
สวนท่ี 1  

ขอมูลพ้ืนฐาน 

1. ขอมูลท่ัวไป 

 1.1  ชื่อโรงเรียนเฮงฮ้ัว  ท่ีตั้งเลขท่ี 21/21 หมู 3  ตําบลหนองชาก  อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี สังกัด 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน โทร. 0-3848-5380-1   โทรสาร. 0-3848-5381 

e-mail : henghua-school.com.  website : HH-school.com. 

 1.2 ไดรับอนุญาตจัดตั้ง เม่ือวันท่ี  2  เดือนเมษายน พ.ศ. 2489   

 1.3 เปดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

 1.4 เนื้อท่ี  6 ไร   69  ตารางวา   

 1.5 เขตพ้ืนท่ีบริการ    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1 

 1.6 ประวัติโรงเรียนโดยยอ 

 โรงเรียนเฮงฮ้ัว  กอตั้งเม่ือ วันท่ี 2 เมษายน พ.ศ.2489  มีดร.ประโยชน  เนื่องจํานงค  เปนผูรับใบอนุญาต 

โดยมีราษฎรในตําบลหนองชากไดชวยกันสละทรัพยสินสวนตัวในการสรางและใชโรงมหรสพในตลาดหนองชากเปน

สถานท่ีเรียนและเปด สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี  4                 

รับนักเรียนชาย-หญิง ตั้งแต อายุ 5 ป จนถึง 15 ปและเปดสอนภาษาจี นกลาง โดยมีนายกวี เทพสวัสดิ์ เปนครูใหญ 

คนแรกและมีนักเรียน 120 คน โดยเก็บคาเลาเรียนคนละ  300 บาท  

 ป พ.ศ. 2491 เปดสอนตั้งแตชั้นอนุบาล 1ถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โดยคณะกรรมการไดสรางเปนเรือนไม

ชั้นเดียวพ้ืนเทคอนกรีตหลังคามุงจาก 

 ป พ.ศ 2497  ขออนุญาตสรางบานพักครู 1 หลัง  เปนเรือนไมชั้นเดียว พ้ืนคอนกรีต หลังคามุงสังกะสี และ

แตงตั้งใหนายธาตรี  เนื่องจํานงค เปนผูจัดการ  

 ป พ.ศ. 2536 ขออนุญาตสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น  1 หลัง มีจํานวนหองเรียน  12 หองเรียน 

 ป พ.ศ. 2542 ขออนุญาตสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  2 ชั้น  1 หลัง  

 ป พ .ศ. 2543 เปดสอนตั้งแตชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ขออนุญาตรับนักเรียนเพ่ิมเปน           

282 คน มีครูท้ังหมด 13 คน  

 ป พ .ศ. 2544 เปดสอนตั้งแตชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ขออนุญาตรับนักเรียนเพ่ิมเปน           

355 คน มีครูท้ังหมด 15 คน  

 ป พ .ศ. 2544 เปดสอนตั้งแตชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ขออนุญาตรับนักเรียนเพ่ิมเปน            

415 คน มีครูท้ังหมด 17 คน  

 ป พ.ศ. 2547 ขออนุญาตสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จํานวน 12 หองเรียน และขอรับนั กเรียน

เพ่ิมเปน 810 คน  มีครู 37 คน 

 ป พ.ศ.2549 ขออนุญาตรับนักเรียนเพ่ิมเปน  1,170 คน  มีครู 39 คน 

 ป พ .ศ.2551 ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงโรงเรียน เปนโรงเรียนศึกษาสงเครา ะห ไดรับอนุมัติ เม่ือวันท่ี 16  

กรกฎาคม  พ.ศ. 2551 

 ป พ.ศ. 2553 ขออนุญาตสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จํานวน 6 หองเรียน  
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 ป พ .ศ. 2556  ขอขยายหองเรียนและเพ่ิมจํานวนนักเรียน เปนความจุ ท้ังโรงเรียน จํานวน 31 หอง        

ความจุนักเรียน จํานวน 1,395 คน 

 ป พ.ศ. 2557 ขอขยายหองเรียน  จากเดิม 31 หอง เปนจํานวน  33 หอง และความจุนักเรียนท้ังโรงเรียน

จากเดิม 1,395 คน เปนความจุท้ังโรงเรียน จํานวน 1,520 คน 

 ป พ .ศ. 2557 ขออนุญาตสรางอาคารคอนกรีตเสริมเ หล็ก 2 ชั้น (อาคารมูลนิธิสงเสริม การศึกษา               

โรงเรียนเฮงฮ้ัว ดร.ประโยชน เนื่องจํานงค ผูกอตั้ง  จํานวน  8 หองเรียน 

 ป พ.ศ. 2558 ขอขยายหองเรียน จากเดิม 33 หอง เปนจํานวน  37 หอง และความจุนักเรียนท้ังโรงเรียน 

จํานวน 1,690  คน 

 ป พ.ศ. 2559 ขอขยายหองเรียน  จากเดิม  37 หอง เปนจํานวน 38 หองและความจุ นักเรียนท้ังโรงเรียน 

จํานวน 1,740 คน 

 

แผนท่ีโรงเรียน 
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                                                  โครงสรางการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายบริหารงานทั่วไป ฝายบริหารงานบุคลากร ฝายบริหารงานงบประมาณ ฝายบริหารงานวิชาการ 

1. การพัฒนาหลักสูตร

กอนประถมศึกษา 

ชวงช้ัน 1 และ 2 

2. การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู 

3. การวัดผลประเมิน

และเทียบโอนผล 

4. การพัฒนาสื่อ

นวัตกรรมและ

เทคโนโลย ี

5.การนิเทศและ

ประเมินการศึกษา 

6.การแนะแนว

การศึกษา 

7.การพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

8.การพัฒนาแหลง

เรียนรู 

 

1. การจัดทําและเสนอ

ของบประมาณ 

2. การจัดสรร

งบประมาณ 

3. การตรวจสอบ

ติดตามประเมนิผล

และรายงานผลการ 

ใชเงินและผลการ

ดําเนินงาน 

4. การบริหารการเงิน

และการบัญชี 

5.การบริหารพัสดุและ

สินทรัพย 

 

1. การวางแผน

อัตรากําลังและ

กําหนดตําแหนง 

2. การสรรหาและการ

บรรจุแตงตั้ง 

3. การเสริมสราง

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานราชการ 

4. วินัยและการรักษา

วินัย 

5.การออกจาก

ราชการ 

 

1. การดําเนินงาน

ธุรการ 

2. งานเลขานุการ

คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

3. งานพัฒนาระบบ

และเครือขายขอมูล

สารสนเทศ 

4. การจัดระบบการ

บริหารและพัฒนา

องคกร 

5.งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.การสนับสนุนดาน

วิชาการ 

7.การดูแลอาคาร

สถานท่ี 

8.การจัดทําสํามะโน

ผูเรียน 

9.การรับนักเรียน 

10.งานสงเสริมงาน

นักเรียน 

11.การประชาสัมพันธ 
 

ผูอํานวยการ 

ผูจัดการ 

ผูรับใบอนุญาต 
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1.7 คําขวัญ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย 

 

คําขวัญโรงเรียน 

 

                 “เรียนดี    กิจกรรมเดน   เนนวินัย ” 

 

เรียนดี หมายถึง โรงเรียนมุงเนนใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการเรียนรูท่ีหลากหลายและตั้งใจแสวงหา

ความรูมาพัฒนาตนเอง เพ่ือใหมีความรูทักษะตามมาตรฐานหลักสูตร 

กิจกรรมเดน  หมายถึง โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมท่ีมีประโยชนในทุกๆ ดานอยางเหมาะสมและสอดคลอง

กับความสนใจและความถนัดของผูเรียน 

เนนวินัย หมายถึง มีความประพฤติดี มีวินัย  มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ซ่ือสัตยสุจริต มีน้ําใจ

เอ้ือเฟอเผื่อแผ รูจักหนาท่ีรับผิดชอบแบบอยางท่ีดี 

 

ปรัชญาโรงเรียน 

  

                             “พัฒนา    จรรยางาม  สรางความสามัคคี” 

พัฒนา คือพัฒนาดานการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการตลอดจนพัฒนา

บุคลากรใหมีประสิทธิภาพพัฒนาอาคารสถานท่ี  คืออุปกรณและเทคโนโลยีทางดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมาก

ท่ีสุด 

จรรยางาม คือ พัฒนาดานคุณธรรม  จริยธรรม  ความมีระเบียบ  วินัย ความประพฤติ ศีลธรรม 

สรางความสามัคคี  คือเนนความสามัคคีในหมูคณะโดยการจัดกิจกรรมหลากหลายท่ีเปนการสงเสริมให

บุคลากรและผูมีสวนเก่ียวของไดตระหนักถึงความสามัคคีท่ีจะทําใหโรงเรียนพัฒนาไปในทิศทางท่ีดีคือตรงตาม

เปาหมายท่ีวางไว 

 

วิสัยทัศน ( vision ) 

           โรงเรียนเฮงฮ้ัวเนนผูเรียนใหมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  ความประพฤติดี มีศีลธรรม จัดการ

เรียนการสอน  โดยเนนภาษาตางประเทศ  (ภาษาจีนกลาง ) และมีความรู ความสามารถ สุขภาพจิตและสุขนิสัยท่ีดี  

สามารถอยูในสังคมอยางมีความสุข ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  

พันธกิจ ( mission )     

          1. พัฒนาครูใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ 

          2. สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  ความประพฤติดี มีศีลธรรม และ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
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          3. พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ สุขภาพจิตและสุขนิสัยท่ีดี สามารถอยูในสังคมอยางมีความสุข

ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

          4.  สงเสริมใหผูเรียนใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

เปาหมายของโรงเรียน 

1. พัฒนาผูเรียนมีความรู อานออก เขียนภาษาจีนกลางได 

2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม

ไทย 

3. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการคุณธรรมนําความรูดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู

การปฏิบัติจริง 

4. ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนใหเปนสมาชิกท่ีดีของชุมชน  สามารถดํารงอยู ในสังคมไดอยางมี

ความสุข 

5. ผูเรียนอานคลอง เขียนสวย และคิดเลขเร็ว 

6. สงเสริมการสรางอัตลักษณของโรงเรียนใหโดดเดน 

1.8 เอกลักษณ/อัตลักษณ 

      เอกลักษณโรงเรียน 

    “โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ” 

 โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ หมายถึง สงเสริมการเฝาระวังและแกไขปญหาสุขภาพ   พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ตามสุขบัญญัติแหงชาติ และสงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพแกนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

 

 

อัตลักษณโรงเรียน 

  “สุขภาพดี  มีวินัย” 

          สุขภาพดี  หมายถึงนักเรียนรักษาความสะอาดรางกาย  แตงกายสะอาดเรียบรอยและแปรงฟนไดถูกวิธี 

 มีวินัย  หมายถึง นักเรียนปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน  มีความซ่ือสัตย และมีเหตุผล 
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    2.  ขอมูลครูและบุคลากร 

 

 

 

 

 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษา (คน) 

ชาย หญิง ต่ํากวาป.ตรี ป.ตร ี สูงกวาป.ตรี 

ผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต 

ผูจัดการ และผูอํานวยการ (3) 
2 1 - 2 1 

ครู (บรรจุ) (34) 7 27 3 26 5 

ครู (ไมบรรจุ) (19) 3 14 3 13 1 

ครูตางประเทศ (1) - 1 - 1 - 

ครูพ่ีเลี้ยง (4) - 4 3 1 - 

สนับสนุนการสอน (4) - 4 2 2 - 

นักการภารโรง (2) 1 1 2 - - 
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สูงกวาปริญญาตรี ป.ตรี ต่ํากวาปริญญาตรี

9

44

13

กราฟแสดงขอมูลบุคลากรโรงเรียน แยกตามวุฒิการศึกษา

ตาราง 1  แสดงการเปรียบเทียบจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จําแนกตามหนาท่ี เพศ ระดับการศึกษาปการศึกษา 2559 
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ผูบริหาร, 3

ภาษาไทย, 7

คณิตศาสตร, 6

วิทยาศาสตร, 6

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม, 5
สุขศึกษาและ

พลศึกษา, 2

ศิลปะ, 1

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี, 1

ภาษาอังกฤษ, 4

ภาษาจีน, 6

จําแนกตามกลุมสาระการเรยีนรู ปการศึกษา 2559

กลุมสาระการเรียนรู 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ผูบริหาร 0 3 3 

ภาษาไทย 0 7 7 

คณิตศาสตร 1 5 6 

วิทยาศาสตร 1 5 6 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 3 5 

สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2 

ศิลปะ 1 0 1 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 0 1 

ภาษาอังกฤษ 0 4 4 

ภาษาจีน 2 4 6 

ตาราง 2   แสดงการเปรียบเทียบจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

              จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู ปการศึกษา 2559 
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    3.  ขอมูลนักเรียน 

 

1) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนมีท้ังส้ิน  1,363  คน  จําแนกตามระดับชั้น  รายละเอียดดังนี้ 

 

ระดับ 
จํานวนหอง จํานวนนักเรียน 

หองเรียน ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 4 68 63 131 

อนุบาล 2 4 83 67 150 

อนุบาล 3 4 73 76 149 

ประถมศึกษา 1 4 105 70 175 

ประถมศึกษา 2 4 84 88 172 

ประถมศึกษา 3 4 75 98 173 

ประถมศึกษา 4 4 78 78 156 

ประถมศึกษา 5 4 65 60 125 

ประถมศึกษา 6 4 71 59 130 

รวม 36 702 659 1,363 

 

 

 

 

10%
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13%
13%

13%

11%

9%
9%

กราฟแสดงขอมูลนักเรียน ขอมูล ณ วันที่  10 มิ.ย. 2559

อ.1

อ.2

อ.3

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6
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จําแนกตามระดับช้ันที่เปดสอน  ปการศึกษา 2557 – 2559 

 

 

กราฟแสดงจํานวนนักเรียนในปการศึกษา 2557 – 2559 
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ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559

อ.เด็กเล็ก

อ.1

อ.2

อ.3

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ระดับช้ัน จํานวนหองเรียน  จํานวนนักเรียน 

ป 2557 ป 2558 ป 2559  ป 2557 ป 2558 ป 2559 

อ.เด็กเล็ก 1 2 2  35 42 40 

อ.1 4 4 4  120 106 132 

อ.2 4 4 4  120 146 150 

อ.3 4 4 4  120 133 149 

รวมอนุบาล 13 14 14  395 427 471 

ป.1 4 4 4  167 174 175 

ป.2 4 4 4  155 167 173 

ป.3 3 4 4  133 158 173 

ป.4 4 4 4  152 131 156 

ป.5 3 4 4  121 140 125 

ป.6 3 3 4  129 121 130 

รวมประถม 21 23 24  857 891 932 

รวมท้ังส้ิน 34 37 38  1,252 1,276 1,403 
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4. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

รอยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6  ปการศึกษา 2559 

                 
 

     5.  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National  Test : NT)  

          ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

1) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ(NT) ประจําปการศึกษา 2559 

           คะแนนเฉลี่ยรอยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ(NT) 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2559 
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ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

ประวติัศาสตร์

ศิลปะ

ภาษาองักษ

หน้าท่ีพลเมือง

ร้อยละของระดับ 3-4

ร้อยละของระดบั 3-4
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ด้านภาษา ด้านคํานวณ ด้านเหตผุล เฉลี่ยทัง้ 3 ด้าน

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดบัจงัหวดั

คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดบัประเทศ
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 รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ(NT) 

                           ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  ประจําปการศึกษา  2559 จําแนกตามระดับคุณภาพ 

 

                        
 

  6.  ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) ประจําปการศึกษา 2559                            

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET)ปการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

    

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 39.58 33.63 41.47 46.65 31.94 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 43.55 42.07 42.21 48.24 39.04 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. 45.02 46.27 44.34 51.15 45.04 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 42.25 40.47 41.22 46.68 34.59 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศึกษาฯ ภาษาองักฤษ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ยระดบัจงัหวดั

คะแนนเฉลี่ยสงักดั สพฐ.

คะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ
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7.  ขอมูลดานอาคารสถานท่ี  

          โรงเรียนเฮงฮั้วมี เนื้อท่ีประมาณ 6 ไร 69 ตารางวา มีอาคาร 5 หลัง เปนหองเรียนและหอง

ประกอบ ดังนี้ 

1. อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  2  ชั้น  จํานวน  5  หลัง    

1.1. หองเรียน   จํานวน    38   หอง 

1.2. หองสมุด   จํานวน     2    หอง 

1.3. หองคอมพิวเตอร  จํานวน     1 หอง 

1.4. หองจําหนายเคร่ืองแบบฯ จํานวน     1 หอง 

1.5. หองธุรการ         จํานวน     1 หอง 

1.6. หองวิชาการ   จํานวน     1 หอง 

1.7. พยาบาล   จํานวน     1 หอง 

1.8. หองพักครู   จํานวน     2 หอง 

1.9. หองอุปกรณ   จํานวน     1 หอง 

2. อาคารโรงอาหาร  1  หลัง 

2.1  นักการภารโรง/แมครัว  จํานวน     3 หอง 

2.2  หองเก็บของ   จํานวน     3 หอง 

3. สนามกีฬา     จํานวน     1  สนาม  

4. สนามเด็กเลน     จํานวน     1  สนาม 

5. โรงจอดรถยนต    จํานวน     3 โรง 

6. อุทยานการศึกษา 

7. เรือนเพาะชํา 

    ขอมูลเก่ียวกับสื่อ  อุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร 

1. จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร                    จํานวน  41 เคร่ือง 

 เพื่อใชในการสอน                     จํานวน  30 เคร่ือง 

 เพื่อใชในสํานักงาน                    จํานวน  12 เคร่ือง 

2.  ระบบอินเตอรเน็ต 

 ประเภท Fiber Optical 

 ความเร็ว 35 Mbps.  

3.  ระบบเครือขายแบบ  LAN/WIFI 
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8.   สรุปการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 

 

 สวนสมุนไพร 

 สวนเกษตร 

 สนามเด็กเลน 

 ปายนิเทศ /บอรด  

 มุมหนังสือ 

  

อุทยานการศึกษา สนามเด็กเลน 

  

 

 

 

 หองสมุดโรงเรียน   หองสมุดมีขนาด 6* 18 เมตร   

 การยืม-คืน  ใชระบบแบบบัตรยืม  

 จํานวนทรัพยากร 

 หนังสือ     จํานวน   1,000  เลม 

 วารสาร     จํานวน     170  เลม 

 CD-ROM จํานวน     100  แผน 

 ส่ือประกอบการเรียนการสอน           จํานวน    241  ส่ือ 

  

แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

  สถิติการใชหองสมุดโรงเรียน ปการศึกษา 2559 
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 สถิติการเขาใชหองสมุด 

 สถิติผูเขาใชบริการหองสมุด               
 

เดือน จํานวน (คน) 

พฤษภาคม 255 

มิถุนายน 300 

กรกฎาคม 456 

สิงหาคม 547 

กันยายน 620 

ตุลาคม 639 

พฤศจิกายน 600 

ธันวาคม 456 

มกราคม 593 

กุมภาพันธ 730 

รวมทั้งหมด 5,196 
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สถิติการใชหองสมุดประจําปการศึกษา 2559

จํานวน (คน)
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 โบสถ/วัด/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ/พิพิธภัณฑ 

 สถานท่ีทองเท่ียวธรรมชาติ/สวนสาธารณะ/สวนสัตว/อุทยาน 

 สถานท่ีราชการ/โรงพยาบาล/ไปรษณีย/สถานีตํารวจ/เทศบาล 

 หองสมุด/ทองฟาจําลอง/เมืองจําลอง 

 ธนาคาร/โรงแรม/หางสรรพสินคา/ตลาด/โรงงาน 

 พื้นท่ีเพาะปลูก/ไร/สวน 

 หัตถกรรมพื้นบาน/สินคาพื้นเมือง 

 คายลูกเสือ 

 
เทศบาลตําบลหนองชาก 

 
วัดนามะตูม 

 
วัดเนื่องจํานงค 

 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองเขิน 

 

 
ฟารมแกะพัทยา Pattaya Sheep Farm 

 

 
สวนสัตวเปดเขาเขียว 

แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 
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 กลุมแมบานเทศบาลตําบลหนองชากรวมกันมาใหความรูนักเรียนการเก่ียวกับการสานตะกรา               

การทําขนมปุยฝาย  การทําขนมไทยอบ  การทําขาวหลาม ฯลฯ 

 

 กิจกรรมฟารมเฮาส สคูลทัวร  ใหความรูเก่ียวกับอาหารหลัก 5 หมู  และชักชวนนักเรียนออกกําลังกาย 

มอบเครื่องเขียน พรอมท้ังขนมปงฟารมเฮาลใหกับนักเรียน  

 กิจกรรมโอวัลติน  ใหความรูเก่ียวกับภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนและชักชวนนักเรียนออกกําลังกาย     

มอบเครื่องเขียนพรอมท้ังเครื่องดื่มโอวัลตินใหกับนักเรียน  

 

  

  

  

ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถ่ิน/หนวยงาน/ผูทรงคุณวุฒิท่ีมาใหความรู
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 กิจกรรมลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3  

 

 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 

 

 

  
กองลูกเสือ ป.1-3 เดินทางไกล ณ วัดเน่ืองจํานงค กองลูกเสือ ป.1-3 เดินทางไกล ณ วัดเน่ืองจํานงค 

  
กองลูกเสือ ป.1-3 เดินทางไกล ณ เทศบาลตําบลหนองชาก กองลูกเสือ ป.1-3 เดินทางไกล ณ เทศบาลตําบลหนองชาก 

  
กองลูกเสือ ป.4-6 ณ คายลูกเสือช่ัวคราวโรงเรียนเฮงฮั้ว กองลูกเสือ ป.4-6 ณ คายลูกเสือช่ัวคราวโรงเรียนเฮงฮั้ว 

  

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
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9. ขอมูลงบประมาณ ปการศึกษา 2559 

 งบประมาณ (รับ-จาย) 

รายรับ บาท รายจาย บาท 

เงินงบประมาณ(เงินอุดหนุนรายหวั) 17,703,982.96 งบดําเนินการ/เงินเดือน-คาจาง 15,070,991.80 

เงินนอกงบประมาณ 43,190.31 งบพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา 

5,503,003.02 

เงินอ่ืนๆ(ระบุ) 2,854,419.00 งบอ่ืนๆ(ระบุ) - 

รวมรายรับ 20,601,592.27 รวมรายจาย 20,573,994.82 

 

 ●  งบดําเนินการ/เงินเดือน เงินคาจาง    คิดเปนรอยละ 73.15  ของรายรับ 

 ●  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเปนรอยละ 26.71  ของรายรับ 
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10. สรุปผลการประเมินจากหนวยงานภายนอกและขอเสนอแนะ 

    10.1  ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปท่ีผานมา  

   10.1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย       

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ตอง

ปรับปรุง 

ควร

ปรับปรุง 
พอใช ดี ดีมาก 

ดานคุณภาพเด็ก      

มาตรฐานท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย     ∕ 
มาตรฐานท่ี 2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ     ∕ 
มาตรฐานท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคม     ∕ 
มาตรฐานท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา     ∕ 
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา      

มาตรฐานท่ี 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

   ∕  

มาตรฐานท่ี 6 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

   ∕  

มาตรฐานท่ี 7 แนวการจัดการศึกษา     ∕ 
มาตรฐานท่ี 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ  สถานศึกษาตาม 

ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

   ∕  

มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู      

มาตรฐานท่ี 9 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหง

การเรียนรู 

    ∕ 

มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา      

มาตรฐานท่ี 10  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาปรัชญา วิสัยทัศน และ

จุดเนนของการศึกษาปฐมวัย 

    ∕ 

มาตรฐานท่ี 11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น 

    ∕ 

มาตรฐานท่ีสถานศึกษาเพ่ิมเติม      

มาตรฐานท่ี ……. ดานมาตรการสงเสริม      
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10.1.2  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 

ตอง

ปรับปรุง 

ควร

ปรับปรุง 
พอใช ดี ดีมาก 

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน      

มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ     ∕ 
มาตรฐานท่ี 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค     ∕ 
มาตรฐานท่ี 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  

                     รักเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

   ∕  

มาตรฐานท่ี 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ

แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล 

 
 

 ∕  

มาตรฐานท่ี 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร   ∕   

มาตรฐานท่ี 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ 

                   ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

 
 

  ∕ 

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา      

มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

 
 

  ∕ 

มาตรฐานท่ี  8  ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางม ี

                   ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
 

  ∕ 

มาตรฐานท่ี 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
 

  ∕ 

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู  

                     และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

    ∕ 

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ี 

                      สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

    ∕ 

มาตรฐานท่ี 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ 

                       สถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

    ∕ 

มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู      

มาตรฐานท่ี 13  สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคม         

แหงการเรียนรู 

    ∕ 

มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา      

มาตรฐานท่ี 14  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา  

                      และจุดเนนท่ีกําหนดข้ึน 

    ∕ 

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม      

มาตรฐานท่ี 15   การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

                       เพ่ือพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

    ∕ 
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10.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีผานมา (รอบสองหรือรอบสาม) 

       10.2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 

   โรงเรียนเฮงฮ้ัว ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสอง  เม่ือวันท่ี 30-31 มกราคม และ  1 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  3 ดาน คือ ผูบริหาร ดาน

ครู และดานผูเรียนซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเปนตารางดังตอไปนี้ 

 13.1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ผลการประเมิน 
ผลประเมินอิง

สถานศึกษา 
คาเฉล่ีย 

ผลการ

รับรอง

มาตรฐาน

คุณภาพ 
คาเฉล่ีย 

ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ระดับ

คุณภาพ 

ดานผูเรียน       

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 3.37 ดี 4 ดีมาก 3.69 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 2  ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีด ี 3.34 ดี 4 ดีมาก 3.67 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 3  ผูเรียนมีความสนใจกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี และ 

                     การเคลื่อนไหว     

3.17 ดี 4 ดีมาก 3.59 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา 

                   ความคิดริเริ่มสรางสรรค  

3.31 ดี 3 ดี 3.16 ดี 

มาตรฐานท่ี 5  ผูเรียนมีความรูทักษะพ้ืนฐานตามพัฒนาการทุกดาน 3.20 ดี 3 ดี 3.10 ดี 

มาตรฐานท่ี 6  ผูเรียนสนใจใฝรู  รักการอานและพัฒนาตนเอง 3.10 ดี 3 ดี 3.05 ดี 

มาตรฐานท่ี 7  ผูเรียนเลน/ทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืนได และช่ืนชมในผลงานของ

ตนเอง 

3.15 ดี 3 ดี 3.08 ดี 

ดานครู       

มาตรฐานท่ี 8  ครูมีคุณวุฒิ / ความรูความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ 

และมีครูเพียงพอ 

3.20 ดี 4 ดีมาก 3.60 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 9  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี

ประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.50 ดีมาก 4 ดีมาก 3.75 ดีมาก 

ดานผูบริหาร       

มาตรฐานท่ี 10 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 3.28 ดี 4 ดีมาก 3.64 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดองคกรโครงสราง และบริหารงานอยาง

เปนระบบ ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 

3.24 ดี 3 ดีมาก 3.12 ดี 

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

3.32 ดี 4 ดีมาก 3.66 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน มีสื่อ

การเรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

3.10 ดี 4 ดีมาก 3.55 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนใน

การพัฒนาการศึกษา 

3.60 ดี 4 ดีมาก 3.80 ดีมาก 

 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ            รับรอง           ไมรับรอง 
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 10.2.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ผลการประเมิน 
ผลประเมินอิง

สถานศึกษา 
คาเฉล่ีย 

ผลการ

รับรอง

มาตรฐาน

คุณภาพ 
คาเฉล่ีย 

ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ระดับ

คุณภาพ 

ดานผูเรียน       

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 3.39 ดี 4 ดีมาก 3.70 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 2  ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีด ี 3.40 ดี 4 ดีมาก 3.70 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 3  ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี 

และกีฬา                    

3.18 ดี 4 ดีมาก 3.59 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี

วิจารณญาณ คิดแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค คิด

ไตรตรองและมีวิสัยทัศน 

2.67 พอใช 2 พอใช 2.34 พอใช 

มาตรฐานท่ี 5  ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร 2.64 ดี 3 ดี 2.82 ดี 

มาตรฐานท่ี 6  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ

เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

3.05 ดี 3 ดี 3.03 ดี 

มาตรฐานท่ี 7  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

3.27 ดี 3 ดี 3.14 ดี 

ดานครู       

มาตรฐานท่ี 8  ครูมีคุณวุฒิ / ความรูความสามารถตรงกับงานท่ี

รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ 

3.87 ดีมาก 4 ดีมาก 3.94 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 9  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี

ประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.75 กีมาก 4 ดีมาก 3.88 ดีมาก 

ดานผูบริหาร       

มาตรฐานท่ี 10 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหาร

จัดการ 

3.28 ดี 4 ดีมาก 3.64 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดองคกรโครงสราง และบริหารงาน

อยางเปนระบบ ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 

3.24 ดี 3 ดี 3.12 ดี 

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดย

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.32 ดี 4 ดีมาก 3.66 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน 

มีสื่อการเรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

3.10 ดี 4 ดีมาก 3.55 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับ

ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

3.60 ดีมาก 4 ดีมาก 3.80 ดีมาก 

 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ            รับรอง           ไมรับรอง 
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ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 

สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสภาพปญหา  

 จุดเดน  

 ผูเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี รูจักดูแลสุขภาพ สุขอนามัย 

ดูแลตนเอง มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพ่ือน  ครู และผูอ่ืน มีสุนทรียภาพ สนใจกิจกรรมและรวมกิจกรรมดานศิลปะ 

ดนตรี กีฬา และมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รวมท้ังมีทักษะ

ในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกั บงานท่ีรับผิดชอบ มีความสามารถในการจัดประสบการณการ

เรียนรู พัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ ใชกระบวนการวัดประเมินผลสภาพจริงมาวิเคราะหนักเรียนรายบุคคลเพ่ือ

แกปญหาการเรียนรูไดอยางชัดเจน และมีครูพอเพียง 

 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดกา รสถานศึกษา มีการจัดองคกรโครงสราง

และการบริหารงานอยางมีระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา และมีการสงเสริมความสัมพันธและความ

รวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

 ผูเรียนควรพัฒนาใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิด

สรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน 

 ควรมีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และควรมีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับ

ผูเรียนและทองถ่ิน มีสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนรู 
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        10.3   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   

       โรงเรียนเฮงฮ้ัว ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสาม  เม่ือวันท่ี 10-11 และ 14 

เดือนมกราคม  พ.ศ. 2556 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  3 กลุมตัวบงชี้ คือ 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม ซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตาม

มาตรฐานเปนตารางดังตอไปนี้ 

  13.2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ป) นํ้าหนัก

คะแนน 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับ

คุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    

ตัวบงช้ีท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย 10.00 8.00 ดี 

ตัวบงช้ีท่ี 5 เด็กมีความพรอมศึกษาตอในข้ันตอไป 10.00 8.00 ดี 

ตัวบงช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 35.00 35.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 14.50 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.82 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ    

ตัวบงช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน พันธกิจ 

               และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ

สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    

ตัวบงช้ีท่ี 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ

พัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 94.82 ดีมาก 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (3-5 ป) ประเภทโรงเรียน 

                   ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  94.82 คะแนน 

                   มีคุณภาพระดับดีมาก 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 

                    ผลคะแนนรวมทุกตัวบงช้ี ตั้งแต 80 คะแนนข้ึนไป              ใช        �   ไมใช 

                    มีตัวบงช้ีท่ีไดระดับดีข้ึนไป 10 ตัวบงช้ี จาก 12 ตัวบงช้ี        ใช        �   ไมใช 

  ไมมีตัวบงช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน        ใช       �  ไมใช 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ป) 

                                       สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา        �   ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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จุดเดน 

ดานการบริหารจัดการศึกษา 

 สถานศึกษามีประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการสภาพแวดลอมภายนอกอาคารใหเปนแหลงเรียนรูให

เอ้ือตอการเรียนรู มีภูมิปญญาทองถ่ิน ใหการสนับสนุนเปนอยางดี มีอาคารม่ันคง แข็งแรง สถานท่ีกวางขวาง 

สะอาด ถูกสุขลักษณะและสวยงาม ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ มีความสัมพันธกับชุมชนท่ีดี ทําให

ผูเก่ียวของมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา บรรลุการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐานท่ี

สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ครูสงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการดานรางกาย ดานอารมณและจิตใจ รวมท้ังสงเสริมมีความสัมพันธท่ี

ดีตอพอแม ผูปกครองและธรรมชาติของเด็ก 

ดานการประกันคุณภาพภายใน 

 สถานศึกษามี การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ 

หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ขอท่ี14 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มา

เปนเปาหมายการพัฒนา โดยจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการดําเนินงานตามแผน มีการรายงานประจําป

ทุกป 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ดานผลการจัดการศึกษา 

 พัฒนาเพ่ิมเติมในดานสติปญญาเพ่ิมข้ึน ความพรอมดานทักษะ สติปญญา จัดเคารพสิทธิของผู อ่ืน 

ความเชื่อม่ันในตนเอง มีความมุงม่ันตั้งใจ 

ดานการบริหารจัดการศึกษา 

 การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการมีสวนรวมและแสวงหาความรวมมือกับผูปกครองเด็ก ชุมชน ทองถ่ินให

หลากหลายยิ่งข้ึน 

ดานการประกันคุณภาพภายใน 

 ไมมี 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2553 

            1. ดานผลการจัดการศึกษา 

 เด็กควรไดรับการพัฒนาเพ่ิมเติมในดานสติปญญาเพ่ิมข้ึน เชน รักการอาน เพ่ิมมากข้ึน รวมท้ัง

ความสามารถในการแกปญหาใหเหมาะสมตามวั ย โดยจัดกิจกรรมใหปฏิบัติ เชน บทบาทสมมติ  ฐานผจญภัยเปนตน

และการทดลองวิธีการใหมๆ ในการทําสิ่งตางๆ เพ่ือ นํามาสรุปประเด็นเปนความคิดรวบยอด  รวมท้ังดานความรู

เก่ียวกับบุคคลและสถานท่ีแวดลอมตัวเด็กเพ่ิมข้ึน เชน บุคคลสําคัญในโรงเรียนและชุมชน สถานท่ีสําคัญท่ีอยูใกล

บานเด็กและในชุมชน เปนตน ควรไดรับการพัฒนาใหรูจักเคารพสิทธิของผูอ่ืนและปฏิบัติตามกฎ ของหองเรียนใหดี

ยิ่งข้ึน เชนยกมือเวลาถาม ไมแยงพูดเม่ือทําใหผูอ่ืนเจ็บตองยกมือไหวกลาวําวาขอโทษ เปนตน และเด็กบางสวน ควร

ไดรับการพัฒนาใหมีความเชื่อม่ันในตนเอง  มีความมุงม่ัน ตั้งใจในการทํางานรวมกับผูอ่ืนใหสําเร็จโดยจัดกิจกรรม
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ตามความสนใจและกําหนดระยะเวลาหรือกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัย รวมท้ังปลูกฝงการเลนสนามเด็กเลนไมใหเกิด

อันตราย 

            2. ดานการบริหารจัดการศึกษา 

 สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการมีสวนรวมและแสวงหาความรวมมือกับผูปกครองเด็ก ชุมชน

ทองถ่ินใหหลากหลายยิ่งข้ึน เชน กิจกรรมวันพอ วันแมแหงชาติ กิจกรรมวัน เปด-ปดภาคเรียน เปนตน และควรเพ่ิม

จํานวนครูใหเปนไปตามเกณฑ 

            3. ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 สถานศึกษาควรเพ่ิมจํานวนครูใหเปนไปตามเกณฑและควรจัดหองน้ําสําหรับเด็ก โดยเฉพาะอนุบาล 

เพ่ือลดภาระครูในการพาเด็กไปเขาหองน้ํา 

  13.2.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา นํ้าหนัก

(คะแนน) 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับคุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    

ตัวบงช้ีท่ี 1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 8.48 ดี 

ตัวบงช้ีท่ี 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 10.00 9.11 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 3 ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเน่ือง 10.00 8.35 ดี 

ตัวบงช้ีท่ี 4 ผูเรียนคิดเปน ทําเปน 10.00 8.84 ดี 

ตัวบงช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 20.00 5.89 ตองปรับปรุง 

ตัวบงช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 10.00 8.00 ดี 

ตัวบงช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด 5.00 4.87 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ    

ตัวบงช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน พันธกิจ 

               และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ

สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    

ตัวบงช้ีท่ี 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 

และพัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 78.54 ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 

                สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบงช้ี ตั้งแต 80 คะแนนข้ึนไป            �   ใช            ไมใช 

                สถานศึกษามตีัวบงช้ีท่ีไดระดับดีข้ึนไป 10 ตัวบงช้ี จาก 12 ตัวบงช้ี           ใช         �   ไมใช 

                ไมมีตัวบงช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพตองปรับปรุง หรือ ตองปรับปรุงเรงดวน   �   ใช            ไมใช 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

�   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา            ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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จุดเดน 

ดานการบริหารจัดการศึกษา 

 สถานศึกษามีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการตามบท บาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา ดานวิชาการ 

ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล ดาน การบริหารท่ัวไปและบรร ยากาศสภาพแวดลอมท่ีสวยงาม สะอาด และ

ถูกสุขลักษณะ บรรลุผลการสงเสริมพัฒนาเพ่ือรักษามาตรฐานท่ีสอดคลองกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ครูมีประสิทธิภาพผลการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดรับการพัฒนาในวิชาท่ีสอน

ตามท่ีคุรุสภากําหนดอยางตอเนื่อง มีประสบการณสูง ครูมีจัดบรรยากาศและแหลงเรียนรูภายในและภายนอก

หลากหลาย 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ดานผลการจัดการศึกษา 

 ผลสัมฤทธิ์ทุกกลุมสาระการเรียนรู พัฒนาดานวรรณศิลป สงเสริมใหมีความรูใฝรูและเรียนรู พัฒนาดาน

ความสามารถดานการคิด 

ดานการบริหารจัดการศึกษา 

 ควรปรับระบบการสอนซอมเสริมในสถานศึกษา 

ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ควรไดรับการพัฒนาใหมีความรูเพ่ิมเติมดานการประเมินโดยเนนขอสอบเชิงวิเคราะห สังเคราะหและ

นําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน รวมท้ังการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  

          ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2553 

          1. ดานผลการจัดการศึกษา 

              สถานศึกษาควรปรับปรุงหองวิทยาศาสตรพรอมสื่อ อุปกรณการทดลองใหเพียงพอ และควรอบรมครูใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสรางสื่อ อุปกรณในการสอน ครูควรทบทวนเนื้อหาในแตละกลุมสาระการ

เรียนรูวาจัดการเรียนการสอนไดครบถวน คร อบคลุมตามเนื้อหาหลักสูตรหรือพัฒนาเครื่องมือการวัดผลประเมินผล

ของแตละกลุมสาระการเรียนรูโดยหาความเชื่อม่ันและความเท่ียงตรงของขอสอบ  ใหเพ่ิมกระบวนการสอนให

ตอเนื่อง ควรดําเนินการใหเห็นผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึนอยางตอเนื่อง และผูเรียนควรไดรับการพัฒนาดานวรรณศิ ลป 

เพ่ิมข้ึนใหครอบคลุมผูเรียนทุกคน โดยพิจารณาตามหลักสูตรของแตละระดับชั้นและผูเรียนควรไดการสงเสริมใหมี

ความใฝรู และเรียนอยางตอเนื่องเพ่ิมข้ึน เชน การคนควาหาความรูจากการอาน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การเรียน และผูเรียนควรไดรับการพัฒนาดานความสามารถดานการคิด วิเคราะห คิดสังเคราะห คิดไตรตรองอยางมี

วิจารณญาณและคิดสรางสรรคเพ่ิมข้ึน โดยจัดกิจกรรม เชนโครงงานเชิงบูรณาการ 8กลุมสาระการเรียนรู เปนตน 

          2. ดานการบริหารจัดการศึกษา 

              สถานศึกษาควรปรับระบบการสอนซอมเสริม ในสถานศึกษาโดยสงเสริม กํากับ ดูแลใหมีการดําเนินการ

ในรูปแบบคณะกรรมการ ดําเนินการท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน ไมควรปลอยใหครูผูสอนหรือครูประจําชั้นดําเนินการตาม

อัธยาศัย 
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          3. ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

              ครูควรไดรับการพัฒนาใหมีความรูเพ่ิมเติมดานการประเมินโดยเนนขอสอบเชิงวิเคราะห สังเคราะหและ

นําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน รวมท้ังการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เชน สื่อท่ีเก่ียวของกับอาเซียน

ในเรื่อง ประเทศ ภาษาและวัฒนธรรม เปนตน ควรวิจัยผูเรียนเป นรายบุคคล เชน ผูเรียนท่ีมีทักษะเกงคณิตศาสตร

แตยังออนทักษะทางสังคม เปนตน โดยดําเนินการอยางเปนระบบครบวงจร PDCA 

          4. ดานการประกันคุณภาพภายใน 

              สถานศึกษาควรดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ

หลักเกณฑและวิ ธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ.2553 ขอท่ี 14 โดยยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของทุกฝายเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษารวมกันอยางเปนระบบและตอเนื่อง   กําหนดระยะเวลาใน

การพัฒนาทุกดาน 2 ป 
 

8. โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน 

8.1 โอกาส /จุดแข็ง 

1. ตั้งอยูในเมือง อยูใกลสถานท่ีราชการ/โรงพยาบาล/หนวยงานอ่ืน ๆ 

2. ปลอดภัยตอยาเสพติด/แหลงเริงรมย/แหลงการพนัน มอมเมาเยาวชน 

3. ไดรับการสนับสนุนจากชุมชน  ผูปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา  ภูมิปญญาทองถ่ิน 

4.  ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน/มีสัมพันธท่ีดีตอกัน 

5.  มีวิทยากรในทองถ่ิน/ผูนําในทองถ่ินท่ีมีความรู 

6.  การคมนาคมสะดวก  มีรถรับจาง/รถประจําทางผาน 

7.  มีรถรับสงระหวางโรงเรียนกับบาน 

8.  บุคลากรมีความรูความสามารถ/เอาใจใส ดูแลเด็กเปนอยางดี 

9. ผูปกครองมีศรัทธา/ทัศนคติ/ความเชื่อม่ัน ท่ีดีตอโรงเรียน 

10.เนนจุดเดนดานภาษาตางประเทศ เชน ภาษาจีน  

 8.2 ขอจํากัด/จุดออน  

  1. ท่ีพักอาศัยของผูเรียนหางไกลจากโรงเรียน 

  2. ทางเขาโรงเรียนคับแคบทําใหการสัญจรติดขัด 

  3. สถานท่ีบริเวณโรงเรียนคับแคบ เชน พ้ืนท่ีการออกกําลังกาย พ้ืนท่ีทํากิจกรรม สนาม 

  4. ไมมีหองประชุมท่ีรองรับสําหรับคนจํานวนมาก 

  5. ผูเรียนมีทักษะการคิด/ตั้งคําถาม/แสวงหาความรู นอย 

  6. ขาดแคลนสื่อ/แหลงการเรียนรู ท่ีใชเปนแหลงคนควาของผูเรียน 
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