
 
  1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อโรงเรียนเฮงฮ้ัว  รหัส  20100125  ที่ตั้ง  21/21  ต ำบลหนองชำก   อ ำเภอบ้ำนบึง  จังหวัดชลบุรี           
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน โทรศัพท์   038-485380  โทรสำร  038-485381                              
E-mail  henghua-school@hotmail.com  website   http://www.hh-school.com 
ได้รับอนุญำตจัดตั้ง เมื่อ  2 เมษำยน พ.ศ. 2489 เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบำล  ถึงระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

 - ได้รับอนุญำตจัดตั้ง เมื่อวันที่ 2 เดือนเมษำยน พ.ศ. 2489   

 - เปิดสอนระดับชั้นอนุบำล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

 - เนื้อท่ี 6 ไร่   69 ตำรำงวำ   

 - เขตพ้ืนที่บริกำร      สังกัดศึกษำธิกำรจังหวัดชลบุรี 

      สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัด............................ 

 - ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

  โรงเรียนเฮงฮ้ัว  ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 2 เมษำยน พ.ศ. 2489  มีดร.ประโยชน์  เนื่องจ ำนงค์ เป็นผู้รับใบอนุญำต 
โดยมีรำษฎรในต ำบลหนองชำกได้ช่วยกันสละทรัพย์สินส่วนตัวในกำรสร้ำงและใช้โรงมหรสพในตลำดหนองชำกเป็น
สถำนที่เรียนและเปิดสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรตั้งแต่ชั้นอนุบำล1 ถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 รับนักเรียน          
ชำย-หญิง ตั้งแต่ อำยุ 5 ปี จนถึง 15 ปีและเปิดสอนภำษำจีนกลำง โดยมีนำยกวี เทพสวัสดิ์ เป็นครูใหญ่คนแรกและมี
นักเรียน 120 คน โดยเก็บค่ำเล่ำเรียนคนละ  300 บำท มีกำรพัฒนำปรับเปลี่ยนตำมปีต่อไปนี้ 

ปี พ.ศ. 2491 
เปิดสอนตั้งแตช่ั้นอนบุำล 1ถึงชัน้ประถมศึกษำปีที่ 4 โดยคณะกรรมกำรได้สร้ำงเปน็เรือนไม้ชัน้เดียวพื้นเทคอนกรีต
หลังคำมุงจำก 

ปี พ.ศ 2497 
ขออนุญำตสร้ำงบ้ำนพักครู 1 หลัง  เป็นเรือนไมช้ั้นเดียว พืน้คอนกรีต หลังคำมุงสงักะสี และแตง่ตั้งให้             
นำยธำตรี  เนื่องจ ำนงค์ เป็นผู้จดักำร 

ปี พ.ศ. 2536 ขออนุญำตสร้ำงอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น  1 หลัง มีจ ำนวนห้องเรียน  12 ห้องเรียน 

ปี พ.ศ. 2542 ขออนุญำตสร้ำงอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น  1 หลัง 

ปี พ.ศ. 2543 เปิดสอนตั้งแตช่ั้นอนบุำล 1 ถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ขออนุญำตรับนักเรียนเพิ่มเป็น 282 คน มีครูทั้งหมด 13 คน 

ปี พ.ศ. 2544 เปิดสอนตั้งแตช่ั้นอนบุำล 1 ถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ขออนุญำตรับนักเรียนเพิ่มเป็น 355 คน มีครูทั้งหมด 15 คน 

ปี พ.ศ. 2544 
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบำล 1 ถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ขออนุญำตรับนักเรียนเพ่ิมเป็น  415 คน                
มีครูทั้งหมด 17 คน 

ปี พ.ศ. 2547 
ขออนุญำตสร้ำงอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จ ำนวน 12 ห้องเรียน และขอรับนักเรียนเพิ่มเป็น 810 คน         
มีครู 37 คน 

บทที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

mailto:henghua-school@hotmail.com


 

 

2 แนวทางการจัดท ารายงานประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ปี พ.ศ.2549 ขออนุญำตรับนักเรียนเพิ่มเป็น  1,170 คน  มีครู 39 คน 

ปี พ.ศ.2551 ขออนุญำตเปลี่ยนแปลงโรงเรียน เป็นโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ ได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 16  กรกฎำคม พ.ศ. 2551 

ปี พ.ศ. 2553 ขออนุญำตสร้ำงอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จ ำนวน 6 ห้องเรียน 

ปี พ.ศ. 2556 
ขอขยำยห้องเรียนและเพิ่มจ ำนวนนักเรียน เป็นควำมจุทัง้โรงเรียน จ ำนวน 31 ห้อง ควำมจุนักเรียน              
จ ำนวน 1,395 คน 

ปี พ.ศ. 2557 
ขอขยำยห้องเรียน จำกเดิม 31 ห้อง เป็นจ ำนวน  33 ห้อง และควำมจุนักเรียนทั้งโรงเรียนจำกเดิม 1,395 คน     
เป็นควำมจุทัง้โรงเรียน จ ำนวน 1,520 คน 

ปี พ.ศ. 2557 
ขออนุญำตสร้ำงอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (อำคำรมูลนิธสิ่งเสริมกำรศึกษำโรงเรียนเฮงฮัว้ ดร.ประโยชน์ 
เนื่องจ ำนงค์ ผู้ก่อตั้ง)  จ ำนวน  8 ห้องเรียน 

ปี พ.ศ. 2558 
ขอขยำยห้องเรียน จำกเดิม 33 ห้อง เป็นจ ำนวน  37 ห้อง และควำมจุนักเรียนทั้งโรงเรียน 

จ ำนวน 1,690 คน 

ปี พ.ศ. 2559 ขอขยำยห้องเรียนจำกเดิม  37 ห้อง เป็นจ ำนวน 38 ห้องและควำมจ ำนักเรียนทั้งโรงเรียน จ ำนวน 1,740 คน 
  

 

 

แผนที่โรงเรียน 

ที่ตั้งของโรงเรียน/กำรติดต่อ/กำรเดินทำง 

โรงเรียนเฮงฮ้ัว เลขที่ 21/21  หมู่ 3 ต ำบลหนองชำก  อ ำเภอบ้ำนบึง  จังหวัดชลบุรี   20170 

       
  
 
 
 



 

 

3 แนวทางการจัดท ารายงานประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 1.2 แนวทางการจัดการศึกษา 
 

 
  

 
 ปรัชญา  

                               “พัฒนา    จรรยางาม  สร้างความสามัคคี” 
พัฒนำ คือ พัฒนำด้ำนกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรตลอดจนพัฒนำบุคลำกร

ให้มีประสิทธิภำพพัฒนำอำคำรสถำนที่  คือ  อุปกรณ์และเทคโนโลยีทำงด้ำนกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพมำกท่ีสุด 

จรรยำงำม คือ พัฒนำด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม  ควำมมีระเบียบ  วินัย ควำมประพฤติ ศีลธรรม 

 สร้ำงควำมสำมัคคี คือ เน้นควำมสำมัคคีในหมู่คณะโดยกำรจัดกิจกรรมหลำกหลำยที่เป็นกำรส่งเสริมให้บุคลำกร
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงควำมสำมัคคีท่ีจะท ำให้โรงเรียนพัฒนำไปในทิศทำงที่ดีคือตรงตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 

  
 

โรงเรียนเฮงฮ้ัว  แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนเป็น  4 ด้ำน 

ได้แก่ด้ำน บริหำรวิชำกำร  บริหำรงำนบุคคล  บริหำรงบประมำณ  บริหำรงำนทั่วไป 



 

 

4 แนวทางการจัดท ารายงานประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 วิสัยทัศน์    
 โรงเรียนเฮงฮ้ัวเน้นผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  ควำมประพฤติดี มีศีลธรรม จัดกำรเรียนกำร
สอน  โดยเน้นภำษำต่ำงประเทศ  (ภำษำจีนกลำง) และมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ สุขภำพจิตและสุขนิสัยที่ดี  สำมำรถอยู่ใน
สังคมอย่ำงมีควำมสุข ภำยใต้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 พันธกิจ 

          1. พัฒนำครูให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมหลักสูตร
กระทรวงศึกษำธิกำร 
          2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม   มีระเบียบวินัย   ควำมประพฤติดี   มีศีลธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
          3. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ สุขภำพจิตและสุขนิสัยที่ดี สำมำรถอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุขภำยใต้
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
          4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

 เอกลักษณ์      

“โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” 
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ หมำยถึง ส่งเสริมกำรเฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำสุขภำพ  พัฒนำพฤติกรรมสุขภำพตำมสุข
บัญญัติแห่งชำติ และส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพแก่นักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียน 
  
 อัตลักษณ์ 

“สุขภาพดี   มีวินัย” 
          สุขภำพดี  หมำยถึง นักเรียนรักษำควำมสะอำดร่ำงกำย  แต่งกำยสะอำดเรียบร้อยและแปรงฟันได้ถูกวิธี 
 มีวินัย  หมำยถึง นักเรียนปฏิบัติตนตำมระเบียบของโรงเรียน  มีควำมซื่อสัตย์ และมีเหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5 แนวทางการจัดท ารายงานประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1.3  ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2560 
1) จ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมต ำแหน่ง เพศ ระดับกำรศึกษำ  

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษา (คน) 

ชาย หญิง ต่่ากว่าป.ตรี ป.ตรี สูงกว่าป.ตรี 
ผู้ลงนำมแทนผู้รับใบอนุญำต 
ผู้จัดกำร และผู้อ ำนวยกำร (3) 

2 1 - 2 1 

ครู (บรรจุ) (34) 7 27 3 26 5 
ครู (ไม่บรรจุ) (17) 3 14 3 13 1 
ครูต่ำงประเทศ (1) - 1 - 1 - 
ครพ่ีูเลี้ยง (4) - 4 3 1 - 
สนับสนุนกำรสอน (4) - 4 2 2 - 
นักกำรภำรโรง (2) 1 1 2 - - 

รวม 13 52 13 45 7 
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ต่ ำกว่ำป.ตรี ป.ตรี สูงกว่ำป.ตรี



 

 

6 แนวทางการจัดท ารายงานประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
2) จ ำนวนครูผู้สอนแยกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และค่ำเฉลี่ยจ ำนวนชั่วโมงในกำรสอนของครู 1 คน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ่านวน (คน) 
ชั่วโมงสอนเฉลี่ย/คน/

สัปดาห์ 
- ภำษำไทย 6 17 
- คณิตศำสตร์ 6 17 

- วิทยำศำสตร์ 4 17 

- สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 4 17 

- สุขศึกษำพลศึกษำ 2 17 

- ศิลปะ 1 17 

- กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 2 17 

- ภำษำต่ำงประเทศ (อังกฤษ) 4 17 

- ภำษำต่ำงประเทศ (จีน) 6 17 

รวม 35  
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กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน



 

 

7 แนวทางการจัดท ารายงานประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1.4 ข้อมูลนักเรียน 
1) จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้นเรียน เพศ  

จ่านวนนักเรียน 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย หญิง 

-ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 89 103 192 
-ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 105 69 174 
-ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 83 93 176 
-ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 97 81 178 
-ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 79 72 151 
-ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 66 63 129 

รวม 519 481 1,000 
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จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้นเรยีน เพศ 

ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 2 ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3

ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4 ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 5 ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6
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   1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
   ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำ 
ปีที่ 6 จ ำแนกตำมรำยวิชำแต่ละระดับ 
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โรงเรียน ขนำดโรงเรียน ที่ตั้งโรงเรียน จังหวัด สังกัด ภำค ประเทศ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ

ระดับ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 
โรงเรียน 43.40 32.83 38.64 29.57 
ขนำดโรงเรียน 49.07 39.58 40.87 40.88 
ที่ตั้งโรงเรียน 47.77 38.04 39.84 39.81 
จังหวัด 48.75 39.27 40.52 41.72 
สังกัด 50.30 42.06 42.18 46.65 
ภำค 47.94 38.18 39.80 38.46 
ประเทศ 46.58 37.12 39.12 36.34 
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1.6 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
  ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
ของปีกำรศึกษำ 2560  
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โรงเรียน จังหวัด ศึกษำธิกำรภำค สังกัด ประเทศ

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT

ด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวน ด้ำนเหตุผล รวมทั้ง 3 ด้ำน

ระดับ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ ด้ำนเหตุผล รวมทั้ง 3 ด้ำน 
โรงเรียน 50.64 35.38 42.70 42.91 
จังหวัด 55.85 38.66 47.79 47.43 
ศึกษำธิกำรภำค 55.99 39.49 48.07 47.85 
สังกัด 55.22 38.35 47.09 46.89 
ประเทศ 52.67 37.75 45.31 45.25 
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1.7 ข้อมูลอาคารสถานที่  
โรงเรียนเฮงฮ้ัวมีเนื้อท่ีประมำณ 6 ไร่ 69 ตำรำงวำ มีอำคำร 5 หลัง เป็นห้องเรียนและห้องประกอบ ดังนี้ 

1. อำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก  2  ชั้น  จ ำนวน  5  หลัง    
1.1. ห้องเรียน   จ ำนวน    38   ห้อง 
1.2. ห้องสมุด   จ ำนวน     2    ห้อง 
1.3. ห้องคอมพิวเตอร์   จ ำนวน     1 ห้อง 
1.4. ห้องจ ำหน่ำยเครื่องแบบฯ  จ ำนวน     1 ห้อง 
1.5. ห้องธุรกำร          จ ำนวน     1 ห้อง 
1.6. ห้องวิชำกำร   จ ำนวน     1 ห้อง 
1.7. พยำบำล   จ ำนวน     1 ห้อง 
1.8. ห้องพักครู   จ ำนวน     2 ห้อง 
1.9. ห้องอุปกรณ์   จ ำนวน     1 ห้อง 

2. อำคำรโรงอำหำร  1  หลัง 
2.1  นักกำรภำรโรง/แม่ครัว  จ ำนวน     3 ห้อง 
2.2  ห้องเก็บของ    จ ำนวน     3 ห้อง 

3. สนำมกีฬำ     จ ำนวน         1  สนำม  
4. สนำมเด็กเล่น     จ ำนวน     1  สนำม 
5. โรงจอดรถยนต์    จ ำนวน     3 โรง 
6. อุทยำนกำรศึกษำ 
7. เรือนเพำะช ำ 
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1.8 ข้อมูลงบประมาณ 
งบประมำณ (รับ-จ่ำย) ทั้งโรงเรียนตลอดปีกำรศึกษำ 2560  
 

รายรับ บาท รายจ่าย บาท 
เงินอุดหนุนรำยหัว 19,014,563.06 งบเงินเดือน 14,474,892.20 

เงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 24,408.03 งบด ำเนินกำร 14,136,105.32 

เงินค่ำธรรมเนียมอ่ืน 2,255,818.00 งบอ่ืนๆ ................... 28,610,997.52 

เงินอุดหนุนรำยกำรอ่ืน 21,294,789.09   

 
1.9 สภาพชุมชนโดยรวม 
ข้อมูลอำชีพหลักของชุมชน ศำสนำที่ชุมชนนับถือ อำชีพหลักของผู้ปกครอง ศำสนำที่ผู้ปกครอง 

นับถือ รำยได้เฉลี่ยของผู้ปกครอง 
อาชีพหลักของชุมชน 
  รับรำชกำร    ค้ำขำย    เกษตรกร 
  รับจ้ำง     อ่ืน ๆ (ระบุ) 

 
ศาสนาที่ชุมชนนับถือ  
  พุทธ     คริสต์    อิสลำม 
  ฮินดู     ซิกซ ์    อ่ืน ๆ 

 
อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่ คือ 

   รับรำชกำร    ค้ำขำย    เกษตรกร 
   รับจ้ำง     อ่ืน ๆ (ระบุ) 

 
ศาสนาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ คือ 

   พุทธ     คริสต์    อิสลำม 
   ฮินดู     ซิกซ ์    อ่ืน ๆ 
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1.10 แหล่งเรียนรู้ 

 

 
 

อุทยำนกำรศึกษำ มุมรักกำรอ่ำน 

 

          

  

วัดเนื่องจ ำนงค์ Space Inspirium 

 
 

 
 

 

 
 

ศูนย์กสิกรรมธรรมชำติมำบเอ้ือง หนองชำก 

 
 
 
 
 
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก
โรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

https://www.facebook.com/spaceinspirium/?hc_ref=ARQd5lFIgmvFt9YoYg7eXd2lXoyS3NJvckiiAsHLdYvsZLmy_7usXqkcJxVhgz3YQy4
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ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถำนศึกษำเชิญมำให้ควำมรู้แก่ครูและเด็กปีกำรศึกษำที่ 2560 

1. คณะครูระดับประถม 
     ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรท ำดอกไม้จันทน์ให้กับนักเรียน 
     สถิติกำรใช้ควำมรู้ในโรงเรียน  1 ครั้ง/ปี 

 

2. คณะแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบลบ้านหนองเขิน 
ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรดูแลสุขอนำมัยของร่ำงกำยและตรวจร่ำงกำยให้
นักเรียน 
สถิติกำรใช้ควำมรู้ในโรงเรียน  1 ครั้ง/ปี 

 

3. เจ้าหน้าที่เทศบาลต่าบลหนองชาก 
ให้ควำมรู้นักเรียนเกี่ยวกับกำรเลือกรับทำนอำหำรที่มีประโยชน์ต่อ
ร่ำงกำย 
สถิติกำรใช้ควำมรู้ในโรงเรียน  1 ครั้ง/ปี 

 

4. บริษัทเครื่องดื่มโอวัลติน สมาร์ท 
ให้ควำมรู้เกี่ยวกับค ำศัพท์ภำษำอังกฤษและแจกเครื่องดื่ม 
สถิติกำรใช้ควำมรู้ในโรงเรียน 1 ครั้ง/ปี 

 

5. คนอร์ คัพโจ๊กจัดโครงการม้ือเช้าเราพร้อม 
พำนักเรียนออกก ำลังกำยและแจกอำหำรเช้ำ 
สถิติกำรใช้ควำมรู้ในโรงเรียน 1 ครั้ง/ปี 

 

6. บริษัทเครื่องดื่มไวตามิลค์ 
พำนักเรียนเล่นเกมส์ลับสมองและแจกผลิตภัณฑ์ 
สถิติกำรใช้ควำมรู้ในโรงเรียน 1 ครั้ง/ปี 

 

7. เจ้าหน้าที่ต่ารวจ 
ให้ควำมรู้กับนักเรียนระดับชั้นประถมเกี่ยวกับยำเสพติดและกำรขับขี่
ปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อก 
สถิติกำรใช้ควำมรู้ในโรงเรียน 1 ครั้ง/ปี 
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ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560   
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาวันที่ 17 – 24  กันยายน  2560 

ระดับประถมศึกษา   
กลุ่มสาระภาษาไทย   คุณครูผู้ฝึกสอน       คุณครูเบ็ญจรัตน์    ตันอ ำนวย 
รางวัลเหรียญเงิน กำรแข่งขันคัดลำยมือ  ป.1 - ป.3 1. เด็กหญิงเอริษำ  กำงถิ่น ป.3/2 
รางวัลเหรียญเงิน      กำรแข่งขันคัดลำยมือ  ป.4 - ป.6   1. เด็กหญิงจุฬำรักษ์  อมรวัฒน ์  ป.4/3 
 คุณครูผู้ฝึกสอน       คุณครูบังอร    พรมประดิษฐ์ 
รางวัลเหรียญทองแดง กำรแข่งขันอ่ำนเอำเร่ืองตำมแนว pisa ป.1-ป.3   1. เด็กชำยกิตติคุณ  สมเพชร ป.3/3 

 คุณครูผู้ฝึกสอน       คุณครูรัตนำ  อยู่เจริญ 
รางวัลเหรียญเงิน        กำรแข่งขันอ่ำนเอำเร่ืองตำมแนว pisa ป.4 -ป.6   1. เด็กหญิงพิมพ์วิมล หวำนฉ่ ำ  ป.6/3 

 คุณครูผู้ฝึกสอน       คุณครูวิญญำ   ไมตรีจิตต์ 
รางวัลเหรียญทองแดง กำรแข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำม  ป.4 -ป.6   1. เด็กหญิงธัญสิริน์   ธนวัตชัยนัน  ป.5/3 

 คุณครูผู้ฝึกสอน       คุณครูวนิตำ    บุญรอด 
รางวัลเหรียญทอง กำรแข่งขันอ่ำนท ำนองเสนำะ  ป.4 -ป.6   1. เด็กหญิงกุลิสรำ  พลำนนท ์     ป.6/1 

 คุณครูผู้ฝึกสอน      คุณครูพิชญำนนิ  ไตรประวัตร และ คุณครูสุนำรี  สุขประเสริฐ 
รางวัลเหรียญทองแดง   กำรแข่งขันต่อค ำศัพท์ภำษำไทย(ค ำคม)ป.4 -ป.6   1. เด็กหญิงฐิตำภำ     สำยเมฆ     ป.6/1 

 2. เด็กชำยสิรวิชญ์     แซ่กัว        ป.6/1 
  3.เด็กหญิงสุนิษำ       ภำอ้อ        ป.6/1 

 คุณครูผู้ฝึกสอน      คุณครูรัตนำ   อยู่เจริญ  
รางวัลเหรียญทองแดง   กำรแข่งขันต่อค ำศัพท์ภำษำไทย (ค ำคม)        

ป.4 - ป.6   
1. เด็กหญิงชมัยพร    ขจรงำม     ป.6/1 

 2. เด็กหญิงภูริตำ    พิณธำรทอง   ป.6/1 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์  คุณครูผู้ฝึกสอน     คุณครูสุปรียำ  ครุฑพันธ์ และคุณครูแสงระวี   อยู่เพชร 
รางวัลเหรียญทองแดง    กำรแข่งขันสร้ำงสรรค์ผลงำนคณิตศำสตร ์Gsp 

ป.4 - ป.6 
1. เด็กชำยชยำกร     วิโนทัย ป.5/1 

 2. เด็กชำยฐิติภัทร     เติดสงูเนนิ ป.5/1 
 คุณครูผู้ฝึกสอน   คุณครูอนุรักษ์  วรรณศิริลักษณ์ และคุณครูวลัยลักษณ์  สุวรรณรังรอง 
รางวัลเข้าร่วม  กำรแข่งขันต่อสมกำรคณิตศำสตร์ (เอแม็ท)  ป.4 

- ป.6 
1. เด็กชำยชิษณุพงษ์ มงคลวีรเกียรติ ป.6/3 

 2. เด็กชำยปำรัทพงษ์   สุโรพนัธ์ ป.6/1 
 คุณครูผู้ฝึกสอน   คุณครูจรุงจันทร์   กล้ำเผชิญโชค 
รางวัลเข้าร่วม        กำรแข่งขันโซดุกุ  ป.4 - ป.6 1. เด็กชำยณัฐพงษ์     โปร่งจิต    ป.6/1 
 

 

 

 

ผลงานนักเรียนในรอบปีที่ผ่านมา 
โรงเรียน 
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ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560   
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาวันที่ 17 – 24  กันยายน  2560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  คุณครูผู้ฝึกสอน    คุณครูสุชำดำ  เกตวงษำ และคุณครูสุกัญญำ โสมวลิัย 
รางวัลเข้าร่วม    กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์         ป.4 

- ป.6 
1. เด็กชำยณรงคช์ัย   แซ่เตียว    ป.6/4 

 2. เด็กชำยวรภัทร  วิทยเจริญพงษ์  ป.5/1 
  3.เด็กหญิงอำรยำ   คชสูง            ป.6/2 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม   

คุณครูผู้ฝึกสอน    คุณครูอรอุมำ  อรุณประเสริฐ และคุณครูสพุัตรำ  พวงโกศล 
รำงวัลเหรียญเงิน  กำรประกวดมำรยำทไทย     ป.
1 - ป.3 

1. เด็กชำยธนวิชญ์   ขจรกิดำกำน  ป.3/3 
 2. เด็กหญิงธัญพิชชำ  โปร่งจิต ป.3/2 
 คุณครูผู้ฝึกสอน    คุณครูอรอุมำ  อรุณประเสริฐ และคุณครูสพุัตรำ  พวงโกศล 
รางวัลเหรียญทองแดง   กำรประกวดมำรยำทไทย ป.4 - ป.6 1. เด็กชำยธัญโชต ิ    บุญหนัก ป.5/2 
  2.  เด็กหญิงศลิษำ     โพธิ์เงิน      ป.5/3 
 คุณครูผู้ฝึกสอน   คุณครูพรภิรมย์  แสนทวสีุข และคุณครูธัญวรัตน์  มำกงลำด 
รางวัลเหรียญเงิน กำรประกวดเพลงคุณธรรม  ป.4 - ป.6 1. เด็กชำยพงศ์มนัส  หอมหวน  ป.6/2 
  2.เด็กหญิงภัทรกร     มูลงำม        ป.6/1 
  3.เด็กหญิงภัทรธิดำ    เชื้อสิงห์      ป.6/1 
  4.เด็กหญิงวรวรรณ    ขวัญมงคล   ป.6/1 
  5.เด็กหญิงจีรนันท์     มะณี          ป.6/1 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพล
ศึกษา  

คุณครูผู้ฝึกสอน    คุณครูบุญญฤทธิ์  ภู่ทิม  และคุณครูสนธชัย  ค ำกำยปรง 

รางวัลเหรียญเงิน   กำรแข่งขันตอบปัญหำสุขศึกษำและพลศึกษำ ป.4 
- ป.6 

1. เด็กชำยธัญโชติ    ญตัติณรงค์    ป.5/1 
 2. เด็กหญิงเพชรปรำนี   ขำวทพั  ป.5/2 
กลุ่มสาระศิลปะ  คุณครูผู้ฝึกสอน   คุณครูวีรยุทธ   นวลละออง 
รางวัลเหรียญทองแดง   กำรแข่งขันประติมำกรรม ป.4 - ป.6 1. เด็กหญิงกณิกำร์  พิมพ์วงษ์  ป.6/4 
  2.  เด็กหญิงจิรภำ    พรมสุข     ป.6/4 
  3.  เด็กหญิงภัทรวดี  ไชยยะ      ป.6/4 
กลุ่มสาระภาษอังกฤษ คุณครูผู้ฝึกสอน   คุณครูจิต์  ชำญอุประกำร และคุณครูลญัจกร  ใจตรง 
รำงวัลเหรียญทองแดง กำรแข่งขันต่อค ำศัพท์ภำษำอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) 

ป.4 - ป.6 
1. เด็กชำยภูตะวัน   กำรเพียร   ป.6/3 

 2.เด็กชำยอภิวัฒน์   ศรีวิเศษ      ป.6/3 
 

 

 

 

 



 

 

16 แนวทางการจัดท ารายงานประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560   
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาวันที่ 17 – 24  กันยายน  2560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  คุณครูผู้ฝึกสอน    คุณครูสมบูรณ์  ทองพูนดี    และคุณครูสำยฝน กระมูลวงษ์ 
รำงวัลเหรียญเงิน   กำรแข่งขันกำรวำดภำพดว้ยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์กรำฟิก ป.1-ป.3 
1. เด็กชำยจิรภำส      พรมโชต ิ    ป.2/1 

 2. เด็กหญิงณัฐธิดำ    มำกสวนป่ำน     ป.2/4 
 คุณครูผู้ฝึกสอน     คุณครูสมบูรณ์  ทองพูนดี    และคุณครูสำยฝน  กระมูลวงษ์ 
รำงวัลเหรียญทอง กำรแข่งขันกำรใช้โปรแกรมน ำเสนอ ป. 4-6 1. เด็กหญิงจุฑำมำศ   วิเศษชำติ         ป.5/1 
 2. เด็กหญิงวรัญญำ    แซ่โง้ว    ป.5/3 
 คุณครูผู้ฝึกสอน    คุณครูสุภัสร  จัดรัมย์   และคุณครูอัญธนียำกร  เหล็กดี 
รำงวัลเหรียญทอง   การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง 1. เด็กชำยธธรณ์      นอโพนลำน       ป.5/3 
  2.เด็กหญิงชลธิดำ     ทองเจิม           ป.5/3 
  3.เด็กหญิงโชติกำ     กุลจำรุอภิรักษ์    ป.5/4 
กลุ่มสาระภาษอังกฤษ คุณครูผู้ฝึกสอน   คุณครูจิต์  ชำญอุประกำร  และคุณครูลัญจกร  ใจตรง 
รำงวัลเหรียญทองแดง กำรแข่งขันต่อค ำศัพท์ภำษำอังกฤษ   

(ครอสเวิร์ด) ป.4 - ป.6 
1. เด็กชำยภูตะวัน   กำรเพียร           ป.6/3 

 2.เด็กชำยอภิวัฒน์   ศรีวิเศษ             ป.6/3 
ผลการเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาลต่าบลบ้านบึง ประจ่าปี พ.ศ. 2561 
รำงวัลชมเชย กำรแข่งขันระบำยสีตุ๊กตำปูนปัน้ ป.1-3 เด็กหญิงอภิษฎำ กล้ำหำญ              ป.3/4 
รำงวัลชมเชย กำรแข่งขันระบำยสีตุ๊กตำปูนปัน้ ป.4-6 เด็กหญิงชลธิดำ ทองเจิม              ป.5/3 
รำงวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 กำรแข่งขันเล่ำนิทำน ป.1-3 เด็กชำยทนงค์ คุณประเสริฐ         ป.3/4 
รำงวัลชมเชย กำรแข่งขันเล่ำนิทำน ป.4-6 เด็กหญิงฐิตำภำ สำยเมฆ              ป.6/1 
ผลการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาจนี 
รางวัลเหรียญทอง กำรแข่งขันคัดลำยมือจีน  ป.1 - ป.3 เด็กหญิงธัญณิชำ อัครประถมพงศ์     ป.3/4  
รางวัลเหรียญเงิน          กำรแข่งขันคัดลำยมือจีน  ป.4 - ป.6 เด็กชำยชิษณพุงศ์  มงคลวีรเกียรติ      ป.6/3  
รางวัลเหรียญทอง          กำรแข่งขันกล่ำวสนุทรพจน์  ป.4 - ป.6 เด็กหญิงกุลิสรำ พลำนนท ์    ป.6/2 
รางวัลเหรียญทอง กำรแข่งขันร้องเพลงจีน  ป.1 - ป.3 เด็กหญิงสุทธิดำ สินสมบูรณ ์    ป.2/2 
ผลการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางด้านทักษะวิชาการ ณ โรงเรียน เทศบาล 1 (สถาวร) 21  มกราคม  2561 
กลุ่มสาระภาษาไทย รำงวัลเหรียญทอง เด็กหญิงกุลิสรำ พลำนนท์       ป.6/2 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์ รำงวัลเหรียญทอง เด็กชำยพงศ์มนสั  หอมหวล     ป.6/2 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ รำงวัลเหรียญทองแดง เด็กชำยพงศ์ปณต  รัตนวงษ์ ป.6/1 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา รำงวัลเหรียญทองแดง เด็กชำยสิรวิชญ ์ แซ่กัว      ป.6/2 
กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ รำงวัลเหรียญทองแดง เด็กชำยเอกปวุฒ ิ กิตติพรวิรุฬ        ป.6/1 
กลุ่มสาระศิลปะ รำงวัลเหรียญทองแดง เด็กหญิงจิรภำ พรมสุข       ป.6/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

17 แนวทางการจัดท ารายงานประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผลการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางด้านทักษะวิชาการ ณ โรงเรียน เทศบาล 1 (สถาวร)  23  กุมภาพันธ์  2560 
กลุ่มสาระภาษาจีน   

รำงวัลเหรียญทอง          กำรแข่งขันคัดลำยมือจีน  ป.1 - ป.3 เด็กหญิงธัญณิชำ อัครประถมพงศ์     ป.3/4 
รำงวัลเหรียญเงิน กำรแข่งขันคัดลำยมือจีน  ป.4 - ป.6 เด็กชำยชิษณพุงศ์  มงคลวีรเกียรติ     ป.6/3 
รำงวัลเหรียญทอง กำรแข่งขันกล่ำวสนุทรพจนป์.4 - ป.6 เด็กหญิงกุลิสรำ พลำนนท ์     ป.6/2 
รำงวัลเหรียญทอง กำรแข่งขันร้องเพลงจีน  ป.1 - ป.3 เด็กหญิงสุทธิดำ สินสมบูรณ ์     ป.2/2 

กลุ่มสาระภาษาไทย รำงวัลเหรียญทอง เด็กหญิงกุลิสรำ พลำนนท์        ป.6/2 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์ รำงวัลเหรียญทอง เด็กชำยพงศ์มนสั  หอมหวล      ป.6/2 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ รำงวัลเหรียญทองแดง เด็กชำยพงศ์ปณต   รัตนวงษ์     ป.6/1 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา รำงวัลเหรียญทองแดง เด็กชำยสิรวิชญ ์  แซ่กัว      ป.6/2 
กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ รำงวัลเหรียญทองแดง เด็กชำยเอกปวุฒ ิ  กิตติพรวิรุฬ        ป.6/1 
กลุ่มสาระศิลปะ รำงวัลเหรียญทองแดง เด็กหญิงจิรภำ พรมสุข                ป.6/4 
การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางด้านทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนคลองกิ่ว (ยิ่งวิทยา)  13  กุมภาพันธ์  2560   
กลุ่มสาระภาษาไทย   
กำรแข่งขันกำรคัดลำยมือ รำงวัลเหรียญทอง เด็กหญิงจุฬำรักษ์  อมรวัฒน ์     ป.4/3 
ทักษะทำงวิชำกำรภำษำไทย รำงวัลเหรียญทอง เด็กหญิงกุลิสรำ พลำนนท ์     ป.6/2 
 รำงวัลเหรียญทอง เด็กหญิงสุนิสำ ภำอ้อ      ป.6/2 
 รำงวัลเหรียญเงิน เด็กชำยณัฐพงษ ์  โปร่งจิต      ป.6/1 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์   
กำรแข่งขันซูโดก ุ รำงวัลเหรียญทอง เด็กหญิงปำลิตำ  เร้ำธนชลกุล    ป.6/1 
 รำงวัลเหรียญเงิน เด็กหญิงฐิตำภำ  สำยเมฆ      ป.6/1 
ทักษะทำงวิชำกำรคณิตศำสตร์ รำงวัลเหรียญเงิน เด็กหญิงสุนิสำ  ภำอ้อ     ป.6/2 
 รำงวัลเหรียญทองแดง เด็กชำยณัฐพงษ ์   โปร่งจิต    ป.6/1 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์   
ทักษะทำงวิชำกำรวิทยำศำสตร์ รำงวัลเหรียญทอง เด็กหญิงกุลิสรำ พลำนนท ์    ป.6/2 
กลุ่มสาระศิลปะ   
กำรแข่งขันวำดภำพระบำยส ี รำงวัลชนะเลิศอันดบั 1 เด็กหญิงกัญญำนัฏ   ลิยงค ์         ป.1/4 
 รำงวัลชนะเลิศอันดบั 2 เด็กชำยวัชระ โคตร์ชุม      ป.2/4 
แข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง รำงวัลชนะเลิศอันดบั 2 เด็กหญิงกัญญำวีร์   วิชัยกุล         ป.4/3 
 รำงวัลชมเชย เด็กหญิงณีรนุช สมมำก      ป.5/3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

18 แนวทางการจัดท ารายงานประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางด้านทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนคลองกิ่ว (ยิ่งวิทยา)  13  กุมภาพันธ์  2560   
กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

  

รำงวัลชนะเลิศอันดบั  2   กำรแข่งขันโปรแกรม E-book เด็กหญิงอภิสรำ  บุญชมภู              ป.5/3 
  เด็กหญิงจุฑำมำศ   วิเศษชำต ิ    ป.5/1    
  เด็กหญิงอภิสรำ บุญชมภ ู              ป.5/3 
การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางด้านทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนคลองกิ่ว (ยิ่งวิทยา)  13  กุมภาพันธ์  2560   
การแข่งขันโปรแกรม 
PowerPoint 

รำงวัลชนะเลิศอันดบั  1 เด็กหญิงวรัญญำ   แซ่โง้ว                ป.5/3 
 เด็กหญิงอภิสรำ เนื่องจ ำนงค ์     ป.5/1 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา รำงวัลชนะเลิศอันดบั  2 เด็กชำยพิชัยยทุธ   นำคชัยยะ         ป.6/2 
  เด็กชำยรัฐภูมิ  ฟูเฟื่อง      ป.5/1 
  เด็กชำยธนพล ชลเทพ         ป.5/1 
  เด็กชำยก้องเกียรติ  พฤทธิไพฑรูย์     ป.6/2   
  เด็กชำยธัญญโชติ  ญัตติณรงค์         ป.5/1 
  เด็กชำยจีรศักดิ์ หุนตระกูล      ป.6/2 
  เด็กชำยวรพรต ดวงใหญ่          ป.6/3   
  เด็กชำยกิตติพงษ ์ ติ่งแก้ว           ป.6/3 
  เด็กชำยพลศิริ ภู่ภมร       ป.6/3 
  เด็กชำยขวัญเกล้ำ   วิสุมำ         ป.6/3 
  เด็กชำยธนวฒัน ์ สุจรรยำ       ป.6/1 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
 

แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

  กำรบริหำรสถำนศึกษำให้มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพอย่ำงยั่งยืน สถำนศึกษำควรน ำผลกำรปฏิบัติที่ประสบ
ผลส ำเร็จมำวำงแผนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้มีควำมส ำเร็จสูงยิ่งขึ้นจนเป็นกำรปฏิบัติที่ดี (Good 
Practices) และพัฒนำสู่กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของสถำนศึกษำ 
  กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) สถำนศึกษำที่มีวิธีกำรท ำงำนใหม่ๆ ที่สถำนศึกษำเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ
จริงในกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ ซึ่งน ำไปสู่กำรบรรลุผลลัพธ์ที่ตอบสนองควำมคำดหวังของชุมชน ผู้ปกครอง และ
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เป้ำหมำยของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำให้สถำนศึกษำประสบควำมส ำเร็จ ก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศ มีแนวทำงกำร
พิจำรณำกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  ดังนี้ 
 1. มีกำรด ำเนินงำนบรรลุผลสอดคล้องกับปัญหำ ควำมคำดหวังของชุมชนหรือผู้ปกครองที่มีต่อสถำนศึกษำ หรือเป็น
วิธีปฏิบัติที่สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับทุกคนในสถำนศึกษำได้ 
 2. มีกระบวนกำรน ำไปใช้อย่ำงเป็นวงจร เห็นผลอย่ำงชัดเจนว่ำ เกิดคุณภำพสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และมีหลักกำรหรือ
ทฤษฎีรองรับในกำรปฏิบัติ 
 3. อธิบำยวิธีปฏิบัตินั้นได้ว่ำ “ท ำอะไร” (what) “ท ำอย่ำงไร” (how) และ “ท ำไมจึงท ำ หรือ ท ำไมจึงไม่ท ำ” (why) 
 4. ระบุปัจจัยส ำคัญท่ีก่อให้เกิดควำมส ำเร็จที่ชัดเจนและมีกำรปฏิบัติที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 5. มีกำรเผยแพร่แล้วทั้งในและนอกโรงเรียน เป็นที่ยอมรับของสังคม 

ตัวอย่างการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)เช่น 
                .1.  เรียน เล่นด้วยโครงงำนวิทยำศำสตร์ (ระดับปฐมวัย) 
                 2.   ธนำคำรโรงเรียน (ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน) 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างการก่าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมาย 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
   ประกาศโรงเรียน........................... 

เรื่อง กำรก ำหนดมำตรฐำนและค่ำเป้ำหมำยกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของโรงเรียน 
 

  เพ่ือให้กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โรงเรียน..................................จึงได้
ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของโรงเรียนและค่ำเป้ำหมำยปีกำรศึกษำ............................ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

ตราโรงเรียน 
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มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
มำตรฐำนที4่ ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล  
มาตรฐานที่ 5 (เพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก่าหนด)  
 
 
 

ประกำศ ณ วันที่.............................................. 
ลงชื่อ............................................. 
(......................................................) 

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน............................ 
 
หมายเหตุ  ค่ำเป้ำหมำยให้ก ำหนดเป็นรำยมำตรฐำน โดยก ำหนดเป็นระดับคุณภำพ คือ  
   ดีเยี่ยม ดี พอใช้ หรือ ปรับปรุง  

ตัวอย่ำงหนังสือให้ควำมเห็นชอบรำยงำนกำรประเมินคณุภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 
 
 
 

 
 

 
  หนังสือใหค้วามเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. ............... 
 
   ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน..............................................  ครั้งที่........./.......... เมื่อวันที่
............. เดือน........................... พ.ศ. ..................ได้ให้ควำมเห็นชอบรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปี
กำรศึกษำ พ.ศ. ...................... ทั้งนี้ ให้โรงเรียนน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินไปพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ และ
เผยแพร่ต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชน 
 
 
 
 
 

ตราโรงเรียน 
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ลงชื่อ......................................... 

(......................................................) 
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 

 
 

 


