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ค ำน ำ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 
ของโรงเรียนเมืองพัทยา ๒ (เจริญราษฎร์อุทิศ) ส านักการศึกษา เมืองพัทยา ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อสรุปผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ปีการศึกษา 2562 ของ
สถานศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น 
 เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ การปฏิบัติ 
ท่ีเป็นเลิศของสถานศึกษาภาคผนวก ของท้ัง 3 มาตรฐาน 
 โรงเรียนเมืองพัทยา ๒ (เจริญราษฎร์อุทิศ) ขอขอบคุณผู้อ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ท่ีร่วมพัฒนา 
ร่วมประเมินคุณภาพ และร่วมจัดท ารายงานรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment 
Report : SAR) ให้สมบูรณ์ครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูล สารสนเทศ และข้อเสนอแนะในรายงาน 
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น ต่อไป 
 
        โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
          ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๓ 
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บทสรปุส ำหรบัผูบ้ริหำร 
 
บทน ำ ข้อมูลพืน้ฐำนของสถำนศึกษำ 
 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)  ต้ังอยู่เลขท่ี  5/70   หมู่ท่ี  2  ต าบล นาเกลือ  ถนนสุขุมวิท  
ต าบลนาเกลือ  อ าเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี    รหัสไปรษณีย์  20150   โทรศัพท์  0 3822 1264  
โทรสาร  0 3822 1264   E-mail : Schoolpattaya2@gmail.com  website 
http://schoolpattaya2.ac.th   สังกัด ส านักการศึกษาเมืองพัทยา  อ าเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี   เปิดสอน
ระดับช้ัน อนุบาล 1  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน นักเรียน  1,23๗  คน  ผู้บริหารจ านวน  3 คน  
พนักงานครูจ านวน 5๘ คน ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งช้ีของโรงเรียนเมืองพัทยา ๒ 
(เจริญราษฎร์อุทิศ)  สรุปได้ดังนี้  

ระดับการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ   

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานท่ี 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ 
 
สรุปผลกำรประเมินตนเองตำมรำยมำตรฐำนของสถำนศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็กในด้านมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเอง ร้อยละ ๙๕.๔๗  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อย
ละ ๙๔.๗๔ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ร้อยละ ๙๗.๘๙ มีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ร้อยละ ๙๔.๐๖  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่ครอบคลุม
พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และบริบทของท้องถิ่น มีการจัดท าเอกสารประกอบ
หลักสูตร จัดให้มีครูประจ าช้ันทุกช้ันเรียน โดยครูจบการศึกษาด้านปฐมวัยหรือมีประสบการณ์ในการจัดการเรียน
การสอนปฐมวัยไม่น้อกว่า ๕ ปี และส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองให้มีคมเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
โดยก าหนดให้ครูเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นิเทศการสอนโดยผ่านกระบวนการ PLC และส่งเสริมให้
ครูพัฒนาผู้เรียนตามปัญหาท่ีพบผ่านการท าวิจัยในช้ันเรียน มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สนับสนุน
ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ ส าหรับใช้ในการจัดประสบการณ์อย่างครบถ้วน มีการวางแผนการปฏิบัติการประจ าปี และก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พร้อมให้ค าปรึกษาแก้ไขปัญหาท่ีพบ และน ามาปรับปรุงใน
การท าแผนปฏิบัติการประจ าปีในครั้งต่อไป 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ครูมีและใช้แผนจัดประสบการณ์ตามแนวคิด 
STEM มีผลการประเมินการจัดประสบการณ์แบบ PLC จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษา จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบโครงงาน ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีผลการประเมินการจัดห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ ใช้วิธีประเมินพัฒนาการเด็กอย่างหลากหลาย ครูรายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กให้ผู้ปกครองและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทราบ น าผลการประเมินมาท าวิจัยเพื่อพัฒนาผลการจัดประสบการณ์ของเด็ก 
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ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด มีผลการประเมินคามสามารถด้านการอ่าน
ออกของผู้เรียน (RT) ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๙๓.๗๙  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาน 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๗๗.๙๔ มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม อยู่ในระดับดึขึ้นไป ร้อยละ ๘๗.๓๓ มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อยู่
ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๙๗.๗๔ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
๖๙.๑๓ นักเรียนช้ัน ป.๖ ท่ีมีคะแนน T-Score ท่ี ๔๐ ของการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) คิดเป็นร้อย
ละ ๘๐.๓๑ ของจ านวนผู้เข้าสอบ  นักเรียนช้ัน ม.๓ ท่ีมีคะแนน T-Score ท่ี ๔๐ ของการประเมินระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๖ ของจ านวนผู้เข้าสอบ  และผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ อยู่ในระดับดีขึ้นไปในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ร้อยละ ๙๔.๖๒ และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ร้อยละ ๙๘.๕๕ 
 ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตัวบ่งช้ี ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๙๕.๖๓ ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยการเข้าร่วม
กิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีไทย และวันส าคัญต่างๆ ร้อยละ ๙๒.๒๗ ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย จากการร่วมกิจกรรมกีฬาสี การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และโครงการส่งเสริมวิถี
ประชาธิปไตย ร้อยละ ๙๗.๓๔ และผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 9๒.๘๖ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษานโยบายการปฏิรูปการศึกษาความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ีมีการบริหารงานและการจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตามกระบวนการ PDCA งานวิชาการ
มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson 
Study) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ด้วยการแลกเปล่ียน
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนผ่านการด าเนินการโครงการนิเทศภายใน มีโครงการพัฒนาการ
อ่านเขียนของผู้เรียน ท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์และเป็นท่ีพึงพอใจต่อชุมชน สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม บรรยากาศร่ม
รื่น สะอาด สวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และบริการชุมชน 

มาตรฐานท่ี 3 สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้โดยครูวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัด และออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกถูกต้องสมบูรณ์ 
มีการนิเทศภายในเชิงรุกผ่านชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ PLC  โดยครูทุกคนวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด 
ออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก อย่างน้อย ๕๐ ช่ัวโมง/ปี มีการสอนผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษใช้แผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เป็นท่ีปรึกษาโครงงาน ครูร้อยละ ๙๑.๓๐ จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษาและชุมชนอย่างน้อย 3 ครั้งต่อปีการศึกษา ครูมีการจัด
บรรยากาศช้ันเรียนเชิงบวก ครูทุกคนใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 3 
วิธี ต่อรายวิชา ครูมีบันทึกการใช้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ ครูทุกคนมีการท าวิจัย
ในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน ครูทุกคนเข้าร่วมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  ไม่น้อยกว่า 50 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา และพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 2 แผน ต่อ 1 ภาคเรียน 
 



จ 

 

จุดเด่น 
๑. ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่องรวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้ทุกคน สามารถใช้

เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  ผ่านระดับประเทศ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ผ่านระดับประเทศท้ัง ๓ ด้าน หลีกเล่ียงจากส่ิงเสพ
ติดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีผลงานในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ กีฬาและ
นันทนาการ ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ “ผู้อ่านออกเขียนได้ทุกคน” ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณภาพรักษ์ท้องถิ่น มีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์มีจิตสาธารณะด ารงตนอย่างมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตมีน้ าใจเป็นนักกีฬาไม่มีปัญหาด้านการลักขโมยและการทะเลาะวิวาท 

๒. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า และบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ บุคลากรมีจ านวน
เพียงพอ สามารถปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบสูง สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม 
บรรยากาศร่มรื่น สะอาด สวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และบริการชุมชน พัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องสถานศึกษามีส่ือเทคโนโลยีประกอบการสอนเพียงพอ มีโครงสร้างบริหารงานชัดเจน มีบุคลากรท่ีทุกคน
เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองและมีการท างานเป็นทีม มีโครงการพัฒนาการอ่านเขียนของผู้เรียนท่ีส่งเสริมอัต
ลักษณ์และเป็นที่พึงพอใจต่อชุมชน 

๓.มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก จัดสภาพแวดล้อม
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อมกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
จุดควรพัฒนำ 

๑.พัฒนานักเรียนกลุ่มอ่อนให้มีผลการเรียนท่ีสูงขึ้นและส่งเสริมพัฒนานักเรียนกลุ่มเก่งและปานกลางให้มี
ผลการเรียนในระดับดียิ่งๆ ข้ึนไป 

๒.สร้างความตระหนักให้ผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพอนามัยเอาใจใส่ในการเลือกรับประทานอาหารท่ีถูก
หลักโภชนาการเพื่อให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการเป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

๓.ประตูห้องส้วมช ารุดและขนาดความสูงของโถส้วมไม่เหมาะกับช่วงวัยของผู้เรียน ขาดห้องปฏิบัติการ
ประกอบอาหารสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ไม่สามารถใช้ได้กับส่ือเทคโนโลยีในห้องเรียนบางห้อง 

๔.ครูยังต้องการความรู้ในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นโครงงานในการเป็นท่ีปรึกษาโครงงานและการวิเคราะห์
มาตรฐานและตัวชี้วัด ของหลักสูตรลงสู่แผนการจัดการเรียนรู้ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี เก่ง มีสุข ให้อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ตามบริบทอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

2. สถานศึกษาต้องมีการก ากับติดตามการด าเนินงานการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องจนเสร็จส้ินกระบวนการจัดท าห้องปฏิบัติการประกอบอาหาร จัดสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ไม่
สามารถใช้ได้กับส่ือเทคโนโลยีในห้องเรียนบางห้อง 

๓. จัดส่ือและเทคนิคประกอบการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และควรจัดครูสอนให้ตรงสาขาวิชาเอก 
๔. ควรมีการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมดูแลอาคารเรียน อาคารประกอบ อย่างสม่ าเสมอ  

ควำมต้องกำรช่วยเหลือ 
๑. สนับสนุนให้มีบริการซ่อมบ ารุงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ทันต่อความต้องการในการจัดการเรียนรู้ และมี

ความแรงของสัญญาณเพียงพอและครอบคลุมทุกพื้นท่ีในโรงเรียน 



ฉ 

 

2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมดูแลอาคารเรียน อาคารประกอบ วัสดุส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยี
ประกอบการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

๓. ต้องการให้มีการจัดสรรครูแทนต าแหน่งท่ีย้าย เกษียณ หรือลาออก ให้ทันต่อการเปิดภาคเรียน หรือให้
มีการจัดสรรต าแหน่งของบุคลากรให้พร้อมต่อการเปิดภาคเรียน 
          

ลงช่ือ.............................................. 
        (นางภัทรวดี  เข้มแข็ง) 
                                                                          รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
                                                                                   ๓๐ เมษายน 256๓ 
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สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โรงเรียนเมืองพัทยำ ๒ (เจริญรำษฎร์อุทิศ) 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 ตามท่ีโรงเรียนเมืองพัทยา ๒ (เจริญราษฎร์อุทิศ)  ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดย
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดนี้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
 
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

สรุปผลกำรประเมินภำพรวม 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 

 
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

สรุปผลกำรประเมินภำพรวม 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 

 
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศกึษา 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)  ต้ังอยู่เลขท่ี  5/70   หมู่ท่ี  2  ต าบล นาเกลือ           
ถนน  สุขุมวิท  ต าบล  นาเกลือ  อ าเภอ  บางละมุง  จังหวัด  ชลบุรี  รหัสไปรษณีย์  20150             
โทรศัพท์  0 3822 1264   โทรสาร  0 3822 1264   E-mail : Schoolpattaya๒@gmail.com           
website http://schoolpattaya2.ac.th   สังกัด เมืองพัทยา  อ าเภอ  บางละมุง  จังหวัด  ชลบุรี             
เปิดสอนระดับช้ัน อนุบาล 1  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน  40 ห้องเรียน  โรงเรียนมีเนื้อท่ี  19  ไร่  
12  ตารางวา 
 ประวัติความเป็นมาโรงเรียน(โดยสังเขป) 

โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)  นี้  หลวงสรรค์ประสาสน์  นายอ าเภอบางละมุง ต้ังขึ้นตาม
พระราชบัญญัติประถมศึกษา  เมื่อวันท่ี  17 พฤษภาคม  2466  เดิมตัวสถานศึกษาต้ังอยู่ในวัดช่องลมนาเกลือ  
โดยมีนายอากรยัง  ทิมกระจ่าง  ปลูกสร้างตัวสถานศึกษาให้  เป็นรูปทรงมนิลา  หลังคามุงจาก  มีขนาดกว้าง 3 
วา  ยาว  3 วา  ต่อมาตัวสถานศึกษาช ารุดผุพังลง  ขุนวัฒน์วิจารณ์  นายอ าเภอคนต่อมา ได้ร่วมกับพระคุณเจ้า
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  (เจริญ  สุขบท)  เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทร์  และราษฎรในต าบลนาเกลือ  กับเจ้า
อาวาสวัดช่องลม  จัดสร้างขึ้นใหม่  แต่ได้ย้ายตัวสถานศึกษาไปสร้างในท่ีดินของทางราชการท่ีสงวนเอาไว้  ติดอยู่
กับวัดช่องลมทางทิศใต้  ซึ่งเป็นท่ีต้ังสถานศึกษาอยู่ในขณะนี้นั่นเอง 

อาคารเรียนหลังใหม่นี้สร้างขึ้นในปี  พ.ศ. 2477 ตัวสถานศึกษาเป็นตึก  2  ช้ัน ก่อสร้างด้วยคอนกรีต  
ทรงปั้นหยา  หลังคามุงกระเบื้อง  มีขนาดกว้าง 4 วา  ยาว 12 วา มีมุขยื่นตรงกลาง  หน้าห้องมีระเบียงกว้าง 
1 วา  มีห้องเรียนรวม 6 ห้อง  หน้ามุขท้ังช้ันบนและล่างเป็นห้องครูใหญ่และห้องพักครู  สร้างเสร็จในป ี
พ.ศ. 2478  ทางกระทรวงศึกษาธิการต้ังช่ือว่า  โรงเรียนประชาบาลต าบลนาเกลือ 1 (เจริญราษฎร์บางละมุง)  
และใช้เป็นท่ีเล่าเรียน  ขึ้นอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการ  ต่อมากระทรวงศึกษาธิการให้เปล่ียนช่ือเป็น  โรงเรียน
บ้านนาเกลือ  (เจริญราษฎร์อุทิศ)   
 ต่อมาในวันท่ี 1 ตุลาคม  2509  ทางราชการได้โอนให้โรงเรียนนี้ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี  กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 
 ในปี พ.ศ. 2521  ทางราชการได้ยกฐานะสุขาภิบาลนาเกลือขึ้นเป็นเมืองพัทยา  สถานศึกษานี้จึงได้โอน
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีไปสังกัดเมืองพัทยา เมื่อวันท่ี  29  พฤศจิกายน  2521  และใช้ช่ือ
สถานศึกษาใหม่ว่า “โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)” จนถึงปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

แผนผังบริเวณโรงเรียน 

 
 
2. ข้อมูลผู้บริหาร 
  1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา นายประเสริฐ  พิมลสกุล  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท             
สาขาบริหารการศึกษา  โทรศัพท์  08 4719 5954 e-mail :  schoolpattaya2@gmail.com               
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ 2 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562  จนถึง 30 กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๘เดือน 
  2) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา(ตามมาตรฐานต าแหน่ง)  จ านวน 2 คน 
      ๒.๑ ช่ือ-สกุล นางภัทรวดี  เข้มแข็ง  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท    สาขาบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์ 08 1938 0568   e-mail:  Phattarawadeekk@gmail.com   รับผิดชอบงานวิชาการ           
งานบุคลากร  และงานธุรการการเงนิ/พัสดุ 
    ๒.๒ ช่ือ-สกุล นายพัทธนพงษ์  ตราชู การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท    สาขาบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์ 08 7137 1253   e-mail:  Pattanapong25177@gmail.com   รับผิดชอบงานอาคารสถานท่ี  
งานสัมพันธ์ชุมชน  และงานกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:schoolpattaya2@gmail.com
mailto:Phattarawadeekk@gmail.com
mailto:Pattanapong25177@gmail.com


๓ 

 

3. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
 ๓.๑ ข้าราชการครู/พนักงานครู 

ที่ ช่ือ-ชื่อสกุล อาย ุ อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ วุฒ ิ สาขาวิชา สอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้/ชั้น 

ภาระงาน
สอน

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จ านวน
ชั่วโมงที่เข้า

รับการ
พัฒนา    

(ปีปัจจุบัน) 

๑ 
นางผจงจิตร   ชีวพัฒน
พิบูลย์ 

5๖ 2๖ ครูเช่ียวชาญ 
คอ.บ.
/กศ.ม. 

เทคโนโลยีเกษตร/
การบริหารการศึกษา การงาน 2๒ 176 

๒ นางนารี  จูงจิตรด ารงค์ 5๘ 3๔ ครูเช่ียวชาญ ค.บ. นาฏศิลป ์ ศิลปะ 2๒ 96 

๓ น.ส.สุวรรณา   เพ็งกลา 51 2๖ ครูช านาญการ
พิเศษ ค.บ. คหกรรมศาสตร ์ ปฐมวัย 25 64 

๔ นางพิกุล  เผยกระโทก 58 2๖ ครูช านาญการ
พิเศษ คบ. 

บรรณารักษ์
ศาสตร ์

ปฐมวัย 25 64 

๕ นางกชกร  ปรีสงค์ 41 1๖ ครูช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ./
กศ.ม. 

ฟิสิกส์/การ
บริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์ 2๒ 118 

๖ นางเรวด ี สการันต์ 57 1๗ ครูช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ./
กศ.ม. 

การศึกษาปฐมวัย/
การบริหารการศึกษา ปฐมวัย 25 144 

๗ น.ส.จรูญทรัพย์  ใจดีเย็น 40 1๗ ครูช านาญการ
พิเศษ 

กศ.บ.
/กศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ/การ
บริหารการศึกษา อังกฤษ 2๒ 136 

๘ น.ส.สายชล  โชติธนากิจ 39 1๔ ครูช านาญการ
พิเศษ 

กศ.บ.
/กศ.ม. 

ภาษาไทย/
หลักสูตรและการ

สอน 
ภาษาไทย 2๒ 112 

๙ น.ส.เกศินี  สนธิศิริ 38 1๔ ครูช านาญการ
พิเศษ กษ.บ. 

วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ 2๒ 259 

๑๐ นางสุขฤทัย  ขอพรกลาง 44 1๔ ครูช านาญการ
พิเศษ 

วท.บ./
กศ.ม. 

วิทย์ฯสุขภาพ/
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 2๒ 96 

๑๑ น.ส.อุมาพร  เกษมสุข 43 1๔ ครูช านาญการ
พิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ 2๒ 104 

๑๒ นางสุชาดา  คงสวัสด์ิ 53 2๑ ครูช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ./
กศ.ม. 

ภาษาไทย/การ
บริหารการศึกษา ภาษาไทย 2๒ - 

๑๓ น.ส.สุรภา  หล่อทอง 55 1๔ ครูช านาญการ
พิเศษ ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ ๒๒ 160 

๑๔ นางวิมลฤดี  วิกาสอน 41 1๔ ครูช านาญการ
พิเศษ ศษ.บ. การประถมศึกษา อังกฤษ 2๒ 80 

๑๕ 
น.ส.ฤทัยวรรณ  สร้าง
เจริญ 

40 1๔ ครูช านาญการ
พิเศษ 

วท.บ./
กศ.ม. 

สถิติศาสตร์/การ
บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ๒๒ 80 

๑๖ น.ส.กิ่งแก้ว  ทองทิพย์ 40 1๔ ครูช านาญการ
พิเศษ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 25 88 

๑๗ น.ส.บุญครอง  กกกล่ิน 58 2๑ ครูช านาญการ ค.บ. สังคมศึกษา ปฐมวัย 25 56 

๑๘ น.ส.สายใจ  คุณบัวลา 38 ๙ ครูช านาญการ 
วท.บ./
กศ.ม. 

วิทยาการคอมพิวเตอร์/
หลักสูตรและการสอน พัฒนาผู้เรียน 2๒ 68 

๑๙ น.ส.วราภัสร์  บุญน่วม 43 ๙ ครูช านาญการ 
ศษ.บ./
ศษ.ม. 

การประถมศึกษา/
การบริหารการศึกษา ภาษาไทย 2๒ 84 

๒๐ นางศจี  รวยพงษ ์ 56 ๙ ครูช านาญการ 
ค.บ./
กศ.ม. 

ภาษาไทย/การ
บริหารการศึกษา ภาษาไทย 2๒ 80 



๔ 

 

ที่ ช่ือ-ชื่อสกุล อาย ุ อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ วุฒ ิ สาขาวิชา สอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้/ชั้น 

ภาระงาน
สอน

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จ านวน
ชั่วโมงที่เข้า

รับการ
พัฒนา    

(ปีปัจจุบัน) 

๒๑ 
น.ส.ศรินทร์รัตน์  วัดฟุ้ง
เฟื่อง 

44 ๙ ครูช านาญการ 
ค.บ./
ศษ.ม. 

การศึกษา
ปฐมวัย/การ

บริหารการศึกษา 
ปฐมวัย 25 112 

๒๒ นายอมร  ดุลยะสิทธิ์ 43 ๙ ครูช านาญการ ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ 2๒ 56 
๒๓ น.ส.สุวีณา  บุญประเสริฐ 40 ๙ ครูช านาญการ ค.บ. สังคมศึกษา สังคม 2๒ 128 
๒๔ น.ส.มณีรัตน์  โยธาคึก 39 ๘ ครูช านาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ 2๒ 134 

๒๕ 
นางระวีสุกาญจ์  ธนสาร
สมบัติศิริ 

55 ๘ ครูช านาญการ ค.บ. ประถมศึกษา พัฒนาผู้เรียน ๒๒ 56 

๒6 น.ส.กนกทิพย์  สุขสมยา 49 ๖ ครูช านาญการ 
ค.บ./
กศ.ม. 

ปฐมวัย/การ
บริหารการศึกษา ปฐมวัย ๒๕ 88 

๒7 น.ส.ช่อทิพย์  สุวรรณพงศ์ 44 ๗ ครู ค.บ. ปฐมวัย ปฐมวัย 25 96 
๒8 นางสาคร  พูลสุข 57 ๖ ครู ค.บ. ปฐมวัย ปฐมวัย 2๕ 56 

๒๙ น.ส.กาญจนา  ศิริวรรณ์ 46 ๕ ครู ค.บ. 
จิตวิทยาและการ

แนะแนว แนะแนว 2๒ 96 

๓๐ นางสมสมัย  วงษ์จันทรา 39 ๕ ครู ค.บ. การประถมศึกษา สังคม 2๒ 32 
๓๑ นางสาวหนูทิพย์  บุญโจม 42 4 ครู ค.บ. ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ ๒๒ ๖๔ 
๓๒ นายภูริณัฐ  สมศรี 39 4 ครู ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา 2๒ ๖๔ 

๓๓ น.ส.ฐิติกา  เสียงดัง 35 ๔ ครู วท.บ. 
วิทยาการจัดการ

คอมฯ การงาน 2๒ ๙๐ 

๓๔ น.ส.พิชานันท์  พร้อมพรัง่ 33 ๗ ครู ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ 2๒ 136 
๓๕ น.ส.เฌอกาญจน์  เพ็งประโคน 28 ๔ ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคม 2๒ 64 
๓๖ น.ส.ชลลดา  พงษ์จะโปะ 27 ๒ ครูผู้ช่วย ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 2๒ 216 
๓๗ นางสาวอรัญญา  บุญช่วย 25 5 เดือน ครูผู้ช่วย กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย ๑๒ ๒๔ 
๓๘ นายณัฐวุฒิ  ค าพิมูล 27 1 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

 ๓.๒ พนักงานจ้าง (ปฏิบัติหน้าทีส่อน) 

ที่ ช่ือ-ชื่อสกุล อาย ุ อายุงาน วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้/ชั้น 

จ้างด้วย
เงิน 

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จ านวน
ชั่วโมงที่

เข้ารับการ
พัฒนา(ปี
ปัจจุบัน) 

๑ 
นายพุทธมาศ  เท่ียง
สันเทียะ 

3๓ ๑0 ศษ.บ. พลศึกษา พลศึกษา งบ มพย. 2๒ 
56 

๒ นางทิภาวรรณ  ศรีด้วง 4๙ ๘ วท.บ. พลศึกษา พลศึกษา งบ มพย. 2๒ 80 

๓ นางนิรดา  ศรีอ่อนหล้า 5๙ ๘ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย งบ มพย. ๒๒ 56 

๔ นายวุฒิชัย  กายราช 3๓ 7 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ อุดหนุน ๒๒ 56 

๕ นางสาวธาริดา  ใจยะ ๓๐ 7 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย อุดหนุน 2๒ 88 

๖ 
นางสาวพรรณทิพย์  ช่ืน
ชม  

๓๐ ๖ ค.บ. สังคมศึกษา สังคม อุดหนุน 2๒ 
96 

๗ นางสาวณัฐรดา  รัสมี 2๙ ๕ กศ.บ ปฐมวัย ปฐมวัย งบ มพย. 25 128 

๘ นายธีรภัทร์  แก้วชมภู 4๑ ๕ ค.บ. 
วิทยาศาสตร์

ทั่วไป วิทยาศาสตร์ งบ มพย. 2๒ 
88 

๙ 
นางสาวชณิกา  พันล า
ภักดิ ์

2๖ ๔ ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ อุดหนุน 2๒ 
104 

๑๐ นางสาวดวงกมล  แตงฮ่อ 2๘ ๔ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย งบ มพย. 2๒ 100 

๑๑ นางสาวพรพิมล  ดี 3๒ ๔ ค.บ. สังคมศึกษา สังคม งบ มพย. 2๒ 96 

๑๒ นางสาววนิดา  บุญเล้ียง 2๗ ๔ ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ งบ มพย. 2๒ 88 

๑๓ 
นายเจตพล  จันทร์
กระจ่าง 

2๙ ๔ บธ.บ คอมพิวเตอร์ พัฒนาผู้เรียน อุดหนุน 2๒ 
104 

๑๔ 
นางสาวเปรมฤทัย  ค ามูล
มาตร 

2๗ 4 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย งบ มพย. 2๒ 
96 

๑๕ 
นางสาวพชรกมล  นาคหนอง
หาญ 

2๗ 3 ค.บ. 
การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย งบ มพย. 25 
96 

๑๖ นางสาวสุวรรณภา  สุดาทิพย์ 2๙ ๒ ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ งบ มพย. 2๒ 96 

๑๗ นางสาวสุธาสินี  ลอยฟ้า 2๘ ๒ ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ งบ มพย. ๒๒ 136 

๑๘ นางสาวรัตติยา  ทองหล่อ 2๙ ๒ ค.บ. ดนตรี ศิลปะ งบ มพย. ๒๒ 96 

๑๙ นางสาวกิ่งเพชร  สมานทอง 28 ๕ เดือน ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย งบ มพย. ๒๒ ๔๐ 

๒๐ ว่าท่ี ร.ต.สุรดิษ  รักปรางค์ 25 ๕ เดือน ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย อุดหนุน ๒๒ ๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

๓.๓ ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนนุการสอน) 
ที่ ช่ือ-ชื่อสกุล อาย ุ ต าแหน่ง วุฒ ิ สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน 
1 นางสาวเสาวภาคย์  นิลโคกสูง 36 ธุรการ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป ธุรการโรงเรียน งบเมืองพัทยา 
2 นายประภาส  แก้วส าโรง 5๖ นักการภารโรง ป.4 - นักการภารโรง งบเมืองพัทยา 
3 นางสาวจันทร์รอน  มิสเกตุ 52 นักการภารโรง ป.๕ - นักการภารโรง งบอุดหนุน 
4 นางอาฑิตยา  บุตตะพิมพ์ 53 นักการภารโรง ม.6 - นักการภารโรง งบอุดหนุน 
5 นายไพบูลย์  แก้วส าโรง 3๔ นักการภารโรง ป.6 - นักการภารโรง งบอุดหนุน 
6 นางสมัย  แก้วส าโรง 5๔ นักการภารโรง ป.4 - นักการภารโรง งบเมืองพัทยา 
7 นางสุพรรณิกา  มะลิทอง 5๔ นักการภารโรง ปวช. - นักการภารโรง งบเมืองพัทยา 
8 นางสาววันเพ็ญ  นุชนาบี 47 นักการภารโรง ปวช. - นักการภารโรง งบอุดหนุน 
9 นายธานินทร์  มะลิทอง 25 นักการภารโรง ป.6 - นักการภารโรง งบอุดหนุน 

 
๓.๔ สรุปจ านวนบุคลากร 
 ๓.๔.๑ จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท/ต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ ากว่า 
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
    - ผู้อ านวยการ - - 1 - 1 
    - รองผู้อ านวยการ - - 2 - 2 

รวม - - 3 - 3 
2. สายงานการสอน      
    - ข้าราชการ/พนักงานคร ู - 26 12 - 3๘ 
    - พนักงานจ้าง (สอน) - 2๐ - - ๒๐ 
    - อื่นๆ (ระบุ) - - - - - 

รวม - 4๖ 1๒ - 5๘ 
3. สายงานสนับสนุนการสอน      
    - พนักงานจ้างตามภารกิจ - 1 - - 1 
    - พนักงานจ้างท่ัวไป 8 - - - 8 
    - ลูกจ้างประจ า - - - - - 
    - อื่นๆ (ระบุ) - - - - - 

รวม 8 1 - - 9 
 

 
 
 

 

 

 

 



๗ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

11.43%

67.14%

21.43%

แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ต่ ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

4.29%

82.86%

12.86%

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง

ผู้บริหารสถานศึกษา

สายงานการสอน

สายงานสนับสนุนการสอน



๘ 

 

 
 
 ๓.๔.๒ จ านวนครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
จ านวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ปฐมวัย 12 20.69 20.83 
ภาษาไทย 11 18.97 18.55 
คณิตศาสตร์ 6 10.34 21.00 
วิทยาศาสตร์ 4 6.90 20.50 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5 8.62 25.20 
สุขศึกษาและพลศึกษา 4 6.90 15.00 
ศิลปะ 4 6.90 15.00 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 3.45 19.00 
ภาษาต่างประเทศ 6 10.34 19.00 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 6.90 22.50 
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 58 100.00 19.83 

 

 
 
 

 
 
 

20.69%

18.97%

10.34%

6.90%

8.62%

6.90%

6.90%
3.45%

10.34%

6.90%

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

ปฐมวัย

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน



๙ 

 

 
 
4. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันท่ี 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 
 ๔.๑ จ านวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 256๒ ท้ังส้ิน 1,23๗ คน จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

ระดับชั้น จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม(คน) 
จ านวนเฉลี่ยต่อ

ห้อง ชาย หญิง 
อนุบาล 1 (4 ขวบ) 3 35 39 74 24.67 
อนุบาล 2 (5 ขวบ) 3 39 45 84 28.00 
อนุบาล 3 (6 ขวบ) 4 45 47 92 23.00 

รวม 10 119 131 250 25.00 
-ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 4 67 65 132 33.00 
-ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 4 62 54 116 29.00 
-ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 4 58 65 123 30.75 
-ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 4 67 71 138 34.50 
-ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 4 77 65 142 35.50 
-ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 4 62 68 130 32.50 

รวม 24 393 388 781 32.54 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 2 55 20 75 37.50 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 2 30 30 60 30.00 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 2 44 27 71 35.50 

รวม 6 129 77 206 34.33 
รวมทั้งสิ้น 40 641 596 1,237 30.93 

จ านวนเด็กพิเศษในโรงเรียน ชาย........๗....คน หญิง.....๓.....คน รวม จ านวน.....๑๐.....คน 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับอนุบาล=   2๐.๘๓ : 1      เป็นไปตามเกณฑ์   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับประถมศึกษา=   ๒๑.๖๙ : 1      เป็นไปตามเกณฑ์   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา=   ๒๐.๖๐ : 1      เป็นไปตามเกณฑ์   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 
 ๔.๒ จ านวนนักเรียน เปรียบเทียบ ๓ ปีการศึกษาย้อนหลัง ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
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๑๑ 
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๑๒ 

 

๕. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา (ปีการศึกษาที่ผ่านมา) 
 5.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
   ๕.๑.๑ พฒันาการด้านร่างกาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับชั้น
ที่

ประเมิน 
ระดับชั้น 

จ านวน
เด็กที่

ประเมิน 

จ านวนเด็กที่มีผลการ
ประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย S.D. 
เด็กที่มีผลการประเมิน
ระดับ ๒ (พอใช้) ข้ึนไป 

๑ ๒ ๓ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี จ านวน ร้อยละ 

อนุบาล 
๑ (๓ ปี) 

อ.๑/๑ 25 0 0 25 25 3.00 0.00 25 100 
อ.๑/๒ 25 0 0 25 25 3.00 0.00 25 100 
อ.๑/๓ 24 0 3 21 24 2.88 0.34 24 100 
รวม 74 0 3 71 74 2.96 0.20 74 100 

ร้อยละ 100 0.00 4.05 95.95 1๐๐ 98.65 0.20 100 100 

อนุบาล 
๒ (๔ ปี) 

อ.๒/๑ 29 0 0 29 29 3.00 0.00 29 100 
อ.๒/๒ 26 0 0 26 26 3.00 0.00 26 100 
อ.๒/๓ 27 0 3 24 27 2.89 0.32 27 100 
รวม 82 0 3 79 82 2.96 0.19 82 100 

ร้อยละ 100 0.00 3.66 96.34 100 98.78 0.19 100 100 

อนุบาล 
๓ (๕ ปี) 

อ.๓/๑ 24 0 0 24 24 3.00 0.00 24 100 
อ.๓/๒ 23 0 0 23 23 3.00 0.00 23 100 
อ.๓/๓ 23 0 0 23 23 3.00 0.00 23 100 
อ.๓/๔ 21 0 2 19 21 2.90 0.30 21 100 
รวม 91 0 2 89 91 2.98 0.15 91 100 

ร้อยละ 100 0.00 2.20 97.80 100 99.27 0.15 100 100 
รวมทุกระดับชั้น 247 0 8 239 247 2.97 0.18 247 

ร้อยละรวม 100 0.00 3.24 96.76 100 98.92 0.18 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

   ๕.๑.๒ พฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับชั้น
ที่

ประเมิน 
ระดับชั้น 

จ านวน
เด็กที่

ประเมิน 

จ านวนเด็กที่มีผลการประเมิน
พัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย S.D. 
เด็กที่มีผลการประเมิน
ระดับ ๒ (พอใช้) ข้ึนไป 

๑ ๒ ๓ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี จ านวน ร้อยละ 

อนุบาล 
๑ (๓ ปี) 

อ.๑/๑ 25 0 6 19 25 2.76 0.44 25 100 
อ.๑/๒ 25 0 1 24 25 2.96 0.20 25 100 
อ.๑/๓ 24 0 2 22 24 2.92 0.28 24 100 
รวม 74 0 9 65 74 2.88 0.33 74 100 

ร้อยละ 100 0.00 12.16 87.84 100 95.95 0.33 100 100 

อนุบาล 
๒ (๔ ปี) 

อ.๒/๑ 29 0 0 29 29 3.00 0.00 29 100 
อ.๒/๒ 26 0 0 26 26 3.00 0.00 26 100 
อ.๒/๓ 27 0 1 26 27 2.96 0.19 27 100 
รวม 82 0 1 81 82 2.99 0.11 82 100 

ร้อยละ 100 0.00 1.22 98.78 100 99.59 0.11 100 100 

อนุบาล 
๓ (๕ ปี) 

อ.๓/๑ 24 0 0 24 24 3.00 0.00 24 100 
อ.๓/๒ 23 0 0 23 23 3.00 0.00 23 100 
อ.๓/๓ 23 0 2 21 23 2.91 0.29 23 100 
อ.๓/๔ 21 0 2 19 21 2.90 0.30 21 100 
รวม 91 0 4 87 91 2.96 0.21 91 100 

ร้อยละ 100 0.00 4.40 95.60 100 98.53 0.21 100 100 
รวมทุกระดับชั้น 247 0 14 233 247 2.94 0.23 247 

ร้อยละรวม 100 0.00 5.67 94.33 100 98.11 0.23 10๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

   ๕.๑.๓ พฒันาการด้านสังคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับชั้น
ที่

ประเมิน 
ระดับชั้น 

จ านวน
เด็กที่

ประเมิน 

จ านวนเด็กที่มีผลการ
ประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย S.D. 
เด็กที่มีผลการประเมิน
ระดับ ๒ (พอใช้) ข้ึนไป 

๑ ๒ ๓ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี จ านวน ร้อยละ 

อนุบาล 
๑ (๓ ปี) 

อ.๑/๑ 25 0 0 25 25 3.00 0.00 25 100 
อ.๑/๒ 25 0 3 22 25 2.88 0.33 25 100 
อ.๑/๓ 24 0 3 21 24 2.88 0.34 24 100 
รวม 74 0 6 68 74 2.92 0.27 74 100 

ร้อยละ 10๐ 0.00 8.11 91.89 100 97.30 0.27 100 100 

อนุบาล 
๒ (๔ ปี) 

อ.๒/๑ 29 0 1 28 29 2.97 0.19 29 100 
อ.๒/๒ 26 0 0 26 26 3.00 0.00 26 100 
อ.๒/๓ 27 0 0 27 27 3.00 0.00 27 100 
รวม 82 0 1 81 82 2.99 0.11 82 100 

ร้อยละ 100 0.00 1.22 98.78 100 99.59 0.11 100 100 

อนุบาล 
๓ (๕ ปี) 

อ.๓/๑ 24 0 0 24 24 3.00 0.00 24 100 
อ.๓/๒ 23 0 0 23 23 3.00 0.00 23 100 
อ.๓/๓ 23 0 0 23 23 3.00 0.00 23 100 
อ.๓/๔ 21 0 2 19 21 2.90 0.30 21 100 
รวม 91 0 2 89 91 2.98 0.15 91 100 

ร้อยละ 100 0.00 2.20 97.80 100 99.27 0.15 100 100 
รวมทุกระดับชั้น 247 0 9 238 247 2.96 0.19 247 

ร้อยละรวม 100 0.00 3.64 96.36 100 98.79 0.19 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

 
 ๕.๑.๔ พัฒนาการด้านสติปัญญา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับชั้น
ที่

ประเมิน 
ระดับชั้น 

จ านวน
เด็กที่

ประเมิน 

จ านวนเด็กที่มีผลการประเมิน
พัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย S.D. 
เด็กที่มีผลการประเมิน
ระดับ ๒ (พอใช้) ข้ึนไป 

๑ ๒ ๓ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี จ านวน ร้อยละ 

อนุบาล 
๑ (๓ ปี) 

อ.๑/๑ 25 0 2 23 25 2.92 0.28 25 100 
อ.๑/๒ 25 2 5 18 25 2.64 0.64 23 92.00 
อ.๑/๓ 24 0 7 17 24 2.71 0.46 24 100 
รวม 74 2 14 58 74 2.76 0.49 72 97.30 

ร้อยละ 100 2.70 18.92 78.38 100 91.89 0.49 97.30 97.30 

อนุบาล 
๒ (๔ ปี) 

อ.๒/๑ 29 0 5 24 29 2.83 0.38 29 100 
อ.๒/๒ 26 0 4 22 26 2.85 0.37 26 100 
อ.๒/๓ 27 0 0 27 27 3.00 0.00 27 100 
รวม 82 0 9 73 82 2.89 0.31 82 100 

ร้อยละ 100 0.00 10.98 89.02 100 96.34 0.31 100 100 

อนุบาล 
๓ (๕ ปี) 

อ.๓/๑ 24 0 0 24 24 3.00 0.00 24 100 
อ.๓/๒ 23 0 1 22 23 2.96 0.21 23 100 
อ.๓/๓ 23 0 0 23 23 3.00 0.00 23 100 
อ.๓/๔ 21 0 6 15 21 2.71 0.46 21 100 
รวม 91 0 7 84 91 2.92 0.27 91 100 

ร้อยละ 100 0.00 7.69 92.31 100 97.44 0.27 100 100 
รวมทุกระดับชั้น 247 2 30 215 247 2.86 0.37 245 

ร้อยละรวม 100 0.81 12.15 87.04 100 95.41 0.37 99.19 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

 
๕.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        ๕.๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
นักเรีย

น 

จ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียน ผลการ
เรียน
เฉลี่ย 

S.D. 
นักเรียนที่ได้ ๓ ขึ้นไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม จ านวน ร้อยละ 

1.ภาษาไทย 773 222 123 164 94 73 53 44 0 773 2.99 0.91 509 65.85 

2.คณิตศาสตร์ 773 275 116 115 107 61 42 57 0 773 3.05 0.96 506 65.46 

3.วิทยาศาสตร์ 773 215 149 157 118 69 37 28 0 773 3.06 0.84 521 67.40 
4.สังคมศึกษาฯ 773 264 121 124 104 65 57 38 0 773 3.06 0.93 509 65.85 
๕.สุขศึกษาและพลศึกษา 773 359 247 94 29 34 5 5 0 773 3.54 0.59 700 90.56 
๖.ศิลปะ 773 340 219 162 52 0 0 0 0 773 3.55 0.48 721 93.27 
๗.การงานอาชีพฯ 773 321 196 110 61 39 23 23 0 773 3.35 0.78 627 81.11 
๘.ภาษาต่างประเทศ 773 256 132 122 98 84 47 34 0 773 3.07 0.91 510 65.98 

รวม ๖,๑๘๔ 2252 1303 1048 663 425 264 229 0 6184 25.67 0.84 4603 595.47 
ร้อยละ 100 36.42 21.07 16.95 10.72 6.87 4.27 3.70 0 100 3.21   74.43 74.43 

 
ร้อยละของนักเรียน 

ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป ๗๔.๔๓ 
ผ่านเกณฑ่ขั้นต่ า (๑) ถึงค่อนข้างดี (๒.๕) ๒๕.๕๗ 

ไม่ผ่านการประเมิน (๐) ๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 

74%

26%

แผนภูมิแสดงร้อยละของระดับผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับประถมศึกษา

ผลการเรียนระดับดี (๓) ขึน้ไป ผา่นเกณฑ่ขัน้ต ่า (๑) ถึงค่อนข้างดี (๒.๕) ไม่ผา่นการประเมิน (๐)



๑๗ 

 

   
      ๕.๒.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนท่ี ๑                   
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
นักเรีย

น 

จ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียน ผลการ
เรียน
เฉลี่ย 

S.D. 
นักเรียนที่ได้ ๓ ขึ้นไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม จ านวน ร้อยละ 

1.ภาษาไทย 203 11 19 66 51 41 13 2 0 203 2.66 0.64 96 47.29 

2.คณิตศาสตร์ 203 53 37 28 26 23 14 22 0 203 2.85 1.01 118 58.13 
3.วิทยาศาสตร์ 203 44 33 28 19 22 16 41 0 203 2.62 1.11 105 51.72 
4.สังคมศึกษาฯ 203 58 57 47 23 11 5 2 0 203 3.26 0.68 162 79.80 
๕.สุขศึกษาและพลศึกษา 203 50 53 55 21 15 4 5 0 203 3.17 0.72 158 77.83 
๖.ศิลปะ 203 84 43 28 20 14 7 7 0 203 3.28 0.83 155 76.35 
๗.การงานอาชีพฯ 203 80 36 20 31 11 14 11 0 203 3.14 0.94 136 67.00 
๘.ภาษาต่างประเทศ 203 24 34 31 30 37 27 20 0 203 2.55 0.93 89 43.84 

รวม ๑,๖๒๔ 404 312 303 221 174 100 110 0 1624 23.53 0.92 1019 501.97 
ร้อยละ 100 24.88 19.21 18.66 13.61 10.71 6.16 6.77 0 100 2.94   62.75 62.75 

 
ร้อยละของนักเรียน 

ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป ๖๒.๗๕ 
ผ่านเกณฑ่ขั้นต่ า (๑) ถึงค่อนข้างดี (๒.๕) ๓๗.๒๕ 

ไม่ผ่านการประเมิน (๐) ๐ 
 

 
 
 
 
 
 

63%

37%

แผนภูมิแสดงร้อยละของระดับผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผลการเรียนระดับดี (๓) ขึน้ไป ผา่นเกณฑ่ขัน้ต ่า (๑) ถึงค่อนข้างดี (๒.๕) ไม่ผา่นการประเมิน (๐)



๑๘ 

 

 
 
        ๕.๒.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนท่ี ๒                 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
นักเรีย

น 

จ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียน ผลการ
เรียน
เฉลี่ย 

S.D. 
นักเรียนที่ได้ ๓ ขึ้นไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม จ านวน ร้อยละ 

1.ภาษาไทย 193 29 38 42 41 23 15 5 0 193 2.85 0.79 109 56.48 

2.คณิตศาสตร์ 193 55 17 32 19 33 20 17 0 193 2.78 1.02 104 53.89 
3.วิทยาศาสตร์ 193 12 11 42 51 37 28 12 0 193 2.42 0.76 65 33.68 
4.สังคมศึกษาฯ 193 56 41 48 21 13 9 5 0 193 3.15 0.79 145 75.13 
๕.สุขศึกษาและพลศึกษา 193 51 33 57 25 14 10 3 0 193 3.10 0.76 141 73.06 
๖.ศิลปะ 193 36 39 30 12 49 26 1 0 193 2.79 0.89 105 54.40 
๗.การงานอาชีพฯ 193 46 29 26 20 22 19 30 1 193 2.67 1.10 101 52.33 
๘.ภาษาต่างประเทศ 193 29 17 27 49 41 12 18 0 193 2.58 0.88 73 37.82 

รวม ๑,๕๔๔ 314 225 304 238 232 139 91 1 1544 22.35 0.91 843 436.79 
ร้อยละ 100 20.34 14.57 19.69 15.41 15.03 9.00 5.89 0 100 2.79   54.60 54.60 

 
ร้อยละของนักเรียน 

ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป ๕๔.๖๐ 
ผ่านเกณฑ่ขั้นต่ า (๑) ถึงค่อนข้างดี (๒.๕) ๔๕.๓๔ 

ไม่ผ่านการประเมิน (๐) ๐.๐๖ 
 

 
 
 
 
 

55%
45%

0%

แผนภูมิแสดงร้อยละของระดับผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผลการเรียนระดับดี (๓) ขึน้ไป ผา่นเกณฑ่ขัน้ต ่า (๑) ถึงค่อนข้างดี (๒.๕) ไม่ผา่นการประเมิน (๐)



๑๙ 

 

 
6. ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผูเ้รียนระดับชาติ (National Test : NT) 
 6.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  6.1.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 
 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 
ระดับโรงเรียน ๔๐.๘๙ ๔๗.๙๔ ๔๔.๔๒ 
ระดับจังหวัด ๔๗.๔๑ ๔๙.๓๒ ๔๘.๓๖ 

ระดับสังกัด(เมืองพัทยา) ๓๖.๔๔ ๔๑.๐๖ ๓๘.๗๕ 
ระดับประเทศ ๔๔.๙๔ ๔๖.๔๖ ๔๕.๗๐ 
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ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ
จ าแนกตามระดับ

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ



๒๐ 

 

 
 6.1.๒ เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) และร้อยละผลต่างระหว่างปีการศึกษา 256๑ – 256๒ 

ความสามารถ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 256๒ 
ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา 61.43 ๔๙.๓๒ -12.11 
ด้านค านวณ 49.24 ๔๐.๘๙ -8.35 
ด้านเหตุผล 49.22 -  - 

รวม 53.30 ๔๔.๔๒ -8.88 
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ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT)

ระหว่างปีการศึกษา 256๑ - 256๒

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562



๒๑ 

 

 
 6.1.๓ จ านวนและร้อยละของจ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

สมรรถนะ 
จ านวนและร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านคณิตศาสตร์ ๑๑ ๙.๐๑ ๒๒ ๑๘.๐๓ ๖๕ ๕๓.๒๗ ๒๔ ๑๙.๖๗ 
ด้านภาษาไทย ๑๕ ๑๒.๒๙ ๔๒ ๓๔.๔๒ ๓๙ ๓๑.๙๖ ๒๖ ๒๑.๓๑ 
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน ๑๐ ๘.๑๙ ๓๑ ๒๕.๔๐ ๕๖ ๔๕.๙๐ ๒๕ ๒๐.๔๙ 
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ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดบัชาติ
จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง



๒๒ 

 

 
๗. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
 7.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2562 
  7.1.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 
 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ระดับโรงเรียน 52.11 34.05 40.78 37.54 
ระดับจังหวัด 51.61 34.93 37.65 39.86 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด เมืองพัทยา) 46.62 28.77 33.82 31.9 
ระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉล่ียร้อยละผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ัน ป.6

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ



๒๓ 

 

  7.1.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 
 

ความสามารถ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 60.29 52.11 -8.18 
คณิตศาสตร์ 42.03 34.05 -7.98 
วิทยาศาสตร์ 43.83 40.78 -3.05 
ภาษาอังกฤษ 43.77 37.54 -6.23 
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คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้น ป.6 ระหว่างปีการศึกษา 256๑-256๒

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561



๒๔ 

 

 
7.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา 2562 
  7.๒.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 
 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ระดับโรงเรียน 54.92 22.25 30.34 33.27 
ระดับจังหวัด 57.51 28.56 30.72 36.18 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด เมืองพัทยา) 55.03 24.28 28.97 32.56 
ระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉล่ียร้อยละผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ัน ม.๓

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ



๒๕ 

 

  7.๒.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 
 

ความสามารถ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 53.04 54.92 1.88 
คณิตศาสตร์ 23.70 22.25 -1.45 
วิทยาศาสตร์ 36.39 30.34 -6.05 
ภาษาอังกฤษ 25.22 33.27 8.05 
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เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้น ม.๓  ระหว่างปีการศึกษา 256๑-256๒

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561



๒๖ 

 

 ๗.๓.๓ ข้อมูลนักเรียนด้านอื่นๆ 
ท่ี รายการ จ านวน 

(คน) 
คิดเป็น 
ร้อยละ* 

๑. จ านวนนักเรียนมนี้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

๑,๐๑๓ ๘๑.๘๙ 

๒. จ านวนนักเรียนท่ีปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และส่ิงมอมเมา 
เช่น สุรา บุหรี่ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

1,23๗ 100 

๓. จ านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม 1 0.08 
๔. จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๒๒๔ ๑๘.๑๑ 
๕. จ านวนนักเรียนท่ีมีปัญญาเลิศ 0 0 
๖. จ านวนนักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ๑๐ ๐.๘๑ 
๗. จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน) ๑ 0.๐๘ 
๘. จ านวนนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ๓๙ ๓.๑๕ 
๙. จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน ๘ 0.๖๕ 

๑๐. จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร   ปฐมวัย ๙๑ ๗.๓๖ 
                                       ประถมศึกษา ๑๒๗ ๑๐.๒๗ 
                                       มัธยมศึกษาตอนต้น ๖๘ ๕.๕๐ 

*หมายเหตุ:ร้อยละของนักเรียนท้ังหมด 
 
๘. ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ท่ี รายการ จ านวน 
1. อาคารเรียน ๗ หลัง 
2. อาคารประกอบ ๕ หลัง 
3. ห้องน้ า/ห้องส้วม ๖ หลัง 
4. สระว่ายน้ า     - 
5. สนามเด็กเล่น 1 สนาม 
6. สนามกีฬา 2 สนาม 

 
๙. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๙.1  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนพาณิชยกรรม  ชุมชนประมง  และการบริการ 
สถานศึกษาต้ังอยู่ในชุมชนวัดช่องลม  ต าบลนาเกลือ  ประชากรเป็นคนพื้นท่ีด้ังเดิม  และประชากรแฝงท่ีอพยพ
โยกย้ายเข้ามาท างานและเช่าบ้านพักอาศัย  มีประชากรประมาณ 1,000-2,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบางละมุง  ท่ีว่าการอ าเภอบางละมุง  สถานีต ารวจภูธรอ าเภอบางละมุง  และวัดช่องลม
นาเกลือ  อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้างท่ัวไป  ค้าขาย ประกอบธุรกิจส่วนตัว  การค้าปลีก ธุรกิจบ้านเช่า ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนา พุทธ  อิสลาม  คริสต์  (ตามล าดับ)  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป 
คือ  ประเพณีวันไหล  ประเพณีกองข้าว  ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
 ๙.2  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา  อาชีพหลัก คือ รับจ้างท่ัวไป  ค้าขาย   ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี  50,000-100,000  บาท 
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 ๙.3  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
   โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่างๆ ของชุมชน  การแลกเปล่ียนการบริการ  การแข่งขัน
กีฬา  การให้บริการด้านสถานท่ีจัดงาน  เช่น  งานบวช  งานแต่งงาน  งานประชุม  สัมมนา  การจัดงาน
นิทรรศการ  การประกวด  การแข่งขันต่าง ๆ 
   ข้อจ ากัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน ส่ิงอ านวยความสะดวกของสถานศึกษาบางอย่างยัง
ไม่เอื้ออ านวยต่อการให้การบริการต่อชุมชน 
 
๑๐. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (ถ้าด าเนินการ
ตามหลักสูตรอื่นๆให้ใส่หลักสูตรอื่นๆ ด้วย) โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงใน
ตารางดังนี้ 

๑๐.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) จัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) โดยแบ่ง

ออกเป็น   3   ระดับ   คือ   
1. ช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี   1   อายุ     3-4    ปี 

   2. ช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี   2   อายุ     4-5    ปี 
   3. ช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี   3   อายุ     5-6    ปี 
   โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเมืองพัทยา 2  (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ และก าหนดเวลาเรียน
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักการ จุดหมายของมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้
โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 

ช่วงอายุ 
อายุ  3  -  6  ป ี

ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระการ
เรียนรู้ 

 ด้านร่างกาย 
 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
 การรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน 
 การรักษาความปลอดภัย 
 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกายตนเอง 

 ด้านอารมณ์ จิตใจ 
 สุนทรียภาพ ดนตรี  
 การเล่น 
 คุณธรรมจริยธรรม 
 การแสดงออกทางอารมณ์ 
 การมีอัตลักษณ์เฉพาะตนและเช่ือว่าตนเองมีความสามารถ 
 การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล
และสถานท่ีแวดล้อมเด็ก 
 ธรรมชาติรอบตัว 
 ส่ิงต่างๆรอบตัวเด็ก 
(เพิ่มเติม-วันส าคัญ,เราและ
อาเซียน) 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 

ช่วงอายุ 
อายุ  3  -  6  ป ี

ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
 ด้านสังคม 
 การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
 การดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วม และบทบาทสมาชิกของ
สังคม 
 การเล่นและท างานแบบร่วมมือร่วมใจ 
 การแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
 การยอมรับในความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 ด้านสติปัญญา 
 การใช้ภาษา 
 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา 
 จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  
 เจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ 

ระยะเวลา ประมาณ 1,000 ชั่วโมง/ปีการศึกษา  
 
ก าหนดเวลาเรียน 1. แบ่งเวลาเรียนออกเป็น  2  ภาคเรียน  /  ปีการศึกษา 
    ภาคเรียนท่ี  1 เดือนพฤษภาคม   –  เดือนตุลาคม 
    ภาคเรียนท่ี  2 เดือนพฤศจิกายน  –  เดือนมีนาคม 
   2. การจัดเวลาเรียนวันละประมาณ  5  ช่ัวโมง หรือ 25 ช่ัวโมง / สัปดาห์  
      โดยจัดเป็นตารางกิจกรรมประจ าวัน 
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 10.2  ระดับประถมศึกษา 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดบัประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ๘๔0 ๘๔0 ๘๔0 840 840 840 
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 160 160 160 
คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 160 160 160 
วิทยาศาสตร ์ 80 80 80 120 120 80 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
oประวัติศาสตร ์
oศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
oหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
oเศรษฐศาสตร ์
oภูมิศาสตร ์

๘๐ ๘๐ ๘๐ 120 120 120 
40  40  40  40  40  40 

๔0 ๔0 ๔0 80 80 80 

สุขศึกษาและพลศกึษา 80  80  80  80  80  80  
ศิลปะ ๔0  ๔0  ๔0  80  80  80  
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40  40  40  40  40  80  
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐  ๑๒๐  ๑๒๐  80 80 80  
รายวิชาเพิ่มเติม ๑๖0  ๑๖0  ๑๖0  80  80  80 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 40 40 40 40 40 
อ่านออกเขียนได้ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๘๐ ๘๐ ๘๐ - - - 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
oกิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
oกิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

oกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 

oกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 1,200 1,200 1,๒๐0 1,๒๐0 1,๒๐0 
หมายเหตุ ก าหนดให้กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์รวมกับชุมนุม 
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 10.3  ระดับมัธยมศึกษา 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม.1 ม.2 ม.3 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 880 880 880 
ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
วิทยาศาสตร์ 1๒0 (๓ นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
oประวัติศาสตร ์
oศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
oหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
oเศรษฐศาสตร ์
oภูมิศาสตร ์

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

120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 
ศิลปะ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘0 (๒นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
 รายวิชาเพิ่มเติม 200 (5 นก.) 200 (5 นก.) 200 (5 นก.) 
อ่านออกเขียนได้ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
หน้าท่ีพลเมือง 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๘0 (๒นก.) ๘0 (๒นก.) ๘0 (๒นก.) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 
oกิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
oกิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
40 
25 

 
40 
25 

 
40 
25 

oกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 15 15 15 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200  1,200 1,200 

หมายเหตุ ก าหนดให้กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์รวมกับชุมนุม 
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11.แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
   11.1  ห้องสมุด  IT  มีพื้นท่ีขนาด 288 ตารางเมตร มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยี
สารสนเทศในห้องสมุด จ านวน  80  เครื่อง มีจ านวนนกัเรียนท่ีใช้ห้องสมุด IT (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) เฉล่ีย  
378  คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ  31.09 ของนักเรียนท้ังหมด 
  11.2ห้องปฏิบัติการท้ังหมด 11 ห้อง จ าแนกเป็น  

1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน 3 ห้อง 
2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน 3 ห้อง 
3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา           จ านวน 2 ห้อง 

  4) ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์      จ านวน 1 ห้อง 
  5) ห้องปฏิบัติการเคบอร์ท    จ านวน 1 ห้อง 
  6) ห้องศิลปะ  ดนตรี    จ านวน 1 ห้อง 
  7) ห้องนาฎศิลป์     จ านวน 1 ห้อง 
 11.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ท้ังหมด จ านวน 180  เครื่องจ าแนกเป็น 
  1)  ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน 100 เครื่อง 
  2)  ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน   80 เครื่อง 
       โดยมีจ านวนนักเรียนท่ีใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน)               
เฉล่ีย 499 คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ 41.04 ของนักเรียนท้ังหมด 
  3)  ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(ส านักงาน) จ านวน  5  เครื่อง 
 
 11.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จ านวนคร้ัง/ปี 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

ห้องสมุด IT 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
ห้องดนตรี  
ห้องนาฏศิลป์ 
แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ 
พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ 

ห้อง Kbot 
ห้องคอมพิวเตอร์ 

182 
525 
210 
210 
455 
19 

200 
525 

1,050 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

  ๑๑.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จ านวนคร้ัง/ปี 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

วัดช่องลม 
ป่าชายเลนชุมชนคลองนกยาง 
ท่ีว่าการอ าเภอบางละมุง 
ตลาดนาเกลือ (ลานโพธิ์) 
อ่าวนาเกลือ 
คลองนกยาง ชุมชนนาเกลือ 
ปราสาทสัจธรรม 
บ้านสุขาวดี 
ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ กองทัพเรือ อ.สัตหีบ 
เรือนจ าพิเศษพัทยา 
มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ 
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทยา กรมอุตุนิยมวิทยา 
ชุมชนบ้านต้นกระบก 
สวนนงนุช 
ส านักสงฆ์เขาพระครู ศรีราชา 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ.เพชรบุรี 

22 
2 
1 
4 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

   
  11.6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่
ครู นักเรียน  

ที่ ช่ือ-สกุล ให้ความรู้เรือ่ง จ านวนคร้ัง/ปี 

1 พระพยอม กลฺยาโณ  
แยกก่อนท้ิง ไม่ได้อยู่ท่ีถัง แต่ท าให้เป็น
นิสัย 

1 

2 
คุณอัญญา  จันทรากาศ และคณะ 
ส านักงานสาธารณสุข เมืองพัทยา 

- โรคเอดส์ และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ เพศวิถีและสุขวิทยา  
ส่วนบุคคล 
- การดูแลรักษาสุขภาพ  
- การป้องกันเช้ือไวรัสโควิด-19 และการ
สวมหน้ากากอนามัยท่ีถูกวิธี 

4 

3 โรงเรียนเสริมสวยจุฑามาศ พัทยา การตัดผมนักเรียนหญิง นักเรียนชาย 2 

4 
ดต.สมยงค์ ไกรยะสวน  และ ดต.ฐานิศวร์ 
พร้อมคณะต ารวจครูแดร์  สภ.บางละมุง 

ยาเสพติดตามหลักสูตร D.A.R.E. 
อบายมุขและอาชญากรรม 

12 

5 ดต. จิณณะ สอนอุ่น  สภ.เมืองพัทยา ยาเสพติด (สถานศึกษาสีขาว) 1 

6 นางสมศรี   ห่อทองค า การท าขนมเต่า 2 



๓๓ 

 

7 

นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ 
มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย  
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดชลบุรี 

- นวัตกรรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก 
และสิทธิเด็ก 
- สิทธิเด็กขั้นพื้นฐาน 4 ด้าน ได้แก่  
การอยู่รอด การปกป้องคุ้มครอง  
การพัฒนา การมีส่วนร่วม 
- สัมผัสท่ีอบอุ่น และสัมผัสท่ีไม่อบอุ่น  

1 

8 
นายวิสิฐศักดิ์ วงศ์วรชาติ และคณะ  
ศูนย์อ านวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เมืองพัทยา  

การป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายา
เสพติดในโรงเรียน 

1 

9 
ทีมงานการแสดงทักซิโด้ (Tuxedo) 
โรงละครมายากล ทักซิโด้ พัทยา 

การแสดงมายากล 1 

 
12. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 12.1 ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

สถานศึกษา 
 

- โรงเรียนเมืองพัทยา 2 ได้มาตรฐานสุขาภิบาล
อาหารระดับ “ดี” ของกรมอนามัย ปี พ.ศ.2560 

กรมอนามัย 
กระทรวง
สาธารณสุข 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 

-น าเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ Walls2019 Walls2019 

ครู (ระบุช่ือ) 
นายเจตพล  จันทร์กระจ่าง 
 
นางสาวณัฐรดา  
นางสาวดวงกมล  แตงฮ่อ 
นางสาววราภัสร์  บุญน่วม 
นายธีรภัทร   แก้มชมภู 
นางสาวพรรณทิพย์  ช่ืนชม 
 
นายอมร  ดุลยะสิทธิ์ 
นางสาววนิดา   บุญเล้ียง 

 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และ
เทคโนโลยีดีเด่น 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัยดีเด่น 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดีเด่น 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมดีเด่น 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น 

 
เมืองพัทยา 
 
เมืองพัทยา 
เมืองพัทยา 
เมืองพัทยา 
เมืองพัทยา 
เมืองพัทยา 
 
เมืองพัทยา 
เมืองพัทยา 

นักเรียน (ระบช่ืุอ) 
๑. เด็กชายขวัญชัย  สมยาโลน ม.๓ 
๒. เด็กชายอัษฎาวุธ  งอนสุวรรณ ม.๓ 
๓. นางสาวกมลทิพย์  สุขกูล ม.๓ 

 
เหรียญเงิน อับดับท่ี ๗ การแข่งขัน Science Show 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นการแข่งขัน 

เมืองพัทยา 

๔. เด็กชายณัฐพัชร์  ฉายแสง ป.๖ เหรียญทอง อันดับ ๓ การแข่งขันทกัษะคอมพิวเตอร์ 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

เมืองพัทยา 



๓๔ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

๕. เด็กชายณัฐพัชร์  ณ นคร ม.2 เหรียญทอง อันดับ ๓ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เมืองพัทยา 

๖. เด็กหญิงพิชชาพร  ไข่แก้ว ม.3 
๗. นางสาวณัฐนิชา  จันวัตร ม.3 
๘. นายฐิติพันธ์  คงสังข์ ม.3 

เหรียญทองแดง อันดับ ๗ การแข่งขันโครงงาน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

เมืองพัทยา 

๙. เด็กชายวชิระ  กาญจนประภาส ป.3 เหรียญทองแดง อันดับ ๑ การจากแข่งอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น 

เมืองพัทยา 

๑๐. เด็กชายณัฐพนธ์  แก้วค าแสน ป.6 เหรียญทองแดง อันดับ ๑ การจากแข่งอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

เมืองพัทยา 

๑๑. เด็กหญิงพิชชาพร  ไข่แก้ว ม.3 เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เมืองพัทยา 

๑๒. เด็กหญิงบุษจิตรา  วิจิตรโท ป.3 เข้าร่วมการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ระดับประถมศึกษา
ตอนต้น 

เมืองพัทยา 

๑๓. เด็กชายชญานนท์  เนตรมณี ป.4 เข้าร่วมการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย 

เมืองพัทยา 

1๔. เด็กชายรัตทกร  ฉ่ าฉวี ป.6 เข้าร่วมการแข่งขัน ซูโดกุ ระดับประถมศึกษา (ป.1-
ป.6) 

เมืองพัทยา 

1๕. เด็กชายอานัส  ไชยวุฒิ ม.2 เข้าร่วมแข่งขัน ซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมืองพัทยา 

๑๖. เด็กหญิงมณีรัตน์  สวนทอง ป.๓ เหรียญทองอันดับ ๔ จากการแข่งขันเล่านิทาน
คุณธรรม ระดับประถมศึกษาตอนต้น 

เมืองพัทยา 

1๗. เด็กชายวชิระ  กาญจนประภาส ป.๓ เหรียญทองอันดับ ๔ จากการแข่งขันเล่านิทาน
คุณธรรม ระดับประถมศึกษาตอนต้น 

เมอืงพัทยา 

๑๘. เด็กหญิงณัชชา โปประมอง ป.๕ เหรียญทองอันดับ ๔ จากการแข่งขันเล่านิทาน
คุณธรรม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  

เมืองพัทยา 

๑๙. เด็กชายชนธัญ  อุ่นไธสงค์ ป.๓ 
๒๐. เด็กหญิงพลอยประภัสร์  ทองสุข ป.๓ 

เหรียญทองอันดับ ๒ การแข่งการมารยาทไทย ระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น 

เมืองพัทยา 

๒๑. เด็กชายชยธร  อักษรดี ป.6 
๒๒. เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วชมภู  ป.6 

เหรียญทองอันดับ ๒ การแข่งการมารยาทไทย ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย 

เมืองพัทยา 

2๓.เด็กหญิงฐานิด  นะวงษ์รัมย ์ม.๓ 
2๔.เด็กชายพงศกร  ธานีวรรณ ม.๓ 

เหรียญทองอันดับ ๓ การแข่งการมารยาทไทย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

เมืองพัทยา 

๒๕. เด็กชายศรายุธ  บุญเต็ม ป.3 

๒๖. เด็กหญิงสุวิชญา  เผือกทิม ป.3 
เหรียญทองอันดับ ๑ จากการแข่งขันวาดภาพระบาย
สี ระดับประถมศึกษาตอนต้น 

เมืองพัทยา 

๒๗. เด็กหญิงอัญชกฤษฎิช์ สิริธนารัชต์ ป.4 

๒๘. เด็กหญิงอรุณลักษณ์  ทิมทอง ป.4 
เหรียญทองอันดับ ๒ จากการแข่งขันวาดภาพระบาย
สี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

เมืองพัทยา 

๒๙. เด็กหญิงภัทรทิชา  ชิณพันธ์ ม.3 

๓๐. เด็กชายคมเพชร  เลลัย ม.3 
เหรียญทองอันดับ ๕ จากการวาดภาพระบายสี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เมืองพัทยา 



๓๕ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

๓๑. เด็กชายอภิชาติ  พรหมฮวบ ป.6 
๓๒. เด็กชายสิรเยส  สนเคหงษ์ ป.6 
๓๓. เด็กชายวงศกร  ระฆังทอง ป.6 
๓4. เด็กชายอภิเชษฐ์  มาลัย ป.6 
๓5. เด็กหญิงเบญจพร  จันทร์สวัสด์ิ ป.6 
๓6. เด็กหญิงพิชยา  มูลศิริ ป.6 
๓7. เด็กหญิงบุณยาพร  วงค์เลิศ ป.6 
๓8. เด็กหญิงนริศรา  หวลอาวรณ์ ป.๕ 

เหรียญเงิน จากการแข่งขันร าวงมาตรฐาน ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย 

เมืองพัทยา 

๓9. เด็กชายขวัญชัย  สมยาโลน  ม.3 

40. เด็กชายวัชรพล  ปานแก้ว ม.3 

๔1. เด็กชายเอกรัตน์  มีความดี ม.3 

๔2. เด็กชายปัณญธร  ดวงเด่นฉาย ม.3 

๔3. เด็กหญิงฐานิด  นะวงรัมย์  ม.3 

๔4. เด็กหญิงณัฐนิชา  จันวัตร ม.3 

๔6. เด็กหญิงปุณญานุช  หวังถาวร  ม.3 

๔7. เด็กหญิงพนิดา  ปิ่นค า ม.2 

เหรียญเงิน จากการแข่งขันร าวงมาตรฐาน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

เมืองพัทยา 

๔8. เด็กหญิงภูษิตา  พันชนะ ป.5 
๔9. เด็กหญิงวนิดา  ชัยชิต  ป.5 
50. เด็กหญิงสายสวรรค์  สุวรรณศรี  ป.5 
51. เด็กหญิงมอลล่ี ไนท์  ป.5 
๕2. เด็กหญิงปัณฑิตา  บุญเลิศ  ป.5 
๕3. เด็กหญิงมนสิริธิดา  วานิช  ป.5 
๕4. เด็กหญิงอภัติกาญจ์  ภักตร์นิล  ป.5 

เหรียญเงิน อับดับ ๓ จากกแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่ง
พร้อมแดนเซอร ์
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

เมืองพัทยา 

๕5. เด็กหญิงกนิษฐา  เด่นดวง  ป.5 

56. เด็กหญิงณัฐกาญจน์ พงศ์พีระ ป.5 

๕7. เด็กหญิงอภิชญา  หาทรัพย์ครอง ป.5 

เหรียญทองอันดับ ๔การประดิษฐ์ส่ิงของวัสดุเหลือใช้ 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

เมืองพัทยา 

๕8. เด็กหญิงชลธิชา  ด้วงค าสี  ม.2 
๕9. เด็กหญิงนิภาพร  จ าปาต้น  ม.2 
60. เด็กหญิงวรรณะณา  ชมมาลี  ม.2 

เหรียญเงิน การประดิษฐ์ส่ิงของวัสดุเหลือใช้ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

เมืองพัทยา 

61. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ยะโหนด  ม.2 
62. เด็กหญิงวิภาดา  ก้อนแก้ว  ม.2 
๖3. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีชลัง  ม.1 

งานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมืองพัทยา 

๖4. เด็กชายกฤติพงษ์  นาคพันธ์  ม.3 
๖5. เด็กชายไชยวัฒน์  วงศ์เมือง  ม.3 
๖6. เด็กชายนิธิวุฒิ  ศรีนพ  ม.3 
๖7. เด็กชายวรุตม์  สมนึก  ม.3 
๖8. เด็กชายคมเพชร  เลลัย  ม.3 

เหรียญทอง อันดับ ๓ จากการแข่งขันการประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

เมืองพัทยา 



๓๖ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

๖9. เด็กชายอัครวินทร์  แก้วนุช  ม.3 
70. เด็กชายพชรพล  เป่ียมทอง  ม.3 
71. เด็กชายสุทธิภัทร  ศิริรูป  ม.3 
72. เด็กชายศุภณัฐ  พิทักษ์ถิ่นไทย  ม.3 
๗3. เด็กชายศุภกร  ศรีจังหวัด  ม.3 
๗4. เด็กชายอ าพล  นาคนวล  ม.3 
75. เด็กชายธีรศักดิ์  นกทอง  ม.3 
76. เด็กชายศิรวิทย์  ศรีโมรา  ม.3 
77. เด็กชายวิทยา  ทิพยรัตน์  ม.3 
78. เด็กชายธีร์วสิษฐ์  กลัดสมตน  ม.3 
79. เด็กชายอนันต์  เขตขะยัน  ม.3 
80. เด็กชายพัชรพล  ปานแก้ว  ม.3 
81. เด็กชายณัทวุฒิ  นักสกิด  ม.3 
82. เด็กชายพสธร  อุปะเสน ม.3 
83. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  งอนสุวรรณ  ม.3 
84. เด็กชายฐิติพันธ์  คงสังข์  ม.3 
85. เด็กชายกิตติเดช   ศรีโพธิ์งาม  ม.3 
86. เด็กชชายบุญญาพัฒน์  บุญศรี  ม.3 
87. เด็กชายปรเมศร์  ว๊อฟฟอร์ด  ม.3 
88. เด็กชายฐานันทร์  แสงน้ า  ม.2 
89. เด็กชายพงษกร  ธานีวรรณ  ม.2 
90. เด็กชายนราวิชญ์  ค าทอง ม.2 
91. เด็กชายกันต์  รัตนสุภา  ม.2 
92. เด็ชายโยธิน  กรกัน  ม.2 
93. เด็กชายจิรเดช  เสริมสุข  ม.2 
94. เด็กชายนพดล  อินส าอางค์  ม.2 
95. เด็กชายการัน กอบสันเทียะ  ม.2 
96. เด็กชายกฤษดา  ถนัดรอบ  ม.2 
97. เด็กชายอานัส  ไชยวุฒิ  ม.2 
98. เด็กชายสิโรดม  แช่มชอง  ป.6 
99. เด็กหญิงจามี  เหวียน  ป.6 

ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย 

เมืองพัทยา 

100. เด็กชายขวัญชัย  สมยาโลน  ม.3 
101. เด็กหญิงอริสรา  มีช านาญ   ม.3 

ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

เมืองพัทยา 

102. เด็กหญิงไอรญา  เวินเมาหา  ป.6 เหรียญทอง อับดับ ๖ จากการแข่งขันคัดลายมือ 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

เมืองพัทยา 

๑๐๓. เด็กหญิงชลธิชา  ด้วงค าสี ม.3 เหรียญทอง อับดับ ๕ จากการแข่งขันคัดลายมือ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เมืองพัทยา 



๓๗ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

๑๐๔. เด็กหญิงนิรัชพร  จันทร์รักษา ป.6 เหรียญทอง อับดับ ๕ ท่องบทอาขยานท านองเสนาะ 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

เมืองพัทยา 

๑๐๕. เด็กหญิงณัฐนิชา  จันวัตร  ม.3 เหรียญทอง อับดับ ๔ ท่องบทอาขยานท านองเสนาะ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เมืองพัทยา 

๑๐๖. เด็กหญิงสิริญรัตน์ ก่องขนัธ ์ ป.๖ เหรียญทองแดง อันดับ ๔ การกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

เมืองพัทยา 

๑๐๗. เด็กหญิงธิดารัตน์ อินทร์เปล่ียน ม.3 เหรียญทอง อันดับ ๒ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

เมืองพัทยา 

๑๐8. เด็กหญิงมอลล่ี  ไนท์  ป.5 เหรียญทอง อันดับ ๒ การกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

เมืองพัทยา 

๑๐9. เด็กชายกิตติเดช  ศรีโพธิ์งาม ม.3 เหรียญทองแดง การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เมืองพัทยา 

๑10. เด็กชายณัฐพัชร์  ฉายแสง ป.6 การประกวดแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ได้ล าดับท่ี ๖ 

กรมการส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่นและ
เทศบาลนคร
ระยอง 

111. เด็กชายศรายุธ  บุญเต็ม  ป.3 
112. เด็กหญิงสุวิชญา  เผือกทิม  ป.3 

การประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น ได้ล าดับท่ี 5 

กรมการส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่นและ
เทศบาลนคร
ระยอง 

๑๑3. เด็กชายจิระศักดิ์  นามบุญเรือง ป.๖ 
๑๑4. เด็กชายณัฐพัชร์  ฉายแสง ป.๖ 

ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันการใช้
โปรแกรมน าเสนอข้อมูล (Presentation) ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย 

ส านักเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
ชลบุรี  เขต ๓ 

๑๑5. เด็กชายฐิติพันธ์  คงสังข์ ม.๓ 
๑๑6. เด็กชายณัทวุฒิ  นักสกิด ม.๓ 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ จากการแข่งขันการ
ออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระดับช้ัน ม. ๑-๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี ๖๙ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒  

ส านักเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
ชลบุรี  เขต ๓ 

๑๑7. เด็กชายธนดล  บุญคงวิชัย  ม.๒ 
๑๑8. เด็กชายนราวิชญ์ ค าทอง ม.๓ 

เหรียญทอง ชนะเลิศ แข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิ
เมช่ัน (2D Animation) ระดับช้ัน ม. ๑-๓ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ครั้งท่ี ๖๙ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
ชลบุรี  เขต ๓ 

๑๑9. เด็กชายณัฐพัชร์  ณ นคร ม.๒ 
๑20. เด็กชายปัณณธร  เด่นดวงฉาย ม.๒  

ได้เข้าร่วมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Web Editor ระดับช้ัน ม. ๑-๓ ในงาน

ส านักเขตพื้นท่ี
การศึกษา



๓๘ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ครั้งท่ี ๖๙ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประถมศึกษา
ชลบุรี  เขต ๓ 

๑21. เด็กชายฐิติพันธ์  คงสังข์ ม.๓ 
๑๒2. เด็กชายณัทวุฒิ  นักสกิด ม.๓ 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ จากการแข่งขันการ
ออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระดับช้ัน ม. ๑-๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับประเทศ ครั้งท่ี ๖๙ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน การทรวง
ศึกษาธิการ 

๑๒3. เด็กชายธนดล  บุญคงวิชัย  ม.๒ 
๑๒4. เด็กชายนราวิชญ์ ค าทอง ม.๓ 

เหรียญทอง ชนะเลิศ แข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิ
เมช่ัน (2D Animation) ระดับช้ัน ม. ๑-๓ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งท่ี ๖๙ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน การทรวง
ศึกษาธิการ 

125. เด็กชายชยธร  อักษรดี  ป.6 
126. เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วชมภู  ป.6 

เหรียญทองอันดับ ๒ การแข่งการมารยาทไทย ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับประเทศ ครั้งท่ี ๖๙ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
ชลบุรี  เขต ๓ 

127. เด็กหญิงมณีรัตน์  สวนทอง ป.๓ เหรียญทองอันดับ ๒ จากการแข่งขันเล่านิทาน
คุณธรรม ระดับประถมศึกษาตอนต้น  ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งท่ี ๖๙ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
ชลบุรี  เขต ๓ 

128. เด็กหญิงณัชชา โปประมอง ป.๕ เหรียญทองอันดับ ๔ จากการแข่งขันเล่านิทาน
คุณธรรม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งท่ี ๖๙ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
ชลบุรี  เขต ๓ 

๑๒9. เด็กหญิงมอลล่ี ไนจ์ท ป.๕ 
๑30. เด็กชายศุภกร  มูลเช้ือ ป.๕ 

เหรียญทองอันดับ ๑ จากการแข่งขันสะกดค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) ระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย ในงานการแข่งขันทางวิชาการ กิจกรรม 
PSP Open House “Academic Pho 2020” 

โรงเรียนโพธิ
สัมพันธ์พิทยาคาร 

131. เด็กหญิงฐิติมา  อุดจันทึก ป.6 
132. เด็กชายชยธร  อักษรดี  ป.6 

เข้าร่วม การแข่งขัน Quiz ระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย ในงานการแข่งขันทางวิชาการ กิจกรรม PSP 
Open House “Academic Pho 2020” 

โรงเรียนโพธิ
สัมพันธ์พิทยาคาร 

134. เด็กชายกิตติเดช  ศรีโพธิ์งาม ม.3 
135. เด็กชายพัชรพล  ปานแก้ว ม.3  

เข้าร่วม การแข่งขัน Quiz ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ในงานการแข่งขันทางวิชาการ กิจกรรม PSP Open 
House “Academic Pho 2020” 

โรงเรียนโพธิ
สัมพันธ์พิทยาคาร 

๑36. เด็กชายวิรภัทร สามารถ ป.6 
๑37. เด็กหญิงณัฐมณ  แก้วค าแสน ป.6 
๑38. เด็กหญิงพรภิรมย์  เวรไธสง ป.6 

เหรียญทอง อับดับ ๒ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในงานการแข่งขันทาง

โรงเรียนโพธิ
สัมพันธ์พิทยาคาร 



๓๙ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

 วิชาการ กิจกรรม PSP Open House “Academic 
Pho 2020” 

139. เด็กหญิงณหทัย  ธารศิริทอแสง ป.5 ได้เข้าร่วม การแข่งขันการอ่านเขียนสะกดค า 
ระดับช้ัน ป.4-6 ในงานการแข่งขันทางวิชาการ 
กิจกรรม PSP Open House “Academic Pho 
2020” 

โรงเรียนโพธิ
สัมพันธ์พิทยาคาร 

140. เด็กหญิงนฤมล  จิตจ้อย ม.3 เหรียญเงิน ล าดับท่ี 4 การแข่งขันการอ่านเขียน
สะกดค า ระดับช้ัน ม.1-3 ในงานการแข่งขันทาง
วิชาการ กิจกรรม PSP Open House “Academic 
Pho 2020” 

โรงเรียนโพธิ
สัมพันธ์พิทยาคาร 

140. เด็กชายอริชยญ์  พงษ์นัยรัตน์ ป.5 
 

เหรียญเงิน ล าดับท่ี 6 การแข่งขันการเปิดสารานุกรม 
ระดับช้ัน ป.4-6 ในงานการแข่งขันทางวิชาการ 
กิจกรรม PSP Open House “Academic Pho 
2020” 

โรงเรียนโพธิ
สัมพันธ์พิทยาคาร 

141. เด็กชายขวัญชัย  สมยาโลน ม.3 เหรียญเงิน ล าดับท่ี 3 การแข่งขันการเปิดสารานุกรม 
ระดับช้ัน ม.1-3 ในงานการแข่งขันทางวิชาการ 
กิจกรรม PSP Open House “Academic Pho 
2020” 

โรงเรียนโพธิ
สัมพันธ์พิทยาคาร 

๑๔๒. เด็กชายณัฐพนธ์  แก้งค าแสน ป.๖ เหรียญเงิน การแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 
ระดับช้ัน ป.4-6 ในงานการแข่งขันทางวิชาการ 
กิจกรรม PSP Open House “Academic Pho 
2020” 

โรงเรียนโพธิ
สัมพันธ์พิทยาคาร 

๑๔๓. เด็กชายศิรวิทย์  ศรีโมรา  ม.๒ เหรียญเงิน การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ระดับช้ัน ม.1-3 
ในงานการแข่งขันทางวิชาการ กิจกรรม PSP Open 
House “Academic Pho 2020” 

โรงเรียนโพธิ
สัมพันธ์พิทยาคาร 

๑๔๔. เด็กชายคุณากร  กล่ินหอม ม.๒ เข้าร่วมการแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 
ระดับช้ัน ม.๑-๓ ในงานการแข่งขันทางวิชาการ 
กิจกรรม PSP Open House “Academic Pho 
2020” 

โรงเรียนโพธิ
สัมพันธ์พิทยาคาร 

๑๔๕. เด็กหญิงอภัติกาญจน์ ภักตร์นิล ป.๕ 
๑๔๖. เด็กหญิงพรรณนารา  ภูมิอินทร์ ป.๕ 

ได้รับรางวัลชมเชย  การแข่งขันเกมอัจฉริยะสังคม
ศึกษา  ระดับช้ัน ป.4-6 ในงานการแข่งขันทาง
วิชาการ กิจกรรม PSP Open House “Academic 
Pho 2020” 

โรงเรียนโพธิ
สัมพันธ์พิทยาคาร 

๑๔๗. เด็กหญิงปิยะธิดา  ขวัญพรม ป.๖ 
๑๔๘. เด็กหญิงกวินธิดา  กางรัมย ์ป.๖ 
๑๔๙. เด็กหญิงชญานิน  น้อมนิล ป.๖ 

เข้าร่วม การแข่งขันสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ 
ระดับช้ัน ป.4-6 ในงานการแข่งขันทางวิชาการ 
กิจกรรม PSP Open House “Academic Pho 
2020” 

โรงเรียนโพธิ
สัมพันธ์พิทยาคาร 



๔๐ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

๑๕๐. เด็กหญิงจุฑากาญนจ์  วิลาวรรณป.๖ 
๑๕๑. เด็กหญิงจามี  เหวียน  ป.๖ 
๑๕๒. เด็กหญิงสายสวรรค์  สุวรรณศรี ป.๕ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันขับร้อง

เพลงไทยลูกทุ่ง ระดับช้ัน ป.4-6 ในงานการแข่งขัน
ทางวิชาการ กิจกรรม PSP Open House 
“Academic Pho 2020” 

โรงเรียนโพธิ
สัมพันธ์พิทยาคาร 

๑๕๓. เด็กหญิงอุดมทรัพย์  บุตรโท ม.๒ ได้รางวัลชมเชย การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ระดับช้ัน ม.๑-๓ ในงานการแข่งขันทางวิชาการ 
กิจกรรม PSP Open House “Academic Pho 
2020” 

โรงเรียนโพธิ
สัมพันธ์พิทยาคาร 

๑๕๔. นายพงศกร  ธานีวรรณ ม.๓ ได้เข้าร่วม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ระดับช้ัน ม.๑-๓ ในงานการแข่งขันทางวิชาการ 
กิจกรรม PSP Open House “Academic Pho 
2020” 

โรงเรียนโพธิ
สัมพันธ์พิทยาคาร 

๑๕๖. เด็กชายณัฐพัชร์  ฉายแสง ป.๖ 
๑๕๗. เด็กชายจิระศักดิ์  นามบุญเรือง ป.๖ 
 

ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การใช้โปรแกรม
น าเสนอ (Presentation) ระดับช้ัน ป.4-6 ในงาน
การแข่งขันทางวิชาการ กิจกรรม PSP Open House 
“Academic Pho 2020” 

โรงเรียนโพธิ
สัมพันธ์พิทยาคาร 

๑๕๗. เด็กหญิงปสุตา  จันทร์พิทักษ์ ป.๕ ได้รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน Impromptu  
Seech ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งท่ี ๖๙ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
ชลบุรี  เขต ๓ 

นักกีฬาที่สร้างชื่อเสียง 
 (ระดับภาคตะวันออก) 
๑. เด็กชายณภัทร       ผลชู ป.๖ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญ เงิน 
ฟุตซอลอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย 

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง 

๒. เด็กชายนิธิวุฒิ      ศรีนพ ม.๓ 
๓. เด็กชายปรเมศร์    ว๊อฟฟอร์ด ม.๓ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี1 วอลเลย์บอลชาย 
เหรียญเงิน อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย 

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง 

๔. เด็กหญิงฐานิด    นะวงรัมย์ ม.๓ 
 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เหรียญ เงิน 

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง 

๕. เด็กหญิงบุญญธิดา    เสนาพันธ์  ม.๓ 
๖. เด็กหญิงบุญญาพร    เสนาพันธ์  ม.๓ 

รางวัลชนะเลิศ 
วอลเลย์บอลชายหาดอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง 

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง 

๗. เด็กชายกฤษดา   ถนัดรอบ  ม.2 วิ่ง 100 เมตร  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1 
เหรียญเงิน 
วิ่ง 200 เมตร  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ2
เหรียญทองแดง 
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
1 เหรียญ เงิน 

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง 



๔๑ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

วิ่งผลัด 4x400 เมตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 เหรียญ ทองแดง  อายุไม่เกิน 14 ปีชาย 

๘. เด็กหญิงกมลเนตร   จิตต์รักษ์  ม.2 วิ่ง 100 เมตร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง 
วิ่ง 200 เมตรได้รับรางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง 
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
1 เหรียญ เงิน 
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
1 เหรียญเงินอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง 

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง 

๙. เด็กหญิงปวริศา   รับจันทร์  ม.2 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
1 เหรียญ เงิน อายุไม่เกิน 14 ปีหญิง 

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง 

๑๐. เด็กชายอัครวินท์   แก้วนุช  ม.3 
 
 

วิ่ง 400 เมตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1  
เหรียญเงิน 
วิ่งผลัด 4x100 เมตรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2เหรียญ ทองแดง   
วิ่งผลัด 4x400 เมตรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2เหรียญทองแดง  อายุไม่เกิน 16 ปีชาย 

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง 

๑๑. เด็กชายศุภกร  ศรีจังหวัด  ม.3 
 

วิ่งผลัด 4x100 เมตร 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
เหรียญ ทองแดง 
วิ่งผลัด 4x400 เมตร 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
เหรียญทองแดง  อายุไม่เกิน 16 ปีชาย 

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง 

๑๒. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   ยะโหนด  ม.2 
 

วิ่งข้ามรั้ว  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญ 
ทองแดง 
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 เหรียญ ทองแดง 
อายุไม่เกิน 16 ปีหญิง 

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง 

๑๓. เด็กหญิงปุญยาพร   ก าเนิดมั่น ม.2 
 
 

วิ่งผลัด 4x100 เมตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 เหรียญ ทองแดง 
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 เหรียญทองแดง 
อายุไม่เกิน 16 ปีหญิง 

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง 

๑๔. เด็กหญิงแพรวริน  แก้วมาตร ์ม.2 
 

วิ่งผลัด 4x400 เมตร 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง 
อายุไม่เกิน 16 ปีหญิง 

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง 

๑๕. เด็กหญิงปนัสยา  จ าปาศรี  ม.2 
 

กระโดดสูง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
 เหรียญเงิน 

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง 



๔๒ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

วิ่งผลัด 4x400 เมตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 เหรียญทองแดง อายุไม่เกิน 16 ปีหญิง 

๑๖. เด็กหญิงฐดาวรรณ  ภูมิพยุหไกรสร 
 

วิ่งผลัด 4x100 เมตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 เหรียญ ทองแดงอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง 

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง 

๑๗. เด็กหญิงอุดมทรัพย์    บุตรโม 
 

วิ่งผลัด 4x400 เมตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 เหรียญทองแดงอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง 

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง 

นักกีฬาที่สร้างชื่อเสียง 
 (ระดับประเทศ) 
๑. เด็กชายณภัทร   ผลชู 

เข้าร่วมกีฬาฟุตซอล 12 ปีชาย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แห่ง
ประเทศไทย 

๒. เด็กชายนิธิวุฒิ    ศรีนพ 
๓. เด็กชายปรเมศร์    ว๊อฟฟอร์ด 
๔. เด็กหญิงฐานิด    นะวงรัมย์ 
 

เข้าร่วมกีฬาวอลเลย์บอลชาย/หญิงอายุไม่เกิน 16 ปี องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แห่ง
ประเทศไทย 

๕. เด็กหญิงบุญญธิดา    เสนาพันธ์ 
๖. เด็กหญิงบุญญาพร    เสนาพันธ์ 
 

เข้าร่วมกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แห่ง
ประเทศไทย 

๗. เด็กชายกฤษดา   ถนัดรอบ 
๘. เด็กหญิงกมลเนตร   จิตต์รักษ์ 
๙. เด็กหญิงปวริศา   รับจันทร์ 
 

เข้าร่วมกรีฑารุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย-หญิง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แห่ง
ประเทศไทย 

๑๐. เด็กชายอัครวินท์   แก้วนุช 
๑๑. เด็กชายศุภกร  ศรีจังหวัด 
๑๒. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   ยะโหนด 
๑๓. เด็กหญิงปุญยาพร   ก าเนิดมั่น 
๑๔. เด็กหญิงแพรวริน  แก้วมาตร ์
๑๕. เด็กหญิงปนัสยา  จ าปาศรี 
๑๖. เด็กหญิงฐดาวรรณ  ภูมิพยุหไกรสร 
๑๗. เด็กหญิงอุดมทรัพย์    บุตรโม 

เข้าร่วมกรีฑารุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย/หญิง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แห่ง
ประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

 
 ๑2.2. งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงานท่ีประสบผลส าเร็จจนได้รับการยอมรับ หรือเป็นตัวอย่างการปฏิบัติ 
(ระดับปฐมวัย/การศึกษาข้ันพื้นฐาน) 
 

ท่ี 
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ฯลฯ 
อธิบายตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หรือระดับความส าเร็จ 

1 โครงการสง่เสริมและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

1. เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี คิดเป็นร้อยละ 92.81 
2. เด็กมีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์กัน คิดเป็นร้อยละ 94.84 
3. เด็กมีสุขภาพจิตดีและมีความสุข คิดเป็นร้อยละ 91.46 
4. เด็กรู้จักช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว คิด
เป็นร้อยละ92.16 
5. เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม คิดเป็นร้อยละ 93.66 
6. เด็กมีทักษะในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง คิดเป็นร้อยละ 93.11 
7. เด็กรักธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย คิดเป็นร้อย
ละ 93.81 
8. เด็กอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคมใน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คิดเป็น
ร้อยละ 91.66 
9. เด็กใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย คิดเป็นร้อยละ 91.42 
10. เด็กมีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 
91.91 
11. เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 92.01 
12. เด็กมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้
ได้เหมาะสมกับวัย คิดเป็นร้อยละ 92.51 

2 โครงการสง่เสริมความสามารถทาง
วิชาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียน 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๖๙.๑๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาระดับดีขึ้น
ไป  
๒. ผู้เรียนช้ัน ป.๖ ร้อยละ ๘๐.๓๑ มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) รายบุคคล มีค่า T-Score ท่ี ๔๐ ขึ้นไป       
๓. ผู้เรียนช้ัน ม.๓ ร้อยละ ๗๖.๐๖ มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) รายบุคคล มีค่า T-Score ท่ี ๔๐ ขึ้นไป      
๔. ผู้เรียนช้ัน ป.๑-๖  ร้อยละ ๗๖.๑๕ มีผลการประเมินการคิดและแก้ปัญหา
ผ่านการท าโครงงานในระดับดีขึ้นไป 
๕. ผู้เรียนช้ัน ม.๑-๓  ร้อยละ ๗๙.๙๔ มีผลการประเมินการคิดและแก้ปัญหา
ผ่านการท าโครงงาน 

 
 
 



๔๔ 

 

 
 ๑2.3. โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ท่ีด าเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ฯลฯ ได้แก่ 
  

ท่ี 
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ฯลฯ 
อธิบายตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หรือระดับความส าเร็จ 

1 โครงการพัฒนาการอ่านเขียน 1. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับการฝึกทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน 
2. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับการฝึกทักษะพื้นฐานด้านการเขียน 
3.ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับการฝึกทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ในการเขียน
เรื่องจากภาพและเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
4. ผู้เรียนเขียนได้ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด อยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 
71.126 
5. ผู้เรียนอ่านได้ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด อยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 
96.439  
6. ผู้เรียนเขียนเรื่องจากภาพและเขียนเรื่องตามจินตนาการผ่านตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 86.589 
7. ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ออก (RT) มีคะแนนอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 93.79 
8. ครูได้รับการนิเทศการสอนอ่านออกเขียนได้จ านวน 2 ครั้ง/ปี  
9. ร้อยละ 92.000 ของครูท่ีมีความรู้และทักษะการสอนเขียนอ่าน 
10. ร้อยละ 92.6 ของผู้เรียน ครูและผู้ปกครองท่ีมีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการพัฒนาการอ่านเขียน 
11. ผู้เรียนร้อยละ 86.00 ท่ีบันทึกใจความส าคัญ และข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่าน 
ในสมุดบันทึกการอ่าน 
12. จ านวน 42 ห้องเรียนท่ีจัดและมีมุมนานาสาระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

13.ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 256๑ (ปีการศึกษาที่แล้ว) 
 13.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

จุดเด่น  
สถานศึกษามีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบดีมาก ครูจัดสภาพแวดล้อมท่ี

เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดมุมประสบการณ์ ส่ือ ของเล่นท่ีกระตุ้นพฒันาการเด็กอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เด็กมีผล
การประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองอยู่ในระดับดี คิด
เป็นร้อยละ 93.74  มีผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์อยู่ใน
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ ได้ 91.62  และมีผลการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ได้ 90.40 มากกว่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
จุดควรพัฒนา 

๑. พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ในเรื่องประเมินความมีวนิยัใน
ตนเอง ประหยัดและพอเพียงอยู่ในระดับดี คิดเป็นรอยละ 87.90 ซึ่งต่ ากว่าทุกประเด็นพิจารณา ซึ่งควรจะเพิ่ม
ให้สูงขึ้น  

๒. ควรมีการตรวจสอบ ติดตามระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบชัดเจน และ
สม่ าเสมอ 

๓. ครูยังไม่เข้าใจการวิเคราะห์มาตรฐานของหลักสูตรลงสู่แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 

1. ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ควรมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง  
 2. พัฒนาครูให้มีความเข้าใจการวิเคราะห์มาตรฐานของหลักสูตรลงสู่แผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู ้
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

1. พัฒนาเด็กใหม้ีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง มี
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมแสดงออกทางอารมณ์ ร่าเริงแจ่มใส และมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสาร
ได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ดี  
 2. สถานศึกษาต้องมีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ   
 3. สนับสนุนให้ครูจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ จัดมุมประสบการณ์ ส่ือ ของเล่นท่ีกระตุ้น
พัฒนาการเด็กอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1.ต้องการรับการส่งเสริมให้มีห้องเรียนมีชีวิตท่ีมีอุปกรณ์ตามวัยของนักเรียน 
 2.พัฒนาครูปฐมวัยในการใช้เทคนิคการสอน การรับฟังบรรยายจากวิทยากรเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจ
ในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในวัย 4-6 ขวบ 
 3. ต้องการครูพี่เล้ียงท่ีจบสาขาจิตวิทยาดูแลเด็กโดยเฉพาะตามวัย 4-6 ขวบ 



๔๖ 

 

 
13.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

จุดเด่น  
มีโครงการ กิจกรรมท่ีสนับสนุน ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกๆ ด้าน และ

เหมาะสมกับแต่ละวัยของนักเรียน สอดคล้องตามเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบระดับชาติ หรือระดับท้องถิ่น ท่ีสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ ผู้บริหารมีภาวะผู้น า 
และบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ บุคลากรมีจ านวนเพียงพอ สามารถปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบสูง สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม บรรยากาศร่มรื่น สะอาด สวยงาม เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ และบริการชุมชน พัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องสถานศึกษามีส่ือเทคโนโลยี
ประกอบการสอนเพียงพอ มีโครงสร้างบริหารงานชัดเจน มีบุคลากรท่ีทุกคนเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองและมี
การท างานเป็นทีม มีโครงการพัฒนาการอ่านเขียนของผู้เรียนท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์และเป็นท่ีพึงพอใจต่อชุมชน จัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
จุดควรพัฒนา 

ในด้านลักษณะนิสัยของนักเรียน ควรพัฒนาให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะและเป็นผู้รักความสะอาด ให้เป็นติด
เป็นนิสัย ไม่เพียงแต่ต่อหน้าครู หรือเฉพาะในโรงเรียนเท่านั้น 

ห้องสมุดยังไม่สามารถใช้บริการได้เต็มรูปแบบ  สาธารณูปโภคไม่เพียงพอ เช่น จุดบริการน้ าด่ืม น้ าใช้ 
ไฟฟ้า ประตูห้องส้วมช ารุดและขนาด ความสูงของโถส้วมไม่เหมาะกับช่วงวัยของผู้เรียน  ขาดห้องปฏิบัติการ
ประกอบอาหารสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ไม่สามารถใช้ได้กับส่ือเทคโนโลยีในห้องเรียนบางห้อง 

ครูยังไม่เข้าใจการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรลงสู่แผนการจัดการเรียนรู้  
แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 

1. ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นสร้างนิสัยท่ีดีแก่นักเรียน ส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง  
 2. จัดให้มีการพัฒนาครูให้มีความเข้าใจการวิเคราะห์มาตรฐานของหลักสูตรลงสู่แผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

1. พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้เก่ง ดี มีสุข ให้อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ตามบริบทอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 2. สถานศึกษาต้องมีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ   
 3. สนับสนุนให้ครูจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้กระบวนการ PLC 
ควมต้องการและการช่วยเหลือ 

๑. ต้องการรับการส่งเสริมให้มีห้องเรียนมีอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 2. พัฒนาครูสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 ๓. ต้องการการคืนครูสู่ห้องเรียนอย่างแท้จริง  



๔๗ 

 

 
 
14. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 14.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 1   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 9.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6   ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็ก

เป็นส าคัญ 
35.00 35.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

15.00 13.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.97 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 96.97 ดีมาก 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 96.97 คะแนน  มีคุณภาพระดับ ดีมาก  
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง        ไม่รับรอง 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

ข้อเสนอแนะ  
 1. มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 
  1) เด็กควรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาให้มีทักษะด้านการสังเกต ส ารวจให้จดจ าส่ิงแวดล้อม
รอบตัว ในบริเวณสถานศึกษา 
  2) เด็กควรได้รับการพัฒนาด้วยก ิจกรรมนอกห้องเรียน มีโอกาสได้เปล่ียนอิริยาบถ เนื่องจาก
บรรยากาศในห้องเรียนคับแคบ 
 2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  1) ประสานงานกับต้นสังกัดในการจัดสรรอัตราก าลังครูหรือผู้ดูแลเด็กให้เพียงพอตามเกณฑ์ 
  2) ส่งเสริมการใช้วิทยากรชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
เพิ่มขึ้น 
  3) ควรมีกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประสานงานกับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
 3. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1) ครูควรได้รับการจัดสรรอัตราก าลังเพิ่มเพื่อให้การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์บรรลุตาม
เป้าหมาย และเป็นไปตามเกณฑ์ ของอัตราส่วนครู : เด็ก และ เด็ก : ห้อง 
  2) ครูควรจัดกิจกรรมน าเด็กออกนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาการด้านการสังเกต ส ารวจธรรมชาติ
รอบตัว ภายในบริเวณสถานศึกษา และเด็กได้เปล่ียนอริยาบท มีการเคล่ือนไหวได้ดียิ่งขึ้น 
 4. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  1) พัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบท่ีคล่องตัวต่อการใช้งาน 
  2)ควรมีข้อมูลศักยภาพเด็กรายบุคคลเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของเด็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

 
14.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 1   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.72 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.67 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3   ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                    10.00 8.86 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4   ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.11 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 11.31 พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

5.00 4.97 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี 9   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธ

กิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10   ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบง่ช้ีท่ี 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท

ของสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12   ผลการส่ง เสริมพัฒนาสถาน ศึกษาเพื่ อยกระ ดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ี
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 87.64 ดี 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  87.64  คะแนน  มีคุณภาพระดับ ดี   
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง        ไม่รับรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

ข้อเสนอแนะ  
 1. มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
 1) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรให้มีคุณภาพสูงขึ้น   ด้วยการสอน
ซ่อมเสริมอย่างต่อเนื่อง 
 2) ผู้เรียน ควรได้รับการพัฒนาทักษะทางการคิดให้หลากหลาย 
 2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 1)  ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและนอกสถานศึกษา
ให้เพิ่มข้ึนและเป็นระบบ 
 2) ควรส่งเสริมการใช้ส่ือเทคโนโลยี, การใช้วิทยากรชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรม การ
เรียนการสอนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 3) ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ เช่น มีกิจกรรมน าความรู้สู่ชุมชน, กิจกรรมเปิด
บริการห้องสมุด, บริการสอนคอมพิวเตอร์ บริการสอนกีฬาให้เยาวชนในชุมชน เป็นต้น 
 3. มาตรฐานจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1) ครูควรวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมความถนัด
และสามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้มากยิ่งขึ้น 
 2) ครูควรใช้ความรู้ความสามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เต็มตามศักยภาพ 
 3) ครูควรใช้การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในทุกกิจกรรมการเรียนการสอน 
 4. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 1) ควรมีข้อมูลศักยภาพผู้เรียนรายช้ัน และรายบุคคลให้ชัดเจน เพื่อจะได้ข้อมูลท่ีถูกต้องใน 
การพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
 2) ควรพัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบท่ีคล่องตัวต่อการใช้งาน 
 
15. การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.  สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นด้านการอ่าน  คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และ
คิดสร้างสรรค์มากขึ้น  โดยให้การอบรมกับคณะครูในเรื่องกระบวนการจัดท าโครงงานบูรณาการเพื่อให้นักเรียน
คิดเป็น ท าเป็น  และแก้ปัญหาเป็น 

2.  สถานศึกษาควรจัดท าแหล่งการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงและเกิดองค์ความรู้มากขึ้น 

3.  สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อยก
มาตรฐานท่ีสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาและอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาดูงานเพิ่มมากขึ้น 

4.  สถานศึกษาควรติดต้ังส่ือเทคโนโลยีในห้องเรียนให้ครบทุกห้อง 
5.  สถานศึกษาจัดท าโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

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

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
 

 
 
    
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
นายประเสริฐ  พิมลสกุล 

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 

งำนวิชำกำร 

นางสาวเกศินี  สนธิศิริ 

งำนวิชำกำร 

นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 
งำนธุรกำรกำรเงิน/พัสด ุ
นางสาวจรูญทรัพย์  ใจดีเย็น 

งำนอำคำรสถำนที ่
นางผจงจิตร  ชีวพัฒนพิบูลย์ 

งำนสัมพันธ์ชมุชน 

นางสาวสุรภา  หล่อทอง 

งำนกจิกำรนกัเรียน 

นางกชกร  ปรีสงค์ 

- บริหารงานหลักสูตร 
- ส่งเสริมงานวิชาการ 

- สื่อ / นวัตกรรม และ
แหล่งเรียนรู้ 
- การวัดประเมินผล 

- ระบบประกันคุณภาพ 

- การนิเทศการสอน 

- งานแนะแนว 
- ห้องสมุด 

- งานวางแผน
อัตราก าลัง 
- การจัดระบบ และ
การจัดท าทะเบียน
ประวัต ิ

- พัฒนา / สวัสดิการ 
- ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

- งานสง่เสริมวิทย
ฐานะ 

- แผนงาน / งบประมาณ 

- การเงิน / บัญชี 
- ทะเบียนข้อมูล 

- การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

- การจัดหาพัสดุ / ครุภัณฑ์ 

- การตรวจสอบ ติดตาม และ
รายงานการใช้งบประมาณ 

- การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุน 

- แผนงานอาคารสถานที ่

- ความสะอาด / สุขาภิบาล 

- การจัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม 

- ควบคุมการดูแลและ
รักษาการใช้อาคาร
สถานที ่

- การประสานงาน
และพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา 

- ประชาสัมพันธ์ / 
วารสาร 

- บริการชุมชน 

- คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
  

- กิจกรรมนักเรียน 

- สร้างเสริมวินัย / 
คุณธรรม 

- สภานักเรียน 

- กิจกรรมสหการ
โรงเรียน 

- สุขอนามัยในโรงเรียน 

- ลูกเสือ-เนตรนาร ี
- การทัศนศึกษา 
- สวัสดิการร้านค้า 

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
นายพัทธนพงษ์  ตราชู 
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16.2  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณข์องสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์   ผู้เรียนมีคุณภาพ รักษ์ท้องถิ่น 
พันธกิจ 

 1. พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพบรรลุมาตรฐานการศึกษา 
 2. พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด  
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษ์ความเป็นไทย และท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนรู้ โดย
ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ให้เกิดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 6. ส่งเสริม และประสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steak holder) ให้มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพของ

ผู้เรียน 
1.1 พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพบรรลุมาตรฐาน 

การศึกษา 
โรงเรียนเมืองพัทยา 2 

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการคิดเป็น ท าเป็น 

1.2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด  โรงเรียนเมืองพัทยา 2 

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาผู้เรียน ให้มี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม
รักษ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น 

1.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษ์ความเป็นไทย และ
ท้องถิ่น 

โรงเรียนเมืองพัทยา 2 

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาผู้บริหารและครู
สู่ความเป็นมืออาชีพ 

1.4 ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ครูมีการ
จัดการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โรงเรียนเมืองพัทยา 2 

5. ยุทธศาสตร์พัฒนาสภาพแวดล้อม
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

1.5 ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน   
      สถานศึกษา ให้เกิดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ

เรียนรู ้

โรงเรียนเมืองพัทยา 2 

6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา  และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

1.6 ส่งเสริม และประสานสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steak 
holder) ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 

โรงเรียนเมืองพัทยา 2 
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 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

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

ท้องถิ่น 
 4. ผู้บริหารมีระบบบริหารจัดการท่ีดีและครูมีการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีการน าเอาเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยมาช่วยสอน และมีการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 5. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

   6. คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ได้คุณภาพ 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา    
 - ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา    
 - พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ) 
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 ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
๑. ผลการประเมนิคณุภาพตามมาตรฐานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 
๑.๑ ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 
  ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
  วิธีด าเนินการ 

กำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำย มีการส่งเสริมและพัฒนาการด้านร่างกาย ให้มีร่างกายแข็งแรง มีสุข
นิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง เด็กมีน  าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย มีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพของตน เคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์กันทรงตัวได้ ใช้มือและตา ประสาน
สัมพันธ์กัน ดูแลรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น โดยผ่านกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการด้านร่างกาย
เด็กปฐมวัย กิจกรรมกีฬาพาสุขภาพดี  กิจกรรมหนูน้อยรักสะอาด  กิจกรรมฟัง พูด อ่าน เขียนรักเรยีนภาษา 
กิจกรรมการเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรม
เสรี นอกจากนี ยังมีโครงการอาหารกลางวันฟรี โครงการนมโรงเรียน และโครงการอาหารเช้าเด็กทุพโภชนาการ 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีน  าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย โดยครูดูแลให้เด็กทุกคนได้ด่ืมนม
ทุกวันในตอนเช้า เด็กท่ีมีน  าหนักค่อนข้างน้อยได้รบัประทานอาหารเช้า และในช่วงกลางวันครูคอยดูแล เสริมแรง 
กระตุ้นให้เด็กทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันในปริมาณท่ีเพียงพอ ได้สารอาหารครบทั ง ๕ หมู่ อาหารแต่ละ
วัน เด็กมีส่วนร่วมในการก าหนดเมนูอาหารกลางวัน รายการอาหารมีการหมุนเวียนไม่ซ  า และครูให้ความรู้ความ
เข้าใจ ในการมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น เด็กได้
รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ด่ืมน  าท่ีสะอาด โดยครูจัดน  าด่ืมท่ีสะอาดไว้ให้เด็ก สร้างข้อตกลงร่วมกัน เช่น 
เด็กต้องล้างมือก่อน หลังรับประทานอาหาร หลังการใช้ห้องน  าห้องส้วม ฝึกเด็กให้ล้างมืออย่างถูกวิธี ใช้แรงจูงใจ
ให้เด็กนอนพักผ่อน โดยการเล่านิทาน เปิดการ์ตูนให้ดู สร้างบรรยากาศด้วยการปิดไฟ ปิดม่าน และมีการบันทึก
สุขภาพเด็ก ตลอดถึงการเล่นและท ากิจกรรมอย่างถูกวิธีและปลอดภัย นอกจากนั นยังได้จัดกิจกรรมฟัง พูด อ่าน 
เขียนรักเรียนภาษา กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนากล้ามเนื อเล็กให้แข็งแรง ใช้มือ 
และตาประสานสัมพันธ์กัน โดยครูจัดกิจกรรมให้เด็กได้ใช้กรรไกรตัดกระดาษในลักษณะต่างๆ ตัดเป็นเส้นตรง 
เส้นโค้ง ตัดรูปวงกลม สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม ตัดภาพต่างๆ ตัดตามจินตนาการ ฉีกกระดาษในลักษณะต่างๆ เช่น 
ฉีกกระดาษเป็นชิ นเล็กๆ ฉีกกระดาษตามจินตนาการ ฉีกปะภาพท่ีก าหนด ปั้นดินน  ามันในรูปแบบต่างๆ ขย า
กระดาษ ฯ วาดรูปวงกลม สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม วาดภาพลักษณะต่างๆ วาดตามแบบ และตามจินตนาการ 
ระบายสีภาพ ร้อยลูกปัดและวัสดุอื่นๆในรูปแบบต่างๆตามแบบ และตามจินตนาการ และยังมีกิจกรรมกีฬาพา
สนุก กิจกรรมการเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อให้เด็กเคล่ือนไหวร่างกายใช้กล้ามเนื อมัดใหญ่ 
กล้ามเนื อมัดเล็กด้วยการให้เด็กเคล่ือนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเดินทรงตัวตามแนวที่
ก าหนด เดินต่อเท้า เดินสลับเท้าขึ นลงบันได วิ่งเกบ็ของ วิ่งเร็วแล้วหยุด วิ่งหลบหลีกส่ิงกีดขวาง กระโดขาเดียว 
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กระโดดสองขา กระโดดไกล กระโดดข้ามส่ิงกีดขวาง การรับ-ส่งบอล การโยนบอล การขว้างบอล  เกม และ
การละเล่นต่างๆ  

กำรพัฒนำด้ำนอำรมณ์-จิตใจ เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ ร่าเริงแจ่มใส แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้า
แสดงออก พอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อื่น มีคุณธรรมและจริยธรรม และจิตใจท่ีดีงาม 
ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั น ช่ืนชมและมีความสุขกับ ศิลปะ ดนตรี และการ
เคล่ือนไหว โดยใช้โครงการ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านอารมณ์เด็กปฐมวัย กิจกรรมเด็กกล้าท้าฝัน กิจกรรม
คุณหนูคู่คุณธรรม กิจกรรมกระดาษแปลงร่าง กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมการเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรม
เสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเสรี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมี
อารมณ์ร่าเริงแจ่มใส แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก โดยผ่าน
กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น เด็กเคล่ือนไหวร่างกายประกอบเพลง เคล่ือนไหวประกอบค าบรรยาย 
เคล่ือนไหวประกอบค าคล้องจอง เคล่ือนไหวประกอบอุปกรณ์ เคล่ือนไหวร่างกายตามจังหวะ เคล่ือนไหวร่างกาย
เลียนแบบสัตว์ และส่ิงต่างๆรอบตัว เคล่ือนไหวเป็นผู้น า ผู้ตาม เคล่ือนไหวร่างกายอยู่กับท่ีและการเคล่ือนไหว
เคล่ือนท่ี เด็กแสดงบทบาทสมมุติ ฟังนิทาน ดูการ์ตูน เล่นเกมต่างๆ เล่นอย่างอิสระตามความสนใจ และครูยัง
ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกในรูปแบบต่างๆ ทั งเด่ียวและกลุ่ม เช่นเด็กเล่าประสบการณ์ในโอกาสต่างๆ ร้องเพลง 
เต้น ร า เล่านิทาน พูดแนะน าตัว น าเสนอผลงานของตนเอง ของกลุ่ม และอื่นๆ  และยังส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม
จริยธรรม และจิตใจท่ีดีงาม  ผ่านกิจกรรมคุณหนูคู่คุณธรรม ด้วยการเล่านิทานคุณธรรมประกอบตัวละคร หุ่นมือ 
ดูนิทานจาก VDO เล่นบทบาทสมมุติ เด็กร่วมสนทนา พูด ตอบค าถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื อหา
ของนิทานและตัวละครในเรื่อง ฝึกนั่งสมาธิ ทั งยังมีกิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ีให้ความรู้ แนะน า อบรมส่ังสอน
มีเนื อหาสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม นอกจากนั นยังได้จัดกิจกรรมเด็กกล้าท้าฝัน ให้เด็กได้แสดงความเป็นผู้น า
ในการท ากิจกรรมออกก าลังกาย เล่าข่าว เล่าประสบการณ์ตามสถานการณ์  กิจกรรมกระดาษแปลงร่าง กิจกรรม
โครงงาน ให้เด็กสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนากิจ เด็กน าเสนอผลงาน ช่ืนชมผลงานของตนเอง กรรมการ
เคล่ือนไหวและจังหวะ และกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กสนใจ มีความสุขกับศิลปะ การดนตรี และการ
เคล่ือนไหว ด้วยการร้อง เล่น เต้น ร า การวาด การปั้น การฉีก การตัด การขย า การปะ การร้อย พิมพ์ภาพ การ
เล่นกับสีในรูปแบบต่างๆ  

กำรพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม เด็กได้รับการพัฒนา
ให้สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การมีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีมารยาท
ตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ มทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ และการมีปฎิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
ยอม โดยใช้ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคมเด็กปฐมวัย กิจกรรมนักประหยัดวัยใส กิจกรรมหนูน้อย
มารยาทงาม กิจกรรมเรารักเรียนรู้สู่ผู้น า  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
เคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสรี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็ก
สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เคล่ือนไหวและจังหวะ 
ด้วยการให้ความรู้ ฝึกปฎิบัติการถอด การใส่เสื อผ้า ถุงเท้ารองเท้า การแกะกระดุม การรูดซิบ การสังเกตเสื อผ้า
ด้านหน้าด้านหลัง การกลับเสื อผ้า ถุงเท้าให้อยู่ในลักษณะพร้อมใส่ กิจกรรมกลางแจ้ง เล่นเกมแข่งขันการใส่ถุง



๕๖ 

 

เท้ารองเท้า ติดกระดุมฯ การใช้ห้องน  าห้องส้วม ฝึกการแปรงฟัน มีการบันทึกการแปรงฟนัเด็ก กิจกรรมเสรี ฝึก
ให้เด็กเก็บอุปกรณ์ของเล่นเมื่อเลิกเล่น รวมทั งการสร้างความมีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง ด้วยกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ให้ความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงความส าคัญของการมีวินัย และกิจกรรมเรารักเรียนรู้สู่ผู้น า 
ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องการมีวินัยในตนเอง การปฎิบัติตนตามระเบียบข้อตกลงของห้องเรียน เก็บของ
เล่นของใช้เข้าท่ีด้วยตนเอง เข้าแถวตามล าดับก่อนหลังได้ด้วยตนเอง การใช้ส่ิงของเครื่องใช้อย่างพอเพียง รู้จัก
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความพากเพียร ความมานะอดทน ครูจัดท าป้ายให้ความรู้เรื่องความประหยัด 
ติดสต๊ิกเกอร์ปิดน  า ปิดไฟ ทุกจุดภายในและภายนอกอาคารเรียน ครูพาเด็กไปเรียนรู้รวมทั งสร้างข้อตกลงร่วมกัน 
เช่น เปิดน  าเบาๆเสร็จแล้วปิดทุกครั ง ปิดไฟเมื่อไม่มีคนอยู่ในห้องฯล และส่งเสริมให้เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย ด้วยกิจกรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการให้ความรู้ความเข้าใจ ฝึกการไหว้ การกราบผู้ใหญ่ การกราบพระ การปฎิบัติตน
ในการเดิน การนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่ สอนให้เด็กรู้จักการกล่าวขอบคุณ การกล่าวค าขอโทษ รวมถึงการจัดประกวด
หนูน้อยมารยาทงาม(ไหว้สวย ไหว้ถูก กราบสวย กราบถูกต้อง)  และจัดบอร์ดเด็กดีประจ าสัปดาห์ เพื่อเป็นการ
เสริมแรงให้เด็กท าดีมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  และเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีปฎิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น อยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฎิบัติตนในการ
เล่นท ากิจกรรมต่างๆร่วมกับผู้อื่น ครูฝึกให้เด็กท ากิจกรรมต่างๆในรูปแบบกลุ่ม ทั งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ แบ่ง
หน้าท่ีก าหนดภาระงานท่ีรับผิดชอบในกลุ่มเพื่อให้งานส าเร็จลุล่วง และยังมีกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม 
กิจกรรมเรารักเรียนรู้สู่ผู้น า และกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยครู
ฝึกเด็กให้พูดจาสุภาพ พูดไพเราะ กล่าวค าขอบคุณ กล่าวค าขอโทษ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ฝึกการเป็นผู้น า
ผู้ตาม ฝึกการรอคอย การช่วยเหลือการแบ่งปัน ในการท ากิจกรรมร่วมกัน 

กำรพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ  เด็กได้รับการพัฒนาให้สามารถสนทนาโต้ตอบและเล่า
เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ อ่านและเขียนภาพสัญลักษณ์ได้ มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การ
คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ และมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้าน
สติปัญญาเด็กปฐมวัย กิจกรรมฟัง พูด อ่าน เขียนรักเรียนภาษา กิจกรรมกระดาษแปลงร่าง กิจกรรมคุณหนู
เรียนรู้สู่โลกกว้าง กิจกรรมนักคิดคณิตน้อย กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมการเคล่ือนไหวและจังหวะ 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเสรี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้
เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ อ่านและเขียนภาพสัญลักษณ์ได้ โดยใช้กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ ให้เด็กได้ฟังเรื่องราวต่างๆ นิทาน ดูเรื่องราวต่างๆ สารคดี นิทาน พูดสนทนา ตอบค าถาม พูด
โต้ตอบเรื่องราวจากการฟังและดู พูดแนะน าตัวเอง พูดเล่าประสบการณ์ อ่านพยัญชนะไทยประกอบภาพ อ่านค า
จากภาพหรือสัญลักษณ์ พูดประโยคจากภาพ พูดเล่าเรื่องราวจากภาพ การพูดเล่าเรื่องผลงานของตนเองของกลุ่ม 
พูดตามครู พูดค าคล้องจอง และเพื่อให้เด็กมีคุณลักษณะสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ ผู้เรียนอ่านออก
เขียนได้ทุกคน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การอ่าน การเขียน ตามแนวของอาจารย์ศิวกานท์ ปทุมสูติ เด็กได้ฝึกการ
เปล่งเสียงให้ชัดเจนจากบัญชีค า ฝึกลากเส้นพื นฐาน ๑๓ เส้น เขียนตัวพยัญชนะไร้เส้น เขียนตัวพยญัชนะตาม
แบบ ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเคล่ือนไหว เด็กได้ร้องเพลง พูดค าคล้องจองพร้อมท าท่าทาง
ประกอบ กิจกรรมสร้างสรรค์ครูให้เด็กท ากิจกรรมต่างๆผ่านการวาด ปั้น ฉีก ตัด ปะ ขย า การร้อย  การพิมพ์ 



๕๗ 

 

การละเลง การระบายสีฯล การพูดเล่าเรื่องผลงานของตนเองของกลุ่ม กิจกรรมกลางแจ้ง พูดค าคล้องจอง
ประกอบการเล่นเกม เช่น มอญซ่อนผ้า เกมกระซิบข่าว นอกจากนั นยังได้จัดกิจกรรมฟัง พูด อ่าน เขียนรักเรียน
ภาษา ได้จัดท าค าศัพท์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษฝึกให้เด็กพูดในช่วงกิจกรรมยามเช้าในวันจันทร์ และวันศุกร์ 
น าค าท่ีฝึกอ่านแล้วติดตามต้นไม้บริเวณอาคารเรียน กิจกรรมกระดาษแปลงร่าง ให้เด็กสร้างสรรค์ผลงานของ
ตนเองหรือกลุ่มด้วยการพับ ตัด ฉีก ปะกระดาษ ประดิษฐ์ส่ิงของ และเล่าเรื่องราวจากผลงานของตนเอง 
กิจกรรมคุณหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง ครูจัดให้เด็กได้ออกไปเรียนรู้ส่ิงต่างๆจากสถานท่ีจริง จากนั นให้เด็กร่วมกันสรุป 
พูดตอบค าถาม เล่าประสบการณ์จากส่ิงท่ีเด็กได้ไปเรียนรู้และพบเห็นจากการออกนอกสถานท่ีแต่ละท่ี และยัง
ส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการคิดคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ รวมถึงมี
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรม
เสรี ในรูปแบบตามแนวคิดสะเต็ม (STEM) โครงงานซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้การศึกษาค้นคว้า ในเชิงบูรณา
การความรู้ทั ง ๔ แขนง มาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา สถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง การสังเกต กระบวนการสืบเสาะ 
การแก้ปัญหา โดยสามารถคิดวิเคราะห์แนวทางในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง บนรากฐานของเหตุและผล การใช้
ความคิดสร้างสรรค์ ใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งได้แก่การเปรียบเทียบ จ าแนก จัดกลุ่ม จัดรูปแบบ บอก
รูปร่างลักษณะ คุณสมบัติ เรื่องของจ านวนสามารถส่ือสารและการท างานประสานงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีได้มี
โอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์ และความคิดเห็นซึ่งกันและกนั รวมถึงกิจกรรมการเคล่ือนไหวและจังหวะ ให้
เด็กได้เคล่ือนไหวในรูปแบบต่างๆ ตามจิตนาการ ตามค าส่ัง บทบาทสมมุติหรือการเลียนแบบ การแก้ปัญหา การ
ตัดสินใจเรื่องง่ายๆในขณะท ากิจกรรม กิจกรรมสร้างสรรค์เด็กได้ท ากิจกรรมผ่านการวาด ปั้น ฉีก ตัด ปะ ขย า 
การร้อย  การพิมพ์ การละเลง การระบายสี ฯล ตามแบบและตามจิตนาการ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง ครู
จัดกิจกรรมท่ีเป็นอิสระ คิดเอง ท าเอง และกิจกรรมท่ีมีกฎกติกาในการเล่น เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้คิดแก้ปัญหา 
คาดเดาเหตุการณ์จะเกิดจากการกระท าหรือไม่กระท านั นๆ กิจกรรมเกมการศึกษาครูจัดใบงาน เกมต่างๆให้เด็ก
ท าเพื่อฝึกคิด แก้ปัญหา ลองผิดลองถูก เช่น เกมภาพตัดต่อ เกมจับคู่ภาพกับเงา ภาพท่ีสัมพันธ์กัน ภาพกับ
ส่วนประกอบ ภาพกับค า ภาพกับตัวเลข เป็นต้น นอกจากนั นยังมีกิจกรรม  กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย ครู
ให้เด็กท าโครงงานโดยการเสนอโครงงานจากปัญหา หรือส่ิงท่ีอยากรู้และลงมือปฎิบัติโดยครูเป็นผู้ช่วย เป็นท่ี
ปรึกษา และเป็นผู้ร่วมตรวจสอบ เด็กเป็นผู้คิด วางแผน วิเคราะห์ก าหนดอุปกรณ์และรูปแบบ รวมถึงการ
แก้ปัญหา (ถ้ามี) กิจกรรมนัดคิดคณิตน้อย ครูจัดเกมการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็ก เช่น เกมภาพตัดต่อ 
เกมจับคู่ภาพกับเงา ภาพท่ีสัมพันธ์กัน ภาพกับส่วนประกอบ ภาพกับค า ภาพกับตัวเลข การต่อบล็อก การสร้าง
รูปทรงจากไม้บล็อก การสร้างภาพจากรูปทรงเรขาคณิต เป็นต้น 

ผลกำรด ำเนินงำน 
เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ใน

ระดับ ดี เห็นได้จากผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายเด็กทั งหมดจ านวน  ๒๔๗ คน เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองอยู่ในระดับ ดีจ านวน ๒๓๕.๘ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๙๕.๔๗  เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และเกณฑ์ท่ีตั งไว้ พบว่า สูงกว่าเป้าหมาย ผลจากการประเมินเด็กมี
น  าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์กรมอนามัย  สามารถเคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์และทรง
ตัวได้ เดินต่อเท้าเดินตามแนวที่ก าหนดได้ กระโดดขาเดียว กระโดสองขาโดยไม่เสียการทรงตัวได้ วิ่งแล้วหยุด วิ่ง



๕๘ 

 

หลบหลีกส่ิงกีดขวางได้ รับลูกบอลได้ มีผลงานได้รบัรางวัลชนะเลิศถ้วยรวมกีฬาทุกประเภท ในการแข่งขันกีฬา
อนุบาลในสังกัดเมืองพัทยา รางวัลชนะเลิศ ประเภทวิ่งเด่ียว ๕๐ เมตร ชาย และหญิง รางวัลชนะเลิศวิ่งผลัด ๔*
๒๐ เมตรหญิง ชนะเลิศวิ่งเก็บของผสม ๔+๔ รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันวิ่งผลัด ๔*๒๐ เมตรชาย และรางวัล
รองชนะเลิศกระโดดไกลทีม ๕ คน ชาย เด็กสามารถใช้มือและตาประสานสัมพันธ์กันได้ดี เด็กสามารถหยิบจับใช้
กรรไกรได้อย่างคล่องแคล่ว บังคับมือให้สามารถตัดกระดาษตามรอยเป็นเส้นตรง เส้นแนวนอน ซิกแซก เส้นโค้ง 
วงกลม หรือตัดตามท่ีก าหนดได้ตามความต้องการ จับดินสอได้ถูกวิธีเขียนรูปวงกลม สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม เขียน
พยัญชนะตามแบบได้ และร้อยลูกปัดคล่องแคล่วได้  มีผลงานได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ได้แก่ การ
แข่งขัน ฉีก ปะ กระดาษ รูปผลไม้ ระดับอนุบาล ๒  การแข่งขันปั้นดินน  ามัน หัวข้อ ธรรมชาติรอบตัว ระดับ
อนุบาล ๒และ๓ การแข่งขันร้อยลูกปักท าสร้อย ระดับอนุบาล ๒  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี หัวข้อ 
ธรรมชาติรอบตัว ระดับอนุบาล ๓  การแข่งขันกิจกรรมสร้างภาพจากรูปทรงเรขาคณิต ระดับอนุบาล๓  การ
แข่งขันทายเสียงสัตว์ ระดับอนุบาล๓ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญเงิน ได้แก่ การแข่งขันเดินตัวหนอนทีมผสม 
และรางวัลระดับเหรียญทองแดง ได้แก่ การแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือ ระดับอนุบาล๓มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตน สามารถรับประทานอาหารได้ทุกชนิด รวมทั งผัก และผลไม้ ด่ืมน  าท่ีสะอาดท่ีครูจัดไว้ให้ ล้างมือ
ก่อน- หลังรับประทานอาหาร และหลังจากการใช้ห้องน  าห้องส้วมด้วยตนเอง นอนพักผ่อนตอนกลางวัน และ
ออกก าลังกายตามเวลาท่ีครูก าหนด และเด็กสามารถรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นได้ เล่นและท า
กิจกรรมด้วยความระมัดระวงั ไม่เกิดอันตรายกับตนเองและผู้อื่น ไม่เล่นส่ิงของท่ีเป็นอันตราย เช่นไฟฟ้า ของมีคม 
ของแหลม ถ้าเด็กๆพบเจอจะน ามาส่งให้ครู บอกอันตรายท่ีเกิดจากส่ิงต่างๆรอบตัวได้ บอกวิธีหลีกเล่ียงจาก
อันตรายจากส่ิงต่างๆรอบตัวได้  

เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ในระดับ ดี เห็นได้
จากผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กทั งหมดจ านวน  ๒๔๗ คน เด็กมีผลการประเมินพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ในระดับ ดี จ านวน ๒๓๕.๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๔  
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และเกณฑ์ท่ีตั งไว้   พบว่า สูงกว่าเป้าหมาย จากการสังเกตของครูพบว่าเด็กมี
ความสุข ยิ มแย้มแจ่มใส แสดงปฎิกริยาตอบสนองต่อเสียงเพลง ดนตรี แสดงอารมณ์ผ่านสีหน้าท่าทางตอบสนอง
ต่อการดู การฟังนิทานจากในลักษณะต่างๆ หัวเราะเมื่อสนุกหรือชอบใจ หน้าเศร้าเมื่อเกิดความสงสาร เด็กบอก
ความรู้สึกของตนเองต่อสถานการณ์ต่างๆได้ เด็กกล้าพูดแนะน าตนเอง พูดน าเสนอผลงานของกลุ่ม เด็กกล้า
ออกมาเป็นผู้น าท าท่าทางออกก าลังกาย ท าท่าทางเลียนเลียนแบบสัตว์และส่ิงต่างๆรอบตัว การน าเสนอผลงาน
ของกลุ่ม ของตนเองหน้าชั นเรียน การแนะน าตัว พูดตอบค าถาม พูดแสดงความคิดเห็น ร้องเพลง เต้นร า เล่น
บทบาทสมมุติ และอื่นๆ เด็กบอกได้ว่าส่ิงของใดท่ีเป็นของตนเอง ส่ิงใดเป็นของผู้อื่น เด็กน าส่ิงของท่ีพบเจอมาส่ง
ให้ครูน าคืนเจ้าของ เด็กขออนุญาตเมื่อต้องการใช้ส่ิงของๆผู้อื่น แบ่งปันส่ิงของให้ผู้อื่น แสดงสีหน้าท่าทางรับรู้
ความรู้สึกของผู้อื่น บอกความรู้สึกท่ีแสดงออกถึงความเมตตาท่ีมีต่อสัตว์เลี ยงของตนเองได้  มีความสนใจ มี
ความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว เด็กเข้าร่วมกิจกรรมท่ีครูจัดให้ทุกครั งด้วยสีหน้ายิ มแย้ม แจ่มใสร่า
เริง ท่าทางกระตือรือร้น ต่ืนเต้น สนุกสนาน และค าพูด ท่ีแสดงถึงความสนใจ และมีความสุขในการท ากิจกรรม
เกี่ยวกับศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว 



๕๙ 

 

เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้ในระดับ ดี เห็นได้
จากผลการประเมินพัฒนาการด้านสังคม เด็กทั งหมดจ านวน  ๒๔๗ คน เด็กมีผลการประเมินพัฒนาการด้านด้าน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้ในระดับ ดี จ านวน ๒๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๘  
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และเกณฑ์ท่ีตั งไว้  พบว่า สูงกว่าเป้าหมาย เด็กสามารถแต่งตัวใส่เสื อผ้า ถุงเท้า 
รองเท้าด้วยตนเองได้ รับประทานอาหารด้วนตนเองได้ถูกวิธี แปรงฟนัได้ด้วยตนเอง ใช้ห้องน  าห้องส้วมได้ถูกวิธี 
ท าความสะอาดห้องน  าห้องส้วมหลังการใช้ได้ด้วยตนเอง เด็กปฎิบัติตนตามระเบียบข้อตกลงของห้องเรียนได้ดี 
เช่น เก็บของเล่น ส่ิงของเครื่องใช้เข้าท่ีด้วยตนเอง เข้าแถวตามล าดับก่อนหลังได้ด้วยตนเอง ใช้ส่ิงของเครื่องใช้
อย่างพอเพียงเก็บข้าวของเครื่องใช้เมื่อเลิกใช้ เด็กปิดน  าหลังการใช้เสร็จ ปิดไฟเมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง เด็กไหว้ได้
สวยและถูกวิธี การกราบเด็กสามารถกราบได้สวยงามและถูกต้อง พูดจาสุภาพ พูดขอบคุณ และขอโทษได้เหมาะ
กับเวลาและสถานการณ์ หยุดยืนทุกครั งท่ีได้ยินเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี เด็กทุกคนสามารถ
เล่นหรือท างานร่วมกับผู้อื่นๆได้ ยิ มแย้มแจ่มใสใช้ถ้อยค าท่ีสุภาพ รู้จักการให้อภัย รู้จักการรอคอย ปฎิบัติตาม
ข้อตกลงได้ ปฏิบัติตนเป็นผู้น าผู้ตามได้ ยอมรับการประนีประนอมแก้ปัญหาโดยปราศจากความรุนแรง 

เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ  สามารถส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ในระดับ ดี  เห็นได้จากผลการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา เด็กทั งหมดจ านวน  ๒๔๗ คน เด็กมี
ผลการประเมินพัฒนาการด้านด้านสติปัญญา สามารถส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ใน
ระดับ ดี จ านวน ๒๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๖  เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และเกณฑ์ท่ีตั งไว้  พบว่า สูง
กว่าเป้าหมาย เด็ก สามารถสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง เรื่องท่ีดูพบเห็นได้สอดคล้องกับเนื อเรื่อง และเล่า
เรื่องเป็นประโยค เป็นเรื่องราวต่อเนื่อง จากเรื่องท่ีฟัง เรื่องท่ีดูพบเห็นให้ผู้อื่นเข้าใจได้ สามารถอ่านภาพ
สัญลักษณ์เป็นค า อ่านภาพสัญลักษณ์เป็นประโยค เด็กอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยได้อย่างชัดเจน เด็กสามารถ
ขีดเข่ียอย่างมีทิศทาง เขียนตัวอักษรคล้ายพยัญชนะได้ เขียนพยัญชนะไทย เขียนช่ือตนเองตามแบบได้ตามวัย 
และมีเจตคติท่ีดีต่อการอ่านการเขียนภาษาไทย สามารถบอกลักษณะของส่ิงต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส จับคู่ เปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือนของส่ิงต่างๆ โดยใช้ลักษณะของสี รูปทรง ขนาด จ านวน
ท่ีสังเกตพบ จ าแนกและจัดกลุ่มส่ิงต่างๆ ตามลักษณะหรือหน้าท่ีใช้งานลักษณะเดียวหรือหลายลักษณะตามวัยได้ 
เด็กสามารถเรียงล าดับส่ิงของหรือเหตุการณ์ อย่างน้อย ๓ – ๕ ล าดับตามวัยได้ เด็กสามารถระบุสาเหตุหรือผลท่ี
เกิดขึ นในเหตุการณ์หรือการกระท าได้ เด็กสามารถคาดเดาหรอคาดคะเนส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ นหรือมีส่วนในการลง
ความคิดเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล และเด็ก สามารถตัดสินใจในเรื่องท่ีง่ายๆ และยอมรับในผลท่ีเกิดขึ น เด็ก
สามารถแก้ปัญหา และระบุทางเลือกในการแก้ปัญหาได้ และเด็กสามารถสร้างผลงานศิลปะเพื่อส่ือความคิด
ความรู้สึกโดยมีมีการเปล่ียนแปลงจากเดิมมีรายละเอียดเพิ่มขึ น และสามารถเคล่ือนไหวท่าทางเพื่อส่ือความคิด
ความรู้สึกตนเองอย่างหลากหลายแปลกใหม่ ซึ่งมผีลงานได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
อนุบาลในสังกัดเมืองพัทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ได้แก่ การแข่งขัน ฉีก ปะ 
กระดาษ รูปผลไม้ ระดับอนุบาล ๒  การแข่งขันปั้นดินน  ามัน หัวข้อ ธรรมชาติรอบตัว ระดับอนุบาล ๒และ๓ 
การแข่งขันร้อยลูกปักท าสร้อย ระดับอนุบาล ๒  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี หัวข้อ ธรรมชาติรอบตัว ระดับ
อนุบาล ๓  การแข่งขันกิจกรรมสร้างภาพจากรูปทรงเรขาคณิต ระดับอนุบาล๓  การแข่งขันทายเสียงสัตว์ ระดับ



๖๐ 

 

อนุบาล๓ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญเงิน ได้แก่ การแข่งขันเดินตัวหนอนทีมผสม และรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง ได้แก่ การแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือ ระดับอนุบาล๓ 
   ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลกำรประเมินตนเอง 

แผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบบันทึกผลการประเมินพฒันาการ )บันทึกหลังการสอน(  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการด้านร่างกาย กิจกรรมกีฬาพาสุขภาพดี 
กิจกรรมหนูน้อยรักสะอาด กิจกรรมส่งเสริมและพฒันาด้านอารมณ์ จิตใจ กิจกรรมเด็กกล้าท้าฝัน กิจกรรม
กระดาษแปลงร่าง   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมเรารักเรียนรู้สู่ผู้น า กิจกรรมคุณหนูคู่
คุณธรรม กิจกรรมนักประหยัดวัยใส กิจกรรมมารยาทงามตามแบบไทย กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านสติปัญญา กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรม
นักคิดคณิตตัวน้อย กิจกรรมคุณหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง กิจกรรมฟัง พูด อ่าน เขียน รักเรียนภาษา แบบรายงานผล
การประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กชั นอนุบาล(อ.๐๒) แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของเด็กอนุบาล แบบบันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แบบ
บันทึกตรวจสุขภาพ แบบบันทึกน  าหนัก ส่วนสูง บันทึกกิจกรรมประจ าวัน บันทึกการมาเรียน ผลงานเด็ก แบบ
สรุปผลการแข่งขันกีฬาอนุบาลในสังกัดเมืองพัทยา  แบบรายงานและสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
อนุบาลในสังกัดเมืองพัทยา 
            จุดเด่น 

เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง เคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน ทรง
ตัวได้ ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์กัน เมื่อจบชั นอนุบาลปีท่ี ๓ เด็กทุกคนสามารถอ่านและเขียนพยัญชนะไทยได้
ถูกต้องและชัดเจน 

จุดที่ควรพัฒนำ 
พัฒนาการด้านด้านอารมณ์ จิตใจ ความมั่นใจกล้าแสดงออกควรได้รับการพัฒนาให้สูงขึ น 

เนื่องจากเด็กบางคนไม่กล้าแสดงออก ไม่ยอมพูดตอบโต้กับครูหรือคนท่ียังไม่คุ้นคย 
  ข้อเสนอแนะ 

ควรมีกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมความมั่นใจกล้าแสดงออกของเด็กเพิ่มขึ้น 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
วิธีด าเนินการ  

                     สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรการศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยครอบคลุม
พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับท้องถิ่นเมืองพทัยาและอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีการประเมินการใช้หลักสูตร
ทุกปี  น าผลท่ีได้จากประเมินมาปรับให้สอดคล้อง ถูกต้องเหมาะสมมากขึ้น  จัดครูใหป้ฏิบัติหน้าท่ีตรงกับ
สาขาวิชา ส่งเสริมให้ครูทุกคนได้พัฒนาตนเองโดยจัดให้ครูเข้ารับการอบรมแล้วน าความรู้ท่ีได้จากการอบรมมา
เผยแพ่รให้เพื่อนครูในโรงเรียน และจัดท าสรุปผลการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานให้ผู้บริหารรับทราบ จัดให้ครูเข้า
ร่วมการปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน และการปฏิบัติการสอนและการนิเทศเชิงรุกแบบช้ีแนะและการเป็นพี่เล้ียงด้วย
การพัฒนาบทเรียนร่วมกนัผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) แล้วน าผลการประเมินการนเิทศท่ีได้มา
สรุปผลให้ผู้บริหารทราบ  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และมีความปลอดภัยท่ีเอื้อต่อการ



๖๑ 

 

เรียนรู้ท่ีมีความปลอดภัย ซึ่งน าผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง ครู และบุคคลากรต่อการจัด
สภาพแวดล้อมภายใน – ภายนอกอาคารอนุบาลมาปรับปรุงและพัฒนา  และจัดให้มีส่ือเทคโนโลยี วัสดุและ
อุปกรณ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์ของครูโดยจัดท าแบบส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ และส่ือเทคโนโลยี  แบบบันทึก
การใช้ส่ือสรุปผลการใช้ส่ือ สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาโดยผู้บริหารและครูจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติและบริบทของสถานศึกษา ประกอบด้วยแผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปี 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ โครงการตามแผนงาน ผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมด าเนินการตามแผนโดย
ขออนุมัติโครงการจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการใช้งบประมาณตามท่ีระบุไว้ในโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบท้ังในส่วนการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการและพัฒนาสถานศึกษา  กระบวนการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ PDCA และมีการปรับปรุงผลการรวม
พลัง กับการท างานเป็นทีม (Power of Teamwork) มาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการ
บริหารงานท้ัง  ๖ งาน ก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจนแล้วศึกษาระบบงานขั้นตอนกระบวนการทา
งานโดยเช่ือมโยงส่งผลโดยตรงกับวิสัยทัศน์ (Vision) และกลยุทธ์ของโรงเรียน 

ผลการด าเนินงาน  
สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาท่ีครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับความต้องการ

ของท้องถิ่นเน้นให้เด็กมีคุณลักษณะสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงรียน มีการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมเด็ก
สู่การอ่านออกเขียนได้  มีรูปแบบการเขียนการลากเส้นพื้นฐาน  การเขียนพยัญชนะไร้เส้น การเปล่งออกเสียงให้
ชัดเจนจากบัญชีค า และในด้านการพัฒนาหลักสูตร มีการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้หลักสูตรซึ่งอยู่ ในระดับ
คุณภาพ 5 (หมายถึง ครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้อง เหมาะสมทุกรายการ) มีค าส่ังแต่งต้ังพนักงานครปูฏิบัติหน้าท่ี
ครูประจ าช้ันเรียนอย่างชัดเจน  จากการส ารวจวุฒิการศึกษาครูตรงกับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ
ประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 5 ปี ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  โดยผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า 

ช่ัวโมงต่อ20 ปี  ในการจัดสภาพแวดล้อม มีผลการประเมินความพึงพอใจการจัดสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับดีมาก 
มีการส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือเทคโนโลยี ครบและพร้อมใช้งาน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบชัดเจน จากผลสรุปโครงการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาในระดับดีขึ้น และผลวิเคราะห์
ข้อเสนอแนะจากบันทึกการประชุมต่างๆ พบว่าครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีตรงตามความสามารถและ
รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  ท างานเป็นทีม ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาอีกท้ังการด าเนินงานของสถานศึกษายังเป็นท่ียอมรับและเป็นแบบอย่างกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ี
มีส่วนร่วมในการน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานและรายงานผลผู้เกี่ยวข้องรับทราบ          

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย รายงานประเมินการใช้หลักสูตร  แบบประเมินผลการใช้หลักสูตร

สถานศึกษาปฐมวัย  แบบสรุปรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แฟ้มพัฒนางานของบุคลากร  ค าส่ังการ
อบรม  รายงานการอบรม ผลการประเมินการนิเทศแบบ PLC แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง ครู 
และบุคคลากรต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในภายนอกอาคารอนุบาล แบบบันทึกการใช้ส่ือ แบบส ารวจวัสดุ 
อุปกรณ์ และส่ือเทคโนโลยีแผนการปฏิบัติการประจ าปีวางแผนวิเคราะห์จัดแผนงานปฏิบัติงานแนวปฏิบัติงาน
ติดตามตรวจสอบสรุปผล / ปรับปรุง  แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องภาพถ่าย 

จุดเด่น 
สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตามกระบวนการ 

PDCA โดยใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่นการประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การ
ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายท่ีชัดเจนมีการปรับ 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในทุกระดับ 



๖๒ 

 

และความต้องการของนักเรียน และผู้ปกครอง จุดเด่นท่ีส าคัญคือ การพัฒนาคร ูบุคลากรทางการศึกษา 
ในการเข้ารับการประชุม อบรมสัมมนา และศึกษาดูงานซึ่งส่งผลให้ครูสามารถนาความรู้มาจัดการเรียนรู้ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการนิเทศก ากับติดตามประเมินผลการดาเนินงาน การจัดท ารายงานผลการจัด 
การศึกษาของครูเพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร และยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ีในโรงเรียน 
2. เครื่องฉาย จอโปรเจคเตอร์ เครื่องขยายเสียงท่ีมีอยู่ตามห้องเรียนช ารุด ไม่ได้รับการซ่อมบ ารุง 
ข้อเสนอแนะ 
1. จัดให้มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตมีความแรงครอบคลุมทุกพื้นท่ีในโรงเรียน 
2. ซ่อมบ ารุงเครื่องฉาย จอโปรเจคเตอร์ เครื่องขยายเสียงท่ีช ารุดให้ทันต่อการใช้งาน 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
  วิธีด าเนินการ 

สถานศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพเด็กตามจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโดยโรงเรียนใช้
การบริหารจัดการอย่างมีระบบมีโครงการและผู้รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี 
การพัฒนาศักยภาพครู การพัฒนาอาคารสถานท่ี การจัดท าแผนกลยุทธ์ การประกันคุณภาพภายใน โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้าน
สังคม และด้านสติปัญญา  

สถานศึกษาได้น าข้อก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา วัตถุประสงค์ของโครงการถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัติให้ครูได้รับทราบโดยได้ก าหนดเป็นตัวช้ีวัดท่ีเน้นคุณภาพของเด็ก และด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ มีการด าเนินงานและกิจกรรมหลายอย่าง ได้แก่ การวิเคราะห์ ประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง และความเป็นท้องถิ่นเมืองพัทยาบูรณา
การตามหน่วยการเรียน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การอ่านการเขียน ครูออกแบบเส้นพื้นฐานใบงาน
การเขียนพยัญชนะไร้เส้นจากง่ายไปยาก จัดท าบัญชีค าเพื่อให้เด็กฝึกเปล่งเสียง ออกแบบจัดท าแผนจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา(STEM) จากการวิเคราะห์ มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบท้ัง  4 ด้าน มีการจัดท ารายงานการใช้
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อทราบปัญหาและหาแนวทางการพัฒนา ปฏิบัติการสอนและการนิเทศ
เชิงรุกแบบช้ีแนะและการเป็นพี่เล้ียงด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) 
และมีการประเมินผลการนิเทศการสอนจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ครูจัดประสบการณ์ ให้เด็กมีโอกาสเลือกท า
กิจกรรมอย่าง ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็ก จากแหล่งเรียนรู้
ท่ีหลากหลายผ่านกิจกรรมคุณหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง มีการส ารวจและจัดท าบันทึกการใช้แหล่งเรียนรูภ้ายใน
ภายนอกสถานศึกษา เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือกระท าด้วยตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ครูจัด
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ จัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็กท้ังใน
ห้องเรียน และหน้าอาคารเรียนให้ผู้ปกครองได้เห็นพัฒนาการของเด็ก พื้นท่ีส าหรับมุมประสบการณ์และการจัด
กิจกรรม จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ตามหน่วยการเรียน มีการประเมินห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้จากทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้อง ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น 
คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนรู้ ส่ือของเล่นท่ีกระตุ้นให้คิดและหาค าตอบตามมุมประสบการณ์ ครูประเมิน
พัฒนาการตามสภาพจริงจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลายโดยจัดท าแบบ
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ส ารวจวิธีประเมินพัฒนาการเด็กตามหน่วยการเรยีนรู้ของครูแต่ละคน วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
และรายงานผลให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน และน าผลการประเมินท่ีได้ไปพัฒนา
คุณภาพเด็ก ท าวิจัยในช้ันเรียนและมีการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  ผลการด าเนินงาน 
  จากการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ครูทุกคนจัดท าแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา(STEM) อย่าง
น้อย 2 เรื่องต่อปีการศึกษา มีการวิเคราะห์แผนและส่วนประกอบส าคัญของการจัดประสบการณ์ตามแนว STEM 
และครูทุกมีผลปฏิบัติการสอนและการนิเทศเชิงรุกแบบช้ีแนะและการเป็นพี่เล้ียงด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC)  อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป   มีการจัดท ารายงานการใช้แผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ทุกปีการศึกษาเพื่อทราบปัญหา หาแนวทางการพัฒนาและรายงานผลให้ผู้บริหาร
รับทราบ ครูจัดให้เด็กเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย จากการส ารวจพบแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 20 
แหล่ง และแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 6 แหล่ง ครูจัดให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือกระท าด้วยผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ภาคเรียนละ 1 โครงงาน ครูทุกคนจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และทุก
ห้องเรียนมีผลประเมินการจัดห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อยู่ในระดับดีขึ้นไป ครูจัดใหม้ีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็กทุก
คน พื้นท่ีส าหรับมุมประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 มุม ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีมากกว่า 3 ประเภทต่อ 1 หน่วยการ
เรียนรู้ มีการจัดการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงไม่น้อยกว่า 3 วิธีต่อ 1 หน่วยการเรียนรู้ น าผลท่ีได้ไป
ปรับปรุงพัฒนาเด็ก น าปัญหาท่ีพบไปท าวิจัยในช้ันเรียน 2 ครั้ง/ปีการศึกษาและมีการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
ผลจากการด าเนินงานดังกล่าวท าให้เด็กเกิดการพัฒนาทุกๆด้าน ท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม 
และด้านสติปัญญาบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีสถานศึกษาต้ังไว้ 
  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านสติปัญญาเด็กปฐมวัย  กิจกรรมคุณหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง  
บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอกสถานศึกษา  โครงงานระดับอนุบาล แบบส ารวจโครงงานระดับอนุบาล  
แบบสรุปประเภทโครงงาน แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM) แบบส ารวจ
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิด STEM แบบวิเคราะห์แผนการการจัดประสบการณ์ตามแนว 
STEM ระดับปฐมวัย แบบวิเคราะห์ส่วนประกอบส าคัญของแผนการจัดประสบการณ์ตามแนว STEM ตาราง
นิเทศ PLC  สรุปผลการนิเทศการสอน PLC บันทึกการปฏิบัติการสอนและการนิเทศเชิงรุกแบบช้ีแนะและการ
เป็นพี่เล้ียงด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ(Logbook) บันทึกหลังสอน  
รายงานการประเมินตนเองของครู(Portfolio)  แบบประเมินห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้ แบบบันทึกการใช้ส่ือ
เทคโนโลยี  แบบส ารวจวิธีประเมินพัฒนาการเด็กตามหน่วยการเรียนรู้  แบบบันทึกผู้ปกครองพบครูประจ าช้ัน  
เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงระสงค์ของเด็กอนุบาล 

)อ.02 ( วิจัยในช้ันเรียน  สรุปผลการประเมินวิจัยในช้ันเรียน 
จุดเด่น 
ครูมีเทคนิค วิธีการจัดประสบการณ์ท่ีหลากหลายรูปแบเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้าน และ

สามารถจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ จัดมุมประสบการณ์ ส่ือ ของเล่นท่ีกระตุ้นพัฒนาการเด็กอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ 

จุดที่ควรพัฒนา 
  ในการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน การน ารูปแบบ วิธีการ หรือนวัตกรรมท่ีน ามาใช้แก้ไขปัญหา/
ส่งเสริมพัฒนาเด็กยังไม่มีความหลากหลาย 
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  ข้อเสนอแนะ 
  ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาตนเองในเรื่องการท าวิจัยในช้ันเรียนโดยวิทยากรท่ีมีความรู้
ความสามารถด้านการศึกษาปฐมวัยโดยตรง 
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 สรุปผลประเมินภาพรวม 
 

ผลการประเมินตนเองของถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้ถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ     
ท้ังนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับสภาพปัญหาและ

ความต้องการพัฒนาคุณภาพของเด็ก สอดคล้องกับอัตลักษณ์ จุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชน
ท้องถิ่น จนท าให้เด็กมีผลการประเมินพัฒนาการดา้นต่างๆ ดังนี้ ด้านร่างกาย มีความแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองอยู่ในระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 95.47  ด้านอารมณ์ จิตใจ การควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์อยู่ในระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ ได้ 94.74  ด้านสังคม การช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิก
ท่ีดีของสังคม อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ  97.98  และด้านสติปัญญา การส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ได้ 94.06 ซึ่งทุกประเด็นมีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย
ท่ีสถานศึกษาก าหนด และได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยรวมกีฬาทุกประเภท ในการแข่งขันกีฬาอนุบาลในสังกัดเมือง
พัทยา รวมทั้งรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการอนุบาลในสังกัดเมืองพัทยาหลากหลายประเภท ดังท่ี 
ปรากฏผลประเมินใน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพเด็ก อยู่ในระดับคุณภาพมาตรฐาน ระดับดีเลิศ     

สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาการศึกษาท่ีก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจท่ีชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทและจุดเน้นของสถานศึกษาและบริบทของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สถานศึกษามี
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและมีการ
ประเมินผลการใช้หลักสูตรท่ีมีความถูกต้อง สถานศึกษาจักครูตรงกับเอกท่ีจบ และมีความเช่ียวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ มีการจัดการปฏิบัติการสอนและการนิเทศเชิงรุกแบบช้ีแนะและการเป็นพี่เล้ียงด้วยการพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ตาม
ระบบคุณภาพ PDCA มีแผนการปฏิบัติงานชัดเจนของบุคลากรตรงตามความสามารถและมีประสิทธิภาพ  ได้รับ
การยอมรับและเป็นแบบอย่างกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายดังผลการประเมินในมาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหาร
และจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการอนท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 
ท้ังนี้ ครูสามารถออกแบบ และจัดท าแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา(STEM) จากการ
วิเคราะห ์มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย จัดให้มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก ท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมตามความ
ต้องการ ความสามารถจาก เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ลงมือกระท าด้วยตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงาน ครูจัดสภาพแวดล้อมท่ีมีผลประเมินความพึงพอใจการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับดีมาก จากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ครูมีการแลกเปล่ียเรียนรู้ผ่านปฏิบัติการสอนและการนิเทศเชิงรุกแบบช้ีแนะ
และการเป็นพี่เล้ียงด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) ประเมินพัฒนาการ
ด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย มีการวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กและรายงานผลให้ผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน ท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อส่งเสริมและแก้ไขพัฒนาการของเด็กให้
เหมาะสมตามวัย จากการด าเนินการดังกล่าว ท าให้เด็กเกิดการพัฒนาท้ัง 4 ด้าน ท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ 
จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญาบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีสถานศึกษาต้ังไว้ 
 
 
 



๖๖ 

 

๑.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
วิธีด าเนินการ 
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม

ศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
ผู้เรียน  โดยมีการจัดการเรียนรู้ท้ังรูปแบบการใช้กระบวนการ Active Learning  การจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ ๕ STEPS การระดมสมองลงมือปฏิบัติจริงแบบร่วมมือกันเรียนรู้  ใช้กระบวนการคิด
กระบวนการแก้ปัญหาเป็นหลัก เน้นการพัฒนาการอ่านเขียนได้ของผู้เรียนเป็นส าคัญต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี ๑ โดยมีการจัดกิจกรรมอ่านเขียนเรียนคล่อง เขียนอ่านรู้เรื่อง อ่านเขียนสร้างสรรค์ ซึ่งนักเรียนทุกระดับช้ัน
ได้รับการพัฒนาอย่างเสมอภาค มีการจัดท ารายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน 
(Reading Test : RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  ครูในสายช้ันเด่ียวกันร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้การวัด
และการประเมินผล มีการจัดท าโครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา ๒ (เจริญราษฎร์อุทิศ) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน  จัดท าแบบ
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  และท าการสรุปผลการประเมิน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร แบบรายงานสรุปผลการเรียน  รายงานผลการ
ประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET)   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ รวมทั้งติดตากิจกรรมติดตามผลนักเรียน
ท่ีจบการศึกษาเพื่อส ารวจความต้องการในการศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และสรุปความต้องการในการศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ โดยมี
โครงการพัฒนาการอ่านเขียนเพื่อพัฒนาการอ่านเขียนของนักเรียนตามอัตลักษณ์ท่ีว่า “ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้
ทุกคน” อย่างต่อเนื่อง จัดท าโครงการแหล่งเรียนรูพ้ิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ) จัดท าโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาโครงการวันส าคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และประเพณีไทย 
โดยการน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชุนและท้องถิ่นที่จัดขึ้น มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน 
สถานศึกษาจัดให้มีการด าเนินโครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้น้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
อีกท้ังได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการอยู่ร่วมกนัในสังคม ตลอดท้ังจัดท า
โครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยให้นักเรียนได้รู้การเป็นผู้น าและผู้ตาม  รวมถึงการยอมรับในการเส่ียงส่วนมาก
สถานศึกษาได้ด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ  โดยสนับสนุนครูให้ประเมินนักเรียนเกี่ยวกับทางโภชนาการ  
ประเมินสมรรถภาพทางกาย  และประเมินนักเรียนจากแบบประเมิน SDQ 

ผลการด าเนินงาน   
ในด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานการ

อ่านในแต่ละระดับช้ัน สามารถเขียนส่ือสารได้ดี รู้จักการวางแผน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักการ
ประชาธิปไตย  มีความกล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์  สืบค้นข้อมูลหรือ
แสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง  รวมทั้งวิเคราะห์แยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดี  ส าคัญจ าเป็น รวมท้ัง
รู้เท่าทันส่ือสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  ผู้เรียนเรียนรู้และตระหนกัถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติดต่าง ๆ 
รู้จักเลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาดและมีประโยชน์ นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท 



๖๗ 

 

ยอมรับกฎกติกาของสถานศึกษา ของสังคม  มีทัศนคติท่ีดีอาชีพสุจริต  รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง   
สารสนเทศโรงเรียน, โครงการพัฒนาการอ่านเขียนของโรงเรียน  กิจกรรมอ่านเขียนเรียนคล่อง, 

รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 
๒ (เจริญราษฎร์อุทิศ) กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน  แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์  แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย  แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษ  ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖   ผลการประเมินความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป, ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 3  ผลการประเมินมีผลการประเมินความสามารถในการคิด
และแก้ปัญหา  อยู่ในระดับดีขึ้นไป  สรุปผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร  แบบรายงานสรุปผลการเรียน  ผลสอบ O-NET รายบุคคลช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ผลสอบ O-NET 
รายบุคคลช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ, กิจกรรมติดตามผลนักเรียนท่ีจบการศึกษา, 
แบบส ารวจความต้องการในการศึกษาต่อช้ัน ม.1 ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6, แบบสรุปความ
ต้องการในการศึกษาต่อช้ัน ม.1 ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ  
กิจกรรมติดตามผลนักเรียนท่ีจบการศึกษา  แบบส ารวจสถานศึกษาต่อของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
แบบสรุปสถานศึกษาต่อของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โครงการแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์
อุทิศ (บ้านนาเกลือ)   โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  โครงการวันส าคัญของชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ และประเพณีไทยแบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  บันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีไทย กิจกรรมกีฬาสีภายในสถานศึกษา  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  
โครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย แบบสรุปผลการประเมินภาวะทางโภชนาการเป็นไปตามเกณฑ์กรมอนามัย 
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  แบบสรุปผลการประเมินสมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ์กรมพลศึกษา  
โครงการส่งเสริมทักษะทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาแบบสรุปการประเมิน SDQ  
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

จุดเด่น   
ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่องรวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้ทุกคน สามารถใช้

เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  ผ่านระดับประเทศ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มีผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ผ่านระดับประเทศท้ัง ๓ 
ด้าน คือด้านภาษา ด้านการคิดค านวณและด้านเหตุผล หลีกเล่ียงจากส่ิงเสพติดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีผลงานในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ กีฬาและนันทนาการ ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ “ผู้อ่าน
ออกเขียนได้ทุกคน” ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณภาพรักษ์ท้องถิ่น มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์มีจิต
สาธารณะด ารงตนอย่างมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีความซื่อสัตย์สุจริตมีน้ าใจเป็นนักกีฬาไม่มีปัญหา
ด้านการลักขโมยและการทะเลาะวิวาท 

 



๖๘ 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. พัฒนานักเรียนกลุ่มอ่อนให้มีผลการเรียนท่ีสูงขึ้นและส่งเสริมพัฒนานักเรียนกลุ่มเก่งและ

ปานกลางให้มีผลการเรียนในระดับดียิ่งๆ ข้ึนไป 
๒. สร้างความตระหนักให้ผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพอนามัยเอาใจใส่ในการเลือกรับประทาน

อาหารท่ีถูกหลักโภชนาการเพื่อให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการเป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
วิธีด ำเนินกำร 
โรงเรียนเมืองพัทยา ๒ (เจริญราษฎร์อุทิศ) ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา มีการบริหาร

จัดการตามโครงสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร จัดวางตัวบุคคลในการปฏิบัติงานโดยค านึงถึง
ความรู้ความสามารถและความพึงพอใจ วางแผนการด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปี แผนปฎิบัติการ
ประจ าปี แผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ ซึ่งน าข้อมูลและผลจากการปฎิบัติงานในปีการศึกษาท่ีผ่านมาใช้ใน
การก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายตามกระบวนการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ PDCA 
สถานศึกษาก าหนดโครงสร้างการบริหารงานเป็น 6 งาน ได้แก่ งานวิชาการ งานธุรการการเงนิและพัสดุ งาน
บุคลากร งานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานท่ีและงานสัมพันธ์ชุมชน มีค าส่ังปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ด าเนินการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ โดยมีโครงการพัฒนาการอ่านเขียนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียน
ของนักเรียนตามอัตลักษณ์ท่ีว่า “ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน” และโครงการแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เจริญ
ราษฎร์อุทิศ (บ้านนาเกลือ) เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้กับบุคคลท่ี
สนใจ งานวิชาการมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกนั (Lesson Study) ผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ด้วยการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของครูทุกคนผ่านการด าเนินการโครงการนิเทศภายในโดยจัดตารางนิเทศการสอนในแต่ละสายชั น 
ด าเนินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกระดับชั น รายงานผลการประเมินการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาโดยมีโครงการจัดท าหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรของสถานศึกษา จัดกิจกรรมชุมนุมไม่
น้อยกว่า 30 ชุมนุมต่อปีการศึกษาครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากร
ในสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษาต่อ โดยการ
ด าเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรในสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั งภายในและ
ภายนอกห้องเรียนให้เอื อต่อการจัดการเรียนรู้ ด าเนินโครงการ 5 ส. ให้ความรู้นักเรียนและแบ่งเขตความ
รับผิดชอบตามสายชั นของนักเรียนให้ช่วยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยมีสภานักเรียน
ช่วยด าเนินงาน มีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมภายในสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม
ให้เอื อต่อการจัดการเรียนรู้โดยด าเนินการผ่านโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพทั งภายในและภายนอกห้องเรียนให้มีความปลอดภัย ซ่อมแซมและเปล่ียนระบบไฟฟ้า พัดลม โต๊ะ
เก้าอี ให้เพียงพอและปลอดภัย จัดสภาพแวดล้อมในโรงอาหารให้สะอาดถูกสุขลักษณะ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน  า



๖๙ 

 

ใหอ้ยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้และมีความสะอาด จัดพื นท่ีสีเขียวและมุมพักผ่อนให้มีความร่มรื่นสวยงาม ด าเนิน
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ด าเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในสถานศึกษาให้มีข้อมูลต่าง ๆ เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน มี
ความสะดวกรวดเร็วในการค้นคว้าข้อมูลแก่ผู้ท่ีมาใช้บริการและสนับสนุนงานด้านอื่นให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษามีการสอบถามผู้รับบริการเพื่อปรุบปรุงและพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน 
ประสานงานให้มีระบบอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุกพื นท่ี มีเว็บไซต์และเฟสบุคของโรงเรียน มีอุปกรณ์ส่ือเทคโนโลยี
ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด าเนินการติดตั งอินเทอร์เน็ตความเร็ว10 Mb จากฐานส่งเมืองพัทยาใน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและห้องพักครู 

ผลกำรด ำเนินงำน 
  การด าเนินการของสถานศึกษาท าให้สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ มี
แผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปี แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ ซึ่งได้รับการอนุมัติ
โครงการจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงตามแผนงานท่ีวางไว้ จากการด าเนิน
ตามแผนงานผ่านโครงสร้างการบริหารงาน 6 งานของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลกำรประเมินตนเอง 
  แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
โครงการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา โครงการนิเทศภายใน โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โครงการจัดท าหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรของสถานศึกษา กิจกรรมชุมนุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรในสถานศึกษา โครงการ 5 ส. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อมภายในสถานศึกษา โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถานศึกษา แบบรายงานสรุปโครงการกิจกรรม แบบ
รายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ค าส่ังปฏิบัตงาน ภาพถ่าย 

จุดเด่น 

โรงเรียนเมืองพัทยา ๒ (เจริญราษฎร์อุทิศ) มีการบริหารงานและการจัดการอย่างเป็นระบบและ

มีประสิทธิภาพตามกระบวนการ PDCA บริหารงานสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 

มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายท่ีชัดเจน งานวิชาการมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการพฒันาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ด้วยการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ของครูทุกคนผ่านการด าเนินการโครงการนิเทศภายใน มีโครงการพัฒนาการอ่านเขียนของผู้เรียน ท่ีส่งเสริมอัต

ลักษณ์และเป็นที่พึงพอใจต่อชุมชน สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม บรรยากาศร่มรื่น สะอาด สวยงาม เอื อต่อการ

จัดการเรียนรู้ และบริการชุมชน 

 



๗๐ 

 

จุดที่ควรพัฒนำ 

1. การใช้ส่ือและเทคนิคประกอบการเรียนการสอนท่ีหลากหลายมากขึ น 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปีและมีระบบการท างานท่ีไม่สามารถรองรับการ

ใช้งานโปรแกรมซอฟแวร์ในปัจจุบันได้ 

3. เครื่องฉายภาพและจอโปรเจคเตอร์ใช้งานได้ไม่ครบทุกห้องเรียน 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรส่งเสริมครูให้มีการใช้ส่ือและเทคนิคประกอบการเรียนการสอนท่ีหลากหลายมากขึ้น 
2. จัดท าโครงการเสนอเมืองพัทยาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ และท าหนังสือขอ

จ าหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี 
3. จัดท าโครงการเสนอเมืองพัทยาจัดซื้อเครื่องฉายภาพและจอโปรเจคเตอร์ให้เพียงพอทุก

ห้องเรียน และท าหนังสือขอจ าหน่ายเครื่องฉายภาพท่ีไม่สามารถซ่อมแซมและมีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
วิธีด าเนินการ 
สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้โดยครูวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัด และออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกถูกต้องสมบูรณ์
อย่างน้อย ๕๐ ช่ัวโมง/ปี ครูใช้เทคนิควิธีสอนการจัดการสอนเชิงรุกแบบรวมพลัง 5 ข้ันตอน ซึ่งมีรายละเอียด
ขั้นตอนดังนี้ 1)ข้ันเสนอส่ิงเร้าและระบุค าถามส าคัญเป็นขั้นตอนท่ีท าให้ผู้เรียนสงสัยจากส่ิงเร้า มีการทบทวน
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน คือการคาดคะเนค าตอบหรือตั้งสมมติฐาน 2) ขั้นแสวงหาสารสนเทศ เป็นขั้นตอน
ส าคัญให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อหาค าตอบ 3) ขั้นอภิปรายและสร้างความรู้ ให้ผู้เรียน
น าเสนอความรู้และสรุปความรู้ด้วยตัวเอง ครูเช่ือมโยงความรู้ท่ีถูกต้องให้กับผู้เรียน 4) ขั้นส่ือสารและสะท้อนคิด 
เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้ความรู้ในครั้งนั้นและมีการสะท้อนคิด ข้อดี ข้อเด่น และส่ิงอยากรู้เพิ่มเติม 5) ขั้นประยุกต์และ
ตอบแทนสังคม ครูให้ผู้เรียนสร้างผลงานน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ครูท่ีสอนผู้เรียนท่ีมีความต้องการ
พิเศษใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สอนผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบโครงงานให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยครูเป็นท่ีปรึกษาโครงงานผ่านเกณฑ์คณะกรรมการในระดับดี ครูจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษาและชุมชน ครูใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการจัดบรรยากาศช้ันเรียนเชิงบวกมี ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู้
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ แก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนด้วยการท าวิจัยในช้ัน
เรียน ครูแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  

 
 



๗๑ 

 

ผลการด าเนินงาน   
มีการนิเทศภายในเชิงรุกผ่านชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ PLC  โดยครูทุกคนวิเคราะห์

มาตรฐานและตัวชี้วัด ออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก อย่างน้อย ๕๐ ช่ัวโมง/ปี มีการสอนผู้เรียนท่ีมีความ
ต้องการพิเศษใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เป็นท่ีปรึกษาโครงงาน ครูร้อยละ ๙๑.๓๐ จัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษาและชุมชนอย่างน้อย 3 
ครั้งต่อปีการศึกษา ครูมีการจัดบรรยากาศช้ันเรียนเชิงบวก ครูทุกคนใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลใน
การจัดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 3 วิธี ต่อรายวิชา ครูมีบันทึกการใช้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าผลไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ ครูทุกคนมีการท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน ครูทุกคนเข้าร่วมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  ไม่น้อยกว่า 50 
ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการพฒันาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 2 แผน ต่อ 1 ภาคเรียน 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง   
ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน แบบนิเทศการ

สอน รายงานสรุปการปฏิบัติการสอนและการนิเทศเชิงรุกแบบช้ีแนะและการเป็นพี่เล้ียง ด้วยการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ  ภาพถ่าย แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) บัญชีรายช่ือ
ผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน รายช่ือครูท่ีปรึกษาโครงงาน รูปเล่ม
โครงงาน ช้ินงาน  แบบสรุปโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (กิจกรรมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น) 
แบบสรุปผลการสอบถามการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนรู้ ป้ายนิเทศภายในห้องเรียน ภาพถ่ายบรรยากาศในห้องเรียน  ปถ.06  แบบบันทึกการรับผลการเรียนของ
นักเรียน แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านPLC การท าวิจัยในช้ันเรียน 

จุดเด่น   
มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก จัด

สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.ครูบางคนยังขาดความช านาญในขั้นตอนการท าโครงงานและเป็นท่ีปรึกษาโครงงานใน

ขั้นตอนการด าเนินการวิเคราะห์งาน 
2.ครูบางคนยังต้องพัฒนาในเรื่องของการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด ของหลักสูตรลงสู่

แผนการจัดการเรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะ   
การสอนผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ ครูควรใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 
 
 
 
 
 



๗๒ 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ท้ังนี้ เพราะมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและ 
จัดการ อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ใน 
ระดับคุณภาพดีเลิศ 

ท้ังนี้สถานศึกษามีการจัดโครงการและกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายท่ีเป็นไปตาม
ปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียนสอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชน
ท้องถิ่น จนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีขึ้นไปสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนสามารถอ่าน
ออกเขียนได้ตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับช้ัน สามารถเขียนส่ือสารได้ดี รู้จักการวางแผน  สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักการประชาธิปไตย  มีความกล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่าง
สร้างสรรค์  ความสามารถในการคิดค านวณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ดีสืบค้นข้อมูลหรือ
แสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองรวมทั้งวิเคราะห์แยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดี  ส าคัญจ าเป็น รวมทั้งรู้เท่า
ทันส่ือสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะ
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ใช้นวัตกรรม
ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน ดังท่ีปรากฏผลประเมินใน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพเด็ก อยู่ในระดับ
คุณภาพมาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ 

สถานศึกษามีการด าเนินการตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปี แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ โครงการตามแผนงาน มีระบบบริหารงานท่ีชัดเจนและบรรลุเป้าหมาย บุคลากรใน
สถานศึกษาปฏิบัติงานตรงตามศักยภาพตามสายงานและมีประสิทธิภาพ  สามารถแก้ปัญหาในการด าเนินงาน
ต่างๆ สนองนโยบายของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบสอบถามบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของสถานศึกษา มีหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตรท่ีพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางและมีรายวิชาเพิ่มเติมอ่านออกเขียนได้เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และมีการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมชุมนุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสามารถเช่ือมโยงชีวิตจริง ครูได้พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการปฏิบัติงานผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ
ครู ส่งผลให้เกิดความเช่ียวชาญทางวิชาชีพและปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้มีอาคารสถานท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ เป็นที่ยอมรับ
และสามารถเป็นสถานท่ีบริการให้ชุมชนท้ังหน่วยงานราชการและเอกชนใช้ในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ มีระบบ
สารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันและเป็นระบบ สามารถให้บริการข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้มาขอรับบริการ มีระบบอินเทอร์เน็ตให้บริการมในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ห้องพักครู ผลสรุป
ของการด าเนินงานอยู่ในระดับดีเลิศ ส่งผลให้ผลการประเมินในมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 



๗๓ 

 

 
 

โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด ออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก มีการสอน
ผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เป็นท่ีปรึกษาโครงงาน ครูร้อยละ 
๙๑.๓๐ จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษาและ
ชุมชน ครูมีการจัดบรรยากาศช้ันเรียนเชิงบวก ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย มีบันทึกการใช้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ ครูทุกคนมีการท าวิจัย
ในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน ครูเข้าร่วมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่าน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่าน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีผลประเมิน มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 

 

ส่วนที่ ๓ 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาคุณภาพการ จัดการศึกษา
ของสถานศึกษา และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน
พร้อมท้ังแนวทางการพฒันาในอนาคตเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้นและความต้องการช่วยเหลือ ดังนี้ 
 

ระดบัการศกึษาปฐมวัย 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
คุณภาพของเด็ก 
         เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง 
เคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน 
ทรงตัวได้ ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์กัน เมื่อจบช้ัน
อนุบาลปีท่ี ๓ เด็กทุกคนสามารถอ่านและเขียน
พยัญชนะไทยได้ถูกต้องและชัดเจน 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
         สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพตามกระบวนการ 
PDCA จุดเด่นท่ีส าคัญคือ การพัฒนาครู ให้มีความรู้
จัดประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ
นิเทศก ากับติดตามประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
          ครูมีเทคนิค วิธีการจัดประสบการณ์ท่ี
หลากหลายรูปแบเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้าน 
และสามารถจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ จัด
มุมประสบการณ์ ส่ือ ของเล่นท่ีกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

คุณภาพของเด็ก 
         พัฒนาการด้านด้านอารมณ์ จิตใจ ความมั่นใจ
กล้าแสดงออกควรได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้น เนื่องจาก
เด็กบางคนไม่กล้าแสดงออก ไม่ยอมพูดตอบโต้กับครู
หรือคนท่ียังไม่คุ้นเคย  
 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร และยังไม่
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีในโรงเรียน 
         2. เครื่องฉาย จอโปรเจคเตอร์ เครื่องขยาย
เสียงท่ีมีอยู่ตามห้องเรียนช ารุด ไม่ได้รับการซ่อมบ ารุง 
 
 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
          ในการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน การน ารูปแบบ 
วิธีการ หรือนวัตกรรมท่ีน ามาใช้แก้ไขปัญหา/ส่งเสริม
พัฒนายังไม่มีความหลากหลาย 

 
 
 



๗๕ 

 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 
1. พัฒนาเด็กให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจท่ีดีงาม รู้จักยอมรับการประนีประนอม มี

พื้นฐานในการคิดแก้ปัญหา มีภูมิคุ้มกันจากส่ิงแวดล้อม ส่ือต่างๆท่ีเข้ามาท าให้เกิดความเส่ือมด้านต่างๆได้ 
2. ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาตนเองในเรือ่งการท าวิจัยในช้ันเรียนโดยวิทยากรท่ีมีความรู้

ความสามารถด้านการศึกษาปฐมวัยโดยตรง 
3. สนับสนุนให้ครู วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้เทคนิควิธีสอนการจัดการสอนเชิง

รุกและใช้การนิเทศเชิงรุกแบบช้ีแนะและการเป็นพี่เล้ียงด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกนัผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพ 

 
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

1. พัฒนาเด็กให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจท่ีดีงาม รู้จักยอมรับการประนีประนอม มี
พื้นฐานในการคิดแก้ปัญหา มีภูมิคุ้มกันจากส่ิงแวดล้อม ส่ือต่างๆท่ีเข้ามาท าให้เกิดความเส่ือมด้านต่างๆได้ 
 2. จัดให้มีการซ่อมบ ารุง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 ๓. สถานศึกษาต้องมีการก ากับติดตามการด าเนินงานการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องจนเสร็จส้ินกระบวนการ   
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1. สนับสนุนให้มีบริการซ่อมบ ารุงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ทันต่อความต้องการในการจัดการเรียนรู้ และ
มีความแรงของสัญญาณเพียงพอและครอบคลุมทุกพื้นท่ีในโรงเรียน 

2. ซ่อมบ ารุงเครื่องฉาย จอโปรเจคเตอร์ เครื่องขยายเสียงท่ีช ารุดให้ทันต่อการใช้งาน 
3. จัดหาพัดลมเพดานติดห้องเรียนให้เพียงพอต่อความต้องการ 
4. ควรปรับขนาด ความสูงของโถส้วม อ่างล้างมือไม่เหมาะกับช่วงวัยของเด็กอนุบาล  
5. จัดให้มีครูพี่เล้ียง 1 คน ต่อห้องเรียน เพื่อการดูแลอย่างท่ัวถึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

 

ระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
คุณภาพของผู้เรียน 
ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่องรวมทั้งสามารถ
เขียนเพื่อการส่ือสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยี
ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองมีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  ผ่านระดับประเทศ ๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มีผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ผ่านระดับประเทศท้ัง 
๓ ด้าน คือด้านภาษา ด้านการคิดค านวณและด้าน
เหตุผล หลีกเล่ียงจากส่ิงเสพติดกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีผลงานในการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านวิชาการ กีฬาและนันทนาการ ผู้เรียน
มีอัตลักษณ์ “ผู้อ่านออกเขียนได้ทุกคน” ผู้เรียนเป็น
คนดีมีคุณภาพรักษ์ท้องถิ่น มีคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์มีจิตสาธารณะด ารงตนอย่างมี
ความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีความซื่อสัตย์
สุจริตมีน้ าใจเป็นนักกีฬาไม่มีปัญหาด้านการลักขโมย
และการทะเลาะวิวาท 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้บริหารมีภาวะผู้น า และบริหารสถานศึกษาตามหลัก

ธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ บุคลากรมีจ านวน

เพียงพอ สามารถปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ 

และมีความรับผิดชอบสูง สถานศึกษามี

สภาพแวดล้อม บรรยากาศร่มรื่น สะอาด สวยงาม 

เอื อต่อการจัดการเรียนรู้ และบริการชุมชน พัฒนา

หลักสูตร สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องสถานศึกษามีส่ือ

คุณภาพของผู้เรียน 
๑.พัฒนานักเรียนกลุ่มอ่อนให้มีผลการเรียนท่ีสูงขึ้น
และส่งเสริมพัฒนานักเรียนกลุ่มเก่งและปาน 
กลางให้มีผลการเรียนในระดับดียิ่งๆ ข้ึนไป 
๒.สร้างความตระหนักให้ผู้ปกครองในการดูแล
สุขภาพอนามัยเอาใจใส่ในการเลือกรับประทาน 
อาหารท่ีถูกหลักโภชนาการเพื่อให้นักเรียนมีภาวะ
โภชนาการเป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประตูห้องส้วมช ารุดและขนาดความสูงของโถส้วมไม่

เหมาะกับช่วงวัยของผู้เรียน ขาดห้องปฏิบัติการ

ประกอบอาหารสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ไม่

สามารถใช้ได้กับส่ือเทคโนโลยีในห้องเรียนบางห้อง 

 

 

 



๗๗ 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
เทคโนโลยีประกอบการสอนเพียงพอ มีโครงสร้าง

บริหารงานชัดเจน มีบุคลากรท่ีทุกคนเข้าใจบทบาท

หน้าท่ีของตนเองและมีการท างานเป็นทีม มีโครงการ

พัฒนาการอ่านเขียนของผู้เรียนท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์

และเป็นท่ีพึงพอใจต่อชุมชน 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก จัดสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อมกลับแก่ผู้เรียนเพื่อ
น าไปใช้พัฒนาการเรียนรู ้

 

 

 

 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูยังต้องการความรู้ในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
โครงงานในการเป็นท่ีปรึกษาโครงงานและการ
วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด ของหลักสูตรลงสู่
แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
แผนการพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 

๑. พัฒนานักเรียนกลุ่มอ่อนให้มีผลการเรียนท่ีสูงขึ้นและส่งเสริมพัฒนานักเรียนกลุ่มเก่งและปาน 
กลางให้มีผลการเรียนในระดับดีขึ้นไป สามารถสืบสอบความรู้และน าความรู้ไปสร้างนวัตกรรมได้  

๒. ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นสร้างนิสัยท่ีดีแก่นักเรียน ส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง  
๓. สนับสนุนให้ครูจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้

ท่ีใช้เทคนิควิธีสอนการจัดการสอนเชิงรุกและใช้การนิเทศเชิงรุกแบบช้ีแนะและการเป็นพี่เล้ียงด้วยการพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 

 
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

1. พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี เก่ง มีสุข ใหอ้่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ตามบริบทอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 2. สถานศึกษาต้องมีการก ากับติดตามการด าเนินงานการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องจนเสร็จส้ินกระบวนการ 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

๑. สนับสนุนให้มีบริการซ่อมบ ารุงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ทันต่อความต้องการในการจัดการเรียนรู้ และ
มีความแรงของสัญญาณเพียงพอและครอบคลุมทุกพื้นท่ีในโรงเรียน 

2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมดูแลอาคารเรียน อาคารประกอบ วัสดุส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยี
ประกอบการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

๓. ต้องการให้มีการจัดสรรครูแทนต าแหน่งท่ีย้าย เกษียณ หรือลาออก ให้ทันต่อการเปิดภาคเรียน หรือ
ให้มีการจัดสรรต าแหน่งของบุคลากรให้พร้อมต่อการเปิดภาคเรียน 



๗๘ 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
หลักฐาน ข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมส าคัญ ท่ีแสดงผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

 

 

๑. ภาพกิจกรรมในโครงการส่งเสริมและพฒันาเดก็ปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 

 

๒. ภาพกิจกรรมในโครงการพฒันาการอ่านเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 

 

๓. ภาพกิจกรรมในโครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ 

เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

ค าส่ังแต่งตั้งคณะท างาน และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

รายละเอียดผลการจัดการเรียนรู้ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 

 

รายละเอียดผลการจัดการเรียนรู้ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) 
ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้เรียนโรงเรียนเมืองพัทยา2(เจริญราษฎร์อุทิศ) 

ที่มีผลการประเมิน อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับคุณภาพต่างๆ  ปีการศึกษา 256๒ 
ช้ัน จ านวน

นักเรียน
ทั้งหมด

)คน(  

จ านวน /ร้อยละ  ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีผลการ

ประเมินผ่าน
เกณฑ์ขึ้นไป 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อย
ละ 

ป.1 131 104 79.39 26 19.85 0 0.00 1 0.76 99.24 
ป.2 116 109 93.97 4 3.45 2 1.72 1 0.86 99.14 
ป.3 122 90 73.77 24 19.67 8 6.56 0 0.00 100 
ป.4 138 105 76.09 27 19.57 3 2.17 3 2.17 97.83 
ป.5 143 95 66.43 33 23.08 13 9.09 2 1.40 98.60 
ป.6 130 73 56.15 35 26.92 19 14.62 3 2.31 97.69 

ม.1 เทอม1 75 64 85.33 9 12.00 1 1.33 1 1.33 98.67 
เทอม2 66 44 66.67 21 31.82 0 0.00 1 1.52 98.48 
เฉลี่ย 141 108 76.60 30 21.28 1 0.71 2 1.42 98.58 

ม.2 เทอม1 60 38 63.33 20 33.33 1 1.67 1 1.67 98.33 

เทอม2 58 40 68.97 16 27.59 2 3.45 0 0.00 100 

เฉลี่ย 118 78 66.10 36 30.51 3 2.54 1 0.85 99.15 

ม.3 เทอม1 71 56 78.87 14 19.72 0 0.00 1 1.41 98.59 
เทอม2 69 50 72.46 15 21.74 3 4.35 1 1.45 98.55 
เฉลี่ย 140 106 75.71 29 20.71 3 2.14 2 1.43 98.57 

รวม 1179 868 244 52 15 
 

ร้อยละเฉลี่ย 100 73.62 20.70 4.41 1.27 98.73 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 

 

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้เรียนโรงเรียนเมืองพัทยา2(เจริญราษฎร์อุทิศ) 
ที่มีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ในระดับคุณภาพต่างๆ ปีการศึกษา 256๒ 

ช้ัน 

จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด
(คน) 

จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีผลกำร

ประเมินผ่ำน
เกณฑ์ขึ้นไป 

ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ป.1 131 130 99.24 0 0.00 0 0.00 1 0.76 99.24 
ป.2 116 115 99.14 0 0.00 0 0.00 1 0.86 99.14 
ป.3 122 106 86.89 11 9.02 5 4.10 0 0.00 100 
ป.4 141 138 97.87 0 0.00 0 0.00 3 2.13 97.87 
ป.5 143 140 97.90 1 0.70 0 0.00 2 1.40 98.60 
ป.6 130 127 97.69 3 2.31 0 0.00 0 0.00 100 

ม.1 

เทอม1 75 64 85.33 10 13.33 0 0.00 1 1.33 98.67 

เทอม2 68 65 95.59 0 0.00 0 0.00 3 4.41 95.59 

เฉลี่ย 143 129 90.21 10 6.99 0 0.00 4 2.80 97.20 

ม.2 

เทอม1 60 54 90.00 3 5.00 2 3.33 1 1.67 98.33 

เทอม2 58 58 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 

เฉลี่ย 118 112 94.92 3 2.54 2 1.69 1 0.85 99.15 

ม.3 

เทอม1 60 59 98.33 1 1.67 0 0.00 0 0.00 100 

เทอม2 69 68 98.55 0 0.00 0 0.00 1 1.45 98.55 

เฉลี่ย 129 127 98.45 1 0.78 0 0.00 1 0.78 99.22 

รวม 1173 1124 29 7 13   

ร้อยละเฉลี่ย 100 95.82 2.47 0.60 1.11 98.89 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 

 

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้เรียนโรงเรียนเมืองพัทยา2(เจริญราษฎร์อุทิศ) 
ที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียน ปีการศึกษา 256๒ 

       

ชั้น จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด(คน) 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านหรือไม่ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ป.1 131 130 99.24 1 0.76 
ป.2 116 115 99.14 1 0.86 
ป.3 122 122 100 0 0.00 
ป.4 141 138 97.87 3 2.13 
ป.5 143 141 98.60 2 1.40 
ป.6 130 130 100 0 0.00 

ม.1 
เทอม1 75 74 98.67 1 1.33 
เทอม2 68 65 95.59 3 4.41 
เฉล่ีย 143 139 97.20 4 2.80 

ม.2 
เทอม1 60 59 98.33 1 1.67 
เทอม2 58 58 100 0 0.00 
เฉล่ีย 118 117 99.15 1 0.85 

ม.3 
เทอม1 60 60 100 0 0.00 
เทอม2 69 68 98.55 1 1.45 
เฉล่ีย 129 128 99.22 1 0.78 

รวม 1173 1160 890.43 13 9.57 
ร้อยละเฉลี่ย 100 98.89 1.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 

 

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้เรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 256๒ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียน
ที่ได้

ระดับดี
ขึ้นไป 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด
(คน) 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ (คน) 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0   

1.ภาษาไทย 130 69 25 17 9 5 2 3 0 111 85.38 
2.คณิตศาสตร ์ 130 92 11 13 9 1 1 3 0 116 89.23 
3.วิทยาศาสตร์ 130 85 19 6 13 3 1 3 0 110 84.62 
4.สังคมศึกษาฯ 130 80 21 13 11 2 1 2 0 114 87.69 
5.ประวัติศาสตร ์ 130 62 27 22 9 7 1 2 0 111 85.38 
6.สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

130 81 22 14 5 5 3 0 0 117 90.00 

7.ศิลปะ 130 110 12 4 4 0 0 0 0 126 96.92 
8.การงานอาชีพฯ 130 69 49 12 0 0 0 0 0 130 100.00 
9.ภาษาต่างประเทศ 130 77 26 15 8 3 1 0 0 118 90.77 
10.อ่านออกเขียนได้ 130 83 20 8 6 4 5 4 0 111 85.38 
11.หน้าท่ีพลเมือง 130 97 21 5 3 1 3 0 0 123 94.62 
12.ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

130 54 28 24 11 10 0 3 0 106 81.54 

รวม 1430 905.00 253.00 129.00 77.00 31.00 18.00 17.00 0.00 1287 90.00 
ร้อยละ 100 63.29 17.69 9.02 5.38 2.17 1.26 1.19 0.00 90.00   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้เรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที ่2 
จ านวน

นักเรียนที่
ได้ระดับดี

ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียนที่
ได้ระดับดี

ขึ้นไป 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด
(คน) 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ (คน) 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0   

1.ภาษาไทย 115 54 24 19 6 6 3 3 0 97 84.35 
2.คณิตศาสตร์ 115 43 38 13 12 2 3 4 0 94 81.74 
3.วิทยาศาสตร์ 115 58 23 23 5 4 1 1 0 104 90.43 
4.สังคมศึกษาฯ 115 55 17 22 10 5 4 2 0 94 81.74 
5.ประวัติศาสตร์ 115 52 16 19 13 9 2 4 0 87 75.65 
6.สุขศึกษาและพลศึกษา 115 74 18 7 7 5 0 4 0 99 86.09 
7.ศิลปะ 115 62 35 16 2 0 0 0 0 113 98.26 
8.การงานอาชีพฯ 115 72 36 5 2 0 0 0 0 113 98.26 
9.ภาษาต่างประเทศ 115 45 21 21 10 11 4 3 0 87 75.65 
10.อ่านออกเขียนได้ 115 54 23 7 10 9 6 6 0 84 73.04 
11.หน้าที่พลเมือง 115 61 29 17 4 2 1 1 0 107 93.04 
12.ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

115 43 22 12 19 11 5 3 0 77 66.96 

รวม 1265 630.00 280.00 169.00 81.00 53.00 24.00 28.00 0.00 1079 85.30 
ร้อยละ 100 49.80 22.13 13.36 6.40 4.19 1.90 2.21 0.00 85.30   



๙๕ 

 

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้เรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 256๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 จ านวน
นักเรียนที่
ได้ระดับดี

ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียนที่
ได้ระดับดี

ขึ้นไป 

จ านวน
ผู้เรียน

ทั้งหมด(คน) 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ (คน) 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0   

1.ภาษาไทย 122 52 17 17 16 9 7 4 0 86 70.49 

2.คณิตศาสตร์ 122 43 17 21 21 10 7 3 0 81 66.39 

3.วิทยาศาสตร์ 122 23 19 21 23 16 10 10 0 63 51.64 

4.สังคมศึกษาฯ 122 31 17 24 21 14 11 4 0 72 59.02 

5.ประวัติศาสตร์ 122 23 11 30 16 16 18 8 0 64 52.46 

6.สุขศึกษาและพลศึกษา 122 65 16 17 7 16 0 1 0 98 80.33 

7.ศิลปะ 122 35 60 22 5 0 0 0 0 117 95.90 

8.การงานอาชีพฯ 122 43 32 25 20 2 0 0 0 100 81.97 

9.ภาษาต่างประเทศ 122 42 21 15 21 12 5 6 0 78 63.93 

10.อ่านออกเขียนได้ 122 65 17 14 10 6 6 4 0 96 78.69 

11.หน้าที่พลเมือง 122 71 11 21 13 4 2 0 0 103 84.43 
12.ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 122 43 16 19 14 12 11 5 2 78 63.93 

รวม 1342 493.00 238.00 227.00 173.00 105.00 66.00 40.00 0.00 958 71.39 

ร้อยละ 100 36.74 17.73 16.92 12.89 7.82 4.92 2.98 0.00 71.39  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 

 

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้เรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
จ านวน
นักเรียน
ที่ไดร้ะดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียน
ที่ได้

ระดับดี
ขึ้นไป 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด
(คน) จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ (คน) 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0   

1.ภาษาไทย 138 11 32 56 32 7 0 0 0 99 71.74 
2.คณิตศาสตร์ 138 33 22 29 27 13 8 6 0 84 60.87 
3.วิทยาศาสตร์ 138 8 16 23 31 29 22 9 0 47 34.06 
4.วิทยาการค านวณ 138 4 16 17 58 43 0 0 0 37 26.81 
4.สังคมศึกษาฯ 138 21 17 25 21 24 24 6 0 63 45.65 
5.ประวัติศาสตร์ 138 10 12 23 22 27 37 7 0 45 32.61 
6.สุขศึกษาและพลศึกษา 138 50 73 15 0 0 0 0 0 138 100 
7.ศิลปะ 138 46 45 37 10 0 0 0 0 128 92.75 
8.การงานอาชีพ 138 40 40 38 9 10 1 0 0 118 85.51 
9.ภาษาต่างประเทศ 138 24 18 25 19 19 18 15 0 67 48.55 
10.อ่านออกเขียนได้ 138 86 24 11 8 6 3 0 0 121 87.68 
11.หน้าที่พลเมือง 138 31 17 38 19 23 7 3 0 86 62.32 

รวม 1656 364.00 332.00 337.00 256.00 201.00 120.00 46.00 0.00 1033 62.38 
ร้อยละ 10๐ 21.98 20.05 20.35 15.46 12.14 7.25 2.78 0.00 62.38   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 

 

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้เรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 256๒ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียนที่
ได้ระดับดี

ขึ้นไป 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด
(คน) 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ (คน) 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 
1.ภาษาไทย 141 24 17 25 23 19 14 19 0 66 46.81 
2.คณิตศาสตร์ 141 27 23 22 28 20 12 9 0 72 51.06 
3.วิทยาศาสตร์ 141 23 39 45 24 6 1 3 0 107 75.89 
4.วิทยาการค านวณ 141 46 21 25 23 14 8 4 0 92 65.25 
4.สังคมศึกษาฯ 141 37 25 19 21 12 10 17 0 81 57.45 
5.ประวัติศาสตร์ 141 46 28 28 17 6 7 9 0 102 72.34 
6.สุขศึกษาและพลศึกษา 141 34 93 14 0 0 0 0 0 141 100 
7.ศิลปะ 141 55 24 43 19 0 0 0 0 122 86.52 
8.การงานอาชีพ 141 34 18 10 17 22 18 22 0 62 43.97 
9.ภาษาต่างประเทศ 141 36 26 28 22 18 6 5 0 90 63.83 
10.อ่านออกเขียนได้ 141 92 15 14 8 6 2 4 0 121 85.82 
11.หน้าที่พลเมือง 141 36 20 25 27 23 7 3 0 81 57.45 

รวม 1692 490.00 349.00 298.00 229.00 146.00 85.00 95.00 0.00 1137 67.20 
ร้อยละ 100 28.96 20.63 17.61 13.53 8.63 5.02 5.61 0.00 67.20   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 

 

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้เรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 256๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน

นักเรียนที่
ได้ระดับดี

ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียน
ที่ได้

ระดับดี
ขึ้นไป 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด
(คน) 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ (คน) 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 
1.ภาษาไทย 127 12 8 30 8 27 27 15 0 50 39.37 
2.คณิตศาสตร ์ 127 37 5 17 10 15 11 32 0 59 46.46 
3.วิทยาศาสตร์ 127 18 33 39 22 11 2 2 0 90 70.87 
4.สังคมศึกษาฯ 127 40 24 21 20 8 7 7 0 85 66.93 
5.ประวัติศาสตร ์ 127 26 24 21 14 11 13 18 0 71 55.91 
6.สุขศึกษาและพลศึกษา 127 55 25 27 10 8 2 0 0 107 84.25 
7.ศิลปะ 127 32 43 40 12 0 0 0 0 115 90.55 
8.การงานอาชีพฯ 127 63 21 20 13 5 4 1 0 104 81.89 
9.ภาษาต่างประเทศ 127 32 20 18 18 21 13 5 0 70 55.12 
10.อ่านออกเขียนได้ 127 58 14 17 17 7 9 5 0 89 70.08 
11.หน้าท่ีพลเมือง 127 33 20 20 24 21 9 0 0 73 57.48 

รวม 1397 406.00 237.00 270.00 168.00 134.00 97.00 85.00 0.00 913 65.35 
ร้อยละ 100 29.06 16.96 19.33 12.03 9.59 6.94 6.08 0.00 65.35   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 

 

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้เรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 256๒ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ที่ได้ผลการเรียนระดับดี
ขึ้นไป 

ผลการ
เรียน
เฉลี่ย 

S.D. 
นักเรียนที่ได้ดีขึ้น

ไป 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม   จ านวน ร้อยละ 

1.ภาษาไทย 773 222 123 164 94 73 53 44 0 773 2.99 0.91 509 65.85 
2.คณิตศาสตร ์ 773 275 116 115 107 61 42 57 0 773 3.05 0.96 506 65.46 
3.วิทยาศาสตร ์ 773 215 149 157 118 69 37 28 0 773 3.06 0.84 521 67.40 
4.สังคมศึกษา 773 264 121 124 104 65 57 38 0 773 3.06 0.93 509 65.85 
5.สุขศึกษาและพลศึกษา 773 359 247 94 29 34 5 5 0 773 3.54 0.59 700 90.56 
6.ศิลปะ 773 340 219 162 52 0 0 0 0 773 3.55 0.48 721 93.27 
7.การงานอาชีพฯ 773 321 196 110 61 39 23 23 0 773 3.35 0.78 627 81.11 
8.ภาษาต่างประเทศ 773 256 132 122 98 84 47 34 0 773 3.07 0.91 510 65.98 

รวม 6184 2252 1303 1048 663 425 264 229 0 6184 25.67 0.84 4603 595.47 

ร้อยละเฉลี่ย 100 36.42 21.07 16.95 10.72 6.87 4.27 3.70 0.00 100 3.21   74.43 74.43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 

 

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้เรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับประถมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 256๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับดีขึ้นไป ร้อยละ
เฉลี่ยของ
กลุ่มสาระ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

1.ภาษาไทย 773 85.38 84.35 70.49 71.74 46.81 39.37 65.85 
2.คณิตศาสตร์ 773 89.23 81.74 66.39 60.87 51.06 46.46 65.46 
3.วิทยาศาสตร์ 773 84.62 90.43 51.64 34.06 75.89 70.87 67.40 
4.สังคมศึกษาฯ 773 87.69 81.74 59.02 26.81 65.25 66.93 65.85 
๕.สุขศึกษาและพลศึกษา 773 90.00 86.09 80.33 32.61 72.34 84.25 90.56 
๖.ศิลปะ 773 96.92 98.26 95.90 100 100 90.55 93.27 
๗.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 773 100 98.26 81.97 92.75 86.52 81.89 81.11 
๕.ภาษาต่างประเทศ 773 90.77 75.65 63.93 85.51 43.97 55.12 65.98 

รวม 6184 85.38 73.04 78.69 48.55 63.83 70.08 595.47 

ร้อยละเฉลี่ย 100 94.62 93.04 84.43 87.68 85.82 57.48 74.43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 

 

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้เรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 256๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 
จ านวน

นักเรียนที่
ได้ระดับดี

ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียนที่
ได้ระดับดี

ขึ้นไป 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด(คน) 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ (คน) 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 
1.ภาษาไทย 74 2 5 20 26 17 3 1 0 27 36.49 
2.คณิตศาสตร์ 74 20 21 8 10 9 3 3 0 49 66.22 
3.วิทยาศาสตร์ 74 13 8 5 6 9 3 30 0 26 35.14 
4.วิทยาการค านวณ 74 11 5 14 9 10 8 17 0 30 40.54 
5.สังคมศึกษาฯ 74 17 16 19 15 5 2 0 0 52 70.27 
6.ประวัติศาสตร์ 74 0 0 18 38 17 1 0 0 18 24.32 
7.สุขศึกษาและพลศึกษา 74 17 26 15 2 7 4 3 0 58 78.38 
8.ศิลปะ 74 25 20 10 10 4 4 1 0 55 74.32 
9.การงานอาชีพฯ 74 24 14 4 15 5 5 7 0 42 56.76 
10.ภาษาต่างประเทศ 74 15 7 13 13 14 8 4 0 35 47.30 
11.อ่านออกเขียนได้ 74 29 14 8 10 6 3 4 0 51 68.92 
12.หน้าที่พลเมือง 74 0 4 24 31 14 1 0 0 28 37.84 
13 คอมพิวเตอร์กราฟิก 74 55 10 7 2 0 0 0 0 72 97.30 
14..ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 74 6 11 16 28 7 5 1 0 33 44.59 

รวม 1036 234 161 181 215 124 50 71 0 576 55.60 

ร้อยละ 100 22.59 15.54 17.47 20.75 11.97 4.83 6.85 0.00 55.60   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 

 

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้เรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน

นักเรียนที่ได้
ระดับดีขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียนที่
ได้ระดับดี

ขึ้นไป 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด(คน) 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ (คน) 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 
1.ภาษาไทย 66 7 19 17 18 3 2 0 0 43 65.15 
2.คณิตศาสตร์ 66 18 8 9 7 11 7 6 0 35 53.03 
3.วิทยาศาสตร์ 66 3 3 16 19 10 15 0 0 22 33.33 
4.วิทยาการค านวณ 66 18 12 11 10 11 4 0 0 41 62.12 
5.สังคมศึกษาฯ 66 6 12 21 7 9 6 5 0 39 59.09 
6.ประวัติศาสตร์ 66 0 8 18 16 24 0 0 0 26 39.39 
7.สุขศึกษาและพลศึกษา 66 9 8 20 14 11 4 0 0 37 56.06 
8.ศิลปะ 66 15 5 3 3 40 0 0 0 23 34.85 
9.การงานอาชีพฯ 66 16 9 12 5 6 6 12 0 37 56.06 
10.ภาษาต่างประเทศ 66 24 11 11 6 9 5 0 0 46 69.70 
11.อ่านออกเขียนได้ 66 4 13 14 10 13 9 3 0 31 46.97 
12.หน้าที่พลเมือง 66 9 14 14 6 23 0 0 0 37 56.06 
13.คอมพิวเตอร์กราฟิก 66 8 11 7 10 14 9 7 0 26 39.39 
14.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 66 5 6 18 13 7 14 3 0 29 43.94 

รวม 924 142 139 191 144 191 81 36 0 472 51.08 
ร้อยละ 100 15.37 15.04 20.67 15.58 20.67 8.77 3.90 0.00 51.08   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 

 

 
ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้เรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 

ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 
จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียน
ที่ได้

ระดับดี
ขึ้นไป 

จ านวน
ผู้เรียน

ทั้งหมด(คน) 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ (คน) 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 
1.ภาษาไทย 59 3 7 25 10 12 2 0 0 35 59.32 
2.คณิตศาสตร์ 59 12 5 11 7 6 7 11 0 28 47.46 
3.วิทยาศาสตร์ 59 7 12 12 8 7 6 7 0 31 52.54 
4.วิทยาการค านวณ 59 17 4 11 6 8 4 9 0 32 54.24 
5.สังคมศึกษาฯ 59 14 19 17 6 2 0 1 0 50 84.75 
6.ประวัติศาสตร์ 59 0 0 1 18 33 6 1 0 1 1.69 
7.สุขศึกษาและพลศึกษา 59 20 14 14 8 1 0 2 0 48 81.36 
8.ศิลปะ 59 33 13 4 2 5 1 1 0 50 84.75 
9.การงานอาชีพฯ 59 24 9 6 11 3 3 3 0 39 66.10 
10.ภาษาต่างประเทศ 59 1 5 6 9 17 12 9 0 12 20.34 
11.อ่านออกเขียนได้ 59 15 10 12 11 9 1 1 0 37 62.71 
12.หน้าที่พลเมือง 59 22 15 15 6 0 0 1 0 52 88.14 
13.คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผังงาน 59 15 5 18 11 8 1 1 0 38 64.41 
14.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 59 13 10 11 11 9 5 0 0 34 57.63 

รวม 826 196 128 163 124 120 48 47 0 487 58.96 
ร้อยละ 100 23.73 15.50 19.73 15.01 14.53 5.81 5.69 0.00 58.96   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 

 

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้เรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนท่ี 2 
จ านวน

นักเรียนที่
ได้ระดับดี

ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียน
ที่ได้

ระดับดี
ขึ้นไป 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด(คน) 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ (คน) 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 
1.ภาษาไทย 59 8 7 14 13 10 5 2 0 29 49.15 
2.คณิตศาสตร ์ 59 21 5 15 5 10 1 2 0 41 69.49 
3.วิทยาศาสตร์ 59 3 3 11 15 14 8 5 0 17 28.81 
4.วิทยาการค านวณ 59 14 9 18 8 6 4 0 0 41 69.49 
5.สังคมศึกษาฯ 59 14 14 16 9 3 3 0 0 44 74.58 
6.ประวัติศาสตร ์ 59 1 0 2 15 41 0 0 0 3 5.08 
7.สุขศึกษาและพลศึกษา 59 17 14 18 4 2 2 2 0 49 83.05 
8.ศิลปะ 59 4 19 12 0 0 24 0 0 35 59.32 
9.การงานอาชีพฯ 59 14 10 5 4 6 7 12 1 29 49.15 
10.ภาษาต่างประเทศ 59 2 5 6 11 10 7 18 0 13 22.03 
11.อ่านออกเขียนได้ 59 4 9 17 16 5 7 1 0 30 50.85 
12.หน้าท่ีพลเมือง 59 8 23 16 5 6 1 0 0 47 79.66 
13.การจัดการฐานข้อมูล
เบื้องต้น 

59 21 21 5 6 4 0 2 0 47 79.66 
14.ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

59 7 8 16 7 5 7 9 0 31 52.54 
รวม 826 138 147 171 118 122 76 53 1 456 55.21 

ร้อยละ 100 17 17.80 21 14.29 14.77 9.20 6.4 0.1 55.21   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 

 

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้เรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1 
จ านวน

นักเรียนที่
ได้ระดับดี

ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียนที่
ได้ระดับดี

ขึ้นไป 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด(คน) 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ (คน) 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 
1.ภาษาไทย 70 6 7 21 15 12 8 1 0 34 48.57 
2.คณิตศาสตร์ 70 21 11 9 9 8 4 8 0 41 58.57 
3.วิทยาศาสตร์ 70 24 13 11 5 6 7 4 0 48 68.57 
4.สังคมศึกษาฯ 70 27 22 11 2 4 3 1 0 60 85.71 
5.ประวัติศาสตร์ 70 17 16 6 9 2 3 17 0 39 55.71 
6.สุขศึกษาและพลศึกษา 70 13 13 26 11 7 0 0 0 52 74.29 
7.ศิลปะ 70 26 10 14 8 5 2 5 0 50 71.43 
8.การงานอาชีพฯ 70 32 13 10 5 3 6 1 0 55 78.57 
9.เทคโนโลยีฯ 70 8 22 12 8 6 7 7 0 42 60.00 
10.ภาษาต่างประเทศ 70 5 7 8 18 14 10 8 0 20 28.57 
11.อ่านออกเขียนได้ 70 26 19 6 12 5 2 0 0 51 72.86 
12.หน้าที่พลเมือง 70 24 8 12 11 3 1 11 0 44 62.86 
13.คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นเบื้องต้น 70 51 11 5 2 1 0 0 0 67 95.71 
14.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 70 12 13 16 11 18 0 0 0 41 58.57 

รวม 980 292 185 167 126 94 53 63 0 644 65.71 
ร้อยละ 100 30 18.88 17 12.86 9.6 5.41 6.4 0 65.71   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 

 

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้เรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน

นักเรียนที่
ได้ระดับดี

ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียนที่
ได้ระดับดี

ขึ้นไป 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด(คน) 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ (คน) 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 
1.ภาษาไทย 68 14 12 11 10 10 8 3 0 37 54.41 
2.คณิตศาสตร์ 68 16 4 8 7 12 12 9 0 28 41.18 
3.วิทยาศาสตร์ 68 6 5 15 17 13 5 7 0 26 38.24 
4.สังคมศึกษาฯ 68 36 15 11 5 1 0 0 0 62 91.18 
5.ประวัติศาสตร์ 68 23 8 10 7 6 7 7 0 41 60.29 
6.สุขศึกษาและพลศึกษา 68 25 11 19 7 1 4 1 0 55 80.88 
7.ศิลปะ 68 17 15 15 9 9 2 1 0 47 69.12 
8.การงานอาชีพฯ 68 16 10 9 11 10 6 6 0 35 51.47 
9.เทคโนโลยีฯ 68 3 1 10 32 22 0 0 0 14 20.59 
10.ภาษาต่างประเทศ 68 8 11 5 14 10 13 7 0 24 35.29 
11.อ่านออกเขียนได้ 68 3 3 9 14 19 7 13 0 15 22.06 
12.หน้าที่พลเมือง 68 24 6 17 12 4 0 5 0 47 69.12 
13.การออกแบบเว็บไซต์ 68 8 25 16 16 3 0 0 0 49 72.06 
14.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 68 6 8 19 13 12 7 3 0 33 48.53 

รวม 952 205 134 174 174 132 71 62 0 513 53.89 
ร้อยละ 100 22 14.08 18 18.28 14 7.46 6.5 0 53.89   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

 

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้เรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ย
สองเทอม
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละเฉลี่ย
ของกลุ่มสาระ 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
1.ภาษาไทย 198 50.82 54.24 51.49       52.18 
2.คณิตศาสตร์ 198 59.62 58.47 49.87       55.99 
3.วิทยาศาสตร์ 198 34.23 40.68 53.40       42.77 
4.วิทยาการค านวณ 129 51.33 61.86         56.60 
5.สังคมศึกษาฯ 198 64.68 79.66 88.45       77.60 
6.ประวัติศาสตร์ 198 31.86 3.39 58.00       31.08 
7.สุขศึกษาและพลศึกษา 198 67.22 82.20 77.58       75.67 
8.ศิลปะ 198 54.59 72.03 70.27       65.63 
9.การงานอาชีพฯ 198 56.41 57.63 65.02       59.69 
10.ภาษาต่างประเทศ 198 58.50 21.19 31.93       37.21 

รวม 1911 529.26 531.36 546.03       554.41 

ร้อยละเฉลี่ย 178.52 58.81 59.04 60.67       59.51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 

 

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้เรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละเฉลี่ย

ของกลุ่มสาระ ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 

จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 
1.ภาษาไทย 971 773 65.85 198 52.18 63.06 
2.คณิตศาสตร์ 971 773 65.46 198 55.99 63.53 
3.วิทยาศาสตร์ 971 773 67.40 198 42.77 62.38 
4.สังคมศึกษาฯ 902 773 65.85 129 56.60 64.52 
5.สุขศึกษาและพลศึกษา 971 773 90.56 198 77.60 87.91 
6.ศิลปะ 971 773 93.27 198 31.08 80.59 
7.การงานอาชีพฯ 971 773 81.11 198 75.67 80.00 
8.ภาษาต่างประเทศ 971 773 65.98 198 65.63 65.91 

ร้อยละเฉลี่ย     74.43   59.51 70.99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

รายละเอียดผลการทดสอบระดับชาติ(O-net) ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 

 

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3  
โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 

ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ(O-net) ปีการศึกษา 2562  
มีค่า T-score ≥ 40.00 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ป.6 ม.3 รวม 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียนที่
T-score 

>=40.00 

ร้อยละ 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียนที่
T-score 

>=40.00 

ร้อยละ 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียนที่
T-score 

>=40.00 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 127 118 92.91 71 63 88.73 198 181 91.41 

คณิตศาสตร์ 127 113 88.98 71 66 92.96 198 179 90.40 

วิทยาศาสตร์ 127 121 95.28 71 66 92.96 198 187 94.44 

ภาษาอังกฤษ 127 124 97.64 71 69 97.18 198 193 97.47 

รวมทุกวิชา 127 102 80.31 71 54 76.06 198 156 78.79 

 
 

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีท่ี 3  
โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 

ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ(O-net) ปีการศึกษา 256๑  
มีค่า T-score ≥ 40.00 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ป.6 ม.3 รวม 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียนที่
T-score 

>=40.00 

ร้อยละ 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียนที่
T-score 

>=40.00 

ร้อยละ 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียนที่
T-score 

>=40.00 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 128 120 93.75 67 58 86.57 195 178 91.28 

คณิตศาสตร์ 128 121 94.53 67 59 88.06 195 180 92.31 

วิทยาศาสตร์ 128 121 94.53 67 62 92.54 195 183 93.85 

ภาษาอังกฤษ 128 124 96.88 67 60 89.55 195 184 94.36 

รวมทุกวิชา 128 108 84.38 67 45 67.16 195 153 78.46 

 



๑๑๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

แบบรวบรวมข้อมูลมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 

 

 
 
 
 

โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) สังกัด ส านักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัด ชลบุรี 
วันที่ประเมิน............................... 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก : ระดับคุณภาพ   ก าลังพัฒนา      ปานกลาง  ดี   ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา   
1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง    
2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้                     
3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม   
4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 

 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 
ประเด็นพิจารณาข้อท่ี 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง  สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานจ านวน ๕ ข้อ 

มาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

1.1.๑ ร้อยละของเด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไป
ตามเกณฑ์กรมอนามัย 

- ก.ส่งเสริมและพัฒนาด้านร่างกาย 
- ก.กีฬาพาสุขภาพดี 
- แบบบันทึกตรวจสุขภาพ 
- แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กอนุบาล 
- แบบบันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

86 91.60  

 

๑.1.2 ร้อยละของเด็กเคล่ือนไหวร่างกาย
คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้ 

- ก.ส่งเสริมและพัฒนาด้านร่างกาย 
- ก.กีฬาพาสุขภาพดี 
- กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
- แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กอนุบาล 
- แบบบันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

86 94.80  

 

๑.๑.๓ ร้อยละของเด็กใช้มือ-ตาประสานสัมพันธ์
กัน 

- ก.ส่งเสริมและพัฒนาด้านร่างกาย 
- กิจกรรมฟัง พูด อ่านเขียนรักเรียนภาษา 
- ก.กีฬาพาสุขภาพดี 
- กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
- แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กอนุบาล 
- แบบบันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

86 96.00  

 



๑๑๔ 

 

๑.๑.๔ ร้อยละของเด็กมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตน 

- ก.ส่งเสริมและพัฒนาด้านร่างกาย 
- ก.หนูน้อยรักสะอาด 
- ก.กีฬาพาสุขภาพดี 
- กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
- แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กอนุบาล 
- แบบบันทึกการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

86 97.60  

 

๑.๑.๕ร้อยละของเด็กรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น 

- ก.ส่งเสริมและพัฒนาด้านร่างกาย 
- กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
- ก.กีฬาพาสุขภาพดี 
- แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กอนุบาล 
- แบบบันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

86 91.60  

 

เฉล่ีย  86 95.47   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 

 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 
ประเด็นพิจารณาข้อท่ี 1.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานจ านวน ๔ ข้อ 

มาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

๑.๒.๑ ร้อยละของเด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงออก
ทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 

- ก.ส่งเสริมและพัฒนาด้าน อารมณ์ จิตใจ 
- ก. เด็กกล้าท้าฝัน 
- กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
- แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กอนุบาล 
- แบบบันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

87 96.80  

 

๑.๒.๒ ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจกล้าแสดงออก - ก.ส่งเสริมและพัฒนาด้าน อารมณ์ จิตใจ 
- ก.เด็กกล้าท้าฝัน 
- ก.กระดาษแปลงร่าง 
- กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
- แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กอนุบาล 
- แบบบันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

87 88.66  

 

๑.๒.๓ ร้อยละของเด็กมีคุณธรรมจริยธรรม และ
จิตใจท่ีดีงาม  

- ก.ส่งเสริมและพัฒนาด้าน อารมณ์ จิตใจ 
- กิจกรรมคุณหนูคู่คุณธรรม 
- กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
- แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กอนุบาล 
- แบบบันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

87 96.80  

 



๑๑๖ 

 

๑.๒.๔ ร้อยละของเด็กสนใจ มีความสุขกับศิลปะ 
ดนตรี และการเคล่ือนไหว 

- ก.ส่งเสริมและพัฒนาด้าน อารมณ์ จิตใจ 
- ก. เด็กกล้าท้าฝัน 
- ก. กระดาษแปลงร่าง 
- กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
- แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กอนุบาล 
- แบบบันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

87 95.60  

 

เฉล่ีย  87 94.74   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 

 

 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 
ประเด็นพิจารณาข้อท่ี 1.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม   สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานจ านวน ๔ ข้อ 

มาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

๑.๓.๑ ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจ าวัน 

- ก.ส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม 
- กิจกรรมเรารักเรียนรู้สู่ผู้น า 
- กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
- แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กอนุบาล 
- แบบบันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

85 97.60  

 

๑.๓.๒ ร้อยละของเด็กมีวินัยในตนเอง ประหยัด
และพอเพียง 

- ก.ส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม 
- ก.เรารักเรียนรู้สู๋ผู้น า 
- ก.นักประหยัดวัยใส 
- กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
- แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กอนุบาล 
- แบบบันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

85 96.80  

 

๑.๓.๓ ร้อยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย 

- ก.ส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม 
- ก.คุณหนูคู่คุณธรรม 
- ก.หนูน้อยมารยาทงาม 
- ก.ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
- กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 

85 97.20  

 



๑๑๘ 

 

- แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กอนุบาล 
- แบบบันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๓.๔ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น - ก.ส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม 
- ก.เรารักเรียนรู้สู่ผู้น า 
- ก.คุณหนูคู่คุณธรรม 
- ก.หนูน้อยมารยาทงาม 
- ก.ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
- กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
- แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กอนุบาล 
- แบบบันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

85 95.60  

 

เฉล่ีย  85 97.89   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 

 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 
ประเด็นพิจารณาข้อท่ี 1.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานจ านวน ๖ ข้อ 

มาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไมบ่รรล ุ

๑.๔.๑ ร้อยละของเด็กสนทนาโต้ตอบและ
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 

- ก.ส่งเสริมและพัฒนาด้านสติปัญญา 
- ก. กระดาษแปลงร่าง 
- ก. คุณหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
- ก. ฟัง พูด อ่าน เขียน รักเรียนภาษา 
- กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
- แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กอนุบาล 
- แบบบันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

84 93.60  

 

๑.๔.๒ ร้อยละของเด็กอ่านและเขียนภาพ
สัญลักษณ์ได้ 

- ก.ส่งเสริมและพัฒนาด้านสติปัญญา 
- ก. ฟัง พูด อ่าน เขียน รักเรียนภาษา 
- ก. กระดาษแปลงร่าง 
- ก. คุณหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
- กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
- ผลงานเด็ก 
- แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กอนุบาล 
- แบบบันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

84 96.00  

 

๑.๔.๓ ร้อยละของเด็กมีความสามารถในการ
คิดรวบยอด 

- ก. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสติปัญญา 
- ก. นักวิทยาศาสตร์น้อย 

84 93.20  
 



๑๒๐ 

 

- ก. นักคิดคณิตตัวน้อย 
- ก. คุณหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
- ก. ฟัง พูด อ่าน เขียน รักเรียนภาษา 
- กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
- ผลงานเด็ก 
- แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กอนุบาล 
- แบบบันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๑.๔.๔ ร้อยละของเด็กมีความสามารถในการ
คิดเชิงเหตุผล 

- ก.ส่งเสริมและพัฒนาด้านสติปัญญา 
- ก. นักวิทยาศาสตร์น้อย 
- ก. นักคิดคณิตตัวน้อย 
- กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
- ผลงานเด็ก 
- แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กอนุบาล 
- แบบบันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

84 93.93  

 

๑.๔.๕ ร้อยละของเด็กมีความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 

- ก.ส่งเสริมและพัฒนาด้านสติปัญญา 
- ก. นักวิทยาศาสตร์น้อย 
- ก. นักคิดคณิตตัวน้อย 
- ก.โครงงาน 
- กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
- ผลงานเด็ก 
- แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กอนุบาล 
- แบบบันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

84 90.00  

 



๑๒๑ 

 

๑.๔.๖ ร้อยละของเด็กมีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

- ก.ส่งเสริมและพัฒนาด้านสติปัญญา 
- ก. กระดาษแปลงร่าง 
- ก. คุณหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
- ก. โครงงาน 
- กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
- ผลงานเด็ก 
- แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กอนุบาล 
- แบบบันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

84 92.40  

 

เฉล่ีย  84 94.06   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 

 

 
 
 
 

โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) สังกัด ส านักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัด ชลบุรี 
วันที่ประเมิน............................... 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ :  
ระดับคณุภาพ  ก าลังพัฒนา      ปานกลาง  ดี   ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม 

 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา   
๑. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   
๒. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน   
๓. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์   
๔. จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ   
๕. ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์   
๖. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   

 
 

 
 
 

 



๑๒๓ 

 

 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาข้อท่ี ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานจ านวน ๑ ข้อ 

มาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

๒.๑.๑ สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยท่ี
ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับ 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และบริบทของท้องถิ่น 

- หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
- เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
- แบบประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนเมือง
พัทยา 2 
- รายงายการใช้แผนการจัดประสบการณ์ 

ดีเลิศ ดีเลิศ  

 

เฉล่ีย  ดีเลิศ ดีเลิศ   
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาข้อท่ี ๒.๒ สถานศึกษาจัดให้มีครูครบทุกช้ันเรียน สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานจ านวน ๒ ข้อ 

มาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

๒.๒.๑ สถานศึกษาจัดให้มีครูประจ าช้ันทุกช้ันเรียน - ค าส่ังแต่งต้ังพนักงานครูปฏิบัติหน้าท่ีครูประจ าช้ันเรียน 
 - ตารางแสดงอัตราก าลังครูต่อนักเรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ  
 

๒.๒.๒ สถานศึกษาจัดครูท่ีจบการศึกษาปฐมวัยหรือ
มีประสบการณ์ด้านการจัดประสบการณ์ 
ปฐมวัยไม่น้อยกว่า 5 ปี 

- แบบส ารวจวุฒิการศึกษา 
 

ดีเลิศ ดีเลิศ  
 

เฉล่ีย  ดีเลิศ ดีเลิศ   



๑๒๔ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาข้อท่ี ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานจ านวน ๒ ข้อ 

มาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

๒.๓.๑ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทุกคนได้มีการพัฒนา
อย่างน้อย 20 ช่ัวโมงต่อปี 

- แบบสรุปรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
- ค าส่ังอบรม 

ดีเลิศ ดีเลิศ   

๒.๓.๒ สถานศึกษาจัดให้ครูเข้าร่วม PLC อย่างน้อย 2 
ครั้งต่อปีการศึกษา 

- ตารางนิเทศ PLC 
- บันทึกการปฏิบัติการสอนและการนิเทศเชิงรุกแบบช้ีแนะ
และการเป็นพี่เล้ียงด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่าน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Logbook) 

ดีเลิศ ดีเลิศ  

 

เฉล่ีย  ดีเลิศ ดีเลิศ   
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาข้อท่ี ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานจ านวน ๑ ข้อ 

มาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

๒.๔.๑ สถานศึกษามีผลการประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

- ค.พัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
- สอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง ครู และบุคคลากร
ต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายใน –ภายนอกอาคารอนุบาล 
- แบบประเมินห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้
- แบบสรุปการประเมินห้องเรียน 
- แบบประเมินมุมจัดประสบการณ์ในห้องเรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ  

 

เฉล่ีย  ดีเลิศ ดีเลิศ   



๑๒๕ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาข้อท่ี ๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู  
สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานจ านวน ๑ ข้อ 

มาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

๒.๕.๑ สถานศึกษามีการสนับสนุน ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 
ส าหรับการจัดประสบการณ์อย่างครบถ้วน 

- แบบส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ และส่ือเทคโนโลยี 
- สรุปแบบส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ และส่ือเทคโนโลยี 
- แบบบันทึกการใช้ส่ือ 
- สรุปผลการใช้ส่ือ  - ภาพการใช้ส่ือ 

ดีเลิศ ดีเลิศ  

 

เฉล่ีย  ดีเลิศ ดีเลิศ   
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาข้อท่ี ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานจ านวน ๑ ข้อ 

มาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

๒.๖.๑ สถานศึกษามีการบริหารคุณภาพโดยใช้
กระบวนการ PDCA 

- แผนการปฏิบัติการประจ าปี 
- วางแผนวิเคราะห์ 
- จัดแผนงานปฏิบัติงาน - แนวปฏิบัติงาน 
- ติดตามตรวจสอบ 
- สรุปผล/ปรับปรุง 
- ค าส่ัง/บันทึกการประชุม 
- สรุปโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย - ภาพถ่าย 

ดีเลิศ ดีเลิศ   

เฉล่ีย  ดีเลิศ ดีเลิศ   



๑๒๖ 

 

 
 

 
 
 

โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) สังกัด ส านักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัด ชลบุรี 
วันที่ประเมิน............................... 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ :  
ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา      ปานกลาง  ดี   ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม 

 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา   
๑. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ   
๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข   
๓. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย   
๔. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก   

 
 
 

 
 
 



๑๒๗ 

 

 
 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณาข้อท่ี ๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานจ านวน ๒ ข้อ 

มาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

๓.๑.๑ ร้อยละของครูมีและใช้แผนจัดประสบการณ์
ตามแนวคิด STEM อย่างน้อย 2 เรื่องต่อปี 
การศึกษา 

- แบบส ารวจแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ตามแนวคิด STEM 
- แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิด 
STEM 
- แบบวิเคราะห์แผนการการจัดประสบการณ์ตาม
แนว STEM ระดับปฐมวัย 
- แบบวิเคราะห์ส่วนประกอบส าคัญของแผนการ
จัดประสบการณ์ตามแนว STEM 
- บันทึกหลังสอน 

๘๒ 100  

 

๓.๑.๒ ร้อยละของครูมีผลการประเมินการจัด
ประสบการณ์แบบ PLC อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

- ตารางนิเทศ PLC 
- บันทึกการปฏิบัติการสอนและการนิเทศเชิงรุก
แบบช้ีแนะและการเป็นพี่เล้ียงด้วยการพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพ (Logbook) 
- สรุปผลการนิเทศการสอน PLC 
- รายงานการประเมินตนเองของครู(Portfolio) 

๘๒ 100  

 

เฉล่ีย  ๘๒    
 



๑๒๘ 

 

 
 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณาข้อท่ี ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานจ านวน ๓ ข้อ 

มาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

๓.๒.๑ ร้อยละของครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาอย่างน้อย 

2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

- ก.ส่งเสริมและพัฒนาด้านสติปัญญาเด็ก
ปฐมวัย 
- ก.คุณหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
- บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอก
สถานศึกษา 
- สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอก
สถานศึกษา 

๘๒ 100  

 

๓.๒.๒ ร้อยละของครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างน้อย 
15 ครั้งต่อปีการศึกษา 

- ก.ส่งเสริมและพัฒนาด้านสติปัญญาเด็ก
ปฐมวัย 
- ก.คุณหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
- บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอก
สถานศึกษา 
- สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอก
สถานศึกษา 

๘๒ 100  

 

๓.๒.๓ ร้อยละของครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบโครงงานอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 
การศึกษา 

- โครงงานระดับอนุบาล 
- แบบส ารวจโครงงานอนุบาล 

 

๘๒ 100  

 

เฉล่ีย  ๘๒ 100   



๑๒๙ 

 

 
 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณาข้อท่ี ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานจ านวน ๒ ข้อ 

มาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

๓.๓.๑ ร้อยละของครูใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างน้อย 2 ประเภทต่อ 
หน่วยการเรียนรู ้

- แบบบันทึกการใช้ส่ือเทคโนโลยี 
- แบบสรุปผลบันทึกการใช้ส่ือเทคโนโลยี 

๘๒ 100  
 

๓.๓.๒ ร้อยละของครูมีผลการประเมินการจัด
ห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ในระดับ ดี ขึ้นไป 

ค.พัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมภายใน
สถานศึกษา 
- แบบประเมินห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้
- แบบสรุปการประเมินห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้
- แบบประเมินมุมจัดประสบการณ์ในห้องเรียน 
- แบบสรุปการประเมินห้องเรียน 

๘๒ 100  

 

เฉล่ีย  ๘๒ 100   
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 

 

 
 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
ประเด็นพิจารณาข้อท่ี ๓.๔ ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก สถานศึกษาก าหนด
มาตรฐานจ านวน ๓ ข้อ 

มาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

๓.๔.๑ ร้อยละของครูใช้วิธีประเมินพัฒนาการเด็ก
อย่างน้อย 2 วิธ ี

- แบบส ารวจวิธีประเมินพัฒนาการเด็กตามหน่วย
การเรียนรู ้
- ใบงานคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์(ประเมิน
พัฒนาการเด็กตามหน่วยกรเรียนรู้) 

๘๒ 100  

 

๓.๔.๒ ร้อยละของครูรายงานผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กให้ผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ
ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

- แบบบันทึกผู้ปกครองพบครูประจ าช้ัน 
- เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
- แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตลอดปี (อ.02)  
- บันทึกกิจกรรมประจ าวัน 

๘๒ 100  

 

๓.๔.๓ ร้อยละของครูท่ีน าผลการประเมินมาท า
วิจัยเพื่อพัฒนาผลการจัดประสบการณ์ของเด็ก
อย่างน้อย 2 เรื่องต่อปีการศึกษา 

- วิจัยในช้ันเรียน 
- แบบส ารวจวิจัยในช้ันเรียน 
- สรุปผลการการประเมินวิจัยในช้ันเรียน 

๘๒ 100  

 

เฉล่ีย  ๘๒ 100   
 
 



๑๓๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 

แบบรวบรวมข้อมูลมาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 

 

 
 

โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) สังกัด ส านักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัด ชลบุรี 
วันที่ประเมิน............................... 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก : ระดับคณุภาพ   ก าลังพัฒนา      ปานกลาง  ดี   ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา   

1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ   
2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา   
3 มีความสามารถในการสร้างวัตกรรม     
4 ความสามารถในการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร     
5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    
   ๕.๑ คะแนนสอบ RT   
   ๕.๒ คะแนนสอบ NT   
   ๕.๓ คะแนนสอบ O-NET   
6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ   
1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
1 การมีคุณลักษณะค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   
2 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   
3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   
4 มีความสุขภาวะทางร่างกายจิตสังคม     

 



๑๓๓ 

 

 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณาข้อที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานจ านวน ๖ ข้อ 

มาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

1.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินด้านการ
อ่าน และการเขียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

โครงการพัฒนาการอ่านเขียนของโรงเรียน 
- กิจกรรมอ่านเขียนเรียนคล่อง 

๘๕ ๘๔.๗๒   

2.ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีผล
การประเมินความสามารถในการอ่าน จาก
แบบทดสอบ RT  มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป   

-รายงานผลการประเมินความสามารถด้าน
การอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : 
RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

 

๘๙ ๙๓.๗๙   

3.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมิน
ความสามารถในการคิดผ่านการท าโครงงานใน
ระดับดีขึ้นไป 

- โครงการสง่เสริมความสามารถทางวิชาการเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนเมืองพัทยา ๒ (เจริญราษฎร์อุทิศ) กิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

๗๕ ๗๗.๙๔   

4.ร้อยละผู้เรียนท่ีมีระดับผลการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

-แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ 

๕๕ ๖๓.๕๔   

5.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีระดับผลการเรียนรายวิชา
ภาษาไทยอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

-แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ภาษาไทย 

๕๐ ๖๒.๙๗   

6.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีระดับผลการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

-แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

๕๐ ๖๐.๘๗   

เฉล่ีย  ๖๗.๓๓ ๗๓.๙๗   



๑๓๔ 

 

 
 
 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณาข้อที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
2.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานจ านวน ๒ ข้อ 

มาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

1. ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี   1- 6   
ท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการ 
คิดและแก้ปัญหา อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

- โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา ๒ (เจริญราษฎร์
อุทิศ) กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
แบบโครงงาน 

๗๕.๐๐ 76.15   

2. ร้อยละของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 3  ท่ีมี
ผลการประเมินมีผลการประเมินความสามารถใน
การคิดและแก้ปัญหา  อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

- โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา ๒ (เจริญราษฎร์
อุทิศ) กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
แบบโครงงาน 

๗๕.๐๐ 79.73   

เฉล่ีย  ๗๕.๐๐ 7๗.๙๔   
 
 
  
 



๑๓๕ 

 

 
 
 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณาข้อที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
3. มีความสามารถในการสร้างวัตกรรม  สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานจ านวน ๒ ข้อ 

มาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลงาน/ช้ินงาน/ส่ิงประดิษฐ์
ผ่านการท าโครงงานอย่างน้อย 1 ช้ินต่อปี   
 

โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา ๒ (เจริญราษฎร์
อุทิศ) 
       กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
แบบโครงงาน 

๗0 92.00  

 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลงาน/ช้ินงาน/ส่ิงประดิษฐ์
ผ่านการประเมินโครงงานอยู่ในระดับเหรียญ
ทองแดงขึ้นไป 
 

โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา ๒ (เจริญราษฎร์
อุทิศ) 
       กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
แบบโครงงาน 

๗0 82.66  

 

เฉล่ีย  ๗๐ 87.33   
 
 



๑๓๖ 

 

 
 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณาข้อที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
4. ความสามารถในการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานจ านวน ๑ ข้อ 

มาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

1. ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมิน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

- สรุปผลการประเมินความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ๗๕ 97.74   

เฉล่ีย  ๗๕ 97.74   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 

 

 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณาข้อที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานจ านวน ๓ ข้อ 

มาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

1. ร้อยละผู้เรียนมีผลการเรียนแต่ละรายวิชา 
ระดับดีขึ้นไป 

แบบรายงานสรุปผลการเรียน 
๖๐ ๖๙.๑๓   

2. ร้อยละผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผล
การประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
รายบุคคล มีคะแนน T-Score ท่ี 40 ข้ึนไป   

ผลสอบ O-NET รายบุคคล  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ๗๕ ๘๐.๓๑   

3. ร้อยละผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  มีผล
การประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
รายบุคคล มีคะแนน T-Score ท่ี 40 ข้ึนไป 

ผลสอบ O-NET รายบุคคล 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ๖๔ ๗๖.๐๖   

เฉล่ีย  ๖๖.๓๓ ๗๕.๑๗   
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 

 

 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณาข้อที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานจ านวน ๒ ข้อ 

มาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

1.ร้อยละของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นหรือประกอบอาชีพ 
 

1.กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ 
2.กิจกรรมติดตามผลนักเรียนท่ีจบการศึกษา 
     -แบบส ารวจความต้องการในการศึกษา
ต่อช้ัน ม.1 ของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
    -แบบสรุปความต้องการในการศึกษาต่อ
ช้ัน ม.1 ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 6 

๙๐ 94.6๒    

2.ร้อยละของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นหรือประกอบอาชีพ 
 

1.กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ 
2.กิจกรรมติดตามผลนักเรียนท่ีจบการศึกษา 
   -แบบส ารวจสถานศึกษาต่อของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
   -แบบสรุปสถานศึกษาต่อของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

๙๐ 98.55     

เฉล่ีย  9๐.๐๐ ๙๖.๕๘   
 
 



๑๓๙ 

 

 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณาข้อที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. มีคุณลักษณะค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานจ านวน ๔ ข้อ 

มาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

 - ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน (RT) 
อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

-รายงานผลการประเมินความสามารถด้าน
การอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : 
RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

๘๙ ๙๓.๗๙  
 

- ร้อยละของผู้เรียนท่ีใช้พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์
อุทิศ(บ้านนาเกลือ) เป็นแหล่งเรียนรู้ 

-โครงการแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์
อุทิศ (บ้านนาเกลือ)  
 

๙๖ ๙๖.๕๙  
 

- ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา และวันส าคัญ
ของชาติศาสนา พระมหากษัตริย์และประเพณีไทย 

-โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา 
-โครงการวันส าคัญของชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย ์และประเพณีไทย 

๙๑ ๙๓.๒๓  

 

- ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

-แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน ๙๘ ๙๘.๘๙  

 

เฉล่ีย  ๙๓.๕๐ ๙๕.๖๓   
 
 
 



๑๔๐ 

 

 
 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณาข้อที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
2. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานจ านวน ๑ ข้อ 

 

มาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

  ร้อยละของผู้เรียน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  
ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมต่อปีการศึกษา 

  - บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
ประเพณีไทย    
  -  โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และประเพณีไทย 

๙๐ ๙๒.๒๗   

เฉลี่ย  ๙๐ ๙๒.๒๗   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 

 

 
 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณาข้อที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานจ านวน ๓ ข้อ 

 

มาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

- ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี
ภายในของสถานศึกษา 

 

- กิจกรรมกีฬาสีภายในสถานศึกษา 
 
 

๙๕ 95.30   

- ร้อยละของผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมเข้า
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ของสถานศึกษา 
 

- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  
 ๙๕ 97.13   

- ร้อยละของผู้เรียน เข้าร่วม 
โครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย 

 

-โครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย 
 ๙๘ 99.59   

เฉล่ีย  ๙๖.๐๐ 97.34   
 
  
 
 
 



๑๔๒ 

 

 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณาข้อที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
4. มีความสุขภาวะทางร่างกายจิตสังคม  สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานจ านวน ๓ ข้อ 

  

มาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินภาวะทุพ
โภชนาการเป็นไปตามเกณฑ์กรมอนามัย  

-แบบสรุปผลการประเมินภาวะทาง
โภชนาการเป็นไปตามเกณฑ์กรมอนามัย 
-โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

๗๘ 78.89   

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถภาพ
ทางกายเป็นไปตามเกณฑ์กรมพลศึกษา 

-แบบสรุปผลการประเมินสมรรถภาพทางกาย
เป็นไปตามเกณฑ์กรมพลศึกษา 
-โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
-โครงการส่งเสริมทักษะทางการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

100 ๑๐๐   

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินจากแบบ
ประเมิน SDQ อยู่ในกลุ่มปกติ 

-แบบสรุปการประเมิน SDQ 
-โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

99 ๙๙.๖๙   

เฉล่ีย  ๙๒.๓๓ ๙๒.๘๖   
 
 
 
 
 



๑๔๓ 

 

 
 

โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) สังกัด ส านักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัด ชลบุรี 
วันที่ประเมิน............................... 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ :  

ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา      ปานกลาง  ดี   ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม 
 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา   
1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน   
2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   
3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย     
4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   
5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้   
6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   

 
 

 
 
 
 
 
 



๑๔๔ 

 

 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

1.  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน สถานศึกษาก าหนดจ านวนมาตรฐาน จ านวน ๑ ข้อ 
 

มาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ และบริบทของสถานศึกษา 

-แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี 
-แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
-โครงการตามแผนงาน  
-แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหาร
จัดการศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ   

เฉล่ีย  ดีเลิศ ดีเลิศ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๕ 

 

 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา สถานศึกษาก าหนดจ านวนมาตรฐาน จ านวน ๑ ข้อ 
 

มาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

- สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาโดยใช้กระบวนการเชิงระบบ PDCA 

- ค าส่ัง 
- บันทึกการประชุม 
- แบบประเมินกระบวนการบริหารและ
จัดการคุณภาพสถานศึกษา  
-ภาพถ่าย 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-  จัดท าแผนงาน 6 งาน 
-โครงการบริหารจัดการและพัฒนา
สถานศึกษา 
-โครงการนิเทศภายใน 
- โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ   

เฉล่ีย  ดีเลิศ ดีเลิศ   
 
 
 
 



๑๔๖ 

 

 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  สถานศึกษาก าหนดจ านวนมาตรฐาน จ านวน ๒ ข้อ 
 

มาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

สถานศึกษามีการรายงานผล(ประเมิน)การใช้
หลักสูตรสถานศึกษา 

โครงการจัดท าหลักสูตร และเอกสารประกอบ
หลักสูตรของสถานศึกษา 

ดี ดีเลิศ   

สถานศึกษาจัดกิจกรรมชุมนุมไม่น้อยกว่า 30 
ชุมนุม ต่อปีการศึกษา โดยครอบคลุมในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
 

กิจกรรมชุมนุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ดี ดีเลิศ   

เฉล่ีย  ดี ดีเลิศ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๗ 

 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ สถานศึกษาก าหนดจ านวนมาตรฐาน จ านวน ๒ ข้อ 
 

มาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและ
บุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญโดยใช้กระบวนการ
เชิงระบบ PDCAอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

โครงการนิเทศภายใน, โครงการส่งเสริม
ศักยภาพครูและบุคลากรในสถานศึกษา ดี ดีเลิศ   

สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและ
บุคลากร อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษาต่อ 

โครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา 

ดี ดีเลิศ   

เฉล่ีย  ดี ดีเลิศ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๘ 

 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

5.    จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาก าหนดจ านวนมาตรฐาน จ านวน ๓ ข้อ 
 

มาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและ
ภายนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

โครงการ 5 ส.,โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี
และส่ิงแวดล้อมภายในสถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ   

จัดสภาพแวดล้อมทางสังคมให้เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู ้

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ   

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและ
ภายนอกห้องเรียนให้มีความปลอดภัย 

 

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ดี ดีเลิศ   

เฉล่ีย  ดีเลิศ ดีเลิศ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 

 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

6.  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาก าหนดจ านวนมาตรฐาน จ านวน ๒ ข้อ 
 

มาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

1.สถานศึกษามีการด าเนินงานด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สถานศึกษา 
- สอบถามผู้รับบริการ 

ดี ดีเลิศ   

2.สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ให้มี
ระบบอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

- เวปไซต์ของโรงเรียนและเฟสบคุของ
โรงเรียน 
- อุปกรณ์ส่ือเทคโนโลยีในห้องเรียน 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- ติดต้ังอินเทอร์เน็ตความเร็ว 10 Mb จาก
ฐานส่งเมืองพัทยาตามห้องพักครู และ
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 

ดี ดีเลิศ   

เฉล่ีย  ดี ดีเลิศ   
 
 
 
 
 
 



๑๕๐ 

 

 
โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) สังกัด ส านักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัด ชลบุรี 

วันที่ประเมิน............................... 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ:  
ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา      ปานกลาง  ดี   ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม 

 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต   
2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้      
3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก     
4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน   
5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๑ 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 

มาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ร้อยละของครูวิเคราะห์ตัวชี้วัดและออกแบบการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกถูกต้องสมบูรณ์ 

- ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด 
- รายงานสรุปการปฏิบัติการสอนและการ
นิเทศเชิงรุกแบบช้ีแนะและการเป็นพี่เล้ียง 
ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกนัผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพ  ภาพถ่าย  

๘๕ ๙๕.๔๕   

ร้อยละของครูใช้เทคนิควิธีสอนการจัดการสอนเชิงรุก
อย่างน้อย 50 ช่ัวโมง ต่อปี 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- บันทึกหลังสอน 
- แบบนิเทศการสอน 

๘๐ 91.30   

ร้อยละของครูท่ีสอนผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ
ใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  

- แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
- บันทึกหลังสอน 
- บัญชีรายช่ือผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
- ภาพถ่าย 

๑๐๐ 100   

ร้อยละของครูเป็นท่ีปรึกษาโครงงานผ่านเกณฑ์
คณะกรรมการระดับดีขึ้นไป 

- รายช่ือครูท่ีปรึกษาโครงงาน 
- รูปเล่มโครงงาน 
- ช้ินงาน ภาพถ่าย 

๘๕ 80.87   

เฉล่ีย  ๘๗.๕๐ ๙๓.๐๔   
 
 



๑๕๒ 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 

2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ร้อยละของครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษาและ
ชุมชน 

- แบบสรุปโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (กิจกรรมครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น) 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- ภาพถ่าย 

8๕ 90   

ร้อยละของครูใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

- แบบสรุปผลการสอบถามการใช้ส่ือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู ้
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- ภาพถา่ย 

๘๕ 91.30   

ร้อยละของครูใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีขึ นไป 

- แบบสรุปผลการสอบถามการใช้ส่ือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู ้(ข้อ 10) 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- ภาพถ่าย 

๘๕ 92.60   

เฉล่ีย  ๘๕.๐๐ 91.30    
 
 



๑๕๓ 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 

3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 

มาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ร้อยละของครูมีการจัดบรรยากาศชั นเรียนเชิงบวก
มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้จากผู้เรียน (ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง) อยู่ในระดับดี
ขึ นไป 

- ป้ายนิเทศภายในห้องเรียน 
- ภาพถ่ายบรรยากาศในห้องเรียน 

8๕ ๑๐๐   

เฉล่ีย  8๕ ๑๐๐   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 

 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 

4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 
 

มาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ร้อยละของครูท่ีใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 3 วิธี 
ต่อรายวิชา 

 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

๑๐๐ 100   

ร้อยละของครู สามารถใช้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
เพื่อน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ได้ระดับดีมาก 

- แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านPLC 
(บันทึกหลังสอน) 
- ปถ.06  
- แบบบันทึกการรับผลการเรียนของนักเรียน 

๙๕ 98.93   

ร้อยละของครูท่ีมีผลการประเมินการท าวิจัยในช้ัน
เรียนแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน ในระดับดีมาก
ขึ้นไป 

- การท าวิจัยในช้ันเรียน ๘๖ 94.74   

เฉล่ีย  ๙๓.๖๖ 97.89   
 
 
 
 
 



๑๕๕ 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 

5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานของสถานศึกษา แหล่งข้อมูล 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ร้อยละของครูท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยการพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ PLC 

- ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- แบบนิเทศการสอน 
- รายงานสรุปการปฏิบัติการสอนและการ
นิเทศเชิงรุกแบบช้ีแนะและการเป็นพี่เล้ียง 
ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกนัผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพ  
- ภาพถ่าย 

๘๕ ๙๓.๓๓   

เฉล่ีย  ๘๕ 9๓.๓๓   



๑๕๙ 

 

 



๑๕๙ 

 

คณะท ำงำน 
 

คณะท่ีปรึกษำ 
1. นายประเสริฐ พิมลสกุล ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2. นางภัทรวดี   เข้มแข็ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
3. นายพัทธนพงษ ์ ตราชู รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 
ผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพของโรงเรียน 

1. นางผจงจิตร   ชีวพัฒนพิบูลย์ ครูเช่ียวชาญ 
2. นางนาร ี  จูงจิตรด ารงค์ ครูเช่ียวชาญ 
3. นางสาวสุวรรณา   เพ็งกลา ครูช านาญการพิเศษ 
4. นางพิกุล   เผยกระโทก ครูช านาญการพิเศษ 
5. นางสุชาดา คงสวัสด์ิ ครูช านาญการพิเศษ 
6. นางสาวอุมาพร เกษมสุข ครูช านาญการพิเศษ 
7. นางกชกร   ปรีสงค์ ครูช านาญการพิเศษ 
8. นางเรวด ี  สการันต์ ครูช านาญการพิเศษ 
9. นางสาวสายชล   โชติธนากิจ ครูช านาญการพิเศษ 
10. นางสาวจรูญทรัพย์    ใจดีเย็น ครูช านาญการพิเศษ 
11. นางสาวกิ่งแก้ว   ทองทิพย์ ครูช านาญการพิเศษ 
12. นางสาวสุรภา  หล่อทอง ครูช านาญการพิเศษ 
13. นางวิมลฤดี   วิกาสอน ครูช านาญการพิเศษ 
14. นางสาวเกศินี   สนธิศิริ ครูช านาญการพิเศษ 
15. นางสุขฤทัย   ขอพรกลาง ครูช านาญการพิเศษ 
16. นางสาวฤทัยวรรณ   สร้างเจริญ ครูช านาญการพิเศษ 
17. นางสาวบุญครอง   กกกล่ิน ครูช านาญการ 
18. นางศจี   รวยพงษ ์ ครูช านาญการ 
19. นางสาววราภัสร์   บุญน่วม ครูช านาญการ 
20. นางสาวสายใจ   คุณบัวลา ครูช านาญการ 
21. นางสาวศรินทร์รัตน์   วัดฟุ้งเฟื่อง ครูช านาญการ 
22. นายอมร   ดุลยะสิทธิ์ ครูช านาญการ 
23. นางสาวสุวีณา   บุญประเสริฐ ครูช านาญการ 
24. นางสาวมณีรัตน์   โยธาคึก ครูช านาญการ 
25. นางระวีสุกาญจ์   ธนสารสมบัติศิริ ครูช านาญการ 
26. นางสาวกนกทิพย ์   สุขสมยา ครูช านาญการ 
27. นางสาวช่อทิพย์   สุวรรณพงค์ ครู 



๑๖๐ 

 

28. นางสาคร   พูลสุข ครู 
29. นางสาวกาญจนา    ศิริวรรณ์ ครู 
30. นางสมสมัย  วงษ์จันทรา ครู 
31. นายภูริณัฐ สมศรี ครู 
32. นางสาวหนูทิพย์ บุญโจม ครู 
33. นางสาวฐิติกา   เสียงดัง ครู 
34. นางสาวพิชานันท์ พร้อมพรั่ง ครู 
35. นางสาวชลลดา พงษ์จะโปะ ครูผู้ช่วย 
36. นางสาวเฌอกาญจน ์ เพ็งประโคน ครูผู้ช่วย 
37. นางสาวอรัญญา   บุญช่วย ครูผู้ช่วย 
38. นายณัฐวุฒิ   ค าพิมูล ครูผู้ช่วย 
39. นายพุทธมาศ   เท่ียงสันเทียะ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
40. นางทิภาวรรณ   ศรีด้วง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
41. นางนิรดา   ศรีอ่อนหล้า พนักงานจ้างตามภารกิจ 
42. นายวุฒิชัย   กายราช พนักงานจ้างตามภารกิจ 
43. นางสาวธาริดา   ใจยะ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
44. นางสาวพรรณทิพย์  ช่ืนชม พนักงานจ้างตามภารกิจ 
45. นางสาวณัฐรดา   รัสมี พนักงานจ้างตามภารกิจ 
46. นายธีรภัทร์   แก้วชมภู พนักงานจ้างตามภารกิจ 
47. นางสาวดวงกมล   แตงฮ่อ  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
48. นางสาวชณิกา   พันล าภักดิ์  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
49. นายเจตพล   จันทร์กระจ่าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
50. นางสาววนิดา   บุญเล้ียง  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
51. นางสาวพรพิมล   ดี  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
52. นางสาวเปรมฤทัย   ค ามูลมาตร  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
53. นางสาวสุธาสินี ลอยฟ้า พนักงานจ้างตามภารกิจ 
54. นางสาวรัตติยา ทองหล่อ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
55. นางสาวสุวรรณภา สุดาทิพย์ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
56. นางสาวกิ่งเพชร   สมานทอง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
57. ว่าท่ี ร.ต.สุรดิษ   รักปรางค์ พนักงานจ้างตามภารกิจ 

    
 
 
 
 



๑๖๑ 

 

คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
1. นางภัทรวดี เข้มแข็ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2. นายวีรพัฒน์   กุดแถลง ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ 
3. นางรังสิมา   จันทโชติ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ 
4. นางวิราวรรณ   สมเข่ือน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
5. นางสาวไข่มุก มณีศรี รก.ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
6. นายสุรเดช ทะเริงรัมย ์ น้กวิชาการปฏิบัติการ 
7. นายพัทธนพงษ์   ตราชู รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ผู้จัดท ำเอกสำร 
1. นางผจงจิตร   ชีวพัฒนพิบูลย์ ครูเช่ียวชาญ 
2. นางนาร ี  จูงจิตรด ารงค์ ครูเช่ียวชาญ 
3. นางสาวสุวรรณา   เพ็งกลา ครูช านาญการพิเศษ 
4. นางพิกุล   เผยกระโทก ครูช านาญการพิเศษ 
5. นางสุชาดา คงสวัสด์ิ ครูช านาญการพิเศษ 
6. นางสาวอุมาพร เกษมสุข ครูช านาญการพิเศษ 
7. นางกชกร   ปรีสงค์ ครูช านาญการพิเศษ 
8. นางเรวด ี  สการันต์ ครูช านาญการพิเศษ 
9. นางสาวสายชล   โชติธนากิจ ครูช านาญการพิเศษ 
10. นางสาวจรูญทรัพย์    ใจดีเย็น ครูช านาญการพิเศษ 
11. นางสาวกิ่งแก้ว   ทองทิพย์ ครูช านาญการพิเศษ 
12. นางสาวสุรภา  หล่อทอง ครูช านาญการพิเศษ 
13. นางวิมลฤดี   วิกาสอน ครูช านาญการพิเศษ 
14. นางสาวเกศินี   สนธิศิริ ครูช านาญการพิเศษ 
15. นางสุขฤทัย   ขอพรกลาง ครูช านาญการพิเศษ 
16. นางสาวฤทัยวรรณ   สร้างเจริญ ครูช านาญการพิเศษ 
17. นางสาวบุญครอง   กกกล่ิน ครูช านาญการ 
18. นางศจี   รวยพงษ ์ ครูช านาญการ 
19. นางสาววราภัสร์   บุญน่วม ครูช านาญการ 
20. นางสาวสายใจ   คุณบัวลา ครูช านาญการ 
21. นางสาวศรินทร์รัตน์   วัดฟุ้งเฟื่อง ครูช านาญการ 
22. นายอมร   ดุลยะสิทธิ์ ครูช านาญการ 
23. นางสาวสุวีณา   บุญประเสริฐ ครูช านาญการ 
24. นางสาวมณีรัตน์   โยธาคึก ครูช านาญการ 
25. นางระวีสุกาญจ์   ธนสารสมบัติศิริ ครูช านาญการ 



๑๖๒ 

 

26. นางสาวกนกทิพย ์   สุขสมยา ครูช านาญการ 
27. นางสาวช่อทิพย์   สุวรรณพงค์ ครู 
28. นางสาคร   พูลสุข ครู 
29. นางสาวกาญจนา    ศิริวรรณ์ ครู 
30. นางสมสมัย  วงษ์จันทรา ครู 
31. นายภูริณัฐ สมศรี ครู 
32. นางสาวหนูทิพย์ บุญโจม ครู 
33. นางสาวฐิติกา   เสียงดัง ครู 
34. นางสาวพิชานันท์ พร้อมพรั่ง ครู 
35. นางสาวชลลดา พงษ์จะโปะ ครูผู้ช่วย 
36. นางสาวเฌอกาญจน ์ เพ็งประโคน ครูผู้ช่วย 
37. นางสาวอรัญญา   บุญช่วย ครูผู้ช่วย 
38. นายณัฐวุฒิ   ค าพิมูล ครูผู้ช่วย 
39. นายพุทธมาศ   เท่ียงสันเทียะ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
40. นางทิภาวรรณ   ศรีด้วง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
41. นางนิรดา   ศรีอ่อนหล้า พนักงานจ้างตามภารกิจ 
42. นายวุฒิชัย   กายราช พนักงานจ้างตามภารกิจ 
43. นางสาวธาริดา   ใจยะ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
44. นางสาวพรรณทิพย์  ช่ืนชม พนักงานจ้างตามภารกิจ 
45. นางสาวณัฐรดา   รัสมี พนักงานจ้างตามภารกิจ 
46. นายธีรภัทร์   แก้วชมภู พนักงานจ้างตามภารกิจ 
47. นางสาวดวงกมล   แตงฮ่อ  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
48. นางสาวชณิกา   พันล าภักดิ์  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
49. นายเจตพล   จันทร์กระจ่าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
50. นางสาววนิดา   บุญเล้ียง  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
51. นางสาวพรพิมล   ดี  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
52. นางสาวเปรมฤทัย   ค ามูลมาตร  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
53. นางสาวสุธาสินี ลอยฟ้า พนักงานจ้างตามภารกิจ 
54. นางสาวรัตติยา ทองหล่อ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
55. นางสาวสุวรรณภา สุดาทิพย์ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
56. นางสาวกิ่งเพชร   สมานทอง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
57. ว่าท่ี ร.ต.สุรดิษ   รักปรางค์ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
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