


 

 

 
คํานํา 

 

โรงเรียนชลประทานวิทยา ได้ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 มาเป็นแนวทางในการกําหนดมาตรฐานการศึกษา 
ของโรงเรียนและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและ 
เป็นมาตรฐานการศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

ภายใต้มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนชลประทานวิทยา ได้จัดการศึกษาตามแนวทาง 
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 21 และนโยบายชลประทานวิทยา 4.0 (นโยบายและจุดเน้น ปีการศึกษา 
2560-2563) โดยมีจุดเน้นสําคัญในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในทุกมิติ ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ส่งผลให้สถานศึกษา ครู นักเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย และ ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนทุกด้าน 

โรงเรียนชลประทานวิทยาขอขอบคุณคณะครู บุคลากรท่ีได้ให้ความร่วมมือในการจัดทํารายงาน
ประจําปีฉบับน้ีจนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 
 
 
 
 

 (นางสาวนิตยา เทพอรุณรัตน์) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนชลประทานวิทยา 
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ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
โรงเรียน    โรงเรียนชลประทานวิทยา 
รหัส     1112100090 
ที่ต้ังเลขที ่   เลขที่ 201 หมูท่ี่ 1 ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 
เน้ือที่     62 ไร ่3 งาน 33 ตารางวา 
สังกัด    สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
โทรศัพท ์    0-2583-4047   
โทรสาร    0-2962-3552 
E-MAIL     cpwschool@hotmail.com 
WEBSITE    www.cpw.ac.th 
ได้รับอนุญาตจัดต้ังเมื่อ  วันที่ 6 กรกฎาคม 2498 
เปิดสอนระดับ   เตรียมอนุบาล ถึงช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ลักษณะผู้รับใบอนุญาต   สวัสดิการกรมชลประทาน (นิติบุคคล) 
เขตพ้ืนที่บริการ   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 
จํานวนนักเรียน   6,564 คน 
จํานวนบุคลากรโรงเรียน  391 คน 
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ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง 
ระดับปฐมวัย 

1. มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับคณุภาพ : ดีเลิศ 
2. หลักฐานสนับสนนุผลการประเมินตนเองตามระดับคณุภาพ 

2.1 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับปฐมวัย 
2.2 สรุปรายงานการดําเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรม  
2.3 พัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มสีุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
     ร้อยละ 94.00 

- พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 97.00 
- พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลอืตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้ ร้อยละ  97.00 
- พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทกัษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้    
  ร้อยละ 96.00 

2.4 เกียรติบัตร 
3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพทีดี่ขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 

3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 ปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  
3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 เด็กได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน กับครูชาวต่างชาติ 
3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาทักษะการคดิวิเคราะห์อย่างเป็นระบบด้วยกจิกรรม 1 ห้องเรียน  
                                 1 โครงงาน ภายใต้ช่ืองาน สนุกกบั STEAM ผ่านโครงงาน 
3.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4 ยกระดับการพัฒนานวัตกรรมในโรงเรียน 
3.5 แผนปฏิบัติงานที่ 5 พัฒนาโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนอัตลักษณ์ของเด็กให้ต่อเน่ือง  
                             โดยทุกฝ่ายมีส่วนรว่มในการพัฒนา 
3.6 แผนปฏิบัติงานที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
3.7 แผนปฏิบัติงานที่ 7 พัฒนากิจกรรมนิเทศการสอนด้วยการนําหลักสตูรสถานศึกษาปฐมวัย 
                            สู่ห้องเรียน 
3.8 แผนปฏิบัติงานที่ 8 โรงเรียนกับชุมชนมสี่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมให้กับเด็กอย่างต่อเน่ือง 
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4. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
โรงเรียนชลประทานวิทยาแผนกปฐมวัยจัดให้มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้วยกิจกรรม 

ประกวดสื่อการสอน ทั้งน้ีเน่ืองจากส่ือการเรียนการสอนมีอิทธิพลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของเด็กและการจัดการ
เรียนการสอนของครูรวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย เป็นตัวกํากับการใช้สื่อ
โดยตรง ครูใช้สื่อที่หลากหลายเป็นแนวทางในการจัดเตรียมการสอน 

4.1 สื่อการเรียนการสอนภาษา เช่น บัตรคํา บัตรภาพ ชุดตัวอักษรพยัญชนะ หุ่นมือ 
4.2 สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้แก่ ตัวเลข รูปทรงเรขาคณิต ภาพตําแหน่งต่าง ๆ  
     นาฬิกา โดมิโน่ ภาพตัดต่อ ไม้บล็อก 
4.3 สื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษาได้แก่ หนังสือเก่ียวกับครอบครัว ชุมชน สิ่งแวดล้อมรอบตัว      
     ของจําลอง ตุ๊กตา สัตว์ บ้าน คน  
4.4 สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้แก่ แม่เหล็ก แว่นขยาย อุปกรณ์การวัด รูปภาพ  
     แมลง ปลา ลูกโป่ง ไฟฉาย ถ้วยตวง ฟองน้ํา สําลี 

สื่อการสอนที่ครูใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นสื่อที่ครูสามารถทําเอง โดยแผนกปฐมวัยจัดให้มีการประกวด
สื่อการสอนวันที่ 13-15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 

ชั้น สื่อการสอน ประโยชน์ที่ได้รับ 
เตรียม
อนุบาล 

เล่นได้พับได้ รู้จักตัวเลข คําศัพท์ ภาพเงา

อ.1/1 การนับจํานวน รู้ค่าตัวเลข นับเลข 1-10 จํานวนตัวเลข 
อ.1/2 หนังสือปริศนา เปรียบเทียบความแตกต่าง ผิวสัมผัส 
อ.1/3 คําศัพท์หรรษา เรียนรู้ตัวอักษร a-z คําศัพท์ พยัญชนะ ก-ฮ ประสมคํา
อ.1/4 เส้นสายลายมอื ฝึกลีลามือ ทิศทาง ตากับมือสัมพันธ์กัน 
อ.1/5 โคดด้ิงสวนสัตว์ การคาดคะเน การคํานวณ ทกัษะการเคลื่อนไหว 
อ.1/6 นับเลขให้สนุก การนับภาพ จํานวนตัวเลข การเปรียบเทียบ 
อ.1/7 ตัวเลขหรรษา/ภาษาอังกฤษพาเพลิน เรียนรู้ตัวเลข คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 
อ.1/8 กระดานมหัศจรรย์ เรียนรู้คําศัพท์ ตัวเลข
อ.1/9 พยัญชนะพาเพลิน รู้จักพยัญชนะ ก-ฮ
อ.2/1 หนูน้อยหัดอ่าน สังเกต รู้จักพยัญชนะ ก-ฮ ตัวอักษร a-z  
อ.2/2 กล่องน้ีมีอะไร การนับและแสดงจํานวนการเพ่ิมจํานวน 
อ.2/3 เกมจับคู่ภาพกับเงา การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจําแนก 
อ.2/4 มานับเลขกันเถอะ การเรียงลําดับจํานวนตัวเลข
อ.2/5 วงล้อหรรษา การใช้ประสาทสัมผสั ความคิดสร้างสรรค์ คําศัพท์ 
อ.2/6 คณิตคิดสนุก การแสดงอันดับที่ของสิ่งต่าง ๆ
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ชั้น สื่อการสอน ประโยชน์ที่ได้รับ 
อ.2/7 หมุน ๆ ชวนคิด การเล่นเป็นกลุ่ม การสังเกต
อ.2/8 ขยับกาย ขยายสมอง ความจํา การคาดคะเน ซ้าย ขวา 
อ.2/9 ทีวีหรรษา ทักษะการฟัง คําศัพท์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
อ.2/10 ภาพกับเงา ทักษะการใช้ภาษา การสังเกต เปรียบเทียบ 
อ.3/1 คําศัพท์สัตว์ อาชีพ เรียนรู้คําศัพท์ เรียนรู้อาชีพ การปฏิบัติหน้าที่ 
อ.3/2 จ๊ะเอ๋ รูปภาพและคําศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย จํานวนตัวเลข
อ.3/3 บิง บิง การกวาดสายตา การสังเกต การคิดแยกแยะ 
อ.3/4 สนุกกับตัวเลข การเพ่ิมจํานวน การลดจํานวน
อ.3/5 หนูกับชีท เรียนรู้การจับคู่คําศัพท์กับรปูภาพ
อ.3/6 ภาษาพาเพลิน การประสมคํา สระ พยัญชนะ
อ.3/7 สื่อภาษาน่ารู้ เรียนรู้คําศัพท์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
อ.3/8 ผลไมแ้สนสนุก เรียนรู้ช่ือผลไม ้พัฒนากล้ามเนื้อมือ 
อ.3/9 Box integration เรียนรู้การสะกดคํา การอ่านคํา
อ.3/10 Knowledge สังเกตผิวสัมผสั คําศัพท ์การเพ่ิมจํานวน  
ครูนําสื่อดังกล่าวไปใช้ในการจัดกิจกรรม 6 กิจกรรมหลักให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในการเรียนรู้เพราะ
สื่อการสอนจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดีจากการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 

5. ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
โรงเรียนชลประทานวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา ก่อต้ังใน พ.ศ.2498  

โดยหม่อมหลวงชูชาติ กําภู อดีตอธิบดีกรมชลประทานในพ้ืนที่ 62 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา กรมชลประทาน
เป็นเจ้าของโรงเรียน อธิบดีกรมชลประทานเป็นผู้รับใบอนุญาตและเป็นสวัสดิการของข้าราชการกรมชลประทาน
ในการส่งบุตรเข้าเรียน กรมชลประทานได้ดําเนินงานบริหารโรงเรียนชลประทานวิทยา โดยแต่งต้ังคณะกรรมการ
เรียกว่า “คณะกรรมการอํานวยการโรงเรียน” มีหน้าที่ดูแลการดําเนินงานของโรงเรียน 

โรงเรียนชลประทานวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนต้ังแต่ช้ันเตรียมอนุบาลจนถึง 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เอกลักษณ์ของโรงเรียน “สิ่งแวดล้อมดี เทคโนโลยีนํา ก้าวล้ําวิชาการ” ภายในโรงเรียน 
มีสิ่งแวดล้อมร่มรื่น สะอาดและปลอดภัย โดยครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกห้องเรียนส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตประจําวัน รวมท้ังส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีเพ่ือให้เด็กมีหน้าที่
ดูแลรดนํ้าต้นไม้ ไม่เด็ดใบไม้หรือดอกไม้ในบริเวณโรงเรียน ส่งผลให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง มีจิตสํานึกและ
ใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่วนเทคโนโลยีนําใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กตามศักยภาพด้วย
กิจกรรมเคลื่อนไหวตามจังหวะเสียงดนตรีจากสื่อโทรทัศน์ (Smart TV) ผ่านอินเตอร์เน็ต เด็กสามารถร้องตามและ
เต้นประกอบเสียงเพลงอย่างมีความสุข และจัดให้มีโครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรม 
ไอแพดหรรษา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้ทักษะการใช้สื่อผ่านโปรแกรมการศึกษา 
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ในเครื่องไอแพด (iPad) ด้วยแอพพลิเคช่ันที่เหมาะสมกับวัยและได้เรียนรู้การแก้ปัญหาขณะทํากิจกรรม วิธีการ
เปิด-ปิด รวมทั้งข้อควรปฏิบัติและการบํารุงรักษาเครื่อง iPad ที่เหมาะสมกับวัย และ ก้าวล้ําวิชาการ ด้วยการ
ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการได้แก่ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที่ 69 ประจําปีการศึกษา 2562 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จัดกิจกรรม  
ณ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 6-14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  
ด้วยการคัดเลือกนักเรียนระดับช้ันอนุบาลปีที่ 3 เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมการป้ันดินนํ้ามันระดับช้ันปฐมวัย 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

นักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อม
  เด็กหญิงชนิดาภา โรจนิรันดร์  นางสาวปัทมา สุกาญจนะ
  เด็กหญิงพชรนันต์ บัวดี  นาวสาววราภรณ์ หม่ืนเดช
  เด็กหญิงปุญญิศา วิเชียร -

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชนนนทบุรี ณ โรงเรียนการัญศึกษา และ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสด์ิ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ปรากฏผลดังน้ี 

5.1 กิจกรรมป้ันดินนํ้ามันระดับปฐมวัย ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 (ตัวแทนระดับภาค)  
นักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อม

   เด็กหญิง พชรนันต์ บัวดี   นางสาวปัทมา  สุกาญจนะ
   เด็กหญิงปุญญิศา วิเชียร   นางสาววราภรณ์  หม่ืนเดช
   เด็กหญิงชนิดาภา โรจนิรันดร์ -

5.2 กิจกรรมประกวดมารยาทไทยระดับปฐมวัย ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 2 
     (ตัวแทนระดับภาค) 

นักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อม
   เด็กหญิงพิชชาภา ธรรมบุญศิลป์   นางสาวอริสา พลแก้ว
   เด็กชายเทิดเกล้า  สุดมี -

5.3 กิจกรรมการแข่งขัน ฉีก ปะ ติดภาพ ระดับปฐมวัย สรปุผลการแข่งขนัได้รับรางวัลเหรียญทอง 
นักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อม

   เด็กหญิงรษิกา  อยู่ลักษณะ   นางสาวธีราภรณ์ โนโชติ
   เด็กหญิงอันดา  ศรีทา   นางสาวปรียาภรณ์ ชมพัก
   เด็กชายภพธร  ลือเวศย์วณิช -

5.4 กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อระดับปฐมวัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
นักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อม

   เด็กหญิงปวรรัตน์ รวยพร   นางสาวจุรีพร แสงอ่อน
5.5 กิจกรรมการแข่งขันขับรอ้งเพลงพระราชนิพนธ์ระดับปฐมวัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

นักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อม
   เด็กหญิงณฐมน  ใบพะออม   นางสาวธัญนันท์  ศรีทอง
   เด็กชายวทัญญู  เจนเจริญ -
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5.6 กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับปฐมวัย  
     ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

นักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อม
   เด็กชายกมนดนัย  คําแหงกุล   นางสาวอมลรัตน์  หร่ังชั้น
   เด็กชายจิณณ์  บุญมาก   นางสาววลัยภรณ์ แตงอ่อน
   เด็กหญิงปณิฏฐา ทองหัวเตย -

5.7 กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับปฐมวัย  
         ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

นักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อม
   เด็กชายเนติธรณ์  แข็งฤทธิ์   นางกมลนิตย์ โกศลสุวรรณ

5.8 กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียนระดับปฐมวัย ได้รบัรางวัลเหรียญทองแดง 
นักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อม

   เด็กชายพุฒิพงศ์ แทนทอง   นางสาวเสาวนีย์  คําภูกา
จากกิจกรรมดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่เด็กได้รับการจัดประสบการณ์ 6 กิจกรรมหลัก และ
โครงการ/กิจกรรมที่แผนกปฐมวัย ได้ดําเนินงานตามแผนงบประมาณประจําปีการศึกษา 2562 

6. โรงเรียนได้ดําเนนิงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
6.1  การปลูกฝงัความมีระเบียบวินัย ทศันคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนาร ียุวกาชาด 
6.2 การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทํา 
6.3 การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning 
6.4 การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
6.5 การพัฒนาครูให้มคีวามชํานาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร ์(Coding) 
6.6 การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 

6.6.1 สถานศกึษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.6.2 สถานศกึษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education 
6.6.7 การส่งเสริมทกัษะการอ่านเขียนภาษาไทยเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ภาษาอ่ืน 
6.6.8 การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ 
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ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
1. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคณุภาพ : ยอดเย่ียม 
2. หลักฐานสนับสนนุผลการประเมินตนเองตามระดับคณุภาพ 

2.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้รียน 
 พัฒนาผู้เรียนในด้านการกล้าแสดงออก การนําเสนอ การอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง 

สมเหตุสมผล พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมเพ่ิมกิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือฝึก
ให้นักเรียนสามารถฟังและพูดโต้ตอบกับครูชาวต่างชาติ หรือ เพ่ือนร่วมช้ันเรียน 

2.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 การวางแผนพัฒนาครูและบคุลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพ 

ผู้เรียนไปสู่มาตรฐานในระดับสากล 
2.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ 

 พัฒนากิจกรรมท่ีเน้นการทํางานเป็นทีม ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาผู้เรยีนด้านคุณภาพชีวิต 
และการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพทีดี่ขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 ได้แก่ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิการทดสอบระดับชาติ NT และ O-NET ในทุกวิชา การสอบเทียบ 
มาตรฐานความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่าง
เป็นรูปธรรม ได้แก่ จํานวนการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และการดํารงตนเป็นพลเมืองดีและเป็นที่ยอมรับ
ในสังคม  

3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 ในด้านกระบวนการ การจัดให้มีแหล่งเรียนรูใ้นลักษณะห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการเรียนที่เน้น 

การปฏิบัติจริง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการสะเต็ม ห้องปฏิบัติงาน DIY. (Do It Yourself ) ให้นักเรียนทําด้วยตนเอง  
ห้องศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม ที่ครแูละนักเรียนสามารถใช้ศึกษาคน้คว้า  
 
 
 
 

3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญ  
 ด้วยการพัฒนาทักษะการสอน ได้แก่ การใหผู้้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการโครงงาน 

โดยบูรณการกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือพัฒนานักเรียนฝึกทกัษะการแก้ปัญหา คิดเป็น ทําเป็น 
และสร้างสรรค์ผลงาน รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับต่าง ๆ  

3.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4 พัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ ความสามารถของครูและบุคลากร 
 เพ่ือจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ สามารถวิจัย สร้างสื่อนวัตกรรมที่เป็นเทคโนโลยีทางการศึกษา 

PLC Active Learning "ซุปเปอร์คาร์พาเพลิน" ช้ัน ม.1 PLC Active Learning "กลยุทธ์ 10 เหล่าทพั" ช้ัน ม.3 ห้องเรียนพิเศษ สสวท. อบรมการเพาะเลีย้งเห็ดถ่ังเฉ้า
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3.5 แผนปฏิบัติงานที่ 5 ส่งเสริมความร่วมมือ 
 ส่งเสริมความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานราชการ และ เอกชน ได้แก่ การทํา 

ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมให้กับนักเรยีน การสนับสนุนทรัพยากรในการจัด
กิจกรรมของโรงเรียน  

 
 
 
 

 
 

4. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
4.1 โครงการคลนิิกภาษาไทยอย่างมีส่วนร่วม  

 สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการทํางาน 
กลุ่มนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยด้านการอ่าน พบว่า 

มีนักเรียนอ่านไม่ออก 255 คน และอ่านไมค่ล่อง 327 คน ทั้งหมด 582 คน จะมีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นหลังจากที่
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมการสอน โดยใช้วิธีการสอนทักษะแบบบันไดสี่ขั้นได้แก่  

ขั้นที่หน่ึง 
ครูนําเด็กเปล่งเสียง อ่านออกเสียง แจกลูก สะกดคํา ผันเสยีง กระทําซ้ํา ๆ กัน
คําละประมาณ 2-3 ครั้ง 

ขั้นที่สอง 
ครูนําเด็กเปล่งเสียง อ่านคํา กลุ่มคําและข้อความท่ีผูกไว้เป็นเรื่องของแต่ละตอน 
กระทําซ้ํา ๆ กันประมาณ 2-3 เที่ยว 

ขั้นที่สาม 
ให้เด็กคัดลายมือจากคํา กลุม่คําและข้อความท่ีผูกไว้เป็นเรื่องเสร็จแล้วให้นําสมุด
คัดลายมือน้ีกลบัไปอ่านอวดผู้ปกครองที่บ้าน  

(ข้อควรพึงระวัง) 
คือให้เด็กคัดลายมือเพียงคํา กลุ่มคําและเรื่องเท่าน้ัน อย่าให้เด็กคัดคํา 
แจกลูกของคําอย่างเด็ดขาดเพราะจะทําให้เด็กรู้สึกเบ่ือ  

ขั้นที่สี ่
ทดสอบ 

“เขียนตามคําบอก” โดยครูเลือกคํา จากคาํหรือกลุ่มหรือข้อความท่ีผูกไว้เป็น
เรื่อง ซึ่งเด็กได้คัดลายมือแล้วน้ันมาเป็นคําทดสอบ โดยให้ครูบอกคําละ 2 ครั้ง    
ในแต่ละคํา อาจมี 1 พยางค์ หรือ 2 พยางค ์หรือ 3 พยางค์ หรือ 4 พยางค์ก็ได้ 

ให้คํานึงถึงทักษะและลําดับแห่งการเรียนรู้ของเด็กเป็นสําคัญ ผลการตรวจการเขียนตามคําบอกจะทําให้ครู
รับรู้ถึงพัฒนาการของเด็ก สามารถวิเคราะห์ข้อบกพร่องในการเรียนการสอนและจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาแก้ไข ปรับปรุง หรือทบทวนฝึกฝนในวันต่อไป การพัฒนาทักษะการอ่านในโครงการเสริมพลังคลินิก
ภาษาไทยอย่างมีส่วนร่วม ดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
 

การประชุมร่วมกับสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (depa) 
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 สิ่งที่เกิดขึ้นจรงิสูงกว่าที่คาดหวังคืออะไร 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านทักษะการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 กลุ่มที่อ่านไม่ออกและ 

อ่านไม่คล่อง หลังจากเข้าร่วมโครงการคลนิิกภาษาไทยครบ 15 สัปดาห์ตามเวลาที่กําหนด โดยใช้วิธีการสอน
แบบบันไดทักษะสี่ขั้นพัฒนานักเรียนกลุ่มทีอ่่านไม่ออกและอ่านไม่คล่อง พบว่า 

- นักเรียนที่อ่านไม่ออก จํานวน 255 คน  
  พบว่ามีนักเรียนผ่านการประเมินความสามารถ 

  ด้านการอ่าน จํานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 47.45  
- นักเรียนที่อ่านไม่คล่อง จํานวน 327 คน  
  พบว่ามีนักเรียนผ่านการประเมิน จํานวน 218 คน  
   คิดเป็นร้อยละ 66.67   

 สิ่งที่เกิดขึ้นจรงิตํ่ากว่าที่คาดหวังคืออะไร 
นักเรียนไม่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการอ่านไม่ออก จํานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 52.55 

และไม่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการอ่านไม่คล่อง จํานวน  109  คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 

 สิ่งที่ได้เรียนรู้และเป็นประโยชน์คืออะไร 
การจัดกิจกรรมของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สามารถใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาผลสมัฤทธ์ิทางการ 

เรียนด้านทักษะการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1–6 มีวิธีการและขั้นตอนที่สําคัญ ดังน้ี  
1. ประชุมครูผูเ้ก่ียวข้องในการดําเนินโครงการคลินิกภาษาไทย 
2. ดําเนินการคัดกรองนักเรียนด้วยการทดสอบการอ่านรายบุคคลระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 

3. วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการอ่านภาษาไทย 

4. ประชุมครูผูเ้ก่ียวข้อง เพ่ือจัดกลุ่มนักเรียนกลุ่มที่อ่านไมอ่อก อ่านไม่คล่อง เข้าโครงการคลินิก 

ภาษาไทยพัฒนาทักษะการอ่าน 

5. ดําเนินการพัฒนาทักษะการอ่านให้กับนักเรียนกลุ่มที่อ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง ตามตารางเรียน 

ที่กําหนด โดยใช้วิธีการสอนแบบบันไดทักษะสี่ขั้น 

6. ประชุมครูผู้เกี่ยวข้องในการดําเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือประเมินผลการอ่านหลังสิ้นสุดโครงการ 

7. ดําเนินการประเมินผลการอ่านนักเรียนกลุ่มที่อ่านไม่ออก อ่านไม่คลอ่ง เป็นรายบุคคลหลังสิ้นสุด   
โครงการคลินิกภาษาไทย 

8. วิเคราะห์ผลการประเมินการอ่านด้วยการตรวจคะแนนผลการทดสอบการอ่านเพ่ือเปรียบเทียบ 

สรุปผลพัฒนาการอ่านก่อนเข้าโครงการฯ และหลังสิ้นสุดโครงการฯ เพ่ือสรุปอภิปรายผล  
9. รายงานผลการดําเนินโครงการคลินิกภาษาไทย 

อ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง

255 คน
327 คน

121 คน
218 คน

จํานวนทั้งหมด พัฒนาขึ้นและผ่านการประเมิน
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 คิดว่าควรปรับปรุงอะไร วิธีการลด/แก้ความแตกต่างคืออะไร   
การให้ความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งฝ่ายโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนที่ตระหนักถึงความจําเป็นที่จะต้อง 

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิให้ทันกลุ่ม เพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ในวิชาอ่ืน ๆ ซึ่งต้องอาศัยความสามารถในการอ่านทั้งสิ้น 

พร้อมทั้งมีการติดตามผลการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง 

 หากทําต่อไป จะปรับปรุงอะไรให้ดีขึ้น  มีดังต่อไปน้ี  
1. ครูผูส้อนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับอนุบาล ควรทําความเข้าใจให้ตรงกันเพ่ือเตรียม 

ความพร้อมในการพัฒนานักเรียนระดับช้ันอนุบาล ที่จะขึ้นไปเรียนในช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ให้เน้นการจําสระ
และวรรณยุกต์ ออกเสียงและจํารูปเปล่งเสียงอ่านแจกลูก–สะกดคําได้ถูกต้อง รวมถึงฝึกการจับดินสอเขียน
ตัวอักษร (เขียนหัวพยัญชนะ) ใหฝ้ึกไปทิศทางเดียวกัน 

2. ครูผูส้อนควรจะต้องศึกษาหาความรู้ในการสอนหลาย ๆ รูปแบบ และทําความเข้าใจกับรูปแบบต่าง ๆ  
รวมทั้งศึกษาบัญชีคําพ้ืนฐานมาบูรณาการกับคําในหนังสือเรียน เพ่ือพัฒนาจัดทําสื่อหรือแบบฝึกทักษะการอ่าน
หลาย ๆ รูปแบบ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ 

3. ขณะดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูต้องใช้หลักของความรัก ความเมตตาเอ้ืออาทรในการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรยีนที่อ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง และไม่เขา้ใจหลักการอ่านแจกลูกสะกดคํา ดังน้ันระหว่างการใช้สื่อ 
หรือหนังสือฝึกอ่านภาษาไทย อาจพบอุปสรรคในการเรียนรู้ ครูต้องคอยช้ีแนะหรืออธิบายช่วยเหลือนักเรียน
ตลอดเวลา อาจต้องใช้เวลาแนะนํา อธิบาย หรือยกตัวอย่าง ซึ่งครูอาจยึดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 

4. ข้อมูลการคดักรองนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งต่อภายในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนควรดําเนินการ 
อย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา 

4.2 โครงการโรงเรียนคณุธรรม 
 สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการทํางาน 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม มีเป้าหมายเพ่ือ 
สนองพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 “ให้โรงเรียนสร้างคนดี 
ให้แก่บ้านเมือง” การสร้างพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวกและคุณธรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา (ความมีระเบียบวินัย  
ความรับผิดชอบ และ ความสุภาพ) นักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวก จนกลายเป็นนิสัยถาวรและเป็นพฤติกรรม
ปกติที่แสดงออกในชีวิตประจําวัน นักเรียน ครู และบุคลากรได้รับความรู้ ฝึกทักษะ และ เกิดประสบการณ์ 
 สิ่งที่เกิดขึ้นจรงิสูงกว่าที่คาดหวังคืออะไร 

จากการที่โรงเรียนได้เข้าร่วมการประเมิน การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ตามโครงการ  
“โรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี เทิดไท้องค์ราชัน” ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นครั้งแรกผลการประเมินที่ได้รับ 
คือ ระดับเพชร ที่คะแนน 33.00 จากคะแนนเต็ม 35 คะแนน 
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 สิ่งที่เกิดขึ้นจรงิตํ่ากว่าที่คาดหวังคืออะไร 
ครู และ บุคลากรบางส่วนแสดงพฤติกรรมเพิกเฉย คิดว่ามิใช่หน้าที่ของตนเอง ขาดความตระหนัก และขาดการ 

มีส่วนร่วมในการอบรมดูแลนักเรียนเพ่ือช่วยกันสร้างความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และ ความสุภาพ 
ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน 
 สิ่งที่ได้เรียนรู้และเป็นประโยชน์คืออะไร 

นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนชลประทานวิทยา โดยพ้ืนฐานเป็นผู้ที่ได้รับการบ่มเพาะทางพฤติกรรม 
และจิตใจ ให้เป็นผู้มีคุณธรรมท่ีดี มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และ ความสุภาพอย่างต่อเน่ืองตลอดมาจึงส่งผล
ให้การประเมินได้รับรางวัลในระดับเพชร นอกจากน้ีครูได้เรียนรูแ้นวทางและกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
6 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู แกนนํา และนักเรียนแกนนํา 
2. กิจกรรมจัดทําแผนและโครงงานคุณธรรม 
3. กิจกรรมนิเทศติดตาม 
4. กิจกรรมรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานครบ 6 เดือน และครบปี 
5. กิจกรรมประเมินผลการเปลี่ยนพฤติกรรมในโรงเรียน 
6. การบริหารจัดการกิจกรรม 
ขั้นตอนการค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนชลประทานวิทยา ที่ประกอบด้วย 
1. ค้นหาปัญหา 
2. ค้นหาสาเหตุของปัญหา 
3. กําหนดพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก 
4. กําหนดคุณธรรมในการแก้ปัญหา 
5. กําหนดคุณธรรมเป้าหมาย 
6. จัดทําตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ 

 คิดว่าควรปรับปรุงอะไร วิธีการลด/แก้ความแตกต่างคืออะไร 
การขับเคลื่อนของโรงเรียนที่มีนักเรียนจํานวนมากกว่า 6,500 คน รวมถึงครูและบุคลากรมากกว่า 400 คน 

ไปพร้อมกันน้ัน การสร้างความเข้าใจและพร้อมจะขับเคลื่อนไปด้วยกันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา แต่ก็คงไม่เกิน
ความสามารถถ้าทุกคนพร้อมใจกัน เพราะเช่ือมั่นว่านักเรียนครู และบุคลากร พร้อมจะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง 
เพ่ือไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดแก่ตนเองและโรงเรียน อาจต้องใช้เวลาใช้การสื่อสาร สร้างความเข้าใจท่ีชัดเจน สร้างความรัก
และ ผูกพัน ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร สร้างทีมงานที่มีคุณภาพด้วยระบบเครือข่ายของแต่ละภาคส่วน  
สร้างความเข้าใจ เห็นคุณค่าและยอมรับเป้าหมายน้ัน ๆ จะส่งผลให้การดําเนินงานประสานไปในทิศทางเดียวกัน 
สร้างพ้ืนฐานความเชื่อมั่นที่มีต่อสถาบัน และเช่ือมั่นในความสามารถ ความสําคัญของแต่ละบุคคลว่าตนเองเป็น
กําลังสําคัญ ในการสร้างวัฒนธรรม คุณธรรม อัตลักษณ์ของโรงเรียนชลประทานวิทยาได้อย่างย่ังยืน 
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 หากทําต่อไป จะปรับปรุงอะไรให้ดีขึ้น 
1. สร้างความเข้มแข็งของเครอืข่าย กลุ่มบุคลากรทุกฝ่ายทีม่ีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียน 
2. ระบบการสือ่สารเชิงบวกที่ลงสู่กลุม่/เครือข่าย 
3. สร้างความตระหนัก ทัศนคติ ความรักและความผูกพันต่อสถานศึกษา 

 
 
 

 
 

5. ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
5.1 มีหลักสูตรที่ทันต่อยุคสมยัแห่งเทคโนโลยี มีการใช้แอพพลิเคช่ันในการบริหารการเรียน  
     การสอนทีเ่น้นผู้เรียนให้มคีวามรู้ด้านเทคโนโลยี (ICT) 
5.2 ระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ ที่ครูและบุคลากรทุกคนมีความเข้าใจ  
     และความมุ่งมั่นต่อ “เป้าหมายเดียวกัน” คือ การสร้างคุณภาพของผู้เรียน 
5.3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในสังคมควบคู่คุณธรรม  
     เพ่ือให้นักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดสร้างความสําเร็จให้กับชีวิต 
      ด้วยการประกอบสัมมาอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในอนาคต 
5.4 จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมและวัฒนธรรมได้แก่ โครงการพัฒนาทางด้านภาษา 
     พัฒนาทักษะการอ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง ได้แก่ โครงการคลินิกภาษาไทยอย่างมีส่วนร่วม   
     รวมทั้งโครงการพัฒนาทางด้านการอบรมจริยธรรม 

6. โรงเรียนได้ดําเนนิงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
6.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาการของผู้เรียนที่เน้นทักษะการวิจัย หรือการทําโครงงาน 
6.2 การเสริมทักษะผู้เรียนด้านดิจิทัล (Coding) 
6.3 มุ่งพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานคุณธรรม 

 
 
 

ลงนาม................................................................. 
(นางสาวนิตยา  เทพอรุณรัตน์) 

ผู้อํานวยการโรงเรียนชลประทานวิทยา 
วัน................เดือน.........................................พ.ศ…………… 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐาน 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 
1.1 โรงเรียนชลประทานวิทยา  รหัสโรงเรยีน 1112100090 

ที่ต้ังเลขที่ 201 หมู่ 1 ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 เน้ือที่ 62 ไร่  
3 งาน 33 ตารางวา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 0-2583-4047 โทรสาร 
0-2962-3552 e-mail : cpwschool@hotmail.com Website : www.cpw.ac.th ได้รับอนุญาตจัดต้ังเมื่อ 
6 กรกฎาคม 2498 เปิดสอนระดับช้ันเตรียมอนุบาลปีที่ 1 ถึงช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตพื้นที่บริการ สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จํานวนนักเรียน 6,564 คน จํานวนบุคลากรโรงเรียน 391 คน 

ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  
 นิติบุคคล สวัสดิการกรมชลประทาน 

ประเภทโรงเรยีน 
 สามัญปกติ 

ประวัติโรงเรียนชลประทานวิทยา 

โรงเรียนชลประทานวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ก่อต้ังในปี พ.ศ.2498  
โดยหม่อมหลวงชูชาติ กําภู อดีตอธิบดีกรมชลประทาน บนพ้ืนที่ 62 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา เริ่มเปิดทําการเมื่อ
วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2498 ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีผู้จัดการโรงเรียน 
คนแรกคือ หม่อมหลวงถาวร สนิทวงศ์ และ ครูใหญ่คนแรกคือ นายโกศล ภาสวนิช มีอาคารเรียนเป็นอาคารไม้
ช้ันเดียวจํานวน 2 อาคาร อยู่ในบริเวณกรมชลประทานปากเกร็ดใกล้ ๆ กับที่ต้ังโรงพยาบาลชลประทานในปี 
พ.ศ.2502 ย้ายโรงเรียนมาอยู่บริเวณพ้ืนที่ตรงข้ามกรมชลประทาน บนพ้ืนที่ 62 ไร่ ปีการศึกษา 2521 เริ่มมีพิธี
ไหว้ครูในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2521 รวมกับทําพิธีบวงสรวงเทพารักษ์ประจําโรงเรียน (ศาลพ่อปู่ชัยมงคล) 
และพระพุทธวิทโยทัย เป็นประจําทุกปี ปัจจุบันเปิดทําการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาล-
อนุบาล 3) และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6) 
 
ตราประจําโรงเรียน 

พระพิรุณ/พระวรุณ  เป็นตัวแทนของฝนเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของกรมชลประทาน 
เมฆ    เป็นบ่อเกิดของนํ้าทําให้เกิดความชุ่มฉ่ําเย็น 
บ่วงบาศพัดโบก  เป็นสัญลักษณก์ารพัดพาเอาความเย็นเข้ามาในโรงเรียน 
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สิ่งสักการะบูชา 

 
 
 
 

 
 
            พระพุทธวิทโยทัย                   ศาลพ่อปู่ชัยมงคล            อนุสาวรีย์ ม.ล.ชูชาติ กําภู 
สีประจําโรงเรียน 

สีชมพู หมายถงึ ต้นไม้ประจําโรงเรียน   สีนํ้าเงิน หมายถึง สีของกรมชลประทาน 
ต้นชมพูพันธ์ุทิพย์   

                                       
 

แผนที่โรงเรียน 

สถานที่ต้ัง เลขที่ 201 หมู่ที ่1 ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 
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ข้อมูลผู้บริหาร 

 
 
 
 
 

ลําดับผู้จัดการโรงเรียนชลประทานวิทยา ต้ังแต่เริ่มก่อต้ังจนถึงปัจจุบัน 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง ระยะเวลาที่อยู่ในตําแหน่ง 

1 หม่อมหลวงถาวร  สนิทวงศ ์ ผู้จัดการ มิ.ย. 2498 - 30 มิ.ย. 2501 

2 นายประหยัด  ไพทีกุล ผู้จัดการ 1 ก.ค. 2501 - 31 ต.ค. 2530 

3 นายวีระ  พุ่มวิเศษ ผู้จัดการ 1 พ.ย. 2530 - 31 ต.ค. 2531 

4 นายวิเนตร  สัตตวัตรกุล ผู้จัดการ 1 พ.ย. 2531 - 2 พ.ย. 2536 

5 นายเลอศักด์ิ  ริ้วตระกูลไพบูลย์ รักษาการผู้จัดการ 3 พ.ย. 2536 - 30 ก.ย. 2537 

6 นายสมโพธน์  สุขุมพานิช ผู้จัดการ 1 ต.ค. 2537 - 30 ก.ย. 2538 

7 นายชุมพล  อินทรานุกูล ผู้จัดการ 1 ต.ค. 2538 – 30 เม.ย. 2543 

8 นายวิทยา  สมาหาร ผู้จัดการ 1 พ.ค. 2543 – 30 เม.ย. 2557 

9 นายจรูญ  พจน์สุนทร ผู้จัดการ 1 พ.ค. 2557 – 31 ต.ค. 2559 

10 นายเลอศักด์ิ  ริ้วตระกูลไพบูลย์ ผู้จัดการ 1 พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน 

ลําดับผู้อํานวยการโรงเรียนชลประทานวิทยา ต้ังแต่เริม่ก่อต้ังจนถึงปัจจุบัน 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง ระยะเวลาที่อยู่ในตําแหน่ง 

1 นายโกศล  ภาสวณิช อาจารย์ใหญ่ 2 มิ.ย. 2498 – 2 ม.ค. 2500 
2 นายช่วง  พิทักษ์จํานง อาจารย์ใหญ่ 3 ม.ค. 2500 – 20 พ.ค. 2500 
3 ขุนชํานาญ  ครุุวิทย์ อาจารย์ใหญ่ 21 พ.ค. 2500 – 31 พ.ค. 2502 
4 นายประหยัด  ไพทีกุล อาจารย์ใหญ่ 1 มิ.ย. 2502 – 4 มิ.ย. 2522 
5 นายไพจิตร  เสง่ียมลักษณ ์ อาจารย์ใหญ่ 5 มิ.ย. 2522 – 15 พ.ค. 2547 
6 นายวิชัย  ซาตะนัย ผู้อํานวยการ 16 พ.ค. 2547 – 14 พ.ค. 2553 
7 นางประพิณพร  เย็นประเสรฐิ ผู้อํานวยการ 17 พ.ค. 2553 – 30 เม.ย. 2557 
8 นางอภิสรา  ธีระมิตร ผู้อํานวยการ 1 พ.ค. 2557 - 31 ธ.ค 2559 
9 นางสาวนิตยา  เทพอรุณรัตน์ ผู้อํานวยการ 1 ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน 
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ข้อมูลผูบ้ริหารและบคุลากรโรงเรียนชลประทานวิทยา ปีการศึกษา 2562 
 

 

ผู้รับใบอนญุาต
(อธิบดีกรมชลประทาน โดยตําแหน่ง) 
ดร.ทองเปลว  กองจันทร ์
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก 
ปัจจุบันดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน   
โทรศัพท์ 02-241-0065 
 
 

 

ผู้จัดการโรงเรยีน
นายเลอศักด์ิ  ริ้วตระกูลไพบลูย์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  M.S.A.E.(Soil& -Water Cong.) Gregcrio ARNETA 
UNIVERSITY FOUNDATION ประเทศฟิลิปปินส์ 
ปัจจุบันดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์  
อดีต อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร       
โทรศัพท ์ 08-4700-0480        
E-mail: lersak_rid@yahoo.com.                   

 

ผู้ช่วยผู้จัดการ
นายชัยรัตน์  เก้ืออรุณ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท 
อดีต รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร       
โทรศัพท ์ 08-4700-477       
E-mail: kchairatk@gmail.com                   
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ที่ปรึกษาผู้จัดการ ด้านบริหารและจัดการศึกษา 
นายธีระพงศ์  นิยมทอง   
วุฒิการศึกษาสูงสุด นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)  
สาขาการโฆษณา มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
รับผิดชอบด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
อดีต ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ 
โทรศัพท ์08-1870-4423   
 
 

 

ที่ปรึกษาผู้จัดการ ด้านการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายสมประสงค์  สิงคชาติ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาสัตววิทยา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อดีต หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
โทรศัพท ์08-1651-3951         
E-mail :  samsen2551@gmail.com             

 

ที่ปรึกษาผู้จัดการ ด้านคณติศาสตร์  
และการจัดการศึกษาโครงการพเิศษ 

นายเผดียง  เสียงสกุล 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รับผิดชอบด้านคณิตศาสตร์ และการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ 
อดีต รองผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
โทรศัพท ์ 08-1777-8449  
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ผู้อํานวยการโรงเรียน และรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 

นางสาวนิตยา เทพอรณุรัตน ์
วุฒิการศึกษาสูงสุด ดุษฎีบัณฑิต  
สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อดีต รองผู้อํานวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
โทรศัพท์ 08-9518- 8470 
E-mail: nittaya.samsen@gmail.com 

 

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาวิชาการ 
นายไตรรัตน์ สุทธเกียรติ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โทรศัพท์ 06-5526-4596 

 

หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรม
นางมยุรี  วงศท์องคํา 
วุฒิการศึกษาสูงสุด อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาศิลปะการละคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
โทรศัพท์ 08-1618-7203 

 

ผู้ประสานงานโครงการเสริมพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
นางกัญญา โตแก้ว 
วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
โทรศัพท์ 08-9220-9129 
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ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจนี 
นายปลิว  ต่อเจริญ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร  
โทรศัพท์ 08-1901-930 

 

ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
นางสาวอัจฉรา ศิริอาชารุง่โรจน ์
ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 
 

รองผู้อํานวยการฝ่ายธุรการ
นางปิยะนุช  แก้วประกอบ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ครุศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
โทรศัพท์ 08-4415-4644 
 

รักษาการรองผู้อํานวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน 
นางวรรฐิญา  โตเสือ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  
ครุศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์ 08-4731-9797 

 

รองผู้อํานวยการฝ่ายปกครอง
นายจรัล เนติ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  
ครุศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
โทรศัพท์ 08-9662-7123  

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริการ
นายคํารณ คงแย้ม 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  
ครุศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
โทรศัพท์ 08-4545-7791 
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โครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนชลประทานวิทยา 

 
 

 
 

โครงสร้างการบริหารงาน โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
กระทรวงศึกษาธิการเปน้ภาษาอังกฤษ (English program) 
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การจัดการเรียนการสอน 

 
 ภาคปกติ ได้รับอนุญาตเมื่อ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2498 
 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ English Program 

(E.P.)  ได้รับอนุญาตเมื่อ ปีการศึกษา 2559 
 โครงการเสริมพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Enrichment Science & Math Project : ESMP) 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับอนุญาตเมื่อ ปีการศึกษา 2560 
 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science-Math Chonprathanwittaya : 

SM-CPW) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับอนุญาตเมื่อ ปีการศึกษา 2561 
 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์มาตรฐานสากลตามแนวทางสถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบริบทโรงเรียนชลประทานวิทยา (ห้องเรียน สสวท.)  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับอนุญาตเมื่อ ปีการศึกษา 2561 

 โครงการห้องเรียนพิเศษอุตสาหกรรมการบิน (Chonprathanwittaya Aviation School : CPW-IAS)  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับอนุญาตเมื่อ ปีการศึกษา 2561 

 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Chonprathanwittaya : Eng-CPW ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 
ได้รับอนุญาตเมื่อ ปีการศึกษา 2562 

 โครงการ Gifted English (G.E.) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับอนุญาตเมื่อ ปีการศึกษา 2562 
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จํานวนห้องเรียน/ผู้เรียนจําแนกตามระดับที่เปิดสอน (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ.2562)   

ระดับก่อนประถมศึกษา 

ระดับท่ีเปิดสอน จํานวนห้องเรียน จํานวนผู้เรียนปกติ รวมจํานวนผู้เรียน 
ห้องเรียนปกติ ชาย หญิง

เตรียมอนุบาล 1 14 11 25 
อนุบาลปีท่ี 1 9 206 163 369 
อนุบาลปีท่ี 2 10 186 189 375 
อนุบาลปีท่ี 3 10 219 180 399 

รวม 30 625 543 1,168 
ระดับประถมศึกษา 

ระดับท่ีเปิดสอน 
จํานวนห้องเรียน 

จํานวนผู้เรียน
ปกติ รวมจํานวน

ผู้เรียน ห้องเรียน
ปกต ิ

ห้องเรียน 
EP 

Gifted
English 

ENG 
CPW 

SM 
CPW 

ชาย หญิง 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 1 2 11 - - 335 251 586
ประถมศึกษาปีท่ี 2 11 2 - - - 303 287 590
ประถมศึกษาปีท่ี 3 11 2 - - - 292 266 558
ประถมศึกษาปีท่ี 4 8 2 2 2 2 302 261 563
ประถมศึกษาปีท่ี 5 10 2 - - 2 300 281 581
ประถมศึกษาปีท่ี 6 11 2 - - - 308 265 573

รวม 52 12 13 2 4 1,840 1,539 3,451
ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 

ระดับท่ีเปิดสอน จํานวนห้องเรียน จํานวนผู้เรียนปกติ รวมจํานวนผู้เรียน 
ห้องเรียนปกต ิ ห้องเรียน EP ห้องเรียน ESMP ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 7 2 3 220 199 419 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 6 2 3 208 200 408 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 7 - 3 209 181 390 

รวม 20 4 9 637 580 1,217
ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

ระดับท่ีเปิดสอน จํานวนห้องเรียน 
จํานวนผู้เรียน

ปกติ 
รวมจํานวน

ผู้เรียน 
ห้องเรียนปกต ิ ห้องเรียน สสวท. ห้องเรียนอุตสาหกรรมการบิน ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 5 1 2 140 132 272
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 5 1 1 130 135 265
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 4 - - 89 102 191

รวม 14 2 3 359 369 728
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1.3 จํานวนครูและบคุลากรทางการศึกษา   
1.3.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศกึษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหน่ง 

ประเภท/ตําแหน่ง 
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ตํ่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้รับใบอนุญาต 1 1
- ผู้จัดการ 1  1
- ผู้ช่วยผู้จัดการ 1  1
- ท่ีปรึกษาผู้จัดการ 3  3
- ผู้อํานวยการ 1 1
- ท่ีปรึกษาโครงการ 5  5
- รอง/ผู้อํานวยการ 4  4

รวม  4 10 2 16 
2. ผู้สอนการศกึษาปฐมวัย      

- ครูบรรจ ุ 61 10  71
- ครูต่างชาต ิ  

3. ผู้สอนการศกึษาข้ันพื้นฐาน      
ระดับประถมศึกษา      

- ครูบรรจ ุ 126 16  142
- ครูต่างชาต ิ  5

ระดับมัธยมศึกษา      
- ครูบรรจ ุ 85 9  94
- ครูต่างชาติ   

รวม  272 35  312 
4. บุคลากรทางการศึกษา (ฝา่ยสนับสนุน)  31   31 
5. อ่ืน ๆ (ระบ)ุ...      

- เจ้าหน้าท่ี 5 23  28
- ลูกจา้งประจํา 1 3  4

รวม 6 26   32 
รวมทั้งสิน้ 12 333 45 2 391 

 
 
 
 
 0

400

กราฟแสดงจํานวนบุคลากร

ผู้บริหาร 16 คน
ครู 312 คน

บุคลการ 31 คน
เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ 32 คน
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สรุปอัตราส่วน 

ระดับปฐมวัย 
จํานวนผู้เรียนต่อครู    1 : 17 
จํานวนผู้เรียนต่อห้อง  1 : 39 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ระดับประถมศึกษา 

จํานวนผู้เรียนต่อครู    1 : 26 
จํานวนผู้เรียนต่อห้อง  1 : 40 

ระดับมัธยมศกึษา 
จํานวนผู้เรียนต่อครู    1 : 11 
จํานวนผู้เรียนต่อห้อง  1 : 40 

 
1.3.2 สรุปจํานวนครูผูส้อน จําแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จํานวนครูผู้สอน

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก

ปฐมวัย 44 27 - - - -
ภาษาไทย - - 15 8 11 -
คณิตศาสตร ์ - - 12 12 11 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 13 5 13 1
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - - 8 7 7 5
สุขศึกษาและพลศึกษา - - 10 - 8 -
ศิลปะ - - 9 - 4 1
การงานอาชีพ - - 13 2 9 3
ภาษาต่างประเทศ - - 19 3 10 -

รวม 44 27 99 37 73 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอนตรงเอก 74% 
สอนไม่ตรงเอก 26% 

44 คน 

99 คน
73 คน

216 คน

27 คน 37 คน
12 คน

76 คน

0

50

100

150

200

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวม

กราฟแสดงจํานวนครูท่ีสอนตรงเอกและไม่ตรงเอก
สอนตรงเอก
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1.3.3 สรุปจํานวนครูผูส้อนกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จํานวนครูผู้สอน

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
  กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ และ เนตรนารี 5 2
- ยุวกาชาด - -
- ผู้บําเพ็ญประโยชน์ - -
- รักษาดินแดน (ร.ด.) - 3
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 56 53
- อ่ืนๆ...ให้ระบุ - -

   กิจกรรมแนะแนว 4 3
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - -

รวม 65 61
 

1.3.4 สรุปจํานวนครูและบคุลากรทางลูกเสือ เนตรนาร ียุวกาชาดและผู้บาํเพ็ญประโยชน ์
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ 

ผู้บําเพ็ญประโยชน์ 
จํานวนผู้บังคบับญัชา 

จํานวนวุฒิทางลกูเสือ การจัดต้ังกองลูกเสือ
มีวุฒิ ไม่มีวุฒิ จัดต้ัง ไม่จัดต้ัง

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง 2 2 - - -
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  3 3 - - -
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 2 2 - - -
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - - -
ยุวกาชาด - - - - -
ผู้บําเพ็ญประโยชน์ - - - - -

รวม 7 7 - - -
 
    
 
 

1.3.5 สรุปจํานวนครูที่ทาํหน้าทีค่ัดกรอง และนักเรียนทีมี่ความต้องการจําเป็นพิเศษ 
                   (กรณีโรงเรียนมีนักเรยีนพิเศษเรียนร่วม) : ไม่มี  
 

1.3.6 สรุปจํานวนครูทีเ่ข้ารบัการอบรมเก่ียวกับโรงเรียนคุณธรรม 
จํานวนครูทีเ่ขา้รับ 

การอบรม 
หน่วยงานท่ีเขา้รับการอบรม ปีการศึกษา  

4 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี 2562 



26 
 

 

2. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ปรัชญา “สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้คู่คุณธรรม” 
วิสัยทัศน ์ “ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมดี มีคณุธรรม น้อมนําศาสตร์พระราชา”
เอกลักษณ ์ “สิ่งแวดล้อมดี เทคโนโลยีนํา ก้าวล้ําวิชาการ” 
อัตลักษณ ์ “เรียนดี มีวินัย ใฝ่คณุธรรม”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พันธกิจ 

ระดับปฐมวัย 

1. ปลูกจิตสํานึกให้นักเรียนมคีุณธรรม  จริยธรรมและมมีาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสตูร 
    การศึกษาปฐมวัย พุทธศกัราช 2560 รวมทั้งอัตลักษณ์ และเอกลกัษณ์ของโรงเรียน 
2. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
3. ปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริมบุคลากรจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญผ่านการเล่นและกิจกรรมที่หลากหลาย 
    เหมาะสมกับวัย 
5. พัฒนาทรัพยากรด้านการศึกษาแหล่งเรียนรูภ้ายในและภายนอกให้มีบรรยากาศทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู ้
6. พัฒนาระบบบริหารให้มีคณุภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
7. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน มสี่วนร่วม 
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ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นนักประดิษฐ์ดิจิทัล 
2. ยกระดับคณุภาพการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ สู่ความเป็นเลิศ 
3. พัฒนาความสามารถของครูและบุคลากรในการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ในการบริหารโรงเรียน 

ระดับปฐมวัย 

กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีมาตรฐานคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
               การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 รวมทั้งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมทักษะที่จาํเป็นต่อการดํารงชีวิตประจําวัน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือนําไปสู่เป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ 5 จดัสภาพแวดล้อมและทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 6 สรา้งองค์กรให้เข้มแข็ง มคีุณภาพด้วยการบริหารแบบมีส่วนรว่ม 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 สรา้งองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสะเต็มศึกษาโดยบูรณาการกับนวัตกรรม 
               และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือพัฒนานักเรียนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาห้องเรียน แหล่งเรียนรูท้ีเ่อ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ ความสามารถของครูและบุคลากรในการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานราชการและเอกชนตลอดจนสถาบันการศึกษา 
              เครือข่ายต่างประเทศ 
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3. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา 
กลยุทธ์
ตาม
แผนฯ
ของ

โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสําเร็จ
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

***
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จํานวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย    

กลยุทธ์
ที่ 1 

โครงการเด็กดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

1,140 ยอด
เยี่ยม 

96.00 ยอด
เยี่ยม 

มฐ. 1.2
มฐ. 1.3 
มฐ. 3.1 
มฐ. 3.2 

กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 1

กลยุทธ์
ที่ 2 

1.โครงการส่งเสริมประสบการณ์
การเรียนรู้ 

1,140 ยอด
เยี่ยม 

96.00 ยอด
เยี่ยม 

มฐ. 1.3
มฐ. 1.4 
มฐ. 2.4 
มฐ. 3.2 
มฐ. 3.3 

กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 4

2.โครงการหนูทําได้ 1,140 ยอด
เยี่ยม 

97.00 ยอด
เยี่ยม 

มฐ. 1.1
มฐ. 1.2 
มฐ. 1.4 
มฐ. 2.1 
มฐ. 3.2 

กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 9

กลยุทธ์
ที่ 3 

โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ 1,140 ยอด
เยี่ยม 

97.00 ยอด
เยี่ยม 

มฐ. 1.4
มฐ. 2.3 
มฐ. 3.1 
มฐ. 3.2 

กลยุทธ์ที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 3

กลยุทธ์
ที่ 4 

โครงการพัฒนาบุคลากรแผนก
ปฐมวัย 

71 ยอด
เยี่ยม 

97.00 ยอด
เยี่ยม 

มฐ. 2.1
มฐ. 2.2 
มฐ. 2.3 
มฐ. 2.6 

กลยุทธ์ที่ 7 ตัวชี้วัดที่ 5

กลยุทธ์
ที่ 5 

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่
ห้องเรียนคุณภาพ 

1,140 ยอด
เยี่ยม 

97.00 ยอด
เยี่ยม 

มฐ. 2.4
มฐ. 2.5 
มฐ. 3.3 

กลยุทธ์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2

กลยุทธ์
ที่ 6 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้านวิชาการ 

71 ยอด
เยี่ยม 

98.00 ยอด
เยี่ยม 

มฐ. 2.4
มฐ. 2.5 
มฐ. 3.3 

กลยุทธ์ที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 10

2.โครงการประกันคุณภาพ
ภายใน 

1,140 ยอด
เยี่ยม 

96.00 ยอด
เยี่ยม 

มฐ. 2.6
มฐ. 3.1 

กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 2

กลยุทธ์
ที่ 7 

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
 
 
 
 

1,140 ยอด
เยี่ยม 

97.00 ยอด
เยี่ยม 

มฐ. 2.1
มฐ. 2.6 
มฐ. 3.4 

กลยุทธ์ที่ 7 ตัวชี้วัดที่ 9
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กลยุทธ์
ตาม
แผนฯ
ของ

โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสําเร็จ
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

***
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จํานวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน    

กลยุทธ์
ที่ 1 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะทางภาษาไทยและพัฒนา
ศักยภาพเพ่ือการแข่งขัน 

97 ยอด
เยี่ยม 

100.00 ยอด
เยี่ยม 

มฐ. 1.2
มฐ. 3.2 

กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2

2. โครงการแข่งขันทาง
คณิตศาสตร์ 

1,945 ยอด
เยี่ยม 

90 ยอด
เยี่ยม 

มฐ. 1.1
มฐ. 3.3 

กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3

3. โครงการเสริมพลังคลินิก
ภาษาไทยอย่างมีส่วนร่วม 

3,438 ยอด
เยี่ยม 

97.00 ยอด
เยี่ยม 

มฐ. 1.1
มฐ. 1.2 

กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 9

4. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 3,447 ยอด
เยี่ยม 

97.00 ยอด
เยี่ยม 

มฐ. 1.1
มฐ. 1.2 

กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 9

5. โครงการพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์สู่
ความเป็นเลิศ 

3,451 ดีเลิศ 90.00 ยอด
เยี่ยม 

มฐ. 1.1
 

กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2,3

6. โครงการสร้างและพัฒนา
เคร่ืองมือวัดด้านการคิด 

24 ยอด
เยี่ยม 

100.00 ยอด
เยี่ยม 

มฐ. 1.1
 

กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3,4

7. โครงการส่งเสริมและแข่งขัน
ทักษะด้านนาฏศิลป์ไทย 
 (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน) 

3,451 ยอด
เยี่ยม 

100.00 ยอด
เยี่ยม 

มฐ. 1.2
มฐ. 3.1 
มฐ. 3.2 
มฐ. 3.3 
มฐ. 3.4 
มฐ. 3.5 

กลยุทธ์ที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 1,2

8. โครงการสอนเสริมด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ 

3,278 ยอด
เยี่ยม 

85.00 ดีเลิศ มฐ. 1.2
มฐ. 3.2 

กลยุทธ์ที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 1,2

9. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านดนตรีไทยและดนตรีสากล 

1,848 ยอด
เยี่ยม 

95.00 ยอด
เยี่ยม 

มฐ. 1.1
มฐ. 1.2 
มฐ. 3.1 
มฐ. 3.3 

กลยุทธ์ที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 1,2

กลยุทธ์ 
ที่ 2 

1. โครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือนเตือน
ความจํา 

1,128 ยอด
เยี่ยม 

100.00 ยอด
เยี่ยม 

มฐ.1 กลยุทธ์ที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 2,3

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพให้กับนักเรียนเข้าสู่  
สอวน. คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

40 ยอด
เยี่ยม 

95.00 ยอด
เยี่ยม 

มฐ. 1.1
มฐ. 1.2 
มฐ. 3 

กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2

3. โครงการวันวิชาการ
 

5,424 ยอด
เยี่ยม 

100.00 ยอด
เยี่ยม 

มฐ. 1.1
มฐ. 1.2 
มฐ. 3 

กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 2

4. โครงการพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ด้วยสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) 

1,945 ยอด
เยี่ยม 

100.00 ยอด
เยี่ยม 

 

มฐ. 1.1
มฐ. 2.1 

กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 6
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กลยุทธ์
ตาม
แผนฯ
ของ

โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสําเร็จ
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จํานวน) คุณภาพ ปริมาณ 

(ร้อยละ) คุณภาพ 

กลยุทธ์ 
ที่ 2 
(ต่อ) 

5 โครงการมหกรรมแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะ
คอมพิวเตอร์ 

728 ยอด
เยี่ยม 

100.00 ยอด
เยี่ยม 

มฐ. 1.1 กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ 
(นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์) 

5,424 ยอด
เยี่ยม 

90.00 ยอด
เยี่ยม 

มฐ. 1.1
มฐ. 3.1 

กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2,3

กลยุทธ์
ที่ 3 

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กลุ่มสาระฯสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนกประถมศึกษา 

5,424 ยอด
เยี่ยม 

95.00 ยอด
เยี่ยม 

มฐ. 1.1
มฐ. 3.1 

กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1

2. โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมกับฝ่ายปกครอง 

5,424 ยอด
เยี่ยม 

100.00 ยอด
เยี่ยม 

มฐ. 1.2
 

กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1

3. โครงการฝึกตัวแทนสวดมนต์
ยาวระหว่างเข้าพรรษาและกล่าว
นําบทไหว้ครู 

728 ยอด
เยี่ยม 

100.00 ยอด
เยี่ยม 

มฐ. 1.2 กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1

4. โครงการน้อมนําศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5,424 ยอด
เยี่ยม 

98.00 ยอด
เยี่ยม 

มฐ. 1.1
มฐ. 1.2 
มฐ. 3.1 
มฐ. 3.2 

กลยุทธ์ที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 2

กลยุทธ์
ที่ 4 

1. โครงการแข่งขันกีฬา
ชลประทานวิทยาเกมส์ 

5,424 ยอด
เยี่ยม 

100.00 ยอด
เยี่ยม 

มฐ. 1.2 กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1

2. โครงการจัดจ้างวิทยากรพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์สําหรับ
ห้องเรียนพิเศษ สสวท. 

27 ดีเลิศ 100.00 ยอด
เยี่ยม 

มฐ. 1.1
 

กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2

3. โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ
พืชและระบบปฏิกรณ์ชีวภาพ 
(Bio reactor) 

1,140 ยอด
เยี่ยม 

100.00 ยอด
เยี่ยม 

มฐ. 1.1 กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2

กลยุทธ์
ที่ 5 

1. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการใช้ส่ือ/นวัตกรรม
เทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์พัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ 

3,000 ยอด
เยี่ยม 

100.00 ยอด
เยี่ยม 

มฐ. 1.2
มฐ. 2 

กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 10

2. โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนทุก
กลุ่มสาระฯ 
 
 
 
 

3,451 ยอด
เยี่ยม 

100.00 ยอด
เยี่ยม 

มฐ. 2.1
มฐ. 2.2 

กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 9
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กลยุทธ์
ตาม
แผนฯ
ของ

โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสําเร็จ
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จํานวน) คุณภาพ ปริมาณ 

(ร้อยละ) คุณภาพ 

กลยุทธ์
ที่ 5 
(ต่อ) 

3. โครงการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning 
Community) เพ่ือพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

407 ยอด
เยี่ยม 

95 ยอด
เยี่ยม 

มฐ. 1.1
มฐ. 3.2 

กลยุทธ์ที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 6

4. โครงการนิเทศภายใน 8 กลุ่ม
สาระฯ และ 1 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

231 ยอด
เยี่ยม 

90.00 ยอด
เยี่ยม 

มฐ. 3.4
มฐ. 3.5 

กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3

กลยุทธ์
ที่ 6 

1. โครงการอบรมทักษะกระบวน
สอนภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษ
ที่ 21 (ใหม่) 

22 ยอด
เยี่ยม 

95.00 ยอด
เยี่ยม 

มฐ. 2.2
 

กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 7

2. โครงการอาหารเสริม (นม) 5,424 ยอด
เยี่ยม 

100.00 ยอด
เยี่ยม 

มฐ. 1.2 กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 2

3. โครงการ Math Day 1,945
 

ยอด
เยี่ยม 

90.00 ยอด
เยี่ยม 

มฐ. 1.2
มฐ. 3.1 

กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3

 
 
***  ยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเอกชน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 
กลยุทธ์ตามแผนฯของโรงเรียน อยู่ท่ีหน้า 27 

 
*** มาตรฐานระดับปฐมวัย อยู่ท่ีส่วนท่ี 3 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ังสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และ เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
     ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

***  ตัวชี้วัดประเด็นการติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ท่ี ข้อ 7 หน้า 50 
1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
2. การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทํา 
3. การจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning 
4. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นข้ันตอน (Coding) 
5. การพัฒนาครูให้มีความชํานาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์(Coding) 
6. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 

6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการสื่อสารและเพ่ิมทักษะสําหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 
9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ภาษาอ่ืน 
10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ 
 
*** มาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยู่ท่ีส่วนท่ี 3 
1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1.6 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ แหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชงิบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 
4.1 ระดับปฐมวัย  

ผลการพัฒนาเด็ก 

ผลพัฒนาการด้าน จํานวนเด็กทั้งหมด 
ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

1. ด้านร่างกาย 1,140 1,082 94.91 58 5.09 - -
2. ด้านอารมณ์-จิตใจ 1,140 1,117 98.00 23 2.00 - -
3. ด้านสังคม 1,140 1,117 98.00 23 2.00 - -
4. ด้านสติปัญญา 1,140 1,105 97.00 35 3.00 - -

  
4.2 ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

วิชา 
จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จํานวน 
นักเรียน    
ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ    
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ 
(O-NET) 

***
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

***
แปลผล 

พัฒนาการ
เทียบกับ 
ร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร์ 570 570 32.9 43.92 45.49 40.7 -4.79 -10.53 ไม่มี
พัฒนาการ 

วิทยาศาสตร์ 570 570 35.55 46.77 48.12 43.53 -4.59 -9.54 ไม่มี
พัฒนาการ 

ภาษาไทย 570 570 49.07 54.33 63.33 56.15 -7.18 -11.34 ไม่มี
พัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 570 570 34.42 48.18 53.21 48.29 -4.92 -9.25 ไม่มี
พัฒนาการ 

***   (4)  =   (3) – (2)   กรณีที่มผีลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
***   (5)  =   (4) x 100   ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
                    (2) 
***  (6)  การแปลผลพฒันาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ต้ังแต่ 3.00 ข้ึนไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 

มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มพีัฒนาการแต่ไม่ถึงรอ้ยละ 3” 
   มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มพีัฒนาการ” 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

วิชา 
จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จํานวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ
ประเทศ    
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ 
(O-NET) 

***
ผลต่าง 
คะแนน
เฉล่ีย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนน
เฉล่ีย 
(5) 

***
แปลผล 

พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร์ 390 390 26.73 35.59 34.33 34.84 0.51 1.49 
มีพัฒนาการ
แต่ไม่ถึง 
ร้อยละ 3 

วิทยาศาสตร์ 390 390 30.07 37.86 39.97 32.97 -7 -17.51 ไม่มีพัฒนาการ
ภาษาไทย 390 390 55.14 58.7 64.55 63.57 -0.98 -1.52 ไม่มีพัฒนาการ

ภาษาอังกฤษ 390 390 33.25 37.98 34.48 42.42 7.94 23.03 มีพัฒนาการ 
***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีท่ีมีผลต่างคะแนนเฉล่ีย (4)  ติดลบ ให้ใส่เคร่ืองหมายลบ  
***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย (5)  ให้ใส่เคร่ืองหมายลบ   
       (2) 
***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
        มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถงึร้อยละ 3” 
   มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

วิชา 
จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จํานวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ   
 ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ 
(O-NET) 

***
ผลต่าง 
คะแนน
เฉล่ีย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

***
แปลผล

พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3 

(6) 
2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร์ 190 190 25.41 30.93 40.51 28.82 -11.69 -28.86 
ไม่มี

พัฒนาการ 

วิทยาศาสตร์ 190 190 29.2 35.08 35.65 30.72 -4.93 -13.83 
ไม่มี

พัฒนาการ 

ภาษาไทย 190 189 42.21 58.93 59.21 49.73 -9.48 -16.01 
ไม่มี

พัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 190 190 29.2 38.19 41.09 35.50 -5.59 -13.60 
ไม่มี

พัฒนาการ 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

190 190 35.7 40.52 41.13 40.66 -0.47 -1.14 
ไม่มี

พัฒนาการ 

***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีท่ีมีผลต่างคะแนนเฉล่ีย (4)  ติดลบ ให้ใส่เคร่ืองหมายลบ  
***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย (5)  ให้ใส่เคร่ืองหมายลบ   
      (2) 
***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” มีค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ีย (5) 0.1 – 2.99  

แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” มีค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ีย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
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จํานวนและร้อยละของนักเรยีนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นปีการศึกษา 2562 

ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู/้รายวิชา 

 

ป.1 ป.2 ป.3 

จํานวน
นักเรียน 

จํานวน
นักเรียนท่ีมี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จํานวน
นักเรียน 

จํานวน
นักเรียนท่ี
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จํานวน
นักเรียน 

จํานวน
นักเรียนท่ี
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 585 560 95.73 583 494 84.73 557 486 87.25
คณิตศาสตร์ 585 493 84.27 583 528 90.57 557 457 82.05
วิทยาศาสตร์ 585 570 97.44 583 469 80.45 557 467 83.84
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 585 551 94.19 583 583 100.00 557 486 87.25
ประวัติศาสตร์ 585 468 80.00 583 400 68.61 557 556 99.82
สุขศึกษาและพลศึกษา 585 555 94.87 583 583 100.00 557 537 96.41
ศิลปะ 585 583 99.66 583 546 93.65 557 557 100.00
การงานอาชีพ 585 585 100.00 583 583 100.00 557 503 90.31
ภาษาต่างประเทศ 585 580 99.15 583 499 85.59 72 72 100.00
รายวิชาเพิ่มเติม....     
หนูรักษ์ภาษาไทย 512 483 94.34 511 497 97.26 485 292 60.21
วิทยาศาสตร์หรรษา 471 471 100.00   
สนุกกับวิทย์ 41 41 100.00 511 485 94.91 485 485 100.00
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 73 63 86.30     
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2    72 72 100.00    
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 3       72 72 100.00
ภาษาอังกฤษอ่านและเขียน 544 544 100.00 72 72 100.00 72 72 100.00
ภาษาอังกฤษฟังและพูด 544 544 100.00 72 72 100.00 72 72 100.00
Phonetic1 73 73 100.00     
Phonetic2    72 72 100.00    
Phonetic3       72 72 100.00
หน้าที่พลเมือง 512 512 100.00 511 511 100.00 485 485 100.00
คอมพิวเตอร์ 585 585 100.00 557 557 100.00
ภาษาจีน 585 585 100.00 583 583 100.00 557 557 100.00
Thai civil education 73 73 100.00 72 72 100.00 72 72 100.00

 
 
 
 
 
 
 



38 
 

 

ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู/้รายวิชา 

ป.4 ป.5 ป.6 

จํานวน
นักเรียน 

จํานวน
นักเรียนท่ีมี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จํานวน
นักเรียน 

จํานวน
นักเรียนท่ีมี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จํานวน
นักเรียน 

จํานวน
นักเรียนท่ีมี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 563 376 66.79 579 564 97.41 571 445 77.93
คณิตศาสตร์ 563 366 65.01 579 451 77.89 571 437 76.53
วิทยาศาสตร์ 563 495 87.92 579 528 91.19 571 544 95.27
เทคโนโลยี  (วิทยาการคํานวณ) 563 563 100.00 579 579 100.00   
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 563 516 91.65 579 480 82.90 571 481 84.24
ประวัติศาสตร์ 563 457 81.17 579 472 81.52 571 434 76.01
สุขศึกษาและพลศึกษา 563 563 100.00 579 579 100.00 571 570 99.82
ศิลปะ 563 561 99.64 579 569 98.27 571 509 89.14
การงานอาชีพ 563 563 100.00 579 579 100.00 571 564 98.77
ภาษาต่างประเทศ 563 506 89.88 579 549 94.82 571 464 81.26
รายวิชาเพิ่มเติม....     
คณิตคิดสนุก 425 340 80.00 434 414 95.39 498 414 83.13
คณิตเพิ่มพูน 68 68 100.00 71 71 100.00    
คณิตเข้มข้น 70 38 54.29 74 73 98.65    
Advanced Science 70 70 100.00 74 73 98.65    
วิทยาศาสตร์หรรษา 68 68 100.00   
วิทย์น่ารู้ 357 347 97.20 434 382 88.02 498 448 89.96
วิทยาศาสตร์รอบรู้    71 71 100.00   
วิทยาศาสตร์รอบตัว 68 68 100.00   
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม    73 73 100.00
ภาษาอังกฤษอ่านและเขียน 138 129 93.48 74 66 89.19 73 73 100.00
ภาษาอังกฤษฟังและพูด 138 137 99.28 74 74 100.00 73 70 95.89
อังกฤษหรรษา 357 312 87.39 434 433 99.77 498 465 93.37
รอบรู้ภาษาอังกฤษ 68 68 100.00 71 71 100.00   
การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ 68 68 100.00   
Phonetic 70 70 100.00 74 74 100.00 73 73 100.00
หน้าที่พลเมือง 493 490 99.39 505 505 100.00 498 498 100.00
คอมพิวเตอร์ 495 495 100.00 508 508 100.00 571 571 100.00
Program Robot    71 71 100.00    
Program Robot 1 68 68 100.00    
ภาษาจีน 563 563 100.00 579 579 100.00 571 563 98.60
Thai civil education 70 70 100.00 74 74 100.00 73 73 100.00
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มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

การเรียนรู/้รายวิชา 
 

ม.1 ม.2 ม.3 

จํานวน
นักเรียน 

จํานวน
นักเรียน 

ท่ีมีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จํานวน
นักเรียน 

จํานวน
นักเรียน 

ท่ีมีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จํานวน
นักเรียน 

จํานวน
นักเรียน 

ท่ีมีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 416 358 86.06 407 301 73.96 390 262 67.18
คณิตศาสตร์ 416 219 52.64 407 323 79.36 390 227 58.21
วิทยาศาสตร์ 416 319 76.68 407 343 84.28 390 302 77.44
เทคโนโลยี2 (การออกแบบและ
เทคโนโลยี) 

416 416 100.00 407 387 95.09    

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 416 349 83.89 407 378 92.87 390 359 92.05
ประวัติศาสตร์ 416 390 93.75 407 322 79.12 390 375 96.15
สุขศึกษาและพลศึกษา 416 416 100.00 407 406 99.75 390 389 99.74
ศิลปะ 416 399 95.91 407 403 99.02 390 369 94.62
การงานอาชีพ 416 401 96.39 407 396 97.30 390 389 99.74
ภาษาต่างประเทศ 416 187 44.95 407 312 76.66 390 265 67.95
รายวิชาเพ่ิมเติม     
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่าน 286 199 69.58   
หรรษากับวรรณคดี   265 107 40.38   
ภาษาเชิงสร้างสรรค ์   300 233 77.67
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 286 194 67.83 265 137 51.70 300 153 51.00
คณิตศาสตร์เข้มข้น 130 109 83.85 142 105 73.94 90 54 60.00
คณิตศาสตร์กับชีวิตประจําวัน 17 14 82.35 19 19 100.00 19 19 100.00
วิทยาศาสตร์กับความงาม 286 266 93.01   
วัยรุ่นกับความงาม 130 125 96.15   
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ   142 136 95.77   
แสงและทศันูปกรณ์   265 180 67.92   
พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์   390 371 95.13
ธรณีและอวกาศ   90 89 98.89
ฟิสิกส ์ 17 17 100.00 21 21 100.00 19 19 100.00
เคมี 18 18 100.00 18 18 100.00 18 18 100.00
ชีววิยา 18 18 100.00 20 20 100.00 17 17 100.00
เทคโนโลยีก้าวหน้า   90 90 100.00
การสร้างหนังสืออิเลก็ทรอนิกส ์ 286 286 100.00   
การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เบ้ืองต้น 130 130 100.00   
โปรแกรมสํานักงาน   300 298 99.33
หน้าที่พลเมือง 375 303 80.8 362 362 100.00 300 288 96.00
ภาษาพาสนุก 286 129 45.10   
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 130 116 89.23 310 222 71.61   
ภาษาอังกฤษ 
อ่าน-เขียน 

41 34 82.93 45 39 86.66 300 115 38.33 

Conversation 89 89 100.00 97 97 100.00   
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   97 86 88.66   
Pronunciation 41 39 95.12 45 44 97.78   
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การเรียนรู/้รายวิชา 

ม.1 ม.2 ม.3 

จํานวน
นักเรียน 

จํานวน
นักเรียน 

ท่ีมีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จํานวน
นักเรียน 

จํานวน
นักเรียน 

ท่ีมีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จํานวน
นักเรียน 

จํานวน
นักเรียน 

ท่ีมีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ   90 66 73.33
ภาษาจีน 416 416 100 407 407 100.00 390 390 100.00
ตัดต่อภาพยนต ์   17 17 100.00
การตกแต่งภาพ   265 256 96.60    
IPST-MB   142 140 98.59    
การ์ตูนแอนิเมชั่น   19 19 100.00    
Thai civil Education 41 41 100 45 45 100.00    
เกมสร้างสรรค์ 19 19 100     

 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 

การเรียนรู/้รายวิชา 

ม.4 ม.5 ม.6 

จํานวน
นักเรียน 

จํานวน
นักเรียนท่ี
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จํานวน
นักเรียน 

จํานวน
นักเรียนท่ี
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จํานวน
นักเรียน 

จํานวน
นักเรียนท่ี
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 270 190 70.37 264 197 74.62 190 158 83.16
คณิตศาสตร์ 270 97 35.93 264 122 46.21 190 105 55.26
วิทยาศาสตร์ 270 217 80.37 264 263 99.62 190 150 78.95
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 270 191 70.74 264 205 77.65 190 141 74.21
ประวัติศาสตร์ 270 240 88.89 264 217 82.20   
สุขศึกษาและพลศึกษา 270 237 87.78 264 264 100.00 190 180 94.74
ศิลปะ 270 270 100.00 264 264 100.00 190 160 84.21
การงานอาชีพฯ 270 270 100.00 190 188 98.95
เทคโนโลยี 3  264 263 99.62   
ภาษาต่างประเทศ 270 174 64.44 264 191 72.35 190 186 97.89
รายวิชาอ่ืนเพ่ิมเติม....    
ประวัติวรรณคดี 87 10 11.49   
การพิจรณาวรรณกรรม  90 72 80   
หลักและการใช้ภาษาไทย  46 6 13.04
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 270 139 51.48 264 206 78.03 190 101 53.16
ฟิสิกส ์ 183 64 34.97 174 114 65.52 144 96 66.67
เคมี 169 74 43.79 174 132 75.86 144 83 57.64
ชีววิทยา 169 143 84.62 174 153 87.93 144 110 76.39
การเมืองการปกครองของไทย 101 7 6.93   
หน้าที่พลเมือง 270 227 84.07 264 264 100.00   
พระพุทธศาสนา  264 244 92.42 46 37 80.43
สังคมและวัฒนธรรมไทย  90 68 75.56   
ประวัติศาสตร์ไทย สมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ 

      46 36 78.26 

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 270 197 72.96   
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การเรียนรู/้รายวิชา 

ม.4 ม.5 ม.6 

จํานวน
นักเรียน 

จํานวน
นักเรียนท่ี
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จํานวน
นักเรียน 

จํานวน
นักเรียนท่ี
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จํานวน
นักเรียน 

จํานวน
นักเรียนท่ี
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน  264 241 91.29   
ภาษาอังกฤษในท้องถ่ิน 101 44 43.56   
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์  190 186 97.89
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว  46 21 45.65
กราฟฟิกพื้นฐาน 32 32 100.00   
กราฟฟิก 219 215 98.17   
IPST-Micro Box 19 19 100.00   
สถาปัตย์ 23 23 100.00   
การเขียนโปรแกรม  207 205 99.03   
การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน  30 30 100   
หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  27 27 100   
เทคโนโลยีสารสนเทศ  190 185 97.37
เทเบิลเทนนิส 270 266 98.52   
เปตอง  264 264 100   
กีฬาสากล  190 190 100.00
ภาษาจีน 238 168 70.59 234 218 93.16 190 164 86.32
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 19 19 100.00   
การสืบเสาะหาความรู้ฯวิทยาศาสตร์ 19 19 100.00   
วิทยาศาสตร์ สอวน. 19 11 57.89 27 25 92.59   
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 19 15 78.95 25 19 76.00   
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 32 19 59.38 30 23 76.67   
ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ 36 35 97.22   
วิศวกรรม 29 29 100.00 25 25 100.00   
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 26 26 100.00   
นิติศาสตร ์ 27 27 100.00 25 25 100.00   
เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น 27 27 100.00   
การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบ้ืองต้น  25 25 100.00   
เศรษฐศาสตร์จุลภาค  15 15 100.00   
สถาปัตย์  27 27 100.00   
โครงงาน  27 27 100.00   
ภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน  90 69 76.67   
การดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์  35 35 100.00   
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ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

สมรรถนะ 
จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จํานวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ 
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
สมรรถนะ 

***
ผลต่าง 
คะแนน
เฉล่ีย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนน
เฉล่ีย 
(5) 

***
แปลผล 

พัฒนาการ
เทียบกับ 
ร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

ด้านภาษา
(Literacy) 

557 520 46.46 62.80 61.71 51.23 -10.48 -16.98 
ไม่มี

พัฒนาการ 
ด้านคํานวณ 
(Numer-

acy) 
557 520 44.94 41.47 48.73 47.00 -1.73 -3.55 

ไม่มี
พัฒนาการ 

ด้านเหตุผล 
(reasoning) 

- - - 53.15 55.42 - - - - 

***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มผีลต่างคะแนนเฉล่ีย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
     (2) 
 ***  (6)  การแปลผลพฒันาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ต้ังแต่ 3.00 ข้ึนไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
        มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวา่  “มพีัฒนาการแต่ไม่ถึงรอ้ยละ 3” 
   มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มพีัฒนาการ” 

 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผูเ้รียน (Reading Test : RT) 
เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 

ความสามารถ 
ด้านการอ่าน 

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จํานวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

คะแนนเฉลี่ย   
ระดับ     

ประเทศ     
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ด้านการอ่าน 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉล่ีย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนน
เฉล่ีย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

อ่านรู้เรื่อง 585 548 72.81 76.67 75.95 80.77 4.82 6.35 มีพัฒนาการ

อ่านออกเสียง 585 548 68.50 86.24 75.42 82.41 6.99 9.27 มีพัฒนาการ 
***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มผีลต่างคะแนนเฉล่ีย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
      (2) 
 ***  (6)  การแปลผลพฒันาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ต้ังแต่ 3.00 ข้ึนไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
        มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวา่  “มพีัฒนาการแต่ไม่ถึงรอ้ยละ 3” 
   มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มพีัฒนาการ” 
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สรุปผลการติดตามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศกึษา ปีการศึกษา 2562 จํานวน 191 คน 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยการชลประทาน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันพลศึกษา

โรงเรียนนายสิบทหารบก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจักรพงษ์ภูวนารถ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(กราฟแสดงการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรัฐบาล)
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5. นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี (Innovation /Best Practice ) 

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา
1. Smart farm 

กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ESMP
2. โรงเห็ดอัตโนมัติ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ESMP 
3. Smart home มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ESMP 
4. Smart Condominium มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ESMP 
5. Bin the walker มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ESMP 
6. สวิตปิดเปิดควบคุมระยะไกล มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ESMP 
7. เครื่องเปิดน้ําอัตโนมัติ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ESMP 
8. หนึ่งบาท หนึ่งน้ําใจ หนึ่งการให้  มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
9. สร้างบารมีเพ่ือชีวิต ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
10. โครงการเสริมพลังคลินิกภาษาไทยอย่างมีส่วนร่วม ประถมศึกษาปีท่ี 1 
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มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยรังสิต

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

(กราฟแสดงการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ภาคเอกชน)
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6. รางวัลท่ีสถานศึกษาได้รับ  
ชื่อรางวัล 

ประเภท
รางวัล 

ระดับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
หมาย
เหตุ 

โรงเรียนคุณธรรม นนทบุร ี  
เทิดไท้องค์ราชัน 

ระดับ
เพชร 

เขตพ้ืนที่/
จังหวัด 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นนทบุรี 

-

ผลงานครู 
ที่ ชื่อ-นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล

1. นางสาวอริสา  ชนะศักด์ิ รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 สนง.คณะกรรมการการศึกษาเอกชน

2. นางอักษร พูลศรี รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น”วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 สนง.คณะกรรมการการศึกษาเอกชน

3. นายจรัล  เนติ รางวัลผู้บริหารดีเด่น ปีการศึกษา 2562 สนง.คณะกรรมการการศึกษาเอกชน

4. นายณัฐณกรณ์  พงษ์พัฒนนนท์ รางวัล เพชรน้ําหนึ่ง สนง.ศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี

5. นางสาวปัทมา สุกาญจนะ รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 สนง.ศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี

6. นายธิติวุฒิ แตงไทย รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 สนง.ศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี

7. นางพจณิชา ร่มไทร รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 สนง.ศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี

8. นางวาสนา ศิลาพร รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 สนง.ศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี
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ผลงานนักเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชนะเลิศแสดงบทบาทสมมติไกล่เกล่ียข้อพิพาท
ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.นนทบุรี
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ตารางผลงานนักเรียน 
รางวัลเหรียญทอง และ รางวัลชนะเลิศ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ 
ชั้น 

รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน ผู้ฝึกซ้อม/ควบคุม 

เด็กชายจิระพันธ์  ฤทธิรณ 
เด็กหญิงปุณิกา  ปิยธรรมธาดา 

ป.5/12 
ป.6/10 

ประกวดมารยาทไทย รางวัลเหรียญทอง นางปวีณา  สิทธิพรหม

เด็กหญิงพิชชาพร  เฉลิมพันธ์ 
เด็กหญิงธัญชนก  โอฬาริกเดช 
เด็กหญิงชิตาภา  จันโทกุล 

ป.5/11 
ป.5/11 
ป.5/11 

โครงงานวิทยาศาตร์ประเภทส่ิงประดิษฐ์
ระดับ ป.4 - ป.6 

รางวัลเหรียญทอง นางสุภาภรณ์  แอนกําโภชน์
นายธิติวุฒิ  แตงไทย 

เด็กหญิงญาณิศา  สงวนชาติ 
เด็กหญิงพัฐณัฐช์  ปัญญาอมรรัตน์ 
เด็กหญิงบุญญารักษ์  มณีกุล 

ป.5/12 
ป.5/12 
ป.5/12 

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ รางวัลเหรียญทอง
อันดับ 2 ตัวแทนภาค 

นาวสาวธารารัตน์  พิทยาพล
นางสาวเบญญาภา  เหมือนเอ่ียม 

เด็กหญิงวรัชยา  บุญสู่ ป.4/9 การแข่งขันวาดภาพระบายสี 
ระดับชั้น ป.1 – 3 หัวข้อ “คลองสวยน้ําใส” 

รางวัลเหรียญทอง นางสาวชณินกามาศ พุ่มประดิษฐ์

เด็กหญิงกัญจนจรัส ล้อชัยสัมฤทธิ์ ป.6/7 การแข่งขันวาดภาพระบายสี 
ป.4 – 6 หัวข้อ “จังหวัดของฉัน” 

รางวัลเหรียญทอง นางสาวอรทัย  อดุลย์เดช

เด็กชายวรากรณ์  คลายแสง 
เด็กชายฐปนรรฆ์  จองศรี 

ป.6/9 
ป.5/9 

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนําเสนอ (Presentation) รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 (ตัวแทนระดับภาค) นางสาวภัทลดา  หมัดยอดิเซน

เด็กชายศุภกิตติ์  วรรณโชติ ป.6/11 คัดลายมือส่ือภาษาไทย ป.4-6 รางวัลเหรียญทอง นางสาวสุกฤตา จันทร์งาม
เด็กหญิงสุภาพร  เจริญภักตร์ ป.6/11 เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเร่ืองจากภาพ ป.4-6) รางวัลเหรียญทอง นางสาวพลอยนารี  อินทะชิต
เด็กชายปกรณ์  ธุระกิจ ป.3/11 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 

ป.1-3 
รางวัลเหรียญทอง นางสาวศิราภรณ์  เกตุเนตร

เด็กชายธนาดุล  ตรีโอษฐ์ ป.6/10 การแข่งขัน Spelling Bee
 ป.4-6 

รางวัลเหรียญทอง นางสาวลัดดาวัลย์  สนธิพงษ์

เด็กชายธัชนนท์  เชาวน์วรนันท์ ป.5/12 การแข่งขัน Multi Skills Competition รางวัลเหรียญทอง นางสาววราภรณ์ ณ ลําปาง
เด็กหญิงชัญญกัญญ์ ปพนพัทธนันท์ 
เด็กชายนิติกร  อยู่เปรม 
เด็กหญิงจินต์จุฑา  พิชัยฤกษ์ 

ป.6/14 
ป.6/14 
ป.6/14 

การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-6 รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

นางสาวจุรีพร ศิริพักต์

เด็กหญิงมโนชา  คงโพธ์ิน้อย 
เด็กหญิงภริษา  ประทีปสุขทน 
เด็กหญิงรัตนาพร  แก้วคําลา 

ป.4/8 
ป.4/8 
ป.6/7 

การแข่งขันทําน้ําพริก ผักสด เคร่ืองเคียง รางวัลเหรียญทอง ลําดับท่ี 6 นางพิสมัย  บุญกาวิน 
 

เด็กหญิงพศิกา  ฟูประเสริฐ ป.3/11 เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเร่ืองจากภาพ ป.1-3) รางวัลเหรียญทอง นางสาวอริสา  ชนะศักดิ์
เด็กหญิงพิชชาภา  วาโยวิเศษ 
เด็กชายชิตยาวัฒน์ ชัยวัฒนารมย์ 

ป.6/11 
ป.6/11 

กวีเยาวชนตนรุ่นใหม่ (กลอนส่ี) ป.4-6 รางวัลเหรียญทอง นางรินรดี  คงแย้ม 
 

เด็กชายเขมวันต์  แก้วลุนคํา 
เด็กชายจารุพัฒน์  วงศ์หิรัญชยธร 

ป.2/5 
ป.2/14 

เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับท่ี 22 นางสาวประภัสสร  ศรีสุทธิลักษณ์

เด็กหญิงเลิศลักษณ์  ปุณหกิจ 
เด็กหญิงวชิรวิทย์  ไพสิฐพิสุทธ์ิ 

ป.3/9 
ป.3/10 

ประกวดมารยาทไทย ป.1-3 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี2 นางสาวภัทรานิษฐ์ วุฒิประสิทธ์

เด็กหญิงปุณิกา  ปิยะธรรมธาดา 
เด็กชายจิรพันธ์  ฤทธิรณ 

ป.5/14 
ป.5/12 

ประกวดมารยาทไทย ป.4-6 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 25 นางสาวธนกร  โกไศยกานนท์

เด็กชายวีรวิทย์  ฐิติสิทธิกร ป.3/8 อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสาตร์  (ป.1-3) รางวัลชนะเลิศเ เหรียญทองอันดับ 1 นางสาวกัญญ์ณณัฐ  จันทร์ศิริชญา

เด็กหญิงธนิดา  เกิดศิลป์ ป.3/11 การแข่งขัน “ซูโดกุ” (ป.1-3) รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน นางวาสนา  บัวทอง 
เด็กชายวีรภัทร  สุขสมจิตร ป.3/11 การแข่งขัน “ซูโดกุ” (ป.4-6) รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ2 นางสาวอนัสยา  เจริญอุดมไพศาล
เด็กหญิงณพรรษวรรณ อนันต์ณัฎฐพงศ์ ป.3/11 การแข่งขัน “ซูโดกุ” (ป.4-6) รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ3 นางสาวอนัสยา  เจริญอุดมไพศาล
เด็กชายสิรวีร์  เรืองศิริ 
เด็กชายภัทร์ดนัย  คีตวัฒนกุล 

ป.3/11 
ป.6/10 

อัจฉริยภาพทางภูมิศาสตร์ รางวัลเหรียญทองอันดับ1 นายอภิชาต  ชมช่ืน 
นางสาวชลิตา  ไชยยันบูรณ์ 

เด็กหญิงเลิศลักษณ์  ปุณหะกิจ 
เด็กชายวชิรวิชญ์  ไพสิฐพิสุทธ์ิ 

ป.3/9 
ป.3/10 

ประกวดมารยาทไทย รางวัลเหรียญทองอันดับ3 นางสาวภัทรานิษฐ์ุ  วุฒิประสิทธ์ิ

เด็กหญิงปุณิกา ปิยธรรมธาดา 
เด็กชายวชิรวิชญ์  หล่อประเสริฐ 

ป.5/14 
ป.5/14 

ประกวดมารยาทไทย รางวัลเหรียญทองอันดับ 2 นางสาวธนกร  โกไศยกานนท์

เด็กหญิงธัชษอร  สิงห์วงษ์ 
เด็กหญิงญาณิศา  วงศ์วณิช 
เด็กหญิงปุณยาพร  สืบกินร 
เด็กหญิงธมลวรรณ  วงเวียน 
เด็กหญิงสุนิษา  คุลี 

ป.4/5 
ป.4/5 
ป.4/5 
ป.4/5 
ป.4/5 

สวดมนต์แปลไทยทํานองสรภัญญะ รางวัลเหรียญทองอันดับ 4 นางบัวพันธ์  เนติ 

เด็กหญิงสุตาภัทร  โพธ์ิแก้ว ป.6/5 นิทานคุณธรรม รางวัลเหรียญทองอันดับ 8 นางสาวธนกร  โกไศยกานนท์
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ชื่อ-สกุล 
ระดับ 
ชั้น 

รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน ผู้ฝึกซ้อม/ควบคุม 

เด็กหญิงหทัยนันท์  ทับทองคํา ป.4/9 การแข่งขันท่องอาขยานทํานองเสนาะ ป.4-6 รางวัลเหรียญทอง และเกียรติบัตร นางสาวกชกร  เต้าทอง
เด็กหญิงจิรัชญา  ภูครองทุ่ง ป.3/11 การแข่งขันอ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA ป.1-3 รางวัลชนะเลิศเหรียญทองลําดับท่ี 1 นางสาวบุษรารัตน์  ทรัพย์กําเนิด
เด็กหญิงจีรภัทร์  วีระกุล ป.6/11 การแข่งขันอ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA ป.4-6 รางวัลเหรียญทอง และเกียรติบัตร นางสาวสุกฤตา  จันทร์งาม
เด็กชายณธาดา  เกตุกราย ป.3/15 การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน 

ระดับ ป.1-3 
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองลําดับท่ี 1 นางสาวณัฐนาภรณ์  ทองเพณี

เด็กชายนิติกร  อยู่เปรม ป.6/14 การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน 
ระดับ ป.4-6 

รางวัลเหรียญทอง
 

นางสาวณัฐนาภรณ์  ทองเพณี

เด้กชายวรากรณ์  คลายแสง 
เด็กหญิงพิชญาภา  จุลอุภัย 

ป.6/9 
ป.6/8 

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนําเสนอ 
(Presentation)ป.4-6 

รางวัลเหรียญทอง นางสาวภัทลดา  หมัดยอดิเซน

เด็กชายฉัตรมงคล  พุดสีเสน 
เด็กชายพชรพล  มูลชาภิรมย์ 
เด็กชายวรินทร  เรวัฒธนากิจ 

ป.6/14 
ป.5/12 
ป.6/4 

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 นายอภิวัฒน์  แสงศรี 
นายพิชิตชัย  ชาวหวายสอ 

เด็กชายอธิศติพงศ์ เอ่ียมวนานนทชัย ป.6/15 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 3 นางสาวธิสารัตน์  วงทอง
เด็กชายธนาดุล  ตรีโอษฐ์ ป.6/10 การแข่งขัน Spelling Bee รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 3 นางศิราภรณ์  เกตุเนตร

นางสาวสรนันท์  เอกรัตน์ 
เด็กหญิงนันทภัค  สุธาภรณกุล ป.3/10 การแข่งขันคัดลายมือจีน รางวัลเหรียญทอง และเกียรติบัตร นางสาววิยะดา  ทราธา

นางสาวเจนจิรา  เสสนุสาตร์ เด็กหญิงจินต์จุฑา  สุนารักษ์ ป.6/11 การแข่งขันคัดลายมือจีน รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 2
เด็กชายอชิตะ  ศรีเกื้อกูล 
เด็กหญิงจันทกานต์  คุณสมบัติ 

ม.3/5 
ม.3/5 

การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.1-3 รางวัลเหรียญทองอันดับท่ี 10 นางสาวศศิวิมล  บุตโรบล

เด็กหญิงกษิรา  กุลวงศ์ 
เด็กหญิงกานต์รวี  เบญจเฉลิมวัฒน์ 
เด็กหญิงปราณกมล  อินทร์ขํา 
เด็กหญิงวรรณ์พรรษา  รุนรัง 
เด็กหญิงสุรสุดา  รัตนภิรมย์ 

ม.2/6 
ม.2/6 
ม.2/6 
ม.2/6 
ม.2/6 

 
การแข่งขันการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-3 รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 

 
นายจิรกิตติ์  ศิลปาภรณ์ 
ครูกรรณิการ์  ชุมพล 
 

เด็กหญิงศุภนุช  ศรีฟ้า ม.4/7 การแข่งขันการประกวดเล่านิทานคุณธรรม รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 นางสาวชวิศา  หมื่นแก้ว
เด็กชายจักรพรรณ  ศรีรอดบาง 
เด็กชายจารุต  นาคเปล่ียน 

ม.2/7 
ม.2/7 

หุ่นยนต์ระดับกลาง รางวัลเหรียญทองอันดับท่ี 10 นายปิยศักดิ์  แซ่อ้ึง 
นางสาวฐิติมา  การสมเพียร 

รางวัลเหรียญเงนิ เหรียญทองแดง และรางวัลรองชนะเลิศ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ 
ชั้น 

รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน ผู้ฝึกซ้อม/ควบคุม 

เด็กหญิงบุญญารักษ์  มณีกุล 
เด็กหญิงญาณิศา  สงวนชาติ 
เด็กหญิงพัฐณัฐช์ ปัญญาอมรรัตน์ 

ป.5/12 
ป.5/12 
ป.5/12 

การแสดงทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ครูธารารัตน์ พิทยาพล

เด็กหญิงปุณยนุช  วุฑฒิศรี 
เด็กหญิงชนิดาภา  โกมลปาณิก 
เด็กหญิงจิรัชญา  ภูครองทุ่ง 

ป.3/11 
ป.3/11 
ป.3/11 

โครงงานวิทยาศาตร์ประเภทส่ิงประดิษฐ์
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 

รางวัลเหรียญทองแดง นายพงษ์พันธ์  โคตรโนนกอก
นางนันทนา  ธรรมวงค์ 

เด็กชายธนกฤต  ป้องนานาต 
เด็กหญิงกาญจน์สิตา แสนเจริญ 
 

ป.1/5 
ป.1/11 

การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 
 

รางวัลเหรียญทองแดง นางสาวจิตาราภรณ์ รังษี

เด็กหญิงวิรัลพัชร  ขําไข ป.3/11 คัดลายมือส่ือภาษาไทย ป.1-3 รางวัลเหรียญทองแดง นางสาวบุษรารัตน์  ทรัพย์กําเนิด
เด็กหญิงชัชชญา แก้วหนองแสง ป.3/11 ท่องอาขยานทํานองเสนาะ ป.1-3 รางวัลเหรียญเงิน นางสาวนิภาพร  ทองม่ัน
เด็กหญิงพศิกา  ฟูประเสริฐ ป.3/11 เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเร่ืองจากภาพ ป.1-3) รางวัลเหรียญเงิน นางสาวอริสา  ชนะศักดิ์
เด็กหญิงขวัญข้าว  วิชญกุล ป.6/11 การแข่งขัน Impromptu Speech ระดับ ป.4 - ป.6 รางวัลเหรียญเงิน นางสาวอุมาพร  หนูรุ่น
เด็กหญิงสุภาพร  เจริญภักตร์ ป.6/11 เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ ป.4-6) รางวัลเหรียญเงิน นางสาวพลอยนารี  อินทะชิต
เด็กหญิงชัชชญา  แก้วหนองแสง ป.3/11 ท่องอาขยานทํานองเสนาะ ป.1-3 รางวัลเหรียญเงิน นางสาวนิภาพร  ทองม่ัน
เด็กหญิงศศิณัฏฐา  วิวัฒวันปรีชา ป.6/11 ท่องอาขยานทํานองเสนาะ ป.4-6 รางวัลเหรียญทองแดง นางสาวกชกร  เต้าทอง
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชูโตศรี 
เด็กหญิงณัฐรัตน์  แสงเทียนประไพ   
เด็กหญิงบุรพร  ฟาหลี 
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เหมะ 
เด็กหญิงปิยธิดา  เหมะ 

ป.2/8 
ป.2/8 
ป.2/8 
ป.2/8 
ป.2/8 

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-3 รางวัลเหรียญทองแดง นางเครือวัลย์  ลบทอง

เด็กหญิงธวัลรัตน์  สนธิเดช ป.5/8 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 รางวัลเหรียญทองแดง นางปานใจ  ทองปาล 
เด็กชายรวิช  พวงระย้า ป.3/10 อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสาตร์  (ป.1-3) รางวัลเหรียญทองแดง และเกียรติบัตร นายทิวากร  ขุนสูงเนิน
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ชื่อ-สกุล 
ระดับ 
ชั้น 

รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน ผู้ฝึกซ้อม/ควบคุม 

เด็กชายพงศภัค ณ หนองคาย 
เด็กชายจิรวัฒน์  คีรี 

ม.1/7 
ม.1/7 

การแข่งขันโปรแกรมนําเสนอ รางวัลเหรียญเงิน นางสาวอําภาวรรณ  จันทร์ฉาย

เด็กหญิงจุฑามาศ  ทําคล่อง 
เด็กหญิงณกมล  รุ่งเกษมสุข 
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แข็งสาริกิจ 
เด็กหญิงวณิศรา  กุมขุนทด 
เด็กหญิงหทัยนันท์  มับทองคํา 

ป.4/9 
ป.4/9 
ป.4/9 
ป.4/9 
ป.4/9 

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-6 รางวัลเหรียญเงิน นางปานใจ  ทองปาล 

เด็กชายเจนกิจ  ภูสะพาน ป.6/11 อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสาตร์ (ป.4-6) รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน นายสาธิต  สายสมบัติ
นางสาวมณีรัตน์ บุญพจน์ 

เด็กหญิงธนิดา  เกิดศิลป์ ป.3/11 การแข่งขัน “ซูโดกุ” (ป.1-3) รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน นางวาสนา  บัวทอง 
เด็กชายอนาวิล  นาคไชยยะ 
เด็กชายศุภณัฐ คิดดี 

ป.5/10 
ป.5/10 

การแข่งขัน “A-Math” (ป.4-6) รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง นายทิวากร ขุนสูงเนิน

เด็กหญิงนีนนารา  ยุติธรรมสันติ ป.3/9 นิทานคุณธรรม รางวัลเหรียญเงิน นางสาวภัทรานิษฐ์ุ  วุฒิประสิทธ์ิ
เด็กหญิงชัชชญา  แก้วหนองแสง ป.3/11 การแข่งขันท่องอาขยานทํานองเสนาะ ป.1-3 รางวัลเหรียญเงิน และเกียรติบัตร นางสาวนิภาพร  ทองม่ัน
เด็กหญิงพิชชาภา  วาโยวิเศษ 
เด็กชายชิตยาวัฒน์  ชัยวัฒนารมย์ 

ป.6/11 
ป.6/11 

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

รางวัลเหรียญเงิน  และเกียรติบัตร นางรินรดี  คงแย้ม 

เด็กหญิงสุกฤตา  ปาสาณพันธ์ ป.4/12 ภาษาอังกฤษ (English Ranking Level 1) Merit ได้รับความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับผู้ปกครอง เด็กชายอธิศติพงศ์ เอ่ียมวนานนทชัย ป.6/12 ภาษาอังกฤษ (English Ranking Level 2) Bronze

เด็กชายธันวพัสส์  อิศรัตน์ ป.5/14 ภาษาอังกฤษ (English Ranking Level 2) Merit
เด็กชายธนกร  ทิชากร 
เด็กหญิงกาญจน์สิตา  แสนเจริญ 

ป.1/1 
ป.1/11 

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 

รางวัลเหรียญทองแดง นางสาวจิตราภรณ์  รังษี

เด้กชายนนทวัฒน์  อสิพงษ์ 
เด็กหญิงกัณธิชา วิชาเร็ว 

ป.6/9 
ป.6/6 

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Ed-
itor ป.4-6 

รางวัลเหรียญทองแดง นางสาวณัฐสิมา  แพทย์ประสาท

เด็กชายฉัตรมงคล  พุดสีเสน 
เด็กชายพชรพล  มูลชาภิรมย์ 
เด็กชายวรินทร  เรวัฒธนากิจ 

ป.6/14 
ป.5/12 
ป.6/4 

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 นายอภิวัฒน์  แสงศรี 
นายพิชิตชัย  ชาวหวายสอ 

เด็กหญิงวชราภา  จําปาพันธ์ ป.3/15 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech) 

รางวัลเหรียญทองแดง นางสาวธิสารัตน์  วงทอง

เด็กชายปกรณ์  ธุระกิจ ป.3/11 การแข่งขัน Spelling Bee รางวัลเหรียญทองแดง นางศิราภรณ์  เกตุเนตร
เด็กชายธันวพัสส์  อิศรัตน์ ป.5/14 การแข่งขัน General Quiz รางวัลเหรียญเงิน นายปิยะวัตร  ประทุมชาติ
เด็กชายคณิศร  ชาลีเครือ 
เด็กชายธัชนนท์  เชาว์วรนันท์ 

ป.5/11 
ป.5/12 

การแข่งขัน Crossword Games รางวัลเหรียญเงิน นางสาววราภรณ์ ณ ลําปาง
นางสาวสุชานันท์ ไชยโพธ์ิกลาง 

นายกันติทัต  ถาน้อย 
นางสาวธุรดา  วรรณเวช 
นางสาวศุภากร  มากดํา 
นายธนพล  เฉื่อยฉ่ํา 
นางสาวกนกพร  แสงทิม 

ม.4/2 
ม.4/2 
ม.4/2 
ม.4/2 
ม.4/7 

การแข่งขันการประกวดภาพยนตร์ส้ัน ม.4-6 รางวัลเหรียญทองแดงอันดับท่ี 6 นางสาวศศิวิมล  บุตโรบล
ครูทศวรรษ  โตเสือ 
 

รางวัลชมเชย 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ 
ชั้น 

รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน ผู้ฝึกซ้อม/ควบคุม 

เด็กชายสกนธิ์พล  นาคเปรม 
เด็กชายเขม  แทนมาก 

ป.6/11 
ป.5/11 

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดบั
ประถมศกึษาปีท่ี 4-6 รอบคดัเลือกระดับภาคกลาง 

รางวัลอันดับ 10 ระดับประเทศ ครูสุภาภรณ์  แอนกาํโภชน์

เด็กชายภคภัทร  หมีเงนิ 
เด็กชายกวนิทร ์ เกิดสมบญุ 

ป.1/3 
ป.2/1 

Mini Gundam (หุ่นยนตต์่อสู้) รางวัลชมเชย นายพิชิตชัย ชาวหวายสอ

เด็กหญงินติา อบรมทรัพย์ 
เด็กหญงิจินต์จุฑา  สุนารักษ์ 
เด็กหญงิจิณณพัต  เชื้อเชียง 

ป.6/11 
ป.6/11 
ป.6/11 

การประกวดแข่งขนัส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

รางวัลชมเชย ครูธติิวฒุิ  แตงไทย 
 

เด็กหญงิกัญญาพัชร  ใยจุ้ย 
เด็กหญงิภิรัญญา  ว่องวศิิฏษ์ 
เด็กหญงิกัญญาวีร์  ใยจุ้ย 

ป.6/10 
ป.6/10 
ป.6/9 

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

รางวัลชมเชยอันดับ 1 ระดับภาคกลาง
 

ครูธารารัตน์ พิทยาพล 

เด็กหญงิพิชชาพร  เฉลิมพันธ ์
เด็กชายสุวพิชญ ์ เหมือนฤทธิ์โชตน ์
เด็กชายจักปณวัฒน์  เฉลิมกติยิกุล 

ป.5/11 
ป.5/11 
ป.5/11 

การแข่งขันประกวดส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม
วิทยาศาสตร์น้อยระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
ผ่านรอบคดัเลือกระดับภาคกลาง 

รางวัลชมเชยอันดับ 1 ระดับประเทศ ครูศิรนิันท์  จันทร์ใสย์

เด็กหญงิจีรภัทร ์ วีระกุล ป.6/11 การแข่งขันการใช้ภาษาไทยของเยาวชน รางวัลชมเชย ได้รบัเกียรติบตัรพร้อมเงนิทุนการศึกษา 
3,000 บาท 

นางสาวกชกร  เต้าทอง
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7. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ     
ประเด็นตัวช้ีวัด มี 

ไม่
มี 

1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด   
2. การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทํา   
3. การจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning   
4. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขัน้ตอน (Coding)   
5. การพัฒนาครูให้มคีวามชํานาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและ
   ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 

  

6. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 
6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

  

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการสื่อสารและเพ่ิมทักษะสําหรับใช้ในการประกอบอาชีพ   
8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)   
9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ภาษาอ่ืน   
10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอรม์เพ่ือการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ   
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8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ท่ีผ่านมา 
รอบการประเมิน 

ระดับผลการประเมิน 
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน

รอบที่ 2  (พ.ศ.2549 – 2553) ดีมาก ดีมาก 
รอบที่ 3  (พ.ศ.2554 – 2558) ดีมาก ดีมาก 
รอบที่ 4  (พ.ศ.2559 – 2563) - - 

 

9. หน่วยงานภายนอกท่ีโรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
 สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

 การประชุม พลิกโฉมอาชีวะ เรียน CODING&PROGRAMMING วันที่ 22 มกราคม 2563 

 
พิธีมอบทุนการศึกษา วันที่ 8 สิงหาคม 2562 

 
พิธลีงนามความร่วมมือด้านภาษาจีน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 
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ส่วนที่ 3  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
ระดับปฐมวัย 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก   

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จํานวน 
เด็ก

ทั้งหมด 
(คน) 

จํานวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรียน

กําหนด(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่

ได้ 

 
ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง 
มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแล 
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

 
 

90 1,140 1,082 94.00 ยอดเยี่ยม

 1.1 ร้อยละของเด็กมีน้ําหนัก ส่วนสูง  
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 969 85.00 

 1.2 ร้อยละของเด็กเคล่ือนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี  
ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 

 1,105 96.00 

 1.3 ร้อยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

 1,128 98.00 

 1.4 ร้อยละของเด็กปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย 
หลีกเล่ียงสภาวะที่เส่ียงต่อโรคส่ิงเสพติด 
และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดล้อม และ
สถานการณ์ที่เส่ียงอันตราย 

 1,128 98.00 

2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

 90 1,140 1,117 97.00 ยอดเยี่ยม

 2.1 ร้อยละของเด็กร่าเริงแจ่มใส แสดง
อารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสม 

 1,128 98.00 

 2.2 ร้อยละของเด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ  
อดทนในการรอคอย 
 

 1,128 98.00 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
 

จํานวน 
เด็ก

ทั้งหมด 
(คน) 

จํานวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรียน

กําหนด(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่

ได้ 

 
ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

 2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเอง 
และผู้อ่ืน 

 1,128 98.00 

 2.4 ร้อยละของเด็กมีจิตสํานึก
และค่านิยมท่ีดี 

 1,128 98.00 

 2.5 ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจ กล้าพูด 
กล้าแสดงออก 

 1,128 98.00 

 2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือแบ่งปัน  1,128 98.00 
 2.7 ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิ 

รู้หน้าท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น 
 1,126 98.00 

 2.8 ร้อยละของเด็กซื่อสัตย์สุจริต  
มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา
กําหนด 

 1,105 96.00 

 2.9 ร้อยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะ
ดนตรี และการเคล่ือนไหว 

 1,132 99.00 

3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม 

 92 1,140 1,117 97.00 ยอดเยี่ยม

 3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเอง 
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน  
มีวินัยในตนเอง 

 1,135 99.00 

 3.2 ร้อยละของเด็กประหยัดและพอเพียง  1,128 98.00 
 3.3 ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษา

ส่ิงแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 
 1,128 98.00 

 3.4 ร้อยละของเด็กมีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม 
ทักทาย และ มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ 
ฯลฯ 

 1,117 97.00 

 3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น
ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว 
เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น 

 1,117 97.00 

 3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดย
ปราศจากการใช้ความรุนแรง 

 1,105 96.00 

4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 

 91 1,140 1,105 96.00 ยอดเยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จํานวน 
เด็ก

ทั้งหมด 
(คน) 

จํานวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรียน

กําหนด(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่

ได้ 
ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

 4.1 ร้อยละของเด็กสนทนาโต้ตอบและ
เล่าเร่ืองให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

 1105 96.00 

 4.2 ร้อยละของเด็กต้ังคําถามในส่ิงที่
ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม
ค้นหาคําตอบ 

 1117 97.00 

 4.3 ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและเล่า
เร่ืองที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย 

 1117 97.00 

 4.4 ร้อยละของเด็กมีความสามารถในการ
คิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจใน
เร่ืองง่าย  ๆได้ 

 1094 95.00 

 4.5 ร้อยละของเด็กสร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ 
การเคล่ือนไหวท่าทาง  
การเล่นอิสระ ฯลฯ 

 1117 97.00 

 4.6 ร้อยละของเด็กใช้ส่ือเทคโนโลยี เช่น 
แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ 
เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้และแสวงหา
ความรู้ได้ 

 1094 95.00 

      สรุปผลการประเมิน    =       ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา
                                                       จํานวนประเด็นพิจารณา  

96.00 ยอด
เย่ียม 

กระบวนการพัฒนาที่สง่ผลต่อระดับคณุภาพของมาตรฐานที่ 1 
โรงเรียนชลประทานวิทยาจัดการสอนระดับปฐมวัย มีนักเรยีนช้ันอนุบาล 1-3 จํานวน 1,140 คน 

ครูผู้สอนจํานวน 71 คน จัดทาํรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 เสนอ
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอ่ืน ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับ ยอดเย่ียม กระบวนการ 
พัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 มีดังน้ี  
 
มาตรฐานท่ี 1.1 มีพัฒนาการด้านรา่งกายแข็งแรงมีสุขนสิัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
                    ค่าเป้าหมายร้อยละ 90.00 ผลการดําเนินงานคิดเปน็ร้อยละ 94.00 สูงกว่าคา่เปา้หมาย 

โรงเรียนชลประทานวิทยามีกระบวนการพัฒนาเด็กด้วยการกําหนดกลยุทธ์และจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน จัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา โดยใช้นโยบาย
ชลประทานวิทยา 4.0 เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สง่เสริมให้นักเรยีนมีนํ้าหนักและส่วนสูง 
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข โดยครูประจําช้ันทําการช่ังนํ้าหนักและวัดส่วนสูง  
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เดือนละ 1 ครั้ง ในภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 และสรุปผลนํ้าหนัก ส่วนสูง นอกจากน้ียังมีการตรวจสุขภาพ
ประจําปี โดยโรงพยาบาลนนทเวช และนําผลสรุปมาพัฒนาเด็กที่มีนํ้าหนักเกินหรือตํ่ากว่าเกณฑ์ ทั้งน้ีครูประจําช้ัน
ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยกันดูแลเด็กในการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหาร
จําพวกแป้ง นํ้าตาล ขนมหวาน ดูแลเด็กให้ด่ืมนม และรับประทานอาหารให้หมดจาน ครูและผู้ปกครองร่วมมือ 
ในการดูแลสุขภาพของเด็กทั้งที่บ้านและโรงเรียน นอกจากน้ีทางโรงเรียนได้มอบหมายให้ฝ่ายโภชนาการจัด
อาหารกลางวันที่ถูกหลักอนามัยครบ 5 หมู่ เพ่ือให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย และ 
ถูกสุขลักษณะ มีปริมาณเหมาะสมกับวัย และเสริมด้วยการด่ืมนมโรงเรียนทุกวันรวมทั้งอาหารว่างบ่ายที่มี
คุณภาพ เด็กรับประทานอาหารตรงเวลา และได้รับความร่วมมือจากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
ให้บริการทันตสุขภาพในวัยเรียน กับเด็กทุกคนพร้อมส่งใบรายงานผลการตรวจสุขภาพช่องปากให้ผู้ปกครองนํา
เด็กไปพบแพทย์เพ่ือดําเนินการรักษาต่อไป ส่วนกรณีพบเด็กฟันปกติผู้ปกครองจะได้ดูแลให้เด็กมีสุขภาพ 
ช่องปากท่ีดีร่วมกับครูทั้งที่บ้านและโรงเรียน ด้วยการให้เด็กแปรงฟันหลังรับประทานอาหารอย่างถูกวิธี  

โรงเรียนจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างอิสระ 
ด้วยเสียงเพลง คําคล้องจอง จังหวะและดนตรีที่ใช้ประกอบด้วย เสียงตบมือ เสียงเพลง เสียงเคาะไม้ เสียง
แทมบูริน เสียงกลองใช้ประกอบการเคล่ือนไหว เป็นการส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ 
พัฒนาร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเน้ือใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี 
และใช้มือกับตาประสานสัมพันธ์กัน โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ด้วยการเดินต่อเท้า
ถอยหลังเป็นเส้นตรง ว่ิงหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างคล่องแคล่ว รับลูกบอลที่กระดอนข้ึนจากพ้ืน จัดกิจกรรม
กลางแจ้งเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น เล่นเคร่ืองเล่นสนามโดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด เด็กได้
เรียนรู้ที่จะระมัดระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองในขณะเล่น โรงเรียนมีบริเวณกว้างเพียงพอต่อความต้องการ
ของเด็ก และจัดการซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก สะอาด พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาไม่มีจุดที่
เป็นอันตรายต่อเด็ก 
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จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กดูแลสุขภาพอนามัยส่วนตน ส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงเก่ียวกับ 
ความปลอดภัย โรงเรียนใช้มาตรการ การข้ึน-ลงบันได ให้เดินชิดขวาและทําสัญลกัษณ์เส้นแดงให้เดินในอาคาร  
ส่วนการรับ-ส่งเด็ก ช่วงเช้ามีครูเวรประจําวัน 
รอรับต้ังแต่เวลา 06.45 น. บริเวณหน้าอาคาร 
อนุบาลโดยขอความร่วมมือผู้ปกครองส่งเด็ก 
หน้าอาคารไม่เข้าไปในห้องเรียน เพ่ือความปลอดภัย 
ในการดูแล ส่วนผู้ปกครองที่ขอพบครูประจําช้ัน 
ให้แจ้งครูเวรประจําวันประกาศเรียกและผู้ปกครอง 
ที่มารับเด็กระหว่างเวลา 09.45 น. – 14.30 น.  
โทรแจ้งครูประจําช้ัน หรือ ทางแอพพลิเคช่ันไลน์ (Line) กลุ่มห้องเรียนเพ่ือนําเด็กมาส่งที่บริเวณหน้าอาคาร 
โดยผู้ปกครองต้องนําบัตรรับเด็กมาแสดง ครูเขียนใบอนุญาตนําเด็กออกนอกโรงเรียน เพ่ือให้ผู้ปกครองนํา
ใบอนุญาตไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนออกประตู 1 หน้าโรงเรียน ช่วงเย็นครูเวรประจําวัน
รับหน้าที่ดูแลเด็กต้ังแต่เวลา 15.00 น. – 17.30 น. โดยเด็กทุกห้องลงมารวมกันที่ลานกิจกรรมอนุบาล โดยมี
ครูเวรประกาศเรียกเด็กเมื่อผู้ปกครองมาแจ้งขอรับเด็กกลับ พร้อมตรวจสอบบัตรรับเด็ก  

ส่วนเด็กขึ้นรถรับ-ส่งโรงเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่รถ มารับเด็กที่
ห้องเรียนเพ่ือส่งขึ้นรถ รถโรงเรียนจะได้รับการตรวจสภาพก่อน
เปิดภาคเรียนโดยเจ้าหน้าที่สํานักเคร่ืองจักรกล กรมชลประทาน 
รถโรงเรียนมีอายุการใช้งาน 10 ปี เมื่อครบกําหนดเจ้าหน้าที่ต้อง
เปลี่ยนรถใหม่เพ่ือความปลอดภัยของเด็ก ส่วนการหลีกเลี่ยง
สภาวะท่ีเสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด ระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม 
และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย โรงเรียนมีการจัดบอร์ดให้ความรู้
แก่เด็กเก่ียวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน 
นอกจากน้ียังมีมาตรการเฝ้าระวังตรวจสุขภาพเด็กก่อนเข้า
ห้องเรียน เมื่อพบเด็กมีไข้ หรือ มีผื่นตามฝ่ามือ-เท้า ครูจะแยกเด็ก 

ส่งห้องพยาบาล ติดต่อผู้ปกครองพาเด็กไปพบแพทย์ จัดระบบติดตามการขาดเรียนของเด็กทุกวันเพ่ือประเมิน
อาการป่วย ขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยทําการเฝ้าระวัง การป่วยของเด็กและแจ้งครูเมื่อเด็กมีอาการ 
โรงเรียนให้ความรู้และแนวปฏิบัติ แก่ผู้ปกครองเก่ียวกับโรค มือ เท้า ปาก, โรคไข้หวัดใหญ่ และโรค
ไข้เลือดออกผ่านสื่อต่าง ๆ โปสเตอร์ เอกสารทางแอพพลิเคช่ันไลน์ (Line) กลุ่มห้องเรียน รวมทั้งทําความ
สะอาดห้องเรียน  

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวโรงเรียนได้จัดทําโครงการ/กิจกรรม ได้แก่ โครงการหนูทําได้ด้วยกิจกรรม 
ยามเช้า กิจกรรมผู้ประกาศขา่วรุ่นเยาว์ โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมหนูน้อยนักอ่าน เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกายของเด็ก 
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มาตรฐานท่ี 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  
                    ค่าเป้าหมายร้อยละ 90.00 ผลการดําเนินงาน คดิเปน็ร้อยละ 97.00 สูงกว่าคา่เปา้หมาย 

โรงเรียนชลประทานวิทยาให้ความสําคัญในการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ โดยจัดกิจกรรม 
ทั้งในและนอกห้องเรียน ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์ สุจรติไม่เอาสิ่งของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง มีความอดทน 
มั่นใจ กล้าพูดกล้าแสดงออก เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่าประสบการณ์ของตน  
โดยการเล่าเรื่องจากภาพตามจินตนาการ รวมทั้ง การเล่าเรื่องจากผลงาน 
ของตนเองด้วยการวาดภาพต่าง ๆ ในกิจกรรมสร้างสรรค์ 
ด้วยใบหน้าย้ิมแย้มแจ่มใส และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  
ครูนําผลงานของเด็กทุกคนจัดแสดง บนป้ายแสดงผลงานของหนู  
และครูให้เด็กได้ช่ืนชมผลงานของตนเองและของเพ่ือน ๆ  
จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวตามจังหวะเสียงดนตรีจากสื่อโทรทัศน์ (Smart TV) ผ่านอินเตอร์เน็ต เด็กร้องตามและเต้น
ประกอบเสียงเพลงอย่างมีความสุข จัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และโครงการเปิดโลกการเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมหนู
น้อยนักอ่าน เด็กได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับวัย ส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง จากหนังสือนิทานและสื่อต่าง ๆ ที่มีในมุมรักการอ่านในห้องเรียน และส่งตัวแทนเด็ก ห้องละ 1 คน เข้าร่วม
กิจกรรมหนูน้อยนักอ่าน ภายใต้หัวข้อ มีคุณธรรม ระดับอนุบาล 1 เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2563 ระดับอนุบาล 2 

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2563 ระดับอนุบาล 3 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563 ส่งผลให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตสํานึกและค่านิยมที่ดี 
 
มาตรฐานท่ี 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเปน็สมาชกิที่ดีของสังคม 

ค่าเป้าหมายร้อยละ 92.00 ผลการดําเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 97.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
โรงเรียนชลประทานวิทยาส่งเสริมให้เด็กช่วยเหลือตนเองใน

การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัยในตนเองประหยัดและพอเพียง  
มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตาม
แบบวัฒนธรรมไทย เด็กเล่นและทํางานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ แก้ไขข้อ
ขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง ได้แก่ โครงการเด็กดีมีคุณธรรม 

จริยธรรม ด้วยกิจกรรมศาสนารวมใจ เป็นกิจกรรมที่จัดตลอดปี  
ด้วยการเชิญวิทยากรแต่ละศาสนามาให้ความรู้ในเรื่องความสําคัญ และแนวทางการปฏิบัติตนของแต่ละศาสนา 

โดยในส่วนศาสนาพุทธนําเด็กนักเรียนไปวัดชลประทานรังสฤษด์ิเพ่ือร่วมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาด้วยการ
ถวายสังฆทานและเวียนเทียน พระอาจารย์สอนธรรมะให้แก่เด็กนักเรียนเก่ียวกับความสําคัญของวันอาสาฬหบูชา 

และวันเข้าพรรษา ในส่วนของศาสนาคริสต์ เชิญคณะครูในหมวดภาษาต่างประเทศมาให้ความรู้เก่ียวกับประวัติ
ความเป็นมาของศาสนาคริสต์ วันคริสต์มาส กิจกรรมการแสดงวันคริสต์มาส และศาสนาอิสลาม เชิญครูในศาสนา
อิสลามมาให้ความรู้เก่ียวกับประวัติของศาสนาอิสลาม การไหว้ทักทาย การทําละหมาด และการแต่งกายของผู้หญิง 
ผู้ชายในศาสนาอิสลาม ส่วนกิจกรรมส่งเสริมมารยาท เป็นการจัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทยโคยครูเป็นผู้ฝึกซ้อม
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เด็กทุกคนในระดับต่าง ๆ ระดับอนุบาล 1-2 ประกวดการไหว้และเดินผ่านผู้ใหญ่ ส่วนนักเรียนระดับอนุบาล 3  
จัดประกวดการกราบเบญจางคประดิษฐ์ ไหว้ผู้ใหญ่ เดินผ่านผู้ใหญ่ จัดให้มีการประกวดมารยาทไทยเดือนละ 1 ครั้ง 
ในทุกระดับช้ัน ก่อนปิดภาคเรียนประกาศผลการตัดสินการประกวดมารยาทไทย เพ่ือส่งเสริมให้เด็กสามารถ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เหมาะสมกับวัย และโครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ด้วยกิจกรรม 
“หนูรักสิ่งแวดล้อม” เด็กทุกคนมีหน้าที่ในการดูแล รดนํ้าต้นไม้ มีตารางในการปฏิบัติหน้าที่ โดยขอความร่วมมือ
ผู้ปกครองนําต้นไม้ที่บ้านมาร่วมกิจกรรม เพ่ือปลูกฝังให้เด็กรู้จักประโยชน์ของต้นไม้ มีส่วนร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปญัญา สื่อสารได้ มีทักษะการคดิพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

ค่าเป้าหมายรอ้ยละ 91.00 ผลการคาํเนินงาน คิดเปน็รอ้ยละ 96.00 สูงกว่าคา่เป้าหมาย 
โรงเรียนชลประทานวิทยาจัดกิจกรรมในรูปแบบบูรณาการสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษา
ปฐมวัย สถานศึกษาได้พัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัยดีอยู่แล้ว แต่เด็กควรได้รับการพัฒนาด้าน
การคิดวิเคราะห์ การหาเหตุผล การสื่อสารให้มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ การเล่านิทาน การ
เล่นบทบาทสมมติ เป็นการเพิ่มทักษะในการเรียนอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสมกับวัย ดําเนินการโดยวางแผน
เพ่ือพัฒนาเด็กด้วยการนํา “STEM” เข้าไปในกิจกรรมประจําวัน ครูนํามาบูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้ 
ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติ ทดลอง สืบค้นและค้นหาคําตอบด้วยความสามารถ
ของตนเองอย่างเต็มที่ รวมท้ังได้รับความสนุกสนาน ส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรม คณิตศาสตร์ และโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย เด็กได้
เรียนรู้กระบวนการสังเกต สํารวจสิ่งต่าง ๆ ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้ซักถาม และแลกเปลี่ยนความรู้สามารถ
นําประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ใหม่ได้ ในกระบวนการเรียนรู้เด็กกับครูเรียนร่วมกัน ครูใช้
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Approach) กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน  
ภายใต้ช่ืองาน สนุกกับ STEAM ผ่านโครงงาน เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาคําตอบในเร่ือง
ที่เด็กสนใจโดยให้เด็กเป็นผู้ศึกษา และหาคําตอบด้วยตนเอง จากการแสดงความคิดเห็นร่วมกันโดยกําหนด
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หัวข้อโครงงาน ครูนํา STEAM มาบูรณาการระหว่างเน้ือหาเป็นการบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้เข้ากับ
ชีวิตประจําวัน ทําให้เด็กเห็นความสําคัญและมีทักษะการแก้ปัญหา และการคิดวิเคราะห์ เป็นการเตรียม          
ความพร้อมให้กับเด็กฝึกการทํางานและการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ ฝึกให้เด็กเกิดความคิด
รวบยอดเก่ียวกับเร่ืองที่เรียนรู้จากกิจกรรมสนทนา อภิปราย สาธิต เล่านิทาน เล่นบทบาทสมมติ กิจกรรมเกม
การศึกษาโดยมีกติกาง่าย ๆ เช่น เกมจับคู่ แยกประเภทหมวดหมู่ เรียงลําดับโดมิโน่ ล็อตโต ภาพตัดต่อ        
ภาพตามแบบนอกจากกิจกรรมดังกล่าวโรงเรียนได้จัดโครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรม 
                                                          วันวิทยาศาสตร์  กิจกรรมไอแพดหรรษา กิจกรรมเรียนรู้ 
                                                          การใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น โครงการหนูทําได้ด้วยกิจกรรม 
                                                          ผู้ประกาศข่าวรุ่นเยาว์ การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
                                                          ดังกล่าว โรงเรียนได้มีการกํากับติดตามเป็นระยะและสรุปผล
การดําเนินการเพ่ือนําไปปรับปรุง/พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อเด็ก  
 
ผลการดําเนนิงาน 

จากการดําเนินงานข้างต้นทําให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอามารณ์ได้  
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทกัษะการคิดพ้ืนฐาน 
และแสดงความรู้ได้ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ังสี่ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถ่ิน 

5 ยอดเยี่ยม

 1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

   

 1.2 ออกแบบจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ    
 1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และ

การลงมือปฏิบัติ (Active learning) 
   

 1.4 ออกแบบการจดัประสบการณ์ท่ีตอบสนองความต้องการ 
และความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

   

 1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
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ประเด็นพิจารณา การปฏิบัติงาน *** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ

2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 5 ยอดเยี่ยม
 2.1 จัดครูครบช้ันเรียน     
 2.2 จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ์    
 2.3 จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย    
 2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย    
 2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย    
3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 5 ยอดเยี่ยม
 3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ

ในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 
   

 3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์ 
และการประเมินพัฒนาการเด็ก  

   

 3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์สําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม 
จัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 

   

 3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว    
 3.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
   

4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

5 ยอดเยี่ยม

 4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย    
 4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย    
 4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคล และกลุ่ม 

เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 
   

 4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีส่ือการเรียนรู้ ที่ปลอดภัย
และเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน ส่ือจากธรรมชาติ  
ส่ือสําหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย ส่ือเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ 

   

 4.5 จัดห้องประกอบที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก    

5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

5 ยอดเยี่ยม

 5.1 อํานวยความสะดวกและให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัสดุ อุปกรณ์และส่ือการเรียนรู้ 

   

 5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้ส่ือ
ในการจัดประสบการณ์ 

   

 5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้ส่ือในการจัดประสบการณ์    

 5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใช้ส่ือมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา    
 5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาส่ือ  

และนวัตกรรมเพ่ือการจัดประสบการณ์ 
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ประเด็นพิจารณา การปฏิบัติงาน *** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ

6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาส 
ให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

5 ยอดเยี่ยม

 6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

   

 6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานท่ีสถานศึกษา
กําหนดและดําเนินการตามแผน 

   

 6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา    
 6.4  มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมิน

ตนเองประจําปี และรายงานผลการประเมินตนเอง  ให้หน่วยงานต้นสังกัด 
   

 6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โดยผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

   

  สรุปผลการประเมิน       =       ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา
                                                 จํานวนประเด็นพิจารณา 5 ยอดเย่ียม 

 
กระบวนการพัฒนาที่สง่ผลต่อระดับคณุภาพของมาตรฐานที่ 2 

โรงเรียนชลประทานวิทยาดําเนินการกําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัยปีการศึกษา 2562 ดังน้ี 

มาตรฐานที่ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
มาตรฐานที่ 2.2 จัดครใูห้เพียงพอกับช้ันเรียน 
มาตรฐานที่ 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
มาตรฐานที่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
มาตรฐานที่ 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจดัประสบการณ์ 
มาตรฐานที่ 2.6 มีระบบบรหิารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

การจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนชลประทานวิทยาได้กําหนดเป้าหมายปรับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
โรงเรียนไว้อย่างชัดเจน มีองค์ประกอบในการขับเคลื่อนการศึกษาปฐมวัย และการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ 
เด็กอย่างรอบด้านตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มกีารพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล มีการประเมินหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น และประสบการณ์     
ของเด็ก ซึ่งหลกัสูตรมุ่งพัฒนาเด็กทุกด้านทั้งร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และ สติปัญญา เพ่ือให้เด็กมีความสุข
ในการเรียน จดัครูที่จบการศึกษาปฐมวัยอย่างเพียงพอกับช้ันเรียนโดยคํานึงถึงประสบการณ์ และวุฒิการศึกษา 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มศีกัยภาพ สร้างความตระหนักรู้และเข้าใจการจัดการศึกษา โดยผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
มีบทบาทประสานความร่วมมือ เพ่ือร่วมกันพัฒนาเด็กตามศักยภาพ ครไูด้รับการอบรมเพ่ิมทักษะความรู้ดังน้ี 

- การจัดการเรยีนรู้วิชา Coding (อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรูเ้พ่ือพัฒนาทักษะด้าน   
  Coding สู่สังคมดิจิทัลในอนาคต ระดับปฐมวัย) 
- บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย “โครงงานและวิทยาการคํานวณ” 
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- Active Learning Active Kids สร้างเสริมศักยภาพเด็กเตรียมพร้อมสูศ่ตวรรษที่ 21 
- แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะสําหรับเด็กปฐมวัย ในรูปแบบเยอรมัน 
โรงเรียนชลประทานวิทยาจัดสิ่งอํานวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็กทั้งร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม 

และ สติปัญญา จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน 
การบริหารจัดการเพ่ือการเรียนรู้ โดยการเล่นแบบร่วมมือร่วมใจ จัดให้มีอุปกรณ์ของเล่น ของใช้ หนังสือนิทาน 
เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย จัดให้มีห้องเรียน iPad เด็กได้เรียนรู้การใช้อินเตอร์เน็ตผ่านโปรแกรมท่ีเหมาะสม 
กับวัย ห้องเรียนทุกห้องทําการติดต้ังสมาร์ททีวี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านสื่อ และ 
จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ จัดให้มีอุปกรณ์ของเล่น ของใช้ เครื่องนอน สิ่งอํานวยความสะดวกให้เพียงพอ 
แต่ละห้องมีมุมเสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก จัดให้มีเครื่องเล่นสนามท่ีเหมาะสมและปลอดภัย  
จัดพ้ืนที่แปรงฟัน ล้างมือทําความสะอาดร่างกาย ห้องนํ้าห้องส้วมที่ถูกสุขอนามัย มีอุปกรณ์ที่จําเป็นและเหมาะสม
กับสรีระของเด็ก 

โรงเรียนชลประทานวิทยาได้ดําเนินการวางแผนการปฏิบัติงานการควบคุมกํากับดูแลการบริหาร 
งบประมาณ งานบุคคล และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องด้วยกระบวนการ PDCA ร่วมสร้างความเข้าใจในการดําเนินงาน 
สร้างการยอมรับ ความรับผิดชอบ เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ เกิดความภูมิใจในผลงานทีม่ีส่วนร่วม โรงเรียน 
มีการให้บริการสถานที่ของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ จากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมดังกล่าวโรงเรียนนํากระบวนการบริหารมาใช้ในการดําเนินงานแต่งต้ังคณะทํางานรับผิดชอบ
ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม กํากับติดตามการดําเนินงาน เพ่ือนําผลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน 
 
ผลการดําเนินงาน 

จากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ส่งผลให้โรงเรียนมหีลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบ
การณ์ จัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
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  มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ี์เน้นเด็กเป็นสําคัญ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จํานวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จํานวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรียน

กําหนด(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่

ได้ 
ปฏิบัติ

ไม่
ปฏิบัติ 

1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็ก 
มีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 

 95 71 71 100 
 

ยอด
เยี่ยม 

 1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล  71 100 
 1.2 จัดทําแผนและใช้แผนการจัด

ประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา 

 71 100 

 1.3 จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบ
ทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดย ไม่มุ่งเน้น
การพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 

 71 100 

2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

96 71 71 100 ยอด
เยี่ยม 

 2.1 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิม 

 71 100 

 2.2  ให้เด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอย่าง
อิสระ ตามความต้องการความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้
ของเด็กเป็นรายบุคคล หลากหลาย
รูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 71 100 

 2.3  เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระทํา 
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

 71 100 

3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
กับวัย 

 94 71 71 100 ยอด
เยี่ยม 

 3.1  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนได้สะอาด ปลอดภัย และอากาศ
ถ่ายเทสะดวก 

 71 100 

 3.2  จัดให้มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนท่ี
สําหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 

 71 100 

 3.3  จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้าย
นิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น 

 71 100 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จํานวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จํานวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรียน

กําหนด(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่

ได้ 
ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

 3.4  ใช้ส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วง
อายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของ
เด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ สําหรับ
การเรียนรู้กลุ่มย่อย ส่ือของเล่นท่ีกระตุ้นให้
คิดและหาคําตอบ เป็นต้น 

 71 100 

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพ
จริงและนําผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 95 71 71 100 ยอด
เยี่ยม 

 4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม
และกิจวัตรประจําวันด้วยเคร่ืองมือและ
วิธีการท่ีหลากหลาย  

 71 100 
 

 4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
โดยผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 

 71 100 
 

 4.3 นําผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนา
คุณภาพเด็กอย่างเปน็ระบบและต่อเนื่อง 

 71 100 
 

 4.4 นําผลการประเมินแลกเปล่ียนเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 

 71 100 
 

        สรุปผลการประเมิน   =       ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา
                             จํานวนประเด็นพิจารณา 

100 ยอด
เย่ียม 

กระบวนการพัฒนาที่สง่ผลต่อระดับคณุภาพของมาตรฐานที่ 3 
โรงเรียนชลประทานวิทยาดําเนินการ กําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 ดังน้ี 
มาตรฐานที่ 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
มาตรฐานที่ 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
มาตรฐานที่ 3.3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
มาตรฐานที่ 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
                      การจัดประสบการณ์ และการพัฒนาเด็ก 
ค่าเป้าหมายร้อยละ 95.00 ผลการดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 สูงกว่าค่าเป้าหมายโรงเรียน 

ดําเนินการส่งเสริมให้ครูจัดประสบการณ์สําหรับเด็กในรูปแบบของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นเพ่ือให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรงเกิดการเรียนรู้ได้พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคมและสติปัญญา กิจกรรมที่จัดให้เด็ก 
 ในแต่ละวัยครอบคลุมประสบการณ์สําคัญ ที่กําหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
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        เมื่อเด็กได้รับประสบการณ์ และทํากิจกรรม 
        แต่ละหน่วยการเรียนรู้ด้วยทักษะการคิด 
        วิเคราะห์ผ่านโครงงานและ Active Learning  
        เด็กจะเกิดแนวคิดและลงมือปฏิบัติ  
        เด็กเป็นผู้ริเริ่มและครูเป็นผู้สนับสนุน 
        อํานวยความสะดวกและเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 
        ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
        ในบรรยากาศที่อบอุ่นทํากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน
ด้วยการส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี และทักษะการใช้ชีวิตประจําวัน จัดกิจกรรมทั้งภายในห้องเรียน และภายนอก
ห้องเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการใช้สื่อผ่านโปรแกรมเกมการศึกษาที่เหมาะสมกับวัย โรงเรียนมีห้องเรียน     
ที่สะอาด ปลอดภัย มีพ้ืนที่อํานวยความสะดวกของเด็ก บอร์ดผลงานของหนู กล่องเก็บแฟ้มผลงาน ตู้ล็อกเกอร์
เก็บเคร่ืองใช้ส่วนตัว รวมท้ังป้ายนิเทศ หน่วยการเรียนรู้ มีมุมเสริมประสบการณ์ มุมบล็อกที่ใช้จัดเก็บบล็อก
ขนาดและรูปทรงต่าง ๆ เด็กสามารถนํามาเล่นต่อประกอบกันเป็นสิ่งต่าง ๆ ตามจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของ
ตนเอง มุมหนังสือเป็นมุมที่ต้องการความสงบ จัดให้ห่างจากมุมที่มีเสียงดัง เด็กได้คุ้นเคยกับหนังสือ ได้ดูรูป อ่าน
หนังสือนิทาน ฟังนิทาน มุมบทบาทสมมุติ เด็กมีโอกาสนําประสบการณ์ที่ได้รับมาเล่นโดยแสดงบทบาทสมมุติ 
เลียนแบบบุคคลต่าง ๆ ตามจินตนาการเล่นเป็นพ่อ แม่ ลูก หมอ พ่อค้า แม่ค้า เป็นการปลูกจิตสํานึกถึงบทบาท
ของสังคม ที่เด็กได้พบเห็นในชีวิตประจําวัน มุมวิทยาศาสตร์ ครูเตรียมอุปกรณ์ เช่นสิ่งที่มีในธรรมชาติ เด็กได้
สํารวจ สังเกต ทดลอง ค้นพบด้วยตนเองเป็นการช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์        มุม
ศิลปะสามารถพัฒนาเด็กได้หลายด้าน เช่นกล้ามเนื้อมือช่วยให้เด็กพร้อมที่จะจับดินสอ เพ่ือเขียนหนังสือได้เมื่อ
ไปเรียนในระดับช้ันต่อไป สิ่งเหล่าน้ีเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กโดยครู        มี
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนใช้เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
ประเมินผลที่เหมาะสม การประเมินพัฒนาการเด็กเน้นกระบวนการต่อเน่ือง และเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม
ตามตารางกิจกรรมประจําวัน ด้วยการใช้วิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับเด็ก เช่นการสังเกตทําได้หลาย
รูปแบบ เครื่องมือที่ใช้ร่วมกับการสังเกตได้แก่ แบบบันทึกพฤติกรรม การบันทึกรายวัน แบบสํารวจรายการ      
การสนทนาใช้การสนทนาเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล เพ่ือประเมินความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษา การสัมภาษณ์ครูใช้คําถามที่เหมาะสมทั้งคําถามปลายปิด-ปลายเปิด และเปิดโอกาส
ให้เด็กได้คิดและตอบอย่างอิสระซึ่งครูประเมินความสามารถทางสติปัญญาของเด็กด้วยการรวบรวมผลงาน     
ที่แสดงออกถึงความก้าวหน้าแต่ละด้านของเด็กเป็นรายบุคคล โดยรวบรวมไว้ในแฟ้มผลงาน (Portfolio)      
ซึ่งการประเมินโดยใช้แฟ้มผลงานเป็นการประเมินผลพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กตามสภาพท่ีแท้จริง ซึ่งผลงาน   
ที่รวบรวมได้น้ันแสดงถึงความรู้ ความสามารถ ความพยายาม เจตคติและความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของเด็ก   
ครูใช้แฟ้มผลงานเป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับตัวเด็กและใช้เป็นสิ่งกระตุ้นให้เด็กได้สะท้อนความคิด 
ความรู้สึกที่เกิดจากการทํางานและค้นพบความก้าวหน้าของตนเองพร้อมทั้งใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อ 
สื่อสารกับผู้ปกครองให้ได้รับทราบข้อมูลความก้าวหน้าของเด็ก  และครูทําวิจัยในช้ันเรียนระหว่างทําการสอน
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โดยการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือปรับปรุงให้ดีขึ้น มีการนิเทศการสอนภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 โดยนิเทศแบบ
กัลยาณมิตร เพ่ือให้ครูที่รับการนิเทศ นําข้อเสนอแนะมาพัฒนาการจัดกิจกรรม โรงเรียนจัดทําแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพ
ภายในโรงเรียน มีการติดตามผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําปีพร้อมทั้ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียน โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าว โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญมีการกํากับติดตามเพ่ือนําผลที่ได้ไปปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงาน 
 
ผลการดําเนินงาน 

จากการดําเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ครูมีศักยภาพในการจัดประสบการณ์ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ 
ประสบการณ์ตรง จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ประเมินพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจริง และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กอยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเย่ียม 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPW ปฐมวัย
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ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จํานวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จํานวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน

กําหนด(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่

ได้ 
ปฏิบัติ ไม่ 

ปฏิบัติ

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 

การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 
96 5,424 5,424 98.26 ยอดเยี่ยม

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน
ในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กําหนด 

 5,424 95.00 

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียน
ในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กําหนด 

 5,424 99.00 

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการ
ส่ือสารในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากําหนด 

 5,424 99.05 

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิด
คํานวณในแต่ละดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากําหนด 

 5,424 100 

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 

95 5,424 4,559 89.13 ดีเลิศ

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดจําแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ 
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ 

 4,137 91.45 

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

 4,571 84.28 

 2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล 

 4,971 91.66 

3 มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

93 5,424 4,743 97.46 ยอดเยี่ยม

 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การรวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการ
ทํางานเป็นทีม 

 4,915 90.63 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน เป้าหมาย
(ร้อยละ) 

 

จํานวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จํานวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน

กําหนด(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่

ได้ ปฏิบัติ 
ไม่ 

ปฏิบัติ 

 3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเช่ือมโยง
องค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

 4,571 84.29 

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร 

96 5,424 4,862 89.65 ดีเลิศ

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 4,833 89.12 

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้าน
การเรียนรู้ การส่ือสาร การทํางานอย่าง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

 4,791 90.19 

5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

95 5,424 5,125 63.74 ดี

 5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

 5,375 85.36 

 5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจาก
พ้ืนฐานเดิม 

 4,707 42.94 

 5.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าใน
ผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการ
ทดสอบอ่ืน ๆ 

 5,833 63.38 

6 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ
ท่ีดีต่องานอาชีพ 

98 5,424 5,380 99.19 ยอดเยี่ยม

 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ 

 5,424 100 

 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ
ทํางานหรืองานอาชีพ 

 5,337 98.39 
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน เป้าหมาย
(ร้อยละ) 

 

จํานวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จํานวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน

กําหนด(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่

ได้ 

ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

100 5,424 5,424 100 ยอดเยี่ยม

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่
มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา 

 5,424 100 

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและ
จิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 

 5,424 100 

2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความ
เป็นไทย 

99 5,424 5,424 100 ยอดเยี่ยม

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 

 5,424 100 

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมท้ัง
ภูมิปัญญาไทย 

 5,424 100 

3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

100 5,424 5,023 92.61 ยอดเยี่ยม

 3.1 ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้านเพศ วัย  เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี 

 5,023 92.61 

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 99 5,424 5,418 99.89 ยอดเยี่ยม
 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพ

กาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

 5,413 99.79 

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับ
คนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

 5,424 100 

สรุปผลการประเมิน    =    ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา
                                           จํานวนประเด็นพิจารณา 

92.99 ยอด
เย่ียม 
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กระบวนการพัฒนาที่สง่ผลต่อระดับคณุภาพของมาตรฐานที่ 1   
โรงเรียนชลประทานวิทยามีกระบวนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งให้

ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ในยุค 4.0 ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกรอบกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน เป็นการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง ได้แก่หลักสูตร โครงการส่งเสริมความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
โครงการ  Gifted English (G.E)  ระดับ ช้ันประถมศึกษาปีที่1-3 โครงการห้องเ รียนพิเศษ  English 
Chonprathanwittaya : Eng-cpw ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (Science-Math Chonprathanwittaya : SM-CPW) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการ
เสริมพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Enrichment science & Math Project : ESMP) โครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์มาตรฐานสากลตามแนวทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และบริบทโรงเรียนชลประทานวิทยา (ห้องเรียน สสวท.) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการห้องเรียน
พิเศษอุตสาหกรรมการบิน (Chonprathanwittaya Aviation School : CPW-AIS) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
4-6 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ English Program 
(E.P) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และห้องเรียนปกติ พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรม 
การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่การส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน 
การจัดกิจกรรมโครงการเสริมพลังคลินิกภาษาไทยอย่างมีส่วนร่วม ที่ส่งผลให้การอ่าน เขียน และการสื่อสาร 
ของนักเรียนอยู่ในระดับดี มีการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (Active Learning) ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย เช่น กิจกรรม PLC (Professional Learn Community) ที่พัฒนาทักษะกระบวนการคิด  
บูรณาการการเรียนรู้ในรูปแบบ STEAM การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง สถานการณ์จําลอง กิจกรรม 
การเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา มีการบูรณาการเช่ือมโยงความรู้  
การทํางานเป็นทีม และเรียนรู้อย่างมีความสุข ได้แก่ PLC ไก่กระตากขับขานประสานเสียง ระดับช้ันประถม 
ปีที่ 1 ฝาขวดมหัศจรรย์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 อากาศยานน้อยเหินเวหา ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
สร้างสรรค์ สังคีตศิลป์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ระบบสุริยะ (Solar System) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
วิหคเหินลม (การทําเคร่ืองบินพลังงานยาง) CPW สิงห์ทางเรียบ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 และกลยุทธ์ 10 
เหล่าทัพ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้น มีการส่งเสริมให้เรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็น
เครื่องมือการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพ่ือสร้างนวัตกรรมด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา และโครงงาน
ทางวิทยาศาสตร์ ของระดับช้ันต่าง ๆ รวมท้ังการจัดการเรียนรู้ ที่เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทําในอนาคต
ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากกิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ ตามความสนใจ เป็นต้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ



71 
 

 

ทางการเรียนของโรงเรียนในระดับดีมาก รวมทั้งผลการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ NT ระดับช้ัน
ประถมปีที่ 3 และ O-NET ของทุกระดับช้ัน มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าคะแนนค่าเฉลี่ยระดับชาติในทุกวิชาที่สอบ 

ส่วนการพัฒนาทักษะชีวิตซึ่งเป็นพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของผู้เรียนน้ัน โรงเรียนชลประทานวิทยา
ได้สร้างเสริมกิจกรรมที่ทําให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีสุนทรียภาพสร้างสรรค์ 
งานศิลปะที่สวยงาม มีเจตคติและพฤติกรรมเชิงบวก รักในการดูแลตนเอง มีความเช่ือมั่น สามารถแก้ปัญหา
และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และให้เกียรติผู้อ่ืน 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 12 
ประการ ได้แก่การจัดโครงการจิตอาสากับสภานักเรียน โครงการเด็กเจ้าระเบียบ โครงการจิตอาสาจราจร 
โครงการสัมผัสชีวิต คุ้มบุรุษ คุ้มสตรี โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โครงการแข่งขันกีฬาชลประทาน
วิทยาเกมส์ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี เทิดไท้องค์ราชันย์ ในระดับเพชร 
นอกจากน้ันยังเน้นการพัฒนาด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง ด้วยโครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปี กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กวัยเรียน กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพใน
วัยเรียน โครงการอาหารเสริมนม โครงการอาหารกลางวัน เป็นต้น ที่ทําให้การประเมินคุณภาพภายในด้านน้ีได้
คะแนนระดับ ดีเย่ียม  
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 มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 
คุณภาพที่

ได้ 
ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 5 ยอดเยี่ยม
 1.1 กําหนดเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 

ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 
  

 1.2 กําหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

  

 1.3 กําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม   
 1.4 นําเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
  

 1.5 นําเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร่ ต่อสาธารณชน   
2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5 ยอดเยี่ยม
 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ   
 2.2  มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุง

พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
  

 2.3  มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และระบบการนิเทศภายใน 

  

 2.4 สถานศึกษามีการนําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา   
 2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน 

ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
  

3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5 ยอดเยี่ยม

 3.1 บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
 3.2 บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตรตามความ

ต้องการของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 
  

 3.3 บริหารจัดการเก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 

  

 3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

  

 3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม   
4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม
 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   
 4.2  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   
 4.3 นําชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนางาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน   
 4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร 

ที่มีผลต่อการเรียนรู้ ของผู้เรียน 
  

 4.5 ถอดบทเรียนเพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการ 
ที่เป็นแบบอย่างท่ีดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 
คุณภาพที่

ได้ 
ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม

 5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
และคํานึงถึงความปลอดภัย 

  

 5.2  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ
คํานึงถึงความปลอดภัย 

  

 5.3  จัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม   
 5.4  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย   
 5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อมตามศักยภาพของผู้เรียน   
6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนรู้ 
5 ยอดเยี่ยม

 6.1 ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

  

 6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

  

 6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

  

 6.4 ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริการจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

  

 6.5 ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือใช้ใน
การบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

  

สรุปผลการประเมิน       =     ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา
                                               จํานวนประเด็นพิจารณา 

100 ยอด
เย่ียม 

 
กระบวนการพัฒนาที่สง่ผลต่อระดับคณุภาพของมาตรฐานที่ 2     

โรงเรียนชลประทานวิทยาได้ดําเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาจากผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยใช้วิธี
การศึกษาข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากผลการนิเทศติดตาม การประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา และจัดระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือนํามาวางแผนร่วมกันในการกําหนดเป้าหมาย
และทิศทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมดี มีคุณธรรม น้อมนําศาสตร์
พระราชา” มีอัตลักษณ์ที่ว่า “เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม” และเอกลักษณ์ที่ว่า “สิ่งแวดล้อมดี เทคโนโลยีนํา ก้าวล้ํา
วิชาการ” เพ่ือการบรรลุถึงวิสัยทัศน์ มีอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่กําหนดน้ัน โรงเรียนได้กําหนดพันธกิจ กลยุทธ์ใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนการปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
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พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ นอกจากน้ันได้มีการดําเนินการนิเทศ กํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และ
จัดทํารายงานผลการศึกษา จะได้เห็นจากโรงเรียนได้พัฒนาทุกรูปแบบ ได้แก่ การจัดหาสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ทุกห้องเรียนที่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้ มีบุคลากรท่ีมีความสามารถในการเขียนและพัฒนา
โปรแกรม ช่วยทําให้โรงเรียนมีการพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ในการเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนได้อย่าง 
มีคุณภาพและเช่ือถืออ้างอิงได้ สามารถนําข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ได้มีการจัดพ้ืนที่ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่น สะอาดและปลอดภัย มีพ้ืนที่สําหรับให้นักเรียนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา เช่น โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม มีการกําหนดพ้ืนที่
ความรับผิดชอบ ให้นักเรียนได้ปลูกต้นไม้ ดูแลรดนํ้า บันทึกการเจริญเติบโต ส่งผลให้นักเรียนมีจิตสํานึกและ 
ใส่ใจในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม และทํากิจกรรมตามแนวทางศาสตร์พระราชา รวมทั้งโรงเรียนได้มีการพัฒนา
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้เรียนโดยเฉพาะ ด้วยโครงการโรงเรียนคุณธรรม ที่ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัล
เป็นโรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี เทิดไท้องค์ราชันย์ ในระดับเพชร เป็นที่น่าช่ืนชมอย่างย่ิงต่อผลที่ปรากฏ เพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายในด้านวิชาการ โรงเรียนชลประทานวิทยาได้มีการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่มืออาชีพด้วย
วิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การอบรม การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา การจัดทําสื่อนวัตกรรมพร้อมทั้งมีการประกวด
เพ่ือให้รางวัลสื่อนวัตกรรมดีเด่นแก่ครูในแต่ละระดับช้ัน มีการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ (Active learning) พร้อมทั้งการบูรณาการเช่ือมโยงความรู้และการทํางานเป็นด้วยกิจกรรม PLC ของ
นักเรียนระดับช้ันต่าง ๆ มีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของครูผู้สอนและรายงานผลเพ่ือ 
การพัฒนาต่อยอด มีการส่งเสริมการจัดส่งผู้เรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ทั้งภายใน
และนอกโรงเรียน ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค มีการสร้างขวัญกําลังใจแก่ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับ
ต่าง ๆ ด้วยการมอบเกียรติบัตรและคูปองรางวัล มีการส่งเสริมการสอบเทียบกับมาตรฐานความรู้ในวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เช่น การสอบ TEDET การสอบ ASMO การสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ของ สสวท. การสอบแข่งขันความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากน้ัน ได้มีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีศักยภาพในด้านความรู้ทางวิชาการและการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ เช่น โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์มาตรฐานสากลตามแนวทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบริบท
โรงเรียนชลประทานวิทยา (ห้องเรียน สสวท.) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ English Program (E.P) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1- 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นต้น จากการดําเนินงานดังกล่าวข้างต้นได้ส่งผลให้กระบวนการบริหารและการจัดการของ
โรงเรียนชลประทานวิทยาได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
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 มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จํานวน 
ครูทั้งหมด 

(คน) 

จํานวนครผู่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน

กําหนด(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่

ได้ 
ปฏิบัติ

ไม่ 
ปฏิบัติ

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 100 305 301 98.10 ยอดเยี่ยม

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง 

 307 100 

 1.2 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
นําไปจัดกิจกรรมได้จริง 

 307 100 

 1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
สําหรับผู้ที่มีความจําเป็น และต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษ  

 277 90.49 

 1.4 ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก 
แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ 
และนําเสนอผลงาน 

 307 100 

 1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ 

 307 100 

2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 100 307 304 98.14 ยอดเยี่ยม

 1.1 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ 

 307 100 

 1.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 

 289 94.43 

 1.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากส่ือที่หลากหลาย 

 307 100 

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
เชิงบวก 

 100 307 307 100 ยอดเยี่ยม

 3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  

 307 100 

 3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 
เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
 

 307 100 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จํานวน 
ครูทั้งหมด 

(คน) 

จํานวนครผู่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน

กําหนด(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่

ได้ 
ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนําผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

 100 305 307 100 ยอดเยี่ยม

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่าง 
เป็นระบบ 

  

 4.2 มีขั้นตอนโดยใช้เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 

  

 4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วน
เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล 

  

 4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือ
นําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 

  

5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 100 305 307 100 ยอดเยี่ยม

 5.1 ผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมกัน
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ใน
การจัดการเรียนรู้ 

  

 5.2 นําข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของตนเอง 

  

           สรุปผลการประเมิน   =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา
                              จํานวนประเด็นพิจารณา 

99.25 ยอด
เย่ียม 

กระบวนการพัฒนาที่สง่ผลต่อระดับคณุภาพของมาตรฐานที่ 3   
โรงเรียนชลประทานวิทยามีนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน โดยมุ่งเน้นคุณภาพ

ของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล และเพ่ิมขีดจํากัดความสามารถของครู ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษา 
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของนักเรียน และตอบสนอง
ความต้องการของสังคมในยุคปัจจุบัน โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และใช้
กระบวนการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  โดยเน้นให้นักเรียนได้บริหารจัดการกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือให้นักเรียนนําประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตและการประกอบ
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อาชีพในอนาคต ใช้กระบวนการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ มีการตรวจสอบและประเมินผลนักเรียนอย่าง
เป็นระบบ และนําผลมาพัฒนานักเรียน แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์ผู้เรียน การทําวิจัย
ในช้ันเรียนส่งผลให้ครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพใน
ระดับสากล มีการประกวดใช้สื่อนวัตกรรมในทุกระดับช้ัน และสร้างสรรค์ห้องเรียนอย่างทันสมัยนําความ
เปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน และสถานศึกษา ทําให้นักเรียนสามารถเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาโรงเรียน 
ชุมชน สังคม จัดหลักสูตรให้มีความหลากหลายตามความถนัด และความสนใจของนักเรียน ยึดหลัก
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการประเมินใช้
หลักสูตรทุกปี และนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาในปีต่อไป จากการดําเนินงานดังกล่าว
ข้างต้นได้ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของโรงเรียนชลประทานวิทยา
ได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CPW การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2.สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ระดับปฐมวยั 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคณุภาพ 
มาตรฐานท่ี 

1 
คุณภาพของเด็ก  ดีเลศิ
1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัย
   ของตนเองได้ 

ยอดเยี่ยม 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม 
3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ยอดเยี่ยม 
4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน 
   และแสวงหาความรู้ได้ 

ยอดเยี่ยม 

5. โรงเรียนเพิ่มเติมได้... - 
มาตรฐานท่ี 

2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลศิ
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ังสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน ยอดเยี่ยม 
2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ยอดเยี่ยม 
5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน
    การจัดประสบการณ ์

ยอดเยี่ยม 

6. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 
7. โรงเรียนเพิ่มเติมได้... - 

มาตรฐานท่ี 
3 

การจัดประสบการณ์ทีเ่นน้เด็กเป็นสําคัญ  ดีเลศิ
1. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุล
   เต็มศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเยี่ยม 
3. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม 

5. โรงเรียนเพิ่มเติมได้... - 
สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย 

กรณีท่ี  1 ให้ใช้ฐานนิยม (Mode)  ให้ระดับคุณภาพในภาพรวม 
กรณีท่ี 2 หากไม่มีฐานนิยม (Mode) เช่น ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม ให้ใช้ ค่ากลาง ของระดับคุณภาพ ในท่ีนี้ คือ ดีเลิศ 
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 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคณุภาพ 

มาตรฐานท่ี 
1 

คุณภาพของนกัเรียน  ดีเลศิ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขยีน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
   ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม 

3. มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 
5. มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม 
2. ความภูมใิจในท้องถ่ินและความเปน็ไทย ยอดเยี่ยม 
3. การยอมรบัท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 
2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลศิ
1. มีเปา้หมายวสิัยทัศน์และพันธกจิท่ีสถานศึกษากาํหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
3. ดาํเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
   และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

4. พัฒนาครแูละบคุลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอ่การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
   และการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

7. โรงเรียนเพ่ิมเตมิได้... - 
มาตรฐานท่ี 

 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคญั  ดีเลศิ 
1. จัดการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคดิและปฏิบัตจิรงิ และสามารถนําไปประยุกต์
    ใช้ในชีวิตได ้

ยอดเยี่ยม 

2. ใช้สือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
3. มีการบริหารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้ ยอดเยี่ยม 
6. โรงเรียนเพ่ิมเตมิได้... - 

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน
กรณีท่ี 1 ให้ใช้ฐานนิยม (Mode)  ให้ระดับคุณภาพในภาพรวม 
กรณีท่ี 2 หากไม่มีฐานนิยม (Mode) เช่น ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม ให้ใช้ ค่ากลาง ของระดับคุณภาพ ในท่ีนี้ คือดีเลิศ 
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3. จุดเด่น 
 ระดับปฐมวยั 
คุณภาพของเด็ก 
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาสมวัย มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นต่อไป 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการประชุมเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี  
ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา ตามสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา รวมทั้งนโยบายและจุดเน้นของโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้เด็กมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  
ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และข้อมูลเด็กรายบุคคลเพ่ือจัดสรรงบประมาณ ข้อมูลอาคารสถานที่เพ่ือ
ดูแลซ่อมแซมและบริการข้อมูลบุคลากร ข้อมูลความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับชุมชน 
การจัดประสบการณ์ทีเ่นน้เด็กเป็นสําคัญ
ครูมีความต้ังใจมุ่งมั่น ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การหาเหตุผล 
การสื่อสาร และมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPW ปฐมวัย
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 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คุณภาพของผูเ้รียน 
1. ผู้เรียนมีความสามารถนําความรู้จากการอ่าน เขียน และการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาเป็นช้ินงานได้หลากหลาย
2. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ สุภาพ มีมารยาท แต่งกาย
เรียบร้อย สะอาด มีนํ้าใจ รักโรงเรียน ไม่ทําสิ่งที่จะเป็นการเสื่อมเสียช่ือเสียงของโรงเรียน มีความใฝ่รู้และเรียนรู้
อย่างต่อเน่ือง มุ่งมั่นกับการเรียน 
3. โรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
ยึดความแตกต่างการเรียนรู้ของตัวนักเรียน 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการพัฒนางานวิชาการอย่างเหมาะสมและเป็นระบบทุกกลุ่ม 
ภายใต้การบริหารของคณะผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เปิดรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และ
ยืดหยุ่นตามบริบทของโรงเรียน 
2. บุคลากรมีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ สามารถจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนํามาอ้างอิงได้ 
3. ผู้บริหารใหก้ารสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
4. มีสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีทีเ่ช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้ครบทุกห้องทําให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของครูและนักเรียน 
5. คณะครแูละบุคลากร มีความร่วมมือร่วมใจ และปฏิบัติตามนโยบายในการบริหารงานวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรโรงเรียนชลประทานวิทยา ส่งผลใหก้ารเรียนการสอนทุกโครงการ 
เป็นที่ยอมรับของสังคม เกิดความเช่ือมั่นต่อผู้ปกครองและนักเรียน 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคญั
1. มีหลักสูตรที่มีความหลากหลาย ตอบสนองต่อความสนใจและความต้องการของผู้เรียนครอบคลุมทุกด้าน
2. นักเรียนได้แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง
3. นักเรียนมีสว่นร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPW การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สรุปผลรวมการประเมินตามประเด็น การประเมินตนเอง และผูน้ิเทศ เก่ียวกับการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนของครผูู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ระดับชั้นประถมศึกษา  

และระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ตอนท่ี 1 ด้านการพัฒนาหลกัสูตร 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ผลรวมการประเมินรายข้อ (10 คะแนน) ของระดับช้ันประถมศึกษา พบว่าครูมีประสิทธิภาพอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 
9.31  คิดเป็นร้อยละตามรายข้อ 93.14  อยู่ในระดับ  ดีเด่น 
ผลรวมการประเมินรายข้อ (10 คะแนน) ของระดับช้ันมัธยมศึกษา พบว่าครูมีประสิทธิภาพอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 9.03  
คิดเป็นร้อยละตามรายข้อ  90.33  อยู่ในระดับ  ดีเด่น  

รายการประเมิน การประเมินตามเกณฑ์
1.1 การวิเคราะห์หลักสูตร  มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง  

หรือวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1.2 การจัดทําคําอธิบายรายวิชา จัดทําคําอธิบายรายวิชาท่ีเป็นปัจจบุัน  มีองค์ประกอบครบถ้วน  และครบตาม

พฤติกรรมการเรียนรู้ท้ัง 3 ด้าน ( ด้านความรู้, ด้านทักษะ, ด้านคุณลักษณะ ) 
1.3 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด   

หรือผลการเรียนรู้ท่ีวิเคราะห์ 
1.4 การนําหลักสูตรไปใช้ จัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  และตัวชี้วัด หรือผลการ

เรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้ท่ีออกแบบครบถ้วน 
1.5 การบันทึกผลการใช้หลักสูตร บันทึกผลการใช้หลักสูตร  และเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนา 

ตอนท่ี 1 ด้านการพัฒนาหลักสูตร 
ระดับชั้นประถมศึกษา 
( คะแนนรายข้อ รวม 10 คะแนน ) 

รายระดับชั้น 
ค่าเฉล่ีย 
(รายข้อ) 

ร้อยละ
(รายข้อ) 

ระดับชั้นประถมศึกษา 9.31 93.14

ตอนท่ี 1 ด้านการพัฒนาหลักสูตร  
ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
(คะแนนรายข้อ รวม 10 คะแนน ) 

รายระดับชั้น 
ค่าเฉล่ีย 
(รายข้อ) 

ร้อยละ 

(รายข้อ) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 9.03 90.33

9.03

90.33

(รายข้อ) (รายข้อ)

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ

กราฟแสดงผลการประเมิน (รายข้อ)               
ด้านการพัฒนาหลักสตูร ระดับช้ันมัธยมศึกษา        
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ตอนท่ี 2 ด้านการจัดการเรียนรู ้
รายการประเมิน การประเมินตามเกณฑ์

2.1 การออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้  

หน่วยการเรียนรู้ตามโครงการสอนสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้
ตามโครงการสอนสอดคล้องกับความสนใจและศักยภาพของผู้เรียน  และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
สถานศึกษา มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของรายวิชา มีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้  และเสนอแนวทางการปรับปรุง 

2.2 การจัดทํา
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 
 

2.2.1 การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
วิเคราะห์ผู้เรียนที่นําข้อมูลไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในช้ันเรียน 
2.2.2 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู ้
มีองค์ประกอบครบตามที่โรงเรียนกําหนด และนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริง 
2.2.3 จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
กําหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ที่ออกแบบและสอดคล้องกับความสนใจ 
และศักยภาพของผู้เรียน 
2.2.4 การกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ความสนใจและศักยภาพของผู้เรียน 
2.2.5 บันทึกหลงัจดัการเรียนรู ้
มีการบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ และบันทึกส่ิงที่จะแก้ไขคร้ังต่อไป 

2.3 กลยุทธ์ท่ีใช้ 
ในการจัดการเรียนรู้  
(รูปแบบการสอน  
วิธีการสอน  
เทคนิคการสอน)  
 

2.3.1 กลยุทธ์ที่ใชใ้นการจัดการเรียนรู้
จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ  เทคนิค  และกระบวนการ Active Learning สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด  และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.3.2 การประเมินกลยุทธ ์
ประเมนิผลรูปแบบการสอน วิธีการสอน เทคนิคการสอน ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เคร่ืองมือการวัด 
และประเมนิผลที่กําหนดไว ้
2.3.3 การนําผลการประเมินกลยุทธ์ไปใช้ 
บันทึกผลประเมินผลรูปแบบการสอน วิธีการสอน เทคนิคการสอน และบันทึกส่ิงที่จะแก้ไขในคร้ังต่อไป 

 
 
 

 
 

 
 
ผลรวมการประเมนิรายข้อ  (20 คะแนน ) ระดับช้ันประถมศึกษาพบวา่ครูมีประสิทธิภาพอยู่ท่ีค่าเฉลี่ย 18.84  
คิดเป็นร้อยละตามรายข้อ 94.21 อยู่ในระดับ  ดีเด่น 
ผลรวมการประเมนิรายข้อ  (20 คะแนน ) ระดับช้ันมธัยมศึกษาพบวา่ครูมีประสิทธิภาพอยู่ท่ีค่าเฉลี่ย 18.38  
คิดเป็นร้อยละตามรายข้อ 91.92 อยู่ในระดับ  ดีเด่น 

ตอนที่ 2 ด้านการจัดการเรียนรู้ระดับชัน้ประถมศึกษา
( คะแนนรายข้อ รวม 20 คะแนน ) 

รายระดับช้ัน 
ค่าเฉลี่ย 
(รายข้อ) 

ร้อยละ
(รายข้อ) 

ระดับชั้นประถมศึกษา 18.84 94.21

ตอนที่ 2 ด้านการจัดการเรียนรู้ระดับชัน้มัธยมศึกษา 
( คะแนนรายข้อ รวม 20 คะแนน ) 

รายระดับช้ัน 
ค่าเฉลี่ย 
(รายข้อ) 

ร้อยละ
(รายข้อ) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา 18.38 91.92

18.84

94.21

(รายขอ้) (รายขอ้)

คา่เฉลีย่ รอ้ยละ

กราฟแสดงผลการประเมิน (รายข้อ)                       
ด้านการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษา

18.38

91.92

(รายข้อ) (รายข้อ)

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ

กราฟแสดงผลการประเมิน (รายข้อ)                  
ด้านการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษา              
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รายการประเมิน การประเมินตามเกณฑ์
2.4 คุณภาพผู้เรียน 
 

2.4.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของนักเรียน
สามารถคัดสรรสื่อท่ีต้องการอ่าน  เพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ สร้างความเข้าใจ  
และประยุกต์ใช้ จับประเด็นสําคัญ และประเด็นสนับสนุน  โต้แย้งโน้มน้าวได้ถูกต้องสมบูรณ์  
สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์  ความสมเหตุ  สมผล ความน่าเชื่อถือได้  สามารถสรุป อภิปราย  
ขยายความ แสดงความคิดเห็น  โต้แย้ง  สนับสนุน โน้มนา้วได้ถูกต้อง 
2.4.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
         2.4.2.1  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
         2.4.2.2  ซ่ือสัตย์สุจริต 
         2.4.2.3  มีวินัย 
         2.4.2.4  ใฝ่เรียนรู้ 
         2.4.2.5  อยู่อย่างพอเพียง 
         2.4.2.6  มุ่งม่ันในการทํางาน 
         2.4.2.7  รักความเป็นไทย 
         2.4.2.8  มีจิตสาธารณะ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมการประเมินรายข้อ  (10 คะแนน ) ระดับช้ันประถมศึกษาพบว่าคุณครูมีประสทิธิภาพอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 7.61 
คิดเป็นร้อยละตามรายข้อ 60 อยู่ในระดับ  ดีเด่น 
ผลรวมการประเมินรายข้อ  (10 คะแนน ) ระดับช้ันมัธยมศึกษาพบว่าคุณครูมีประสิทธิภาพอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 8.27 
คิดเป็นร้อยละตามรายข้อ 82.75 อยู่ในระดับ  ดีเด่น 
 

ตอนท่ี 2.4 คุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษา
(คะแนนรายข้อ รวม 10 คะแนน ) 

รายระดับชั้น 
ค่าเฉล่ีย 
(รายข้อ) 

ร้อยละ
(รายข้อ) 

ระดับชั้นประถมศึกษา 7.61 60

ตอนท่ี 2.4 คุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
( คะแนนรายข้อ รวม 10 คะแนน ) 

รายระดับชั้น 
ค่าเฉล่ีย 
(รายข้อ) 

ร้อยละ
(รายข้อ) 

ระดับชั้นประถมศึกษา 8.27 82.75

7.61

60.00

(รายข้อ) (รายข้อ)

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ

กราฟแสดงผลการประเมิน (รายข้อ)  
คุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษา

8.27

82.75

(รายข้อ) (รายข้อ)

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ

กราฟแสดงผลการประเมิน (รายข้อ)             
คุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
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ตอนท่ี 3 การใช้สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา และแหลง่เรียนรู ้

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ผลรวมการประเมินรายข้อ  (5 คะแนน ) ระดับช้ันประถมศึกษาพบว่าครูมีประสิทธิภาพอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.08  
คิดเป็นร้อยละตามรายข้อ 81.57 อยู่ในระดับ  ดีเด่น 

ผลรวมการประเมินรายข้อ  (5 คะแนน ) ระดับช้ันมัธยมศึกษาพบว่าครูมีประสิทธิภาพอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 3.64  
คิดเป็นร้อยละตามรายข้อ 72.75 อยู่ในระดับ  ดีเด่น 
 

 
 
 
 

รายการประเมิน การประเมินตามเกณฑ์
3.1 การสร้าง/พัฒนา สร้าง หรือจัดทําใช้สื่อ  นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  

 และแหล่งเรียนรู้นํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
3.2 การนําผลการประเมินสื่อไปใช้ บันทึกผลและประเมินการใช้สื่อ  และบันทึกสิ่ง ท่ีจะแก้ไขในคร้ังต่อไป 

ตอนท่ี 3  การใช้สื่อ  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมทาง
การศึกษา  และแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษา  
( คะแนนรายข้อ รวม 5 คะแนน ) 

รายระดับชั้น 
ค่าเฉล่ีย 
(รายข้อ) 

ร้อยละ
(รายข้อ)

ระดับชั้นประถมศึกษา 4.08 81.57

ตอนท่ี 3 การใช้สื่อ  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมทาง
การศึกษา  และแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
( คะแนนรายข้อ รวม 5 คะแนน ) 

รายระดับชั้น 
ค่าเฉล่ีย 
(รายข้อ) 

ร้อยละ
(รายข้อ) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา 3.64 72.75

4.08

81.57

(รายข้อ) (รายข้อ)

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ

กราฟแสดงผลการประเมิน (รายข้อ) 
การใช้สื่อ  เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา 

และแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษา

3.64

72.75

(รายข้อ) (รายข้อ)

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ

กราฟแสดงผลการประเมิน (รายข้อ)                  
การใช้สื่อ  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมทางการศึกษา  

และแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
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ตอนท่ี 4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ผลรวมการประเมินรายข้อ  (5 คะแนน ) ระดับช้ันประถมศึกษาพบว่าครูมีประสิทธิภาพอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.71  
คิดเป็นร้อยละตามรายข้อ 94.29 อยู่ในระดับ  ดีเด่น 

ผลรวมการประเมินรายข้อ  (5 คะแนน ) ระดับช้ันมัธยมศึกษาพบว่าครูมีประสิทธิภาพอยู่ที่ค่าเฉลี่ย  
4.84 คิดเป็นรอ้ยละตามรายข้อ 96.70 อยู่ในระดับ  ดีเด่น 

 
 
 
 
 
 

การประเมินตามเกณฑ์

กําหนดเคร่ืองมือวัดผลประเมินผลท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด ออกแบบเคร่ืองมือวัดผลประเมินผล
นําไปใช้ประเมินตามสภาพจริง ใช้เครื่องมือวัดผลประเมินผล บันทึกผลประเมินการใช้เครื่องมือวัดผลประเมินและบันทึก 
สิ่งท่ีจะแก้ไขเครื่องมือวัดผลประเมินผลในครั้งต่อไป 

ตอนท่ี 4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
ระดับชั้นประถมศึกษา  
(คะแนนรายข้อ รวม 5 คะแนน) 

รายระดับชั้น 
ค่าเฉล่ีย 

(รายข้อ) 
ร้อยละ 

(รายข้อ) 

ระดับชั้นประถมศึกษา 4.71 94.29 

ตอนท่ี 4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   
ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
( คะแนนรายข้อ รวม 5 คะแนน ) 

รายระดับชั้น 
ค่าเฉล่ีย 

(รายข้อ) 
ร้อยละ 

(รายข้อ)
ระดับชั้นประถมศึกษา 4.84 96.70 

4.71

94.29

(รายข้อ) (รายข้อ)

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ

กราฟแสดงผลการประเมิน (รายข้อ)           
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ระดับชั้นประถมศึกษา

4.84

96.70

(รายข้อ) (รายข้อ)

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ

กราฟแสดงผลการประเมิน (รายข้อ)            
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

ระดับชั้นมัธยมศึกษา
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ตอนท่ี 5 การทําวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
รายการประเมิน การประเมินตามเกณฑ์

5.1 การวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาของผู้เรียน 

วิเคราะห์สภาพปัญหาของผู้เรียน  นําข้อมูลท่ีวิเคราะห์ได้ไปใช้ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนโดยระบุปัญหาท่ีพบในการจัดการเรียน 
การสอน และสาเหตุของปัญหาในการวิจัยอย่างชัดเจน 

5.2 การออกแบบการวิจัย ออกแบบการวิจัยโดยมีองค์ประกอบของงานวิจัยครบทุกองค์ประกอบ 
และระบุวัตถุประสงค์ สมมุติฐาน  กรอบแนวคิด  วิธีการดําเนินการ และเคร่ืองมือวิจัย
อย่างชัดเจน และเหมาะสม 

5.3 การดําเนินการวิจัย ดําเนินการวิจัยมีความชัดเจน  มีการระบุข้ันตอน ระยะเวลา สถิติท่ีใช้ ครบถ้วนและชัดเจน
5.4 การสรุปผลการวิจัย มีการสรุปผลได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
5.5 การจัดทํารายงานการ
วิจัยเพ่ือเผยแพร่ 

จัดทํารายงานการวิจัยท่ีถูกต้อง  และมีการเผยแพร่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลรวมการประเมินรายข้อ  (10 คะแนน ) ระดับช้ันประถมศึกษาพบว่าคุณครูมีประสทิธิภาพอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 
8.47 คิดเป็นรอ้ยละตามรายข้อ 84.71 อยู่ในระดับ  ดีเด่น 
ผลรวมการประเมินรายข้อ  (10 คะแนน ) ระดับช้ันมัธยมศึกษาพบว่าคุณครูมีประสิทธิภาพอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 8.19  
คิดเป็นร้อยละตามรายข้อ 81.87 อยู่ในระดับ  ดีเด่น 
 
 

ตอนท่ี 5  การทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ระดับชั้นประถมศึกษา 
( คะแนนรายข้อ รวม 10 คะแนน ) 

รายระดับชั้น 
ค่าเฉล่ีย 
(รายข้อ) 

ร้อยละ
(รายข้อ) 

ระดับชั้นประถมศึกษา 8.47 84.71

ตอนท่ี 5  การทําวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอน
ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
( คะแนนรายข้อ รวม 10 คะแนน ) 

รายระดับชั้น 
ค่าเฉลี่ย 
(รายข้อ) 

ร้อยละ
(รายข้อ)

ระดับช้ันมัธยมศึกษาศึกษา 8.19 81.87 

(รายข้อ) (รายข้อ)
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ

ระดับชั้น
ประถมศึกษา 8.47 84.71

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

100.00

กราฟแสดงผลการประเมิน (รายข้อ)     
การทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

ระดับชั้นประถมศึกษา

(รายข้อ) (รายข้อ)
ค่าเฉล่ีย ร้อยละ

ระดับชั้น
ประถมศึกษา 8.19 81.87

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

100.00

กราฟแสดงผลการประเมิน (รายข้อ)              
การทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษา
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ตอนท่ี 6 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
รายการประเมิน การประเมินตามเกณฑ์

6.1 การจัดชั้นเรียน ห้องเรียนมีความปลอดภัย  และเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดชั้นเรียน
6.2 การจัดกิจกรรม 
     การเรียนการสอน 
    ในชั้นเรียน 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิด  มีทักษะชีวิต  และการทํางาน ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเสริมแรงให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการพัฒนาตนเอง 

6.3 การจัดสารสนเทศ   
     ชั้นเรียน 

จัดทําสารสนเทศชั้นเรียน จัดทําเอกสารประจําวิชาท่ีถูกต้องและทันสมัย  สามารถนํา 
ไปใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้ สามารถให้คําปรึกษาและเป็นแบบอย่างเกี่ยวกับการจัดสารสนเทศ 
ชั้นเรียนหรือเอกสารประจําวิชาแก่ผู้อ่ืน 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
ผลรวมการประเมินรายข้อ  (10 คะแนน ) ระดับช้ันประถมศึกษาพบว่าครูมีประสิทธิภาพอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 8.19 
คิดเป็นร้อยละตามรายข้อ 81.86 อยู่ในระดับ  ดีเด่น 
ผลรวมการประเมินรายข้อ  (10 คะแนน ) ระดับช้ันมัธยมศึกษาพบว่าครูมีประสิทธิภาพอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 7.82  
คิดเป็นร้อยละตามรายข้อ 78.24 อยู่ในระดับ  ดีเด่น 
 
 
 

ตอนท่ี 6  การบริหารจัดการชั้นเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
( คะแนนรายข้อ รวม 10 คะแนน ) 

รายระดับชั้น 
ค่าเฉล่ีย 
(รายข้อ) 

ร้อยละ
(รายข้อ)

ระดับชั้นประถมศึกษา 7.82 78.24

ตอนท่ี 6  การบริหารจัดการชั้นเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษา 
( คะแนนรายข้อ รวม 10 คะแนน ) 

รายระดับชั้น 
ค่าเฉล่ีย 
(รายข้อ) 

ร้อยละ
(รายข้อ) 

ระดับชั้นประถมศึกษา 8.19 81.86

7.82

78.24

(รายข้อ) (รายข้อ)

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ

กราฟแสดงผลการประเมิน (รายข้อ)             
การบริหารจัดการชั้นเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

8.19

81.86

(รายข้อ) (รายข้อ)

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ

กราฟแสดงผลการประเมิน (รายข้อ)     
การบริหารการจัดชั้นเรียน            
ระดับชั้นประถมศึกษา
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4. จุดควรพัฒนา 
 ระดับปฐมวยั 
คุณภาพของเด็ก 
พัฒนาการจัดกิจกรรมให้เด็กที่มีนํ้าหนัก-ส่วนสูง เกินเกณฑ์ และตํ่ากว่าเกณฑ์ มีจํานวนลดลงโดยจัด
กิจกรรมที่หลากหลายให้มคีวามต่อเน่ือง 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ปรับปรุงระบบจราจรภายในโรงเรียนให้มีความคล่องตัวมากขึ้นโดย สร้างที่จอดรถสําหรบัครูผู้ปกครอง
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ 
พัฒนาโครงการ/กิจกรรม ใหม้ีความต่อเน่ือง

 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คุณภาพของผูเ้รียน 
1. ควรมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมในเรื่องของสุขภาวะที่หลากหลายตามความสนใจของผู้เรียน 
2. ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะชีวิตเพ่ือให้นักเรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้และอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 
3. พัฒนากิจกรรมที่เน้นการทํางานเป็นทีม ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาผู้เรียนด้านคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
แต่ละช่วงวัยและการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
การวางแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพของกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศกึษา
ในการวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเช่ียวชาญทางวิชาชีพ เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ของผู้เรียนไปสู่มาตรฐานในระดับสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

297 คน 
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคญั
1. การพัฒนาส่ือนวัตกรรมทีเ่หมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม
2. การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบคลุมทกุลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นและทันท่วงที 
3. พัฒนากิจกรรมที่เน้นการทํางานเป็นทีม ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาผู้เรียนด้านคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัยและการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 
แผนภูมิการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถประยุตก์ใช้ในชีวิตประจําวัน  ใช้สื่อสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ การบริหารช้ันเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนา
ผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงจัดการเรียนรู้พบว่า ครูปฏิบัติจริง
โดยเฉล่ีย 294.6 คน (ร้อยละ 99.19) และไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติได้ไม่ครบ เฉลี่ย 2.4 คน (ร้อยละ 0.28) 

 

5. แนวทางการพัฒนา 
ระดับปฐมวัย  

โรงเรียนดําเนินการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายและจุดเน้น ชลประทานวิทยา 4.0 
และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น  
เพ่ือการพัฒนาศักยภาพเด็กด้านการคิดวิเคราะห์ การหาเหตุผล  
การสื่อสาร กล้าแสดงออก จัดให้มีสถาปนิก มาจัดการเรียนรู้ 
การประดิษฐ์และความคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการด้วยของเล่น 
และนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและนําไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุ 
เป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน  

 
 
 

เฉล่ีย 294.6 คน(ร้อยละ 99.19)
เฉลี่ย 2.4 คน(ร้อยละ 0.82)

ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ครบ

0 50 100 150 200 250 300 350

แผนภูมิการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
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ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
จากผลการดําเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินภายใน ภาพรวมของแนวทาง 

การพัฒนาในอนาคตดังน้ี 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล เรียนรู้
วิธีการของ Active Learning เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
สถานการณ์จําลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 2. การส่งเสริมครูให้เห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญที่เน้นการ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากการแก้ปัญหาและการลงมือปฏิบัติ การจัดทําการวิจัยใน 
ช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 
 
 
 

 
 

ความต้องการช่วยเหลือ 
ระดับปฐมวัย  

พัฒนาครูในการจัดอบรม ประชุมปฏิบัติการ เพ่ือให้ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ 
การพัฒนาเด็ก และประเมินพัฒนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

จากผลการดําเนินงานของสถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินภายใน และภาพรวมของ 
ความต้องการช่วยเหลือดังนี้ 

1. พัฒนาครูผูส้อนในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ ที่สอดคลอ้งกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่    
21 และชลประทานวิทยา 4.0 

2. การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 
และตัวช้ีวัด รวมทั้งแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA 

3. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. การพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยเก่ียวกับการเรียนการสอนและสามารถนํามาใช้ได้จริง 
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ภาคผนวก 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

โรงเรียนชลประทานวิทยาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) รอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) เม่ือวันท่ี 17, 18 และ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษามีการประเมิน 3 กลุ่มตัวบ่งชี้ คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์กลุ่มตัว
บ่งชี้มาตรการส่งเสริม ซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปน้ี 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 
น้ําหนัก คะแนน ระดับ
คะแนน ที่ได้ คุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน   
ตัวบ่งชี้ที่ 1    เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2    เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3    เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 4    เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 10.00 ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 5    เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 6    ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ 35.00 35.00 ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 7    ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 15.00 ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 8    ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.98 ดีมาก
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  
ตัวบ่งชี้ที่ 9    ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์
                 ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
                 ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศกึษา 2.50 2.50 ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและ
                 พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทีส่อดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 99.48 ดีมาก
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
  ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ต้ังแต่ 80 คะแนน ขึ้นไป  ใช่  ไม่ใช่ 
  มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้  ใช่  ไม่ใช่ 
  ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่  ไม่ใช่  

ในภาพรวมสถานศกึษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 

  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 
น้ําหนัก 
คะแนน 

คะแนน  

ที่ได้ 

ระดับ 

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.51 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.49 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.10 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น 10.00 9.29 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 14.27 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.98 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ที่11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 90.64 ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
  ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ต้ังแต่ 80 คะแนน ขึ้นไป  ใช่  ไม่ใช่ 
  มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้  ใช่  ไม่ใช่ 
  ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่  ไม่ใช่  

ในภาพรวมสถานศกึษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา 

  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนชลประทานวิทยา 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนชลประทานวิทยาปีการศึกษา 2562 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา นํ้าหนัก
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก 91 ยอดเย่ียม 96 ยอดเย่ียม
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัย
     ของตนเองได้ 

90 ยอดเยี่ยม 94 ยอดเยี่ยม

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 90 ยอดเยี่ยม 97 ยอดเยี่ยม
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 92 ยอดเยี่ยม 97 ยอดเยี่ยม
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและ
     แสวงหาความรู้ได้ 

91 ยอดเยี่ยม 96 ยอดเยี่ยม

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 96 ยอดเย่ียม 97 ยอดเย่ียม
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบท
     ของท้องถิ่น 

95 ยอดเยี่ยม 96 ยอดเยี่ยม

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 97 ยอดเยี่ยม 98 ยอดเยี่ยม
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 98 ยอดเยี่ยม 99 ยอดเยี่ยม
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 98 ยอดเยี่ยม 99 ยอดเยี่ยม
2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน
     การจัดประสบการณ์ 

95 ยอดเยี่ยม 96 ยอดเยี่ยม

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 95 ยอดเยี่ยม 96 ยอดเยี่ยม
มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ์ที่เนน้เด็กเปน็สําคญั ยอดเย่ียม 100 ยอดเย่ียม
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
     เต็มศักยภาพ 

95 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
     อย่างมีความสุข 

96 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม

3.3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 94 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการ
      เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

95 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนชลประทานวิทยา 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนชลประทานวิทยา ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา นํ้าหนัก
คะแนน 

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 50 97 93.84 ยอดเย่ียม
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 27 94 89.57 ดีเลิศ
1.1.1 ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ 5 96 98.26 ยอดเยี่ยม
1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
       ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

3 95 89.13 ดีเลิศ 

1.1.3 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 6 93 97.46 ยอดเยี่ยม
1.1.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 4 96 89.65 ดีเลิศ
1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 6 91 63.74 ดี
1.1.6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 3 98 99.19 ยอดเยี่ยม
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน 23 100 98.12 ยอดเย่ียม
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 8 100 100 ยอดเยี่ยม
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 3 100 100 ยอดเยี่ยม
1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ แตกต่างและหลากหลาย 2 100 92.61 ยอดเยี่ยม
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 10 99 99.89 ยอดเยี่ยม
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 35 100 100 ยอดเย่ียม
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 4 100 100 ยอดเยี่ยม
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 15 100 100 ยอดเยี่ยม
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
     สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5 100 100 ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 5 100 100 ยอดเยี่ยม
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
     อย่างมีคุณภาพ 

2 100 100 ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
     และการจัดการเรียนรู้ 

4 100 100 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรียนเป็นสําคัญ 15 100 99.25 ยอดเย่ียม
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไป
     ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

2 100 98.10 ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 5 100 98.14 ยอดเยี่ยม
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 2 100 100 ยอดเยี่ยม
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 4 100 100 ยอดเยี่ยม
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
     การจัดการเรียนรู้ 

2 100 99.25 ยอดเยี่ยม 

หมายเหตุ   เกณฑก์ารใหร้ะดบัคุณภาพ 
 ชว่งคะแนน (รอ้ยละ)  ระดบัคุณภาพ  แปลคุณภาพ 
 90.00-100.00           5     ยอดเยีย่ม 
 80.00-89.00           4        ดเีลศิ 
 70.00-79.00           3          ด ี
 60.00-69.00           2      ปานกลาง 
 00.00-59.00           1      กาํลงัพฒันา 
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