน์ ราษอาษา 
นางสุขฤทัย ขอพรกลาง 
นางผจงจิตร ชีวพัฒนพิบูลย์ 
นายพลทวีรัชต์  วิชญ์ธีรากุล 
และคณะ 
นางสาวมณีรัตน์ โยธาคึก 
นางนารี จูงจิตรด ารงค์ 
นางสาวจรูญทรัพย์ ใจดีเย็น 

สถานศึกษา,ผู้เรียน 
สถานศึกษา 
 

สถานศึกษา,ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
สถานศึกษา 
 

สถานศึกษา 
ครู/บุคลากร 
ครู/บุคลากร 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2  สถานศึกษามี
มาตรการปูองกันการบาดเจ็บ
และสร้างเสริมความปลอดภัย 

ค.ส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ค.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ก.การจัดส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนท่ีเอื้อต่อสุขภาพ 
 
ก.การบริการอนามัยโรงเรียน 

นายพุทธมาศ  เท่ียงสันเทียะ 
นางสุขฤทัย  ขอพรกลาง 
นางผจงจิตร ชีวพัฒนพิบูลย์ 
นายพลทวีรัชต์ วิชญธีรากุล 
นางสุขฤทัย ขอพรกลาง 
และคณะครูอนามัย 

ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
 
ผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3  สถานศึกษามีการ
ระดมงบประมาณและทรัพยากร
เพื่อจัดการศึกษา 

ค.พัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน 
ก.บริหารการเงินโรงเรียน 
งบเรียนฟรี 15 ปี  งบค่าอาหารกลางวัน/เช้า  /อาหารเสริมนม งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
เงินเดือนครูอุปกรณ์การเรียน  หนังสือเรียน  งบประมาณรายหัวงบค่าอาหารกลางวัน 40%  
/เช้า40%   /อาหารเสริมนม 

นางสาวจรูญทรัพย์ ใจดีเย็น 
นางสาวจรูญทรัพย์ ใจดีเย็น 

ครู/บุคลากร 
ครู/บุคลากร 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4  สถานศึกษามีส่ือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นวัตกรรมท่ีเหมาะสมต่อการจัด
การศึกษา 

ค.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ผลิต และใช้ส่ือการเรียนการสอน 
ก.จัดท าทะเบียนส่ือและบริการส่ือการเรียนการสอน 
ค.พัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน 
ก.การพัฒนาและปรับปรุงระบบธุรการโรงเรียน 
ก.บริการรับ-จ าหน่ายผู้เรียน 

นางสาวสายใจ คุณบัวลา 
นางสาวสุวีณา บุญประเสริฐ 
นางสาวจรูญทรัพย์ ใจดีเย็น 
นางสาวจรูญทรัพย์ ใจดีเย็น 
นางสาวมณีรัตน์  โยธาคึก 

สถานศึกษา 
สถานศึกษา 
ครู/บุคลากร 
ครู/บุคลากร 
ครู/ผู้เรียน 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 4  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(ปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน) 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1  สถานศึกษา
กระจายอ านาจบริหารและจัด
การศึกษา  

ค.บริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 
 

นางภัทรวดี  เข้มแข็ง สถานศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2  สถานศึกษา
บริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 
 

ค.สถานศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาการศึกษา 
ค.บริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 
ก.ส่งเสริมบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา 

นายพัฒนพงษ์  ตราชู 
นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 
นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 

สถานศึกษา 
สถานศึกษา 
สถานศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.3  คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีส่วนร่วม
พัฒนาสถานศึกษา 

ก.วิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ค.สถานศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาการศึกษา 
ค.บริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 

นางสาวสายชล  โชติธนากิจ 
นายพัฒนพงษ์  ตราชู 
นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 
 

สถานศึกษา 
สถานศึกษา 
สถานศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.4  สถานศึกษา
บริหารงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ค.นิเทศภายใน 
ค.บริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 
ค.พัฒนาการอ่านเขียน 

นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 
นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 
นางสุขฤทัย  ขอพรกลาง 

สถานศึกษา 
สถานศึกษา/ครู/
ผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.5  สถานศึกษา
ตรวจสอบและถ่วงดุลการ
ปฏิบัติงาน 

ค.บริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 
 

นางภัทรวดี  เข้มแข็ง สถานศึกษา 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 5  สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ (ปฐมวัย) 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1  สถานศึกษาจัดท า
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การศึกษาปฐมวัย ให้เหมาะสม
กับเด็กและบริบทของท้องถิ่นสู่
ประชาคมอาเซียน 

ก.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
 

นางสาวกิ่งแก้ว ทองทิพย์ 
 
 

ครู/ผู้เรียน 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2  สถานศึกษา
ส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้น
เด็กเป็นส าคัญและน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

ค.นิเทศภายใน 
ก.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
 

นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 
นางสาวกิ่งแก้ว ทองทิพย์ 
 

ครู 
ครู/ผู้เรียน 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.3  สถานศึกษา
ส่งเสริมการผลิต การใช้ส่ือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนา
นวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

ก.ผลิตและใช้ส่ือปฐมวัย 
 

นางสาวกนกทิพย์  สุขสมยา ครู/ผู้เรียน 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.4  สถานศึกษาจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ี
หลากหลายเหมาะสมกับวัย                            

ค.นิเทศภายใน 
ก.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 
นางสาวกิ่งแก้ว ทองทิพย์ 
 

ครู 
ครู/ผู้เรียน 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 5  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ(ขั้นพื้นฐาน) 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1  สถานศึกษาจัดท า
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ให้เหมาะสมกับผู้เรียน และ
บริบทของท้องถิ่นสู่ประชาคม
อาเซียน 

ค.จัดท าหลักสูตร และเอกสารประกอบหลักสูตรของสถานศึกษา 
 
ก.การจัดท าและพัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน 
ก.การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและอาเซียนเข้าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

นางสาวสายชล  โชติธนากิจ 
 
นางสาวสายชล  โชติธนากิจ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 8 กลุ่ม 
 

สถานศึกษา/ครู/
ผู้เรียน 
ครู/ผู้เรียน 
ครู/ผู้เรียน 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2  สถานศึกษา
ส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

ค.การนิเทศภายใน 
ก.นิเทศการสอน 
 
ก.จัดท าแผนจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 
 
 

นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 
นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 8กลุ่ม 
 

ครู 
สถานศึกษา/ครู/
ผู้เรียน 
สถานศึกษา/ครู/
ผู้เรียน 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.3สถานศึกษาส่งเสริม
การผลิต การใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู ้

ก.ผลิตและใช้ส่ือทางการศึกษา 
ก.ต้นไม้พูดได้ 
ก.ท่องโลกอินเทอร์เน็ต 

นางสาวสายใจ  คุณบัวลา 
นางสาวสุพัฒน์ ราษอาษา 
นางสาวฐิติกา  เสียงดัง 

ครู/ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ครู/ผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.4  สถานศึกษาจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  

ก.การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและอาเซียนเข้าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
ก.จัดท าแผนจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 8กลุ่ม 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 8กลุ่ม 
 

สถานศึกษา/ครู/
ผู้เรียน 
สถานศึกษา/ครู/
ผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.5  สถานศึกษา
ด าเนินการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

ค.วัดและประเมินผลภายในสถานศึกษา 
ก.วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 
ก.สรุปผลการประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

นางสาวเกศินี สนธิศิริ 
นางสาวเกศินี สนธิศิริ 
นางสาวเสริมศรี พรหมมินทร์,
นางสาวฤทัยวรรณ  สร้างเจริญ
นางสาววราภัสร์  บุญน่วม

ครู/ผู้เรียน 
ครู/ผู้เรียน 
 
ครู/ผู้เรียน 
 



41 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

 
 
ก.สรุปผลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียน 
 
 
 
ก.รายงานผลการเรียนของนักเรียนต่อผู้ปกครอง 

นางสาวจรูญทรัพย์  ใจดีเย็น 
นางสาวกรกช  มณีรัตน์ 
นางสาวสุรภา  หล่อทอง 
 นางวิมลฤดี  วิกาสอน 
นางสาวสายชล  โชติธนากิจ 
นางสาวเกศินี  สนธิศิริ 

 
 
ครู/ผู้เรียน 
 
 
 
ครู/ผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.6  สถานศึกษานิเทศ
ติดตามผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ  

ค.การนิเทศภายใน 
ก.นิเทศการสอนอ่านออกเขียนได้ 

นางภัทรวดี เข้มแข็ง 
นางสาวเสริมศรี พรหมมินทร ์
นางสุขฤทัย  ขอพรกลาง 
นางสาวสายชล โชติธนากิจ 

ครู 
ครู 
 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 6  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน(ปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน) 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1  สถานศึกษาจัดท า
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และแลกเปล่ียนเช่ือมโยง
การจัดการเรียนรู้ 

ก.แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 
ค.โรงเรียนและชุมชนร่วมกันพัฒนาการศึกษา 
 
 
ก.กิจกรรมครูชุมชน 
 
ค.แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ) 
 
ค.สืบสานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยของท้องถิ่น 

นางสาวสายใจ  คุณบัวลา 
 
นางสาวพัฒนพงษ์  ตราชู 
 
 
นางสาวสุพัฒน์  ราษอาษา 
 
นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 
 
นางสุรภา  หล่อทอง 

สถานศึกษา/
ผู้เรียน 
สถานศึกษา/
ผู้เรียน 
สถานศึกษา/
ผู้เรียน 
สถานศึกษา/
ผู้เรียน 
สถานศึกษา/
ผู้เรียน 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

 
ก.ภูมิปัญญาพาสนุก 

 
นางเรวดี  สการันต์ 

สถานศึกษา/เด็ก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2  สถานศึกษา
สนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดย
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม  

ก.แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 
ค.โรงเรียนและชุมชนร่วมกันพัฒนาการศึกษา 
 
ก.กิจกรรมครูชุมชน 
 
ค.แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ) 
 
ค.สืบสานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยของท้องถิ่น 
 
ก.ภูมิปัญญาพาสนุก 

นางสาวสายใจ  คุณบัวลา 
 
นางสาวพัฒนพงษ์  ตราชู 
 
นางสาวสุพัฒน์  ราษอาษา 
 
นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 
 
นางสุรภา  หล่อทอง 
 
นางเรวดี  สการันต์ 

สถานศึกษา/
ผู้เรียน 
สถานศึกษา/
ผู้เรียน 
สถานศึกษา/
ผู้เรียน 
สถานศึกษา/
ผู้เรียน 
สถานศึกษา/
ผู้เรียน 
เด็ก 

 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 7  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(ปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน) 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1  สถานศึกษาจัดท า
มาตรฐานการศึกษาตามนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา 

ค.ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ก.จัดให้ความรู้ด้านมาตรฐานการศึกษา  
ก.จัดท าแฟูมพัฒนามาตรฐานการศึกษา   
ก.เตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
ก.การจัดท ารายงานการประเมินภายใน (SAR)  

นางสาวฤทัยวรรณ สร้างเจริญ 
นางภัทรวดี   เข้มแข็ง 
นางภัทรวดี   เข้มแข็ง 
นางสาวฤทัยวรรณ สร้างเจริญนางสาว
ฤทัยวรรณ สร้างเจริญ 

ผู้บริหาร/คณะครู 
คณะครู 
คณะครู 
คณะครู 
คณะครู 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2  สถานศึกษาจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาของ

ค.บริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา  
ค.จัดท าหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร 

นางภัทรวดี   เข้มแข็ง 
นางสาวสายชล  โชติธนากิจ 

ผู้บริหาร/คณะครู 
ผู้บริหาร/คณะครู 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

สถานศึกษาท่ีเน้นคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

  

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.3  สถานศึกษา
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

ค.พัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน 
ก.พัฒนาและปรับปรุงระบบงานธุรการ 
ก.พัฒนาระบบงานการเงิน 
ก.บริหารพัสดุและสินทรัพย์ในโรงเรียน 
ก.ส ารวจข้อมูลผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 
ก.รับและจ าหน่ายนักเรียน 

นางสาวจรูญทรัพย์ ใจดีเย็น 
นางสาวจรูญทรัพย์ ใจดีเย็น 
นางสาวจรูญทรัพย์ ใจดีเย็น 
นางนารี จูงจิตรด ารงค์ 
นางสาวมณีรัตน์ โยธาคึก 
นางสาวมณีรัตน์ โยธาคึก 

สถานศึกษา 
สถานศึกษา 
สถานศึกษา 
สถานศึกษา 
สถานศึกษา 
สถานศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.4  สถานศึกษา
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 

ค.บริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 
ก.ส ารวจข้อมูลผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 
ก.รับและจ าหน่ายนักเรียน 

นางภัทรวดี   เข้มแข็ง 
นางสาวมณีรัตน์ โยธาคึก 
นางสาวมณีรัตน์ โยธาคึก 

สถานศึกษา 
สถานศึกษา 
สถานศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.5  สถานศึกษาจัดให้
มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

ค.บริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา  
ค.จัดท าหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร 
ก.นิเทศภายใน 
ค.ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

นางภัทรวดี   เข้มแข็ง 
นางภัทรวดี   เข้มแข็ง 
นางภัทรวดี   เข้มแข็ง 
นางสาวฤทัยวรรณ  สร้างเจริญ 

สถานศึกษา 
สถานศึกษา 
ครู 
สถานศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.6  สถานศึกษา
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ค.ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ค.จัดท าหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร 
 
ค.บริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา  

นางสาวฤทัยวรรณ  สร้างเจริญ 
นางสาวสายชล  โชติธนากิจ 
 
นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 

สถานศึกษา 
สถานศึกษา/ครู/
ผู้เรียน 
สถานศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.7  สถานศึกษาจัดท า
รายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 

ค.บริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา  
ค.ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 
นางสาวฤทัยวรรณ  สร้างเจริญ 

สถานศึกษา 
สถานศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.8  สถานศึกษาพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ค.บริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา  
ค.จัดท าหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร 
ค.ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 
นางสาวสายชล  โชติธนากิจ
นางสาวฤทัยวรรณ  สร้างเจริญ 

สถานศึกษา 
สถานศึกษา 
สถานศึกษา 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น(ปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน) 
ตัวบ่งช้ีท่ี 8.1สถานศึกษาจัด
โครงการ / กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
ตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

ค.พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา 
ค.สถานศึกษาสีขาว   
ค.ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 
นางกชกร  ปรีสงค์ 
นางสาวฤทัยวรรณ  สร้างเจริญ 

ครู 
นักเรียน 
ครู/สถานศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.2  สถานศึกษา
ด าเนินงานให้บรรลุตามเปูาหมาย
ในการยกระดับคุณภาพ รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความ 
 เป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 

ค.บริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา   
ค.พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ(บ้านนาเกลือ)  
ค.พัฒนาการเขียนอ่าน 

นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 
นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 
นางสุขฤทัย  ขอพรกลาง 

ครู/สถานศึกษา 
ครูและนักเรียน 
ครูและนักเรียน 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 9  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย(ปฐมวัย) 
ตัวบ่งช้ีท่ี 9.1  เด็กมีน้ าหนัก 
ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

ก. กีฬาพาสุขภาพดี 
 

นางสาวสุวรรณา  เพ็งกลา ครู 

ตัวบ่งช้ีท่ี 9.2  เด็กมีสมรรถภาพ
ทางกายและกลไกเหมาะสมตาม
วัย 

ก. กีฬาพาสุขภาพดี 
ก. เสกสรรค์ปั้นแต่ง 
ก.เส้นสายระบายสี 

นางสาวสุวรรณา  เพ็งกลานาง
สมนึก  พงษ์พัฒน ์
นางสาวสุวรรรณา  เพ็งกลา 

ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 9.3  เด็กมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพ และความ
ปลอดภัยของตนเองเหมาะสม
ตามวัย 

ก.หนูน้อยรักสะอาด 
 

นางสาวช่อทิพย์  สุวรรณพงค ์ ผู้เรียน 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 9  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์(ขั้นพื้นฐาน) 
ตัวบ่งช้ีท่ี 9.1  มีวินัย มีความ
รับผิดชอบและปฏิบัติตาม
หลักธรรมเบ้ืองต้นของศาสนาท่ี
ตนนับถือ 

ค. วันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ก.ประชุมผู้ปกครอง 
ค.สถานศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาการศึกษา 
 
ก.ผู้ปกครองเครือข่ายห้องเรียน 

นางสมสมัย  วงษ์จันทรา 
นายพัฒนพงษ์  ตราชู 
นายพัฒนพงษ์  ตราชู 
 
นายพัฒนพงษ์  ตราชู 
 

ครู/ผู้เรียน 
ครู/ผู้เรียน 
ครู/ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง/
ผู้บริหารครู 

ตัวบ่งช้ีท่ี 9.2  ผู้เรียนมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตพูดแต่ความจริงไม่
โกหก ไม่ลักขโมยหรือน า
ทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตน 

ค.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
ก.หนูน้อยผู้ซื่อสัตย์ 

นางสาวสุวีณา  บุญประเสริฐ 
นางสาวพรรณทิพย์  ช่ืนชม 

ผู้เรียน 
ผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 9.3  มีความกตัญญู
กตเวที 

ค.วันส าคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 
ก.วันส าคัญของพระมหากษัตริย์   
ก.วันไหว้คร ู
ก.วันส าคัญทางศาสนา 
ค.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
ก.เด็กยอดกตัญญู 

นางสมสมัย  วงษ์จันทรา 
นางสมสมัย  วงษ์จันทรา 
นางสมสมัย  วงษ์จันทรา 
นางสาวแขไข จันทร์บวร 
นางสาวสุวีณา  บุญประเสริฐ 
นางธิดารัตน์  บุดดา 

ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 9.4  มีเมตตา กรุณา 
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ เสียสละเพื่อ
ส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ 

ค.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
ก.ด้านความเมตตากรุณา ด้านความเอื้อเผ่ือแผ่ 
ค.ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย 
ก.การฝึกประชาธิปไตยในโรงเรียน 

นางสาวสุวีณา บุญประเสริฐ 
นางสาวสุวีณา บุญประเสริฐ 
นางศจี  รวยพงษ์ 
นางศจี  รวยพงษ์ 

ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 9.5  ประหยัด และรู้จัก
ใช้ทรัพย์ส่ิงของส่วนตนและ
ส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 

ค.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
ก.ประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ก.ธนาคารขยะรีไซเคิล 

นางสาวสุวีณา บุญประเสริฐ 
นายธีรภัทร์  แก้วชมภู 
นางสาวกรกช  มณีรัตน์ 

ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

ค.สหการโรงเรียน นางสาวณฐิณี  เวชกุล ผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 9.6  นิยมไทย เห็น
คุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 

ค.สืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยของท้องถิ่น 
ค.ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ก.สอนเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ก.การสอนวงโยธวาฑิต 
ก.อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นเมือง 
ก.ร้องเล่นเต้นร าสุขกายสุขใจ 

นางสาวสุรภา  หล่อทอง 
นางนารี  จูงจิตรด ารงค์ 
นางนารี  จูงจิตรด ารงค์ 
นายอมร  ดุลยะสิทธิ์ 
นางนารี  จูงจิตรด ารงค์ 
นางนารี  จูงจิตรด ารงค์ 

ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 9.7  มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

ค.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
ก.ประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ค.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ก.การจัดส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนท่ีเอื้อต่อสุขภาพ 
 
ก.การให้สุขศึกษาในโรงเรียน 
 
ก.ธนาคารขยะรีไซเคิล 

นางสุวีณา  บุญประเสริฐ 
นายธีรภัทร์  แก้วชมภู 
นางสุขฤทัย  ขอพรกลาง 
นางผจงจิตร ชีวพัฒนพิบูลย์ 
และคณะ 
นางสาวฐิติกา  เสียงดัง 
และคณะ 
นางสาวกรกช  มณีรัตน์ 

ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
 
ผู้เรียน 
 
ผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 9.8ผู้เรียนเป็นพลเมือง
ท่ีดีภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ค.วันส าคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 
ค.ส่งเสริมวิธีประชาธิปไตย 
ก.การฝึกปฏิบัติประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 

นางสาวสมสมัย  วงษ์จันทรา 
นางศจี  รวยพงษ์ 
นางศจี  รวยพงษ์ 
 

ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 10  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจเหมาะสมตามวัย (ปฐมวัย) 
ตัวบ่งช้ีท่ี 10.1  เด็กร่าเริงแจ่มใส  
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู
และผู้อื่น 

ก. เด็กกล้าท้าฝัน 
ก. เสกสรรค์ปั้นแต่ง 

นางสาวช่อทิพย์  สุวรรณพงค ์
นางสมนึก  พงศ์พัฒน์ 

ผู้เรียน 
ผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10.2  เด็กมีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม   

ก. เด็กกล้าท้าฝัน 
 

นางสาวช่อทิพย์  สุวรรณพงค ์
 

ผู้เรียน 
ผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10.3  เด็กสนใจ ช่ืนชม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การ
เคล่ือนไหวและรักธรรมชาติ  

ก. กระดาษแปลงร่าง  
ก.เส้นสายระบายสี 
ก. เสกสรรค์ปั้นแต่ง 
ก. คุณหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง 

นางสาวกิ่งแก้ว  ทองทิพย์ 
นางสาวสุวรรรณา  เพ็งกลานาง
สมนึก  พงศ์พัฒน ์
นางเรวดี  สการันต์ 

ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 10 ผู้เรียนมีความรู้ และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซียน (ขั้นพื้นฐาน) 
ตัวบ่งช้ีท่ี 10.1  ผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

ค.วัดประเมินผลภายในสถานศึกษา  
ก.วัดและประเมินผลการทดสอบแห่งชาติ ( O-Net )  
 
ค. ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ก. สอนเสริมภาษาไทย 
 
 
ก.วันสุนทรภู ่

นางสาวเกศินี สนธิศิริ  
นางสาวเกศินี  สนธิศิริ 
นางสาวราภัสร์ บุญน่วม 
นางสาวสายชล โชติธนากิจ 
นางสาวแขไข จันทร์บวร 
นางศจี รวยพงษ ์
นางสาวสายทิพย์ อุ่นเครือ 
นางสาวสายชล โชติธนากิจ 

ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
 
 
ผู้เรียน 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

 
ก. สอนเสริมเด็กเก่งกล้วยไม้ปุาภาษาไทย 
 
ก.ส่งเสริมการเรียนรู้โครงงานภาษาไทย 
 
ค.ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ก.สอนเสริมคณิตศาสตร์ 
ก.ฝึกคณิตคิดขั้นสูง 
 
ก.ส่งเสริมการเรียนรู้โครงงานคณิตศาสตร์ 
ก.สูตรคูณพาเพลิน 
 
ค.ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ก.ภาษาอังกฤษยามเช้า 
ก.สอนเสริมเด็กเก่งกล้วยไม้ปุา 
ก.ส่งเสริมการคิดด้วยโครงงานภาษาอังกฤษ 
 
ก.ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
ก.Christmas Day 
 
ค.ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ก.สอนเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ก.ส่งเสริมการเรียนรู้โครงงานศิลปะ 
ก.ประกวดวาดภาพ 
ก.การสอนวงโยธวาทิต 

นางศจี รวยพงษ ์
นางสาวสุรภา  หล่อทอง 
นางสาวสายชล โชติธนากิจ 
 
นางสาวสายชล โชติธนากิจ 
และคณะ 
นางสาวเกศินี  สนธิศิริ 
นางสาวเกศินี  สนธิศิริ 
นางสาวเกศินี  สนธิศิริ 
นางเสริมศรี  พรหมมินทร์ 
นางสาวเกศินี  สนธิศิริและคณะ 
นางสาวราภัสร์ บุญน่วม 
 
นางสาวจรูญทรัพย์ ใจดีเย็น 
นางวิมลฤดี  วิกาสอน 
นางสาวมณีรัตน์ โยธาคึก 
นางสาวจรูญทรัพย์ ใจดีเย็นและ
คณะ 
นายวุฒิชัย กายราช 
นางสาวจรูญทรัพย์ ใจดีเย็น 
 
นางนารี  จูงจิตรด ารงค์ 
นายอมร ดุลยะสิทธิ์ 
นางนารี  จูงจิตรด ารงค์และคณะ 
นายอมร ดุลยะสิทธิ์ 

 
ผู้เรียน 
 
ผู้เรียน 
 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

ก.อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นเมือง 
ก.ร้องเล่นเต้นร าสุขกายสุขใจ 
 
ค.ส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ก.นิทรรศการวิทยาศาสตร์ 
ก.ส่งเสริมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ 
ก.ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ก.สอนเสริมวิทยาศาสตร์ 
ก.สอนเสริมเด็กเก่งกล้วยไม้ปุา 
 
ค.ส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ก.สอนเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ก.ส่ิงประดิษฐ์อนุรักษ์ไทย 
ก.การปลูกผักไร้ดิน 
ก.ส่งเสริมงานอาชีพ 
ก.ส่งเสริมการเรียนรู้โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
ค.ส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ก.กีฬาภายใน 
ก.นันทนาการกายบริหาร 
ก.ทดสอบสมรรถภาพ 
ก.กีฬานักเรียนสังกัดเมืองพัทยา 
ก.การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาชุมชนในโอกาสต่างๆ 
ก.ส่งเสริมการเรียนรู้โครงงานสุขศึกษาและพละศึกษา 

นายอมร  ดุลยะสิทธิ์ 
นางนารี  จูงจิตรด ารงค์ 
นางนารี  จูงจิตรด ารงค์ 
 
นางกชกร ปรีสงค์ 
นางกชกร ปรีสงค์ 
นางกรกช ปรีสงค์และคณะ 
นางกชกร ปรีสงค์ 
นางสาวสุกัญญา  สุขแจ่ม 
นายธีรภัทร์  แก้วชมภู 
 
นางผจงจิตร ชีวพัฒนพิบูลย์ 
นางผจงจิตร ชีวพัฒนพิบูลย์ 
นางผจงจิตร ชีวพัฒนพิบูลย์ 
นางผจงจิตร ชีวพัฒนพิบูลย์ 
นางสาวสุพัฒน์ ราษอาษา 
นางผจงจิตร ชีวพัฒนพิบูลย์และ
คณะ 
นายพัฒนพงษ์  ตราชู 
นายไพรบูณ  ศิริพล 
นางทิภาวรรณ  ศรีด้วง 
นายพัฒนพงษ์  ตราชู 
นายพุทธมาศ  เท่ียงสันเท่ียะ 
นายพัฒนพงษ์  ตราชู 
นายพัฒนพงษ์  ตราชูและคณะ 

ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10.2  ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ ตระหนักและรับผิดชอบ
ร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียน 

ค.ส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ก.วันอาเซียน (ASEAN DAY) 

นางสุวีณา  บุญประเสริฐ 
นางสาวปรวรรณ  สอนเพ็ง 

ผู้เรียน 
ผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10.3 ผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิ
ปัญญาอาเซียน 

ค. ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ก. วันสุนทรภู่ 
 
ค.ส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ก.วันอาเซียน (ASEAN DAY) 
ค.สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
ก.อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม การแสดงนาฎศิลป์ไทยและนาฎศิลป์พื้นเมือง 

นางสาวสายชล โชติธนากิจ 
นางสาวสายชล โชติธนากิจ 
นางศจี รวยพงษ ์
นางสุวีณา  บุญประเสริฐ 
นางสาวปรวรรณ  สอนเพ็ง 
นางสาวสุรภา หล่อทอง 
นางนารี  จูงจิตรด ารงค์ 

ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10.4 ผู้เรียนมีทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้านและ
ทักษะอาชีพ 

ค.ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ก.ภาษาอังกฤษยามเช้า 
ก.สอนเสริมเด็กเก่งกล้วยไม้ปุา 
ก.ส่งเสริมการคิดด้วยโครงงานภาษาอังกฤษ 
 
ก.ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
ก.Christmas Day 
 
ก.ท่องโลกอินเทอร์เน็ต 
ก.ส่งเสริมงานอาชีพ 
ก.วันอาเซียน (ASEAN DAY) 

นางสาวจรูญทรัพย์ ใจดีเย็น 
นางวิมลฤดี  วิกาสอน 
นางสาวมณีรัตน์ โยธาคึก 
นางสาวจรูญทรัพย์ ใจดีเย็น 
และคณะ 
นายวุฒิชัย กายราช 
นางสาวจรูญทรัพย์ ใจดีเย็น 
 
นางสาวฐิติกา เสียงดัง 
นางสาวสุพัฒน์ ราษอาษา 
นางสาวปรวรรณ  สอนเพ็ง 

ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 11  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย (ปฐมวัย) 
ตัวบ่งช้ีท่ี 11.1  เด็กมีความ
รับผิดชอบและปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง 

ก. เรารักเรียนรู้สู่ผู้น า 
ก. คุณหนูคู่คุณธรรม   
ก. กระดาษแปลงร่าง 
ก. เส้นสายระบายสี 

นางสาวกนกทิพย์  สุขสมยา 
นางสาคร  พูลสุข 
นางสาวศรินทร์รัตน์  วัดฟุูงเฟื่อง 
นางสาวสุวรรรณา  เพ็งกลา 

เด็ก 
เด็ก 
เด็ก 
เด็ก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 11.2  เด็กมีความกตัญญู
กตเวที มีมารยาท ปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาท่ีตน
นับถือ   

ก.ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ก.มารยาทงามตามแบบไทย 
 

นางสาวบุญครอง  กกกล่ิน 
นางสาวบุญครอง  กกกล่ิน 
 

เด็ก 
เด็ก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 11.3  เด็กมีความซื่อสัตย์
สุจริตเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่มีความรู้สึกท่ีดี
ต่อตนเองและผู้อื่น 

ก.คุณหนูคู่คุณธรรม 
ก.มารยาทงามตามแบบไทย 
 

นางสาคร  พูลสุข 
นางบุญครอง  กกกล่ิน 
 

เด็ก 
เด็ก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 11.4  เด็กรู้จักประหยัด ใช้
ทรัพยากรและรักษาส่ิงแวดล้อม 

ก.นักประหยัดวัยใส 
ก. คุณหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง 

นางพิกุล  เผยกระโทก 
นางเรวดี  สการันต์ 

เด็ก 
เด็ก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 11.5  เด็กมีการปรับตัวใน
การปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น 

ก. เด็กกล้าท้าฝัน 
ก. กระดาษแปลงร่าง 
ก.เรารักเรียนรู้สู่ผู้น า 

นางสาวช่อทิพย์  สุวรรณพงค ์
นางสาวศรินทร์รัตน์  วัดฟูุงเฟ่ือง
นางสาวกนกทิพย์  สุขสมยา 

เด็ก 
เด็ก 
เด็ก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 11.6  เด็กเป็นสมาชิกท่ีดี
ของครอบครัว ชุมชน และปฏิบัติตน
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ก.ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ก.เรารักเรียนรู้สู่ผู้น า 

นางสาวบุญครอง  กกกล่ิน 
นางสาวกนกทิพย์  สุขสมยา 

เด็ก 
เด็ก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 11 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต(ขั้นพื้นฐาน) 
ตัวบ่งช้ีท่ี 11.1 มีทักษะในการจัดการ 
และท างานด้วยความพากเพียรพยายาม 
ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบจนกระท่ัง 
งานส าเร็จ 

ค.ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ก.สอนเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ก.ส่ิงประดิษฐ์อนุรักษ์ไทย  
ค.ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ก.นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ 
ก.ส่งเสริมการเรียนรู้โครงงาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค.ลูกเสือ-เนตรนาร ี
 

นางผจงจิตร ชีวพัฒนพิบูลย์ 
นางผจงจิตร ชีวพัฒนพิบูลย์ 
นางผจงจิตร ชีวพัฒนพิบูลย์ 
นางกชกร ปรีสงค์ 
นางกชกร ปรีสงค์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 8 กลุ่ม 
นายอมร ดุลยสิทธิ์ 
 

ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 11.2  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ค.ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ก.ส่งเสริมงานอาชีพ 
ก.การปลูกผักไร้ดิน 
ค.ลูกเสือ-เนตรนาร ี
ก.พิธีโอนกองและเข้าประจ ากองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ก.วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลท่ี 6 
ก.Scout day 
ก.เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 
ก.เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ ่
ก.ส่งเสริมการเรียนรู้โครงงาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

นางผจงจิตร ชีวพัฒนพิบูลย์ 
นางสาวสุพัฒน์ ราษอาษา 
นางผจงจิตร ชีวพัฒนพิบูลย์ 
นายอมร ดุลยสิทธิ์ 
นายอมร ดุลยสิทธิ์ 
นายอมร ดุลยสิทธิ์ 
นายพลทวีรัชต์ วิชญธีรากุล 
นางวิมลฤดี  วิกาสอน 
นายอมร ดุลยสิทธิ์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรยีน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 11.3 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตน
สนใจ 

ค.ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ก.สอนเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ก.ส่งเสริมงานอาชีพ 
ก.การปลูกผักไร้ดิน 

นางผจงจิตร ชีวพัฒนพิบูลย์ 
นางผจงจิตร ชีวพัฒนพิบูลย์ 
นางสาวสุพัฒน์ ราษอาษา 
นางผจงจิตร ชีวพัฒนพิบูลย์ 

ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 12  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย (ปฐมวัย) 
ตัวบ่งช้ีท่ี 12.1  เด็กมีทักษะความรู้พื้นฐาน
ท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 

ก.นักวิทยาศาสตร์น้อย 
ก.เสกสรรค์ปั้นแต่ง 
ก.คุณหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
ก.เรียนรู้อาเซียน 

นางสาวกนกทิพย์  สุขสมยา 
นางสมนึก  พงศ์พัฒน์ 
นางเรวดี  สการันต์ 
นางสาวณัฐรดา  รัสมี 

เด็ก 
เด็ก 
เด็ก 
เด็ก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12.2  เด็กมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมี
จินตนาการ 

ก.กระดาษแปลงร่าง 
ก.เด็กกล้าท้าฝัน 
ก.เสกสรรค์ปั้นแต่ง 
ก.เส้นสายระบายสี 
ก.นักคิดคณิตตัวน้อย 

นางสาวศรินทร์รัตน์  วัดฟูุงเฟ่ือง
นางสาวช่อทิพย์  สุวรรณพงค ์
นางสมนึก  พงศ์พัฒน์ 
นางสาวสุวรรรณา  เพ็งกลา 
นางสาวกิ่งแก้ว  ทองทิพย์ 

เด็ก 
เด็ก 
เด็ก 
เด็ก 
เด็ก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12.3  เด็กมีทักษะในการใช้ภาษา
ส่ือสารเหมาะสมตามวัย 

ก.ฟังพูดอ่านเขียนรักเรียนภาษา 
ก.เด็กกล้าท้าฝัน 
ก.เส้นสายระบายสี 

นางสาวศรินทร์รัตน์  วัดฟูุงเฟ่ือง
นางสาวช่อทิพย์  สุวรรณพงค ์
นางสาวสุวรรรณา  เพ็งกลา 

เด็ก 
เด็ก 
เด็ก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12.4  เด็กมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ก.นักวิทยาศาสตร์น้อย 
ก.คุณหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
ก.นักคิดคณิตตัวน้อย 

นางสาวกนกทิพย์  สุขสมยา 
นางเรวดี  สการันต์ 
นางสาวกิ่งแก้ว  ทองทิพย์ 

เด็ก 
เด็ก 
เด็ก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12.5  เด็กมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ก.นักวิทยาศาสตร์น้อย 
ก.คุณหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง 

นางสาวกนกทิพย์  สุขสมยา 
นางเรวดี  สการันต์ 

เด็ก 
เด็ก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 12  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข(ขั้นพื้นฐาน) 
ตัวบ่งช้ีท่ี 12.1 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด  

ค.วิจัยในช้ันเรียน 
ก.ส่งเสริมการท างานวิจัยในช้ันเรียน 
ค.ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ก.ส่งเสริมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ 
ค.ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ก.ส่งเสริมการเรียนรู้โครงงานศิลปะ 
ค.ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ก.ส่งเสริมการเรียนรู้โครงงานคณิตศาสตร์ 
ค.ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ก.ส่งเสริมการเรียนรู้โครงงานภาษาไทย 
ค.ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม 
ก.ส่งเสริมการเรียนรู้โครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ค.ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ก.ส่งเสริมการเรียนรู้โครงงานภาษาอังกฤษ 
ค.ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ก.ส่งเสริมการเรียนรู้โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา 
ค.ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ก.ส่งเสริมการเรียนรู้โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

นางสาวฤทัยวรรณ สร้างเจริญ 
นางสาวฤทัยวรรณ สร้างเจริญ 
 

นางกชกร  ปรีสงค์ 
นางกรกช ปรีสงค์และคณะ 
นางนารี  จูงจิตรด ารงค์ 
นางนารี  จูงจิตรด ารงค์และคณะ 
นางสาวเกศินี  สนธิศิริ 
นางสาวเกศินี  สนธิศิริและคณะ 
นางสาวสายชล  โชติธนากิจ 
นางสาวสายชล  โชติธนากิจ 
นางสุวีณา  บุญประเสริฐ 
นางสุวีณา  บุญประเสริฐ 
นางสาวจรูญทรัพย์  ใจดีเย็น 
นางสาวจรูญทรัพย์  ใจดีเย็น 
นายพัฒนพงษ์  ตราชู 
นายพัฒนพงษ์  ตราชูและคณะ 
นางผจงจิตร  ชีวพัฒนพิบลูย์ 
นางผจงจิตร  ชีวพัฒนพิบลูย์ 
และคณะ 

ครู/ผู้เรียน 
ครู/ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ครู/ผู้เรียน 
ครู/ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12.2 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการปรับตัวและ
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  

ค.ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ค.รณรงค์ปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ค.สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
ค.ลูกเสือ-เนตรนารี 

นางผจงจิตร  ชีวพัฒนพิบูลย์ 
นางกชกร  ปรีสงค์   
นางกชกร  ปรีสงค์ 
นายอมร  ดุลยสิทธิ์ 

ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 13  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ขั้นพื้นฐาน) 
ตัวบ่งช้ีท่ี 13.1  ผู้เรียนค้นคว้าหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง  

  ค.ห้องสมุด IT 
  ค. แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ ) 
  ค.พัฒนาอ่านเขียน 
  ก.ส่งเสริมการเรียนรู้โครงงานคณิตศาสตร์ 
  ก.ส่งเสริมการเรียนรู้โครงงานภาษาไทย 
ก.ส่งเสริมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ 
ก.ส่งเสริมการเรียนรู้โครงงานสังคมศาสนาและวัฒนธรรม 
 
  ก.ส่งเสริมการเรียนรู้โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา 
ก.ส่งเสริมการเรียนรู้โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
ก.ส่งเสริมการเรียนรู้โครงงานศิลปะ 
 
ก.ส่งเสริมการเรียนรู้โครงงานภาษาต่างประเทศ 
 

นางภัทรวดี เข้มแข็ง 
นางภัทรวดี เข้มแข็ง 
นางสุขฤทัย ขอพรกลาง 
นางสาวเกศินี สนธิศิริและคณะ 
นางสาวสายชล โชติธนากิจและคณะ 
นางกรกช ปรีสงค์และคณะ 
นางสุวีณา  บุญประเสริฐและ
คณะ 
นายพัฒนพงษ์ ตราชูและคณะ 
นางผจงจิตร ชีวพัฒนพิบูลย์ 
และคณะ 
นางนารี จูงจิตรด ารงค์และคณะ 
 
นางสาวจรูญทรัพย์ ใจดีเย็น 
และคณะ 

ครู /ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 13.2 ผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ค. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
ก.ธนาคารขยะรีไซเคิล 
ก.การปลูกผักไร้ดิน 
ก.การจัดท าแผนการเรียนรู้แบบ 5 STEP พร้อมบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
อาเซียน  

นางสุวีณา  บุญประเสริฐ 
นางสาวกรกช มณีรัตน์ 
นางผจงจิตร ชีวพัฒนพิบูลย์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 8 กลุ่ม 

ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ(ขั้นพื้นฐาน) 
ตัวบ่งช้ีท่ี 14.1  ผู้เรียนมีสุขภาพ
กาย และมีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ค.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ก.นโยบายและการบริหารจัดการในโรงเรียน 
ก.การบริการอนามัยโรงเรียน 
ก.การให้สุขศึกษาในโรงเรียน 
 
ก.โภชนาการและอาหารปลอดภัย 
ก.การออกก าลังกายกีฬาและนันทนาการ 

นางสุขฤทัย ขอพรกลาง 
นางวิมลฤดี วิกาสอน 
นางสุขฤทัย ขอพรกลาง 
นางวิมลฤดี วิกาสอน 
นางสาวฐิติกา  เสียงดัง 
นางระเบียบ หนูห่วงและคณะ 
นายไพรบูณ  ศิริพล 
นางทิภาวรรณ  ศรีด้วง 

ผู้เรียน 
ผู้บริหาร/ครู 
ครู/นักเรียน 
ครู/นักเรียน 
 
ครู /ผู้เรียน 
ผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 14.2  ปูองกันตนเอง
จากส่ิงเสพติดให้โทษและ
หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อ 
โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทาง
เพศ 

ค.สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
ก.จัดท าแผนปฏิบัติการ 
ก.รณรงค์ด้านการปูองกัน 
ก.แกนน าเฝูาระวัง 
ก.ค้นหา รักษา ดูแล 
ค.ส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ก.อบรมนักเรียนและบุคลากรเรื่องความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 
ก.จัดท าระบบจราจรในสถานศึกษา 

นางกชกร ปรีสงค์ 
นางกชกร ปรีสงค์ 
นางศจี รวยพงษ์ 
นางกชกร  ปรีสงค์ 
นายไพรบูณ  ศิริพล 
นายพุทธมาศ  เท่ียงสันเทียะ 
นายพุทธมาศ  เท่ียงสันเทียะ 
นายพุทธมาศ  เท่ียงสันเทียะ 

ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน/บุคลากร 
ผู้เรียน/บุคลากร 
ผู้เรียน/บุคลากร 

ตัวบ่งช้ีท่ี 14.3 ผู้เรียนเห็น
คุณค่าในตนเองมีความมั่นใจกล้า
แสดงออกและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

ค.รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ก.ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 
ก.การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน 
ก.การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาชุมชนในโอกาสต่างๆ 
ก. to be number 1 

นางกชกร ปรีสงค์ 
นางศจี รวยพงษ ์
นายพลทวีรัชต์  วิชญธีรากุล 
นายพุทธมาศ เท่ียงสันเทียะ 
นางกชกร ปรีสงค์ 

ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 14.4 ผู้เรียนท่ีมี
ความรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะ 

ค.ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ก.สอนเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

นางนารี จูงจิตรด ารงค ์
นางนารี จูงจิตรด ารงค ์

ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์และ
วรรณศิลป์ 

ก.ประกวดวาดภาพ 
ก.การเรียนการสอนวงโยธวาฑิต 
ก.อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นเมือง 
ก.ร้องเล่นเต้นร าสุขกายสุขใจ 
ก.ส่งเสริมการเรียนรู้โครงงานศิลปะ 

นายอมร ดุลยะสิทธิ์ 
นายอมร ดุลยะสิทธิ์ 
นางนารี จูงจิตรด ารงค์ 
นางนารี จูงจิตรด ารงค์ 
นางนารี จูงจิตรด ารงค์และคณะ 
 

ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 14.5  ผู้เรียนท่ีมีความ
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ 

ค.ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ก.กีฬาภายใน 
ก.นันทนาการกายบริหาร 
ก.ทดสอบสมรรถภาพ 
ก.กีฬานักเรียนสังกัดเมืองพัทยา 
ก.การแข่งขันกีฬาชุมชนในโอกาสต่างๆ 

นายพัฒนพงษ์ ตราชู 
นายไพรบูณ  ศิริพล 
นางทิภาวรรณ  ศรีด้วง 
นายพัฒนพงษ์ ตราชู 
นายพุทธมาศ เท่ียงสันเทียะ 
นายพัฒนพงษ์ ตราชู 

ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 
ผู้เรียน 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 15  สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น  (มาตรฐาน 13 ปฐมวัย /มาตรฐาน 15 ขั้นพื้นฐาน) 
ตัวบ่งช้ีท่ี 15.1 สถานศึกษา
พัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย 
ปรัชญา วิสัยทัศน์และ
วัตถุประสงค์ปรากฏเป็นลักษณะ
เด่นของผู้เรียน 

ค.พัฒนาการอ่านเขียน 
 
ก.ส่งเสริมบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน  
 
ค.บริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา   
 
ค.จัดท าหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร 

นางสุขฤทัย   ขอพรกลาง 
 
นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 
 
นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 
 
นางสาวสายชล  โชติธนกิจ

ผู้บริหาร/ครู/
ผู้เรียน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ครู/ผู้เรียน 
 
ครู/ผู้เรียน 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

ค.ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    นางสาวฤทัยวรรณ  สร้างเจริญ 
 

สถานศึกษา/
ผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 15.2  สถานศึกษา
บรรลุผลการพัฒนาปรากฏเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ค.บริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา   
 
ค.พัฒนาการอ่านเขียน 
 
ก.นิเทศการสอนอ่านออกเขียนได้ 
 
 
ค.แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ(บ้านนาเกลือ) 

นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 
 
นางสุขฤทัย   ขอพรกลาง 
 
นางสาวเสริมศรี พรหมมินทร ์
นางสุขฤทัย   ขอพรกลาง 
นางสาวสายชล  โชติธนกิจ 
นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 

สถานศึกษา 
ครู/ผู้เรียน 
สถานศึกษา 
ครู/ผู้เรียน 
ครู 
 
 
ครู/ผู้เรียน/ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 16 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน(มาตรฐาน 14 ปฐมวัย /มาตรฐาน 16 ขั้นพื้นฐาน) 
ตัวบ่งช้ีท่ี 16.1  ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน 

ค.สถานศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาการศึกษา 
 
ก.ประชุมผู้ปกครอง 
 
ก.ผู้ปกครองเครือข่ายห้องเรียน 
ก.จากใจถึงใจ 

นายพัฒนพงษ์   ตราชู 
 
นายพัฒนพงษ์   ตราชู 
 
นายพัฒนพงษ์   ตราชู 
นางสาวฐิติกา    เสียงดัง 

ครู/นักเรียน/
ผู้ปกครอง 
ครู/นักเรียน/
ผู้ปกครอง 
ผู้ปกครอง 
ครู/นักเรียน/
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

 
ก.การใหบ้ริการสถานท่ีแก่ชุมชน 
ก.การแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างครูและผู้ปกครอง 
ก.ส่งเสริมบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 
นายพัฒนพงษ์    ตราชู 
นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 

ผู้ปกครอง 
ครู/นักเรียน/
ผู้ปกครอง 
สถานศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 16.2 ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู 

ค.สถานศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาการศึกษา 
 
ก.ประชุมผู้ปกครอง 
 
ก.ผู้ปกครองเครือข่ายห้องเรียน 
ก.จากใจถึงใจ 
 
ก.การใหบ้ริการสถานท่ีแก่ชุมชน 
ก.การแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างครูและผู้ปกครอง 
ก.ส่งเสริมบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นายพัฒนพงษ์   ตราชู 
 
นายพัฒนพงษ์   ตราชู 
 
นายพัฒนพงษ์   ตราชู 
นางสาวฐิติกา    เสียงดัง 
 
นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 
นายพัฒนพงษ์    ตราชู 
นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 

ครู/นักเรียน/
ผู้ปกครอง 
ครู/นักเรียน/
ผู้ปกครอง 
ผู้ปกครอง 
ครู/นักเรียน/
ผู้ปกครอง 
ครู/นักเรียน/
ผู้ปกครอง 
สถานศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 16.3  ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความพึงพอใจต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ค.สถานศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาการศึกษา 
 
ก.ประชุมผู้ปกครอง 
 
ก.ผู้ปกครองเครือข่ายห้องเรียน 
 
ก.จากใจถึงใจ 
 
ก.การใหบ้ริการสถานท่ีแก่ชุมชน 
ก.การแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างครูและผู้ปกครอง 
ก.ส่งเสริมบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นายพัฒนพงษ์   ตราชู 
 
นายพัฒนพงษ์   ตราชู 
 
นายพัฒนพงษ์   ตราชู 
 
นางสาวฐิติกา    เสียงดัง 
 
นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 
นายพัฒนพงษ์    ตราชู 
นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 

ครู/นักเรียน/
ผู้ปกครอง 
ครู/นักเรียน/
ผู้ปกครอง 
ผู้ปกครอง 
ครู/นักเรียน/
ผู้ปกครอง 
ครู/นักเรียน/
ผู้ปกครอง 
สถานศึกษา 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

ตัวบ่งช้ีท่ี 16.4  ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความพึงพอใจต่อ
สถานศึกษา 

ค.สถานศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาการศึกษา 
 
ก.ประชุมผู้ปกครอง 
 
ก.ผู้ปกครองเครือข่ายห้องเรียน 
ก.จากใจถึงใจ 
 
ก.การใหบ้ริการสถานท่ีแก่ชุมชน 
ก.การแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างครูและผู้ปกครอง 
ก.ส่งเสริมบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นายพัฒนพงษ์   ตราชู 
 
นายพัฒนพงษ์   ตราชู 
 
นายพัฒนพงษ์   ตราชู 
นางสาวฐิติกา    เสียงดัง 
 
นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 
นายพัฒนพงษ์    ตราชู 
นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 

ครู/นักเรียน/
ผู้ปกครอง 
ครู/นักเรียน/
ผู้ปกครอง 
ผู้ปกครอง 
ครู/นักเรียน/
ผู้ปกครอง 
ครู/นักเรียน/
ผู้ปกครอง 
สถานศึกษา 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายบันลือ   กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2 นายอรรถวุฒิ   โพธิ์แก้ว รองประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3 นายอุฤทธิ์   นันทสุรศักด์ิ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น 
4 นางโสภา   คิดหาผล กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
5 นางวันดี   อัญชลีวิวัฒน์ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
6 พระครูวิมลภาณ กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
7 ครูครูวิมลธรรมสิทธิ์ กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
8 นางระภี  ศรีขจร กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
9 นายมรกต   หนูห่วง กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
10 นางสุกัญญา  ปานทับ กรรมการผู้แทนครู 
11 นายวิสิทธิ์   ฉัตรมงคล กรรมการผู้แทนครู 
12 นางระเบียบ   หนูห่วง กรรมการผู้แทนครู 
13 นางสาวพรพิมล   สมทรัพย์ กรรมการผู้แทนชุมชน 
15 นายคะนึง   นักสะกิด กรรมการผู้แทนชุมชน 
16 นายสมคิด   อุ่นเรือน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
17 นายณัฐวุฒิ   นิลวิเศษ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
18 นางสาวสุมาลี   สุวัตถาภรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
19 นายสมสิน   ทิพย์มณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
20 นางเบญจภรณ์   ชวลิตนิติธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
21 นางมณีรัตน์   คงวัฒนะ ครูช านาญการพิเศษ 
22 นางสาวเสริมศรี  พรหมมินทร์ ครูเช่ียวชาญ 
23 นางนารี   จูงจิตรด ารง ครูช านาญการพิเศษ 
24 นางผจงจิตร   ชีวพัฒนพิบูลย์ ครูเช่ียวชาญ 
25 นางสาวสุวรรณา   เพ็งกลา ครูช านาญการพิเศษ 
26 นางสมนึก   พงศ์พัฒน์ ครูช านาญการพิเศษ 
27 นางพิกุล   เผยกระโทก ครูช านาญการพิเศษ 
28 นางสาวบุญครอง   กกกล่ิน ครูช านาญการ 
29 นายพลทวีรัชต์   วิชญธีรกุล ครูช านาญการพิเศษ 
30 นางเรวดี   สการันต์ ครูช านาญการพิเศษ 
31 นางกชกร   ปรีสงค์ ครูช านาญการพิเศษ 
32 นางสาวจรูญทรัพย์   ใจดีเย็น ครูช านาญการ 
33 นางสาวณฐิณี   เวชกุล ครูช านาญการ 
34 นางสาวกิ่งแก้ว   ทองทิพย์ ครูช านาญการ 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
35 นางสาวสายชล   โชติธนกิจ ครูช านาญการ 
36 นางสาวกรกช   มณีรัตน์ ครูช านาญการ 
37 นางสาวสุรภา   หล่อทอง ครูช านาญการ 
38 นางสาวแขไข   จันทร์บวร ครูช านาญการ 
39 นางวิมลฤดี   วิกาสอน ครูช านาญการ 
40 นางสาวเกศินี   สนธิศิริ ครูช านาญการ 
41 นางสุขฤทัย   ขอพรกลาง ครูช านาญการ 
42 นายพัฒนพงษ์   ตราชู ครู 
43 นางสาวสุพัฒน์   ราษอาษา ครู 
44 นางสาวสายใจ   คุณบัวลา ครู 
45 นางสาวศรินทร์รัตน์   วัดฟุ้งเฟื่อง ครู 
46 นางสาววราภัสร์   บุญน่วม ครู 
47 นายอมร   ดุลยะสิทธิ์ ครู 
48 นางศจี   รวยพงษ์ ครู 
49 นางสาวฤทัยวรรณ   สร้างเจริญ ครู 
50 นางสาวสุวีณา   บุญประเสริฐ ครู 
51 นางสาวมณีรัตน์   โยธาคึก ครู 
52 นางสาวระวีสุกาญจ์  ธนสารสมบัติศิริ ครู 
53 นางธิดารัตน์   บุดดา ครู 
54 นางกนกทิพย์   สุขสมยา ครูผู้ช่วย 
55 นางสาคร   พูลสุข ครูผู้ช่วย 
56 นางสาวกาญจนา  ศิริวรรณ ครูผู้ช่วย 
57 นางสมสมัย   วงษ์จันทา ครูผู้ช่วย 
58 นางสาวฐิติกา  เสียงดัง ครูผู้ช่วย 
59 นายพุทธมาศ   เท่ียงสันเทียะ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
60 นางสาวปรวรรณ   สอนเพ็ง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
61 นางทิภาวรรณ   ศรีด้วง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
62 นางอรจุฬา   ภู่ไพศาล พนักงานจ้างตามภารกิจ 
63 นางสาวเสาวภาคย์   นิลโคกสูง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
64 นายวุฒิชัย   กายราช พนักงานจ้างตามภารกิจ 
65 นางสาวธาริดา  ใจยะ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
66 นางสาวพิชานันท์  พร้อมพรั่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
67 นางสาวสายทิพย์  อุ่นเครือ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
68 นางสาวพรรณทิพย์  ช่ืนชม พนักงานจ้างตามภารกิจ 
69 นางสาวณัฐรดา  รัสมี พนักงานจ้างตามภารกิจ 
70 นายธีรภัทร์  แก้วชมพู พนักงานจ้างตามภารกิจ 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
71 นางภัทรวดี  เข้มแข็ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
73 นายพูลศักดิ์  พงษ์พิพัฒน์วัฒนา ผู้อ านวยการสถานศึกษา / เลขานุการ 
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