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ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา 2562 
ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เทศบาลเมืองศรีราชา  ฉบับนี้  จัดทําขึ้นเพ่ือสรุปผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR)  ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษา เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น  
 เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย บทสรุปสําหรับผู้บริหาร ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา             
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ การปฏิบัติ            
ที่เป็นเลิศของสถานศึกษาภาคผนวก ของทั้ง 3 มาตรฐาน   
 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  ขอขอบคุณผู้อํานวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ร่วมพัฒนาร่วมประเมินคุณภาพ และ
ร่วมจัดทํารายงานรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)  ให้สมบูรณ์
ครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูล สารสนเทศ และข้อเสนอแนะในรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้สูงขึ้น ต่อไป 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
ผู้จัดท า : ผู้อํานวยการสถานศึกษา  
บทน า  
 ชื่อโรงเรียน ที่อยู ่ 
 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ตั้งอยู่เลขที่ ๕ ถนนเจิมจอมพล ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๐๑๑๐ โทรศัพท์  ๐-๓๘๓๑-๑๗๙๕  โทรสาร  ๐-๓๘๓๒-๓๕๖๗   
E-mail :bansriracha@hotmail.com Website : http://www.bansrimaharacha.ac.th สังกัดกองการศึกษา 
เทศบาลเมืองศรีราชา  อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 
 ชื่อผู้บริหาร  

๑) ผู้อํานวยการสถานศึกษา…………………-……………….วุฒิการศึกษาสูงสุด…………….-………………… 
โทรศัพท.์.................-.....................e-mail.........................-............................. 
ดํารงตําแหน่งทีโ่รงเรียนแห่งนี้ตั้งแต่ วันที่.................-.................จนถึง............-..............เปน็เวลา........-.............. 
  ๒) รองผู้อํานวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานตําแหน่ง)  จํานวน  2  คน 
   ๒.๑ ชื่อ-สกุล นางรัจนา  รัตนวารี  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการบริหาร
การศึกษา  โทรศัพท ์08-1833-1718  e-mail………………………-……….......................... 
รับผิดชอบฝุาย (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) งานบริหารทั่วไป และงานแผนงานและ
งบประมาณ 
   ๒.2 ชื่อ-สกุล นางจิณารี   ชมจินดา  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต   
สาขาการบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 08-1687-2962  e-mail………………………-…………..........................
รับผิดชอบฝุาย (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) งานบริหารวิชาการ และงานบริหารบุคคล 
 
 จ านวน พนักงานครูพนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ า และนักเรียน  

1. พนักงานครู พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจํา จํานวน  78 คน 
2. จํานวนนักเรียน จํานวน 1,660 คน 

 สภาพบริบทโรงเรียนที่สะท้อนเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พอสังเขป   
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

 “สุขภาพสดใส ใฝุใจเรียนรู้ เชิดชูจิตอาสา สร้างคุณค่าการออม” 
 คําอธิบาย นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย  เพ่ือให้มี
สุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตสดใส มีความใส่ใจในการเรียนรู้ทุกๆ ด้าน ช่วยเหลืองานสังคม และมีนิสัยรักการ
ประหยัดและอดออม 
 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
 “คนดีบ้านศรีมหาราชา ลูกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี” 

คําอธิบาย  นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีความซื่อสัตย์สุจริต         
มีคุณธรรม มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ สมกับเป็นลูกหลานท่านจอมพล มหาอํามาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
(เจิม แสง-ชูโต) 
 
 

http://www.bansrimaharacha.ac.th/
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 ผลการประเมินตนเอง อธิบาย ๓ เรื่อง โดยให้สรุปแยก ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละดับ (ปฐมวัยและ
ขั้นพ้ืนฐาน) ได้แก่ 

1. คุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพใด มีคุณภาพอย่างไร 
2. สถานศึกษารู้ได้อย่างไรว่าตนเองมีคุณภาพในระดับนั้นมีข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์อะไรบ้างที่

จะสนับสนุน 
 ๓. สถานศึกษามีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไร  
 
 ระดับปฐมวัย  
 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของเด็ก 
          1. คุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพใด มีคุณภาพอย่างไร 
     ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

2. สถานศึกษารู้ได้อย่างไรว่าตนเองมีคุณภาพในระดับนั้นมีข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์
อะไรบ้างท่ีจะสนับสนุน 

    แบบประเมินน้ําหนัก/ส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย   โครงการหรรษายามเช้า  โครงการผู้ปกครอง
สัมพันธ์วันกีฬามหาสนุก  แบบประเมินพัฒนาการด้านร่างกายเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกาย   แบบประเมิน
พัฒนาการด้านร่างกายเรื่องการใช้กล้ามเนื้อมือให้ประสานสัมพันธ์กัน  แบบประเมินพัฒนาการด้านร่างกายด้าน
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย  แบบประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  เรื่องการแสดงออก
ทางอารมณ์ผลการประเมินพัฒนาการ  โครงการกินอยู่อย่างไทย  กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  แบบประเมิน
การควบคุมอารมณ์ตนเอง  รู้จักยับยั้งชั่งใจ  อดทนในการรอคอย  โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง  แบบประเมินด้าน
การยอมรับ ชื่นชมความสามารถ ผลงานของตนเองและผู้อ่ืน  โครงการเด็กเล็กเบิกบาน  แบบประเมินพัฒนาการ
พัฒนาการด้านความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม    แบบประเมินพัฒนาการด้านคุณธรรม  จริยธรรม ขยัน 
ประหยัด มีวินัย  สุขภาพ สะอาด  สามัคคี มีน้ําใจ  โครงการหนูน้อยเก็บออม  แบบประเมินด้านความสนใจชื่นชม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ  ผลการประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ทางสังคมการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของตนเอง  กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน  ผลการประเมินพัฒนาการด้านพัฒนาการด้าน
การเรียนรู้ทางสังคมเหมาะสมตามวัยประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน  
ผลการประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ทางสังคมการปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นอาศัยอยู่และความเป็นไทย       
ผลการประเมินการเรียนรู้ทางสังคมการปฏิบัติตามการยอมรับหรือเคารพความแตกต่าง ระหว่างบุคคล  ผลการ
ประเมินผลการประเมินพัฒนาการด้านภาษาและเล่าเรื่องราวแสดงท่าทางจินตนาการได้อย่างเหมาะสมเล่า
เรื่องราวและแสดงท่าทางตามจินตนาการ  กิจกรรมฟัง ดู ร้อง เล่น เล่า  ผลการประเมินพัฒนาการใช้ภาษาอ่าน
ภาพหรือใช้ภาษาท่าทางและบอกความหมายของสัญลักษณ์ในการสื่อสาร  ผลการประเมินพัฒนาการเด็กมี
ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิด เชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและ
สามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ  ผลการประเมินพัฒนาการเด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง   
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๓. สถานศึกษามีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม
อย่างไร  
    จุดเด่น  
  1. เด็กมีการปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นอาศัยอยู่ 
และความเป็นไทย 
  2. เด็กใช้กล้ามเนื้อมือให้ประสานสัมพันธ์กัน 
  3. เด็กยอมรับ ชื่นชมความสามารถ ผลงานของตนเองและผู้อ่ืน 
  4. เด็กปฏิบัติตามการยอมรับหรือคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล 
    จุดที่ควรพัฒนา  
  เด็กควบคุมอารมณ์ตนเอง  รู้จักยับยั้งชั่งใจ  อดทนในการรอคอย 
    ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น 
  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกทักษะ การรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง  รู้จักยับยั้งชั่งใจ  อดทนใน
การรอคอย 
 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
          1. คุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพใด มีคุณภาพอย่างไร 
     ระดับคุณภาพ ดีเลิศ   

2. สถานศึกษารู้ได้อย่างไรว่าตนเองมีคุณภาพในระดับนั้นมีข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์
อะไรบ้างท่ีจะสนับสนุน 

    หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย  รายงานผลการประเมินหลักสูตร  หลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ
น้อยปฐมวัยทักษะชีวิต  การจัดกิจกรรมลูกเสือปฐมวัยทักษะชีวิตบูรณาการสะเต็มศึกษา Active Learning Life 
Skills @ STEMEducation   แผนการจัดประสบการณ์ลูกเสือน้อยปฐมวัยทักษะชีวิตกิจกรรมฐานการเรียนรู้
นักวิทยาศาสตร์น้อย  การเรียนรู้นอกห้องเรียน ชั้นอนุบาล (JUNIOR   SCOUT)  กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
โครงการกิน  อยู่อย่างไทย  แบบสํารวจครูสอนตรงตามวุฒิและวิชาเอก  รายงานการอบรมด้านการศึกษาปฐมวัย 
คําสั่งชั่วโมงการสอนของครู  รายงานการศึกษาดูงาน  ภาพถ่ายการเข้าร่วมโครงการ  แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้เป็นฐาน  โครงการกินอยู่อย่างไทย  รายงานการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ 
รายงานสรุปผลการประเมินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  รายงานสรุปโครงการอนุบาลรักสะอาด  แบบประเมิน
ความพึงพอใจการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย  รายงานผลการนิเทศ     
การสอน  แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบ
ร่วมมือร่วมใจ  รายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่อการ
เรียนการสอน   รายงานสรุปผลโครงการนิเทศ  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อจัดให้มีสื่อจาก
ธรรมชาติ สื่อสําหรับเด็กมุด ลอด ปีนปุาย สื่อเทคโนโลยี สือ่เพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ 
รายงานแบบประเมินความพึงพอใจสถานศึกษาต่อการจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์ท่ี
เพียงพอต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  แบบประเมินความพึงพอใจสถานศึกษาต่อการจัดให้มีสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการจัดประสบการการเรียนรู้  รายงานการประชุม  แผนพัฒนา
การศึกษา (2561-2565)  แผนปฏิบัติการประจําปี 2562  แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
รายงานผลการดําเนินการตามแผน  รายงานผลติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  รายงานการประเมินตนเอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
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๓. สถานศึกษามีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม
อย่างไร  
       จุดเด่น  
      1. สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
  2. สถานศึกษามีการออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมอย่างเป็นองค์รวมและ
เหมาะสมตามวัย 
    จุดที่ควรพัฒนา  
  การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์สําหรับครู 
    ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น 
  ควรจัดให้มีบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาเพ่ิมมากข้ึนและเข้าถึงสื่อได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
          1. คุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพใด มีคุณภาพอย่างไร 
     ระดับคุณภาพ ดีเลิศ   

2. สถานศึกษารู้ได้อย่างไรว่าตนเองมีคุณภาพในระดับนั้นมีข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์
อะไรบ้างท่ีจะสนับสนุน 

    แบบรายงานข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล  แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องตามมาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา  แบบประเมินแผนการจัดประสบการณ์  แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 
1 คุณภาพของเด็ก  (พัฒนาการด้านร่างกาย)  แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  
(พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ)  แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  (พัฒนาการด้านสังคม) 
แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  (พัฒนาการด้านสติปัญญา)  รายงานการจัดกิจกรรม  
การเรียนการสอนแบบโครงงาน  ผลการประเมินเด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย  กิจกรรมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง  
โครงการกินอยู่อย่างไทย  รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฐาน  ผู้ปกครองสัมพันธ์วันกีฬามหาสนุก 
กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน   โครงการเด็กเล็กเบิกบาน   โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาอนุบาล
แบบประเมินการนิเทศการสอน  กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  แบบรายงานการใช้สื่อ  แบบสอบถามความ 
พึงพอใจของผู้ปกครองต่อจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ห้องศูนย์การเรียนรู้  ภาพถ่ายการจัดบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  รายงานสรุปผล
การดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนการ
สอน  รายงานวิจัยในชั้นเรียน  รายงานการจัดทําแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม พัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการ “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC)”Professional Learning Community  
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อพัฒนาการของผู้เรียน    

๓. สถานศึกษามีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม
อย่างไร  
     จุดเด่น  
       1. ครูทุกคนจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียน 
   2. ครูจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน                
    จุดที่ควรพัฒนา  
  การจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 
    ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น 
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ครูควรจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยเด็กทุกคนมีส่วนร่วมใช้ 
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   

  
 ระดับขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

1. คุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพใด มีคุณภาพอย่างไร 
     ระดับคุณภาพ ดี   

2. สถานศึกษารู้ได้อย่างไรว่าตนเองมีคุณภาพในระดับนั้นมีข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์
อะไรบ้างท่ีจะสนับสนุน 
            แบบประเมินการอ่าน  การเขียน และการสื่อสาร  แบบประเมินการคิดคํานวณ  แบบสรุปการ
ประเมินผลความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ ฯ  โครงการส่งเสริมศักยภาพทาง
คณิตศาสตร์  โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน  กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เดินทางไกลเข้าค่าย   พักแรม   โครงการเสริมสร้าง
สมรรถภาพด้านร่างกายและจิตใจให้กับผู้เรียน   แบบประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลสอบ RT  ผลสอบ NT  ผลสอบ O-NET   โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
อาชีพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  แบบประเมินความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   กิจกรรม     
แนะแนว  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  แบบรายงานผลการอบรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม  โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง  กิจกรรมตักบาตรต้น  กิจกรรมวันไหว้ครู  กิจกรรมวันอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย  โครงการประดู่แดงแย้มบาน วิชาการบ้านศรี ครั้งที่ 11 “สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา สู่
สถานศึกษาพอเพียง”  สรุปผลการดําเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  สรุปผลการดําเนินการ
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน  แบบบันทึกผลพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม)  กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 ๓. สถานศึกษามีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม
อย่างไร  
     จุดเด่น   

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  จุดที่ควรพัฒนา  
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาของผู้เรียน   
      2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT และ O-NET 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น  
  1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และยกระดับผลการทดสอบ
ระดับชาติ  NT และ O-NET 
 
 
 
 
 
 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
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1. คุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพใด มีคุณภาพอย่างไร 
     ระดับคุณภาพ ดีเลิศ   

2. สถานศึกษารู้ได้อย่างไรว่าตนเองมีคุณภาพในระดับนั้นมีข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์
อะไรบ้างท่ีจะสนับสนุน 
     แผนพัฒนาการศึกษา  รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  รายงานการประเมิน
ตนเอง  รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการนิเทศการสอน  รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการอบรม   
เชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา  รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการอบรมปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา  รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง  รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ
ส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร  รายงาน  การอบรม
และศึกษาดูงาน  แบบบันทึกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการปรับปรุง       
ภูมิทัศน์  ทะเบียนอสังหาริมทรัพย์, ทะเบียนครุภัณฑ ์ ทะเบียนการใช้สื่อ  ทะเบียนการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
 ๓. สถานศึกษามีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม
อย่างไร  
  จุดเด่น 
  1. สถานศึกษามีเปูาหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่กําหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
ตามความต้องการของชุมชน 
      2. สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ บุคลากรเข้ารับการอบรมและ
ศึกษาดูงานตรงตามความต้องการ  และเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและนํามาใช้พัฒนางานและการจัดการ
เรียนการสอน 

     3. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้สะอาด  สะดวก   
ปลอดภัย และเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  มีอาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุน วัสดุ 
ครุภัณฑ์ท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
  จุดที่ควรพัฒนา  
  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น 
       พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ อย่างเหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 
 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

1. คุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพใด มีคุณภาพอย่างไร 
     ระดับคุณภาพ ดีเลิศ   

2. สถานศึกษารู้ได้อย่างไรว่าตนเองมีคุณภาพในระดับนั้นมีข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์
อะไรบ้างท่ีจะสนับสนุน 
  แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  แบบประเมินการนิเทศการสอน 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่อ
การเรียนการสอน  แบบรายงานการใช้สื่อ  แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้  แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการ
เรียนรู้ของครู  ปพ.8  ภาพถ่ายการมอบรางวัล การชมเชยหน้าเสาธง หน้าชั้นเรียน  แบบประเมินตนเองและความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเพ่ือน  แบบรายงานคุณภาพผู้เรียน (ปถ.6) รายงานสรุปผลการดําเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC)   
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  จุดเด่น 
  1. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
โดยเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  2. มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือนําไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ 
  จุดที่ควรพัฒนา  

1. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความม่ันใจในการพัฒนาตนเอง 
2. การใช้เครื่องมือและวิธีการวัด และประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการเรียนรู้ 

  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น 
  ส่งเสริมให้ครูมีการเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
 ตามที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2562 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดทํา
รายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพ่ือนําไปสู่        
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
 บัดนี้การดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายใน สถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้  
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
  กําลังพัฒนา    ปานกลาง    ดี    ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่ ๑ คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ  
มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ   
มาตรฐานที ่๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ ดีเลิศ 

 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
  กําลังพัฒนา    ปานกลาง    ดี    ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดีเลิศ 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ตั้งอยู่เลขที่ ๕ ถนนเจิมจอมพล ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๐๑๑๐ โทรศัพท์  ๐-๓๘๓๑-๑๗๙๕  โทรสาร  ๐-๓๘๓๒-๓๕๖๗   
E-mail :bansriracha@hotmail.com Website : http://www.bansrimaharacha.ac.th สังกัดกองการศึกษา 
เทศบาลเมืองศรีราชา  อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  เปิดสอนระดับชั้น ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จํานวน ๔4 ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ 11 ไร่ 75 ตารางวา 
 ประวัติความเป็นมาโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีราชาเปิดทําการสอนครั้งแรกเมื่อ 1 กันยายน 2465 โดยใช้
ศาลาการเปรียญวัดศรีมหาราชาเป็นที่เรียนชั่วคราว จนถึงปลายปี พ.ศ. 2475  โดยมีนายเจริญ อําไพ เป็นครูใหญ่ 
  พ.ศ. 2472 ขุนไตรกิตติยานุกูล เป็นนายอําเภอศรีราชา ร่วมกับนายสนิท อนันตสมบูรณ์  ธรรมการ
อําเภอ ดําริก่อสร้างอาคารเรียนถาวรและมีพ้ืนที่ของโรงเรียนโดยเฉพาะขึ้นมา นายเจริญ อําไพ ครูใหญ่ร่วมกับ
คณะครูจึงอุทิศเงินค่าสอนจํานวน 1,729.35 บาท เป็นกองทุนก่อสร้างอาคารเรียน 
 พ.ศ. 2474 ขุนไตรกิตติยานุกูล นายอําเภอศรีราชา ได้ร่วมกับคณะละครสุภาพสตรีศรีราชา จัดละคร   
การกุศลหาทุนก่อสร้างอาคารเรียน ร่วมกับเงินภาษีการศึกษาและกระทรวงธรรมการสมทบทุน รวม 7,037.75 
บาท โดยมีขุนจักกะพากพาณิชกิจ บริจาคที่ดิน 11 ไร่ 75 ตารางวา เป็นที่ก่อสร้างอาคารเรียนโดยใช้ชื่อว่า     
"ศรีราชาชนประสิทธิ์" ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าโรงเรียน "ตะกาด" เปิดทําการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
 1 เมษายน 2506 ได้โอนโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการมาอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลภายใต้
ชื่อ  "โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีราชา"   
 พ.ศ.  2544   โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ก่อตั้งตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีราชา    
นําโดยนายกฉัตรชัย  ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ได้เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาการศึกษา  
โรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ มีการบริหารจัดการที่ดีก็จะทําให้การศึกษาเจริญก้าวหน้าได้รวดเร็วขึ้น ประกอบกับ
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีราชา กับโรงเรียนเทศบาลวัดศรีมหาราชา อยู่บริ เวณติดกัน เห็นสมควรให้มีการรวมกัน
เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2544 
      ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาได้เปิดทําการสอนตั้งแต่  ชั้นอนุบาล  -  มัธยมศึกษาตอนต้น 
 
แผนผังบริเวณโรงเรียน 
 
 
 
 
  
 
 
 

http://www.bansrimaharacha.ac.th/
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
  ๑) ผู้อํานวยการสถานศึกษา  - 
  ๒) รองผู้อํานวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานตําแหน่ง)  จํานวน  2  คน 
   ๒.๑ ชื่อ-สกุล นางรัจนา  รัตนวารี  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการบริหาร
การศึกษา  โทรศัพท ์08-1833-1718  e-mail………………………-……….......................... 
รับผิดชอบฝุาย (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) งานบริหารทั่วไป และงานแผนงานและ
งบประมาณ 
   ๒.2 ชื่อ-สกุล นางจิณารี   ชมจินดา  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต   
สาขาการบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 08-1687-2962  e-mail………………………-…………..........................
รับผิดชอบฝุาย (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) งานบริหารวิชาการ และงานบริหารบุคคล   

 
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา 
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๓. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
 3.1  ข้าราชการครู/พนักงานครู 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ
ราช
การ 

ต าแหน่ง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

ภาระงาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จ านวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารบั 

การพฒันา 
(ปี

ปัจจบุัน) 
(ชั่วโมง) 

1 นางฐิติรัตน์  เอื้อสกุลมงคล 60 34 ครู คศ.4 กศ.ม. การบริหารการศึกษา สังคมศึกษาฯ ป.1 21 ชม. 30 
2 นางศิริพร  สุยะวงค์ 41 20 ครู คศ.๓ กศ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาต่างประเทศ ม.2 19 ชม. 72 
3 นางสร้อยสุดา  สุทธิสา 41 16 ครู คศ.๒ กศ.บ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ป.6 19 ชม. 30 
4 นางพจนา  ขําปูุ 60 37 ครู คศ.๒ คบ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ ป.2 21 ชม. 24 
5 นางมะลิวรรณ  วงษ์ประยูร 60 27 ครู คศ.๓ ศศ.บ. เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.2 21 ชม. 36 
6 น.ส.สุนิสา  ภู่เงิน 34 8 ครู คศ.๑ กศ.ม. การบริหารการศึกษา สุขศึกษาฯ ป.3-4 21 ชม. 30 
7 น.ส.วันเพ็ญ  ชมรัตน์ 55 26 ครู คศ.๓ กศ.บ. ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ป.3 23 ชม. 30 

8 นางมนทกานต์  วิญญายงค์ 
40 

9 ครู คศ.2 กศ.ม. บริหารการศึกษา 
ภาษาต่างประเทศ ป.
2 23 ชม. 30 

9 นายคุณากร  จงสดกมล 44 19 ครู คศ.๓ วท.บ. ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ ป.5 18 ชม. 30 
10 น.ส.พิมล  วีระพงศ์พร 46 10 ครู คศ.2 กศ.ม. บริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์ ป.3 20 ชม. 30 
11 น.ส.วารุณี  วรศักดิ์เสนีย์ 49 19 ครู คศ.3 ค.ด. พลศึกษา สุขศึกษาฯ ม.1-3 19 ชม. 30 
12 น.ส.นทจร  ธีรปัญญาภรณ์ 48 10 ครู คศ.2 กศ.ม. บริหารการศึกษา การงานฯ ม.1-3 17 ชม. 60 

13 น.ส.รุ่งนภา   พิมพ์นาค 
40 

13 ครู คศ.3 กศ.ม. บริหารการศึกษา 
ภาษาต่างประเทศ ป.
6 20 ชม. 66 

14 นางอรุณ  ธรรมกีรติ 50 15 ครู คศ.3 กศ.ม. บริหารการศึกษา ปฐมวัย 23 ชม. 30 
15 นางรุจิกร  บุญไทย 42 16 ครู คศ.3 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การงานฯ(คอมฯ) ป.5-6 19 ชม. 30 
16 นายชานนท์  จารุโรจน์ 36 9 ครู คศ.๑ ค.บ. ดนตรีศึกษา ศิลปะ ป.5-6 18 ชม. 65 
17 นายวินัส  มหานิล 44 18 ครู คศ.2 ค.บ. ปฐมวัย ปฐมวัย 23 ชม. 30 
18 น.ส.ภัทรานิษฐ์   ธรรมพนิตพงศ์ 43 15 ครู คศ.3 ค.บ. ปฐมวัย ปฐมวัย 23 ชม. 36 
19 

น.ส.สุภาเพ็ญ  ชาวสมุทร 
58 

32 
ครู คศ.3 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ ป.

5 
19 ชม. 30 

20 นายอภิชาต  เจือจันทร์ 49 24 ครู คศ.3 ค.บ. ศิลปะ ศิลปะ ม.1-3 16 ชม. 30 
21 น.ส.นวลจันทร์  ลาภาอุตม์ 56 27 ครู คศ.3 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย ป.3 23 ชม. 30 
22 น.ส.บุศยาการย์  สีแดด 38 8 ครู คศ.๑ ค.บ. ปฐมวัย ปฐมวัย 23 ชม. 66 
23 น.ส.สุคนธ์ทิพ  สระทองอ้อม 46 15 ครู คศ.2 ค.บ. สังคมศึกษา สังคม ป.3 20 ชม. 78 
24 นางยุพิน  นามจิต 52 15 ครู คศ.3 ค.บ. ปฐมวัย ปฐมวัย 23 ชม. 30 
25 นางอารีรัตน์  ผึ่งผดุง 49 15 ครู คศ.3 ค.บ. ปฐมวัย ปฐมวัย 23 ชม. 30 
26 น.ส.สายชล  แซ่จิว 41 15 ครคูศ.3 กศ.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ป.5 15 ชม. 30 
27 น.ส.วราภรณ์  ธนิทธิพันธุ์ 37 11 ครคูศ.2 กศ.ม. บริหารการศึกษา ปฐมวัย 23 ชม. 30 
28 น.ส.รุ่งรัศมี  ศิริกุล 47 15 ครคูศ.2 ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย ป.4 17 ชม. 30 
29 น.ส.จินตนา  ศุภกรธนสาร 41 15 ครคูศ.3 กศ.ม. บริหารการศึกษา การงานฯ ป.4 17 ชม. 30 
30 นายธรรมศักดิ์  ธรรมกีรติ 54 15 ครคูศ.3 กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ ม.2 15 ชม. 30 
31 นายเกียรติรัตน์  ชาวเมือง 43 15 ครคูศ.3 ค.บ. ดนตรี ศิลปะ ป.1 21 ชม. 30 
32 น.ส.ศิราพร  ทาประสิทธิ์ 42 15 ครคูศ.2 กศ.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ ป.1 21 ชม. 48 
33 นางวงเดือน  สืบแสง 50 15 ครคูศ.3 ค.บ. คอมพิวเตอร์ การงานฯ ม.1-2 17 ชม. 30 
34 นางสมพร  เหง้าปูน 44 9 ครคูศ.1 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ ป.1 21 ชม. 36 
35 น.ส.เยาวเรศ  อุทัย 45 15 ครูคศ.3 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ม.1-3 14 ชม. 36 
36 นางสาวปาลิดา  ยางงาม 44 11 ครูคศ.2 กศ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาต่างประเทศ ม.1 19 ชม. 36 
37 นางทิวาพร จันทะพินิจ 38 13 ครูคศ.1 ค.บ. ปฐมวัย ปฐมวัย 20 ชม. 30 
38 นางกนกวรรณ แดงสมสุขเจริญ 36 11 ครู คศ.2 ศษ.ม. การวิจัยการศึกษา คณิตศาสตร์ ป.2 19 ชม. 108 
39 นายชุมพล  ศรีพฤกษ์ภูมิ 42 15 ครูคศ.2 วท.บ วิทยาศาสตร์การกีฬา สุขศึกษาฯ ป.6 19 ชม. 54 
40 นางขวัญทิภา   ศรีพฤกษ์ภูมิ 41 15 ครูคศ.2 ค.บ. ประถมศึกษา คณิตศาสตร์ ป.2 21 ชม. 70 
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41 นายพิสิษฐ์  จิณหล้า 26 2 ครูผู้ช่วย ศศ.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ม.1-2 20 ชม. 30 
42 นางสาวหนึ่งฤทัย  ดวงแก้ว 27 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.1-2 20 ชม. 72 

ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล อาย ุ
อายุ
ราช
การ 

ตําแหน่ง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้/ช้ัน 

ภาระงาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จ านวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารบั 

การพฒันา 
(ปี

ปัจจบุัน) 
(ชั่วโมง) 

43 นายปรมัตถ์  บัวงาม 26 2 ครูผู้ช่วย ศศ.บ. การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ ม.2 20 ชม. 72 
44 นายภูริชญ์  อัคราช 34 2 ครูผู้ช่วย วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร การงานอาชีพฯ ป.6 20 ชม. 30 
45 นายวสุ  อินตะนัย 28 2 ครูผู้ช่วย กศ.บ. การสอนสังคมฯ สังคมศึกษาฯ ป.6 20 ชม. 30 
46 นายประยูร  จันวงษา 48 2 ครูผู้ช่วย กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ศิลปะ ป.4-5 20 ชม. 57 
47 นางสาวปัทมภรณ์  แสงเลข 27 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ ม.1 19 ชม. 30 
48 นางสาวปาริชาติ พิกุลศรี 26 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ ป.4 20 ชม. 30 
49 นางสาวศรีนภา  อิ่มคง 28 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.6 20 ชม. 30 
50 นางสาวมายริน  แดงสว่าง 31 2 ครูผู้ช่วย กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 23 ชม. 30 
51 นางนฤมล สุนทรพงษ์บุญนาค   40 15 ครู คศ.3 คม. บริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์ ป.4 18 ชม. 30 
52 นายพายุ  สุทธิสา 43 20 ครู คศ.3 กศ.บ วิทย์-ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ ม.2-3 21 ชม. 30 
53 นายพีระพล   พรานกลาง 26 2 ครูผู้ช่วย คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ ม.2-3 19 ชม. 30 
54 ว่าที่พนตรีสถาพร  แจ้งจํารัส 58 34 ครู คศ.4 กศ.ม. กศ.บ. พละ ม.2-3 21 ชม. 24 
55 นางสาวธวัลรัตน์  ใบบัว 49 15 ครู คศ.2 กศ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย ม.1-2 21 ชม. 36 
 

 3.2  พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าที่สอน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ
งาน 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู/้ชั้น 

จ้างด้วยเงิน 

ภาระงาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จ านวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การ
พัฒนา 

(ปี
ปัจจุบัน) 

1 นางสาวรัชวรรณ  สุดประเสริฐ 28 3 ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและ 
พลศึกษา ม.1-2 

งบโรงเรียน 19 ชม. 30 

2 นางสาวอัจฉรา   มาอ่วม 26 2 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.2-3 งบโรงเรียน 24 ชม. 30 
3 นายเศรษฐวุฒิ  แสวงโคตร 26 2 คบ. ศิลปศึกษานาฎศิลป์ ศิลปะ ม.1-3 งบโรงเรียน 15 ชม. 30 
4 นางสาววลีพร  พันธ์ตุล 26 2 คบ. ศิลปศึกษานาฎศิลป์ ศิลปะ ป.4-6 งบโรงเรียน 15 ชม. 30 
5 นางปิยนุช  จันทรขจร 42 2 คบ. ปฐมวัย ปฐมวัย งบโรงเรียน 20 ชม. 30 
6 นายชาญชัย  ยลสุข 27 3 คบ. พลศึกษา สุขศึกษาและพล

ศึกษา ปฐมวยั 
งบโรงเรียน 20 ชม. 30 

7 นางสาวมาวิการ์  เจ๊ะหมัด 27 2 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิต ม.2-3 งบโรงเรียน 24 ชม. 30 
8 นางสาวบุปผา  สะอาด 27 1 ค.บ ปฐมวัย ปฐมวัย งบโรงเรียน 20 ชม. 30 
9 นางสาววรรณพร  แก้วซ้อน 29 1 ศษ.บ ภาษาไทย ภาษาไทย ป.2 งบโรงเรียน 21 ชม. 30 

10 นางสาวเสาวลักษณ์  มะยา 26 1 ค.บ ภาษาไทย ภาษาไทย ป.6 งบโรงเรียน 25 ชม. 30 
11 นางสาวสุภาพร  ทวีกุลพัฒน์ 29 1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาตา่งประเทศ 

ป.2 
งบโรงเรียน 22 ชม. 30 

12 นายเชาวลิต  บุญจันทร์ 33 1 ศษ.บ พลศึกษา สุชศึกษาพลศึกษา 
ป.2 

งบโรงเรียน 20 ชม. 30 

13 นางนิตยา เชิดชู 46 1 ปวส. บัญชี ปฐมวัย งบโรงเรียน 25 ชม. 30 
14 นางสาวภัศศริณย์  สงวนศักดิ์ 31 3 คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ ป.4 งบอุดหนุนกรม 21 ชม. 30 
15 นายทศพล  กันเขตวิทย์ 26 2 คบ. ดนตรีไทย ศิลปะ ป.2 งบอุดหนุนกรม 15 ชม. 30 
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3.3  ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ ต าแหน่ง วุฒิ สาขา 
ปฏิบัติ
หน้าท่ี 

จ้างด้วยเงิน 

1 น.ส.สดุาทิพย์  ศรีสวสัดิ ์ 37 พนักงานจ้างฯ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานธุรการ อุดหนุนจากกรม 

2 น.ส.จุฑามาศ อัมรินทร ์ 37 พนักงานจ้างฯ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานพัสดุ อุดหนุนจากกรม 

3 นางสาวรุจิรา ดีสวสัดิ ์ 30 พนักงานจ้างฯ ป.ตร ี การจัดการ งานการเงิน อุดหนุนจากกรม 

4 นางสาวศรินรัตน์   วีระสวัสดิ ์ 29 พนักงานจ้างฯ ป.ตร ี การจัดการ งานการเงิน อุดหนุนจากกรม 

5 นางสาวสิดาภา  พวงสิน 46 พนักงานจ้างฯ ป.6 - ภารโรง อุดหนุนจากกรม 

6 นางปุณณสั  กลิ่นจันทร ์ 45 พนักงานจ้างฯ ม.6 - ภารโรง อุดหนุนจากกรม 

7 นายสายัน พลายแก้ว 53 ลูกจ้างประจํา ป.4 - ภารโรง อุดหนุนจากกรม 

8 นายบุญเหลือ โสมะนตัรโต 54 ลูกจ้างประจํา ป.4 - ภารโรง อุดหนุนจากกรม 

 
 3.4  สรุปจ านวนบุคลากร 
  3.4.1 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท/ต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ ากว่า 
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้อํานวยการ      
- รองผู้อํานวยการ   2  2 
รวม   2  2 

2. สายงานการสอน      
- ข้าราชการ/พนักงานครู  37 17 1 55 
- พนักงานจ้าง(สอน) 1       1 
- อื่นๆ (ระบุ) ครูจ้างสอน  14     14 
รวม 1 51 17 1 70 

3. สายงานสนับสนุนการสอน      
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 4 2   6 
- พนักงานจ้างทั่วไป      
- ลูกจ้างประจํา 2    2 
- อื่นๆ (ระบุ)      
รวม 6 2   8 
รวมท้ังสิ้น 7 53 19 1 80 
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8.75% 

66.25% 

23.75% 

1.25% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ต่ํากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

2.50% 

87.50% 

10.00% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

สายงานการสอน 

สายงานสนับสนุนการสอน 
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  3.4.2 จ านวนครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
จ านวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห์  
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ปฐมวัย 13 18.57 23 
ภาษาไทย 8 11.43 20 
คณิตศาสตร์ 9 12.86 20 
วิทยาศาสตร์ 8 11.43 21 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6 8.57 19 
สุขศึกษาและพลศึกษา 7 10.00 20 
ศิลปะ 7 10.00 19 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 7.14 19 
ภาษาต่างประเทศ 7 10.00 20 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   - 
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 70 100 20 

 
 

 
 
 
 
  

18.57 

11.43 

12.86 

11.43 
8.57 

10.00 

10.00 

7.14 

10.00 
ปฐมวัย 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ 

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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4. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
4.1 จํานวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ทั้งสิ้น 1,660 คน จําแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อนุบาล 1 3 43 31 74 25 
อนุบาล 2 4 67 45 112 28 
อนุบาล 3 4 50 40 90 23 

รวม 11 160 116 276 25 
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 74 87 161 40 
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 95 71 166 42 
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 78 61 142 36 
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 74 68 142 36 
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 87 49 136 34 
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 93 82 175 44 

รวม 24 501 418 922 38 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 88 73 161 40 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 96 66 162 41 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 61 78 139 35 

รวม 12 245 217 462 39 
รวมทั้งสิ้น 44 906 751 1660 38 

 
จํานวนเด็กพิเศษในโรงเรียน  ชาย....0.....คน หญิง.....0.......คน  รวมจาํนวน......0......คน 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับอนุบาล = 21 : 1 เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับประถมศึกษา = 25 :1 เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา  = 23 :1 เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
  

√ 

√ 

√ 
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4.2 จํานวนนักเรียน เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง   ปีการศึกษา 2560 -2562 
 

 
 
 

 
 
 

121 

107 

60 

81 

131 

74 

112 

90 

อนุบาล 1 

อนุบาล 2 

อนุบาล 3 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 
ปีการศึกษา 2560- 2562 

ปี กศ.2562 ปี กศ.2561 ปี กศ.2560 

138 

131 

153 

175 

191 

183 

161 

138 

126 

126 

177 

177 

161 

166 

142 

142 

136 

175 

ประถมฯ 1 

ประถมฯ 2 

ประถมฯ 3 

ประถมฯ 4 

ประถมฯ 5 

ประถมฯ 6 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
ปีการศึกษา 2560- 2562 

ปีกศ.2562 ปีกศ.2561 ปีกศ.2560 
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168 

160 

148 

167 

163 

158 

161 

162 

139 

มัธยมฯ 1 

มัธยมฯ 2 

มัธยมฯ 3 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปีการศึกษา 2560- 2562 

ปีกศ.2562 ปีกศ.2561 ปีกศ.2560 
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5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา  
 5.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 5.1.1 พัฒนาการด้านร่างกาย ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้นที่
ประเมิน 

ระดับชั้น 
จ านวน
เด็กที่

ประเมิน 

จ านวนเด็กที่มีผลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย SD 

เด็กที่มีผลการ
ประเมินระดับ 2 
(พอใช้) ขึ้นไป 1 2 3 

ปรับปรุง พอใช้ ดี จ านวน ร้อยละ 

อนุบาล 1 
(3 ป)ี 

อ.1/1 25 0 0 25 25 2.83 0.39 25 100 
อ.1/2 25 0 0 25 25 2.92 0.21 25 100 
อ.1/3 25 0 0 25 25 2.91 0.26 25 100 
รวม 75 0 0 75 75 2.89 0.29 75 100 

ร้อยละ 100 0 0 100 100 96.33  100 100 

อนุบาล 2 
(4 ปี) 

อ.2/1 30 0 0 30 30 2.97 0.18 30 100 
อ.2/2 28 0 0 28 28 3 0 28 100 
อ.2/3 29 0 0 29 29 3 0 29 100 
อ.2/4 28 0 0 28 28 3 0 28 100 
รวม 115 0 0 115 115 2.99 0.05 115 100 

ร้อยละ 100 0 0 100 100 99.67  100 100 

อนุบาล 3 
(5 ปี) 

อ.3/1 22 0 0 22 22 2.5 0.52 22 100 
อ.3/2 21 0 0 21 21 3 0 21 100 
อ.3/3 22 0 0 22 22 2.91 2.26 22 100 
อ.3/4 23 0 0 23 23 3 0 23 100 
รวม 88 0 0 88 88 2.85 0.70 88 100 

ร้อยละ 100 0 0 100 100 95.00  100 100 
รวมทุกระดับชั้น 278 0 0 278 278 2.91 0.35 278 100 

ร้อยละรวม 100 0 0 100 100 97.00  100 100 
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          5.1.2 พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้นที่
ประเมิน 

ระดับชั้น 
จ านวน
เด็กที่

ประเมิน 

จ านวนเด็กที่มีผลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย SD 

เด็กที่มีผลการ
ประเมินระดับ 2 
(พอใช้) ขึ้นไป 1 2 3 

ปรับปรุง พอใช้ ดี จ านวน ร้อยละ 

อนุบาล 1 
(3 ปี) 

อ.1/1 25 0 0 25 25 2.84 0.19 25 100 
อ.1/2 25 0 0 25 25 2.92 0.21 25 100 
อ.1/3 25 0 0 25 25 2.93 0.2 25 100 
รวม 75 0 0 75 75 2.90 0.20 75 100 

ร้อยละ 100 0 0 100 100 96.67  100 100 

อนุบาล 2 
(4 ปี) 

อ.2/1 30 0 0 30 30 2.98 0.06 30 100 
อ.2/2 28 0 0 28 28 2.97 0.18 28 100 
อ.2/3 29 0 0 29 29 3 0.03 29 100 
อ.2/4 28 0 0 28 28 2.96 0 28 100 
รวม 115 0 0 115 115 2.98 0.07 115 100 

ร้อยละ 100 0 0 100 100 99.33  100 100 

อนุบาล 3 
(5 ปี) 

อ.3/1 22 0 0 22 22 2.97 0.14 22 100 
อ.3/2 21 0 0 21 21 3 0 21 100 
อ.3/3 22 0 0 22 22 3 0 22 100 
อ.3/4 23 0 0 23 23 3 0 23 100 
รวม 88 0 0 88 88 2.97 0.14 88 100 

ร้อยละ 100 0 0 100 100 99.00  100 100 
รวมทุกระดับชั้น 278 278 0 0 278 278 2.95 0.14 278 

ร้อยละรวม 100 100 0 0 100 100  278 100 
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          5.1.3 พัฒนาการด้านสังคม ปีการศึกษา 2562 
 
 

ระดับชั้นที่
ประเมิน 

ระดับชั้น 
จ านวน
เด็กที่

ประเมิน 

จ านวนเด็กที่มีผลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย SD 

เด็กที่มีผลการ
ประเมินระดับ 2 
(พอใช้) ขึ้นไป 1 2 3 

ปรับปรุง พอใช้ ดี จ านวน ร้อยละ 

อนุบาล 1 
(3 ปี) 

อ.1/1 25 0 0 25 25 2.90 0.21 25 100 
อ.1/2 25 0 0 25 25 2.94 0.19 25 100 
อ.1/3 25 0 0 25 25 2.94 0.22 25 100 
รวม 75 0 0 75 75 2.93 0.21 75 100 

ร้อยละ 100 0 0 100 100 97.67  100 100 

อนุบาล 2 
(4 ปี) 

อ.2/1 30 0 0 30 30 2.96 0.14 30 100 
อ.2/2 28 0 0 28 28 3 0 28 100 
อ.2/3 29 0 0 29 29 3 0.03 29 100 
อ.2/4 28 0 0 28 28 2.95 0.17 28 100 
รวม 115 0 0 115 115 2.98 0.09 115 100 

ร้อยละ 100 0 0 100 100 99.33  100 100 

อนุบาล 3 
(5 ปี) 

อ.3/1 22 0 0 22 22 2.97 0.13 22 100 
อ.3/2 21 0 0 21 21 3 0 21 100 
อ.3/3 22 0 0 22 22 3 0 22 100 
อ.3/4 23 0 0 23 23 3 0.1 23 100 
รวม 88 0 0 88 88 2.99 0.06 88 100 

ร้อยละ 100 0 0 100 100 99.67  100 100 
รวมทุกระดับชั้น 278 278 0 0 100 278 2.96 0.12 278 

ร้อยละรวม 100 100 0 0 100 100  278 100 
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          5.1.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา ปีการศึกษา 2562 
 
 

ระดับชั้นที่
ประเมิน 

ระดับชั้น 
จ านวน
เด็กที่

ประเมิน 

จ านวนเด็กที่มีผลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย SD 

เด็กที่มีผลการ
ประเมินระดับ 2 
(พอใช้) ขึ้นไป 1 2 3 

ปรับปรุง พอใช้ ดี จ านวน ร้อยละ 

อนุบาล 1 
(3 ป)ี 

อ.1/1 25 0 0 25 25 2.91 0.15 25 100 
อ.1/2 25 0 0 25 25 2.93 0.16 25 100 
อ.1/3 25 0 0 25 25 2.89 0.32 25 100 
รวม 75 0 0 75 75 2.91 0.54 75 100 

ร้อยละ 100 0 0 100 100 97.00  100 100 

อนุบาล 2 
(4 ปี) 

อ.2/1 30 0 0 30 30 2.95 0.13 30 100 
อ.2/2 28 0 0 28 28 3 0 28 100 
อ.2/3 29 0 0 29 29 2.98 0 29 100 
อ.2/4 28 0 0 28 28 2.94 0 28 100 
รวม 115 0 0 115 115 2.97 0.13 115 100 

ร้อยละ 100 0 0 100 23 99.00  100 100 

อนุบาล 3 
(5 ปี) 

อ.3/1 22 0 0 22 22 2.7 0.68 22 100 
อ.3/2 21 0 0 21 21 3 0 21 100 
อ.3/3 22 0 0 22 22 3 0.05 22 100 
อ.3/4 23 0 0 23 23 3 0 23 100 
รวม 88 0 0 88 88 2.93 0.18 88 100 

ร้อยละ 100 0 0 100 100 97.67  100 100 
รวมทุกระดับชั้น 278 278 0 0 278 278 2.94 0.28 278 

ร้อยละรวม 100 100 0 0 100 100  278 100 
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5.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
         5.2.1 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 

 
ร้อยละของนักเรียน 

ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป 50.12 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ํา (1) ถึง 
ค่อนข้างดี (2.5) 

49.55 

ไม่ผ่านการประเมิน (0) 0.33 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับประถมศึกษา 

 
 
 
 
 

50.12 49.55 

0.33 

ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้น
ไป 

ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ํา (1) ถึง 
ค่อนข้างดี (2.5) 

ไม่ผ่านการประเมิน (0) 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียน ผลการ
เรียน
เฉลี่ย 

S.D. 
นักเรียนที่ได้ 

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

ภาษาไทย 918 150 120 157 155 134 104 85 13 918 2.60 0.94 427 46.51 
คณิตศาสตร์ 918 145 92 122 119 166 148 125 1 918 2.44 1.00 359 39.11 
วิทยาศาสตร์ 918 147 125 172 166 132 98 77 1 918 2.66 0.92 444 48.37 
สังคมศึกษาฯ 918 128 115 121 136 160 113 144 1 918 2.45 0.99 364 39.65 

สุขศึกษาและพลศึกษา 918 395 213 151 93 30 17 19 0 918 3.39 0.72 759 82.68 
ศิลปะ 918 203 99 184 149 137 66 78 2 918 2.76 0.94 486 52.94 

การงานอาชพี 918 255 177 164 117 112 59 34 0 918 3.02 0.88 596 64.92 
ภาษาต่างประเทศ 918 88 61 97 123 146 143 254 6 918 2.10 0.99 246 26.80 

รวม 7,344 1,511 1,002 1,168 1,058 1017 748 816 24 7,344 2.68 1.00 3681 50.12 

ร้อยละ 100 20.57 13.64 15.90 14.41 13.85 10.19 11.11 0.33 100   50.12  
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         5.2.2 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 
ร้อยละของนักเรียน 

ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป 39.49 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ํา (1) ถึง 
ค่อนข้างดี (2.5) 

45.55 

ไม่ผ่านการประเมิน (0) 14.96 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 

 
 
 
 
 

39.49 

45.55 

14.96 
ผลการเรียนระดับดี (3) 
ขึ้นไป 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ํา (1) 
ถึง ค่อนข้างดี (2.5) 

ไม่ผ่านการประเมิน (0) 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียน ผลการ
เรียน
เฉลี่ย 

S.D. นักเรียน
ท่ีได้ ร 

นักเรียนที่ได้ 
3 ขึ้นไป 

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

ภาษาไทย 447 27 48 88 118 72 38 13 34 447 2.39 07.2 9 163 36.47 

คณิตศาสตร์ 447 20 28 47 68 69 83 50 64 447 1.87 0.84 18 95 21.25 

วิทยาศาสตร์ 447 49 54 96 75 47 34 39 2 447 2.64 0.89 51 199 44.52 

สังคมศึกษาฯ 447 59 42 66 63 68 43 50 55 447 2.22 0.95 1 167 37.36 

สุขศึกษาและพลศึกษา 447 112 69 64 53 48 56 36 9 447 2.75 1.00 0 245 54.81 

ศิลปะ 447 54 37 81 88 62 46 15 38 447 2.41 0.83 26 172 38.48 

การงานอาชพี 447 83 66 100 64 60 18 15 14 447 2.82 0.81 27 249 55.70 

ภาษาต่างประเทศ 447 45 37 40 40 43 30 25 91 447 1.95 1.02 96 122 27.29 

รวม 3,576 449 381 582 569 469 348 243 307 3,576 2.39 0.82 228 1,412 39.49 

ร้อยละ 100 12.56 10.65 16.28 15.91 13.12 9.73 6.80 8.59 100   6.38 39  
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         5.2.3 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

 
ร้อยละของนักเรียน 

ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป 41.45 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ํา (1) ถึง 
ค่อนข้างดี (2.5) 

45.17 

ไม่ผ่านการประเมิน (0) 13.38 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 

 
 

 
 

41.45 

45.17 

13.38 
ผลการเรียนระดับดี (3) 
ขึ้นไป 

ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ํา (1) ถึง 
ค่อนข้างดี (2.5) 

ไม่ผ่านการประเมิน (0) 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียน ผลการ
เรียน
เฉลี่ย 

S.D. นักเรียน
ท่ีได้ ร 

นักเรียนที่ได้ 
3 ขึ้นไป 

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

ภาษาไทย 440 18 42 83 118 77 44 30 22 434 2.33 0.74 6 143 32.50 

คณิตศาสตร์ 440 16 10 38 63 105 96 48 52 428 1.80 0.74 12 64 14.55 

วิทยาศาสตร์ 440 28 37 64 74 46 45 63 21 378 2.22 0.91 62 129 29.32 

สังคมศึกษาฯ 440 122 45 65 52 66 27 28 35 440 2.66 0.96 0 232 52.73 

สุขศึกษาและพลศึกษา 440 120 73 88 58 42 13 22 24 440 2.89 0.86 0 281 63.86 

ศิลปะ 440 37 39 78 93 64 32 3 29 375 2.48 0.73 65 154 35.00 

การงานอาชพี 440 91 109 118 61 33 11 8 6 437 3.07 0.71 3 318 72.27 

ภาษาต่างประเทศ 440 68 30 40 39 63 34 32 99 405 1.98 1.04 35 138 31.36 

รวม 3,520 500 385 574 558 496 302 234 288 3,337 2.44 0.90 183 1,459 41.45 

ร้อยละ 100 14.20 10.94 16.31 15.85 14.09 8.58 6.65 8.18 94.80   5.20 41.45  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) หน้า 26 
 

 
 

 

ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
6.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2562 

6.1.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านคณิตศาสตร ์ ด้านภาษาไทย รวม 2 ด้าน 

ระดับโรงเรียน 46.15 46.50 46.33 

ระดับจังหวัด 47.41 49.32 48.36 

ระดับสังกัด (รร.สังกัด อปท.ทั้งหมด) 40.58 44.15 42.36 

ระดับประเทศ 44.94 46.46 45.70 

 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ 

(National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2562 
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6.1.2 เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียน
ระดับชาติ(National Test : NT) และร้อยละผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2562 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านคณิตศาสตร์ 44.29 46.15 1.86 
ด้านภาษาไทย 54.56 46.50 -8.06 

ด้านเหตุผล 47.63 - - 

รวมความสามารถท้ัง 3 ด้าน 48.83 46.33 -2.50 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) และร้อยละผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 
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6. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
7.1 ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2562 

7.1.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน 44.45 30.99 33.85 29.77 

ระดับจังหวัด 51.61 34.93 37.65 39.86 

ระดับสังกัด (รร.สังกัด อปท.) 47.11 30.29 33.95 31.81 

ระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 

 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

44.45 

30.99 
33.85 

29.77 

51.61 

34.93 
37.65 

39.86 

47.11 

30.29 
33.95 

31.81 

49.07 

32.9 
35.55 34.42 

0

10

20

30

40

50

60

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด (รร.สังกัด อปท.) ระดับประเทศ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) หน้า 29 
 

7.1.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 
ระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2562 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 51.39 44.45 -6.94 

คณิตศาสตร์ 33.52 30.99 -2.53 

วิทยาศาสตร์ 35.60 33.85 -1.75 

ภาษาอังกฤษ 34.38 29.77 -4.61 

 
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 
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       ๗.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2562 
    7.2.1 คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละจ าแนกตามระดับ 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน 48.98 21.49 28.12 28.48 

ระดับจังหวัด 57.51 28.56 30.72 36.18 

ระดับสังกัด (รร.สังกัด อปท.) 51.13 22.96 28.68 29.50 

ระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 

 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2562 
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7.2.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 
ระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2562 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 44.34 48.98 4.64 

คณิตศาสตร์ 23.29 21.49 -1.8 

วิทยาศาสตร์ 32.20 28.12 -4.08 

ภาษาอังกฤษ 26.32 28.48 2.16 

 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

44.34 

23.29 

32.2 

26.32 

48.98 

21.49 

28.12 

28.48 

0 10 20 30 40 50 60

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) หน้า 32 
 

    ๗.3 ข้อมูลนักเรียนด้านอื่นๆ  

ที ่ รายการ 
จ า น ว น
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ* 

๑. จํานวนนักเรียนมีน้ําหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแล
ตนเองให้มีความปลอดภัย 

1,660 100 

๒. จํานวนนักเรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

1,660 100 

๓. จํานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม - - 
๔. จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 50 3.01 
๕. จํานวนนักเรียนที่มีปัญญาเลิศ - - 
๖. จํานวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - - 
๗. จํานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน) - - 
๘. จํานวนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 20 1.20 
๙. 
๑๐. 

จํานวนนักเรียนที่เรียนซ้ําชั้น - - 
จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร ปฐมวัย 90 ๑๐๐ 
                                ประถมศึกษา 172 100 
                                มัธยมศึกษาตอนต้น 127 100 

                                 มัธยมศึกษาตอนปลาย - - 
หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด  
 

8. ข้อมูลอาคารสถานที่  
ที ่ รายการ จ านวน 
๑. อาคารเรียน 8 หลัง 
๒. อาคารประกอบ ๓ หลัง 
๓. ห้องน้ํา/ห้องส้วม 8 หลัง 
๔. สระว่ายน้ํา - สระ 
๕. สนามเด็กเล่น ๑ สนาม 
๖. สนามกีฬา ๑ สนาม 
๙. ฯลฯ  
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     9. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 9.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากรประมาณ 27,000คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ชุมชนศรีราชานคร – ซอยไปรษณีย์ ชุมชนสุขุมวิท ชุมชนหน้าดาราสมุทร
ชุมชนริมทะเล อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขาย และประมง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีกองข้าว 
 9.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ  มัธยมศึกษาตอนต้น  อาชีพหลัก คือ ค้าขายและประมง 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 100,000 บาท 

9.3  โอกาสและข้อจํากัดของโรงเรียน 
โอกาส  โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เช่น สวนสาธารณะ  สถานที่ท่องเที่ยว วัด ฯลฯ 

สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด และได้รับความร่วมมืออันดีจากองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง     

  ข้อจํากัดนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่มีผลต่อการจัดการศึกษา  การดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองและ 
ครอบครัว  สภาพเศรษฐกิจและสังคมมีผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
10.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

  โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาจัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕60 โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางดังนี้ 

10.๑  ระดับการศึกษาปฐมวัย (ใส่โครงสร้างหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา) 
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 สอดคล้องกับตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕60  โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วน
สาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางดังนี ้ 

 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560 
ช่วงอาย ุ สําหรับเด็กอายุ 3 – 5 ป ี
 ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

 ด้านร่างกาย 
 ด้านอารมณ์และจิตใจ 
 ด้านสังคม 
 ด้านสติปัญญา 

 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
 เรื่ อ งราวเกี่ ยวกับตั วบุคคลและสถานที่

แวดล้อมเด็ก 
 ธรรมชาติรอบตัว 
 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กําหนดเวลาเรียน จัดการเรียนการสอน 2 ภาคเรียน : 1 ปีการศึกษา หรือ 200 วัน : 1 ปีการศึกษา 
โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 180 วัน : 1 ภาคเรียน ในแต่ละวันจะใช้เวลา 5-6 ช่ัวโมง 
โดยประมาณ 
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ตารางก าหนดกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5 ปี 
 

กิจกรรม อายุ 3 ป ี อายุ 4 ป ี อายุ 5 ป ี
1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 66 ช่ัวโมง/ป ี 83 ช่ัวโมง/ป ี 100 ช่ัวโมง/ป ี
2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์

(กิจกรรมในวงกลม) 
100 ช่ัวโมง/ป ี 117 ช่ัวโมง/ป ี 134 ช่ัวโมง/ป ี

3. กิจกรรมสร้างสรรค ์ 66 ช่ัวโมง/ป ี 83 ช่ัวโมง/ป ี 100 ช่ัวโมง/ป ี
4. กิจกรรมเสร ี 100 ช่ัวโมง/ป ี 117 ช่ัวโมง/ป ี 134 ช่ัวโมง/ป ี
5. กิจกรรมกลางแจ้ง 66 ช่ัวโมง/ป ี 83 ช่ัวโมง/ป ี 100 ช่ัวโมง/ป ี
6. เกมการศึกษา 66 ช่ัวโมง/ป ี 83 ช่ัวโมง/ป ี 100 ช่ัวโมง/ป ี
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10.2 ระดับประถมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศกึษา 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาพ้ืนฐาน       

   - ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
   - คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 

   - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 80 80 80 80 80 80 

   - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  40 40 40 80 80 80 

  - ประวัติศาสตร ์ 40 40 40 40 40 40 

   - สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 

   - ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 

   - การงานอาชีพ  40 40 40 80 80 80 

   - ภาษาอังกฤษ 160 160 160 80 80 80 

รวมเวลาเรียน(รายวชิาพ้ืนฐาน) 840 840 840 840 840 840 
รายวิชาเพ่ิมเติม       

   - หน้าท่ีพลเมือง 
   - สารสนเทศเพื่อการศึกษา 

40 40 40 40 
40 

40 
40 

40 
40 

รวมเวลาเรียน(รายวชิาเพ่ิมเติม) 40 40 40 80 80 80 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       

     กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
     กิจกรรมนักเรียน 
          - ลูกเสือ/เนตรนาร ี
          - ชุมนุม/ชมรม 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

     กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 10 10 10 10 10 10 
รวมเวลาเรียน(กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน) 120 120 120 120 120 120 

กิจกรรมเพ่ิมเวลารู ้ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 1,000 1,000 1,040 1,040 1,040 
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๑0.๓ ระดับมัธยมศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน/ปี 

ม.1 ม.2 ม.3 
สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 880 880 880 
ภาษาไทย  120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน  120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
วิทยาศาสตร ์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
ประวัติศาสตร ์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
สุขศึกษา 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
พลศึกษา  40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
ทัศนศิลป ์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
ดนตร-ีนาฏศิลป ์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
ภาษาอังกฤษ  120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 200 200 200 
   - หน้าท่ีพลเมือง 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
   - คอมพิวเตอรส์ารสนเทศ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
   - คณิตศาสตร์ประยุกต ์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
   - วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
   - มาลัยใบตอง        
   - ดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษกระดาษ       
   - การแปรรปูอาหารท้องถิ่น 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
   - ผลิตภณัฑ์จากสมุนไพรพื้นบ้าน       
   - การเพาะเลี้ยงและแปรรูปหอยแมลงภู ่       
   - การเพาะเห็ดนางฟูา       
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

     กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
  กิจกรรมนักเรียน 
      - ลูกเสือ-เนตรนาร ี
      - ชุมนุม 

 
30 
40 

 
30 
40 

 
30 
40 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 
หลกัสตูรการจดัการศกึษาเพื่อการมีงานท าของจังหวดัชลบุร ี 

   รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 1,200 1,200 
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11. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๑1.๑  ห้องสมุดเป็นอาคาร คสล .2 ชั้น มีพ้ืนที่ขนาด  144  ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจํานวน
ประมาณ  29,113 เล่มมีวารสาร 7 ฉบับ/ปักษ์ หนังสือพิมพ์ จํานวน 3 ฉบับ/วัน  การสืบค้นหนังสือและการยืม-
คืน ใช้ระบบ ดิวอ้ี   มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จํานวน  3  เครื่อง มี
จํานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด (ในปีการศึกษาที่รายงาน) เฉลี่ย  150  คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ  9.00  ของ
นักเรียนทั้งหมด มีการให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคลมาใช้บริการ เฉลี่ย  50 คน ต่อปี (ในปี
การศึกษาที่รายงาน) 

11.2 ห้องปฏิบัติการทั้งหมด 8 ห้อง จําแนกเป็น  
1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จํานวน  2  ห้อง 
2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         จํานวน  3  ห้อง 
3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา             จํานวน  1  ห้อง 

  4)  ห้องอ่ืนๆ (ระบุ)ห้องดนตรีไทย ห้องดุริยางค์ ห้องนาฏศิลป์  จํานวน  3  ห้อง 
     11.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จํานวน .........97........... เครื่องจําแนกเป็น 
  1)  ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จํานวน ………78………. เครื่อง 
  2)  ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จํานวน ………50………. เครื่อง 
       โดยมีจํานวนนักเรียนที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (ในปีการศึกษาที่รายงาน)   
150  คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ 9.0  ของนักเรียนทั้งหมด 
  3)  ใช้เพ่ือสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(สํานักงาน) จํานวน ………19………. เครื่อง 
 ๑1.๔ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จ านวนครั้ง/ปี 
๑. 
๒. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

ห้องวิทยาศาสตร์  
ห้องดนตรีไทย 
ห้องดุริยางค์ 
ห้องสมุด 
ห้องคอมพิวเตอร์  
ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว 
ห้องศูนย์การเรียนรู้เพื่อการมีงานทํา 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
ห้องศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ห้องนาฏศิลป์ 

550 
850 
900 

5,000 
1,500 

50 
50 

700 
900 

1,000 
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๑1.๕ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จ านวนครั้ง/ปี 
๑. 
๒. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
สวนเสือศรีราชา 
เกาะลอยศรีราชา 
ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี 
เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร 
สถานีเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ 
สวนสมุนไพร จ.ระยอง 
โรงไฟฟูาบางปะกง 
สถานีวิจัยประมงศรีราชา 

5 
3 

10 
5 
1 
2 
2 
3 
1 
3 

 
๑1.๖ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู  

นักเรียน (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ให้ความรู้เรื่อง จ านวนครั้ง/ปี 

๑. 
๒. 
3. 
4. 

นางสุมาลี    ศิริสะอาด   
นายเฉลิมพร  แก้วพลอย  
นางยุพิน นามจิต   
นางสุมาลี    ศิริสะอาด 
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน  ปั้นจิ๋ว 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน  โขน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน  ไหมพรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน  ขนมลูกชุบ 
 

1 
1 
1 
1 
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๑2. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
๑2.1 ผลงานดีเด่น 
        12.1.1 ด้านวิชาการ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
สถานศึกษา 
 

สถานศึกษาได้รับรางวัล หน่วยงานต้นแบบ 
ด้านการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้า
ไทย ของจังหวัดชลบุรี ประจําปี 2562 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ชลบุร ี

 สถานศึกษาได้รับรางวัล โรงเรียนพอเพียง
ท้องถิ่น (Local Sufficiency School : 
LSS) ประจําปี 2562 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

ครู (ระบุชื่อ)  
ระดับประเทศ 
นายอภิชาต เจือจันทร์ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับชมเชย เกียรติ
บัตรระดับเหรียญทอง การประกวดวาด
ภาพระบายสี มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
ประจําปี 2562 

เทศบาลนครร้อยเอ็ด 

นายชานนท์ จารุโรจน์ ได้รับรางวัลครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปีการศึกษา 2561 

สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ครู (ระบุชื่อ)  
ระดับภาคตะวันออก 
นายอภิชาต เจือจันทร์ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ 
วาดภาพระบายสี การประกวดวาดภาพ
ระบายสี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 
งานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคตะวันออก ประจําปี 2562 

เทศบาลนครระยอง 

นางสาวภัทรานิษฐ์ ธรรมพนิต
พงศ์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
การประกวดสื่อนวัตกรรมครูปฐมวัย 
งานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคตะวันออก ประจําปี 2562 

เทศบาลนครระยอง 

นางสาวจินตนา ศุภกรธนสาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
การประกวดสื่อนวัตกรรมครูการงานฯ  
งานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคตะวันออก ประจําปี 2562 

เทศบาลนครระยอง 

นางสาวพิมล วีระพงศ์พร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
การประกวดสื่อนวัตกรรมครูวิทยาศาสตร์ 
งานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคตะวันออก ประจําปี 2562 

เทศบาลนครระยอง 

นางสาวปาลิดา  ยางงาม 
นายปรมัตถ์  บัวงาม 
นางศิริพร  สุยะวงค์ 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด 
ละครภาษาอังกฤษ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 -3  

เทศบาลนครระยอง 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
งานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคตะวันออก ประจําปี 2562 

นางสาวธวัลรัตน์  ใบบัว ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคัดลายมือ 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 
งานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคตะวันออก ประจําปี 2562 

เทศบาลนครระยอง 

นางสาวสร้อยสุดา สุทธิสา 
นางสาวสายชล แซ่จิว 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ โครงงานคณิตศาสตร์ 
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
งานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคตะวันออก ประจําปี 2562 

เทศบาลนครระยอง 

นายอภิชาต เจือจันทร์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ โครงงานศิลปะ 
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
งานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคตะวันออก ประจําปี 2562 

เทศบาลนครระยอง 

ครู (ระบุชื่อ)  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
นางจิณารี ชมจินดา  

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลบุคคลที่มี
ส่วนร่วมในการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกาย
ด้วยผ้าไทยตามโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์
วัฒนธรรมไทย ของจังหวัดชลบุรี ประจําปี
2562 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ชลบุร ี

นางสร้อยสุดา  สุทธิสา 
นางสาวศรีนภา อิ่มคง 

ครูผู้สอนนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ 
คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖2 

เทศบาลเมืองศรีราชา 

นางสาวธวัลรัตน์  ใบบัว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

(สพป.ชลบุรี 3) 
นางศิริพร  สุยะวงค์ 
นายปรมัตถ์  บัวงาม 

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

(สพป.ชลบุรี 3) 
นักเรียน (ระบุชื่อ) 
ระดับประเทศ 
เด็กหญิงเจนิสสา กุบัณฑิต 
เด็กหญิงอาณดา เชื้อพลายเวช 

ได้รับรางวัลชมเชย เกียรติบัตรเหรียญทอง 
การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจําปี 2562 

เทศบาลนครร้อยเอ็ด 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
เด็กหญิงธิดาพร พลหาญ 
เด็กชายอภิชาต ดาบสีพาย 

ได้รางวัลเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี 
ประจําปีพุทธศักราช 2562 

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมป์ 

นักเรียน (ระบุชื่อ)  
ระดับภาคตะวันออก 
เด็กหญิงเจนิสสา กุบัณฑิต 
เด็กหญิงอาณดา เชื้อพลายเวช 
 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การประกวดวาดภาพระบายสี 
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
งานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคตะวันออก ประจําปี 2562 

เทศบาลนครระยอง 

เด็กหญิงลลิตา สีเหลือง 
 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันคัดลายมือ  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 
งานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคตะวันออก ประจําปี 2562 

เทศบาลนครระยอง 

เด็กชายสรวิชญ์ มีจั่นเพ็ชร 
เด็กชายสรวิศ สมพงศ์ 
เด็กหญิงณัฐสรวง นาคสี 
เด็กหญิงณัฐสรัญญ์ นาคสี 
เด็กหญิงธิดาพร พลหาญ 
เด็กหญิงวิริยาพร ตติยรัตน์ 
เด็กหญิงณิชนันทน์ ฤกษ์ดี 
เด็กหญิงมนทกานต์ พุทธรักษา 
เด็กหญิงณัฐนรี ปุานขาว 
เด็กหญิงวิชญาดา จิตรจํานงค์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
การประกวดละครภาษาอังกฤษ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 -3  
งานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคตะวันออก ประจําปี 2562 

เทศบาลนครระยอง 

เด็กหญิงรมย์นลิน สุวรรณรัตน์ 
เด็กหญิงธัญญ์นิศา ธัญวัฒนศุภ
กิตติ์  
เด็กหญิงสุภัสสร อ่ิมประภากมล 
  

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
งานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคตะวันออก ประจําปี 2562 

เทศบาลนครระยอง 

เด็กชายธีรภัทร์ บัวทอง  
เด็กชายวีรภัทร ชาตรี 
เด็กชายณัฐภัทร วิชัยรัมย์ 
 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
การแข่งขันโครงงานศิลปะ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
งานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคตะวันออก ประจําปี 2562 

เทศบาลนครระยอง 

นักเรียน (ระบุชื่อ)  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
เด็กชายบรรณวัฒน์ ธนภัคสกุล
ทิพย์ 

ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน วิชา
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET)  
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

เทศบาลเมืองศรีราชา 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
เด็กหญิงลลิตา  สีเหลือง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

(สพป.ชลบุรี 3) 
เด็กหญิงณัฐนรี   ปุานขา
เด็กหญิงณิชนันทน์  ฤกษ์ดี
เด็กหญิงธิดาพร  พลหาญ
เด็กหญิงมนทกานต์  พุทธรักษา 
เด็กชายสรวิศ  สมพงศ์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

(สพป.ชลบุรี 3) 
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        11.1.2 ด้านกีฬา และดนตรี 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
ระดับประเทศ 
ครู (ระบุชื่อ)  
นางสาววารุณี  วรศักดิ์เสนีย์ 
นางยุพิน  นามจิต 
นางสาวนทจร  ธีรปัญญาภรณ์  
นางอารีรัตน์  ผึ่งผดุง  

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัล                        
เหรียญทองแดง กรีฑา หญิง รุ่นอายุ 16 ปี   
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครั้งที่ 37 ระดับประเทศ นครระยองเกมส์ 

เทศบาลนครระยอง 

นายวินัส  มหานิล 
นางอรุณ  ธรรมกีรติ 
นางสาวมายริน แดงสว่าง 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง 1 เหรียญทองแดง  เปตอง 
ประเภทคู่หญิงรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี     
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครั้งที่ 37 ระดับประเทศ นครระยองเกมส์ 

เทศบาลนครระยอง 

ระดับภาคตะวันออก 
ครู (ระบุชื่อ) 
นางสาววารุณี  วรศักดิ์เสนีย์ 
นางยุพิน  นามจิต 
นางสาวนทจร  ธีรปัญญาภรณ์  
นางอารีรัตน์  ผึ่งผดุง  

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับ รางวัล  
9  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน  
6  เหรียญทองแดง กรีฑา หญิง            
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก   
ประจําปีการศึกษา 2562   

เทศบาลนครแหลมฉบัง   

นายวินัส  มหานิล 
นางอรุณ  ธรรมกีรติ 
นางสาวมายริน แดงสว่าง 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับ รางวัล  
3  เหรียญทอง   3  เหรียญเงิน    
4  เหรียญทองแดง 
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก   
ประจําปีการศึกษา 2562   

เทศบาลนครแหลมฉบัง   

นายเศรษฐวุฒิ แสวงโคตรนางสาว
วลีพร พันธุ์ตุล 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 เพลงพระราชนิพนธ์ 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  
งานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชา
ระดับภาคตะวันออก ประจําปีการศึกษา 
2562   

เทศบาลนครระยอง 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ครู (ระบุชื่อ) 
นายเศรษฐวุฒิ  แสวงโคตร 

 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษชลบุรี เขต 3 
(สพป.ชลบุรี 3) 

นายชานนท์   จารุโรจน ์ รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีประเภท
วงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 

สํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 3 (สพป.ชลบุรี 3) 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
นายทศพล  กันเขตวิทย์ 
 

รางวัลชนะเลิศ  
- การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่  
- การแข่งขันเดี่ยวซออู้  
- การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม  

เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ระดับชั้น 
ม.1-ม.3 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
(สพป.ชลบุรี 3) 

ระดับระดับชาติ 
นักเรียน (ระบุชื่อ)  
เด็กชายชวรินทร์ คงทน 

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 แข่งขัน
รายการ Asia Drone Racing 2019 ณ 
ประเทศมาเลเซีย 

ประเทศมาเลเซีย 

ระดับประเทศ 
นักเรียน (ระบุชื่อ)  
นางสาวกําไล  เมฆี                                     
นางสาวเมธาวี  มุนณี                                                            
นางสาวปทิตตา  สระทองขาว                                                            
นางสาวจันทกานต์  แซ่ก๊วย                                                            
เด็กหญิงภัทราวดี  เฉีงเหนือ                                                            
เดก็หญิงเมษา  พัดทอง 

ได้รับรางวัล  เหรียญทองแดง  วิ่ง 4X100 
เมตร กรีฑา หญิง รุ่นอายุ 16 ปี   
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครั้งที่ 37 ระดับประเทศ นครระยองเกมส์ 

เทศบาลนครระยอง 

นางสาวกําไล  เมฆี                                                            
นางสาวเมธาวี  มุนณี                                                            
นางสาวปทิตตา  สระทองขาว                                                            
นางสาวจันทกานต์  แซ่ก๊วย                                                            
เด็กหญิงภัทราวดี  เฉีงเหนือ                                                            
เด็กหญิงจตุรีย์  เสถียรบุญทวี 

ได้รับรางวัล  เหรียญทองแดง  วิ่ง 4X400 
เมตร กรีฑา หญิง รุ่นอายุ 16 ปี   
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครั้งที่ 37 ระดับประเทศ นครระยองเกมส์ 

เทศบาลนครระยอง 

เด็กหญิงตะวัน  ปานชาติ                                       
เด็กหญิงกมลวรรณ  นุชทองม่วง                                            
เด็กหญิงมินตรา  วีระทัก 
 

ได้รับรางวัล  เหรียญทองแดง  กีฬาเปตอง
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี    ประเภทคู่หญิง   
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครั้งที่ 37 ระดับประเทศ นครระยองเกมส์ 

เทศบาลนครระยอง 

เด็กชายฉัตรชนก เกรียงกูล นักกีฬากระโดดเชือก JUMP ROPE 
THAILAND เป็นนักกีฬาตัวแทนที่เข้าร่วม
แข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน 
ประจําปี 2562 

สมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปไทย 

เด็กชายภัทรธิติ โพภา ได้รับคัดเลือกจากสมาคมฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทยฯประกาศรายชื่อนักกีฬา
เยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

เด็กชายกัณห์ทรงพล  
มาลาเจริญพร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน 
ไมโลฟุตซอล 2019 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
(กกท.) และสโมสรฟุตบอล

เอฟซีบาร์เซโลนา 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
ระดับภาคตะวันออก 
นักเรียน (ระบุชื่อ)  
เด็กหญิงทิพยรัตน์  ประทุมทอง 

รางวัลชนะเลิศ  วิ่ง 60 เมตร 200 เมตร 
และ วิ่งผลัด 4X100 เมตร และรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1  
วิ่งผลัด 5X80 เมตร 
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37  
ประจําปี 2562 

เทศบาลนครแหลมฉบัง   

เด็กหญิงภัทราวดี    ประทุมทอง 
 

รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัด 4X100 เมตร  
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
วิ่งผลัด 5X80 เมตร  
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37  
ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง   

เด็กหญิงบุญย์วีร์  พลหาญ 
 

รางวัลชนะเลิศ  วิ่งผลัด 4X100 เมตร 
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
วิ่งผลัด 5X80 เมตร  
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37  
ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กหญิงธนพัทร  โคตรกะพ้ี 
 

รางวัลชนะเลิศ  วิ่งผลัด 4X100 เมตร 
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
วิ่งผลัด 5X80 เมตร  
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37  
ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กหญิงภัคจิรา  อานนท์ 
 

รางวัลชนะเลิศ  วิ่งผลัด 4X100 เมตร 
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่งผลัด 
5X80 เมตร  
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37  
ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  คนว่อง 
เด็กหญิงฟูาใส  นนทรัพย์ 
เด็กหญิงธิชาดา  พรหมเมศ 
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีชัยวาลย์ 
เด็กหญิงวีรดา  วารุณศาสตร์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
วิ่งผลัด 5X80 เมตร  
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37  
ประจําปี 2562       
 
 

เทศบาลนครแหลมฉบัง 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
เด็กหญิงวีรดา  วารุณศาสตร์ 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
วิ่งผลัด 5X80 เมตร  
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
วิ่งผลัด 8X50 เมตร  
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37  
ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กหญิงเบญญาภา  สว่างใจ 
เด็กหญิงเบญจญาภา  ศิริธาราธิกุล   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
วิ่งผลัด 8X50 เมตร  
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37  
ประจําปี 2562   

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กหญิงจตุรีย์   เสถียรบุญทวี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
ประเภทขว้างจักร          
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37  
ประจําปี 2562            

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กหญิงภัทราวดี   ประทุมทอง 
เด็กหญิงบุญย์วีร์  พลหาญ 
เด็กหญิงธนพัทร  โคตรกะพ้ี 
เด็กหญิงภัคจิรา  อานนท์ 

รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัด 4X100 เมตร  
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37  
ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กหญิงภัทราวดี   ประทุมทอง 
เด็กหญิงบุญย์วีร์  พลหาญ 
เด็กหญิงธนพัทร  โคตรกะพ้ี 
เด็กหญิงภัคจิรา  อานนท์ 
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  คนว่อง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่งผลัด 5X80 
เมตร การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก 
ครั้งที่ 37 ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กหญิงฟูาใส  นนทรัพย์ 
เด็กหญิงธิชาดา  พรหมเมศ 
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีชัยวาลย์ 
เด็กหญิงวีรดา  วารุณศาสตร์ 
เด็กหญิงเบญญาภา  สว่างใจ 
เด็กหญิงเบญจญาภา  ศิริธาราธิกุล   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
วิ่งผลัด 8X50 เมตร  
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37  
ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กหญิงจตุรีย์   เสถียรบุญทวี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
ประเภทขว้างจักร          
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37  
ประจําปี 2562       
 

เทศบาลนครแหลมฉบัง 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
เด็กหญิงวลัยพร  บุญมั่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง 200 เมตร 

วิ่งผลัด 4X100 เมตร วิ่งผลดั 4X400 
เมตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   
วิ่ง 400 เมตร การแข่งขันกีฬาองค์กร
ปกครองท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก  
ครั้งที่ 37 ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กหญิงฐิติรัตน์  คงสมร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่งผลัด 
4X100 เมตร วิ่งผลัด 4X400 เมตร การ
แข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น ระดับ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 37 ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กหญิงปทิตตา  สระทองขาว   รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัด 4X100 เมตร 
วิ่งผลัด 4X400 เมตร และรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 100 เมตร การ
แข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น ระดับ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 37 ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กหญิงเมธาวี  มุนณี รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 800 เมตร วิ่ง 1,500 
เมตร วิ่ง 3,000 เมตร วิ่งผลัด 4X100 
เมตร วิ่งผลัด 4X400 เมตร  
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37  
ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กหญิงวลัยพร  บุญมั่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง 200 เมตร 
วิ่งผลัด 4X100 เมตร วิ่งผลดั 4X400 
เมตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 
400 เมตร การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37 
ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กหญิงฐิติรัตน์  คงสมร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่งผลัด 
4X100 เมตร วิ่งผลัด 4X400 เมตร การ
แข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น ระดับ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 37 ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กหญิงปทิตตา  สระทองขาว   รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัด 4X100 เมตร 
วิ่งผลัด 4X400 เมตร  
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 100 
เมตร การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37 
ประจําปี 2562 
 

เทศบาลนครแหลมฉบัง 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
เด็กหญิงเมธาวี  มุนณี รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 800 เมตร วิ่ง 1,500 

เมตร วิ่ง 3,000 เมตร วิ่งผลัด 4X100 
เมตร วิ่งผลัด 4X400 เมตร  
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37  
ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กหญิงสุชานุช  ชูจิตต์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่งผลัด 
4X400 เมตร การแข่งขันกีฬาองค์กร
ปกครองท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก  
ครั้งที่ 37 ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

นายปิยชล  สุขรัตน์   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  วิ่ง 800 เมตร   
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37 
ประจําปี 2562        

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กหญิงตะวัน  ปานชาติ 
 

รางวัลชนะเลิศกีฬาเปตอง ประเภทหญิง
เดี่ยว หญิงคู่และทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 14 
ปี  การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก  
ครั้งที่ 37 ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กหญิงกมลวรรณ  นุชทองม่วง 
เด็กหญิงมินตรา  วีระทัก 
เด็กหญิงฐิติมา  อุตทัย 
 

รางวัลชนะเลิศกีฬาเปตอง ประเภทหญิงคู่
และทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี   
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37  
ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กชายปรเมษฐ์  ภูสิมมา 
นายเพชราวุฒิ  รัตน์รองใต้ 
นายธนโชติ  นุตาลัย 
 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเปตอง 
ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี   
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37 
 ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กชายณฐพล  เบี้ยวน้อย 
นายณภัทร  พ่วงพันธ์ 
นายกฤติธี  จันขอนแก่น 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเปตอง 
ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี   
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37  
ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กชายนพคุณ  คงพลาย 
เด็กชายสุธิพงณ์  บุญประเสริฐ 
เด็กชายรัชชานนท์  แสงโชติ 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเปตอง 
ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี   
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37 ปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) หน้า 49 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
เด็กหญิงจินต์จุทา  รุ่งเจริญ 
เด็กหญิงอนัญญา  ฤทธิ์คํารพ 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเปตอง 
ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  การ
แข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น ระดับ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 37 ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

ระดับภาคเขตพื้นที่การศึกษา 
นักเรียน (ระบุชื่อ)  

เด็กหญิงกัลยกร  ตัณฑุลวณิชย์ 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

(สพป.ชลบุรี 3) 

เด็กหญิงกนกพร  ชาญณรงค์ 
เด็กหญิงกานต์ธิดา  วงศ์หิรัญชัย 
เด็กหญิงนภา  สีมา 
เด็กชายนันทวัฒน์   บุญมา 
เด็กชายปิยะทัศน์  มะปะเข 
เด็กชายพัทรนธ์  กัณหาเด็กหญิง
รัชณีรมณ์  ทองโคตร 
เด็กหญิงวิชญา  วงษ์บุญยัง 
เด็กชายสัณหณัฐ  สว่างไสว 
เด็กหญิงอิสรีย์  แพนทิพย์ 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีประเภท
วงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
(สพป.ชลบุรี 3) 

เด็กชายวรณัฐ  ทองคลอด รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่  
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
(สพป.ชลบุรี 3) 

เด็กหญิงศรุตา  รัตนผลทวีคูณ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวซออู้  
ระดับชั้นม.1-ม.3 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
(สพป.ชลบุรี 3) 

เด็กหญิงกัลยกร  ตัณฑุลวณิชย์ 
เด็กชายตะวัน  สุขรอบ 
เด็กหญิงธัญชนก  สินทร 
เด็กชายนนท์ปวิช  แซ่โงว 
เด็กชายนวพิชญ์  มารอด 
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศรีสมศักดิ์ 
เด็กชายยุทธนา  ใจกล้า 
เด็กชายรัฐภูมิ  กิจสม 
เด็กชายวรณัฐ  ทองคลอด 
เด็กหญิงวรรณวลี  นาคบัว 
เด็กหญิงวรางคณา  แซ่ก๊วย 
เด็กชายวรเดช  บรรเจิดศิลป์ 
เด็กหญิงวิไลวรรณ  สมประสงค์ 
เด็กหญิงศรุตา  รัตนผลทวีคูณ 
เด็กชายอภิชาต  ดาบสีพาย 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้
นวมผสม  เครื่องสายเครื่องเดี่ยว  
ระดับชั้นม.1-ม.3 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
(สพป.ชลบุรี 3) 
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       12.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงานที่ประสบผลสําเร็จจนได้รับการยอมรับ หรือเป็นตัวอย่างการปฏิบัติ
(ระดับปฐมวัย/การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

ที ่
ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ฯลฯ 

อธิบายตัวบ่งชี้ความส าเร็จหรือระดับความส าเร็จ 

๑ 
 
 
๒ 

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและทักษะ
ทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 
โครงการธนาคารโรงเรียน  
 
 
 
 

นักเรียนมีสุขภาพที่ดี มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และรักการออกกําลังกายและ เล่นกีฬา 
 
ผู้เรียนมีนิสัยรักการออม รู้จักการบริหารจัดการ     
มีทักษะการให้บริการ  

 

12.๓ โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ดํ า เนินการตามนโยบายชาติ  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาฯลฯ ได้แก่ 
    ๑)  โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School) 
    ๒)  โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
    ๓) โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําของจังหวัดชลบุรี 
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๑3. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2561 
(ปีการศึกษาที่แล้ว) 
13.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
  กําลังพัฒนา    ปานกลาง    ดี    ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่ ๑ คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ  
มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ   
มาตรฐานที ่๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ ดีเลิศ 

 
จุดเด่น  
     1. เด็กมีน้ําหนัก/ส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย    
     2. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ทุกด้าน  
     3. สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
     4. สถานศึกษามีการออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมอย่างเป็นองค์รวมแลเหมาะสมตามวัย 
     5. ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
     6. ครูมีการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 
จุดควรพัฒนา 
 1. ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
      2. การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์สําหรับครู 
      3. การจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 
แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 

1. ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้เด็กมีโอกาสในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
2. ครูนําวัสดุในท้องถิ่นมาผลิตและใช้สื่อในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
3. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
4. การนําแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลไปใช้ในการ 

จัดการเรียนรู้ 
5. การดําเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากการประเมิน และนํามาใช้กําหนดนโยบาย โครงการ /  

กิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา 
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ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 (เขียนในภาพรวมของสถานศึกษาทุกมาตรฐาน) 
1. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการจัดการศึกษาปฐมวัยและนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมให้ครูมีความเข้าใจปรัชญาการจัดการศึกษาปฐมวัยและนํามาประยุกต์ใช้ในการจัด 

ประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัสดุ  

ครุภัณฑ์เพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม 
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
1.  การพัฒนาเด็กพิเศษ/ดูแลเอาใจใส่เด็กที่พัฒนาการช้ากว่าผู้อ่ืน 
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 ๑3.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
  กําลังพัฒนา    ปานกลาง    ดี    ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดีเลิศ 

 
จุดเด่น  
     1. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณสูงกว่าเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา 
กําหนดในแต่ละระดับชั้น 
     2. ผู้ เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น             
การทํางานหรืองานอาชีพ    
     3. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และ
ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
     4. สถานศึกษามีเปูาหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่กําหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ตาม
ความต้องการของชุมชน 
     5. สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ บุคลากรเข้ารับการอบรมและศึกษาดู
งานตรงตามความต้องการ  และเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและนํามาใช้พัฒนางานและการจัดการเรียน
การสอน 
     6. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้สะอาด  สะดวก   
ปลอดภัย และเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  มีอาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุน วัสดุ 
ครุภัณฑ์ที่เพียงพอและเหมาะสม 
     7. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
     8. มีการเขา้ร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
 
จุดควรพัฒนา 
     1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา    
     2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 
     3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
     4. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 
     1. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบ  โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
     2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET  
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แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
     1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ อย่างเหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา 
     2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มี
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
     3. สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผล  
มาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําผลที่ได้มาให้ข้อมูลปูอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้    
 
ความต้องการและช่วยเหลือ 
 -
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๑4. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
๑4.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 8.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕   เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ 35.00 31.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 11.50 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.96 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑  ผลการดํ า เนินงานโครงการพิ เศษเพื่ อส่ง เสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 90.46 ดีมาก 
 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 90.46  คะแนน  มีคุณภาพระดับ ดีมาก 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง        ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ....................................................................... .................................................. 
ข้อเสนอแนะผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
จุดเด่น 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
    เด็กปฐมวัยมีการเจริญเติบโต มีสมรรถภาพร่างกาย มีสุขนิสัยที่ ดีและรู้จักดูแลตนเองได้สมวัย มี

สุขภาพจิตที่ดี ร่าเริง แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง มีสุนทรียภาพสามารถแสดงความ
ชื่นชอบชื่นชมด้านศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหวชัดเจนทั้งกิจกรรมหน้าเสาธง และกิจกรรมประจําวัน มีวินัย
ความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนได้เหมาะสมตามข้อกําหนดของห้องเรียนสถานศึกษาและบริบทของสังคม มีความ
สนใจใฝุรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัว ผ่านสื่อ กิจกรรม และโครงการ มีความสามารถในการขีดเขียน ทํางานศิลปะ
และอธิบายให้ผู้อ่ืนเข้าใจตามความคิดของตนและเด็กมีพ้ืนฐาน ความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาในการศึกษาต่อในขั้นต่อไป 

    สถานศึกษามีนักกีฬาที่มีศักยภาพในด้านฟุตบอล และกรีฑา และมีสถานที่ในการฝึกซ้อมกีฬาและ
กรีฑาได้มาตรฐานสากล 
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๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
    สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมภายในที่สะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย 
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ครูมีประสิทธิภาพในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ในการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา

ด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและครอบครัว และมีการใช้นวัตกรรมการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้โครงการ (Project Approach Learning) 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
    เด็กปฐมวัยควรได้เรียนรู้ผ่านโครงงานเชิงสํารวจ ศึกษาเปรียบเทียบสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมากขึ้น ควรได้รับการ
กระตุ้นในเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดอย่างต่อเนื่อง 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
    ควรพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่นและมี

การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ 
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ควรมีการพัฒนาครูโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการประเมินครูตามเกณฑ์ การประเมินแผนการจัด

ประสบการณ์ การประเมินแบบวัด แบบทดสอบของครูทุกคนในแต่ละภาคเรียน เพ่ือให้การพัฒนาเพ่ือให้ผลการ
พัฒนาเป็นไปตามผลการประเมินและมีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบมากขึ้น ควรใช้ระบบการนิเทศในการกระตุ้น
ครูให้พัฒนาข้อบกพร่องของตนเอง โดยเฉพาะการทําวิจัยในชั้นเรียนควรสอดคล้องกับปัญหาและสภาพจริงของครู
และเด็ก 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
     ควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ อย่างเป็นระบบ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
     ๑) เด็กปฐมวัยควรมีโอกาสเสนอความคิดและทําโครงงาน/กิจกรรมเชิงสํารวจเปรียบเทียบสิ่งที่ใกล้ตัว
ตามความสนใจให้มากข้ึนเพ่ือฝึกการสังเกต วิเคราะห์เปรียบเทียบอย่างเหมาะสมกับวัยเพ่ือกระตุ้นความใฝุรู้ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา และพัฒนาความคิดรวบยอดได้ดียิ่งขึ้น 
     ๒) เด็กปฐมวัยควรได้รับการปลูกฝังให้รู้จักการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากขึ้น โดยเฉพาะการใช้น้ําให้
คุ้มค่า ไม่เหลือทิ้ง โดยการจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันระหว่างห้อง ระหว่างชั้น เช่นกิจกรรมไม่เหลือเอาเท่าไร ใคร
น้อยกว่ากัน ใครไม่เหลือเลย เป็นต้น แล้วประกาศผู้ชนะหน้าเสาธง ติดสัญลักษณ์หน้าห้องเรียน เพ่ือความ
ภาคภูมิใจและมีการปฏิบัติอย่างเป็นกิจนิสัย 
     ๓) สถานศึกษาควรจัดทําแผนระยะสั้น ระยะยาวเพ่ือการพัฒนานักกีฬานักกีฬาสู่มาตรฐานสากล 
 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
     ควรจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     เพ่ิมจํานวนพ่ีเลี้ยงเด็กให้ครบทุกห้อง เพ่ือช่วยครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัด
ประสบการณ์ รวมทั่งจัดสื่อ อุปกรณ์ให้เพียงพอกับจํานวนเด็กด้วย 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
ต้นสังกัดควรกํากับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
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๑4.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศกึษา และมธัยมศึกษา) 

น าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.21 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 8.61 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓   ผู้เรียนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                    10.00 8.34 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔   ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น 10.00 8.51 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 9.92 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.30 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น

สังกัด 5.00 4.83 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐   ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑  ผลการดํ า เนินงานโครงการพิ เศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒   ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 80.72 ดี 
 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 80.72  คะแนน  มีคุณภาพระดับ ด ี
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง        ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ....................................................................... .................................................. 
ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
จุดเด่น 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้เรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่ในด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตจากสถานศึกษาเป็นอย่างดี มีอาหารกลางวัน 

น้ําดื่มสะอาด และสนามกีฬาเพ่ือการออกกําลังกาย ทําให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดี มีน้ําหนักส่วนสูง สมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ ์ปลอดจากสิ่งเสพติดมอมเมา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นนักเรียนที่ดีของสถานศึกษา และเป็น
ลูกที่ดีของพ่อแม่ มีจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม ผู้เรียนคิดเป็นทําเป็น มีความสามารถคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ จินตนาการ สามารถแก้ปัญหาได้และมีทักษะชีวิตที่ดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีในกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ศิลปะ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมภายในที่สะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย 
 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) หน้า 58 
 

 
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุข

ศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีกระบวนการจัดการเรียนรู้คุณภาพระดับดี มีครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอาสามาสอน “ปั้นจิ๋ว” ต่อเนื่องมาแล้ว ๖ ปี ครูธุรการสอน “แกะสลักผลไม้” ได้ดี มีครูพิเศษจากเทศบาล
เมืองศรีราชามาสอนทักษะกีฬาฟุตบอล ฟุตซอลเปตอง 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาได้จัดทํารายงานประเมินตนเองเป็นประจําทุกปี 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย และ

สุขศึกษาและพลศึกษา และระดับพอใช้ ๓ กลุ่ม คือในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ จึงควรได้รับการพัฒนาโดยเร่งด่วน 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ควรพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ และมีการวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบครบวงจร 
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ควรมีการพัฒนาครูโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการประเมิน การพัฒนาครูตามเกณฑ์ การประเมินแผนการ

จัดการเรียนรู้ การประเมินแบบวัดผล แบบทดสอบของครูทุกคนในแต่ละภาคเรียน และมีการดําเนินงานอย่างเป็น
ระบบมากขึ้น ควรใช้ระบบการนิเทศเพ่ือการกระตุ้นครูให้พัฒนาข้อบกพร่องของตนเอง โดยเฉพาะการทําวิจัยใน
ชั้นเรียนควรสอดคล้องกับปัญหาและสภาพจริงของครูและผู้เรียน ควรขออัตรากําลังและจัดหาครูต่างชาติเพ่ิมเติม
เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
    พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฏกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นระบบ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
     ๑) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสุขศึกษาและพลศึกษา โดยการสอนปรับพ้ืนฐานความรู้
ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สําหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษสําหรับผู้เรียน
ที่มีผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 
     ๒) ผู้เรียนทุกระดับชั้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ถึง ร้อยละ ๗๐ คะแนน ควรมีการสอนซ่อมเสริม
อย่างเป็นระบบ โดยกําหนดเนื้อหา แบบฝึกหัด มีการทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน บันทึกพัฒนาการ และการทํา
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนํามาใช้แก้ปัญหาดังกล่าว  
 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
     1) ควรมีการประชุมปรึกษาหารือกับกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง โดย
กําหนดเวลาไว้ในปฏิทินการปฏิบัติงานประจําปีของสถานศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสให้กรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม
ในการบริหารงานวิชาการ งานบุคลากรให้มากยิ่งขึ้น 
     ๒)  ควรวางแผนพัฒนางานวิชาการอย่างเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ (PDCA) 
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 ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
      ๑) พัฒนาครูเป็นรายบุคคลตามตามจุดอ่อนและข้อบกพร่องที่ได้ข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยจัดเป็นระบบให้เหมาะสมกับครูแต่ละคน 
      ๒)  จัดหาครูเจ้าของภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพ่ือมาสอนทั้งในระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
ต้นสังกัดควรกํากับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 
๑5. การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 สถานศึกษามีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการศึกษาอย่างชัดเจน  มีการแต่งตั้ง
คณะบุคคลทําหน้าที่ประเมิน ตรวจสอบ ตามแผนพัฒนาการศึกษาและมีรายงานผลการประเมินต่อหน่วยงานต้น
สังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรเหมาะสม มีการบูรณาการ การเรียนรู้ระดับสากล 
ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ได้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ครอบคลุมกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
และสังคม นําแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน  ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน  ใช้งานวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน มีการนิเทศการเรียนการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอน สถานศึกษามี
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องโดยร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้  มีการจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับชั้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดทํารายงานประจําปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชน  เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพ  สถานศึกษาดําเนินงานอย่างเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) บุคลากรใน
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม  มีระบบการบริหารและพัฒนาอย่างเป็นระบบ    
มีการกระจายอํานาจบริหารและจัดการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา     
มีการทําแผนงาน/โครงการ และนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง  ตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน  รายงานผลต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดและนําเสนอต่อสาธารณชนอย่างสม่ําเสมอ  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรเหมาะสมมีการบูรณา
การ การเรียนรู้ระดับสากล ระดับชาติและระดับท้องถิ่น สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ครอบคลุมกับความ
ต้องการของผู้เรียน  ชุมชนและสังคม นําแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน ใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก  ใช้งานวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน มีการนิเทศการเรียนการสอนและนําผลไปปรับปรุง
การสอน สถานศึกษามีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  ดําเนินการตามแผนพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษาและการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้  
สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้ครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา และประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ มีกา ร
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษามีการประเมินและสรุปผลการดําเนินงาน ตาม
แผนการศึกษาของสถานศึกษา มีการติดตามตรวจสอบและจัดทํารายงานประจําปีและเปิดเผยต่อสาธารณชน  
สถานศึกษาดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามโครงการ/กิจกรรมพิเศษ เพ่ือปรับปรุง พัฒนา
และยกระดับคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินการที่เกิดประโยชน์เป็นแบบอย่างสร้าง
คุณค่าแก่สถานศึกษา สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ ปรากฏ
เป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียนสถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนา ปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา   
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๑6. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 ๑6.๑  การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝุาย 
โดยแบ่งเป็น ฝุายงานบริหารทั่วไป ฝุายงานแผนงานและงบประมาณ  ฝุายงานบริหารบุคคล  และฝุายงานบริหาร
วิชาการ   
  1. ผู้บริหารยึดหลักการบริหารตามกระบวนการ PDCA โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  และการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ(P)  และการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (D) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน(C) การจัด
ให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (A) บริหารงานตามกระบวนการการใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 
การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) กล่าวคือ 
   1.1 ส่งเสริมความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนสามารถเข้ามามีบทบาทใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
              1.2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีและได้รับการ
พัฒนาหรือส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศตามอัจฉริยะภาพ ของผู้เรียนแต่ละคน เพ่ือนําไปสู่การประกอบอาชีพได้  
   1.3. จัดการฝึกอบรมตามความต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้  มี
ทักษะ หรือมีอาชีพที่สามารถดํารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้ 
   1.4 จัดหาและให้บริการแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการและตามศักยภาพของเด็ก 
เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ให้มีความรู้ มีทักษะหรือมีอาชีพที่สามารถดํารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้ 
  2. บริหารการศึกษาโดยน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งพัฒนาที่ตัวครูเป็นอันดับแรก เพราะครู
ถือว่าเป็นทรัพยากรที่สําคัญในการถ่ายทอดความรู้ ปลูกฝังสิ่งต่างๆ เป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับเด็กได้ โดยส่งเสริมให้
ครู หมั่นศึกษา เพ่ิมพูนความรู้ พิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ประเมินความรู้และสถานการณ์อยู่
ตลอดเวลา  เลือกรับข้อมูลต่างๆ ที่เข้ามา และต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสภาพ และผล
จากการเปลี่ยนแปลงในมติต่างๆได้อย่างรอบคอบและระมัดระวัง 
 **เปูาหมายคือผู้เรียน  ดังที่กล่าวข้างต้นครูมีส่วนสําคัญในการปลูกฝังให้เด็กรู้จักความพอเพียง อบรม บ่ม
เพาะให้เด็กมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยสอดแทรกแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร สาระเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือสอนให้เด็กรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล  
รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม 
ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รู้ว่าตนเองเป็นองค์ประกอบหนึ่งในสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของ
โลก ครูจะต้องรู้จักบูรณาการการเรียนการสอนให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงความเชื่อมโยง ในมิติต่างๆ ทั้งด้าน
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งความเป็นองค์รวมนี้จะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยความรู้และคุณธรรม 
 
    
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) หน้า 61 
 

 
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 ๑๖.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  
     ของสถานศึกษา 
  ๑.  วิสัยทัศน์ (Vision) 
 วิชาการก้าวหน้า  พัฒนาคุณธรรม  น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงด้านกีฬา  
ภูมิปัญญาแหล่งเรียนรู้  มุ่งสู่สากล 
  ๒. พันธกิจ (Mission) 
  ๑. พัฒนางานวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
  ๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้และระบบงาน 
  ๓. พัฒนาผู้ เรียนให้เป็นผู้สนใจใฝุเรียนรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และความ
รับผิดชอบ 
  ๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
  ๕. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๖. ส่งเสริมการนําภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  ๗. ส่งเสริมศิลปะ ดนตรี – นาฏศิลป์ และพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาสู่สากล 
  ๘. พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
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   3. ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนางานวิขาการและ
คุณภาพการจัดการศึกษา
สู่สากล 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนางานวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้
มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

โรงเรียนเทศบาล 
บ้านศรีมหาราชา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
เพิ่มศักยภาพบุคลากรทุก
ระดับสู่ความเป็นมือ
อาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความรู้ความสามารถในการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้ครูใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 

โรงเรียนเทศบาล 
บ้านศรีมหาราชา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมทักษะสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพของนักเรียนตาม
ความสามารถและความสนใจ 
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างการดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง  

โรงเรียนเทศบาล 
บ้านศรีมหาราชา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
วางรากฐานด้านศิลปะ 
ดนตรี – นาฏศิลป์ และ
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการด้านศิลปะ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาการด้านดนตรี – นาฏศิลป์ 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

โรงเรียนเทศบาล 
บ้านศรีมหาราชา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนากีฬาสู่สากล 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬา 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน 
 

โรงเรียนเทศบาล 
บ้านศรีมหาราชา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
สนับสนุนและพัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการ
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนให้ทันสมัยต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้น่าอยู่น่า
เรียน 

โรงเรียนเทศบาล 
บ้านศรีมหาราชา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
ระดมสรรพก าลังและ
สร้างภาคีเครือข่าย 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนร่วมในการจัด
การศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล 
บ้านศรีมหาราชา 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ 
พัฒนาระบบบริหาร  
งานบริการ และ 
การส่งเสริมสวัสดิการ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบงานบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและให้บริการงานการเงินให้กับครู
และบุคลากรในสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมงานงบประมาณการเงินให้มีความ
อิสระคล่องตัวโปร่งใสตรวจสอบได้ 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมงานของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์การประเมินของสมศ. 

โรงเรียนเทศบาล 
บ้านศรีมหาราชา 

 
4. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) 

      ๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
      ๒. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย หลากหลาย มีคุณภาพ และเพียงพอกับผู้เรียน 
      ๓. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม และระเบียบวินัย 
      ๔. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน 
      ๕. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      ๖. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะอาชีพ 
      ๗. ผู้เรียนมีความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี – นาฏศิลป์ และความเป็นเลิศด้านกีฬา 
      ๘. โรงเรียนมีระบบบริหารงานและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
  5. อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
 “สุขภาพสดใส ใฝ่ใจเรียนรู้ เชิดชูจิตอาสา สร้างคุณค่าการออม” 
 คําอธิบาย นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย  เพ่ือให้มี
สุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตสดใส มีความใส่ใจในการเรียนรู้ทุกๆ ด้าน ช่วยเหลืองานสังคม และมีนิสัยรักการ
ประหยัดและอดออม 
  6. เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
 “คนดีบ้านศรีมหาราชา ลูกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี” 

คําอธิบาย  นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีความซื่อสัตย์สุจริต  มี
คุณธรรม มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ สมกับเป็นลูกหลานท่านจอมพล มหาอํามาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
(เจิม แสง-ชูโต) 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
1.  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
            มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

 ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 วิธีการด าเนินงาน     

   สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยถือว่าการเล่นของเด็กเป็นหัวใจสําคัญ 
ของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ภายใต้การจัดการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทํางานของสมอง   เด็กเรียนรู้
ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5  จัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทั้งกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยว
ชุมชน  ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  การจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Approach)ที่สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่เด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างเพียงพอเหมาะสมและปลอดภัย สถานศึกษามีสนามเด็กเล่นสําหรับเล่นกลางแจ้ง  และเครื่องเล่นสนาม
ภายในร่มอย่างเพียงพอเหมาะสมตามวัยของเด็ก นอกจากนั้นสถานศึกษาจัดศูนย์การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ให้กับเด็ก ๆอาทิ  ศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัยภายในมีสื่อ  อุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  
ศูนย์การเรียนรู้นาฏศิลป์   ศูนย์การเรียนรู้ดนตรี  ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดหรรษา ศูนย์ส่งเสริมทักษะกีฬา ซึ่งทุก
ศูนย์เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ได้และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนได้เป็นอย่างดี 

 ผลการด าเนินงาน 
   เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยทุกด้าน  ด้านร่างกายผู้เรียนมีน้ําหนัก ส่วนสูง และมี 

สมรรถภาพทางการตามเกณฑ์ ด้านอารมณ์ จิตใจเด็กมีความสามารถแสดงออกด้านอารมณ์และจิตใจได้อย่าง
เหมาะสมกับวัยเด็ก แสดงถึงสภาวะของจิตใจที่มีความสดชื่นร่าเริงแจ่มใส สามารถควบคุมอารมณ์ให้มั่นคง รู้จั ก
ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวัย แสดงความชื่นชอบตอบสนองต่อศิลปะ ดนตรี  การเคลื่อนไหวเป็นไปตาม
พัฒนาการและสภาพที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 

   พัฒนาการด้านสังคมเด็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันในการช่วยเหลือตนเองได้ มีวินัยใน 
ตนเอง เรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมประหยัดพอเพียงมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามพัฒนาการและ
สภาพที่พึงประสงค์ของหลักสูตร    

พัฒนาการด้านสติปัญญาเด็กเกิดการเรียนรู้ ส่งเสริมทักษะการคิดพ้ืนฐาน สื่อสารเล่าเรื่อง  
แสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ มีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาและตัดสินใจเรื่องง่าย ๆ ได้ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวและสนุกกับการเรียนรู้
ส่งเสริมให้มีความสนใจใฝุรู้รักการอ่าน และรู้จักตั้งคําถามเป็นตามพัฒนาการและสภาพที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 

 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
1. แบบประเมินน้ําหนัก/ส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย    
2. โครงการหรรษายามเช้า   
3. โครงการผู้ปกครองสัมพันธ์วันกีฬามหาสนุก   
4. แบบประเมินพัฒนาการด้านร่างกายเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกาย    
5. แบบประเมินพัฒนาการด้านร่างกายเรื่องการใช้กล้ามเนื้อมือให้ประสานสัมพันธ์กัน  
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6.  แบบประเมินพัฒนาการด้านร่างกายด้านสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย   
7. แบบประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  เรื่องการแสดงออกทางอารมณ์ผลการ

ประเมินพัฒนาการ   
8. โครงการกินอยู่อย่างไทย   
9. กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน   
10. แบบประเมินการควบคุมอารมณ์ตนเอง  รู้จักยับยั้งชั่งใจ  อดทนในการรอคอย   
11. โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง  
12.  แบบประเมินด้านการยอมรับ ชื่นชมความสามารถ ผลงานของตนเองและผู้อื่น   
13. โครงการเด็กเล็กเบิกบาน   
14. แบบประเมินพัฒนาการพัฒนาการด้านความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม     
15. แบบประเมินพัฒนาการด้านคุณธรรม  จริยธรรม ขยัน ประหยัด มีวินัย  สุขภาพ สะอาด  

สามัคคี มีน้ําใจ   
16. โครงการหนูน้อยเก็บออม   
17. แบบประเมินด้านความสนใจชื่นชมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรัก

ธรรมชาติ   
18. ผลการประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ทางสังคมการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของตนเอง  

กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน   
19. ผลการประเมินพัฒนาการด้านพัฒนาการด้านการเรียนรู้ทางสังคมเหมาะสมตามวัย

ประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน   
20. ผลการประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ทางสังคมการปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นอาศัยอยู่

และความเป็นไทย   
21. ผลการประเมินการเรียนรู้ทางสังคมการปฏิบัติตามการยอมรับหรือเคารพความแตกต่าง 

ระหว่างบุคคล   
22. ผลการประเมินผลการประเมินพัฒนาการด้านภาษาและเล่าเรื่องราวแสดงท่าทาง

จินตนาการได้อย่างเหมาะสมเล่าเรื่องราวและแสดงท่าทางตามจินตนาการ   
23. กิจกรรมฟัง ดู ร้อง เล่น เล่า   
24. ผลการประเมินพัฒนาการใช้ภาษาอ่านภาพหรือใช้ภาษาท่าทางและบอกความหมายของ

สัญลักษณ์ในการสื่อสาร   
25. ผลการประเมินพัฒนาการเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิด เชิงเหตุผลทาง

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ   
26. ผลการประเมินพัฒนาการเด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง   
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จุดเด่น  
เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย น้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์เหมาะสมกับวัย เด็กมีร่างกายแข็งแรง  

สามารถใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ได้คล่องแคล่ว เด็กใช้กล้ามเนื้อมือให้ประสานสัมพันธ์กันมีทักษะทางด้านกีฬา
สามารถเข้าร่วมการแข่งกีฬาทั้งในระดับสถานศึกษา  ระดับจังหวัดได้รับรางวัล  ด้านอารมณ์มีความคิดสร้างสรรค์ 
จินตนาการ  ความกล้าแสดงออกเหมาะสมตามวัย ผลการดําเนินการในปีการศึกษาที่ผ่านมาเด็กมีความสามารถ
และกล้าแสดงออกเป็นที่ยอมรับของชุมชน  ผู้ปกครองทั้งด้านการเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสี  การเต้น
ประกอบอุปกรณ์  หรือการแสดงออกศิลปวัฒนธรรมไทย พัฒนาสังคมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน  การมีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาของส่วนร่วมกัน       จิตสาธารณะ สามารถเล่นและทํางานร่วมกับเพ่ือนได้อย่างมีความสุข เด็ก
ปฏิบัติตามการยอมรับหรือคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลพัฒนาด้านสติปัญญาเด็กมีความพร้อมทางด้านการใช้
ภาษาสื่อสารเหมาะสมตามวัย เด็กยอมรับ ชื่นชมความสามารถ ผลงานของตนเองและผู้อ่ืนเรียนรู้ผ่านการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ง่าย ๆ เรียนรู้กระบวนการค้นหาคําตามจากสิ่งที่ตนเองสงสัยผ่านโครงงาน(Project Approach) 
ส่งผลให้เด็กได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานปฐมวัยได้รางวัลระดับเทศบาลและเด็กสามารถนําเสนอในสิ่งที่ตนเองได้
เรียนได้เป็นอย่างด ีและสามารถปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นอาศัยอยู่ 
และความเป็นไทย 

 จุดที่ควรพัฒนา  
  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกทักษะ การรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง  รู้จักยับยั้งชั่งใจ  อดทน 
ในการรอคอยการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมสมรรถนะเด็กในทุกด้านเพ่ือการพัฒนาเด็กที่
เหมาะสมและสามารถส่งเสริมศักยภาพเด็ก ๆทุกคนได้  พัฒนาการทางด้านร่างกายผู้ปกครองบางท่านยังขาด
ความเข้าใจการจัดกิจกรรมว่าการวิ่งส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายจึงมิให้ลูกวิ่งออกกําลังกาย  ส่วน
พัฒนาการทางด้านอารมณ์  พัฒนาการทางด้านสังคม  ด้านสติปัญญาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
   
            มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 วิธีการด าเนินงาน     
  สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยให้เหมาะสมกับเด็กและบริบทของ 

ท้องถิ่นโดยวิเคราะห์ร่วมกันของคุณครูอนุบาลทุกท่าน  นําลงสู่การปฏิบัติในห้องเรียนจัดทําแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้พร้อมทั้งบันทึกผลการจัดการเรียนรู้  การประเมินพัฒนาการ  การประเมินผลการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม  หากพบปัญหาเกี่ยวกับเด็กในห้องเรียนครูผู้สอนนํามาหาแนวทางวิธีการ
ในการแก้ปัญหาร่วมกัน  เมื่อจบปีการศึกษาได้มีการประเมินหลักสูตรเพ่ือนําผลการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาต่อไป  ด้านการพัฒนาตนเองครูระดับการศึกษาปฐมวัยเข้ารับการพัฒนาด้านจัดทําสื่อ      
การพัฒนาการใช้นิทานในการส่งเสริมสรรถนะเด็กปฐมวัย  การจัดทําหนังสือนิทานสําหรับเด็กและพัฒนาตนเอง
ด้านอ่ืน ๆตามที่ตนเองสนใจและนําความรู้เหล่านั้นลงสู่ขบวนการจัดการเรียนรู้  ดําเนินการกระบวนการนิเทศ
อย่างกัลยาณมิตรเพ่ือเติมเต็มกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
ประเมินพัฒนาการด้วยวิธีการที่หลากหลายและรายงานผลเข้าระบบระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (localschool.info) พร้อมทั้งจัดทําเอกสารชั้นเรียนด้านระบบสารสนเทศที่เป็น
ปัจจุบันตรวจสอบได้ทั้ง อาทิเช่นการเช็คเวลาเรียน  การประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย (ECE)  การประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (QA) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาโดยครูมีส่วนร่วมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การกําหนดค่าเปูาหมายในการ
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ประเมินระดับปฐมวัยที่เหมาะสมและต่อเนื่อง การปฏิบัติงานส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบเป็นที่ยอมรับของชุมชน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วมจนในการพัฒนากระบวนการจัด
การศึกษาเป็นแบบอย่างท่ีดีและได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 ผลการด าเนินงาน 
   การจัดการศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัยเป็นไปตามที่สถานศึกษาได้มีการกําหนดเปูาหมาย  

วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน ผลการจัดการศึกษาสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและอัตลักษณ์ที่สถานศึกกําหนด จัดทําแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ตามวิถี
ชีวิตของครอบครัว ชุมชน   ของท้องถิ่น  เปิดโอกาสให้ทุกฝุายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา ครูมี
ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เทคนิคการจัดประสบการณ์  มีความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนรู้
สําหรับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูทุกคนได้รับการพัฒนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ครูมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่ นมี
ความสุขในการเรียนรู้ มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินงานและจัดทํา
รายงานผลการประเมิน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
1. หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย   
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร   
3. หลักสูตรกิจกรรมลูกเสือน้อยปฐมวัยทักษะชีวิต   
4. การจัดกิจกรรมลูกเสือปฐมวัยทักษะชีวิตบูรณาการสะเต็มศึกษา Active Learning Life 

Skills @ STEMEducation    
5. แผนการจัดประสบการณ์ลูกเสือน้อยปฐมวัยทักษะชีวิต 
6. กิจกรรมฐานการเรียนรู้นักวิทยาศาสตร์น้อย   
7. การเรียนรู้นอกห้องเรียน ชั้นอนุบาล (JUNIOR   SCOUT)   
8. กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
9. โครงการกิน  อยู่อย่างไทย   
10. แบบสํารวจครูสอนตรงตามวุฒิและวิชาเอก   
11. รายงานการอบรมด้านการศึกษาปฐมวัย 
12. คําสั่งชั่วโมงการสอนของครู   
13. รายงานการศึกษาดูงาน   
14. ภาพถ่ายการเข้าร่วมโครงการ   
15. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   
16. กิจกรรมการเรียนรู้เป็นฐาน   
17. รายงานการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ 
18. รายงานสรุปผลการประเมินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์   
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19. รายงานสรุปโครงการอนุบาลรักสะอาด  
20.  แบบประเมินความพึงพอใจการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่คํานึงถึง

ความปลอดภัย   
21. รายงานผลการนิเทศการสอน   
22. แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและ

กลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ   
23. รายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และ

สื่อการเรียนการสอน    
24. รายงานสรุปผลโครงการนิเทศ   
25. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อจัดให้มีสื่อจากธรรมชาติ สื่อสําหรับเด็กมุด ลอด 

ปีนปุาย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ 
26. รายงานแบบประเมินความพึงพอใจสถานศึกษาต่อการจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ 

และอุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อการจัดประสบการการเรียนรู้   
27. แบบประเมินความพึงพอใจสถานศึกษาต่อการจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และ

อุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการจัดประสบการการเรียนรู้   
28. รายงานการประชุม   
29. แผนพัฒนาการศึกษา (2561-2565)  
30.  แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2562   
31. แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
32. รายงานผลการดําเนินการตามแผน   
33. รายงานผลติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
34. รายงานการประเมินตนเอง 
35. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  

จุดเด่น  
สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและ 

พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโดยนําผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา สถานศึกษามีการ
ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมอย่างเป็นองค์รวมแลเหมาะสมตามวัยสถานศึกษาจัดครูให้
เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียนโดยครูทุกคนมีวุฒิการศึกษาปฐมวัย  สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครูเข้ารับการ
พัฒนาตนเองทุกคนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ครูเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
เด็กเป็นรายบุคคล ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  สถานศึกษา
จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลายให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  สถานศึกษามี
ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่เหมาะสมและต่อเนื่อง มีการชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงานส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วมจน 
เป็นแบบอย่างท่ีดีและได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 จุดที่ควรพัฒนา  
  ควรจัดให้มีบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาเพ่ิมมากข้ึนและเข้าถึงสื่อได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น และการประชาสัมพันธ์ 
เข้าใจระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาเพ่ือการมีส่วนร่วมใน 
การพัฒนา 

 
            มาตรฐานที่ 3 กระบวนการประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

 ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 วิธีการด าเนินงาน     

    สถานศึกษาจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาอย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องและเป็น
แบบอย่างที่ดีเปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือทําและสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองอย่างมีความสุข  สถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมให้ครูจัดบรรยากาศและ สภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วมใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  รวมถึงการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ให้ครู
สําหรับจัดสื่อการสอนประกอบหน่วยการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนสอน ครูจัดการประเมินพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมนาผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก มีการ บันทึกและรายงานผลให้ผู้ปกครอง  ผู้บริหารได้รับทราบผลการประเมิน
และหาวิธีการส่งเสริมให้กับเด็กท่ีมีปัญหาในด้านพัฒนาการต่าง ๆ เพื่อให้เด็กพร้อมในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น   

 ผลการด าเนินงาน 
  ผู้เรียนมีผลการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยและเป็นที่ยอมรับของชุมชน 

จากการที่สถานศึกษาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มุ่งเน้นให้เกิดการเรี ยนรู้แบบเรียน
ปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้ สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย และ
สร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง จัดให้มีการวิเคราะห์และออกแบบการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอีกทั้งสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ
พอเพียง ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์พัฒนาการเรียนรู้เด็กอย่างเต็มศักยภาพ  

 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
1. แบบรายงานข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล   
2. แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร

สถานศึกษา   
3. แบบประเมินแผนการจัดประสบการณ์   
4. แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  (พัฒนาการด้านร่างกาย)   
5. แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  (พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ 
6. แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  (พัฒนาการด้านสังคม) 
7. แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  (พัฒนาการด้านสติปัญญา)  
8. รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน   
9. ผลการประเมินเด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย   
10. กิจกรรมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง  
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11. โครงการกินอยู่อย่างไทย   
12. รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฐาน  ผู้ปกครองสัมพันธ์วันกีฬามหาสนุก  
13. กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน    
14. โครงการเด็กเล็กเบิกบาน    
15. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาอนุบาล 
16. แบบประเมินการนิเทศการสอน   
17. กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน   
18. แบบรายงานการใช้สื่อ  กิจกรรมการเรียนรู้ฐาน   
19. แบบประเมินการนิเทศการสอน   
20. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้   
21. ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องศูนย์การเรียนรู้   
22. ภาพถ่ายการจัดบรรยากาศท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา   
23. รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอน   
24. รายงานวิจัยในชั้นเรียน   
25. รายงานการจัดทําแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม พัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ 

“การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC)”Professional Learning 
Community   

26. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อพัฒนาการของผู้เรียน    

จุดเด่น  
      ครูทุกคนจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียน  และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน                
สถานศึกษาจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัยและมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  

จุดที่ควรพัฒนา  
 ครูควรจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยเด็กทุกคนมีส่วนร่วม 

ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยสถานศึกษา นําผลงานของเด็กมาจัดนิทรรศการให้มากขึ้นเพ่ือเป็นการให้เด็ก 
ๆ ได้ภูมิใจในผลงานของตนเอง  และสร้างความภาคภูมิใจในตัวเด็กแก่ผู้ปกครอง ชุมชน 
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ผลการประเมินตนเองของถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
   

จากผลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้ถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเปูาหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ทั้งนีเ้พราะ    

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ     
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการอนที่เน้นเด็กเป็นสําคัญอยู่ในระดับ  ดีเลิศ    
 
ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไป ตามปัญหาและความ 

ต้องการพัฒนาตามภาพของเด็กปฐมวัย สอดคล้องกับจุดเน้นของถานศึกษาและภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการ
พัฒนาคุณภาพของเด็กอยู่ในระดับดีเลิศ พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการประเมินพัฒนาการสูงขึ้น เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สามารถ
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ดี ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และมี พัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้ดี มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ ดังที่ปรากฏผลประเมินใน มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพเด็ก อยู่ในระดับคุณภาพมาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ     

สถานศึกษามีการวางแผน กําหนดหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน โดยมีการประเมินและ 
พัฒนาหลักสูตรถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และบริบทของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของ 
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีอัตราครูที่เพียงพอต่อจํานวนนักเรียน ในอัตราส่วน 1 ต่อ 10 ครูได้รับการพัฒนาและ 
ฝึกอบรมตามเกณฑ์การพัฒนา มีการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  ภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอ้ือต่อ 
การจัดการเรียนรู้ มีความสะอาด ร่มรื่น เรียบร้อย และปลอดภัย มีสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ทุกห้องเรียน 
อย่างหลากหลาย ผู้บริหารติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ใช้ผลการ 
ประเมินและการดําเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนา ตรวจสอบผล 
การดําเนินงาน และการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกําหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบการ 
ดําเนินงาน จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลการประเมินใน 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ    

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการเรียนที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี
เลิศ ทั้งนี้ เพราะครูออกแบบการจัดกิจกรรมเริมประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างสมดุล และเป็นไป ตาม
วัย โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง จากการติดตามสอบถามโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมิน 
พัฒนาการ และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคลและ การ
ประเมินผลจากภาพจริงในทุกขั้นตอน การจัดกิจกรรมของครูมีลักษณะเล่นปนเรียน โดยเน้นรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Active Learning และในระดับอนุบาล 3 (5 ปี) มีการเรียนรู้โดยใช้โครงงานทุกคน   

 
 

 
 
 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
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1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
            มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

 ระดับคุณภาพ ดี 
 วิธีการด าเนินงาน       

 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสําคัญ โดยการดําเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา   ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบใน
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี   
มีปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  จึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน
จํานวน ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ รวมทั้ง
การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ         
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน 
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  สําหรับด้าน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็น
ไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน บนความแตกต่างและหลากหลาย  โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา               
มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และ
เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับผู้เรียนโดยมีการ
จัดการเรียนเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้  แบบใช้กระบวนการคิด  
กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลักและเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องสําคัญที่สุดโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน  
ทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น ป. ๑  พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนําเทคนิควิธีสอนให้ตรง
ตามศักยภาพผู้เรียน  ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน   มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล  ได้แก่  
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง      
ครูเน้นการใช้คําถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน  นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการดําเนินการเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิตของผู้เรียน  เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข  เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับ
วัยของผู้เรียน  และตามนโยบายของผู้บริหาร การจัดค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียน จัดกิจกรรมการพัฒนาให้
เหมาะสมกับวัย  พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย  ซื่อสัตย์  มีความรับผิดชอบและ  มีจิต
สาธารณะ  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการดูแลสุขภาวะจิต  การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
รอบๆ สถานศึกษา  จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากยาเสพติด โดยร่วมมือกับสถานีตํารวจภูธรอําเภอศรีราชา
จัดโครงการอบรมให้ความรู้และต่อต้านยาเสพติด (Dare)  ส่งเสริมการออกกําลังกาย  และจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้
ส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่างๆ ตามความสนใจของผู้เรียน ทั้งในด้านกีฬา  ศิลปะ  ดนตรี  อาชีพ  เป็นต้น  

ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา มีผลที่เกิดจากการพัฒนาในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ทางวิชาการ  ผู้เรียน สามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้นสามารถเขียนสื่อสาร
ได้ดี  รู้จักการวางแผน  สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย  กล้าแสดงออก  และแสดงความ
คิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์  สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง  รวมทั้ง  
สามารถวิเคราะห์  จําแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี   สําคัญ  จําเป็น  รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว  ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของ สิ่งเสพติดต่าง ๆ  เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด  
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และมีประโยชน์  รักการออกกําลังกาย นักเรียน ทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท  ยอมรับในกฎ
กติกาของกลุ่ม  ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและระหว่างวัย  

 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
1. แบบประเมินการอ่าน  การเขียน และการสื่อสาร   
2. แบบประเมินการคิดคํานวณ   
3. แบบสรุปการประเมินผลความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ ฯ   
4. โครงการส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์   
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
6. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน   
7. กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เดินทางไกลเข้าค่าย   พักแรม    
8. โครงการเสริมสร้างสมรรถภาพด้านร่างกายและจิตใจให้กับผู้เรียน    
9. แบบประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
10. แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลสอบ RT  ผลสอบ NT  ผลสอบ O-NET    
11. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
12. แบบประเมินความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ    
13. กิจกรรมแนะแนว   
14. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
15. แบบรายงานผลการอบรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   
16. โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง   
17. กิจกรรมตักบาตรต้น   
18. กิจกรรมวันไหว้ครู   
19. กิจกรรมวันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย   
20. โครงการประดู่แดงแย้มบาน วิชาการบ้านศรี ครั้งที่ 11 “สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์

พระราชา สู่สถานศึกษาพอเพียง”   
21. สรุปผลการดําเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน   
22. สรุปผลการดําเนินการโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน   
23. แบบบันทึกผลพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม)   
24. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
25. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

จุดเด่น  
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด มีความสามารถในการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนและได้กําหนดเป็น
เปูาหมายทางการเรียนโดยใช้ ข้อมูลฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็นเปูาหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นการใช้กระบวนการที่หลากหลายเหมาะสมกับความสามารถและ ความถนัดของผู้เรียน  
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เน้นทักษะปฏิบัติ  ทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิด คํานวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัด
แหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี   กล้า
แสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

จุดที่ควรพัฒนา  
  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และยกระดับผลการทดสอบ
ระดับชาติ  NT และ O-NET ผลสัมฤทธิ์ในระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม  แต่ไม่
ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป  ควรส่งเสริมและพัฒนาจัดกิจกรรมด้านการ
นําเสนอ  การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล  ส่งเสริมความกล้าแสดงออกในที่สาธารณะและ
ต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  
  
            มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
   วิธีการด าเนินงาน     

1.  สถานศึกษาได้ดําเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีการกระจายอํานาจ 
บริหารและจัดการศึกษาอย่างชัดเจนมีการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝุายต่าง ๆ  มีการวางแผนการ
ดําเนินงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายมีการบันทึกการประชุมพร้อมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี  มีการ
รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน  สถานศึกษาบริหารงานโดยใช้
หลักการมีส่วนร่วม มีการจัดเก็บข้อมูล  สารสนเทศอย่างเป็นระบบ  เพ่ือการบริหารที่ถูกต้อง  ครบถ้วน ทันต่อการ
ใช้งาน  มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ
ร่วมกัน ดําเนินงานตามแผนการที่กําหนด รับผิดชอบและแก้ไขปัญหาจากผลการดําเนินงาน   

2. สถานศึกษาได้จัดทําและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีการพัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษา  ให้เหมาะสมกับผู้เรียน  และบริบทของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา  จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางฯ ครอบคลุมกับความต้องการของผู้เรียน  ผู้ปกครอง และท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มีการประเมินการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝุาย ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ทันสมัย  และ
เหมาะสมกับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  สถานศึกษาได้ส่งเสริม  กํากับดูแลให้ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญและนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  มีบันทึกการส่งแผนการจัดการเรียนรู้  และนิเทศ
ภายในสถานศึกษาเป็นประจําทุกภาคเรียนอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมให้ครูผลิต  ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
พัฒนานวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัย  โดยมีการจัดทําทะเบียนการใช้สื่อ  ทะเบียน
การใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้  ทะเบียนการใช้ห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้นข้อมูล  มีการส่งเสริม  ดูแลรักษา  
ซ่อมแซมสื่อที่ชํารุดให้สามารถใช้งานได้  สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  นําผลการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้  แต่งตั้งและมอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ตรงกับความรู้ความสามารถ และความถนัด   ดําเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายและเป็นระบบ  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการวัดและประเมินผล 

3. สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  จัดทําข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น  และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมได้หลากหลาย  จัดทําสารสนเทศแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นปัจจุบัน  มีการจัดทําแผนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน             
สร้างเครือข่าย  เผยแพร่  แลกเปลี่ยนข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่นทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ตารางและบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  รายงานการเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูล
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แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง  มีการประเมิน  สรุปผลการจัดกิจกรรม  นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา  เช่น  กิจกรรม
ประดิษฐ์กระทงลอย กิจกรรมขนมทองม้วนจากหอยแมลงภู่  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ผลการด าเนินงาน       
1. จากการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ส่งผลให้สถานศึกษามี       

การกระจายอํานาจบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วน
ร่วมพัฒนาสถานศึกษาโดยมีการประชุมภาคเรียนละ 2 ครั้งขึ้นไป  สถานศึกษามีการบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ มี    
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจําปี มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน 

2. จากการจัดทําและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญส่งผลให้สถานศึกษามี 
หลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม ครอบคลุมกับความต้องการของผู้เรียน  ผู้ปกครอง และท้องถิ่นสู่ประชาคม
อาเซียนมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอย่างสม่ําเสมอนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัย วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตรงกับความรู้ความสามารถ และความถนัด วัดผลประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีการนิเทศติดตามและรายงานผล
การเรียนรู้ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายทราบ 

3. จากการสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลให้สถานศึกษามีการจัดทํา 
กิจกรรมและโครงการที่สอดคล้องกับแหล่งรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีการจัดทําทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
1. แผนพัฒนาการศึกษา   
2. รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
3. รายงานการประเมินตนเอง   
4. รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการนิเทศการสอน   
5. รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา   
6. รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการอบรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา   
7. รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง   
8. รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ   
9. รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร   
10. รายงานการอบรมและศึกษาดูงาน   
11. แบบบันทึกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   
12. รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์   
13. ทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ 
14.  ทะเบียนครุภัณฑ์   
15. ทะเบียนการใช้สื่อ   
16. ทะเบียนการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
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 จุดเด่น  
1. สถานศึกษามีเปูาหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่กําหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของ 

โรงเรียน ตามความต้องการของชุมชน 
2. สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ บุคลากรเข้ารับการอบรม 

และศึกษาดูงานตรงตามความต้องการ  และเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและนํามาใช้พัฒนางานและการ
จัดการเรียนการสอน 

3. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้สะอาด   
สะดวก  ปลอดภัย และเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  มีอาคารประกอบ ห้องเรียน ห้อง
สนับสนุน วัสดุ ครุภัณฑ์ที่เพียงพอและเหมาะสม 

4. มีระบบการบริหารและพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีการกระจายอํานาจบริหารและจัดการศึกษา   
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ และนิเทศติดตาม
อย่างต่อเนื่อง  ตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน รายงานผลการประเมินต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนอย่างสม่ําเสมอ 

5. สถานศึกษามีการทบทวน พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกปีการศึกษา จัดหลักสูตรเหมาะสมมี 
การบูรณาการการเรียนรู้ระดับสากล ระดับชาติและระดับท้องถิ่น สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ครอบคลุมกับ
ความต้องการของผู้เรียน  ชุมชนและสังคม นําแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน ใช้
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก  จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ใช้งานวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน มีการ
นิเทศการเรียนการสอนและนําผลไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ส่งเสริมการใช้สื่อในด้านต่างๆ ได้
เหมาะสมสอดคล้องกับวัย  

6. สถานศึกษาได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับชุมชนใน 
การจัดการศึกษาและสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  
           จุดที่ควรพัฒนา  

1. ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ อย่าง 
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

2. สถานศึกษาควรสนับสนุนใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดทําหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  
ครูผู้สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ครอบคลุมสาระท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๘ สาระ สนับสนุนให้ผู้เรียนศึกษา
หาข้อมูลจากวิทยากรท้องถิ่นในทุกระดับชั้น 
 
            มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
   วิธีการด าเนินงาน       กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีการจัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ประเมินได้จากแบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและแบบประเมินการนิเทศการสอนมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้พิจารณาจากรายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอน ,แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ,แบบ
รายงานการใช้สื่อ, แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้และแบบรายงานการเข้าร่วมประกวดสื่อนวัตกรรม ครูผู้สอนมี
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกพิจารณาจากแบบประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนรู้ของครู ,แบบประเมิน
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การนเิทศการสอน,ปถ.6 /ปพ.8 ,ภาพถ่ายการมอบรางวัล การชมเชยหน้าเสาธง หน้าชั้นเรียน,แบบประเมินตนเอง
และความคิดเห็นเกี่ยวกับเพ่ือน,แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ,แบบรายงานคุณภาพ
ผู้เรียน,แบบประเมินการนิเทศการสอนและรายงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 ผลการด าเนินงาน  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/โครงการและกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ หลักสูตรสถานศึกษา 
มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถ นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมใน
การจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือ
ต่อ การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรี ยนอย่าง
เป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด และประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและ นําผลมาพัฒนาผู้เรียนนอกจากนี้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะ
เรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี ความสุข มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   

 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
1. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ   
2. แบบประเมินการนิเทศการสอน 
3. รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการ

จัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอน   
4. แบบรายงานการใช้สื่อ   
5. แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้   
6. แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนรู้ของครู  ปพ.8   
7. ภาพถ่ายการมอบรางวัล การชมเชยหน้าเสาธง หน้าชั้นเรียน   
8. แบบประเมินตนเองและความคิดเห็นเกี่ยวกับเพ่ือน   
9. แบบรายงานคุณภาพผู้เรียน (ปถ.6)  
10. รายงานสรุปผลการดําเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)                

 จุดเด่น  
              ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
โดยเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
และมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือนําไปใช้พัฒนาการ
เรียนรู้  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของสถานศึกษาโดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติจริงสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง เช่น การสอนทําโครงงานในรายกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น การสอนในห้องปฏิบัติการ
ต่างๆอาทิ ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องวิทยาศาสตร์ , ห้องปฏิบัติการทางภาษา เป็นต้นและจากการที่ครูได้เข้าร่วมการ
ประกวดสื่อนวัตกรรมในทุกปีการศึกษาส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้มาก
ขึ้นนอกจากนี้การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้ปลอดภัยและเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้มีการเสริมแรงเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการพัฒนาตนเองผู้บริหารและครูมีการเสริมแรงผู้เรียน
ที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียนด้วยการชมเชยและมอบรางวัลทั้งในห้องเรียนและหน้าเสาธงอย่างสม่ําเสมอ 
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จุดที่ควรพัฒนา  
ควรส่งเสริมให้ครูส่งเสริมให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก การเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้ 

เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการ
พัฒนาตนเอง  มีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัด และประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการเรียนรู้ 
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ผลการประเมินตนเองของถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
   จากผลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้ถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเปูาหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ
ทั้งนี้ เพราะ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ จัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ   
 
ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ทั้งนี้ถานศึกษามีการ 

จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามภาพของ
ผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของถานศึกษาและภาพของชุมชนท้องถิ่น ผู้เรียนมี ความสามารถในการอ่านและการ
เขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคํานวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารได้ดี  และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและ คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนด
ปรากฏอย่างชัดเจน  ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ใช้นวัตกรรม และมีการเผยแพร่โดยการ
จัดนิทรรศการ อีกท้ังผู้เรียนมีการ ค้นพบความถนัดและความสามารถตนเอง สามารถเลือกศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพได้ตามความถนัด ความต้อง และความสนใจ ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น SBMLD ดังที่ ปรากฏผลประเมินใน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพมาตรฐาน
อยู่ในระดับคุณภาพ ดี     

สถานศึกษามีการวางแผนผ่านแผนพัฒนาการศึกษา กําหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทและจุดเน้นของถานศึกษาและบริบทของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วน 
โดยทุกภาคส่วน โรงเรียนดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน และมี
การประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ครูได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมตามเกณฑ์การพัฒนา  มีการจัด
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC จัดภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีความสะอาด ร่มรื่น 
เรียบร้อย และปลอดภัย มีสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ทุกห้องเรียนอย่างหลากหลาย ผู้บริหารติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามระบบคุณภาพ PDCA ใช้ผล การประเมิน
และการดําเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน และการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกําหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วม รับผิดชอบการ
ดําเนินงาน จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผลการประเมินใน
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ    

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับ 
คุณภาพ ดีเลิศ ทั้งนี้โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Leaning เพ่ือให้
ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคดิ และลงมือปฏิบัติ  โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรมทีท่ันสมัย  และครูมีความสามารถใน การ
สร้างสื่อนวัตกรรมด้วยตนเอง  มีการประเมินผู้เรียนตามภาพจริง โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย โดยดําเนินการแจ้งผลการประเมินชิ้นงาน ภาระงาน อย่างเป็นปัจจุบัน  ทั้งระบบเอกสาร และระบบ 
สารสนเทศผ่านเว็ปไซต์ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนโดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และร่วมมือ 
ในการช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล และสร้างเครือข่ายผู้ปกครองทั้งใน 
ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
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ส่วนที่ ๓ 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 

 
      ผลการประเมินตนเองของถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารนเทศสําคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องนําไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์  เพื่อสรุปนําไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสําเร็จกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา และนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น  จากผลการดําเนินงาน 
ของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้ง 
แนวทางการพัฒนาในอนาคตเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นและความต้องการช่วยเหลือ  ดังนี้  
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
คุณภาพของเด็ก 
    1. เด็กการปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นอาศัยอยู่ 
และความเป็นไทย 
    2. เด็กใช้กล้ามเนื้อมือให้ประสานสัมพันธ์กัน 
    3. เด็กยอมรับ ชื่นชมความสามารถ ผลงานของ
ตนเองและผู้อ่ืน 
    4. เด็กปฏิบัติตามการยอมรับหรือคารพความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     1. สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 
4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
    2. สถานศึกษามีการออกแบบการจัดประสบการณ์ที่
เตรียมความพร้อมอย่างเป็นองค์รวมและเหมาะสมตาม
วัย 
 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ 
      1. ครูทุกคนจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียน 
      2. ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบ   
ทุกด้าน                
 

คุณภาพของเด็ก 
1. การควบคุมอารมณ์ตนเอง  รู้จักยับยั้งชั่งใจ  

อดทนในการรอคอย 

 
 
 
 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    1. การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์สําหรับครู 
 
 
 
 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ 
   1. การจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 

 
แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 

1. ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้เด็กมีโอกาสในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
2. ครูนําวัสดุในท้องถิ่นมาผลิตและใช้สื่อในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
3. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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4. การนําแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลไปใช้ในการ 
จัดการเรียนรู้ 

5. การดําเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากการประเมิน และนํามาใช้กําหนดนโยบาย โครงการ /  
กิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา 
 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 (เขียนในภาพรวมของสถานศึกษาทุกมาตรฐาน) 
1. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการจัดการศึกษาปฐมวัยและนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมให้ครูมีความเข้าใจปรัชญาการจัดการศึกษาปฐมวัยและนํามาประยุกต์ใช้ในการจัด 

ประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัสดุ  

ครุภัณฑ์เพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม 
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
1.  การพัฒนาเด็กพิเศษ/ดูแลเอาใจใส่เด็กที่พัฒนาการช้ากว่าผู้อ่ืน 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
คุณภาพของผู้เรียน 
   1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากําหนด 
    2. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    1. สถานศึกษามีเปูาหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่
กําหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
ตามความต้องการของชุมชน 
    2. สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ บุคลากรเข้ารับการอบรมและ
ศึกษาดูงานตรงตามความต้องการ  และเข้าร่วมชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพและนํามาใช้พัฒนางานและการ
จัดการเรียนการสอน 
    3. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้สะอาด  สะดวก   
ปลอดภัย และเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  มีอาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุน 
วัสดุ ครุภัณฑ์ที่เพียงพอและเหมาะสม 
 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
    1. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
โดยเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู
และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
    2. มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนําไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ 

คุณภาพของผู้เรียน 
    1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ของผู้เรียน   
    2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน NT และ   
O-NET 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    1. ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน 
การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ อย่างเหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
    1. ควรส่งเสริมให้ครูมีการเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิง
บวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก สามารถ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการ
พัฒนาตนเอง 
    2. ควรพัฒนาให้มีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัด 
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการ
เรียนรู้ 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน    
1. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง 

รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล    
2. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทํางานเป็นทีม  

เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ   
3. พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง  
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และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทํางานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม    
4. พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน 

ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ  
5. พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ 

เจตคติ ที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา    
6. พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ 

ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย       
7. พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสม 

ในแต่ละช่วงวัย 
8. พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวัด และประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการเรียนรู้ 
9. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความม่ันใจในการพัฒนาตนเอง 
10. เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่ร่มรื่น สวยงามและเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รวมถึงการปลูกฝังจิตสํานึกใน 

การร่วมกันดูแลรักษา 
11. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและส่งเสริมการใช้แหล่ง 

เรียนรู้ในท้องถิ่น เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น และช่วยกันอนุรักษ์ไว้ 
 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 (เขียนในภาพรวมของสถานศึกษาทุกมาตรฐาน) 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ให้ชัดเจนขึ้น และต่อเนื่อง   
2. การพัฒนาต่อยอดสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นวิถีชีวิตของ 

นักเรียน     
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนอง สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทาง 

สติปัญญาของผู้เรียน  
4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการส่งเสริมให้มีการจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุม  

เพ่ือนําไปใช้วางแผนในการจัดการศึกษา 
5. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องตลอดปี และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเขียนอย่าง 

เป็นระบบ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝุเรียนรู้  
6. พัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียน 

ระดับชั้นการศึกษาปีที่ 6  
7. จัดระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม อย่างเป็นระบบมีข้ันตอนที่ชัดเจน  ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ 

จัดการศึกษา  
8. จัดทําข้อมูลระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการนํามาใช้ ครูควรใช้วิธีการประเมินที่ 

หลากหลายตามสภาพจริง 
 
      ความต้องการและการช่วยเหลือ 

๑. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองที่มีอาชีพที่หลากหลายมาระดมความคิดในการจัดทําผลิตภัณฑ์เด่นๆให้โรงเรียน 
โดยมาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้ปฏิบัติในรูปของผลิตภัณฑ์โอท็อปเป็นต้น 

๒. สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของผู้เรียนให้มีพัฒนาการสูงขึ้น 

๓. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนร่วมมือกับภาคีเครือข่ายพัฒนาผู้เรียนและผู้รับบริการพัฒนาแหล่ง 
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เรียนรู้ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการพัฒนาผู้เรียนและผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ส่วนที่ 4 

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา 
แบบรายงาน “วิธีหรือแนวทางปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ” ส าหรับสถานศึกษา 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
 
ชื่อผลงาน (Best Practices) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬาและนันทนาการ 
ค าส าคัญ  ความเป็นเลิศทางกีฬาและนันทนาการ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
1. บทน า  

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงานในอดีต   
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษากล่าวว่า 

สุขภาพหรือสุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคมและทางปัญญาหรือ   จิต
วิญญาณ สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเป็นเรื่องสําคัญ เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต ซึ่งทุกคนควรจะได้เรียนรู้เรื่อง
สุขภาพ เพ่ือจะได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติ คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติ
ด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย อันจะส่งผลให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพ การจะพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีความเจริญ
งอกงามท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมสุขภาพของมนุษย์  มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์
ในทุกด้านเพราะในการประกอบกิจกรรมใดๆ ในชีวิตประจําวันล้วนแต่ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีเท่านั้น จึงจะสามารถ
ประกอบกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในที่นี้รวมถึงการเรียนการสอนในชั่วโมงของนักเรียนด้วย   

สภาพทั่วไป  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษากล่าวว่า สุขภาพหรือสุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่

สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคมและทางปัญญาหรือ   จิตวิญญาณ สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเป็นเรื่องสําคัญ 
เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต ซึ่งทุกคนควรจะได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพ เพ่ือจะได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง    
มีเจตคติ คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย อันจะส่งผลให้สังคม
โดยรวมมีคุณภาพ การจะพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีความเจริญงอกงามทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ
สังคมสุขภาพของมนุษย์  มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ในทุกด้านเพราะในการประกอบกิจกรรมใดๆ 
ในชีวิตประจําวันล้วนแต่ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีเท่านั้น จึงจะสามารถประกอบกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
ในที่นีร้วมถึงการเรียนการสอนในชั่วโมงของนักเรียนด้วย   
          ลักษณะส าคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ   
 วิสัยทัศน์ ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา คือ “วิชาการก้าวหน้า  พัฒนาคุณธรรม  น้อมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงด้านกีฬา  ภูมิปัญญาแหล่งเรียนรู้  มุ่งสู่สากล” 

อัตลักษณ์ ของโรงเรียน คือ “สุขภาพสดใส ใฝุใจเรียนรู้ เชิดชูจิตอาสา สร้างคุณค่าการออม” 
 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จึงเห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย  เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตสดใส    
           วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

1. เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาและนันทนาการ 
      2. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพนักเรียนอย่างหลากหลาย 
      3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนชื่นชมร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านกีฬา/นันทนาการ 
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          เป้าหมาย    
          ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
          ตัวช้ีวัดเชงิคุณภาพ 

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬาและนันทนาการ ร้อยละ 85  
    ชื่นชมร่วมกิจกรรม  มีผลงานด้านกีฬาในระดับภาคตะวันออกจนสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นเลิศ 
    และมีชื่อเสียงทางด้านกีฬาในระดับประเทศ  
 
2. แนวทาง/ขั้นตอนการด าเนินงาน/Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
 ขั้นที่ 1 วางแผน (Plan) 

          1.1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน  
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  
1.3 จัดทําหลักสูตรส่งเสริมทักษะด้านกีฬาตามความสนใจของนักเรียน 
1.4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

 ขั้นที่ 2 ด าเนินงาน (Do) 
        2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะด้านกีฬาตามความสนใจของนักเรียน 

       2.2 จัดอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ “เทคนิคการเล่นกีฬาอย่างมืออาชีพ”  
 ขั้นที่ 3 ตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

3.1 ตรวจสอบติดตามผลผลการปฏิบัติกิจกรรม  
๓.๒ ดูผลงานที่ปรากฏ และประเมินผลโครงการ 

ขั้นที่ 4 ตรวจสอบและรายงาน (Action) 
๔.๑ สรุปอภิปรายปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ  
4.2 สรุปและรายงานผลเป็นระยะ  
๔.๓ ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

3.  ผลลัพธ์/ผลการด าเนินการ    
ระบุผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย-ตัวช้ีวัดที่ก าหนดทั้งเชิงปริมาณ และหรือคุณภาพ  
1. นักเรียนได้รับรางวัลและมีผลงานด้านกีฬาในระดับภาคตะวันออก และสามารถพัฒนาตนเองจนได้รับ

รางวัลและมีชื่อเสียงในระดับประเทศ 
      2. นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีผลงานด้านกีฬา/นันทนาการ  

เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนของ Best Practices แล้ว ส่งผลต่อสถานศึกษาอย่างไร  
ผลที่เกิดกับนักเรียน    
นักเรียนได้รับการปลูกฝังด้านวินัย ความรับผิดชอบ มีความสามารถพิเศษ  
ผลที่เกิดกับบุคลากร      
บุคลากรมีความรัก ความร่วมมือกันในการทํางาน  มีวัฒนธรรมที่ดีในการปฏิบัติงาน เนื่องจากทุกฝุายงาน 

ต้องรับผิดชอบ และต้องดําเนินไปอย่างมีระบบ ทุกคนต้องกระตือรือร้น เกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาในภาพรวม
ของโรงเรียน   
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ผลที่เกิดกับสถานศึกษา    
โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน  มีผลงานเป็นที่ปรากฏ ชุมชนร่วมมือกันทํางานเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ

โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง   
ผลที่เกิดกับชุมชน    
โรงเรียนเป็นที่ไว้วางใจของชุมชนในการส่งบุตรหลานมาเข้าเรียน ชุมชนเข้ามาร่วมใน การบริหารจัดการ 

และร่วมรับรู้การกําหนดทิศทางในการพัฒนาลูกหลานตนเอง  นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแก่
ชุมชนในกีฬา     

 
๔.  ปัจจัยเกื้อหนุน/ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  

๑. โรงเรียนมีนโยบายที่ชัดเจนในด้านการส่งเสริมกีฬา มีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่และ สื่ออุปกรณ์  
๒. ผู้บริหารเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษาให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการดําเนินการ   
๓. ผู้ปกครองและชุมชนให้การสนับสนุนในการดําเนินโครงการ 
 

๕.  แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน  
  1. สถานศึกษาจัดระบบการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการศึกษาอย่างชัดเจน  มีการแต่งตั้ง
คณะบุคคลทําหน้าที่ประเมิน ตรวจสอบ ตามแผนพัฒนาการศึกษาและมีรายงานผลการประเมินต่อหน่วยงานต้น
สังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน   
 2. จัดหลักสูตรให้มีความเหมาะสม มีการบูรณาการ การเรียนรู้ระดับสากล ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น 
ครอบคลุมกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน  
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีน้ําหนัก  ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  มีความสนใจ  และร่วม
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการตามความถนัดและความสนใจ 
 
6.  การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอ่ืน/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ  

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
ระดับประเทศ 
ครู (ระบุชื่อ)  
นางสาววารุณี  วรศักดิ์เสนีย์ 
นางยุพิน  นามจิต 
นางสาวนทจร  ธีรปัญญาภรณ์  
นางอารีรัตน์  ผึ่งผดุง  

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัล                        
เหรียญทองแดง กรีฑา หญิง รุ่นอายุ 16 ปี   
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครั้งที่ 37 ระดับประเทศ นครระยองเกมส์ 

เทศบาลนครระยอง 

นายวินัส  มหานิล 
นางอรุณ  ธรรมกีรติ 
นางสาวมายริน แดงสว่าง 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง 1 เหรียญทองแดง  เปตอง 
ประเภทคู่หญิงรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี     
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครั้งที่ 37 ระดับประเทศ นครระยองเกมส์ 

เทศบาลนครระยอง 

ระดับภาคตะวันออก 
ครู (ระบุชื่อ) 
นางสาววารุณี  วรศักดิ์เสนีย์ 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับ รางวัล  
9  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน  
6  เหรียญทองแดง กรีฑา หญิง            

เทศบาลนครแหลมฉบัง   
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
นางยุพิน  นามจิต 
นางสาวนทจร  ธีรปัญญาภรณ์  
นางอารีรัตน์  ผึ่งผดุง  

การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก   
ประจําปีการศึกษา 2562   

นายวินัส  มหานิล 
นางอรุณ  ธรรมกีรติ 
นางสาวมายริน แดงสว่าง 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับ รางวัล  
3  เหรียญทอง   3  เหรียญเงิน    
4  เหรียญทองแดง 
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก   
ประจําปีการศึกษา 2562   

เทศบาลนครแหลมฉบัง   

ระดับระดับชาติ 
นักเรียน (ระบุชื่อ)  
เด็กชายชวรินทร์ คงทน 

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 แข่งขัน
รายการ Asia Drone Racing 2019  
ณ ประเทศมาเลเซีย 

ประเทศมาเลเซีย 

ระดับประเทศ 
นักเรียน (ระบุชื่อ)  
นางสาวกําไล  เมฆี                                     
นางสาวเมธาวี  มุนณี                                                            
นางสาวปทิตตา  สระทองขาว                                                            
นางสาวจันทกานต์  แซ่ก๊วย                                                            
เด็กหญิงภัทราวดี  เฉีงเหนือ                                                            
เด็กหญิงเมษา  พัดทอง 

ได้รับรางวัล  เหรียญทองแดง   
วิ่ง 4X100 เมตร กรีฑา หญิง  
รุ่นอายุ 16 ปี   
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครั้งที่ 37 ระดับประเทศ นครระยองเกมส์ 
 
 
 

เทศบาลนครระยอง 

นางสาวกําไล  เมฆี                                                            
นางสาวเมธาวี  มุนณี                                                            
นางสาวปทิตตา  สระทองขาว                                                            
นางสาวจันทกานต์  แซ่ก๊วย                                                            
เด็กหญิงภัทราวดี  เฉีงเหนือ                                                            
เด็กหญิงจตุรีย์  เสถียรบุญทวี 

ได้รับรางวัล  เหรียญทองแดง   
วิ่ง 4X400 เมตร กรีฑา หญิง  
รุ่นอายุ 16 ปี   
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครั้งที่ 37 ระดับประเทศ นครระยองเกมส์ 

เทศบาลนครระยอง 

เด็กหญิงตะวัน  ปานชาติ                                       
เด็กหญิงกมลวรรณ  นุชทอง
ม่วง                                            
เด็กหญิงมินตรา  วีระทัก 

ได้รับรางวัล  เหรียญทองแดง  กีฬาเปตอง
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี    ประเภทคู่หญิง   
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครั้งที่ 37 ระดับประเทศ นครระยองเกมส์ 

เทศบาลนครระยอง 

เด็กชายฉัตรชนก เกรียงกูล นักกีฬากระโดดเชือก JUMP ROPE 
THAILAND เป็นนักกีฬาตัวแทนที่เข้าร่วม
แข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน 
ประจําปี 2562 

สมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปไทย 

เด็กชายภัทรธิติ โพภา ได้รับคัดเลือกจากสมาคมฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทยฯประกาศรายชื่อนักกีฬา
เยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน10 ปี 
 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
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เด็กชายกัณห์ทรงพล มาลา
เจริญพร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน 
ไมโลฟุตซอล 2019 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
(กกท.) และสโมสรฟุตบอลเอฟ

ซีบาร์เซโลนา 
ระดับภาคตะวันออก 
นักเรียน (ระบุชื่อ)  
เด็กหญิงทิพยรัตน์  ประทุมทอง 

รางวัลชนะเลิศ  วิ่ง 60 เมตร 200 เมตร 
และ วิ่งผลัด 4X100 เมตร  
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
วิ่งผลัด 5X80 เมตร 
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37  
ประจําปี 2562 

เทศบาลนครแหลมฉบัง   

เด็กหญิงภัทราวดี     
ประทุมทอง 
 

รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัด 4X100 เมตร  
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
วิ่งผลัด 5X80 เมตร  
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37  
ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง   

เด็กหญิงบุญย์วีร์  พลหาญ 
 

รางวัลชนะเลิศ  วิ่งผลัด 4X100 เมตร 
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
วิ่งผลัด 5X80 เมตร การแข่งขันกีฬา
องค์กรปกครองท้องถิ่น  
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37  
ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กหญิงธนพัทร  โคตรกะพ้ี 
 

รางวัลชนะเลิศ  วิ่งผลัด 4X100 เมตร 
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
วิ่งผลัด 5X80 เมตร  
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37  
ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กหญิงภัคจิรา  อานนท์ 
 

รางวัลชนะเลิศ  วิ่งผลัด 4X100 เมตร 
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
วิ่งผลัด 5X80 เมตร  
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37  
ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  คนว่อง 
เด็กหญิงฟูาใส  นนทรัพย์ 
เด็กหญิงธิชาดา  พรหมเมศ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
วิ่งผลัด 5X80 เมตร  
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลนครแหลมฉบัง 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) หน้า 89 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
 
เด็กหญิงชุติกาญจน์   
ศรีชัยวาลย์ 
เด็กหญิงวีรดา  วารุณศาสตร์ 

ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37  
ประจําปี 2562       

เด็กหญิงวีรดา  วารุณศาสตร์ 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
วิ่งผลัด 5X80 เมตร  
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
วิ่งผลัด 8X50 เมตร  
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37  
ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กหญิงเบญญาภา  สว่างใจ 
เด็กหญิงเบญจญาภา  ศิริธาราธิ
กุล   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
วิ่งผลัด 8X50 เมตร  
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37  
ประจําปี 2562   

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กหญิงจตุรีย์   เสถียรบุญทวี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
ประเภทขว้างจักร การแข่งขันกีฬาองค์กร
ปกครองท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก  
ครั้งที่ 37 ประจําปี 2562            

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กหญิงภัทราวดี   ประทุมทอง 
เด็กหญิงบุญย์วีร์  พลหาญ 
เด็กหญิงธนพัทร  โคตรกะพ้ี 
เด็กหญิงภัคจิรา  อานนท์ 

รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัด 4X100 เมตร  
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37 ประจําปี 
2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กหญิงภัทราวดี   ประทุมทอง 
เด็กหญิงบุญย์วีร์  พลหาญ 
เด็กหญิงธนพัทร  โคตรกะพ้ี 
เด็กหญิงภัคจิรา  อานนท์ 
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  คนว่อง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่งผลัด 5X80 
เมตร การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก 
ครั้งที่ 37 ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กหญิงฟูาใส  นนทรัพย์ 
เด็กหญิงธิชาดา  พรหมเมศ 
เด็กหญิงชุติกาญจน์   
ศรีชัยวาลย์ 
เด็กหญิงวีรดา  วารุณศาสตร์ 
เด็กหญิงเบญญาภา  สว่างใจ 
เด็กหญิงเบญจญาภา   
ศิริธาราธิกุล   
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
วิ่งผลัด 8X50 เมตร  
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37  
ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 
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เด็กหญิงจตุรีย์   เสถียรบุญทวี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  

ประเภทขว้างจักร          
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37  
ประจําปี 2562            

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กหญิงวลัยพร  บุญมั่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง 200 เมตร 
วิ่งผลัด 4X100 เมตร วิ่งผลดั 4X400 
เมตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 
400 เมตร การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37 
ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กหญิงฐิติรัตน์  คงสมร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่งผลัด 
4X100 เมตร วิ่งผลัด 4X400 เมตร  
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37  
ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กหญิงปทิตตา  สระทองขาว   รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัด 4X100 เมตร 
วิ่งผลัด 4X400 เมตร และรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 100 เมตร  
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37  
ประจําปี 2562  

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กหญิงเมธาวี  มุนณี รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 800 เมตร วิ่ง 1,500 
เมตร วิ่ง 3,000 เมตร วิ่งผลัด 4X100 
เมตร วิ่งผลัด 4X400 เมตร  
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37 
ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กหญิงวลัยพร  บุญมั่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง 200 เมตร 
วิ่งผลัด 4X100 เมตร วิ่งผลดั 4X400 
เมตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
วิ่ง 400 เมตร การแข่งขันกีฬาองค์กร
ปกครองท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก  
ครั้งที่ 37 ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กหญิงฐิติรัตน์  คงสมร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่งผลัด 
4X100 เมตร วิ่งผลัด 4X400 เมตร การ
แข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น ระดับ

เทศบาลนครแหลมฉบัง 
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ภาคตะวันออก ครั้งที่ 37 ประจําปี 2562       

เด็กหญิงปทิตตา  สระทองขาว   รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัด 4X100 เมตร 
วิ่งผลัด 4X400 เมตร และรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 100 เมตร  
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37  
ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กหญิงเมธาวี  มุนณี รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 800 เมตร วิ่ง 1,500 
เมตร วิ่ง 3,000 เมตร วิ่งผลัด 4X100 
เมตร วิ่งผลัด 4X400 เมตร  
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37  
ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กหญิงสุชานุช  ชูจิตต์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่งผลัด 
4X400 เมตร การแข่งขันกีฬาองค์กร
ปกครองท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก  
ครั้งที่ 37 ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

นายปิยชล  สุขรัตน์   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   
วิ่ง 800 เมตร   
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37 
ประจําปี 2562    

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กหญิงตะวัน  ปานชาติ 
 

รางวัลชนะเลิศกีฬาเปตอง ประเภทหญิง
เดี่ยว หญิงคู่และทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน  
14 ปี  การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37 
ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กหญิงกมลวรรณ  นุชทอง
ม่วง 
เด็กหญิงมินตรา  วีระทัก 
เด็กหญิงฐิติมา  อุตทัย 
 

รางวัลชนะเลิศกีฬาเปตอง ประเภทหญิงคู่
และทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี   
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37  
ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กชายปรเมษฐ์  ภูสิมมา 
นายเพชราวุฒิ  รัตน์รองใต้ 
นายธนโชติ  นุตาลัย 
 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเปตอง 
ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี   
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37 
 ประจําปี 2562       
 

เทศบาลนครแหลมฉบัง 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
 

เด็กชายณฐพล  เบี้ยวน้อย 
นายณภัทร  พ่วงพันธ์ 
นายกฤติธี  จันขอนแก่น 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเปตอง 
ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี   
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37  
ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กชายนพคุณ  คงพลาย 
เด็กชายสุธิพงณ ์ บุญประเสริฐ 
เด็กชายรัชชานนท์  แสงโชติ 
 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเปตอง 
ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี   
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37  
ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เด็กหญิงจินต์จุทา  รุ่งเจริญ 
เด็กหญิงอนัญญา  ฤทธิ์คํารพ 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเปตอง 
ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  การ
แข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่น ระดับ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 37 ประจําปี 2562       

เทศบาลนครแหลมฉบัง 
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7.  ภาคผนวก (ร่องรอย หลักฐาน ภาพถ่าย ชิ้นงาน ฯลฯ)  

      
 
รางวัลเหรียญทองแดง  วิ่ง 4X100 เมตร  
กรีฑา หญิง รุ่นอายุ 16 ปี   
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 37 
ระดับประเทศ นครระยองเกมส์ 
 
 
 

 
 

รางวัลเหรียญทองแดง  วิ่ง 4X400 เมตร  
กรีฑา หญิง รุ่นอายุ 16 ปี   
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 37 
ระดับประเทศ นครระยองเกมส์ 
  
 
 
 
 
รางวัลเหรียญทองแดง  กีฬาเปตองรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี    
ประเภทคู่หญิง   
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 37 
ระดับประเทศ นครระยองเกมส์ 
 
 
  

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน ไมโลฟุตซอล 
2019 
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รางวัล  9  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน  
6  เหรียญทองแดง กรีฑา หญิง            
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ระดับภาคตะวันออก  ประจําปีการศึกษา 2562   
 
 
 
 
 
รางวัล 3  เหรียญทอง   3  เหรียญเงิน    
4  เหรียญทองแดง  
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ระดับภาคตะวันออก  ประจําปีการศึกษา 2562   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


