
   

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self – Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา 2561 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 
 

โรงเรียนตังเอ็ง 
ต าบลตลาด   อ าเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี 

 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ค าน า 
 

          รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561โรงเรียนตังเอ็งฉบับนี้  จัดทําขึ้นตาม
กฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  ข๎อ 3 ระบุให๎สถานศึกษาจัดสํงรายงานผลการประเมินตนเอง

ก 



 

ให๎แกํหนํวยงานต๎นสังกัดหรือหนํวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี เพื่อรายงานผลการดําเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษาท่ีสะท๎อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลสําเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล๎อง
กับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  3 มาตรฐานได๎แกํคุณภาพของผ๎ูเรียน  กระบวนการบริหารและการ
จัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ  เพื่อนําเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผําน
มาตํอหนํวยงานต๎นสังกัด  หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง  ตลอดจนเผยแพรํตํอสาธารณชนได๎รับทราบ และเตรียมความพร๎อมใน
การรับการประเมินภายนอก  โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค๑การมหาชน) 
ตํอไป 
  ขอขอบคุณคณะครู  ผ๎ูปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนตังเอ็ง  และผ๎ูท่ีมีสํวนเกี่ยวข๎อง
ทุกฝุายท่ีมีสํวนรํวมในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2561  ฉบับนี้  คณะผ๎ูจัดทําหวัง
เป็นอยํางยิ่งวําเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน๑ตํอการนําไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตังเอ็ง  
ในปีการศึกษา 2562 ตํอไป 
 

                                               

                                                                                            
       (นางจงจิตร   ทรัพย๑ชาตอนันต๑) 
                   ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนตังเอ็ง 
                1 พฤษภาคม  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 
 

ข 



 

ตอนที่   1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
              โรงเรียนตังเอง็  รหัส 1122100021  ท่ีต้ัง 55 ถนนศรีจันทร๑  ตําบลตลาด  อําเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัด
จันทบุรี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท๑ 0 3932 4609  
โทรสาร 0 3931 1470      e-mail : tangengschool@hotmail.com website : tangengschool.com  ได๎รับ
อนุญาตจัดต้ังเมื่อ  1 มิถุนายน 2491 เปิดสอนระดับช้ัน  อนุบาล 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
จํานวนนักเรียน 1,568 คน จํานวนบุคลากรของโรงเรียน 82 คน  
 
ตอนที่  2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
 1) ปัจจุบันโรงเรียนจัดการศึกษาอยูํในมาตรฐานการศึกษา ระดับ ดีเลิศ 
 2)   หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  2.1 เอกสารสรุปโครงการ ปีการศึกษา 2561 

-โครงการพัฒนาหลักสูตร 
   -โครงการนิเทศการสอน 
   -โครงการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   -โครงการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพผ๎ูเรียน 
   -โครงการวันสําคัญทางวิชาการ 
   -โครงการรักการอําน 
   -โครงการคํายพัฒนาทักษะชีวิตผ๎ูเรียน 
   -โครงการพัฒนาศักยภาพด๎านการอําน การเขียนภาษาไทย 
   -โครงการมัคคุเทศก๑ทํองเท่ียวเพื่อพัฒนาทักษะภาษา  
   -โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ทางวิชาการ 
   -โครงการเผยแพรํวัฒนธรรมจีน 
   -โครงการสานสัมพันธ๑โรงเรียนสอนภาษาจีนในภาคตะวันออก 
   -โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์สํูมาตรฐานการศึกษา 
   -โครงการวัดระดับความรู๎สํูสากลภาษาจีน (YCT) , (HSK) 

-โครงการแนะแนวการศึกษาสานฝันสํูอนาคต 
   -โครงการสานสัมพันธ๑ชุมชนสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
   -โครงการห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎ในสถานศึกษา 
   -โครงการงานผลิตส่ือนวัตกรรมการเรียนการสอน 
   -โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล๎อม 
   -โครงการห๎องเรียนสะอาดนําอยูํ นําเรียนให๎โรงเรยีนเหมือนบ๎านเรา 
   -โครงการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม   ลูกเสือ–เนตรนาร ี
   -โครงการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน 
   -โครงการสํงเสริมประชาธิปไตย 
   -โครงการกีฬาสี 

-โครงการสํงเสริมวันสําคัญ 
-โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

   -โครงการระบบดูแลชํวยเหลือ 
   -โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
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   -โครงการคํายคุณธรรม จริยธรรม 
   -โครงการอาหารกลางวัน 
   -โครงการอาหารเสริม (นม) 
   -โครงการสัมพันธ๑ชุมชน 

-โครงการปัจฉิมนิเทศ 
-โครงการสํงเสริมประสิทธิภาพการทํางาน 
-โครงการสร๎างแรงจูงใจในการทํางาน 

   -โครงการวางแผนการจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 
-โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน 

   -โครงการพัฒนาระบบงานกลํุมงานอํานวยการ 
   -โครงการ ICTเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
  2.2  เอกสารคําส่ังภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
  2.3  เอกสารระเบียบวาระการประชุม และบันทึกผลการประชุม ปีการศึกษา 2561 
  2.4  ข๎อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  เอกสาร ปพ.5  
  2.5  ข๎อมูลผลการทดสอบ  O-Net ,  NT ,  RT   
  2.6  ข๎อมูลผลการทดสอบ  YCT , HSK 
  2.7  ภาพถํายกิจกรรม 
  2.8  เกียรติบัตร   
  2.9  สมุดบันทึกการอําน 
 
 
 
 
 
 3)  โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตํอไปอยํางไรให๎ได๎มาตรฐานท่ีสูงขึ้นกวําเดิม  1  ระดับ 
 3.1 แผนปฏิบัติงานท่ี 1 แผนงานพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา 
 3.2 แผนปฏิบัติงานท่ี 2 แผนงานสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ 
 3.3 แผนปฏิบัติงานท่ี 3 แผนงานวัดและประเมินผล 
 3.4 แผนปฏิบัติงานท่ี 4 แผนงานพัฒนาส่ือและแหลํงเรียนรู๎ 
 3.5 แผนปฏิบัติงานท่ี  5 แผนงานวางแผนพัฒนาสภาพแวดล๎อม 
 3.6 แผนปฏิบัติงานท่ี  6 แผนงานกิจการนักเรียน 
 3.7 แผนปฏิบัติงานท่ี  7 แผนงานปกครอง 
 3.8 แผนปฏิบัติงานท่ี  8 แผนงานสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 3.9 แผนปฏิบัติงานท่ี  9 แผนงานอนามัย 
 3.10 แผนปฏิบัติงานท่ี  10 แผนงานสัมพันธ๑ชุมชน 
 3.11 แผนปฏิบัติงานท่ี  11 แผนงานวางแผนอัตรากําลังและจรรยาบรรณครูและบุคลากร 
 3.12 แผนปฏิบัติงานท่ี  12 แผนงานสวัสดิการและการสํงเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน 
 3.13 แผนปฏิบัติงานท่ี  13 แผนงานสํงบุคลากรเข๎ารับการศึกษาอบรมและดูงาน 
 3.14 แผนปฏิบัติงานท่ี  14 แผนงานเวรประจําวันในโรงเรียน 



 

 3.15 แผนปฏิบัติงานท่ี  15 แผนงานวางแผนการจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 
 3.16 แผนปฏิบัติงานท่ี  16 แผนงานทะเบียนนักเรียน 
 3.17 แผนปฏิบัติงานท่ี  17 แผนงานอํานวยการ 
  
 
 
 

                                                 ลงนาม........... ......................................................(ผ๎ูอํานวยการโรงเรียน) 
       (นางจงจิตร   ทรัพย๑ชาตอนันต๑) 
                                                         วันท่ี  1  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 
เรื่อง หน้า 
ค าน า ก 
บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร ข 

สารบัญ                                                                                                                                                                                                                  
ส่วนที ่1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 1 



 

 ข๎อมูลทั่วไป 1 
 ข๎อมูลครูและบคุลากร 1 
 ข๎อมูลนักเรียน 2 
 สรุปข๎อมูลผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับสถานศึกษา 3 
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู๎เรียน 6 
ส่วนที2่ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา   8 
ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 8 
ผลการประเมนิมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 8 
มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู๎เรียน 8 
มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 13 
มาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น๎นผูเ๎รียนเปน็สาํคัญ 16 
ส่วนที3่สรุปผล  และแนวทางการพัฒนา 21 
 ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 21 
ส่วนที4่ภาคผนวก 25 
ประกาศการกาํหนดมาตรฐานการศกึษาและคาํเปูาหมายความสําเร็จของโรงเรียน 25 
การให๎ความเห็นชอบ รายงานประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจําปีการศกึษา 2561 26 
คําสั่ง  แตํงต้ังคณะกรรมการจัดทาํรายงานประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษาประจาํปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 27 
คําสั่ง  แตํงต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา 33 
ข๎อมูลผลสัมฤทธิท์างการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 – 2561 35 
ข๎อมูลเปรียบเทียบคาํเฉลี่ยผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 36 
ข๎อมูลเปรียบเทียบคาํเฉลี่ยผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 37 
ข๎อมูลเปรียบเทียบคาํเฉลี่ยผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 38 
รางวัลความสําเร็จของสถานศึกษา  โรงเรียนตังเอ็ง  ประจาํปีการศึกษา  2561 39 
รางวัลความสําเร็จของคร ู โรงเรียนตังเอ็ง  ประจําปีการศึกษา 2561 41 
รางวัลความสําเร็จของนักเรียน  โรงเรียนตังเอ็ง  ประจําปีการศกึษา  2561 46 
สรุปผลการแขํงขันงานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี            
ของนักเรียน  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก   ปีการศึกษา 2561 

51 

 
 

ส่วนที่ 1   
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือสถานศึกษา: โรงเรียนตังเอ็ง 
 ท่ีอยูํ: เลขท่ี 55  หมูํท่ี -     บ๎าน -    ตําบลตลาด   อําเภอเมืองจันทบุรี   จังหวัดจันทบุรี  
           รหัสไปรษณีย๑  22000 



 

 สังกัด: สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน 
 โทรศัพท๑: 0 3932 4609  โทรสาร : 0 3931 1470 E-Mail :  tangengschool@hotmail.com 
 เปิดสอน: ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 
1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1) จํานวนบุคลากร 

บุคลากร ผ๎ูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังหมด 

จํานวน 3 72 8 83 

  

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ตํ่ากวํา 

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังหมด 

จํานวน 5 71 7 - 83 
  

3) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 6 4 
2. ภาษาไทย 5 16 
3. คณิตศาสตร๑ 3 12 
4. วิทยาศาสตร๑ 3 17 
5. ภาษาอังกฤษ 5 20 
6. สังคมศึกษา 4 15 
7. เคมี 1 15 
8. การประถมศึกษา 3 13 
9. การศึกษาปฐมวัย 9 20 
10. วิชาชีพครู 8 11 
11. เทคโนโลยี 2 18 
12. คอม/วิทยาการคอม 3 15 
13. บริหารการตลาด 2 15 
14. การจัดการ 4 15 
15. สุขศึกษา/พลศึกษา 3 16 
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16. ภาษาจีน 6 16 
17. นาฏศิลป์ 1 15 
18. คหกรรม 1 15 
19. การเมืองการปกครอง 1 16 
20. การบริหารท๎องถิ่น 1 16 
21. นิติศาสตร๑ 1 16 
21. อื่น ๆ 11 16 
รวม 83  

 
1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 จํานวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2561 รวม 1,568 คน 

ระดับช้ันเรียน จํานวนห๎อง 
เพศ 

รวม เฉล่ียตํอห๎อง ชาย หญิง 
อ.1 3 51 62 113 38 
อ.2 4 73 78 151 38 
อ.3  4 71 83 154 39 
รวม 11 195 223 418  
ป.1 4 79 80 159 40 
ป.2 4 64 83 147 37 
ป.3 4 62 74 136 34 
ป.4 3 70 78 148 49 
ป.5 3 62 77 139 46 
ป.6 3 67 85 152 51 
รวม 21 404 477 881  
ม.1 2 42 47 89 45 
ม.2 2 43 49 92 46 
ม.3 2 39 49 88 44 
รวม 6 124 145 269  

รวมทั้งหมด 38 723 845 1568  

 
 
1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 
     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
1) ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 
      ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2561 

2 

3 



 

ระดับช้ัน 

รายวิชา(พื้นฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

๑ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร๑ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
๑ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ป.1 96.89 96.27 84.47 74.53 77.64 86.96 98.76 96.27 87.58 
ป.2 59.31 79.31 53.10 68.28 63.45 36.55 97.24 76.55 84.83 
ป.3 67.65 82.35 64.71 71.32 53.68 69.85 97.79 88.97 58.82 

ป.4 76.87 28.57 48.30 23.13 66.67 40.82 91.84 94.56 84.35 

ป.5 51.08 37.41 28.78 56.83 91.37 76.98 97.12 81.29 74.82 
ป.6 43.42 53.29 24.34 41.45 19.74 34.87 100.00 94.08 51.97 
ม.1 53.77 24.80 54.81 53.12 42.41 44.04 91.26 63.31 58.27 
ม.2 71.20 29.35 42.94 55.98 17.40 46.74 95.39 68.21 79.90 
ม.3 69.89 27.84 64.78 45.46 32.96 46.59 98.02 68.75 84.95 
รวม 590.08 459.19 466.23 490.10 465.32 483.40 867.42 731.99 665.49 

ร๎อยละ 59.01 45.92 46.62 49.01 46.53 48.34 86.74 73.20 66.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2) ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห๑  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2561 

ระดับช้ัน จํานวนนักเรียน 
ผลการประเมิน 

ระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 
ไมํผําน ผําน ดี ดีเย่ียม 

ป.1 161 0 5 69 87 156 96.89 
ป.2 145 0 1 113 31 144 99.31 
ป.3 136 0 2 85 49 134 98.53 
ป.4 147 0 0 74 73 147 100.00 
ป.5 139 0 21 104 14 118 84.89 
ป.6 152 0 24 102 26 128 84.21 
ม.1 88 0 16 51 21 72 81.82 
ม.2 92 0 2 75 15 90 97.83 
ม.3 88 0 1 61 26 87 98.96 
รวม 1,148 0 72 734 342 1,076 93.73 

 
3) ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2561 

ระดับช้ัน 
จํานวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร๎อยละ 
ไมํผําน ผําน ดี ดีเย่ียม 

ป.1 161 0 0 41 120 161 100.00 
ป.2 145 0 4 81 60 141 97.24 
ป.3 136 0 0 102 34 136 100.00 
ป.4 147 0 0 92 55 147 100.00 
ป.5 139 0 0 52 87 139 100.00 
ป.6 152 0 0 36 116 152 100.00 
ม.1 88 0 0 30 58 88 100.00 
ม.2 92 0 0 58 34 92 100.00 
ม.3 88 0 3 43 42 85 96.59 

รวม 1,148 0 7 535 606 1,141 99.39 
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4) ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551ปีการศึกษา 2560 ของผ๎ูเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในระดับผํานขึ้นไป 

สมรรถนะสําคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผําน 

ขึ้นไป 
ร๎อยละ 

ไมํผําน ผําน ดี ดีเย่ียม 
1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

0 0 56 96 152 100.00 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

0 0 92 60 152 100.00 

3. ความสามารถ 
ในการแก๎ปัญหา 

0 0 84 68 152 100.00 

4. ความสามารถในการ
ใช๎ทักษะชีวิต 

0 0 63 89 152 100.00 

5. ความสามารถในการ
ใช๎เทคโนโลยี 

0 0 60 92 152 100.00 

รวม 0 0 355 403 760 100.00 

 

5) ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551ปีการศึกษา 2560 ของผ๎ูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี3ในระดับผํานขึ้นไป 

สมรรถนะสําคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผําน 

ขึ้นไป 
ร๎อยละ 

ไมํผําน ผําน ดี ดีเย่ียม 
1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

0 3 43 42 88 100.00 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

0 4 44 40 88 100.00 

3. ความสามารถ 
ในการแก๎ปัญหา 

0 3 54 31 88 100.00 

4. ความสามารถในการ
ใช๎ทักษะชีวิต 

0 0 41 47 88 100.00 

5. ความสามารถในการ
ใช๎เทคโนโลยี 

0 0 25 63 88 100.00 

รวม 0 10 207 223 440 100.00 
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1.5 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผ๎ูเรียนระดับชาติ (NT)ปีการศึกษา2561 

ความสามารถ 
คะแนนเฉล่ียร๎อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 
ด๎านภาษา 51.17 55.13 53.18 
ด๎านคํานวณ 43.96 47.52 47.19 
ด๎านเหตุผล 47.95 50.02 48.07 

รวมความสามารถทั้ง 3 ด๎าน 47.69 50.90 49.48 
 
 

2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผ๎ูเรียนระดับชาติ (NT) 
ปีการศึกษา 2560- 2561 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ร๎อยละของผลตําง 
ระหวํางปีการศึกษา 

ด๎านภาษา 58.59 51.17 -7.42 
ด๎านคํานวณ 35.74 43.96 8.22 
ด๎านเหตุผล 49.72 47.95 -1.77 
รวมความสามารถทั้ง 3 ด๎าน 48.02 47.69 -0.33 

 
1.6ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 58.32 59.59 55.90 

คณิตศาสตร๑ 38.32 43.10 37.50 

วิทยาศาสตร๑ 39.50 43.24 39.93 

ภาษาอังกฤษ 40.44 49.29 39.24 
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 2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา2560 - 2561 

รายวิชา 

คะแนนเฉล่ีย 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ร๎อยละของผลตําง 
ระหวํางปีการศึกษา 

ภาษาไทย 51.54 58.32 6.78 
คณิตศาสตร๑ 37.04 38.32 1.28 
วิทยาศาสตร๑ 37.70 39.50 1.80 
ภาษาอังกฤษ 39.09 40.44 1.35 

 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 60.22 53.81 54.42 

คณิตศาสตร๑ 31.41 31.91 30.04 

วิทยาศาสตร๑ 35.70 30.40 36.10 

ภาษาอังกฤษ 30.25 31.91 29.45 
 
 

 2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา2560 - 2561 

รายวิชา 

คะแนนเฉล่ีย 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ผลตําง 
ระหวํางปีการศึกษา 

ภาษาไทย 49.95 60.22 10.27 
คณิตศาสตร๑ 27.57 31.41 3.84 
วิทยาศาสตร๑ 33.69 35.70 2.01 
ภาษาอังกฤษ 30.53 30.25 -0.28 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผ๎ูเรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผ๎ูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผ๎ูเรียน 
สถานศึกษาได๎จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของผ๎ูเรียน ด๎านผลสัมฤทธิ์ของผ๎ูเรียน โดยจัดกิจกรรมสํงเสริมทางด๎าน

ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ซึ่งทางโรงเรียนได๎นํานักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันทักษะทางวิชาการในระดับโรงเรียน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา ภูมิภาค และระดับประเทศ รวมถึงมีกิจกรรมสํงเสริมการงานอาชีพ โดยดําเนินการจัดทําโครงการ
ตํางๆ อยํางครอบคลุม ดังนี้ 

โครงการวันสําคัญทางวิชาการ ได๎จัดกิจกรรมวันสุนทรภูํ และกิจกรรมวันภาษาไทย ซึ่งภายในงานได๎จัดประกวด
การอํานร๎อยแก๎ว ร๎อยกรอง ประพันธ๑บทกลอน คัดลายมือ และกิจกรรมการแสดงวรรณคดีของไทย กิจกรรมวันสัปดาห๑
วิทยาศาสตร๑ ให๎ผ๎ูเรียนได๎สร๎างสรรค๑ผลงานจากแนวความคิดของผ๎ูเรียนเองเกิดเป็นโครงงานวิทยาศาสตร๑   

โครงการรักการอํานได๎ให๎ผ๎ูเรียนจัดมุมรักการอํานภายในห๎องเรียน และได๎บันทึกการอํานเป็นของตนเอง เพื่อ
ปลูกฝังการรักการอําน รวมถึงกิจกรรมเสียงตามสาย ได๎ฝึกให๎ผ๎ูเรียนได๎ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือการส่ือสาร ให๎
ผ๎ูเรียนฝึกพูดเสียงตามสาย นําเสนอคําศัพท๑ 3 ภาษา และกิจกรรมคํายรักการอําน มุํงเน๎นการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน 

โครงการคํายพัฒนาทักษะชีวิตผ๎ูเรียน ประกอบด๎วย กิจกรรมคํายคณิตศาสตร๑ โดยจัดผ๎ูเรียนเป็นกลํุมเข๎ารํวมตาม
ฐานการเรียนรู๎ โดยแตํละฐานมุํงเน๎นให๎ผ๎ูเรียนเรียนรู๎การคิดคํานวณท่ีหลากหลายวิธี มีการคิดอยํางเป็นระบบ กิจกรรม
คํายวิทยาศาสตร๑และส่ิงแวดล๎อม ได๎นําผ๎ูเรียนไปเรียนรู๎นอกสถานท่ี ได๎มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับกลํุมบุคคลอื่น 
กิจกรรมคํายภาษาอังกฤษ ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎จากการชมภาพยนตร๑ซาวด๑แทรค กิจกรรมการแสดงละครส้ันภาษาอังกฤษของ
ผ๎ูเรียน และกิจกรรมฐานการเรียนรู๎ กิจกรรมคํายสืบสานวัฒนธรรมจีน ฝึกการอํานออกเสียงภาษาจีน ฝึกการเขียน
ภาษาจีนโดยใช๎พูํกัน และเรียนรู๎วัฒนธรรมจีนตํางๆ 

โครงการพัฒนาศักยภาพด๎านการอําน การเขียนภาษาไทย โดยจัดกิจกรรมในช้ันเรียน ฝึกการเขียนเรียงความ 
การอํานคํายาก และการอํานบทความ  

โครงการมัคคุเทศก๑ทํองเท่ียวเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา ได๎จัดสํงผ๎ูเรียนเข๎ารํวมอบรมมัคคุเทศก๑น๎อย และได๎ฝึก
การเป็นมัคคุเทศก๑กับนักทํองเท่ียวในสถานท่ีจริง  
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โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ทางวิชาการ ซึ่งภายในงานได๎จัดนิทรรศการศาสตร๑พระราชา 9 แขนง เปิดโอกาสให๎
ผ๎ูเรียนได๎เข๎าชม แลกเปล่ียนเรียนรู๎ศาสตร๑ตํางๆ 

โครงการงานผลิตส่ือนวัตกรรมการเรียนการสอน มีการสร๎างสรรค๑ผลิตส่ือการสอนใหมํๆ ท่ีครอบคลุมกับทุกกลํุม
สาระการเรียนรู๎และเหมาะสมกับวัยของผ๎ูเรียน  

โครงการพัฒนาหลักสูตร ได๎มีการเรียนรู๎และแก๎ไขหลักสูตรแตํละกลํุมสาระการเรียนรู๎ ให๎ครอบคลุมกับเนื้อหา มี
การจัดทําหลักสูตรฉบับปรับปรุงในวิชาคณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑ การงานอาชีพ และสังคมศึกษา อีกท้ังได๎จัดทําหลักสูตร
ท๎องถิ่น   

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์สํูมาตรฐานการศึกษา ได๎จัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษา วิเคราะห๑
ผลสัมฤทธิ์ 8 กลํุมสาระการเรียนรู๎ของปีการศึกษาท่ีผํานมา หาแนวทางปรับปรุงพัฒนา จัดประชุมกลํุมยํอยเพื่อวาง
แผนการสอนซํอมเสริม กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (NT,O-NET) ได๎มีการหาแนวทางปรับปรุงพัฒนา และ
กําหนดวิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ โครงการวัดระดับความรู๎สํูสากลภาษาจีน (YCT,HSK) มีการจัดสอนเพิ่มเติมเพื่อเตรียม
ตัวในการสอบ  

โครงการแนะแนวการศึกษาสานฝันสํูอนาคต ได๎จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ซึ่งให๎ผ๎ูเรียนได๎มีแนวทางใน
การศึกษาตํอในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น และเพื่อประกอบอาชีพในอนาคตจากผ๎ูท่ีมีความรู๎ความสามารถ โครงการสานสัมพันธ๑
ชุมชนสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ จัดขึ้นเพื่อให๎ผ๎ูเรียนสนใจในเรื่องของท๎องถิ่น รู๎จักแหลํงเรียนรู๎ใหมํๆท่ีอยูํในท๎องถิ่นของ
ตนเอง ซึ่งจะมีข๎อมูลหลากหลายด๎าน เชํน ด๎านอาหาร สถานท่ีทํองเท่ียว สินค๎าจากชุมชน เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎และ
ฝึกฝนเพื่อเกิดทักษะ สามารถนําไปประกอบอาชีพในอนาคต พร๎อมเจตคติท่ีดีตํออาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค๑ของผ๎ูเรียน 
 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อให๎นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีดี  ตามท่ีสถานศึกษากําหนด  นักเรียนได๎ฝึกปฏิบัติ  การ
นั่งสมาธิ สวดมนต๑ และเข๎าแถวเคารพธงชาติ  ทําให๎นักเรียนเป็นบุคคลท่ีมีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดี  และได๎ดําเนินการ
จัดทําโครงการตํางๆ ดังนี้ 

โครงการวิถีพุทธ  โดยการนํานักเรียนทุกระดับช้ันทําบุญตักบาตรข๎าวสารอาหารแห๎ง  ฟังธรรม  เวียน 
เทียนรอบอุโบสถ  

โครงการคํายคุณธรรมจริยธรรม ได๎จัดกิจกรรมให๎ความรู๎ในด๎านศีล ๕ มารยาทชาวพุทธ สังคหวัตถุ ๔ พระใน
บ๎านจากพระอาจารย๑ ผ๎ูทรงคุณวุฒิ ทําให๎นักเรียนเกิดความเข๎าใจในหลักธรรมและสามารถนําไปปฏิบัติจริงใน
ชีวิตประจําวัน  

โครงการสํงเสริมวันสําคัญ จัดกิจกรรมให๎ความรู๎แกํนักเรียนและรวมปฏิบัติในกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนได๎จัดขึ้น  
โครงการกีฬาสี ได๎จัดแบํงนักเรียนออกเป็น ๓ สี มีการจัดแขํงกีฬาท้ังประเภทลํู และประเภทลาน ทําให๎นักเรียน

เกิดความรักสามัคคี ทํางานได๎อยํางเป็นหมูํคณะ 
กิจกรรมสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยมีการประชุมวางแผนดําเนินงานเพื่อแตํงต้ังคณะกรรมการการ

เลือกต้ังพร๎อมกับกําหนดวันรับสมัครและวันเลือกต้ัง  มีทีมสมัครเข๎ารับการเลือกต้ัง ๒ ทีม และนักเรียนท่ีมีสิทธิ์ในการ
เลือกตั้ง  ต้ังแตํช้ันอนุบาล ๓ จนถึงมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  โดยมีกิจกรรมการเลือกต้ังในวันท่ี ๑ มิถุนายน  และทีมท่ีชนะการ
เลือกต้ังคือทีมท่ี ๒ จากนั้นคณะกรรมการสภานักเรียนท่ีได๎รับเลือก ปฏิบัติหน๎าท่ีตลอดปีการศึกษาตามนโยบายท่ีให๎ไว๎
กํอนเลือกตั้ง  เชํน  เสียงตามสาย  รับสํงน๎องหน๎าประตู  เป็นต๎น   

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีให๎นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ มีกิจกรรมการเดินทางไกลจากโรงเรียนตังเอ็งถึง
สวนสาธารณะพระเจ๎าตากสิน  และทํากิจกรรมเข๎าฐานการเรียนรู๎ทักษะลูกเสือสํารอง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี๓ โดยจัดกิจกรรมระบบหมูํให๎นักเรียนได๎ศึกษาทักษะวิชาการลูกเสือ – เนตร
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นารี  ได๎มีการปฏิบัติจริงในการเดินทางไกล  และอยูํคํายพักแรม  เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ณ คํายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติวัด
คมบาง  

กิจกรรมห๎องเรียนสะอาดนําอยูํนําเรียน เป็นการจัดกิจกรรมประกวดห๎องเรียนท่ีสะอาดระหวํางสัปดาห๑ ซึ่งการ
ประเมินคะแนนมาจากสภานักเรียนและคณะกรรมการเพื่อให๎ได๎ผลตามจริง  มีการมอบธงให๎กับห๎องเรียนท่ีได๎คะแนน
สูงสุดในแตํระดับช้ันเป็นประจําทุกสัปดาห๑  และส้ินปีการศึกษามอบเกียรติบัตรให๎กับห๎องเรียนท่ีได๎คะแนนรวมมากท่ีสุด   

กิจกรรมไหว๎ครูเป็นกิจกรรมท่ีมุํงเน๎นให๎นักเรียนเพื่อความซาบซึ้งระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย๑ เกิดความ
สามัคคีในหมูํคณะในการรํวมใจประดิษฐ๑พานไหว๎ครู   
 
2. ผลการด าเนินงาน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผ๎ูเรียน 
ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ ได๎ผํานตามเกณฑ๑ท่ีสถานศึกษาได๎

กําหนดไว๎ ในแตํละระดับช้ัน ผ๎ูเรียนสามารถคิดวิเคราะห๑อยํางมีวิจารณญาณ แยกแยะ ไตรํตรองอยํางรอบคอบ โดยมี
เหตุผลประกอบในการตัดสินใจ สามารถอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก๎ปัญหาอยํางมีเหตุมีผล ผ๎ูเรียนมี
ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร นํามาพัฒนาตนเองด๎านการเรียนรู๎ การนําไปใช๎ในการเรียน
ได๎อยํางมีคุณภาพ ผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผํานตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความก๎าวหน๎าในการเรียนรู๎ รวมท้ังมี
ความก๎าวหน๎าในการทดสอบระดับชาติ O-NET , NT และ RT โดยผลการทดสอบสูงกวําระดับประเทศเป็นสํวนมาก 
ผ๎ูเรียนมีความรู๎และทักษะพื้นฐานท่ีผํานเกณฑ๑ของโรงเรียนและพร๎อมท่ีจะนําความรู๎ไปศึกษาตํอในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
รวมท้ังมีทัศนคติท่ีดีตํออาชีพที่สุจริต 

 
 
 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค๑ของผ๎ูเรียน 

  ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดี  ตามท่ีสถานศึกษากําหนด  จากการจัดกิจกรรมการนั่งสมาธิ การสวดมนต๑ 
และเช๎าแถวเคารพธงชาติ  โดยนักเรียนมีสมาธิในการเรียนมากยิ่งขึ้น  นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค๑และมีคํานิยมท่ี
ดี  ตามท่ีสถานศึกษากําหนด  ผ๎ูเรียนมีความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย  ซึ่งจากการจัดโครงการวันสําคัญทาง
วิชาการ กิจกรรมวันภาษาไทยแหํงชาติ โครงการสานสัมพันธ๑ชุมชนสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ โครงการมัคคุเทศก๑
ทํองเท่ียวเพื่อพัฒนาทักษะภาษา ผ๎ูเรียนมีความสนใจกระตือรือร๎นในการทํากิจกรรมตํางๆ ทําให๎นักเรียนรู๎สึกสนุกสนาน 
และ มีความสุขในการเรียน ยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย จากการจัดโครงการพัฒนาคําย
พัฒนาทักษะชีวิตผ๎ูเรียน กิจกรรมคํายคณิตศาสตร๑ กิจกรรมคํายภาษาอังกฤษ กิจกรรมคํายวิทยาศาสตร๑ กิจกรรมคําย
ภาษาจีน นักเรียนมีความสนใจกระตือรือร๎นในการเรียนรู๎และสามารถทํางานรํวมกันผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข  มีสุขภาวะ
ทางรํางกายและจิตสังคม จากการจัดโครงการเผยแพรํวัฒนาธรรมจีน นักเรียนได๎ศึกษาและเรียนรู๎เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน 
โดยฝึกทักษะด๎านการฟัง พูด อําน เขียน และกล๎าแสดงออกในด๎านภาษาจีน ซึ่งทําให๎นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีตํอวิชา
ภาษาจีน และจากผลการจัดการทําโครงการ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อศึกษาโดยมุํงพัฒนากระบวนการ
เรียนรู๎ให๎ทันตํอการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเองจากแหลํงเรียนรู๎ได๎อยํางหลากหลายตํอเนื่องให๎กับ
นักเรียนต้ังแตํช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบวํา นักเรียนมีความรู๎และทักษะด๎านการใช๎คอมพิวเตอร๑
ในการสืบค๎น และเห็นความสําคัญของการศึกษาหาความรู๎จากเทคโนโลยีอยูํ เข๎าใจถึงประโยชน๑และโทษของ ICT  
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3. จุดเด่น 
1. ผ๎ูเรียนมีความต้ังใจ มุํงมั่น ในการพัฒนาการเรยีน โดยทํากิจกรรมเรียนรู๎ในการคิดการปฏิบัติจริง เรียนรู๎

วิธีการและมีแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย  
2. ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมในการเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ มีทักษะการอําน การเขียน การส่ือสารภาษาจีน ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได๎ดี 
3. ผ๎ูเรียนมีการทดสอบภาษาจีน ระดับสากล YCT และ HSK  ตามหลักสูตรของผ๎ูเรียนมีการทดสอบระดับชาติ 

RT, NT และ O-NET โดยผลการสอบสูงกวําระดับประเทศเป็นสํวนมาก  
4. จัดกิจกรรมการเรียน การสอน 8 กลํุมสาระ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผํานเกณฑ๑การประเมิน ผ๎ูเรียนมี

สุขลักษณะท่ีดีตามเกณฑ๑ท่ีกําหนด 
 
4. จุดควรพัฒนา 

1. ผ๎ูเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ยังต๎องเรํงพัฒนาด๎านการคิดวิเคราะห๑ การคํานวณ 
การแก๎ปัญหาให๎ถูกต๎อง เพื่อนําไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น พร๎อมท้ังผ๎ูเรียนมีเจตคติท่ีดีตํอการเรียนรู๎
เกี่ยวกับการคํานวณ การแก๎ปัญหามากขึ้น 

2. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมสํงเสริมความสามารถด๎านวิชาการ ทักษะทางด๎านดนตรี กีฬา ศิลปะ การศึกษาตํอ
การประกอบอาชีพให๎กับนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น  
 3. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให๎นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค๑ท่ีสูงขึ้น  
 4.สถานศึกษาสํงเสริมเครื่องคอมพิวเตอร๑ให๎มีความทันสมัยเหมาะกับหลักสูตรการเรียนการ 
สอนอยูํเสมอ ดูแลซํอมแซมปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ๑ท่ีเหมาะกับการเรียนการสอน 

 
5. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 1 แผนงานพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา 
  -โครงการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แผนปฏิบัติงานท่ี 2 แผนงานสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ 
  -โครงการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพผ๎ูเรียน 
  -โครงการวันสําคัญทางวิชาการ 
  -โครงการรักการอําน 
  -โครงการคํายพัฒนาทักษะชีวิตผ๎ูเรียน 
  -โครงการพัฒนาศักยภาพด๎านการอําน การเขียนภาษาไทย 
  -โครงการมัคคุเทศก๑ทํองเท่ียวเพื่อพัฒนาทักษะภาษา  
  -โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ทางวิชาการ 
  -โครงการเผยแพรํวัฒนธรรมจีน 
  -โครงการสานสัมพันธ๑โรงเรียนสอนภาษาจีนในภาคตะวันออก 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 3 แผนงานวัดและประเมินผล 
  -โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์สํูมาตรฐานการศึกษา 
  -โครงการวัดระดับความรู๎สํูสากลภาษาจีน (YCT) , (HSK) 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 4 แผนงานพัฒนาส่ือและแหลํงเรียนรู๎ 
  -โครงการสานสัมพันธ๑ชุมชนสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
  -โครงการห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎ในสถานศึกษา 
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 แผนปฏิบัติงานท่ี  5 แผนงานวางแผนพฒันาสภาพแวดล๎อม 
  -โครงการห๎องเรียนสะอาดนําอยูํ นําเรียนให๎โรงเรยีนเหมือนบ๎านเรา 
 แผนปฏิบัติงานท่ี  6 แผนงานกิจการนักเรียน 
  -โครงการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม   ลูกเสือ–เนตรนาร ี
  -โครงการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน 
  -โครงการสํงเสริมประชาธิปไตย 
  -โครงการกีฬาสี 

-โครงการสํงเสริมวันสําคัญ 
-โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

 แผนปฏิบัติงานท่ี  7 แผนงานปกครอง 
  -โครงการระบบดูแลชํวยเหลือ 
 แผนปฏิบัติงานท่ี  8 แผนงานสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
  -โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
  -โครงการคํายคุณธรรม จริยธรรม 
 แผนปฏิบัติงานท่ี  9 แผนงานอนามัย 
  -โครงการอาหารกลางวัน 
  -โครงการอาหารเสริม (นม) 
 แผนปฏิบัติงานท่ี  10 แผนงานสัมพันธ๑ชุมชน 
  -โครงการปัจฉิมนิเทศ 
 แผนปฏิบัติงานท่ี  11 แผนงานอํานวยการ 
  -โครงการ ICTเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 

1. สถานศึกษาได๎กําหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน๑ และพันธกิจ ไว๎อยําง ชัดเจนสอดคล๎องกับบริบทสถานศึกษา  
สํงเสริมการจัดการบริหารและการให๎บริการทางการศึกษาแกํผ๎ูเรียนได๎พัฒนาสํูความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ  ทําให๎
ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎และมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง  ดําเนินการพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตท่ีดี ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร๎างจิตสํานึกให๎มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงค๑ และ
แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย๑    

 2. สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการอยํางเป็นระบบแบบ โดยแบํงโครงสร๎างการบริหารงาน
ออกเป็น ๔ ฝุาย คือ  ฝุายบริหารงานวิชาการ  ฝุายบริหารงานท่ัวไป  ฝุายบริหารงานธุรการการเงิน ฝุายบริ หารงาน
บุคลากร  มีการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบท้ังในสํวนการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา และนําแผนไปปฏิบัติ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยได๎จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจําปี  สอดคล๎องกับการพัฒนา
ผ๎ูเรียนทุกกลํุมเปูาหมาย มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลโดยผ๎ูบริหารโรงเรียน และหัวหน๎าฝุายท่ีรับผิดชอบ   

3. สถานศึกษามีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผ๎ูเรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลํุมเปูาหมาย  โดยให๎จัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตร   หลักสูตรท๎องถิ่นได๎แกํ  คํายเนินวง   การทําเหรียญโปรยทาน   
เทศการไหว๎พระจันทร๑  เทศกาลตรุษจีน เทศกาลกินเจ เพื่อให๎สอดคล๎องกับบริบทของโรงเรียน เช่ือมโยงกับวิถีชีวิตจริงท่ี
เน๎นคุณภาพผ๎ูเรียนรอบด๎าน 
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4. สถานศึกษาสํงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ โดยจัดนิเทศการสอนต้ังแตํ
หัวหน๎าระดับช้ัน หัวหน๎ากลํุมสาระและครูผ๎ูสอน จัดเก็บรวบรวมข๎อมูลประเมินผล และสรุปผลนิเทศการสอน เพื่อนําไป
พัฒนาและปรับปรุงการสอนของครูและการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน   และจัดทําโครงการสํงเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อ
วางแผนอัตราครูประจําช้ัน ครูพิเศษให๎เพียงพอกับความต๎องการในการจัดการเรียนการสอน   จัดให๎มีการการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให๎มีความรู๎ความสามารถโดยสํงเข๎าอบรม ศึกษา ดูงาน ครอบคลุมทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎   
สถานศึกษาได๎มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรครู โดย จัดทําโครงการดังนี้   

- โครงการวางแผนอัตราครูประจําช้ัน ครูพิเศษ  
- โครงการสํงบุคลากรเข๎ารับการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนา  
- โครงการสวัสดิการและจรรยาบรรณครู โครงการปฏิบัติหน๎าท่ีเวรประจําวัน  
- โครงการสร๎างแรงจูงใจในการทํางาน 

 5. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อการจัดการเรียนรู๎ โดยจัดทําโครงการพัฒนา
ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล๎อม ซึ่งได๎มีการสํารวจ ปรับปรุง ซํอมแซม จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ๑ คอมพิวเตอร๑
ท่ีทันสมัยให๎เพียงพอตํอจํานวนนักเรียนและการใช๎งาน มีห๎องเรียน ห๎องประกอบการตํางๆอยํางเพียงพอพร๎อมในการใช๎
งาน  จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ และสภาพแวดล๎อมทางสังคมเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎และมีความปลอดภัย  คณะ
ครูได๎จัดตกแตํงห๎องเรียน สภาพแวดล๎อมทางกายภาพภายนอกมีมุมรักการอําน เพื่อเป็นสถานท่ีท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ แกํ
ผ๎ูเรียนทุกเพศทุกวัย โดยให๎ผ๎ูเรียนได๎มีแหลํงศึกษาหาข๎อมูลความรู๎ และได๎มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงในทุกปีการศึกษา   

6. สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู๎  โดยจัดให๎มี
เครื่องมือส่ืออุปกรณ๑ ส่ือเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพอยํางเหมาะสมและเพียงพอ มีการจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช๎ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  มี
คอมพิวเตอร๑ท่ีทันสมัยเพียงพอตํอจํานวนนักเรียนและการใช๎งาน มีห๎องเรียน ห๎องประกอบการตํางๆอยํางเพียงพอพร๎อม
ในการใช๎งาน   
 
2. ผลการด าเนินงาน 
 1. สถานศึกษามีการกําหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน๑  และพันธกิจ  ท่ีสอดคล๎องกับสภาพปัญหา ความต๎องการ  
ของสถานศึกษา  ความต๎องการของชุมชน   ท๎องถิ่นและการปฏิรูปการศึกษาชาติ ไว๎อยํางชัดเจน 
 2. สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปีสอดคล๎องกับการพัฒนาผ๎ูเรียน  
 3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีการจัดทําหลักสูตร
ท๎องถิ่นได๎สอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชนสํูการปฏิบัติในห๎องเรียน 
 4.สถานศึกษาได๎พัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบและนําแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีการตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง  
 5. สถานศึกษามีการสํงเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีความรู๎ความสามารถ โดย
การประชุมอบรม ให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
 6. สถานศึกษาได๎จัดสภาพแวดล๎อมท้ังภายในและภายนอกห๎องเรียน ให๎เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎และมีความ
ปลอดภัย จัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช๎ในการบริหารจัดการและจัดการ
เรียนรู๎ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 
 
3. จุดเด่น 
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 1. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอยํางเป็นระบบ โดยแบํงโครงสร๎างบริหารออกเป็น ๔ ฝุายคือ ฝุาย
วิชาการ ธุรการการเงิน ฝุายบุคลากร ฝุายบริการท่ัวไป  
 2. ทุกฝุายมีสํวนรํวมในการกําหนดวิสัยทัศน๑ พันธกิจ เปูาหมาย ท่ีชัดเจน มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา แผนการปฏิบัติการประจําปี ท่ีสอดคล๎องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต๎องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  
 3. มุํงเน๎นการพัฒนาให๎ผ๎ูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผ๎ูสอนสามารถ
จัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงาน และจัดทํารายงานผล
การจัดการศึกษา และผ๎ูบริหารใช๎หลักการบริหารแบบ PDCA ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 1. ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให๎มีความเพียงพอตํอความต๎องการของผ๎ูเรียน  

2. ควรกําหนดแนวทางให๎ผ๎ูปกครองได๎มีสํวนรํวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อ 
พัฒนาผ๎ูเรียน สร๎างเครือขํายความรํวมมือของผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎มีความเข๎มแข็ง มีสํวน
รํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

3. การติดตํอประสานงานกับหนํวยงานตํางๆ ควรมีให๎หลากหลายชํองทาง เพื่อให๎สามารถ 
ติดตํอส่ือสารได๎ทันทํวงที เมื่อเกิดข๎อสงสัยหรือปัญหา ตรวจสอบเครื่องใช๎สํานักงานกํอนและหลักการ 
ใช๎บริการอยูํเสมอ จัดระยะเวลาในการให๎บริการ เชํน การบริการถํายเอกสาร ควรเปิด-ปิด ให๎เป็น 
เวลา เพื่อเป็นการถนอมเครื่องใช๎สํานักงาน การจัดทําคําส่ัง ให๎ดําเนินงานให๎เป็นปัจจุบัน 
 4. ควรมีการวางแผนอัตรากําลังบุคลากรไว๎ลํวงหนา๎เพื่อปูองกันการขาดแคลนอัตรากําลังครู 
 
5. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 1 แผนงานพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา 
  -โครงการพัฒนาหลักสูตร 
  -โครงการนิเทศการสอน 
  -โครงการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 2 แผนงานวัดและประเมินผล 
  -โครงการแนะแนวการศึกษาสานฝันสํูอนาคต 
 แผนปฏิบัติงานท่ี  3 แผนงานวางแผนพฒันาสภาพแวดล๎อม 
  -โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล๎อม 
  -โครงการห๎องเรียนสะอาดนําอยูํ นําเรียนให๎โรงเรยีนเหมือนบ๎านเรา 
 แผนปฏิบัติงานท่ี  4 แผนงานปกครอง 
  -โครงการระบบดูแลชํวยเหลือ 
 แผนปฏิบัติงานท่ี  11 แผนงานวางแผนอัตรากําลังและจรรยาบรรณครูและบุคลากร 
 แผนปฏิบัติงานท่ี  12 แผนงานสวัสดิการและการสํงเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน 

-โครงการสํงเสริมประสิทธิภาพการทํางาน 
-โครงการสร๎างแรงจูงใจในการทํางาน 

 แผนปฏิบัติงานท่ี  13 แผนงานสํงบุคลากรเข๎ารับการศึกษาอบรมและดูงาน 
 แผนปฏิบัติงานท่ี  14 แผนงานเวรประจําวันในโรงเรียน 
 แผนปฏิบัติงานท่ี  15 แผนงานวางแผนการจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 
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  -โครงการวางแผนการจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 
 แผนปฏิบัติงานท่ี  16 แผนงานทะเบียนนักเรียน 

-โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน 
 แผนปฏิบัติงานท่ี  17 แผนงานอํานวยการ 
  -โครงการพัฒนาระบบงานกลํุมงานอํานวยการ 
  -โครงการ ICTเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษาได๎ดําเนินการจัดการเรียนการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎
ประโยชน๑ โดยดําเนินโครงการตํางๆ ดังนี้  

1.โครงการคํายพัฒนาทักษะชีวิตผ๎ูเรียน ได๎มีการจัดกิจกรรมบูรณาการเพื่อพัฒนาความสามารถ 
ของผ๎ูเรียนได๎เป็นอยํางดีอีกท้ังยังฝึกความสามารถในการสํารวจ การต้ังข๎อคาดเดา การให๎เหตุผล การแก๎ปัญหา การ
ส่ือสารการเขียน การอําน  การอยูํรวมกัน การทํางานรํวมกันเป็นหมูํคณะ การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จึงได๎
จัดทํากิจกรรมคํายคณิตศาสตร๑ มีการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู๎ 7 ฐานการเรียนรู๎ 1. บิงโก  2. คํูอันดับสร๎างภาพ 3. แทน
แกรม 4.คํูเราอยูํไหน 5.Who am I 6.กระป๋องหรรษา 7.สร๎างสรรค๑คณิตศาสตร๑ คํายภาษาอังกฤษมีการจัดกิจกรรมฐาน
การเรียนรู๎ 4ฐาน 1.My school 2. Country 3. Career 4. Ocean  คํายสืบสานวัฒนธรรมจีน  มีการจัดกิจกรรมฐาน
การเรียนรู๎  8 ฐาน 1.สบัดปลายพูํกันจีน 2.ตัดกระดาษ  3.เกี๊ยวซํา  4.เพลินเพลงจีน  5.ปิงปองมหาสนุก  6.อักษรแสนกล  
7. ซ๏อป ซ๏อป ซ๏อป  8. ไทเก๏ก คํายวิทยาศาสตร๑ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎นอกสถานท่ีได๎นํานักเรียนไปรํวมกิจกรรมงาน
สัปดาห๑วันวิทยาศาสตร๑ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี คํายรักการอํานมีการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู๎นันทนาการ กิจกรรม
เกมการศึกษาภาษาไทย กิจกรรมทักษะการคิดวิเคราะห๑และยังมีกิจกรรมฐานการเรียนรู๎ประกอบด๎วย ฐานสํงเสริมการ
อําน ฐานสํงเสริมการเขียน ฐานสํงเสริมการพูดและฐานสํงเสริมการฟัง  ซึ่งแตํละกิจกรรม มีการจัดฐานการเรียนรู๎แบบ
บูรณาการ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและนําไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑  

2.โครงการวันสําคัญทางวิชาการ กิจกรรมวันสุทรภูํ กิจกรรมวันภาษาไทยแหํงชาติซึ่งคณะ 
ครู ได๎มีการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู๎ การประกวดคัดลายมือ การประกวดแตํงกลอนและทํานองเสนาะเพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎มี
สํวนรํวมในการทํากิจกรรมและตระหนักถึงวันสําคัญของไทย กิจกรรมสัปดาห๑วันวิทยาศาสตร๑ได๎มีการจัดนิทรรศการ
วิทยาศาสตร๑ และการประกวดส่ิงประดิษฐ๑ทางวิทยาศาสตร๑ การแขํงขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร๑  และกิจกรรมการ
ตอบคําถามตํางๆเพื่อพัฒนากระบวนการคิดและนําไปใช๎ประโยชน๑ได๎จริง   

3.โครงการพัฒนาศักยภาพด๎านการอํานการเขียนภาษาไทย เขียนในช้ันเรียนรวมถึง 
กิจกรรมคํายคลินิก ภาษาเพื่อการพัฒนาการอํานการเขียน ของผ๎ูเรียนให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

4.โครงการรักการอํานซึ่งมี กิจกรรมมุมรักการอํานโดยให๎ผ๎ูเรียนจัดทํามุมรักการอํานใน 
ห๎องเรียน กิจกรรมบันทึกความรู๎จากการอํานให๎ผ๎ูเรียนบันทึกความรู๎ท่ีได๎จากการอํานลงในสมุดบันทึก กิจกรรมเสียงตาม
สายผ๎ูเรียนได๎มีการพูดประชาสัมพันธ๑เกี่ยวกับเกร็ดความรู๎ตํางท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันท้ังภาษาไทย ภาษาจีน และ
ภาษาอังกฤษ  

5.โครงการมัคคุเทศก๑ทํองเท่ียวเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาโดยมีการจัดกิจกรรมคัดเลือก 
ผ๎ูเรียนและอบรมเพื่อให๎ ผ๎ูเรียนได๎มีทักษะความรู๎ความเข๎าใจนําไปประกอบการทํากิจกรรมมัคคุเทศก๑ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ การฝึกให๎ผ๎ูเรียนมีจิตอาสา 

6.โครงการห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎ในสถานศึกษาโดยมี กิจกรรมยุวบรรณารักษ๑ มีหน๎าท่ี 
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จัดการระบบของห๎องสมุด เชํนการทําการเบิก-ยืมหนังสือ การจัดหมวดหมูํของหนังสือให๎อยูํในหมวดหมูํท่ีถูกต๎องและยังมี
หน๎าท่ีดูแลความเรียบร๎อยในห๎องสมุดอีกด๎วย  

7.โครงการวิถีพุทธ  โดยการนําผ๎ูเรียนทุกระดับช้ันทําบุญตักบาตรข๎าวสารอาหารแห๎ง  ฟัง 
ธรรม  เวียนเทียนรอบอุโบสถ  โครงการคํายคุณธรรมจริยธรรม ได๎จัดกิจกรรมให๎ความรู๎ในด๎านศีล ๕ มารยาทชาวพุทธ 
สังคหวัตถุ ๔ พระในบ๎านจากพระอาจารย๑ ผ๎ูทรงคุณวุฒิ ทําให๎นักเรียนเกิดความเข๎าใจในหลักธรรมและสามารถนําไป
ปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน  

8.โครงการกีฬาสี ได๎จัดแบํงผ๎ูเรียนออกเป็น ๓ สี มีการจัดแขํงกีฬาท้ังประเภทลํู และ 
ประเภทลาน ทําให๎ผ๎ูเรียนเกิดความรักสามัคคี ทํางานได๎อยํางเป็นหมูํคณะ 

9.กิจกรรมสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยมีการประชุมวางแผนดําเนินงานเพื่อแตํงต้ัง 
คณะกรรมการการเลือกตั้งพร๎อมกับกําหนดวันรับสมัครและวันเลือกตั้ง  มีทีมสมัครเข๎ารับการเลือกต้ัง ๒ ทีม และผ๎ูเรียน
ท่ีมีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง  ต้ังแตํช้ันอนุบาล ๓ จนถึงมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  โดยมีกิจกรรมการเลือกตั้งในวันท่ี ๑ มิถุนายน  และ
ทีมท่ีชนะการเลือกต้ังคือทีมท่ี ๒ จากนั้นคณะกรรมการสภานักเรียนท่ีได๎รับเลือก ปฏิบัติหน๎าท่ีตลอดปีการศึกษาตาม
นโยบายท่ีให๎ไว๎กํอนเลือกตั้ง  เชํน  เสียงตามสาย  รับสํงน๎องหน๎าประตู  เป็นต๎น   

10.กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีให๎ผ๎ูเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ มีกิจกรรมการเดินทางไกล 
จากโรงเรียนตังเอ็งถึงสวนสาธารณะพระเจ๎าตากสิน  และทํากิจกรรมเข๎าฐานการเรียนรู๎ทักษะลูกเสือสํารอง ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี๓ โดยจัดกิจกรรมระบบหมูํให๎ผ๎ูเรียนได๎ศึกษาทักษะ
วิชาการลูกเสือ – เนตรนารี  ได๎มีการปฏิบัติจริงในการเดินทางไกล  และอยูํคํายพักแรม  เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ณ คําย
ลูกเสือเฉลิมพระเกียรติวัดคมบาง  

สถานศึกษามีการใช๎ส่ือเทคโนโลยีสาระสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ประกอบด๎วยการใช๎เทคโนโลยี
และสาระสนเทศในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นรวมไปถึงการแสวงหาความรู๎จากส่ือท่ีหลากหลาย 
กิจกรรมการเรียนรู๎ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให๎กับผ๎ูเรียน ทักษะการใช๎เทคโนโลยีสาระสนเทศ ซึ่ง ผ๎ูเรียนทุกคน
สามารถใช๎หอ๎งคอมพิวเตอร๑ ใช๎โปรแกรมตํางๆ ได๎บรรลุตามเปูาหมายและให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดในชีวิตประจําวัน รวมไป
ถึงการใช๎ส่ืออินเตอร๑เน็ต โปรแกรมการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลคําให๎กับผลิตภัณฑ๑ในท๎องถิ่น 

สถานศึกษาได๎มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ซึ่งได๎จัดกิจกรรมไหว๎ครูเป็นกิจกรรมท่ีมุํงเน๎นให๎ผ๎ูเรียนเกิด
ความซาบซึ้งระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย๑ เกิดความสามัคคีในหมูํคณะในการรํวมใจประดิษฐ๑พานไหว๎ครู  กิจกรรม
ห๎องเรียนสะอาดนําอยูํนําเรียน เป็นการจัดบรรยากาศในห๎องเรียน และส่ิงแวดล๎อม ให๎มีความสะอาด สบาย อบอุํนเป็น
ระเบียบนําอยูํอาศัย กระต๎ุนความสนใจของผ๎ูเรียนซึ่งเป็นสํวนประกอบสําคัญ  

สถานศึกษาได๎มีการตรวจสอบและประเมินผ๎ูเรียนอยํางเป็นระบบเพื่อนําผลมาพัฒนาผ๎ูเรียน โดยมีการจัดการ
จัดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ มีขั้นตอนการใช๎ใบงาน แบบทดสอบและการวัดผลแบบรูบิคสกอร๑ ในการจัดการเรียนรู๎ 
เพื่อให๎เกิดผลกับผ๎ูเรียนและตรงกับเปูาหมาย  

สถานศึกษาได๎มีการแลกเปล่ียนการเรียนรู๎ ให๎ข๎อมูลปูอนกลับ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ ซึ่งครู
มอบหมายช้ินงานให๎กับผ๎ูเรียนในห๎อง แบํงกลํุมในการนําเสนอผลงานท่ีหน๎าช้ันเรียน โดยให๎เพื่อนและครูรํวมกันอภิปราย
ตามหัวข๎อท่ีผ๎ูเรียนแตํละกลํุมได๎รับ จําแนกเป็นประสบการณ๑ การแก๎ไขปัญหา และข๎อเสนอแนะ เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
2. ผลการด าเนินงาน 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวช้ีวัดเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีโรงเรียนได๎
กําหนดไว๎ โดยผ๎ูเรียนได๎มีการคิดและการปฏิบัติท่ีสามารถจัดกิจกรรมได๎จริงโดยท้ังมีการใช๎ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหลํงเรียนรู๎ ไมํวําจะเป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ ผ๎ูเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตาม
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ขนบธรรมเนียมประเพณี เห็นคุณคําของภูมิปัญญาไทย และรักษาวัฒนธรรมไทย เกิดความรัก สามัคคีในหมูํคณะ มีน้ําใจ
นักกีฬา  ครูผ๎ูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนโดยมุํงเน๎นการปฏิสัมพันธ๑เชิงบวกและการอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข ท้ังนี้
ยังมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพจากการจัดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบโดยการใช๎เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมในการเรียนรู๎ ครูผ๎ูสอนมีสํวนเกี่ยวข๎องรํวมกันแลกเปล่ียนความรู๎และประสบการณ๑ รวมท้ังให๎ข๎อมูล
ย๎อนกลับเพื่อนําไปใช๎ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ 

 
3. จุดเด่น 

1. ผ๎ูเรียนเรียนมีความรู๎และทักษะตามกลํุมสาระการเรียนรู๎ตํางๆ มีทักษะการอําน การเขียน การส่ือสารภาษาจีน 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได๎เป็นอยํางดี ได๎รู๎จักการสํารวจ การตั้งคําถาม การคิดวิเคราะห๑ ใช๎เหตุผลจึงทําให๎เกิดเจตคติ
ท่ีดีในการแสวงหาความรู๎ท้ังในและนอกห๎องเรียน เกิดความรักและความสามัคคี ท้ังกับครูผ๎ูสอนและเพื่อนนักเรียนด๎วยกัน 
จึงทําให๎สามารถจัดกิจกรรมขึ้นได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2. ผ๎ูเรียนได๎พัฒนาตนเองสามารถนําหลักธรรมคําสอนของทางศาสนามาปรับใช๎ในชีวิตประจําวัน ทํางานรํวมกัน
อยํางเป็นหมูํคณะ 

3. ในการจัดกิจกรรมงานสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี และกิจกรรมห๎องเรียน
สะอาด นําอยูํ นําเรียน  นักเรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริงทุกกิจกรรม  ซึ่งกิจกรรมมีความหลากหลายได๎รับประสบการณ๑ตรง
จากการเรียนรู๎ทักษะวิชาการตํางๆรวมไปถึงการท่ีนักเรียนได๎คิดแก๎ปัญหาและทํางานรํวมกับผ๎ูอื่นในสังคม นักเรียน
สามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ 
 
4. จุดควรพัฒนา 

1. ควรมีการพัฒนานักเรียนด๎านกระบวนการวิเคราะห๑ในระดับท่ีสูงขึ้น เชํน คิดอยํางมีวิจารณญาณ คิด
สร๎างสรรค๑ให๎มากขึ้น  

2. ควรนําผลข๎อมูลของการติดตามดําเนินงานในโครงการและกิจกรรมตํางๆ เป็นข๎อมูลย๎อนกลับในการพัฒนา
โรงเรียนสํูความเป็นสากลและตอบสนองความพึงพอใจของผ๎ูเกี่ยวข๎อง พัฒนาระบบบริหารโดยใช๎ข๎อมูลสารสนเทศเป็น
ข๎อมูลในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารองค๑กร  

3. ควรให๎ครูใช๎ส่ือออนไลน๑ให๎มากขึ้น 
 4. จัดกิจกรรมให๎หลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจจากนักเรียน  
 
5. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 1 แผนงานพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา 
  -โครงการพัฒนาหลักสูตร 
  -โครงการนิเทศการสอน 
  -โครงการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แผนปฏิบัติงานท่ี 2 แผนงานสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ 
  -โครงการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพผ๎ูเรียน 
  -โครงการคํายพัฒนาทักษะชีวิตผ๎ูเรียน 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 3 แผนงานวัดและประเมินผล 
  -โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์สํูมาตรฐานการศึกษา 
  -โครงการวัดระดับความรู๎สํูสากลภาษาจีน (YCT) , (HSK) 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 4 แผนงานพัฒนาส่ือและแหลํงเรียนรู๎ 
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  -โครงการสานสัมพันธ๑ชุมชนสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
  -โครงการห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎ในสถานศึกษา 
  -โครงการงานผลิตส่ือนวัตกรรมการเรียนการสอน 
 แผนปฏิบัติงานท่ี  5 แผนงานกิจการนักเรียน 
  -โครงการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม   ลูกเสือ–เนตรนาร ี
  -โครงการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน 
  -โครงการสํงเสริมประชาธิปไตย 
  -โครงการกีฬาสี 

-โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 แผนปฏิบัติงานท่ี  6 แผนงานปกครอง 
  -โครงการระบบดูแลชํวยเหลือ 
 แผนปฏิบัติงานท่ี  8 แผนงานสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
  -โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
  -โครงการคํายคุณธรรม จริยธรรม 
 แผนปฏิบัติงานท่ี  9 แผนงานอนามัย 
  -โครงการอาหารกลางวัน 
  -โครงการอาหารเสริม (นม) 
 แผนปฏิบัติงานท่ี  10 แผนงานสัมพันธ๑ชุมชน 

-โครงการสัมพันธ๑ชุมชน 
  -โครงการปัจฉิมนิเทศ 
 แผนปฏิบัติงานท่ี  16 แผนงานทะเบียนนักเรียน 

-โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน 
 แผนปฏิบัติงานท่ี  17 แผนงานอํานวยการ 
  -โครงการพัฒนาระบบงานกลํุมงานอํานวยการ 
  -โครงการ ICTเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข๎อมูลสารสนเทศสําคัญท่ีสถานศึกษาจะต๎องนําไปวิเคราะห๑  
สังเคราะห๑  เพื่อสรุปนําไปสํูการเช่ือมโยงหรือสะท๎อนภาพความสําเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา(3-5 
ปี)  และนําไปใช๎ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น  จากผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  
สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดํน  จุดควรพัฒนาของแตํละมาตรฐาน  พร๎อมท้ัง แนวทางการพัฒนา
เพื่อให๎ได๎มาตรฐานท่ีสูงขึ้น  ดังนี้ 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก 
1. ผ๎ูเรียนมีความต้ังใจ มุํงมั่น ในการพัฒนาการเรียน 
โดยทํากิจกรรมเรียนรู๎ในการคิดการปฏิบัติจริง เรียนรู๎
วิธีการและมีแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย  
2. ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมในการเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ มี
ทักษะการอําน การเขียน การส่ือสารภาษาจีน 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได๎ดี 
3. ผ๎ูเรียนมีการทดสอบภาษาจีน ระดับสากล YCT และ 
HSK  ตามหลักสูตรของผ๎ูเรียนมีการทดสอบระดับชาติ 
RT, NT และ O-NET โดยผลการสอบสูงกวํา
ระดับประเทศเป็นสํวนมาก  
4. จัดกิจกรรมการเรียน การสอน 8 กลํุมสาระ 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผํานเกณฑ๑การประเมิน ผ๎ูเรียนมี
สุขลักษณะท่ีดีตามเกณฑ๑ท่ีกําหนด 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอยํางเป็น
ระบบ โดยแบํงโครงสร๎างบริหารออกเป็น ๔ ฝุายคือ 
ฝุายวิชาการ ธุรการการเงิน ฝุายบุคลากร ฝุายบริการ
ท่ัวไป  
 2. ทุกฝุายมีสํวนรํวมในการกําหนดวิสัยทัศน๑ 

คุณภาพของเด็ก 
1. ผ๎ูเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ยังต๎องเรํงพัฒนาด๎านการคิดวิเคราะห๑ การ
คํานวณ การแก๎ปัญหาให๎ถูกต๎อง เพื่อนําไปพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น พร๎อมท้ังผ๎ูเรียนมีเจต
คติท่ีดีตํอการเรียนรู๎เกี่ยวกับการคํานวณ การแก๎ปัญหา
มากขึ้น 
2. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมสํงเสริมความสามารถ
ด๎านวิชาการ ทักษะทางด๎านดนตรี กีฬา ศิลปะ 
การศึกษาตํอการประกอบอาชีพให๎กับนักเรียน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น  
3. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อให๎นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค๑ท่ี
สูงขึ้น  
4.สถานศึกษาสํงเสริมเครื่องคอมพิวเตอร๑ให๎มีความ
ทันสมัยเหมาะกับหลักสูตรการเรียนการ 
สอนอยูํเสมอ ดูแลซํอมแซมปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ๑ท่ี
เหมาะกับการเรียนการสอน 
 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให๎มีความ
เพียงพอตํอความต๎องการของผ๎ูเรียน  
2. ควรกําหนดแนวทางให๎ผ๎ูปกครองได๎มีสํวนรํวมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อ 
พัฒนาผ๎ูเรียน สร๎างเครือขํายความรํวมมือของผ๎ูมีสํวน
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พันธกิจ เปูาหมาย ท่ีชัดเจน มีการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนการปฏิบัติการประจําปี 
ท่ีสอดคล๎องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต๎องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  
 3. มุํงเน๎นการพัฒนาให๎ผ๎ูเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผ๎ูสอน
สามารถจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพ มีการ
ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล การ
ดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา และ
ผ๎ูบริหารใช๎หลักการบริหารแบบ PDCA ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
 
 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1. ผ๎ูเรียนเรียนมีความรู๎และทักษะตามกลํุมสาระการ
เรียนรู๎ตํางๆ มีทักษะการอําน การเขียน การส่ือสาร
ภาษาจีน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได๎เป็นอยํางดี ได๎
รู๎จักการสํารวจ การต้ังคําถาม การคิดวิเคราะห๑ ใช๎
เหตุผลจึงทําให๎เกิดเจตคติท่ีดีในการแสวงหาความรู๎ท้ัง
ในและนอกห๎องเรียน เกิดความรักและความสามัคคี ท้ัง
กับครูผ๎ูสอนและเพื่อนนักเรียนด๎วยกัน จึงทําให๎สามารถ
จัดกิจกรรมขึ้นได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
2. ผ๎ูเรียนได๎พัฒนาตนเองสามารถนําหลักธรรมคําสอน
ของทางศาสนามาปรับใช๎ในชีวิตประจําวัน ทํางาน
รํวมกันอยํางเป็นหมูํคณะ 
3. ในการจัดกิจกรรมงานสํงเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี และกิจกรรม
ห๎องเรียนสะอาด นําอยูํ นําเรียน  นักเรียนได๎ลงมือ
ปฏิบัติจริงทุกกิจกรรม  ซึ่งกิจกรรมมีความหลากหลาย
ได๎รับประสบการณ๑ตรงจากการเรียนรู๎ทักษะวิชาการ
ตํางๆรวมไปถึงการท่ีนักเรียนได๎คิดแก๎ปัญหาและทํางาน
รํวมกับผ๎ูอื่นในสังคม นักเรียนสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎
ในชีวิตประจําวันได๎ 

เกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎มีความ
เข๎มแข็ง มีสํวนรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษา 
และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. การติดตํอประสานงานกับหนํวยงานตํางๆ ควรมีให๎
หลากหลายชํองทาง เพื่อให๎สามารถ 
ติดตํอส่ือสารได๎ทันทํวงที เมื่อเกิดข๎อสงสัยหรือปัญหา 
ตรวจสอบเครื่องใช๎สํานักงานกํอนและหลักการ 
ใช๎บริการอยูํเสมอ จัดระยะเวลาในการให๎บริการ เชํน 
การบริการถํายเอกสาร ควรเปิด-ปิด ให๎เป็น 
เวลา เพื่อเป็นการถนอมเครื่องใช๎สํานักงาน การจัดทํา
คําส่ัง ให๎ดําเนินงานให๎เป็นปัจจุบัน 
 4. ควรมีการวางแผนอัตรากําลังบุคลากรไว๎
ลํวงหน๎าเพื่อปูองกันการขาดแคลนอัตรากําลังครู 
 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1. ควรมีการพัฒนานักเรียนด๎านกระบวนการวิเคราะห๑
ในระดับท่ีสูงขึ้น เชํน คิดอยํางมีวิจารณญาณ คิด
สร๎างสรรค๑ให๎มากขึ้น  
2. ควรนําผลข๎อมูลของการติดตามดําเนินงานใน
โครงการและกิจกรรมตํางๆ เป็นข๎อมูลย๎อนกลับในการ
พัฒนาโรงเรียนสํูความเป็นสากลและตอบสนองความพึง
พอใจของผ๎ูเกี่ยวข๎อง พัฒนาระบบบริหารโดยใช๎ข๎อมูล
สารสนเทศเป็นข๎อมูลในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารองค๑กร  
3. ควรให๎ครูใช๎ส่ือออนไลน๑ให๎มากขึ้น 
4. จัดกิจกรรมให๎หลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจจาก
นักเรียน  
 

 
แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 1 แผนงานพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา 
  -โครงการพัฒนาหลักสูตร 
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  -โครงการนิเทศการสอน 
  -โครงการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แผนปฏิบัติงานท่ี 2 แผนงานสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ 
  -โครงการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพผ๎ูเรียน 
  -โครงการวันสําคัญทางวิชาการ 
  -โครงการรักการอําน 
  -โครงการคํายพัฒนาทักษะชีวิตผ๎ูเรียน 
  -โครงการพัฒนาศักยภาพด๎านการอําน การเขียนภาษาไทย 
  -โครงการมัคคุเทศก๑ทํองเท่ียวเพื่อพัฒนาทักษะภาษา  
  -โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ทางวิชาการ 
  -โครงการเผยแพรํวัฒนธรรมจีน 
  -โครงการสานสัมพันธ๑โรงเรียนสอนภาษาจีนในภาคตะวันออก 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 3 แผนงานวัดและประเมินผล 
  -โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์สํูมาตรฐานการศึกษา 
  -โครงการวัดระดับความรู๎สํูสากลภาษาจีน (YCT) , (HSK) 

-โครงการแนะแนวการศึกษาสานฝันสํูอนาคต 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 4 แผนงานพัฒนาส่ือและแหลํงเรียนรู๎ 
  -โครงการสานสัมพันธ๑ชุมชนสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
  -โครงการห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎ในสถานศึกษา 
  -โครงการงานผลิตส่ือนวัตกรรมการเรียนการสอน 
 แผนปฏิบัติงานท่ี  5 แผนงานวางแผนพฒันาสภาพแวดล๎อม 
  -โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล๎อม 
  -โครงการห๎องเรียนสะอาดนําอยูํ นําเรียนให๎โรงเรยีนเหมือนบ๎านเรา 
 แผนปฏิบัติงานท่ี  6 แผนงานกิจการนักเรียน 
  -โครงการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม   ลูกเสือ–เนตรนาร ี
  -โครงการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน 
  -โครงการสํงเสริมประชาธิปไตย 
  -โครงการกีฬาสี 

-โครงการสํงเสริมวันสําคัญ 
-โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

 แผนปฏิบัติงานท่ี  7 แผนงานปกครอง 
  -โครงการระบบดูแลชํวยเหลือ 
 แผนปฏิบัติงานท่ี  8 แผนงานสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
  -โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
  -โครงการคํายคุณธรรม จริยธรรม 
 แผนปฏิบัติงานท่ี  9 แผนงานอนามัย 
  -โครงการอาหารกลางวัน 
  -โครงการอาหารเสริม (นม) 
 แผนปฏิบัติงานท่ี  10 แผนงานสัมพันธ๑ชุมชน 
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  -โครงการสัมพันธ๑ชุมชน 
-โครงการปัจฉิมนิเทศ 

แผนปฏิบัติงานท่ี  11 แผนงานวางแผนอัตรากําลังและจรรยาบรรณครูและบุคลากร 
 แผนปฏิบัติงานท่ี  12 แผนงานสวัสดิการและการสํงเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน 
-โครงการสํงเสริมประสิทธิภาพการทํางาน 
-โครงการสร๎างแรงจูงใจในการทํางาน 
 แผนปฏิบัติงานท่ี  13 แผนงานสํงบุคลากรเข๎ารับการศึกษาอบรมและดูงาน 
 แผนปฏิบัติงานท่ี  14 แผนงานเวรประจําวันในโรงเรียน 
 แผนปฏิบัติงานท่ี  15 แผนงานวางแผนการจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 
  -โครงการวางแผนการจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 
 แผนปฏิบัติงานท่ี  16 แผนงานทะเบียนนักเรียน 
-โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน 
 แผนปฏิบัติงานท่ี  17 แผนงานอํานวยการ 
  -โครงการพัฒนาระบบงานกลํุมงานอํานวยการ 
  -โครงการ ICTเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
 

ประกาศโรงเรียนตังเอ็ง 
เรื่อง  การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคําเปูาหมายความสําเร็จของโรงเรียน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศ เรื่อง  ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย/ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เมื่อวันท่ี  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  ดังนั้น  เพื่อให๎การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  โรงเรียนตังเอ็ง  จึงได๎
กําหนดมาตรฐานการศึกษาและคําเปูาหมายความสําเร็จของโรงเรียน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  2562  ไว๎
ดังรายละเอียดท่ีแนบท๎ายประกาศ  ตํอไปนี้ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  2562 

มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผ๎ูเรียน ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ๑ท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ ระดับดีเลิศ 

 

                                                 ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

                                                   

                                                   ลงช่ือ................ ............................................... 
                    (นายสมบูรณ๑   สิรวิทูร) 
                                                       ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 
 
 
 



 

การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
 

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาประจําปีการศึกษา 2561 
ของโรงเรียนตังเอ็ง 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน 
.......................................... 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนตังเอ็ง  ครัง้ท่ี   1/2562     เมือ่วันท่ี  13  เดือน มิถุนายน              

พ.ศ. 2562   ได๎พิจารณารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาประจําปีการศึกษา 2561  ของโรงเรียนตังเอ็ง
แล๎ว เห็นชอบให๎รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาประจําปีการศึกษา 2561  ได๎ 

 
 

............................ .....................นายสมบูรณ๑   สิรวิทูร ผ๎ูลงนามแทนผ๎ูรับใบอนุญาต   ประธานกรรมการ 
 
.................................................นายชาญชัย   คงคติกําจร ผ๎ูทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
  
.......................... .......................นายเจริญชัย   พนธารา ผ๎ูทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
  
............................. ....................นางสาวจริา   จิรกุลพัฒนา ผ๎ูทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
 
…………………………………………..นางสมคิด   แซํเตียว  ผ๎ูแทนครู        กรรมการ 
  
..................................................นางจงจิตร ทรัพย๑ชาตอนันต๑ ผ๎ูอํานวยการ          กรรมการและเลขานุการ 
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ค าสั่งโรงเรียนตังเอ็ง 
ท่ี  ๕/๒๕๖๑ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

............................................................................................................................. ............................................... 

  ด๎วยโรงเรียนตังเอง็    จะดําเนินการจัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   ประจําปี 
การศึกษา ๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก๎ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕  ได๎กําหนดอยําง
ชัดเจนถึงความมุํงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีต๎องมุํงเน๎นคุณภาพและมาตรฐานโดยกําหนดไว๎ในหมวด ๖  
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยกําหนดให๎สถานศึกษา   ต๎องจัดให๎มีการประกันภายใน เพื่อเป็นสํวน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการจัดการศึกษาท่ีต๎องดําเนินการอยํางตํอเนื่องและจัดทํารายงานเสนอตํอสํานักงานเขตพื้นท่ี
ต๎นสังกัดเป็นประจําทุกปี 
  เพื่อให๎การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค๑ท่ีกําหนด  จึงแตํงต้ังคณะกรรมการจัดทํารายงานประเมิน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑.๑ นางสาวจิรา  จิรกุลพัฒนา  รองผ๎ูจัดการ  ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นางจงจิตร  ทรัพย๑ชาตอนันต๑  ผ๎ูอํานวยการ  รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ นางสาวอโณทัย ยืนยง   รองผ๎ูอํานวยการ  กรรมการ 
 ๑.๔ นางสมคิด  แซํเตียว   ผ๎ูชํวยผ๎ูอํานวยการ กรรมการ 
 ๑.๕ นางกมลวรรณ เจริญศิลป์  ผ๎ูชํวยผ๎ูอํานวยการ กรรมการ 
 ๑.๖ นางสาวธีรานุช ธีระนงัสุ   ผ๎ูชํวยผ๎ูอํานวยการ กรรมการ 
 ๑.๗ นางสาวนฤมล ทรัพย๑วิระปกรณ๑  รองผ๎ูอํานวยการ  กรรมการ/เลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 กําหนดนโยบาย แนวคิด รูปแบบในการดําเนิน งานให๎คําปรึกษา แนะนําแกํคณะกรรมการฝุายตํางๆ และ 
อํานวยการเพื่อให๎การดําเนินงานเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยบรรลุวัตถุประสงค๑ท่ีกําหนดไว๎ 

๒. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ พัฒนางานวิชาการ 
 ๒.๑ นางสาวนฤมล ทรัพย๑วิระปกรณ๑  รองผ๎ูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นางสมคิด  แซํเตียว  หัวหน๎างานสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎  กรรมการ 
 ๒.๓ นางอรวรรณ  ปัตตาลาโพธิ์ หัวหน๎างานวัดผลและประเมินผล   กรรมการ 
 ๒.๔ นางนงลักษณ๑  ศิริวัฒนะกูล หัวหน๎างานพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
 ๒.๕ นางสาววิไลพร   เวฬุรัตนะ   หัวหน๎างานพัฒนาแหลํงเรียนรู๎และส่ือการสอน กรรมการ 
 ๒.๖ นางกัญรัตน๑  ต้ังบุญทวี   ครู    กรรมการ 
 ๒.๗ นางสาวเกศริน แซํใหน    ครู    กรรมการ 
 ๒.๘ นางสาวราตรี เจริญสุข    ครู    กรรมการ 
 ๒.๙ นางสาววิไลพร เวฬุรัตนะ   ครู    กรรมการ 
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 ๒.๑๐ นางสาวอรัญญา นํวมเทียม   ครู    กรรมการ 
 ๒.๑๑ นางสาววันวิสา อนันต๑นาว ี   ครู    กรรมการ 
 ๒.๑๒ นางรณิดา  ศิริถ๎วยทอง   ครู    กรรมการ 
 ๒.๑๓ นางสาวสุธิศา ไขํแก๎ว    ครู    กรรมการ 
 ๒.๑๔ นางสาวปุณญาภา สกุลกลาง   ครู    กรรมการ 
 ๒.๑๕ นางสาวรุจิรา เพศประเสริฐ   ครู    กรรมการ 
 ๒.๑๖ นางสาวพรรณี รัตนสร๎อย   ครู    กรรมการ 
 ๒.๑๗ นางสาวสุภัสชา เพชรพิชัย   ครู    กรรมการ 
 ๒.๑๘ นายวันชัย  เหมสุจิ    ครู    กรรมการ 

๓. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติงาน บริหารทั่วไป 
 ๓.๑ นางสาวอโณทัย ยืนยง   รองผ๎ูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นายสุทธิ  แซํเตียว  หัวหน๎างานวางแผนและพัฒนาส่ิงแวดล๎อม  กรรมการ 
 ๓.๓ นางญาศิณี  ภิรมย๑สุข หัวหน๎างานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๓.๔ นางจันทร๑เพ็ญ ลิขิตมณีชัย หัวหน๎างานปกครอง    กรรมการ 
 ๓.๕ นางชุติมา  มังคะลัง  หัวหน๎างานสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  กรรมการ 
 ๓.๖ นางสาวลัดดาพร โชติกนกรัตน๑ หัวหน๎างานอนามัย    กรรมการ 
 ๓.๗ นางสาวปุญญิสา บุญเหลือ หัวหน๎างานสัมพันธ๑ชุมชน    กรรมการ 
 ๓.๘ นางบุศรินทร๑ วงษ๑จันที   ครู    กรรมการ 
 ๓.๙ นางสาวอุไรวรรณ ปฐมบูรณ๑   ครู    กรรมการ 
 ๓.๑๐ นายภูวฤทธิ์ ศิริวัฒนะกูล   ครู    กรรมการ 
 ๓.๑๑ นางสาวยุวดี เล็กวงษ๑    ครู    กรรมการ 
 ๓.๑๒ นายธนกร  สุขอนันต๑   ครู    กรรมการ 
 ๓.๑๓ นางสาววัชรี หงษารัมย๑   ครู    กรรมการ 
 ๓.๑๔ นายพิสิทธิ์  แจ๎งจิตร๑    ครู    กรรมการ 
 ๓.๑๕ นายประยุทธ สายทอง    ครู    กรรมการ 
 ๓.๑๖ นางสาววสินี วงษ๑ทองสาลี   ครู    กรรมการ 
 ๓.๑๗ นางกิตติยา โสพรม    ครู    กรรมการ 
 ๓.๑๘ นางสาววิภาดา แซํก๏วย    ครู    กรรมการ 

๔. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติงาน บุคลากร 
 ๔.๑ นางกมลวรรณ เจริญศิลป์  ผ๎ูชํวยผ๎ูอํานวยการ  ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นางอรพรรณ เรืองภักดิ ์   ครู    กรรมการ 
 ๔.๓ นางสาวรพีพรรณ รุํงโรจน๑    ครู    กรรมการ 

๕. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติงาน ธุรการ/การเงิน 
 ๕.๑ นางสาวธีรานุช  ธีระนังสุ ผ๎ูชํวยผ๎ูอํานวยการ/หัวหน๎างานจัดสรรงบประมาณ ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ นางสาวพนิดา โอฬา  หัวหน๎างานทะเบียน    กรรมการ 
 ๕.๓ นางสาววัชรี  แย๎มตรัส หัวหน๎างานอํานวยการ    กรรมการ 
 ๕.๔ นายรัชพล  หัตถกี    ครู    กรรมการ 
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ให้คณะกรรมการตามข้อ ๒ – ๕ มีหน้าที่ ดังนี้ 
 ๑. ศึกษาทบทวน วิสัยทัศน๑ พันธกิจ เปูาประสงค๑ ของโรงเรียนจากแผนปฏิบัติงานประจําปี ๒๕๕๘ 
 ๒. สรุปผลงาน/โครงการของฝุาย/งานท่ีรับผิดชอบให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ปี พ.ศ. 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ของโรงเรียน และหนํวยงานต๎นสังกัด 
 ๓. พิจารณาเงินงบประมาณรายหัว (เงินอุดหนุน) เรียนฟรี ๑๕ ปี อยํางมีคุณภาพ ท่ีได๎รับและเงินอื่นๆ ใน 
งาน/โครงการตํางๆ แตํละฝุาย/งาน อยํางเหมาะสม และเกิดประโยชน๑สูงสุดตํอนักเรียน 

๖. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดท าเอกสาร 
 ๖.๑ นางสาวนฤมล ทรัพย๑วิระปกรณ๑  รองผ๎ูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 
 ๖.๒ นางสาวอโณทัย ยืนยง   รองผ๎ูอํานวยการ    กรรมการ 

๖.๓ นางสมคิด  แซํเตียว   ผ๎ูชํวยผ๎ูอํานวยการ   กรรมการ 
หัวหน๎างานสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎  

 ๖.๔ นางกมลวรรณ เจริญศิลป์  ผ๎ูชํวยผ๎ูอํานวยการ   กรรมการ 
       หัวหน๎างานบุคลากร 
 ๖.๕ นางอรวรรณ ปัตตาลาโพธิ์ หัวหน๎างานวัดผลและประเมินผล   กรรมการ 
 ๖.๖ นางนงลักษณ๑ ศิริวัฒนะกูล หัวหน๎างานพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
 ๖.๗ นางสาววิไลพร เวฬุรัตนะ หัวหน๎างานพัฒนาแหลํงเรียนรู๎และส่ือการสอน กรรมการ 
 ๖.๘ นายสุทธิ  แซํเตียว  หัวหน๎างานวางแผนและพัฒนาส่ิงแวดล๎อม  กรรมการ 
 ๖.๙ นางญาศิณี  ภิรมย๑สุข หัวหน๎างานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๖.๑๐ นางจันทร๑เพ็ญ ลิขิตมณีชัย หัวหน๎างานปกครอง    กรรมการ 
 ๖.๑๑ นางชุติมา  มังคะลัง  หัวหน๎างานสํงเสริมคุณธรรม   กรรมการ 
 ๖.๑๒ นางสาวลัดดาพร โชติกนกรัตน๑ หัวหน๎างานอนามัย    กรรมการ 
 ๖.๑๓ นางสาวปุญญิสา บุญเหลือ หัวหน๎างานสัมพันธ๑ชุมชน    กรรมการ 
 ๖.๑๔ นางสาวพนิดา โอฬา  หัวหน๎างานทะเบียน    กรรมการ 
 ๖.๑๕ นางสาววัชรี แย๎มตรัส หัวหน๎างานอํานวยการ    กรรมการ 
 ๖.๑๖ นางสาวธีรานุช ธีระนงัสุ   ผ๎ูชํวยผ๎ูอํานวยการ    กรรมการและเลขานุการ 
      หัวหน๎างานจัดสรรงบประมาณ     
 
มีหน้าที่ 
 จัดเตรียดเอกสารประกอบการดําเนินกิจกรรม ประสานงาน ดําเนินงาน สรุปผลกาดําเนินงานและจัดทํารูปเลํม
เอกสารแผนปฏิบัติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
  ขอให๎บุคคลท่ีได๎รับแตํงต้ังตามคําส่ังนี้ ปฏิบัติหน๎าท่ีตามท่ีได๎รับมอบหมายให๎สําเร็จลุลํวงบรรลุ 
วัตถุประสงค๑ และบังเกิดประโยชน๑ตํอทางโรงเรียนอยํางมีประสิทธิภาพ 

  ท้ังนี้ต้ังแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 

 

30 



 

ส่ัง ณ วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

(นางจงจิตร  ทรัพย๑ชาตอนันต๑) 
ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนตังเอง็ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รับทราบ คําส่ังท่ี  ๕/๒๕๖๑  เรื่อง  แตํงต้ังคณะกรรมการจัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
            ประจําปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

๑. นางสาวนฤมล  ทรัพย๑วิระปกรณ๑   ……………………………………………………………. 
๒. นางสาวอโณทัย ยืนยง    ……………………………………………………………. 
๓. นางสมคิด  แซํเตียว    ……………………………………………………………. 
๔. นางกมลวรรณ เจริญศิลป์   ……………………………………………………………. 
๕. นางสาวธีรานุช ธีระนงัสุ    ……………………………………………………………. 
๖. นางอรวรรณ  ปัตตาลาโพธิ์   ……………………………………………………………. 
๗. นางนงลักษณ๑  ศิริวัฒนะกูล   ……………………………………………………………. 
๘. นางสาววิไลพร เวฬุรัตนะ   ……………………………………………………………. 
๙. นางกัญรัตน๑  ต้ังบุญทวี   ……………………………………………………………. 
๑๐. นางสาวเกศริน แซํใหน    ……………………………………………………………. 
๑๑. นางสาวราตรี เจริญสุข    ……………………………………………………………. 
๑๒. นางสาวอรัญญา นํวมเทียม   ……………………………………………………………. 
๑๓. นางสาววันวิสา อนันต๑นาว ี   ……………………………………………………………. 
๑๔. นางรณิดา  ศิริถ๎วยทอง   ……………………………………………………………. 
๑๕. นางสาวสุธิศา ไขํแก๎ว    ……………………………………………………………. 
๑๖. นางสาวปุณญาภา สกุลกลาง   ……………………………………………………………. 
๑๗. นางสาวรุจิรา เพศประเสริฐ   ……………………………………………………………. 
๑๘. นางสาวพรรณี รัตนสร๎อย   ……………………………………………………………. 
๑๙. นางสาวสุภัสชา เพชรพิชัย   ……………………………………………………………. 
๒๐. นายวันชัย  เหมสุจิ    …………………………………………………………….   

๒๑. นายสุทธิ  แซํเตียว    ……………………………………………………………. 
๒๒. นางญาศิณี  ภิรมย๑สุข   ……………………………………………………………. 
๒๓. นางจันทร๑เพ็ญ ลิขิตมณีชัย   ……………………………………………………………. 
๒๔. นางชุติมา  มังคะลัง    ……………………………………………………………. 
๒๕.นางสาวลัดดาพร โชติกนกรัตน๑   ……………………………………………………………. 
๒๖. นางสาวปุญญิสา บุญเหลือ   ……………………………………………………………. 
๒๗. นางบุศรินทร๑ วงษ๑จันที   ……………………………………………………………. 
๒๘. นางสาวอุไรวรรณ ปฐมบูรณ๑   ……………………………………………………………. 
๒๙. นายภูวฤทธิ์  ศิริวัฒนะกูล   ……………………………………………………………. 
๓๐. นางสาวยุวดี  เล็กวงษ๑    ……………………………………………………………. 
๓๑. นายธนกร  สุขอนันต๑   ……………………………………………………………. 
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๓๒. นางสาววัชรี  หงษารัมย๑   ……………………………………………………………. 
๓๓. นายพิสิทธิ์  แจ๎งจิตร๑    ……………………………………………………………. 
๓๔. นายประยุทธ สายทอง    ……………………………………………………………. 
๓๕. นางสาววสินี  วงษ๑ทองสาลี   …………………………………………………………….   

๓๖. นางสาววิภาดา แซํก๏วย    ……………………………………………………………. 
๓๗. นางอรพรรณ เรืองภักดิ ์   ……………………………………………………………. 
๓๘. นางสาวรพีพรรณ รุํงโรจน๑    ……………………………………………………………. 
๓๙. นางสาวพนิดา โอฬา    ……………………………………………………………. 
๔๐. นางสาววัชรี  แย๎มตรัส   ……………………………………………………………. 
๔๑. นายรัชพล  หัตถกี    ……………………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนตังเอ็ง 
ท่ี  ๗/๒๕๖๑ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
...........................................................................................................................................................................................................................................................

ตามท่ีมีการประกาศใช๎กฎกระทรวงวําด๎วยระบบ  หลักเกณฑ๑  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  
๒๕๕๙ และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ๑และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙  ท่ีกําหนดให๎สถานศึกษาระดับ
การศึกษาขันพื้นฐาน จัดให๎มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอยํางน๎อยภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง พร๎อมท้ังจัดทํารายงานผล และนําผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช๎ประโยชน๑ในการ
ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น 
 เพื่อให๎การดําเนินงานเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย โรงเรียนตังเอง็จึงขอแตํงต้ังคณะกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
 ๑. นายสมบูรณ๑  สิรวิทูร   ผ๎ูลงนามแทนผ๎ูรับใบอนุญาต        ประธานกรรมการ 
 ๒. นางจงจิตร  ทรัพย๑ชาตอนันต๑  ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนตังเอง็ กรรมการ 
 ๓. นางสาวอโณทัย  ยืนยง  รองผ๎ูอํานวยการโรงเรียนตังเอ็ง กรรมการ 
 ๔. นางสมคิด  แซํเตียว   ผ๎ูชํวยผ๎ูอํานวยการโรงเรียนตังเอ็ง กรรมการ 
 ๕. นางสาวนฤมล  ทรัพย๑วิระปกรณ๑ รองผ๎ูอํานวยการโรงเรียนตังเอ็ง กรรมการและเลขานุการ 
 คณะกรรมการท่ีได๎รับการแตํงต้ัง มีหน๎าท่ี 
 ๑. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอยํางน๎อยภาคเรียนละ  
๑ ครั้ง และจัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 ๒. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยํางน๎อยปีละ ๑ ครั้ง และจัดทํา 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ให๎คณะกรรมการท่ีได๎รับการแตํงต้ัง ปฏิบัติหน๎าท่ีท่ีได๎รับมอบหมายให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย มีประสิทธิภาพ 
โดยคํานึงถึงประโยชน๑ของราชการเป็นสําคัญ 
 

  ท้ังนี้ต้ังแตํบัดนี้เป็นต๎นไป  
 

ส่ัง ณ วันท่ี  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 
 

(นางจงจิตร  ทรัพย๑ชาตอนันต๑) 
ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนตังเอง็ 
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รับทราบ  คําส่ัง  แตํงต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
            ประจําปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 

 
๑. นายสมบูรณ๑  สิรวิทูร          .................................................... ............. 

 ๒. นางจงจิตร  ทรัพย๑ชาตอนันต๑   ...................................................................................... 
 ๓. นางสาวนฤมล  ทรัพย๑วิระปกรณ๑  ...................................................................................... 
 ๔. นางสาวอโณทัย  ยืนยง   ....................................................................................... 
 ๕. นางสมคิด  แซํเตียว    ...................................................................................... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 

35 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนตังเอ็งเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 

สาระการเรียนรู้ 
 

ค่าเฉลี่ย 
โรงเรียนตังเอ็ง 

ปีการศึกษา 256o 
โรงเรียนตังเอ็ง 

ปีการศึกษา 2561 
ผลการพัฒนา 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา  2559 – 2561 

ระดับชั้น 
ปี

การศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ 
สุขศึกษา
และ 
พลศึกษา 

ศิลปะ 
การงาน
อาชีพ 

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
หน้าที่

พลเมือง 
และ

เทคโนโลยี 

ป.1 

2559 85.71 84.27 80.00 74.88 82.70 76.88 78.99 78.53 82.08 73.85 80.75 
2560 82.86 82.03 83.10 74.83 75.22 76.98 82.39 73.59 75.62 78.22 77.36 
2561 86.46 84.68 79.45 76.57 76.50 85.08 77.58 75.89 81.40 81.85   
รวม 255.03 250.98 242.55 226.28 234.42 238.94 238.96 228.01 239.10 233.92 158.11 

ค่าเฉลี่ย 85.01 83.66 80.85 75.43 78.14 79.65 79.65 76.00 79.70 77.97 79.06 

ป.4 

2559 72.81 68.51 61.86 69.16 68.02 81.79 79.37 74.55 72.03 78.00 76.34 
2560 75.64 68.96 65.09 71.72 68.96 77.36 78.49 77.21 67.55 73.19 76.32 
2561 76.61 64.74 68.92 63.45 73.28 77.58 77.82 78.60 68.34 73.42   
รวม 225.06 202.21 195.87 204.33 210.26 236.73 235.68 230.36 207.92 224.61 152.66 

ค่าเฉลี่ย 75.02 67.40 65.29 68.11 70.09 78.91 78.56 76.79 69.31 74.87 76.33 

ม.1 

2559 67.38 61.74 65.36 64.11 60.49 78.48 70.51 71.77 69.09 72.14 83.19 
2560 69.58 63.35 66.92 65.91 63.71 76.82 78.33 74.33 65.82 71.41 82.89 
2561 71.06 65.80 70.75 68.59 69.98 77.46 72.82 71.96 67.97 78.80   
รวม 208.02 190.89 203.03 198.61 194.18 232.76 221.66 218.06 202.88 222.35 166.08 

ค่าเฉลี่ย 69.34 63.63 67.68 66.20 64.73 77.59 73.89 72.69 67.63 74.12 83.04 

   

 
 
 
 

         

 

  หมายเหตุ ปีการศึกษา 2561  ปรับรายวิชาหน้าที่พลเมือง เป็น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 

 

 
       และปรับรายวิชาคอมพิวเตอร์ไปรวมกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ความสามารถด๎านภาษา 58.59 51.17 - 7.42 
ความสามารถด๎านคํานวณ 35.74 43.96 8.22 
ความสามารถด๎านเหตุผล 49.72 47.95 - 1.77 

 

     จากตารางข๎อมูลผลการสอบ NT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนตังเอ็ง เปรียบเทียบกับคําเฉล่ีย ปี
การศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 พบวํา 
     ผลการสอบ NT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีคําเฉล่ียสูงกวําปีการศึกษา 2560 คือ ความสามารถด๎าน
คํานวณ คําเฉล่ียสูงกวํา 8.22 และมีคําเฉล่ียตํ่ากวําปีการศึกษา 2560 อยูํ 2 ด๎าน คือ ความสามารถด๎านภาษา คําเฉล่ียตํ่า
กวํา - 7.42 ความสามารถด๎านเหตุผล คําเฉล่ียตํ่ากวํา - 1.77 
 

ผลสอบระดับชาติ NT ความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล 
ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนตังเอ็ง 

ความสามารถ 
จ านวนนักเรียน 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
ด๎านภาษา (Literacy) 22 57 47 8 

คิดเป็นร๎อยละ 16.41 42.53 35.07 5.97 
ด๎านคํานวณ (Numeracy) 31 64 29 10 

คิดเป็นร๎อยละ 23.13 47.76 21.64 7.46 
ด๎านเหตุผล (Reasoning Abilities) 23 63 40 8 

คิดเป็นร๎อยละ 17.16 47.01 29.85 5.97 
 
 

    จากตารางข๎อมูลผลสอบ NT ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนตังเอ็ง ปีการศึกษา 2561 พบวํา 
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสอบความสามารถด๎านภาษาได๎คะแนนระดับดีมาก 8 คน คิดเป็นร๎อยละ 5.97 
คะแนนระดับดี 47 คน คิดเป็นร๎อยละ 35.07 คะแนนระดับพอใช๎ 57 คน คิดเป็นร๎อยละ 42.53 คะแนนระดับปรับปรุง 
22 คน คิดเป็นร๎อยละ 16.41  ความสามารถด๎านคํานวณได๎คะแนนระดับดีมาก 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 7.46  คะแนน
ระดับดี 29 คน คิดเป็นร๎อยละ 21.64 คะแนนระดับพอใช๎ 64 คน คิดเป็นร๎อยละ 47.76 คะแนนระดับปรับปรุง 31 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 23.13 ความสามารถด๎านเหตุผลได๎คะแนนระดับดีมาก 8 คน คิดเป็นร๎อยละ 5.97 คะแนนระดับดี 40  คน 
คิดเป็นร๎อยละ 29.85 คะแนนระดับพอใช๎  63 คน คิดเป็นร๎อยละ 47.01 คะแนนระดับปรับปรุง 23 คน คิดเป็นร๎อยละ 
17.16 

รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

แบบสรุปรายงานผลการทดสอบของโรงเรียน (School01) 

ด้าน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 

โรงเรียน จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด ประเทศ 
ด๎านภาษา (Literacy) 51.17 56.72 56.50 55.13 53.18 

ด๎านคํานวณ (Numeracy) 43.96 51.31 49.92 47.52 47.19 
ด๎านเหตุผล (Reasoning Abilities) 47.95 51.41 51.31 50.02 48.07 
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     จากแบบสรุปรายงานผลการทดสอบของโรงเรียน (School01) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนตังเอ็ง ปี
การศึกษา 2561 พบวํา ความสามารถด๎านภาษา คําเฉล่ียตํ่ากวําระดับจังหวัด - 5.55 คําเฉล่ียตํ่ากวําระดับศึกษาธิการ
ภาค - 5.33 คําเฉล่ียตํ่ากวําระดับสังกัด - 3.96 และมีคําเฉล่ียตํ่ากวําระดับประเทศ - 2.01 ความสามารถด๎านคํานวณ 
คําเฉล่ียตํ่ากวําระดับจังหวัด - 7.35 คําเฉล่ียตํ่ากวําระดับศึกษาธิการภาค - 5.96 คําเฉล่ียตํ่ากวําระดับสังกัด - 3.56 และมี
คําเฉล่ียตํ่ากวําระดับประเทศ - 3.23ความสามารถด๎านเหตุผล คําเฉล่ียตํ่ากวําระดับจังหวัด - 3.46 คําเฉล่ียตํ่ากวําระดับ
ศึกษาธิการภาค - 3.36 คําเฉล่ียตํ่ากวําระดับสังกัด - 2.07  และมีคําเฉล่ียตํ่ากวําระดับประเทศ - 0.12 
 

 
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนตังเอ็งเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 
 

สาระการเรียนรู ๎
คําเฉล่ีย  

ผลการพัฒนา โรงเรียนตังเอง็ 
ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนตังเอง็ 
ปีการศึกษา 2561 

ภาษาไทย 51.54 58.32 6.78 
ภาษาอังกฤษ 39.09 40.44 1.35 
คณิตศาสตร๑ 37.04 38.32 1.28 
วิทยาศาสตร๑ 37.70 39.50 1.80 
 

จากตารางข๎อมูลผลการสอบ O-NET ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนตังเอ็งเปรียบเทียบกับคําเฉล่ีย 
ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 พบวํา 

สาระการเรียนรู๎ที่โรงเรียนมีคําเฉล่ียสูงกวําปีการศึกษา 2560 มีจํานวน 4 สาระการเรียนรู๎ได๎แกํ สาระการเรียนรู ๎
ภาษาไทย มีคําเฉล่ียสูงกวํา 6.78 ภาษาอังกฤษ  มีคําเฉล่ียสูงกวํา 1.35  คณิตศาสตร๑ มีคําเฉล่ียสูงกวํา 1.28  และ
วิทยาศาสตร๑ มีคําเฉล่ียสูงกวํา  1.80 

 
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนตังเอ็งเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 
 

สาระการเรียนรู ๎
คําเฉล่ีย  

ผลการพัฒนา โรงเรียนตังเอง็ 
ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนตังเอง็ 
ปีการศึกษา 2561 

ภาษาไทย 49.95 60.22 10.27 
ภาษาอังกฤษ 30.53 30.25 -0.28 
คณิตศาสตร๑ 27.57 31.41 3.84 
วิทยาศาสตร๑ 33.69 35.70 2.01 

 
จากตารางข๎อมูลผลการสอบ O-NET ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนตังเอ็งเปรียบเทียบกับคําเฉล่ีย ปี

การศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2561 พบวํา 
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สาระการเรียนรู๎ที่โรงเรียนมีคําเฉล่ียสูงกวําปีการศึกษา 2560 มีจํานวน 3 สาระการเรียนรู๎ได๎แกํ สาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย มีคําเฉล่ียสูงกวํา 10.27   คณิตศาสตร๑  มีคําเฉล่ียตํ่ากวํา 3.84  วิทยาศาสตร๑ มีคําเฉล่ียตํ่ากวํา 2.01   และมี
คําเฉล่ียตํ่ากวําปีการศึกษา 2560 จํานวน 1 สาระการเรียนรู๎ ได๎แก ํ ภาษาอังกฤษ มีคําเฉล่ียตํ่ากวํา 0.28    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รางวัลความส าเร็จของสถานศึกษา  โรงเรียนตังเอ็ง  ประจ าปีการศึกษา  2561 

ท่ี วัน/เดือน/ป ี รายการ หนํวยงาน อ๎างอิง 

1 23  มกราคม  2561 ได๎รับรางวัลชนะเลิศ  โครงการสวดมนต๑
หมูํสรรเสริญพระรัตนตรัย  ทํานอง
สรภัญญะ  ระดับจังหวัด  ระดับช้ัน
ประถมศึกษา  ประเภทหญิงล๎วน 

กรมการศาสนา  
กระทรวงวัฒนธรรมและ
จังหวัดจันทบุรี 

เกียรติบัตร  

2 28  มิถุนายน  2561 ได๎สํงเสริมการแตํงกายด๎วยผ๎าไทยหรือ
ผ๎าพื้นเมืองในสถานศึกษา 

จังหวัดจันทบุรี เกียรติบัตร  

3 21  สิงหาคม  2561 ให๎การสนับสนุนนักเรียนในการเข๎ารํวม
กิจกรรมการประกวดภาพวาด  โครงการ
ประกวดภาพวาดสํงเสริมวัฒนธรรม
ความสัมพันธ๑ไทย-ญี่ปุุน 

สํานักงานสํงเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

เกียรติบัตร 

4 24  สิงหาคม  2561 ได๎เข๎ารํวมการประกวดสถานศึกษา
ต๎นแบบ  คํานิยม 12 ประการ ระดับ
ประถมศึกษา  ตามโครงการสํงเสริม
การศึกษารอบด๎านให๎เด็กและเยาวชนมี
คุณภาพพร๎อมสํูสากล   

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 1 

เกียรติบัตร 

5 20  กันยายน  2561 ได๎สํงนักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันการ
ประกวดทักทักษะภาษาจีนนานมี  รอบ
ชิงชนะเลิศ 

กลํุมบริษัทนานมี   เกียรติบัตร 
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รางวัลความส าเร็จของครู  โรงเรียนตังเอ็ง  ประจ าปีการศึกษา  2561 

ท่ี วัน/เดือน/ป ี รายการ ครู หนํวยงาน อ๎างอิง 

1 25-27 
ธันวาคม  
2561 

ครูผ๎ูสอนนักเรียน  ได๎รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมการแขํงขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาจีน  ระดับช้ัน 
 ม.1-3  งานมหกรรมความ 
สามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ 

1.นางสาวจวิ้นชิง  
แซํสวี่ 
2.นางเกศริน   
แซํใหน 

สํานักงาน
คณะกรรมการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

เกียรติบัตร 

2. 25-27 
ธันวาคม  
2561 

ครูผ๎ูสอนนักเรียน  ได๎รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 
กิจกรรมการประกวดสวดมนต๑แปลไทย 
ระดับช้ัน  
ป.1- ม.3  งานมหกรรมความ 
สามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ 

1.นางสาวอโณทัย   
ยืนยง 
2.นางชุติมา  มังคะลัง 
3.นางสาวเสาวนีย๑  
จันทสุรวงศ๑ 

สํานักงาน
คณะกรรมการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

เกียรติบัตร 

3. 25-27 
ธันวาคม  
2561 

ครูผ๎ูสอนนักเรียน  ได๎รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศ   อันดับท่ี 1 
กิจกรรมการแขํงขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาจีน  ระดับ 
ช้ัน ป.4-6  งานมหกรรมความ 
สามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ 

1.นางสาวธมลวรรณ  
สุขนานา 
2.นางสาวฉงฉง   
แซํเฉา 

สํานักงาน
คณะกรรมการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

เกียรติบัตร 

4. 25-27 
ธันวาคม  
2561 

ครูผ๎ูสอนนักเรียน  ได๎รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรม 
การแขํงขันกวีเยาวชนคนรุํนใหมํ 
กาพย๑ยานี 11(6บท) ระดับช้ัน ม.1-3 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ  

1.นางสาวสุธิศา   
ไขํแก๎ว 
2.นางรณิดา  
ศิริถ๎วยทอง 

สํานักงาน
คณะกรรมการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

เกียรติบัตร 
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ท่ี วัน/เดือน/ป ี รายการ ครู หนํวยงาน อ๎างอิง 
5 10  

กุมภาพันธ๑  
2561 

รางวัล 100 ปี  ครูดีศรีเอกชน 1.นางสาวอโณทัย  ยืนยง  
2.นางอรวรรณ  ปัตตาลาโพธิ์ 
3.นางอรพรรณ  เรืองภักดิ์ 
4.นางสาวอุไรวรรณ  ปฐมบูรณ๑ 
5.นางลัดดา  พันชนัง 
6.นางสาวเกศริน  แซํใหน 

กระทรวงศึกษาธิการ เกียรติบัตร 

6 16  
มกราคม  
2562 

ครูดีศรีจันทบูร 1.นางสมคิด  แซํเตียว จังหวัดจันทบุรี เกียรติบัตร  

7 16  
มกราคม  
2562 

ครูผ๎ูสมควรได๎รับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จ 
เจ๎าฟูามหาจักรี  (รางวัลรอง
ชนะเลิศ  อันดับ 2) 

1.นางสาวอุไรวรรณ  ปฐมบูรณ๑ จังหวัดจันทบุรี เกียรติบัตร 

8 10  
กุมภาพันธ๑  
2562 

ครูโรงเรียนเอกชนดีเดํน 1.นางสาวนฤมล ทรัพย๑วิระปกรณ๑ 
2.นางสาวอโณทัย  ยืนยง 
3.นางอรวรรณ  ปัตตาลาโพธิ์ 
4.นายประยุทธ  สายทอง 
5.นางนงลักษณ๑  ศิริวัฒนะกูล 
6.นางสาวอรัญญา  นํวมเทียม 
7.นายภูวฤทธิ์  ศิริวัฒนะกูล 
8.นางรณิดา  ศิริถ๎วยทอง 
9.นางสาววสินี  วงษ๑ทองสาลี 

กระทรวงศึกษาธิการ เกียรติบัตร  

9 26  
พฤษภาคม  
2562 

รางวัลความสําเร็จในชีวิต (การ
สอนหนังสือเกิน  35  ปี) 

1.นางสาวเกศริน  แซํใหน สมาคมครูจีนแหํง
ประเทศไทย 

เกียรติบัตร 
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รางวัลความส าเร็จของนักเรียน  โรงเรียนตังเอ็ง  ประจ าปีการศึกษา  2561 

ท่ี วัน/เดือน/ป ี รายการ นักเรียน หนํวยงาน อ๎างอิง 

1. 23  
มกราคม  
2561 

ได๎รับรางวัลชนะเลิศ  โครงการ
สวดมนต๑หมูํสรรเสริญพระ
รัตนตรัย  ทํานองสรภัญญะ  
ระดับจังหวัด  ระดับช้ัน
ประถมศึกษา  ประเภทหญิง
ล๎วน 

1.ด.ญ.ปรวรรณ  เลาหพันธ๑
พงค๑ 
2.ด.ญ.นิศามณี  แก๎วแจํมใส 
3.ด.ญ.สุรางค๑สิริ  ทองซ๎อน 
4.ด.ญ.สุภาพิชญ๑  ภูสีเขียว 
5.ด.ญ.ศรัณย๑พร  นะเสวี 
6.ด.ญ.กมลทิพย๑  วงศ๑สา 

กรมการศาสนา  
กระทรวงวัฒนธรรม
และจังหวัดจันทบุรี 

เกียรติบัตร  

2. 15  
สิงหาคม  
2561 

ได๎รับรางวัลท่ี 3  การขับร๎อง
เพลงจีน 

1.ด.ญ.อวภาวส๑  กองแก๎ว สมาคมแต๎จ๋ิว  สาขา
ระยองรวํมกับ
โรงเรียนกวงฮั้ว 

เกียรติบัตร  

3. 23  
สิงหาคม  
2561    

ได๎รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับ
มัธยมศึกษา  การประกวด
มัคคุเทศก๑น๎อย  กล๎าคิด  กล๎า
ทํา 

1.ด.ญ.วิภานันท๑  สุขล๎วน
วัฒนา 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี 
เขต 1 

เกียรติบัตร 

4. 24  
สิงหาคม  
2561 

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1วิ่ง  
100 เมตร รุํน 14 ปีหญิง 

1.ด.ญ.ชลธิชา  สุทธิประภา จังหวัดจันทบุรี เกียรติบัตร 

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2วิ่งผลัด  
4×300 เมตร รุํน 14 ปีหญิง 

1.ด.ญ.ชลธิชา  สุทธิประภา 
2.ด.ญ.กัลย๑สุดา  ถนอมวัฒน๑ 
3.ด.ญ.เพ็ญฉาย  พาวงหิน 

จังหวัดจันทบุรี เกียรติบัตร 

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2วิ่งผลัด  
4×100 เมตร รุํน 14 ปีหญิง 

1.ด.ญ.กัลย๑สุดา  ถนอมวัฒน๑ จังหวัดจันทบุรี เกียรติบัตร 

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2วิ่งผลัด  
4×100 เมตร รุํน 14 ปีชาย 

1.ด.ช.ภูวนัตย๑  สร๎อยระย๎า จังหวัดจันทบุรี เกียรติบัตร 
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ท่ี วัน/เดือน/ป ี รายการ นักเรียน หนํวยงาน อ๎างอิง 

5 24  
สิงหาคม 

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3วิ่ง  
200 เมตร รุํน 14 ปีหญิง 

1.ด.ญ.ชลธิชา  สุทธิประภา จังหวัดจันทบุรี เกียรติบัตร 

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2วิ่งผลัด  
4×100 เมตร รุํน 14 ปีหญิง 

1.ด.ญ.ชลธิชา  สุทธิประภา จังหวัดจันทบุรี เกียรติบัตร 

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1วิ่ง  
600 เมตร รุํน 14 ปีชาย 

1.ด.ช.ภูมิสิษฐ๑  ต้ังศิริเจริญ จังหวัดจันทบุรี เกียรติบัตร 

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3วิ่ง  
300 เมตร รุํน 14 ปีหญิง 

1.ด.ญ.ชลธิชา  สุทธิประภา จังหวัดจันทบุรี เกียรติบัตร 

 30  
สิงหาคม  
2561 

ได๎รับรางวัลท่ี 1 เหรียญทอง  
ชนิดกีฬา  วิ่ง  800เมตร  รุํน  
18 ปี  ชาย 

1.ด.ช.ภูมิสิษฐ๑  ต้ังศิริเจริญ สํานักงานการ
ทํองเท่ียวและกีฬา
จังหวัดจันทบุรี 

เกียรติบัตร 

ได๎รับรางวัลท่ี 3 เหรียญ
ทองแดง  ชนิดกีฬา   
กระโดดไกล รุํน  18 ปี  ชาย 

1.ด.ช.สุริยะ  ธรรมวิริยะ สํานักงานการ
ทํองเท่ียวและกีฬา
จังหวัดจันทบุรี 

เกียรติบัตร 

6. 29  
มิถุนายน  
2561 

ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 
2  การแขํงขันเลํานิทาน  
โครงการการพัฒนาและสํงเสริม
การอําน 
หัวข๎อ  เติมการศึกษาตลอดชีวิต 
เพิ่มความคิด  เพิ่มความฝัน 

1.ด.ญ.สุชาดา  เฟื่องสุข 
2.ด.ช.สุริยกาญจน๑  ทัศนา 
3.ด.ช.ธนบดี  เทพเทียมทัศน๑ 
4.ด.ญ.พิมพ๑ชนก  สุภานันท๑ 
5.ด.ญ.รัตติมา  สรวมชีพ 

หอสมุดแหํงชาติ
รัชมังคลาภิเษก  
จันทบุรี 

เกียรติบัตร 
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สรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี            
ของนักเรียน  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก   ปีการศึกษา 2561 

 
ท่ี หมวดหมู่ รายการ คะแนน อันดับ นักเรียน ครู หมายเหตุ 
1 ภาษาตําง 

ประเทศ 
-การแขํงขันพูด
เพ่ืออาชีพ
ภาษาจีน 
 ม.1- ม.3 

97.33 ชนะเลิศ 1.ด.ญ.วิภานันท๑ สุขล๎วนวัฒนา 1.นางสาวจว้ินซิง แซํสว่ี ไปตํอระดับ
ภาค 

    2.ด.ญ.อวภาส๑  กองแก๎ว 2.นางสาวเกศริน  แซํใหน 

2 สังคมศึกษา
ฯ 

-การประกวด
สวดมนต๑แปล
ไทย ป.1 – ม.3 

92 รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 1 

1.ด.ญ.กมลวรรณ ขันติธรรม 1.นางชุติมา  มังคะลัง ไปตํอระดับ
ภาค   2.ด.ญ.กรกช  สีหามายา 2.นางเสาวนีย๑ จันทสุรวงศ๑ 

  3.ด.ญ.ชลธิชา  เย็นรื่น 3.นางสาวอโณทัย  ยืนยง  

   4.ด.ญ.ญาณิศา  วัฒโท   

    5.ด.ญ.นิศามณี  แก๎วแจํมใส   

     6.ด.ญ.ปรวรรณ เลาหพันธ๑พงศ๑   

     7.ด.ญ.รัตติมา  สรวมชีพ   

     8.ด.ญ.วชิรญา ประดิษฐศิลป ์   

     9.ด.ญ.ศรัณย๑พร  นะเสวี   

     10.ด.ญ.สุรางค๑สิริ ทองซ๎อน   

3 ภาษาตํางปร
ะเทศ 

-การแขํงขันพูด
เพ่ืออาชีพ
ภาษาจีน 
ป.4 – 6 

94 รอง
ชนะเลิศ 

1.ด.ญ.จิรัชญา  อริยชัย
ประเสริฐ 

1.นางสาววิภาดา  แซํก๐วย ไปตํอระดับ
ภาค 

   อันดับ 1 2.ด.ญ.นลินพรรณ  ฤทธ์ิธน
ศักดา 

2.นางสาวฉงฉง  แซํเฉา  

4 ภาษาไทย -การแขํงขันกวี
เยาวชนคนรุํน
ใหมํ กาพย๑ยานี 
11 ม.1 –ม.3 

79.40 เหรียญเงิน 1.ด.ญ.พนิดา เจริญภักด์ิ 1.นางรณิดา  ศิริถ๎วยทอง ไปตํอระดับ
ภาค 

   ที่ 14 2.ด.ญ.รัตติกาล จันทรมาตร 2.นางสาวสุธิศา  ไขํแก๎ว  
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