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ส่วนท่ี 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 โรงเรียนสามัคคีวิทยา  รหัส  1116100023  ท่ีต้ังเลขท่ี  343  หมู่ท่ี  5  ถนนสุระนารายณ์             ตำบล

ลำนารายณ์   อำเภอชัยบาดาล   จังหวัดลพบุรี   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท์ 

036-461175  โทรสาร 036-461175   E-mail dr.samakkee@hotmail.co.th    website    www.smkw.ac.th 

ได้รับใบอนุญาตจัดต้ังเมื่อปี  วันท่ี  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2509 เปิดสอนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ถึงระดับมัธยมศึกษา

ศึกษาปีท่ี 3 จำนวนนักเรียน 1,420 คน จำนวนบุคลากรของโรงเรียน จำนวน 61 คน  

ตอนที่ 2 การนำเสนอผลการประเมินตนเอง 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

             1) มาตรฐานการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

   2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองระดับคุณภาพ 

       2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนตามหลักสูตร 

       2.2 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสาร 

       2.3 นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

       2.4 โรงเรียนจัดครูเข้ารับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพครู 

       2.5 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา 

       2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายยึดหลักธรรมาภิบาล 

                   2.7 ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในรูปของงบประมาณและ

บุคลากรท่ีเป็นภูมิปัญญา 

      2.8 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้

เหมาะสม 
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  3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 

      3.1  แผนปฏิบัติงานท่ี 1  สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามเป้าหมายเพื่อเน้นคุณภาพผู้เรียน

ให้สูงขึ้น 

      3.2  แผนปฏิบัติงานท่ี 2  สถานศึกษามีการนิเทศครูผู้สอนเพื่อให้ระดับการเรียนสูงขึ้น 

      3.3  แผนปฏิบัติงานท่ี 3  สถานศึกษาเน้นส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนของครูและ

นักเรียนเพื่อยกระดับการศึกษา 

      3.4  แผนปฏิบัติงานท่ี 4 สถานศึกษาให้ครูและบุคลากรได้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน 

      3.5  แผนปฏิบัติงานท่ี 5 สถานศึกษามีการเน้นจัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่นักเรียนเพื่อ

ยกระดับการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 

4) นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี 

     4.1  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเน้นย้ำการผลิตส่ือด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

     4.2  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานการสอนผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

     4.3  สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนเน้นคุณธรรม จริยธรรม 

     4.4  สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

     4.5  สถานศึกษาจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนภาวะอ้วน 

 5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

                 5.1  นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร และการคิดคำนวณโรงเรียนมีการ

จัดกิจกรรมการเขียนตามคำบอก ฝึกอ่านร้อยแก้ว  ร้อยกรอง และจัดโครงการท่ีสนับสนุนการอ่าน – เขียน  ในช่วง

พักกลางวัน ก่อนกลับบ้าน  

        5.2  การจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนจิตอาสา   บูรณาการในหลักสูตรสถานศึกษา  นักเรียนแกนนำ  

สารวัตรนักเรียน   โครงการต้านยาเสพติดมีความประพฤติด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม   จิตสังคม และ

จิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
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      5.3 นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ 

คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นแก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

อย่างเหมาะสม   

      6) โรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

    6.1  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเรียนภาษาไทย เน้นทักษะการส่ือสารและเป็นพื้นฐานต่อยอดใน

การเรียนวิชาอื่น  ๆ  

    6.2  สถานศึกษาจัดการการเรียนการสอนเรียนภาษาอังกฤษ เน้นทักษะการส่ือสาร 

    6.3 เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์

จริง  สถานการณ์จำลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลาและ

เรียนรู้อย่างมีความสุข 

     6.4 เรียนรู้  Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู ้

     6.5 ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม 

     6.6 จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ 

     6.7 พัฒนาครูตามความต้องการของครูและสถานศึกษา 

                                     

 

 

                                                                                               ( นายนิรัตน์ ชัยวิชิต )                                                                                                     
                                                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียน  
                                                                                     วันท่ี  14  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2564           
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✓ 

✓ 

ส่วนท่ี 2 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 

 

     1.1  ชื ่อโรงเรียนสามัคคีวิทยา  รหัส  1116100023  ที ่ตั ้งเลขที ่  343  หมู ่ที ่  5  ถนนสุระนารายณ์                 
ตำบลลำนารายณ์    อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
โทร. 036-461175  โทรสาร 036-461175 E-mail dr.samakkee@hotmail.co.th                 
website  www.smkw.ac.th ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเมื่อปี วันที่ 1 กรกฎาคม   พ.ศ. 2509  เปิดสอนระดับช้ัน
อนุบาลปีท่ี 1 - มัธยมศึกษาศึกษาปีท่ี 3 จำนวนนักเรียน 1,420 คน จำนวนบุคลากรของโรงเรียน จำนวน 61 คน 
  

             ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  
                บุคคลธรรมดา 
                                      ✓  นิติบุคคล 
                                      ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท 
                                      มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 
                                      มูลนิธิในคริสต์ศาสนา 
                                      มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
                                      อื่น ๆ  (ระบุ).................................     
              ประเภทโรงเรียน 
             ✓  ประเภทโรงเรียนในระบบ 

  ✓   สามัญศึกษา 
        การกุศลของวัด 
                         การศึกษาพิเศษ 
                         การศึกษาสงเคราะห์ 
        ในพระราชูปถัมภ์ 
                      

                    ✓ สามัญปกติ 
                         อิสลามควบคู่สามัญ 
                                      

การจัดการเรียนการสอน 
       ✓   ปกติ  (สามัญศึกษา) 
              English  Program   ได้รับอนุญาตเมื่อ................................................... 
 

mailto:dr.samakkee@hotmail.co.th
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1.1 จำนวนห้องเรียน/ผู้เรียนจำแนกตามระดับที่เปิดสอน 

ระดับที่เปิดสอน 
จำนวนห้องเรียน จำนวนผู้เรียนปกติ  

จำนวนผู้เรียนที่มี 
ความต้องการพิเศษ 

รวมจำนวน
ผู้เรียน 

ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EP ชาย หญิง ชาย หญิง 
เตรียมอนุบาล        
ระดับก่อนประถมศึกษา        
อนุบาลปีท่ี 1 3  33 29   62 
อนุบาลปีท่ี 2 3  68 45   113 
อนุบาลปีท่ี 3 4  55 63   116 

รวม 10  156 137   293 
ระดับประถมศึกษา        
ประถมศึกษาปีท่ี 1 4  62 70   132 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 3  60 75   135 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 3  64 75   139 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 3  70 67   137 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 3  72 72   144 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 3  62 72   134 

รวม 19  390 431   821 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น        
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 3  53 48   101 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 3  46 57   103 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 3  50 52   102 

รวม 9  149 157   306 
รวมทั้งสิ้น 36  695 725   1,420 
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  1.3  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  1.3.1 สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตำแหน่ง 

ประเภท/ตำแหน่ง 
      จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      

- ผู้รับใบอนุญาต      

- ผู้จัดการ      

- ผู้อำนวยการ    1  

- รอง/ผู้อำนวยการ  1    

รวม  1  1  
2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย      

- ครูบรรจ ุ  11    

- ครูต่างชาติ      

3. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ระดับประถมศึกษา      

- ครูบรรจ ุ  21    

- ครูต่างชาติ      

ระดับมัธยมศึกษา      

- ครูบรรจ ุ  12    

- ครูต่างชาติ       

รวม  44  1  
4. บุคลากรทางการศึกษา      

- เจ้าหน้าท่ี      

5.อื่นๆ (ระบุ)...      
รวม  45  1  

รวมทั้งสิ้น                                             46 

สรุปอัตราส่วน 
 ระดับปฐมวัย 

จำนวนผู้เรียนต่อครู    27 : 1 
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  29 : 1 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ระดับประถมศึกษา 

จำนวนผู้เรียนต่อครู    40 : 1 
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  44 : 1 

  ระดับมัธยมศึกษา 
จำนวนผู้เรียนต่อครู    26 : 1 
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จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  34 : 1 

  1.3.2  สรุปจำนวนครูผู้สอน จำแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   กรณีที่ 1  ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับที่มีจำนวนชั่วโมงสอนมากท่ีสุด 
   กรณีที่ 2  ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ในระดับประถมศึกษา 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จำนวนครูผู้สอน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ปฐมวัย 11      
ภาษาไทย   5  3  
คณิตศาสตร ์   4  1  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   2  2  
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม   1  3  
สุขศึกษาและพลศึกษา   1  1  
ศิลปะ   2  1  
การงานอาชีพ   2  1  
ภาษาต่างประเทศ    1  2 
รวม 11  20 9 13  

   

  1.3.3  สรุปจำนวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จำนวนครูผู้สอน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

🔾  กิจกรรมนักเรียน   

- ลูกเสือ 7 6 

- เนตรนารี 7 3 

- ยุวกาชาด - - 

- ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 19 9 

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - - 

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 19 9 

- อื่นๆ...ให้ระบ ุ - - 

🔾   กิจกรรมแนะแนว 19 9 

🔾  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 19 9 
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   1.3.4   สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
ลูกเสือ/เนตรนารี 

/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
จำนวนผู้บังคับ

บัญชา 

จำนวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดต้ังกองลูกเสือ 

มีวุฒิ ไม่มีวุฒิ จัดต้ัง ไม่จัดต้ัง 

ลูกเสือ เนตรนารี สำรอง 2 2 2 1  
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  4 4 5 1  
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 16 17 5 1  
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ      
ยุวกาชาด      
ผู้บำเพ็ญประโยชน์      

รวม 22 23 12 3  
 
 1.3.5  สรุปจำนวนครูที่ทำหน้าที่คัดกรอง  และนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
          (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนร่วม) 

จำนวนครูที่ทำหน้าท่ีคัดกรอง จำนวนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

ครูที่ได้รับการข้ึนทะเบียน 

เป็นผู้คัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ 

ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ 
ทั้งหมด ข้ึนทะเบียน ไม่ข้ึนทะเบียน 

         - - - 2 2 - 

 
1.3.6  สรุปจำนวนครูที่เข้ารับการอบรมเก่ียวกับโรงเรียนคุณธรรม 

 
ปี พ.ศ. 2563 

 
หน่วยงานที่เขา้รับการอบรม 

จำนวนครูที่เข้ารับ 
การอบรม 

พ.ศ. 2563 1.โรงเรียนสามัคคีวิทยา 19 
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2. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ปรัชญา “รู้วิชาการ  สืบสานคุณธรรม” 

วิสัยทัศน์   โรงเรียนสามัคคีวิทยา  สถานศึกษามีคุณภาพ  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้  คู่คุณธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี  ประสานชุมชน  ดำรงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

พันธกิจ 1.  พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2.  จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
3.  ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสาธารณะ  
และรับผิดชอบต่อสังคม 
4.  พัฒนาผู้เรียน  ครู  และบุคลากรให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้เกิด
ประโยชน์ 
5.  ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
6.  สนับสนุนให้ผู้เรียนยึดมั่นในความเป็นไทย  และมีความพร้อมต่อการ
เป็นพลเมืองโลก 
7.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

เป้าหมาย 1.  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานการศึกษา 
2.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา 
3.  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4.  ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  สามารถค้นคว้าหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
5.  ครูและบุคลากร  สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.  ประสานความร่วมมือกับชุมชน  เพื่อร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพ 
7.  ผู้เรียนสำนึกในความเป็นไทย  และมีทักษะในการดำรงชีวิตในสังคม 
8.  ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ 1.  พัฒนาหลักสูตรหรือกระบวนการจัดการเรียนรูต้ามมาตรฐานการศึกษา 
2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
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การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3.  พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
สถานศึกษา 
5.  พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
6.  พัฒนาสถานศึกษาให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
7.  พัฒนาส่ือนวัตกรรม  และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัด
การศึกษา 
8.  ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชน  ในการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เอกลักษณ์ “ครบแหล่งเรียนรู้ คู่ความสะอาด  ปราศจากอบาย” 

อัตลักษณ์ “ใฝ่เรียนรู้  คู่จรรยา” 
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3. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ 
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน 
การศึกษา 
ของสถาน

ศึกษา 

*** 

สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

*** 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
ประเด็นการติดตาม 
ประเมินผลของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 1 

1. 

โครงการ

ตัวเลข

หรรษา 

95 

 

 

 

95 

1.ผู้เรียนจะ

ได้รับประสบ

การตรงจากการ

เข้าร่วมกิจกรรม

กระบวนการ 

2.ผู้เรียนจะ

ได้รับประสบ

การตรงจากการ

เข้าร่วมกิจกรรม

ส่งผลให้มีทักษะ

กระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ 

เกิดการเรียนรู้

ด้วยตนเอง 

สามารถคิด

วิเคราะห์และคิด

รวบยอดสูงข้ึน

ได้อย่าง

เหมาะสมกับวัย 

 

 

 

95 

 

 

95 

1.ผู้เรียนได้รับ

ประสบการณ์

ตรงจากการเข้า

ร่วมกิจกรรม 

2. ผู้เรียนมี

ทักษะในการคิด

วิเคราะห์ คิด

อย่างมี

วิจารณญาณ 

และการสรุปผล 

คุณภาพ

ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 

สถานศึกษามีหลัก

สถานศึกษาเหมาะสม

กับผู้เรียน สอดคล้อง

กับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ 
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน 
การศึกษา 
ของสถาน

ศึกษา 

*** 

สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

*** 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
ประเด็นการติดตาม 
ประเมินผลของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

2. 

โครงการ

คณิตคิด

สนุก 

 95 

 

 

 

 95 

 

1.ผู้เรียนจะ

ได้รับประสบ

การตรงจากการ

เข้าร่วมกิจกรรม

กระบวนการ 

2.ผู้เรียนจะ

ได้รับประสบ

การตรงจากการ

เข้าร่วมกิจกรรม

ส่งผลให้มีทักษะ

กระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ 

เกิดการเรียนรู้

ด้วยตนเอง 

สามารถคิด

วิเคราะห์และคิด

รวบยอดสูงข้ึน

ได้อย่าง

เหมาะสมกับวัย 

95 

 

 

 90 

1.ผู้เรียนได้รับ

ประสบการณ์

ตรงจากการเข้า

ร่วมกิจกรรม 

2. ผู้เรียนมี

ทักษะในการคิด

วิเคราะห์ คิด

อย่างมี

วิจารณญาณ 

และการสรุปผล 

คุณภาพ

ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 

สถานศึกษามีหลัก

สถานศึกษาเหมาะสม

กับผู้เรียน สอดคล้อง

กับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. 

โครงการ

แข่งขัน

ทักษะทาง

คณิตศาส

ตร์ 

 80 

 

 

 

 

1.ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 1-6 จะมี

สัมฤทธ์ิทางการ

เรียนที่สูงข้ึน

และมีทักษะ

  80  

 

 

 

 

 1. นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 

1-6 ผ่านเกณฑ์

การประเมินการ

คิดคำนวณคิด 

วิเคราะห์และ

คุณภาพ

ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 

สถานศึกษามีหลัก

สถานศึกษาเหมาะสม

กับผู้เรียน สอดคล้อง

กับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ 
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน 
การศึกษา 
ของสถาน

ศึกษา 

*** 

สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

*** 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
ประเด็นการติดตาม 
ประเมินผลของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

 

 

 80 

กระบวนการ

ทางคณิตศาสตร ์

2.ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 1-3 จะมี

สัมฤทธ์ิทางการ

เรียนที่สูงข้ึน

และมีทักษะ 

กระบวนการ

ทางคณิตศาสตร ์

 

 

 

 80 

ทักษะในการ

เรียนสูงข้ึน 

2.ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 1-3 ผ่าน

เกณฑ์การ

ประเมินการคิด

คำนวณคิด 

วิเคราะห์และ

ทักษะในการ

เรียนสูงข้ึน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 
 

4. 

โครงการ

คณิตคิด

เร็ว โดย

สุ่มตัวเลข

จาก

โปรแกรม 

GSP 

 

70 
 
 
 

ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 
1-3 ได้รับการ
ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด
เลขได้อย่าง 
รวดเร็ว และคิด
อย่างถูกต้อง 

 90 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 
1- 3 มีทักษะ
กระบวนการคิด
และมีเทคนิค
การคิดเลขได้
อย่าง รวดเร็ว 
และคิดได้อย่าง
ถูกต้องผ่าน
เกณฑ์ที่กำหนด 

คุณภาพ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 
สถานศึกษามีหลัก
สถานศึกษาเหมาะสม
กับผู้เรียน สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



14 
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ 
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน 
การศึกษา 
ของสถาน

ศึกษา 

*** 

สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

*** 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
ประเด็นการติดตาม 
ประเมินผลของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

 5. 

โครงการ

แข่งขันอัจ

ริภาพทาง

วิทยาศาส

ตร์ 

 70 ผู้เรียนที่เข้าร่วม
โครงการการ
แข่งขันอัจฉริ
ภาพทาง
วิทยาศาสตร์มี
เจตคติที่ดีต่อ
การเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ 

70 ผู้เข้าร่วม
โครงการ
แข่งขันอัจฉริ
ภาพทาง
วิทยาศาสตร์
ต้องมีผลการ
ประเมินการ
แข่งขันในระดับ
ทองแดงข้ึนไป 

คุณภาพ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 
สถานศึกษามีหลัก
สถานศึกษาเหมาะสม
กับผู้เรียน สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 6.

โครงการ

ฝึกเขียน

ฝึกอ่าน 

 70 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 
6 มีการพัฒนา
ในเรื่องการอ่าน
การเขียนดีข้ึน 

 70 
 
 
 
 
 
 
  70  

1.ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 มีการ
พัฒนาในเรื่อง
การอ่านการ
เขียนดีข้ึน 
 
2. ของนักเรียน
อ่านเขียนคำท่ี
กำหนดให้ได้
ถูกต้อง 

คุณภาพ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา
ของโรงเรียน
เอกชน 

ตัวชี้วัดที่ 1 
สถานศึกษามีหลัก
สถานศึกษาเหมาะสม
กับผู้เรียน สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 7.
โครงการ
อ่านคล่อง 
เขียนสวย 
ชั้นประถม 
ศึกษาปีที 
2 

  70 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 
2 อ่านคล่อง 
ออกเสียง ได้
ถูกต้องชัดเจน
และเขียน
หนังสือได้
ถูกต้องสวยงาม 

79.19 
 
 
 
 
71.39 

1.มีทักษะในการ
อ่านคล่อง 
มากกว่าเกณฑ์
ที่ต้ังไว้ 
 
2.มีทักษะด้าน
การเขียน
มากกว่าเกณฑ์
ที่ต้ังไว้ 
 
 

คุณภาพ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

ตัวชี้วัดที่ 1 
สถานศึกษามีหลัก
สถานศึกษาเหมาะสม
กับผู้เรียน สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ 
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน 
การศึกษา 
ของสถาน

ศึกษา 

*** 

สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

*** 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
ประเด็นการติดตาม 
ประเมินผลของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

 8.
โครงการ
อ่านคล่อง 
เขียนสวย 
ชั้นประถม 
ศึกษาปีที  
3 

  75 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 
3 ทักษะในการ
อ่านคล่องข้ึน 
เขียนได้ดีและ
ถูกต้องสวยงาม
ดีข้ึน 

  75 
 
 
 
 
 
   
 75 

ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 
3ทักษะในการ
อ่านคล่องข้ึน 
เขียนได้ดีและ
ถูกต้องสวยงาม 
 
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 
3 ได้รับความ
ร่วมมือจากครู
ครุประจำชั้น
และคุณครู
ภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที่  
3 

คุณภาพ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

ตัวชี้วัดที่ 1 
สถานศึกษามีหลัก
สถานศึกษาเหมาะสม
กับผู้เรียน สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 9.
โครงการ 
English    
camp 
(ป. 1- 
ป.3) 

 80 
 
 
 
 
 
 
  
 80 

1.ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 – 6 มีการ
พัฒนาและ
เล็งเห็น
ความสำคัญของ
ภาษาอังกฤษ 
 
2.ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 – 6 มี
ทัศนคติที่ดีต่อ
ภาษาอังกฤษ 
 

 80 
 
 
 
 
 
 
  
 80 

1.ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 – 6 มีการ
พัฒนาและ
เล็งเห็น
ความสำคัญของ
ภาษาอังกฤษ 
 
2.ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 – 6 มี
ทัศนคติที่ดีต่อ
ภาษาอังกฤษ 

กระบวน 
การ
จัดการ
เรียนการ
สอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน 

ตัวชี้วัดที่ 10  
ผู้เรียนมีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารทักษะการคิด 
ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะชีวิต และทักษะ
ในการใช้                          
เทคโนโลยี 



16 
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ 
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน 
การศึกษา 
ของสถาน

ศึกษา 

*** 

สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

*** 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
ประเด็นการติดตาม 
ประเมินผลของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

 10.
โครงการ 
English   
one day 
camp (ม. 
1- ม.3) 

 85 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 
1-3 เข้าร่วม
โครงการอย่างมี
ความสุขและมี
ความ
กระตือรือร้นมี
ความมั่นใจใน
การใช้
ภาษาอังกฤษได้
ดี 

 88 
 
 
 
 
 
 
 
 
85.20 
 
 
 
 
 
  
  89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
81.60 
 
 
 

1.เป็นกิจกรรม
ส่งเสริมให้
นักเรียนได้
เรียนรู้และ
สามารถใช้
ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารใน
ชีวิต 
 
2.เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้
นักเรียนมีความ
มั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษ มี
ทัศนคติเชิงบวก 
 
3.เป็นกิจกรรมที่
ทำให้นักเรียนได้
เรียนได้เรียนรู้
ประสบการณ์
จากแหล่งเรียนรู้
ภายนอก
ห้องเรียนและ
บูรณาการ
กิจกรรมร่วมกับ
กลุ่มสาระอื่น 
 
4.ความ
เหมาะสมของ
สถานที่ในการ
จัดกิจกรรม 

กระบวน 
การ
จัดการ
เรียนการ
สอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน 

ตัวชี้วัดที่ 10  
ผู้เรียนมีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารทักษะการคิด 
ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะชีวิต และทักษะ
ในการใช้                          
เทคโนโลยี 



17 
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ 
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน 
การศึกษา 
ของสถาน

ศึกษา 

*** 

สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

*** 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
ประเด็นการติดตาม 
ประเมินผลของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

82.60 
 
 
 
 
87.40 
 
 
 
 
90.60 
 
 
 
87.60 
 
 
 
 
86.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.มีความ
เหมาะสมของ
จำนวนวันใน
การจัดกิจกรรม 
 
6.มีความ
เหมาะสมของ
กิจกรรมการ 
เรียนรู้ 
 
7.นักเรียนได้รับ
การดูแลของครู
เป็นอย่างทั่วถึง 
 
8.นักเรียนได้รับ
ความรู้จากการ
จัดกิจกรรมใน
ครั้งน้ี 
 
9.นักเรียน
สามารถนำ
ความรู้และ
ประสบการณ์
จากการเข้าร่วม
กิจกรรมไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ 
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน 
การศึกษา 
ของสถาน

ศึกษา 

*** 

สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

*** 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
ประเด็นการติดตาม 
ประเมินผลของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

89.60 10.นักเรียนมี
ความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายน้ี 

 11. 
กิจกรรม
ประเมิน
การเข้า
ค่าย
ลูกเสือ – 
เนตรนารี
(สำรอง) 
 

 90 
 
 
 
 90 

1.ได้รับ
ประสบการณ์
ตรงจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
2.มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ 
สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 

 90 
 
 
 
 
 90 

1.ได้รับ
ประสบการณ์
ตรงจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 
2.มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ 
สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 

- คุณภาพ
ผู้เรียน 
 
- กระบวน 
การ
จัดการ
เรียนการ
สอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 

ตัวชี้วัดที่ 1 
สถานศึกษามีหลัก
สถานศึกษาเหมาะสม
กับผู้เรียน สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 12. 
กิจกรรม
เข้าค่าย
ลูกเสือ – 
เนตรนารี 
(สามัญ) ณ 
ค่าย
ลูกเสือ
ชั่วคราว
โรงเรียน
สามัคคี
วิทยา 

100 จำนวนลูกเสือ-
เนตรนารี ท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 
 
 

 99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 99 

1.ของลูกเสือ
เนตรนารี ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 
4-6 ได้เรียนรู้ถึง
การใช้ชีวิตใน
การอยู่ค่าย
ลูกเสือ – เนตร
นารี 
 
2.ของลูกเสือ
เนตรนารี ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 
4-6 ได้รู้จักการ
แก้ปัญหาละกล้า

- คุณภาพ
ผู้เรียน 
 
- กระบวน 
การ
จัดการ
เรียนการ
สอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 

ตัวชี้วัดที่ 1 
สถานศึกษามีหลัก
สถานศึกษาเหมาะสม
กับผู้เรียน สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ 
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน 
การศึกษา 
ของสถาน

ศึกษา 

*** 

สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

*** 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
ประเด็นการติดตาม 
ประเมินผลของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

ตัดสินใจ เมื่อ
เจอะปัญหาและ
อุปสรรคโดยใช้
กระบวนการ
ร่วมด้วยช่วยกัน 
 
3.ของลูกเสือ
เนตรนารี ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 
4-6 ได้หา
ความรู้ทาง
ลูกเสือไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

 13. 
กิจกรรม
เข้าค่าย
ลูกเสือ – 
เนตรนารี 
(สามัญรุ่น
ใหญ่) ณ 
ค่าย
ลูกเสือ
ชั่วคราว
โรงเรียน
สามัคคี
วิทยา 

65 
 
 
 
 
 
 
 
90 

1.ของลูกเสือ 
เนตรนารี (ช่วง
ชั้นที่3) ได้รับ
ประสบการณ์
ตรงจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ของลูกเสือ 
  
2.เนตรนารี 
(ช่วงชั้นที 3 )ได้
เรียนรู้
ประสบการณ์ใช้
ชีวิตได้รู้จักการ
แก้ปัญหา และ
การทำงาน
ร่วมกันเป็นหมู่
คณะ 

90 
 
 
 
 
 
 
 
 95 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ของลูกเสือ 
เนตรนารี (ช่วง
ชั้นที 3 ) ได้รับ
ประสบการณ์
ตรงจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ของลูกเสือ 
  
2.เนตรนารี 
(ช่วงชั้นที 3 )  
มีความตรงต่อ
เวลา มี
ความสามารถ
ตามฐาน และ
ความพร้อม
เพรียงกล้า
แสดงออก 

- คุณภาพ
ผู้เรียน 
- กระบวน 
การ
จัดการ
เรียนการ
สอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 
สถานศึกษามีหลัก
สถานศึกษาเหมาะสม
กับผู้เรียน สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ 
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน 
การศึกษา 
ของสถาน

ศึกษา 

*** 

สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

*** 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
ประเด็นการติดตาม 
ประเมินผลของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

  90 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.ของลูกเสือ 
เนตรนารี (ช่วง
ชั้นที 3 ) ได้
เรียนรู้การใช้
ชีวิตได้รู้จักการ
แก้ปัญหา และ
การทำงาน
ร่วมกันเป็นหมู่
คณะ 

 14.
โครงการ
พัฒนา
หลักสูตร
สถานศึก 
ษา 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 

1.ผู้บริหารและ
ครูผูส้อนมีความ
เข้าใจในการ
ปรับปรุง
หลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 2551 
(ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 
 
2.ครูผู้สอนมี
ความสามารถใน
การจัดกิจกรรม
การสอนตาม
หลักสูตรของ
โรงเรียน 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 

1.ของโรงเรียน
สามัคคีวิทยามี
หลักสูตร
สถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับ
หลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 
2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 
เป้าหมายแล
บริบทของ
โรงเรียน 
 
2.ของครูผู้สอนมี
ความสามารถใน
การจัดกิจกรรม
การสอนตาม

- คุณภาพ
ผู้เรียน 
- กระบวน 
การ
บริหาร
และการ
จัดการ 
- กระบวน 
การ
จัดการ
เรียนการ
สอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 
สถานศึกษามีหลัก
สถานศึกษาเหมาะสม
กับผู้เรียน สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ 
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน 
การศึกษา 
ของสถาน

ศึกษา 

*** 

สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

*** 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
ประเด็นการติดตาม 
ประเมินผลของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

 
 
 
100 

หลักสูตรของ
สถานศึกษา 
 
3.ผู้บริหารและ
ครูผูส้อนมีความ
เข้าใจในการ
ปรับปรุง
หลักสูตร
แกนกลาง 

 

 

ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ 
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน 
การศึกษา 
ของสถาน

ศึกษา 

*** 

สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

*** 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
ประเด็นการติดตาม 
ประเมินผลของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

 2. 
โครงการ
คุณธรรม
จริยธรรม
นักเรียน 
(ช่วงชั้นที่ 
2) 

90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 

1.ของนักเรียน
ช่วงชั้นที่ 2 
ได้รับความรู้
ความเข้าใจใน
หลักธรรมของ
ศาสนาสามารถ
นำมา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 
2.ของนักเรียน
ช่วงชั้นที่ 2 มี
ความรู้ความ
เข้าใจ ใน

90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 

1.ของนักเรียน
ช่วงชั้นที่ 2 
ได้รับความรู้
ความเข้าใจใน
หลักธรรมของ
ศาสนาสามารถ
นำมา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 
2.ของนักเรียน
ช่วงชั้นที่ 2 มี
ความรู้ความ
เข้าใจ ใน

กระบวน 
การ
จัดการ
เรียนการ
สอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 
 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรม 
ตามค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ 
สอดคล้อง ตามช่วงวัย 



22 
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ 
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน 
การศึกษา 
ของสถาน

ศึกษา 

*** 

สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

*** 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
ประเด็นการติดตาม 
ประเมินผลของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

หลักธรรมของ
ศาสนามา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

หลักธรรมของ
ศาสนามา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

 3. 
โครงการ
คุณธรรม
จริยธรรม
นักเรียน 
(ช่วงชั้นที่ 
3) 

95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 

ของนักเรียนช่วง
ชั้นที่ 3 ได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจใน
หลักธรรมของ
ศาสนาสามารถ
นำมา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 
ของนักเรียนช่วง
ชั้นที่ 3 มี
คุณธรรม 
จริยธรรม 
สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้ 

95 นักเรียนได้รับ
การส่งเสริม 
และการพัฒนา
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ที่ดี 
รวมถึงเข้าใจใน
หลักธรรมคำ
สอนของ
พระพุทธศาสนา
มากย่ิงข้ึน 

กระบวน 
การ
จัดการ
เรียนการ
สอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 
 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรม 
ตามค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ 
สอดคล้อง ตามช่วงวัย 

 4.
โครงการ
แข่งขัน
ทักษะ
ภาษาไทย 

80 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 

1.นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสุง
ข้ึนในกลุ่มสาระ
วิชาภาษาไทย 
 
2.นักเรียนมี
ความสามารถ
และเข้าร่วมการ

80 
 
 
 
 
 

85 
 

1.นักเรียนมีผล
การการเรียนรู้
ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชา
ภาษาไทย 
 
2.นักเรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
แข่งขันทักษะที่

คุณภาพ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการ

ตัวชี้วัดที่ 1 
สถานศึกษามีหลัก
สถานศึกษาเหมาะสม
กับผู้เรียน สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



23 
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ 
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน 
การศึกษา 
ของสถาน

ศึกษา 

*** 

สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

*** 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
ประเด็นการติดตาม 
ประเมินผลของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

 
 
 

85 

แข่งขันทักษะ
ทางวิชาการได้ 
 
3.สถานศึกษา
เป็นที่ยอมรับใน
ด้านวิชาการ 

โรงเรียนได้จัด
ข้ึน 

จัดและ
สนับสนุน
การศึกษา
เอกชน 

 5. 
โครงการ
สัปดาห์
วิทยา 
ศาสตร ์

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 

1. ของนักเรียน
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม
นิทรรศการ
สัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
1,110 คนจาก
นักเรียน ป. 1 – 
ม.3 ทั้งหมด 
1,127 คน 
 
2. ของนักเรียน 
1,110 คน ท่ีมี
ความพึงพอใจ
ต่อนิทรรศการ
สัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 

1. ของนักเรียน
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม
นิทรรศการ
สัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
1,110 คนจาก
นักเรียน ป. 1 – 
ม.3 ทั้งหมด 
1,127 คน 
 
2. ของนักเรียน 
1,110 คน ท่ีมี
ความพึงพอใจ
ต่อนิทรรศการ
สัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

กระบวน 
การ
จัดการ
เรียนการ
สอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 
 

ตัวชี้วัดที่ 7 
สถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้แบบ 
STEM Education 

 6. 
โครงการ
โภชนา
ศาสตร์
การกีฬา 

80 
 
 
 
 
 
 
 

1.ของนักเรียน
ทุกคนใน
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี่ที่ 
1 – มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่ได้รับ
ประสบการณ์

82 
 
 
 
 
 
 
 

1.ของนักเรียน
ทราบการ
ประชาสัมพันธ์
การเข้าร่วม
กิจกรรมอย่าง
ทั่วถึง 
 

กระบวน 
การ
จัดการ
เรียนการ
สอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  
การพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน 

ตัวชี้วัดที่ 9 
สถานศึกษาท่ีมีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และลดพฤติกรรมเสี่ยง 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ 
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน 
การศึกษา 
ของสถาน

ศึกษา 

*** 

สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

*** 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
ประเด็นการติดตาม 
ประเมินผลของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

 
 
 

80 

ตรงจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 
2.ของนักเรียน
ทุกคนใน
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี่ที่ 
1 – มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มีการ
พัฒนาการ
เจริญเติบโต
สมวัย 

82.50 
 
 
 
 

80.50 
 
 
 
 

79.50 
 
 
 

86 
 
 
 
 
 

81.50 
 
 
 
 

2.มีความ
เหมาะสมของ
สถานที่ในการ
จัดกิจกรรม 
 
3.มีความ
เหมาะสม
ระยะเวลาจัด
กิจกรรม 
 
4.การดำเนิน
กิจกรรมมี
ความสุข 
 
5.ทราบถึงความ
เหมาะสมในสื่อ
การเรียนรู้และ
ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโต 
 
6.นักเรียนได้รับ
ความรู้เก่ียวกับ
ธงโภชนาการ
อาหารหลัก 5 
หมู่ 

 7. 
โครงการ 
ลูกเสือ
ต้านภัย
เสพติด 

80 
 
 
 
 
 

1.ของนักเรียน
ช่วงชั้นที่ 2 มี
ความรู้เก่ียวกับ
โทษและภัยของ
ยาเสพติด 
 

96.20 
 
 
 
 
 

1.ของนักเรียน
ช่วงชั้นที่ 2 ที่ให้
ความสนใจใน
กิจกรรม 
 

กระบวน 
การ
บริหาร
และการ
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 

ตัวชี้วัดที่ 7 
 ผู้เรียนป้องกันตนเอง
ให้ห่างไกลยาเสพติด
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ 
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน 
การศึกษา 
ของสถาน

ศึกษา 

*** 

สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

*** 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
ประเด็นการติดตาม 
ประเมินผลของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

80 2.ของนักเรียน
ช่วงชั้นที่ 2 
ตระหนักถึงโทษ
ภัยของยาเสพ
ติด รู้จักวิธีการ
ป้องกันให้
ห่างไกลจากยา
เสพติด และ
ช่วยกันสอดส่อง
ไม่ให้มีสิ่งเสพติด
ในโรงเรียน บ้าน
และชุมชน 

96.60 
 
 
 
 

89.80 
 
 
 
 
 

91 
 
 
 
 
 
 

98.20 
 
 
 

2.ที่ร่วมกัน
รณรงค์ต่อต้าน
สิ่งเสพติด ด้วย
ความเต็มใจ 
 
3.ไม่มีสิ่งเสพติด
และ
ประสานงานที่
จะทำกิจกรรมน้ี
อีกต่อไป 
 
 4.ที่ได้รับ
ความรู้ในเรื่อง
ภัยของยาเสพ
ติดและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้
ให้กับผู้อื่นได้ 
 
5.เข้าร่วม
กิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพ
ติด ในครั้งต่อไป 

 8.
โครงการ 
ลูกเสือ
ต้านภัย
เสพติด 

80 
 
 
 
 
 

80 

1.ของนักเรียน
ช่วงชั้นที่ 3 มี
ความรู้เก่ียวกับ
โทษและภัยของ
ยาเสพติด 
 
2.ของนักเรียน
ช่วงชั้นที่ 3 
ตระหนักถึงโทษ

96.80 
 
 
 
 

96.80 
 
 
 

1.ของนักเรียน
ช่วงชั้นที่ 2 ที่ให้
ความสนใจใน
กิจกรรม 
 
2.ที่ร่วมกัน
รณรงค์ต่อต้าน
สิ่งเสพติด ด้วย
ความเต็มใจ 

กระบวน 
การ
บริหาร
และการ
จัดการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 

ตัวชี้วัดที่ 7 ผู้เรียน
ป้องกันตนเองให้
ห่างไกลยาเสพติดและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ 
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน 
การศึกษา 
ของสถาน

ศึกษา 

*** 

สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

*** 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
ประเด็นการติดตาม 
ประเมินผลของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

ภัยของยาเสพ
ติด รู้จักวิธีการ
ป้องกันให้
ห่างไกลจากยา
เสพติด และ
ช่วยกันสอดส่อง
ไม่ให้มีสิ่งเสพติด
ในโรงเรียน บ้าน
และชุมชน 

 
96.00 

 
 
 
 

 
 

92.80 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

97.20 
 
 
 

 
3.ไม่มีสิ่งเสพติด
และ
ประสานงานที่
จะทำกิจกรรมน้ี
อีกต่อไป 
 
 

 4.ที่ได้รับ
ความรู้ในเรื่อง
ภัยของยาเสพ
ติดและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้
ให้กับผู้อื่นได้ 
 
5.เข้าร่วม
กิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพ
ติด ในครั้งต่อไป 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ 
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน 
การศึกษา 
ของสถาน

ศึกษา 

*** 

สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

*** 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
ประเด็นการติดตาม 
ประเมินผลของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 3 

1. 
กิจกรรม
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการ
สอบ    
O - NET 
/ NT 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

ของคุณครผูู้สอน

ที่เกี่ยวข้องกับ

การสอน O-

Net/NT 

สามารถ

วิเคราะห์การ

ทดสอบและ

ข้อสอบ O-

Net/NT ได้นำ

ข้อมูลผล

วิเคราะห์ ผล

การประเมิน ไป

ใช้ในการ

ปรับปรุง

เป้าหมาย และ

ปรับปรุง/

ทบทวนการ

จัดการเรียนรู้ 

ของนักเรียน

ระดับชั้น

ประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา

มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน

สูงข้ึนทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้  

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

ของคุณครผูู้สอน

ที่เกี่ยวข้องกับ

การสอน O-

Net/NT 

สามารถ

วิเคราะห์การ

ทดสอบและ

ข้อสอบ O-

Net/NT ได้นำ

ข้อมูลผล

วิเคราะห์ ผล

การประเมิน ไป

ใช้ในการ

ปรับปรุง

เป้าหมาย และ

ปรับปรุง/

ทบทวนการ

จัดการเรียนรู้ 

ของนักเรียน

ระดับชั้น

ประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา

มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน

สูงข้ึนทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้  

คุณภาพ

ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพ

การจัด

การศึกษาของ

โรงเรียนเอกชน 

ตัวชี้วัดที่ 1 

สถานศึกษาสังกัด 

สพฐ. มีบุคลากรที่

ได้รับการอบรมหรือ

พัฒนาในเรื่องของการ

ยกระดับผลการ

ทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ 
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน 
การศึกษา 
ของสถาน

ศึกษา 

*** 

สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

*** 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
ประเด็นการติดตาม 
ประเมินผลของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

85 

 

 

 

 

85 

นักชั้นป.3  ป.6 

ม.3 มีผลการ

ทดสอบ

ระดับชาติเฉลี่ย 

O-Net/NT ของ

โรงเรียนสูงข้ึน 

ของนักเรียน

สามารถอ่าน

ออกเขียนได้

สูงข้ึนตามเกณฑ์  

85 

 

 

 

 

85 

นักชั้นป.3  ป.6 

ม.3 มีผลการ

ทดสอบ

ระดับชาติเฉลี่ย 

O-Net/NT ของ

โรงเรียนสูงข้ึน 

ของนักเรียน

สามารถอ่าน

ออกเขียนได้

สูงข้ึนตามเกณฑ์  

 2.
โครงการ
นิเทศ
ภายใน
โรงเรียน 

100 คุณครูทุกคน
ได้รับการนิเทศ
การสอน 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 

1.ของครูมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ และ
ทักษะเก่ียวกับ
การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
สำคัญและนำ
ปรับปรุง 
พัฒนาการจัด
กระบวนการ
เรียนการสอน 
 
ของผู้มีส่วน
เก่ียวข้องกับการ
ดำเนินโครงการ
มีความพึงพอใจ
ต่อการดำเนิน

คุณภาพ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

ตัวชี้วัดที่ 4   
ครูที่ได้รับการพัฒนา
วิชาชีพตามสมรรถนะ
ของสายงาน 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ 
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน 
การศึกษา 
ของสถาน

ศึกษา 

*** 

สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

*** 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
ประเด็นการติดตาม 
ประเมินผลของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

โครงการการ
นิเทศภายใน 
 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ 
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน 
การศึกษา 
ของสถาน

ศึกษา 

*** 

สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

*** 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
ประเด็นการติดตาม 
ประเมินผลของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 4 

1. 

โครงการ /

กิจกรรม

ไหว้คร ู

 

100 

 

 

 

 

1.นักเรียนได้รับ

การส่งเสริมและ

การพัฒนาด้าน

คุณธรรม 

จริยธรรมและ

ค่านิยมในเรื่อง

ความกตัญญู

กตเวที นักเรียน

และคุณครูมี

สัมพันธภาพที่ดี

ต่อกัน 

100 

 

 

 

 1.นักเรียนได้รับ

การส่งเสริมและ

การพัฒนาด้าน

คุณธรรม 

จริยธรรมและ

ค่านิยมในเรื่อง

ความกตัญญู

กตเวที นักเรียน

และคุณครูมี

สัมพันธภาพที่ดี

ต่อกัน 

กระบวน 
การ
จัดการ
เรียนการ
สอนที่เน้น
ผุ้เรียนเป็น
สำคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 

สถานศึกษามีหลัก

สถานศึกษาเหมาะสม

กับผู้เรียน สอดคล้อง

กับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 2.กิจกรรม
วันแม่
แห่งชาติ 

100 1.นักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

100 1.นักเรียนได้รับ
การส่งเสริม 
และการพัฒนา
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พ่ึง

กระบวน 
การ
บริหาร
และการ
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  
การพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน 

ตัวชี้วัดที่ 3  
ผู้เรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามค่านิยม
หลักของคนไทย 12 
ประการ สอดคล้อง 
ตามช่วงวัย 



30 
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ 
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน 
การศึกษา 
ของสถาน

ศึกษา 

*** 

สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

*** 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
ประเด็นการติดตาม 
ประเมินผลของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

ประสงค์ในการ
เคารพเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
รวมตระหนักถึง
ความสำคัญและ
บทบาทของแม่ 

 3.ประกวด
ขับร้อง
เพลงไทย
ลูกทุ่ง 

100 นักเรียนที่เข้า
ประกวดได้รับ
ประสบการณ์
ตรงจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

100 นักเรียนที่เข้า
ประกวดได้รับ
ประสบการณ์
ตรงจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

กระบวน 
การ
จัดการ
เรียนการ
สอนที่เน้น
ผุ้เรียนเป็น
สำคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 
สถานศึกษามีหลัก
สถานศึกษาเหมาะสม
กับผู้เรียน สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 4. กีฬา
ภายใน 

90 ของนักเรียนทุก
คนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปี
ที่1 -มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ได้รับ
ประสบการณ์
ตรงจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

80 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ของนักเรียน
ทุกคนใน
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี
ที1่ -มัธยมศึกษา
ปีที่ 3มีความ
สนใจในกิจกรรม 
 
2.ของนักเรียน
ทุกคนใน
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี
ที1่ -มัธยมศึกษา
ปีที่ 3ได้รับ
ความรู้เพ่ิมเติม
จากการเรียนใน
ชั้นเรียนในการ

กระบวน 
การ
บริหาร
และการ
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 

ตัวชี้วัดที่ 7  
ผู้เรียนป้องกันตนเอง
ให้ห่างไกลยาเสพติด
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ 
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน 
การศึกษา 
ของสถาน

ศึกษา 

*** 

สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

*** 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
ประเด็นการติดตาม 
ประเมินผลของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

 
 
 

80 
 

ร่วมกันทำ
กิจกรรม 
 
3.ของนักเรียน
ทุกคนใน
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี
ที1่ -มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มีความ
ต้องการให้
ประสานงานที่
จะทำกิจกรรม
อีกต่อไป 

 5. การ
แข่งขัน
ฟุตบอล 5 
คน 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 

1.ของนักเรียน
ชายในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 
1- 3 ให้ความ
สนใจในกิจกรรม
การแข่งขัน
ฟุตบอล 5 คน 
ของนักเรียนที่ 
2.เข้าร่วม
กิจกรรมใน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 
1 – 3 สามารถ
นำทักษะและ
ประสบการณ์
จากการแข่งขัน
นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

76.50 นักเรียนมีความ
พึงพอใจใน
กิจกรรม 

กระบวน 
การ
จัดการ
เรียนการ
สอนที่เน้น
ผุ้เรียนเป็น
สำคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 
สถานศึกษามีหลัก
สถานศึกษาเหมาะสม
กับผู้เรียน สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ 
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน 
การศึกษา 
ของสถาน

ศึกษา 

*** 

สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

*** 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
ประเด็นการติดตาม 
ประเมินผลของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 5 

1.

โครงการ

พัฒนา

นักเรียน  

เรารักษ์

โลก 

80  นักเรียนที่เข้า

ร่วมโครงการมี

ประสบการณ์

ตรง และมีความ

สนใจในการเข้า

ร่วมกิจกรรม 

80 

 

 

 

80 

1.นักเรียนที่เข้า

ร่วมโครงการให้

ความร่วมมือ

และเข้าร่วม

กิจกรรม 

2.นักเรียนที่เข้า

ร่วมโครงการมี

จิตสาธารณะ 

กระบวน 
การ

จัดการ

เรียนการ

สอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็น

สำคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการ
จัดและ
สนับสนุน
การศึกษา
เอกชน 

ตัวชี้วัดที่ 6 
ผู้เรียนมีจิตสำนึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ 
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน 
การศึกษา 
ของสถาน

ศึกษา 

*** 

สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

*** 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
ประเด็นการติดตาม 
ประเมินผลของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 6 

1.

โครงการ

ปลูกถ่ัว

เขียวใน

ขวด

พลาสติก 

85 

 

 

100 

 

 

 

 

1.นักเรียนให้

ความสนใจใน

กิจกรรม 

2.ได้รับความรู้

เพ่ิมเติมจาก

หน่วยการเรียน

ในชั้นเรียนใน

การร่วมกันทำ

กิจกรรม 

85 

 

 

100 

 

 

 

 

1.นักเรียนให้

ความสนใจใน

กิจกรรม 

2.ได้รับความรู้

เพ่ิมเติมจาก

หน่วยการเรียน

ในชั้นเรียนใน

การร่วมกันทำ

กิจกรรม 

กระบวน 
การ

จัดการ

เรียนการ

สอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็น

สำคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการ
จัดและ
สนับสนุน
การศึกษา
เอกชน 
 

ตัวชี้วัดที่ 4 

สถานศึกษาท่ีนำหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงประยุกต์ใช้ใน

สถานศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ 
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน 
การศึกษา 
ของสถาน

ศึกษา 

*** 

สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

*** 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
ประเด็นการติดตาม 
ประเมินผลของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

80 3.มีความ

ต้องการในการ

ประสานงานที่

จะทำกิจกรรมน้ี

อีกต่อไป 

80 3.มีความ

ต้องการในการ

ประสานงานที่

จะทำกิจกรรมน้ี

อีกต่อไป 

 

 

ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ 
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน 
การศึกษา 
ของสถาน

ศึกษา 

*** 

สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

*** 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
ประเด็นการติดตาม 
ประเมินผลของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 7 

1. 

โครงการ

อินเตอร์เน็

ตเพ่ือ

การศึกษา 

 

85 

 

 

 

100 

 

 

80 

 

 

1.ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษา

ปี 1- 3 ให้ความ

สนใจในกิจกรรม 

2.ประถมศึกษา

ปี 1- 3 ได้รับ

ความรู้เพ่ิมเติม 

3. ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษา

ปี 1- 3 มีความ

ต้องการในการ

จัดกิจกรรมน้ี

ต่อไป 

85 

 

 

 

100 

 

 

80 

 

 

1.ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษา

ปี 1- 3 ให้ความ

สนใจในกิจกรรม 

2.ประถมศึกษา

ปี 1- 3 ได้รับ

ความรู้เพ่ิมเติม 

3. ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษา

ปี 1- 3 มีความ

ต้องการในการ

จัดกิจกรรมน้ี

ต่อไป 

คุณภาพ

ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนา

หลักสูตร การ

เรียนการสอน 

การวัดและ

ประเมินผล 

ตัวชี้วัดที่ 1  
หน่วยงานที่ได้รับการ
จัดสรร สนับสนุน ด้าน 
ICT เพ่ือการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ 
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน 
การศึกษา 
ของสถาน

ศึกษา 

*** 

สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

*** 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
ประเด็นการติดตาม 
ประเมินผลของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

 2. 
โครงการ
พัฒนาสื่อ
นวัตกรรม 
และนำ
เทคโนโลยี
สารสน 
เทศมาใช ้

95 ของนักเรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 
4-6 ได้รับ
ประสบการณ์
ตรงจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

90.76 
 
 
 

86.05 
 
 

91.74 

1.ของนักเรียน
ให้ความสนใจใน
กิจกรรม 
 
2.ของนักเรียนมี
ความรู้เพ่ิมเติม 
 
3.ของนักเรียนมี
ความต้องการใน
การจัดกิจกรรม
น้ีต่อไป 

คุณภาพ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

ตัวชี้วัดที่ 1  
หน่วยงานที่ได้รับการ
จัดสรร สนับสนุน ด้าน 
ICT เพ่ือการศึกษา 

 3. 

โครงการ

อินเตอร์เน็

ตเพ่ือ

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 
1-3 โรงเรียน
สามัคคีวิทยา มี
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
ระบบอินเตอร์ 
สามารถนำ
ความรู้ไปศึกษา
ค้นคว้าเพ่ือ
พัฒนาองค์
ความรู้และ
ความสามารถ
ของตนเองให้
ก้าวทัน
เทคโนโลยี
สารสนเทศใน
ปัจจุบันได้ 

90 

 

 

100 

 

 

90 

1.ของนักเรียน

ให้ความสนใจใน

กิจกรรม 

2.ของนักเรียนมี

ความรู้เพ่ิมเติม 

 

3.ของนักเรียนมี
ความต้องการใน
การการจัด
กิจกรรมน้ีต่อไป 

คุณภาพ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

ตัวชี้วัดที่ 1  
หน่วยงานที่ได้รับการ
จัดสรร สนับสนุน ด้าน 
ICT เพ่ือการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ 
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน 
การศึกษา 
ของสถาน

ศึกษา 

*** 

สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

*** 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
ประเด็นการติดตาม 
ประเมินผลของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

 
 4. ทัศน

ศึกษา
ออนไลน์
อุทยาน
ประวัติศา
สตร์ศรี
เทพ 

90 เข้าร่วมโครงการ
ทัศนศึกษา
อุทยาน
ประวัติศาสตร์ 
ศรีเทพ 

93.75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 

85.50 
 
 
 

97.50 
 
 
 

92.50 
 
 
 

1.ของนักเรียน
โรงเรียนสามัคคี
วิทยารับทราบ
การ
ประชาสัมพันธ์
การเข้าร่วม
กิจกรรมทศัน
ศึกษาออนไลน์
อุทยาน
ประวัติศาสตร์
ศรีเทพอย่าง
ทั่วถึง 
 
2.มีความ
เหมาะสมของ
ระยะเวลาจัด
กิจกรรม 
 
3.มีความ
เหมาะสมของ
ระยะเวลา 
 
4.ดำเนิน
กิจกรรมอย่าง 
เหมาะสม 
 
5.นักเรียนได้รับ
ความรู้เก่ียวกับ
ทัศนศึกษา 
 

คุณภาพ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

ตัวชี้วัดที่ 1  
หน่วยงานที่ได้รับการ
จัดสรร สนับสนุน ด้าน 
ICT เพ่ือการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ 
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน 
การศึกษา 
ของสถาน

ศึกษา 

*** 

สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

*** 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
ประเด็นการติดตาม 
ประเมินผลของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

 
90.50 

 
 
 

96.25 
 
 
 
 
 
 
 

82.50 

6.ได้เรียนรู้วิถี
การดำเนินชีวิต
ของเมืองศรีเทพ 
 
7.นักเรียน
สามารถนำ
ความรู้ด้านทัศน
ศึกษาออไลน์
อุทยาน
ประวัติศาสตร์
ศรีเทพไปใช้ใน 
 
8.ชีวิตประจำวัน 
พึงพอใจใน
กิจกรรมทศัน
ศึกษาออนไลน์
อุทยาน
ประวัติศาสตร์
ศรีเทพครัง้น้ี 

 5. 
โครงการ
ทัศน
ศึกษาผ่าน
สื่อ
ออนไลน์  
ณ ศูนย์
วิทยา 
ศาสตร์
เพ่ือ
การศึกษา
รังสิต 

100 นักเรียนและ
คณะครู จำนวน 
106 คนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

100 นักเรียนมีความ
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มี
นิสัยช่างสังเกต 
รู้จักการเรียนรู้
การใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและ
เกิดประดยชนื
สูงสุด สนใจ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งการ
เรียนรู้จากแหล่ง
การเรียนรู้ต่าง ๆ

คุณภาพ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การส่งเสริม
การศึกษานอก
ระบบเพ่ือสร้าง
สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
 

ตัวชี้วัดที่ 1  
หน่วยงานที่ได้รับการ
จัดสรร สนับสนุน ด้าน 
ICT เพ่ือการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ 
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน 
การศึกษา 
ของสถาน

ศึกษา 

*** 

สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

*** 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
ประเด็นการติดตาม 
ประเมินผลของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

(คลอง 5 ) 
จังหวัด
ปทุมธานี 

ในสื่ออออนไลน์
และนำความรู้ที่
ได้มาพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ 

 6.
โครงการ
ทัศน
ศึกษาผ่าน
สื่อ
ออนไลน์ 
ณ ศูนย์
การเรียนรู้
ไทยเปิ้ง 
โคกสลุง  

90 
 
 
 
 

84 

ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 
4-6 มีความ
สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม 
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 
4-6 เกิด
ประสบการณ์ 
ได้รับความรู้
เพ่ิมเติมจากการ
หาความรู้จาก
สื่อออนไลน์  
 

99 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 
4-6 มีความใฝ่รู้ 
ใฝ่เรียน มีความ
สนใจแสวงหา
ความรู้จาก
แหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆรอบตัว
และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ 

คุณภาพ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การส่งเสริม
การศึกษานอก
ระบบเพ่ือสร้าง
สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1  
หน่วยงานที่ได้รับการ
จัดสรร สนับสนุน ด้าน 
ICT เพ่ือการศึกษา 

 7. จัด
กิจกรรม
ทัศน
ศึกษาผ่าน
สื่อ
ออนไลน์ 
ณอุทยาน
ประวัติศา
สตร์
จังหวัด
พระนครศ
รีอยุธยา 

100 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 
2 ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
นักเรียนมีความ
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มี
นิสัยรักการอ่าน
สนใจแสวงหา
ความรู้จาก
แหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆรอบตัว 
และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ 

99 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 
2 ทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรม 
นักเรียนมีความ
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มี
นิสัยรักการอ่าน
สนใจแสวงหา
ความรู้จาก
แหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆรอบตัว 
และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ 

คุณภาพ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การส่งเสริม
การศึกษานอก
ระบบเพ่ือสร้าง
สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1  
หน่วยงานที่ได้รับการ
จัดสรร สนับสนุน ด้าน 
ICT เพ่ือการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ 
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน 
การศึกษา 
ของสถาน

ศึกษา 

*** 

สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

*** 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
ประเด็นการติดตาม 
ประเมินผลของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

 8. ทัศน
ศึกษาผ่าน
สื่อ
ออนไลน์ 
ณศูนย์
วิทยาศาส
ตร์เพ่ือ
การศึกษา
จังหวัด
นครราชสี
มา 

100 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 
1ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
นักเรียนมีความ
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มี
นิสัยรักการอ่าน
สนใจแสวงหา
ความรู้จาก
แหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆรอบตัว 
และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ 

99 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 
1 ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
นักเรียนมีความ
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มี
นิสัยรักการอ่าน
สนใจแสวงหา
ความรู้จาก
แหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆรอบตัว 
และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ 

คุณภาพ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การส่งเสริม
การศึกษานอก
ระบบเพ่ือสร้าง
สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
 

ตัวชี้วัดที่ 1  
หน่วยงานที่ได้รับการ
จัดสรร สนับสนุน ด้าน 
ICT เพ่ือการศึกษา 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ 
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน 
การศึกษา 
ของสถาน

ศึกษา 

*** 

สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

*** 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
ประเด็นการติดตาม 
ประเมินผลของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 8 

1. 

โครงการ

ส่งเสริม

ความ

ร่วมมือกับ

ชุมชน ใน

การใช้

แหล่ง

90 

 

 

90 

1.ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 2 ให้ความ

สนใจในกิจกรรม 

2.ของนักเรียน

ได้รับความรู้จาก

การแปรรูป

เครื่องด่ืม

90 

 

 

90 

 

1.ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 2 ให้ความ

สนใจในกิจกรรม 

2.ของนักเรียน

ได้รับความรู้จาก

การแปรรูป

เครื่องด่ืม

กระบวน 
การ

จัดการ

เรียนการ

สอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็น

สำคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพ

การจัด

การศึกษาของ

โรงเรียนเอกชน 

ตัวชี้วัดที่ 2  
ผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาค้นพบ
ความถนัด ความสนใจ 
และมีทัศนคติที่ดีต่อ
การประกอบอาชีพ 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ 
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน 
การศึกษา 
ของสถาน

ศึกษา 

*** 

สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

*** 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
ประเด็นการติดตาม 
ประเมินผลของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

เรียนรู้และ

ภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 

ประเภท นม ผัก 

ผลไม้ ธัญพืช

และนำความรู้ไป

ต่อยอดได้ 

ประเภท นม ผัก 

ผลไม้ ธัญพืช

และนำความรู้ไป

ต่อยอดได้ 

 2.
โครงการ
พัฒนา
นักเรียน 
ปลูก
แดคตัส
สร้าง
อาชีพ 

80 
 
 
 
 
 

80 

1.ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 ที่ให้
ความสนใจใน
กิจกรรม 
 
2.ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 ฝึกการ
ทำงานเป็นกลุ่ม
และเสริมสร้าง
สร้างความ
สามัคค ี

100 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 

80 

1.ได้รับความรู้
เพ่ิมเติมจาก
หน่วยการเรียน
ในชั้นเรียน
เก่ียวกับวิธีการ
เลี้ยงดุแคดตัส 
 
2.ได้รับความรู้
ในการประกอบ
อาชีพและพ่ึงพา
ตนเองได้ 
 
3.ใช้ชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นการ
ลดค่าใช้จ่ายและ
เพ่ือเพ่ิมรายได้
เสริมให้แก่
ครอบครัว 

กระบวน 
การ
จัดการ
เรียนการ
สอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการ
จัดและ
สนับสนุน
การศึกษา
เอกชน 
 

ตัวชี้วัดที่ 4 
สถานศึกษาท่ีนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษา 

 3.
โครงการ 
กิจกรรม
พัฒนา
นักเรียน 
(การทำสบู่
เหลวล้าง

90 
 
 
 
 

90 

1.ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี่
ที่ 1-3 ให้ความ
สนใจในกิจกรรม 
 
2.ได้รับความรู้
จากการทำสบู่

90 
 
 
 

90 

1.พบว่าสามารถ
ทำสบู่เหลวล้าง
มือได้ 
 
2.สามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไป

กระบวน 
การ
จัดการ
เรียนการ
สอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการ
จัดและ
สนับสนุน
การศึกษา
เอกชน 

ตัวชี้วัดที่ 2  
ผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาค้นพบ
ความถนัด ความสนใจ 
และมีทัศนคติที่ดีต่อ
การประกอบอาชีพ 
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ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ 
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน 
การศึกษา 
ของสถาน

ศึกษา 

*** 

สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

*** 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
ประเด็นการติดตาม 
ประเมินผลของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธืบาย) 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

มือเพ่ือฆ่า
เชื้อโรค 

เหลวล้างมือเพ่ือ
ฆ่าเชื้อโรคและ
นำความรู้ไปต่อ
ยอดได้ 

ประกอบอาชีพ
ได้ 

 
***  ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2     การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4      การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7      การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
***  ตัวชี้วัดประเด็นการติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏอยู่หน้า 17 ข้อ 7  
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4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
   

 4.1  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

วิชา 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน 
นักเรียน    
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอ
บ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของคะ

แนนเฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

คณิตศาสตร ์ 133 133 29.99 37.50 32.90 29.99 -2.91 -8.84 ไม่มีการพัฒนา 
วิทยาศาสตร์ 133 133 38.78 39.93 35.55 38.78 3.23 9.09 มีการพัฒนา 

ภาษาไทย 133 133 56.20 55.90 49.07 56.20 7.13 14.53 มีการพัฒนา 
ภาษาอังกฤษ 133 133 43.33 39.24 34.42 43.33 8.91 25.83 มีการพัฒนา 

  
                 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใ้ส่เคร่ืองหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ใหใ้ส่เคร่ืองหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
 

   เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

วิชา 
จำนวน 
นักเรียนทั้ง 
หมด 

จำนวน 
นักเรียน   
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอ
บ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน 
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ 

คะแนน 
เฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3 

(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

คณิตศาสตร ์ 100 99 25.46 30.04 26.73 25.46 -1.27 -4.75 ไม่มีการพัฒนา 
วิทยาศาสตร์ 100 99 29.89 36.10 30.07 29.89 -0.18 -.060 ไม่มีการพัฒนา 

ภาษาไทย 100 99 54.29 54.42 55.14 54.29 -0.85 -1.54 ไม่มีการพัฒนา 
ภาษาอังกฤษ 100 99 34.38 29.45 33.25 34.38 1.13 3.40 มีการพัฒนา 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใ้ส่เคร่ืองหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ใหใ้ส่เคร่ืองหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
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จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป   
ระดับประถมศึกษา 
 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/

รายวิชา 

ระดับผลการเรียน 
ป.1 ป.2 ป.3 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 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 132 126 95.45 136 115 84.56 138 129 93.48 134 99 73.88 142 131 92.25 133 106 79.70 

คณิตศาสตร ์ 132 128 96.97 136 100 73.53 138 119 86.23 134 101 75.37 142 88 61.97 133 117 87.97 
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

132 131 97.24 136 134 98.53 138 109 78.99 134 94 70.15 142 117 82.39 133 112 84.21 

วิทยาการ
คำนวณ 

132 129 97.73 136 132 97.06 138 112 81.16 134 118 88.06 142 129 90.85 133 116 87.22 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

132 119 90.15 136 134 98.53 138 136 98.55 134 134 100 142 114 80.28 133 112 84.21 

ประวัติศาสตร ์ 132 131 99.24 136 136 100 138 112 81.16 134 121 90.33 142 118 83.10 133 99 74.44 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

132 131 99.24 136 100 100 138 136 98.55 134 133 99.25 142 140 98.59 133 130 97.74 

ศิลปะ 132 130 98.48 136 136 73.53 138 130 94.20 134 119 88.81 142 129 90.85 133 114 85.71 
การงานอาชีพ 132 130 98.48 136 136 100 138 100 72.46 134 133 99.25 142 140 98.59 133 127 95.49 
ภาษาต่างประเ
ทศ 

132 130 98.48 136 136 100 138 125 90.58 134 133 99.25 142 93 65.49 133 69 51.88 

รายวิชา
เพ่ิมเติม
คอมพิวเตอร์ 

132 131 99.24 136 125 91.91 138 130 94.20 134 127 94.78 142 131 92.25 133 122 91.73 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชา 

ระดบัผลการเรียน  (ภาคเรียนที่ 1) 

ม.1 ม.2 ม.3 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่มีผล
ระดับ 3ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่มีผล
ระดับ 3ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 98 72 73.47 103 83 80.58 101 82 81.19 
คณิตศาสตร ์ 98 56 57.14 103 54 52.43 101 56 55.45 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 98 62 63.27 103 39 37.86 101 88 87.13 
วิทยาการคำนวณ 98 79 80.61 103 91 88.35 101 80 79.21 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 98 51 52.04 103 100 97.09 101 63 62.38 
ประวัตศิาสตร ์ 98 39 42.86 103 60 58.25 101 67 66.34 
สุขศึกษาและพลศึกษา 98 76 77.55 103 88 85.44 101 85 84.16 
ศิลปะ 98 86 87.76 103   102 99.03 101 101 100 
การงานอาชีพ 98 89 90.82 103 91 88.35 101 76 75.25 
ภาษาต่างประเทศ 98 49 50.00 103 55 53.40 101 82 81.19 
รายวิชาเพิ่มเติม           
คณิตศาสตร ์ 98 43 43.88 103 43 41.75 101 52 51.49 
หน้าที่พลเมือง 98 73 74.49 103 102 99.03 101 73 74.49 
คอมพิวเตอร์ 98 76 77.55 103 91 88.35 101 85 84.16 
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กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชา 

ระดบัผลการเรียน  (ภาคเรียนที่ 2) 

ม.1 ม.2 ม.3 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่มีผล
ระดับ 3ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่มีผล
ระดับ 3ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 98 70 71.43 102 79 77.45 99 78 78.79 
คณิตศาสตร ์ 98 49 50.00 102 67 65.69 99 74 74.75 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 98 56 57.14 102 70 68.63 99 85 85.86 
วิทยาการคำนวณ 98 65 66.33 102 86 84.31 99 87 87.88 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 98 70 71.43 102 102 100 99 62 62.63 
ประวัตศิาสตร ์ 98 64 65.31 102 85 83.33 99 96 96.97 
สุขศึกษาและพลศึกษา 98 59 60.20 102 99 97.06 99 89 89.90 
ศิลปะ 98 76 77.55 102 95 93.14 99 90 90.91 
การงานอาชีพ 98 85 86.73 102 92 90.20 99 81 81.82 
ภาษาต่างประเทศ 98 49 50.00 102 52 50.98 99 78 78.79 
รายวิชาเพิ่มเติม           
คณิตศาสตร ์ 98 58 59.18 102 44 43.14 99 54 54.55 
หน้าที่พลเมือง 98 75 76.53 102 97 95.10 99 99 100 
คอมพิวเตอร์ 98 92 93.88 102 80 78.43 99 82 82.82 
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ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

สมรรถนะ 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน ที่
เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดบั 

ประเทศ 
ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
สมรรถนะ *** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

ด้านคณิตศาสตร์
(Mathematics) 

138 138 40.47 47.19 44.94 40.47 -4.47 -9.95 ไม่มีพัฒนาการ 

ด้านภาษาไทย 
(Thai language) 

138 138 47.46 53.18 46.46 47.46 1 2.15 มีพัฒนาการแต่ไม่
ถึงร้อยละ 3 

รวมความสามารถ
ทั้ง 2 ด้าน 

138 138 43.93 49.48 45.70 43.93 -1.77 -3.87 ไม่มีพัฒนาการ 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใ้ส่เคร่ืองหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ใหใ้ส่เคร่ืองหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 

 
 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
 เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

ความสามารถ 
ด้านการอ่าน 

จำนวนนั
กเรียนทั้ง

หมด 

จำนวนนัก
เรียน 

ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย   
ระดับ     

ประเทศ       
ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ      
ด้านการอ่าน 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของค
ะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

อ่านรู้เรื่อง 132 132 71.86 47.19 44.94 71.86 26.92 59.90 มีการพัฒนา 
อ่านออกเสียง 132 132 74.14 53.18 46.46 74.14 27.68 59.58 มีการพัฒนา 

ทั้ง 2 ด้าน 132 132 73.02 49.48 45.70 73.02 27.32 37.41 มีการพัฒนา 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ใหใ้ส่เคร่ืองหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ใหใ้ส่เคร่ืองหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
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นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 
  นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่นำมาใช้ในการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาหรือ

เพื่อการพัฒนา ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร อย่างสิ้นเชิงหรือเหน็ได้ชัด 
เป็นการพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่า มีเป้าหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือมีความสร้างสรรค์ (C – 
Creative), มีความใหม่ในบริบทนั้น ๆ (N - New)  มีคุณค่ามีประโยชน์ (V – Value-Added) และปรับใช้ได้อย่าง
เหมาะสม (A - Adaptive) 

แบบอย่างที่ดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทำให้สถานศึกษา
ประสบความสำเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มีหลักฐานของ
ความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และ
ประสบการณ์ มีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ 

 

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 

1. ผลิตส่ือด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คุณภาพผู้เรียน ป.1 – ม.3 

2. กิจกรรมน้ำเพื่อสุขภาพ 
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ป.1 – ป.3 

3. กิจกรรมเรารักษ์โลก 
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ป.5 – ป.6 

4. กิจกรรมปลูกแคดตัสสร้างอาชีพ 
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ป.4 – ป.6 

5. กิจกรรมปลูกถั่วเขียวในขวดพลาสติก 
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ป.6 

6. กิจกรรมแปรรูปอาหาร 
กระบวนการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ม.1 – ม.3 

7. การทำสบู่เหลวล้างมือเพ่ือฆ่าเชื้อโรค 
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ม.1 – ม.3 

8.กิจกรรม English   one day camp  
กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

ป.1 – ม.3 
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6.  รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ  
6.1  ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 

ช่ือรางวัล 
ปี พ.ศ..... 

ท่ีได้รับรางวัล 

หน่วยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1.  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน    

2.  นักเรียนรางวัลพระราชทาน 2562 กระทรวงศึกษาธิการ เด็กหญิงวรัญญา ตลาดเงิน 

ได้รับรางวัลเป็นเด็กดีและ

เยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่

ประเทศชาต ิ

3.  โรงเรียนมาตรฐานสู่สากล  (มาตรฐาน สช.)    

4.  โรงเรียนคุณธรรม  (ระดับ สช. ระดับกระทรวง)    

5. โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง    

 
6. ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 

ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 
1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ✓  
2. การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ ✓  
3. การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ 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 เขียนภาษาไทยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาอื่น ✓  
10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ - - 
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8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 
 

รอบการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ระดับดี 
รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับดี 
รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) - 

 
9.  หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
  ✓ สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

   สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
      สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

 สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
      สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
      สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
      สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
      สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
      สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 
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ส่วนท่ี 3  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
             ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวนผู้เรียน (คน) *** 
ผลการป
ระเมิน 

(ร้อยละ) 

ผลการประเ
มินคุณภาพ

ท่ีได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม ่

ปฏิบัติ 
ท้ังหมด 

ผ่านเกณฑ์
ท่ีกำหนด 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        

1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  

การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

  70 1,127 1,127 100 ยอดเยี่ยม 

 1.1ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านในแต่
ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

✓    1,127 100  

 1.2ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียนในแ
ต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

✓    1,127 100  

 1.3ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารใน
แต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา 
กำหนด 

✓    1,127 100  

 1.4ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิดคำนว
ณในแต่ละดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา 
กำหนด 

✓    1,127 100  

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 
แก้ปัญหา 

  63 1,127 1,127 100 ยอดเยี่ยม 

 2.1ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิ
ดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ 
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผล 
ประกอบการตัดสินใจ 

✓    1,127 100  

 2.2ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปรายแลก 
เปลี่ยนความคิดเห็น  

✓     1,127 100  

 2.3ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหาอย่างมี 
เหตุผล 
 
 

✓    1,127 100  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวนผู้เรียน (คน) *** 
ผลการป
ระเมิน(ร้
อยละ) 

ผลการประเ
มินคุณภาพ

ท่ีได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม ่

ปฏิบัติ 
ท้ังหมด 

ผ่านเกณฑ์
ท่ีกำหนด 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   100 1,127 1,127 100 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังตัวเองและ
การทำงานเป็นทีม 

    1,127 100  

3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเช่ือมโยง
องค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ใน
การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ อาจเป็น
แนวความคิด โครงการ โครงงาน 
ช้ินงาน ผลผลิต 
 

    1,127 100  

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสาร
สนเทศ และการส่ือสาร 

  100 1,127 1,127 100 ยอดเย่ียม 

4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

✓    1,127 100  

4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมใน
ด้านการเรียนรู้การส่ือสาร การทำงาน
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

✓    1,127 100  

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรส
ถานศึกษา 

  100 1,127 1,127 100 ยอดเย่ียม 

 5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

✓    1,127 100  

 5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
จากพื้นฐานเดิม 
 
 

✓    1,127 100  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวนผู้เรียน (คน) *** 
ผลการป
ระเมิน(ร้
อยละ) 

ผลการประเ
มินคุณภาพ

ท่ีได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม ่

ปฏิบัติ 
ท้ังหมด 

ผ่านเกณฑ์
ท่ีกำหนด 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        

 5.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้า
ในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการ
ทดสอบอื่น ๆ 

✓       

6 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

  100 1,127 1,127 100 ยอดเย่ียม 

 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติท่ีดีในการศึกษาต่อ 

✓    1,127 100  

 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติท่ีดีในการจัดการ 
การทำงานหรืองานอาชีพ 

✓    1,127 100  

7 โรงเรียนเพ่ิมเติมได้        

 7.1...        

 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน        

1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

  100 1,127 1,127 100 ยอดเย่ียม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้
ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา   

✓    1,127 100  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและ
จิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดย
ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 
 
 
 
 
 

✓    1,127 100  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวนผู้เรียน (คน) *** 
ผลการป
ระเมิน(ร้
อยละ) 

ผลการประเ
มินคุณภาพ

ท่ีได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม ่

ปฏิบัติ 
ท้ังหมด 

ผ่านเกณฑ์
ท่ีกำหนด 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        

2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย   80 1,127 1,127 100 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  

✓    1,127 100  

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

✓    1,127 100  

3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

  100 1,127 1,127 100 ยอดเยี่ยม 

 - ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้านเพศ วัย  เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี 

✓       

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   84 1,127 1,127 100 ยอดเย่ียม 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษา
สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และ
สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย  

✓       

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่
ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจ
ผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

✓       

5 โรงเรียนเพ่ิมเติมได้        

 5.1...        

                สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จำนวนประเด็นพิจารณา 

100 ยอดเย่ียม 
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หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จำนวนผู้เรียนผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด 
                                                                      จำนวนผู้เรียนท้ังหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    

 ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม 

 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1   

        กระบวนการพัฒนาส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
คำนวณท่ีดีขึ้นยังส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนได้จึงมีผลสัมฤทธิ์
ทางเรียนตามหลักสูตร 
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     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ผลสำเร็จ(ข้อ) 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ 

ไม ่
ปฏิบัติ 

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

  
100 100 

1.1 กำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

✓    

1.2 กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสอดคล้อง เชื่อมโยง 
กับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

✓    

1.3 กำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

✓    

1.4 นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบรหิารโรงเรียน 

✓    

1.5 นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน
เผยแพร่ ต่อสาธารณชน 

✓    

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   100 100 

2.1มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป้น
ระบบ     

✓    

2.2  มีการนำแผนไปปฏิบัติ 
ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่
อเน่ือง 

✓    

2.3  มีการบริหารอัตรากำลัง 
ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี
ยน และระบบการนิเทศภายใน 

✓    

2.4 สถานศึกษามีการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา 

✓    

 2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

✓    

3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้
านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  100 100 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ผลสำเร็จ(ข้อ) 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ 

ไม ่
ปฏิบัติ 

3.1  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

✓    

3.2  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการ
พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน ท่ี
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และ
ท้องถิ่น 

✓    

3.3  บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง  

✓    

3.4  กำหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

✓    

3.5  สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร
ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 

✓    

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน  ผลการประเมิน 

คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ  
4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   100 ยอดเย่ียม 
 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มี

ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
✓    

4.2  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ✓    

4.3 นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

✓    

4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู 
บุคลากร ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

✓    

4.5  ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการท่ี
เป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

✓    

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อกา
รจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  100 76 

5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน 
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึงความปลอดภัย 

✓    
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ผลสำเร็จ(ข้อ) 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ 

ไม ่
ปฏิบัติ 

5.2  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอก
ห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึงความ
ปลอดภัย 

✓    

5.3  จัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

✓    

5.4  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

✓    

5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัด
สภาพแวดล้อมตามศักยภาพของผู้เรียน 

✓    

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน          
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

  100 100 

6.1  ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

✓    

6.2  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา 

✓    

6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา 

✓    

6.4  ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓    
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ผลสำเร็จ(ข้อ) 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ 

ไม ่
ปฏิบัติ 

6.5  ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา 

  ✓    

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ผลสำเร็จ(ข้อ) 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ 

ไม ่
ปฏิบัติ 

7 โรงเรียนเพ่ิมเติมได้     
 7.1-7.5     

   สรุปผลการประเมิน       =      ผลรวมผลสำเร็จทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จำนวนประเด็นพิจารณา 

100 ยอดเย่ียม 

 
  หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 

***  ผลสำเร็จ =   จำนวนข้อที่ปฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา 
 

 
 
 
 

 

 

 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2   

         โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น การ

ประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุมแบบระดมสมอง  การประชุมแบบกลุ่ม  เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนด  

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายท่ีชัดเจน 

 

 

           ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพทีไ่ด้ 

1.00 – 1.49 ระดับคุณภาพ     กำลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคุณภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคุณภาพ      ดี 

3.50 – 4.49 ระดับคุณภาพ      ดีเลิศ 

4.50 – 5.00 ระดับคุณภาพ      ยอดเย่ียม  

           แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 

ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ  กำลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดี 

ปฏิบัติ 4 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  
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     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
        

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จำนวนครู (คน) *** 
ผลการประเมิน(

ร้อยละ) 

ผลการประเ
มินคุณภาพท่ี

ได้ 
ปฏิบัติ 

 
ไม ่

ปฏิบัติ บรรจุ 
ผ่านเกณฑ์ท่ี

กำหนด 

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดแ
ละปฏิบัติจริงและสามารถนำไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  100 33 33 100 ยอดเยี่ยม 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง 

✓    33 100  

 1.2  มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง 

✓    33 100  

 1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เฉพาะสำหรับผู้ท่ีมีความจำเป็น และ
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  

✓    33 100  

 1.4  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้
แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุป
องค์ความรู้ และนำเสนอผลงาน 

✓    33 100  

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้ 

✓    33 100  

2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

  100 33 33 100 ยอดเยี่ยม 
 

 1.1 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนรู้ 

✓    33 100  

 1.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 

✓    33 100  

 1.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ี
หลากหลาย 

✓    33 100  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จำนวนครู (คน) *** 
ผลการประเมิน(

ร้อยละ) 

ผลการประเ
มินคุณภาพท่ี

ได้ 
ปฏิบัติ 

 
ไม ่

ปฏิบัติ บรรจุ 
ผ่านเกณฑ์ท่ี

กำหนด 

3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก   100 33 33 100  

 3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ัน 
เรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ ์
เชิงบวก  

✓    33 100  

 3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ัน 
เรียน ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก 
และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ 
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างม ี
ความสุข 

✓    33 100  

4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง 
เป็นระบบและนำผลมา 
พัฒนาผู้เรียน 

  100 33 33 100 ยอดเย่ียม 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ 

✓       

 4.2 มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลท่ี
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู ้

✓       

 4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล 

✓       

 4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อ
นำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู ้

✓       

5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมู
ลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงกา
รจัดการเรียนรู้ 

  100 33 33 100 ยอดเย่ียม 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จำนวนครู (คน) *** 
ผลการประเมิน(

ร้อยละ) 

ผลการประเ
มินคุณภาพท่ี

ได้ 
ปฏิบัติ 

 
ไม ่

ปฏิบัติ บรรจุ 
ผ่านเกณฑ์ท่ี

กำหนด 

 5.1 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
แลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ 

✓       

 5.2 นำข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของตนเอง 

✓       

6 โรงเรียนเพ่ิมเติมได้        
 6.1…..        

                     สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                จำนวนประเด็นพิจารณา 

100 ยอดเย่ียม 

 หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จำนวนครูผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด  
                                                                    จำนวนครูท้ังหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม  

 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3   

      ครูมีความต้ังใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง  
มีการใช้วิธีการ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
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 2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา       
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน ดีเลิศ 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ ดีเลิศ 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ปานกลาง 

4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ดี 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 

6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดี 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ยอดเย่ียม 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเย่ียม 

3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเย่ียม 

4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 
 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเย่ียม 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเย่ียม 

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเย่ียม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดี 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

ดี 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ดี 

7. โรงเรียนเพิ่มเติมได้... 
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มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ยอดเย่ียม 

2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเยียม 

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 

6. โรงเรียนเพิ่มเติมได้...  

                                                    รวม ดีเลิศ 

*** การคิดระดับคุณภาพของสรุปผลการประเมิน 
1. การแปลผลระดับคุณภาพของประเด็นพิจารณาและมาตรฐานการศึกษา 

ระดับคุณภาพ  คะแนน 
  ยอดเยี่ยม  =   5 
  ดีเลิศ   =   4 
  ดี   =   3 
  ปานกลาง  =   2 
  กำลังพัฒนา  =   1 

2. หาระดับคุณภาพของแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 
2.1 หาคะแนนเฉล่ียของแต่ละมาตรฐานโดยใช้สูตร 
คะแนนเฉล่ียแต่ละมาตรฐาน = ผลรวมคะแนนทุกประเด็นพิจารณาของแต่ละมาตรฐาน 

               จำนวนประเด็นการพิจารณา 
2.2 แปลผลคะแนนเฉล่ียแต่ละมาตรฐานเป็นระดับคุณภาพ  

  เช่น คะแนนเฉล่ียมาตรฐานท่ี 1       = 4+5+4+4  =   17      = 4.4    = ดีเลิศ 
            4                 4 

หมายเหตุ: ทศนิยมต่ำกว่า .5 ปัดลง ต้ังแต่ .5 ปัดขึ้น 
3. หาระดับคุณภาพของสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 

3.1 หาคะแนนเฉล่ียของสรุปผลการประเมินโดยใช้สูตร 
คะแนนเฉล่ียของสรุปผลการประเมิน = ผลรวมคะแนนเฉล่ียของแต่ละมาตรฐาน 
                 จำนวนมาตรฐาน 
3.2 แปลผลคะแนนเฉล่ียสรุปผลการประเมินเป็นระดับคุณภาพ  
เช่น คะแนนเฉล่ียของสรุปผลการประเมิน    = 4.4+4.33+4.25   =   12.98      = 4.33    = ดีเลิศ 

              3            3 
***หมายเหตุ: ทศนิยมต่ำกว่า .5 ปัดลง ต้ังแต่ .5 ปัดขึ้น 
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3. จุดเด่น 
        ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
คุณภาพของผู้เรียน 
 1. ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้ สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
2. ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน ความคิดเห็นแก้ปัญหาและนำไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
3. มีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม  จิตสังคม และจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนดปรากฏ
ชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
4. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปี ในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตร
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง มีค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการดีข้ึนในระดับหนึ่งบาง
รายวิชา หรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 
5. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
6. ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยท่ีดีปลอดจากอบายมุข 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 1. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น การประชุม
แบบมีส่วนร่วม  การประชุมแบบระดมสมอง  การประชุมแบบกลุ่ม  เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนด  
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายท่ีชัดเจน 
2. มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีท่ีสอดคล้องกับผลการศึกษา  สภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
3. ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมีการดำเนินการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม   ประเมินผลการ
ดำเนินงาน  และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา 
4. โรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมลูเพื่อใช้เป็นฐานในกาวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. ครูมีความต้ังใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง มีการ
ใช้วิธีการ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
3. มีผลงานการวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคนได้รับการตรวจประเมินพร้อมท้ังให้คำแนะนำจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
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4.  จุดควรพัฒนา 
 
   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

คุณภาพของผู้เรียน 
1. โรงเรียนมีแผนพัฒนาเพื่อยกระดับผลทดสอบระดับชาติผู้เรียน  ยกระดับผลการเรียนของผู้เรียนให้ดีขึ้น
นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์  ให้มีนิสัยรักการอ่านแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
ตามสถานการณ์ได้มีการนำเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้นรวมทั้งความมีระเบียบวินัย มารยาทด้านต่าง ๆ  
การพัฒนาคุณธรรม   จริยธรรม อย่างต่อเนื่องเพือ่สร้างคนดีสู้สังคม 
2. ควรสอดแทรกกระบวนการคิดสร้างสรรค์จะทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องต่อไป 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. สถานศึกษาควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
2. การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนจะได้นำไปใช้พัฒนาตนเอง 

 

5.  แนวทางการพัฒนา 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจน 
     2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  การจัดทำการวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
    3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย  ติดตามผลการ
นำไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนของชุมชน 
 
7. ความต้องการช่วยเหลือ 

1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
2. การสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน  O – NET  และ  PISA 
3. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจำเป็น 
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8. ความโดดเด่นของสถานศึกษา(ถ้ามี) 
 ความโดดเด่นหมายถึง 
การดำเนินงานของสถานศึกษาท่ีส่งเสริมสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่างๆ 
เร่งรัดคุณภาพสถานศึกษาสู่การเป็นสถานศึกษาท่ีมีสมรรถนะสูงและพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับสากลในอนาคต  

การพิจารณาความโดดเด่นให้พิจารณาจากสัดส่วนร้อยละ 
เมื่อเทียบกับเด็กทั้งหมดของปริมาณผลงานที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับท้องถ่ินระดับภูมิภาค 
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างต่อเน่ือง(ทั้งน้ี 
กรณีที่ได้รับรางวัลให้ระบุข้อค้นพบที่แสดงถึงการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการของสถานศึกษาหน่วยงานที่มอบรางวัล 
และระบุปีที่ได้รับรางวัลโดยต้องไม่เกิน 2 ปี ย้อนหลัง)   

  
 

ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 

นานาชาติ 

(C 3) 

ชาติ 

(C 2) 

ท้องถ่ิน/ภูมิภาค 

(C 1) 

1. การประกวดแดนเซอร์ดาวรุ่ง งานมหกรรมอาหาร    
   สะอาด รสชาติอร่อย ครั้งท่ี 11 

  ✓ 

2. การประกวดแดนเซอร์ดาวรุ่ง งานมหกรรมอาหาร    
   สะอาด รสชาติอร่อย ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งท่ี 12 

  ✓ 

3. ท่องอาขยานทำนองเสนาะ   ✓ 

4.คัดลายมือภาษาไทย   ✓ 

5. เขียนเรื่องจากภาพ   ✓ 

6. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)   ✓ 

7.การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)   ✓ 
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ภาคผนวก 
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ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยา 

เร่ือง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 เร่ือง  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 ................................................................... 
               โดยท่ีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้น
สังกัดและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา โดยโรงเรียนสามัคคีวิทยาได้ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชน  ในชุมชน 
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อนำไปสู่พัฒนาคุณภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานการประกันคุณภาพภายใน       
              เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสามัคคีวิทยา    มีคุณภาพและ
มาตรฐานจึงกำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 

 

ประกาศ  ณ วันท่ี  25  มีนาคม   พ.ศ. 2563 
 
 
 

 (ดร.นิรัตน์   ชัยวิชิต) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยา 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีจำนวน 3 มาตรฐาน  24 ตัวบ่งช้ี 

 
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 

ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน     

1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     

1.1.1 
 
 

มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
คำนวณ 

    

1) ผู้เรียนช้ัน ป.1  ผ่านการทดสอบการอ่านได้คะแนนร้อยละ 70 
ขึ้นไป ท่ีโรงเรียนจัดทำขั้น ท่ีเป็นไปตามตัวชี้วัดการอ่าน 
สอดคล้องกับหลักสูตร  

77 ดี 85 ดีเลิศ 

2) ผู้เรียนช้ัน ป.1  ผ่านการทดสอบการเขียนได้คะแนนร้อยละ75 
ขึ้นไป ท่ีโรงเรียนจัดทำขึ้น ท่ีเป็นไปตามตัวชี้วัดการเขียน 
สอดคล้องกับหลักสูตร  

75 ดี 85 ดีเลศ 

3) ผู้เรียนช้ัน ป.2  ผ่านการทดสอบการอ่านได้คะแนนร้อยละ 70 
ขึ้นไป ท่ีโรงเรียนจัดทำขึ้น ท่ีเป็นไปตามตัวชี้วัดการอ่าน 
สอดคล้องกับหลักสูตร  

79 ดี 100 ดีเลิศ 

4) ผู้เรียนช้ัน ป. 2 ผ่านการทดสอบการเขียนได้คะแนนร้อยละ70  
ขึ้นไป ตามแบบทดสอบการเขียนท่ีโรงเรียนจัดทำขึ้น 
ท่ีเป็นไปตามตัวชี้วัดการเขียนสอดคล้องกับหลักสูตร 

71 ดี 100 ดีเลิศ 

5) ผู้เรียนช้ัน ป. 3 ผ่านการทดสอบการอ่านได้คะแนนร้อยละ 75 
ขั้นไป ท่ีโรงเรียนจัดทำขึ้น ท่ีเป็นไปตามตัวชี้วัดการอ่าน 
สอดคล้องกับหลักสูตร  

90 ยอดเยี่ยม 70 ดี 

6) ผู้เรียนช้ัน ป. 3 ผ่านการทดสอบการเขียนได้คะแนนร้อยละ75 
ขึ้นไป ท่ีโรงเรียนจัดทำขึ้น ท่ีเป็นไปตามตัวชี้วัดการอ่าน 
สอดคล้องกับหลักสูตร 

85 ดีเลิศ 70 ดี 

7) ผู้เรียนช้ัน ป. 4 ผ่านการทดสอบการอ่านได้คะแนนร้อยละ 75 
ขึ้นไป ท่ีโรงเรียนจัดทำขึ้น ท่ีเป็นไปตามตัวชี้วัดการอ่านท่ี 
สอดคล้องกับหลักสูตร 

91 ยอดเยี่ยม 85 ดีเลิศ 

8) ผู้เรียนช้ัน ป. 4 ผ่านการทดสอบการเขียนได้คะแนนร้อยละ 
75  ขึ้นไป ท่ีโรงเรียนจัดทำขึ้น ท่ีเป็นไปตามตัวชี้วัดการเขียนท่ี 
สอดคล้องกับหลักสูตร 

91 ยอดเยี่ยม 85 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 

ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน     

1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     

9) ผู้เรียนช้ัน ป.5 ผ่านการทดสอบการอ่านได้คะแนนร้อยละ   
77 ขึ้นไป ท่ีโรงเรียนจัดทำขึ้น ท่ีเป็นไปตามตัวชี้วัดการอ่านท่ี 
สอดคล้องกับหลักสูตร  

83 ดีเลิศ 85 ดีเลิศ 

10) ผู้เรียนช้ัน ป.5 ผ่านการทดสอบการเขียนได้คะแนนร้อยละ 
77 ขึ้นไป ท่ีโรงเรียนจัดทำขึ้น ท่ีเป็นไปตามตัวชี้วัดเขียนท่ี 
สอดคล้องกับหลักสูตร 

78 ดี 85 ดีเลิศ 

11) ผู้เรียนช้ัน ป.6 ผ่านการทดสอบการอ่านได้คะแนนร้อยละ  
77 ขึ้นไป ท่ีโรงเรียนจัดทำขึ้น ท่ีเป็นไปตามตัวชี้วัดการอ่านท่ี 
สอดคล้องกับหลักสูตร 

79 ดี 90 ดีเลิศ 

12) ผู้เรียนช้ัน ป.6 ผ่านการทดสอบการเขียนได้คะแนนร้อยละ 
80 ขึ้นไป ท่ีโรงเรียนจัดทำขึ้น ท่ีเป็นไปตามตัวชี้วัดการเขียนท่ี 
สอดคล้องกับหลักสูตร 

77 ดี 90 ดีเลิศ 

13) ผู้เรียนช้ัน ม..1 ผ่านการทดสอบการอ่านได้คะแนนร้อยละ 
67 ขึ้นไป ท่ีโรงเรียนจัดทำขึ้น ท่ีเป็นไปตามตัวชี้วัดการอ่านท่ี 
สอดคล้องกับหลักสูตร 

75 ดี 65 ปานกลาง 

14) ผู้เรียนช้ัน ม.1 ผ่านการทดสอบการเขียนได้คะแนนร้อยละ 
65 ขึ้นไป ท่ีโรงเรียนจัดทำขึ้น ท่ีเป็นไปตามตัวชี้วัดการเขียนท่ี 
สอดคล้องกับหลักสูตร 

73 ดี 80 ดีเลิศ 

15) ผู้เรียนช้ัน ม.2 ผ่านการทดสอบการอ่านได้คะแนนร้อยละ 75 
ขึ้นไป ท่ีโรงเรียนจัดทำขึ้น ท่ีเป็นไปตามตัวชี้วัดการอ่านท่ี 
สอดคล้องกับหลักสูตร 

84 ดีเลิศ 80 ดีเลิศ 

16) ผู้เรียนช้ัน ม.2 ผ่านการทดสอบการเขียนได้คะแนนร้อยละ 
70 ขึ้นไป ท่ีโรงเรียนจัดทำขึ้น ท่ีเป็นไปตามตัวชี้วัดการเขียนท่ี 
สอดคล้องกับหลักสูตร 

67 ปานกลาง 60 ปานกลาง 

17) ผู้เรียนช้ัน ม.3 ผ่านการทดสอบการอ่านได้คะแนนร้อยละ 77 
ขึ้นไป ท่ีโรงเรียนจัดทำขึ้น ท่ีเป็นไปตามตัวชี้วัดการอ่านท่ี 
สอดคล้องกับหลักสูตร 

69 ปานกลาง 60 ปานกลาง 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 

ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน     

1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     

18)  ผู้เรียนช้ัน ม.3 ผ่านการทดสอบการเขียนได้คะแนนร้อยละ 
72 ขึ้นไป ท่ีโรงเรียนจัดทำขึ้น ท่ีเป็นไปตามตัวชี้วัดการเขียนท่ี 
สอดคล้องกับหลักสูตร 

60 ปานกลาง 60 ปานกลาง 

19)  ผู้เรียนผ่านการทดสอบทักษะการคิดคำนวณได้คะแนน 
ร้อยละ 75 ขึ้นไป ตามแบบทดสอบแต่ละระดับช้ัน 
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

75 ดี 79 ดี 

1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

    

1) ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ สรุปผลการวิเคราะห์ 
อย่างมีวิจารณญาณ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 

63 ปานกลาง 77 ดี 

2) ผู้เรียนสามารถอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นได้ 63 ปานกลาง 77 ดี 

1.1.3 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม     
1) ผู้เรียนมีช้ินงานท่ีเกิดจากการค้นคว้าหาความรู้/ การ 
บูรณาการในรายวิชาต่าง ๆ/การบูรณาการ STEM ในรายวิชา 8 
สาระการเรียนรู้ และนำเสนอโดยใช้การบูรณาการสร้างนวัตกรรม 
วิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์ฯลฯ 

63 ปานกลาง 84 ดีเลิศ 

1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร     

1) ผู้เรียนสามารถใช้ internet สืบค้นข้อมูลได้ 93 ยอดเยี่ยม 90 ยอดเยี่ยม 

2) ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาส่ือสารได้อย่างสร้างสรรค์ 
และมีคุณธรรม 

93 ยอดเยี่ยม 90 ยอดเยี่ยม 

3) ผู้เรียนรู้เท่าทัน รู้จักใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมสาธารณะ 
ให้เกิดประโยชน์ได้ 
 

93 ยอดเยี่ยม 90 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 

ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน     

1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา     

 1) ผู้เรียน มีผลการเรียนเแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ร้อยละ 70   

81.50 

- ผู้เรียน มีผลการเรียนเแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไปสูงกว่า
มาตรฐาน 3 % 

24.72% 

2) ผู้เรียนสามารถผ่านการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
เพิ่มขึ้น และสามารถผ่านการทดสอบ อื่น ๆ 

    

  

                                กลุ่มสาระ 
ระดับช้ัน 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6                      ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

- ภาษาไทยร้อยละ      56.20 54.29 

- คณิตศาสตร์ร้อยละ   29.99 25.46 

- วิทยาศาสตร์ร้อยละ   38.78 29.89 

- ภาษาอังกฤษร้อยละ  43.33 34.38 

1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ     

 1) ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานและมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 87 ดีเลิศ 77 ดี 

2) เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 87 ดีเลิศ 77 ดี 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 

ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน     

1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     

1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด     

1) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
และค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

97 ยอดเยี่ยม 86 ดีเลิศ 

2) ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเคารพในกฎกติกา 
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

97 ยอดเยี่ยม 86 ดีเลิศ 

1.2.2 
 

ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย     

1) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และมีค่านิยมท่ีดีงาม 
ในความเป็นไทย 

81 ดีเลิศ 86 ดีเลิศ 

2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสืบสาน และอนุรักษ์วฒันธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาไทย 

86 ดีเลิศ 86 ดีเลิศ 

1.2.3 
 

การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย     

1) ผู้เรียนรู้จักการยอมรับฟัง ความคิดเห็นของผู้อื่นและสามารถ 
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างฉันท์มิตร 

100 ยอดเยี่ยม 93 ยอดเยี่ยม 

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม     

1) ผู้เรียนมีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพ 
และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 

84 ดีเลิศ 85 ดีเลิศ 

2) ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 84 ดีเลิศ 85 ดีเลิศ 

3) ผู้เรียนมีสุขภาพจิต อารมณ์ท่ีดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 84 ดีเลิศ 85 ดีเลิศ 

4) ผู้เรียนท่ีรู้จักป้องกันตนเอง ปลอดภัยจากส่ิงเสพติดให้โทษ 
และหลีกเล่ียงตนเองให้ปลอดจากภาวะเส่ียงต่อความรุนแรง 

84 ดีเลิศ 85 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 

ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     

1. เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน     

1) สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับ บริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชนนโยบายของรัฐบาลและการเปล่ียนแปลง 
ของสังคม 

87 ดีเลิศ 88 ดีเลิศ 

2) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เน้นการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน 

87 ดีเลิศ 88 ดีเลิศ 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา     

1) สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
ระบบอย่างเป็น 

88 ดีเลิศ 95 ดีเลิศ 

2) สถานศึกษามีโครงสร้างบริหารงานชัดเจน 88 ดีเลิศ 95 ดีเลิศ 

3) สถานศึกษามีระบบการติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปี  

88 ดีเลิศ 95 ดีเลิศ 

4) สถานศึกษานำผลท่ีได้จากการปฏิบัติงาน 
ไปปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

88 ดีเลิศ 95 ดีเลิศ 

5) สถานศึกษาจัดให้มีระบบการนิเทศภายใน 
เพื่อนำข้อมูลมาใช้พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

88 ดีเลิศ 95 ดีเลิศ 

6) สถานศึกษามีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา 
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

88 ดีเลิศ 95 ดีเลิศ 

7) สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ 
วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

88 ดีเลิศ 95 ดีเลิศ 

8) สถานศึกษาได้รับความพึงพอใจจากนักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน 

88 ดีเลิศ 95 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 

ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

    

1) สถานศึกษามีการวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น 
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างเป็นรูปธรรม 

100 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม 

2) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมเสริม 
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

100 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม 

3) สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการให้บรรลุทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ตามแผนปฏิบัติการท่ีกำหนดไว้ 

100 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ     

 1) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครู 
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

89 ดีเลิศ 88 ดีเลิศ 

2) สถานศึกษาส่งเสริมการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
ผนวกกับการนำบริบท และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ 
ในการจัดการเรียนรู้ 

89 ดีเลิศ 88 ดีเลิศ 

3)สถานศึกษากำหนดให้ครูมีการวิจัยในช้ันเรียนและพัฒนาการ 
จัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและนำผลการวิจัยมาปรับสอน 

100 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

    

  1)  สถานศึกษามีการพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการและอาคารเรียนให้ปลอดภัยมั่นคงอย่างสม่ำเสมอ 

82 ดีเลิศ 84 ดีเลิศ 

2)  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
มีแหล่งเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนอย่างเหมาะสมพอเพียง 

82 ดีเลิศ 84 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 

ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และ
การจัดการเรียนรู้ 

    

1) สถานศึกษาได้พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
เพื่อให้บริการอย่างเต็มศักยภาพ 

89 ดีเลิศ 80 ดีเลิศ 

2) สถานศึกษาให้บริการส่ือและเทคโนโลยี 
สารสนเทศท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตน 
เอง และเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

93 ดีเลิศ 91 ดีเลิศ 

 

 
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 

ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ     

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป 
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 

    

1) ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ัง ด้านความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

90 ดีเลิศ 85 ดีเลิศ 

2) ครูมีการวัดและประเมินผล มุ่งเน้นการพัฒนา 
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

90 ดีเลิศ 85 ดีเลิศ 

3) ครูมีการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและการลงมือปฏิบัติ 
จริง 

90 ดีเลิศ 85 ดีเลิศ 

2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรูท่ี้เอื้อต่อการเรียนรู้     

1) ครูมีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพิ่มขึ้น 

86 ดีเลิศ 81 ดีเลิศ 

2) ครูจัดการเรียนรู้ท่ีสนับสนุนให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง 
และเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจากการใช้ส่ือท่ีหลากหลาย 
 
 
 

81 ดีเลิศ 77 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 

ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ     

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก     

1) ครูมีการจัดการเรียนการสอน และสร้างบรรยากาศในช้ันเรียน 
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและผู้เรียนกระตุ้นให้ผู้เรียนแลกเปล่ียน 
ความรู้ ความคิดเห็น เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน 

81 ดีเลิศ 77 ดีเลิศ 

4. 
 
 

ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

    

1) ครูมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนโดยมุ่งเน้น 
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย 

81 ดีเลิศ 77 ดีเลิศ 

2) ครูมีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับปรุงพัฒนาการจัด 
การเรียนรู ้

81 ดีเลิศ 77 ดีเลิศ 

5. 
 

มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

    

 1) ครูและผู้ส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปล่ียนความรู้ 
และประสบการณ์เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและ 
และพัฒนาการจัดการเรียนรู ้

91 ดีเลิศ 85 ดีเลิศ 

                               เฉลี่ย 86 ดีเลิศ 85 ดีเลิศ 

 
 
 

เกณฑ์การแปรค่าระดับ 
 ร้อยละ  90  ขึ้นไป  เท่ากับ  5 ระดับ “ยอดเยี่ยม”  
 ร้อยละ  80  -  89  เท่ากับ  4 ระดับ “ดีเลิศ”  
 ร้อยละ  70  -  79  เท่ากับ  3  ระดับ “ดี” 
 ร้อยละ  60  -  69  เท่ากับ  2  ระดับ “ปานกลาง” 
 ต่ำกว่าร้อยละ 60    เท่ากับ  1  ระดับ “กำลังพัฒนา” 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนสามัคคีวิทยา 

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

 ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามัคคีวิทยา ครั้งท่ี  1  / 2563  
เมื่อวันท่ี 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 2563  ของโรงเรียนสามัคคีวิทยาแล้ว     
 

           เห็นชอบให้ดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานนี้ได้ 
 
 

        
                          (ดร.นิรัตน์  ชัยวิชิต) 
           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

               โรงเรียนสามัคคีวิทยา 
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   คำสั่งโรงเรียนสามัคคีวิทยา 

    ที่ ส.ว.(ธก.)  017 / 2564 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะทำงานจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 

----------------------------------------- 

             เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน

สามัคคีวิทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องแผนกลยุทธ์ และการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป จึงแต่งต้ังบุคลากร 

เป็นคณะทำงาน ดังต่อไปนี้ 

     คณะท่ีปรึกษา 

 1.  ดร.นิรัตน์                ชัยวิชิต    ผู้อำนวยการ  

 2.  ดร.พรรณนารี           ภิรมย์ไกรภักดิ์    รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  

 3.  นางสาวสุวีรัตน์     ชัยวิชิต    รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

 4.  นางวันเพ็ญ            วาทิน    รองผู้อำนวยการ ฝ่ายปกครอง 

   

     คณะดำเนินการ 

1. นางเยาวลักษณ์         สนประเสริฐ    ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับมัธยม 

2. นางวิลาพร             ศรีเข่ือนแก้ว   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับประถม 

3. นางเตือนใจ              เจริญสุข    ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ 

4. นางสาวสุธารัตน์        เฉลิมศาล   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม 

5. นางมาศสุรี              ทองแท้     ท่ีปรึกษา 
    

   

  

         มีหน้าท่ี  วิเคราะห์จัดเตรียมข้อมูลและจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 

ของโรงเรียน  ท่ีรับผิดชอบสรุปข้อมูลและจัดพิมพ์รายงานให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ

สัมฤทธิ์ผลให้เสร็จทันการใช้งาน 

 



79 
 

 

 

                                                                                                                 
ฝ่ายจัดเรียงพิมพ์เข้าเล่ม 

  1. นางสาวหนึ่งฤทัย     ติดต่อ            คณะทำงาน 

  2. นางสาวโสภา          รู้กิจนา   คณะทำงาน 

           3. นายศรีวัลลภ          สันทัด   คณะทำงาน 

           4. นางวรวรรณ           ศิลาลอย   เลขานุการ 

  

มีหน้าที่  ตรวจสอบความถูกต้อง พิมพ์และจัดเรียงลำดับงานรายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 

2563 

           พร้อมเข้ารูปเล่มสะดวกต่อการนำไปใช้ต่อไป 
                                            

   ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป          

                                                        

                                          ส่ัง   ณ  วันท่ี  10  เมษายน   พ.ศ.  2564 

                                                                                             

 

                                                                                   

                                                                          (นายนิรัตน์    ชัยวิชิต) 

                                                                          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 
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 ส.ว.๐๖ /๒๕๖๒ 
เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

…………………………. 
  ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการโรงเรยีน ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙  เมื่อวันท่ี  ๑๙  เดือน 
เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  หมดวาระ ทางโรงเรียนได้มีมติเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ดังนั้น เพือ่อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน  พ.ศ.๒๕๕๑ จึงแต่งต้ังกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
  

๑. นายนิรัตน ์ ชัยวิชิต  ผู้รับใบอนุญาต   ประธานคณะกรรมการ 
 ๒. ดร. นภาพรรณ  ม้วนทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๓. นายแพทย์พิสิฐ   พรหมคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๔. นางเยาวลักษณ์  สนประเสริฐ ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 

๕  นางวรวรรณ   ศิลาลอย ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
๖. ดร. พรรณนารี  ภิรมย์ไกรภักดิ์ ผู้แทนครู  กรรมการ 

 ๗. นางวันเพญ็    วาทิน  ผู้แทนครู  กรรมการ 
 ๘. นางสาวสุวีรัตน์  ชัยวิชิต รองผู้อำนวยการ  กรรมการและเลขานุการ 
 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนท่ีได้รับแต่งต้ัง มีอำนาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

(๑) ออกระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงเรียนในระบบ 
(๒) ให้ความเห็นชอบนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในระบบ 
(๓) ให้คำแนะนำการบริหารและการจัดการโรงเรียน ด้านบุคลากร แผนงาน งบประมาณ วิชาการ 

กิจกรรมนักเรียน อาคารสถานท่ี และความสัมพันธ์กับชุมชน 
(๔) กำกับดูแลให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
(๕) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ 
(๖) ให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกนิร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่า

ทรัพย์สินท่ีโรงเรียนในระบบมีอยู่ขณะนัน้ 
(๗) ให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียน 
(๘) ให้ความเห็นชอบรายงานประจำปี งบการเงินประจำปี และการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี 
(๙) พิจารณาคำร้องทุกข์ของครู ผู้ปกครองและนักเรียน 
(๑๐)ให้ความเห็นชอบในการขอเปล่ียนแปลงรายการในตราสารจัดต้ัง และให้นำเสนอผู้อนุญาต
เพื่ออนุญาตภายใน  ๑๕  วัน 
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 (๑๑)ให้ความเห็นชอบในการขอเปล่ียนแปลงรายการในรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน 
 (๑๒)ดำเนินการให้มีการตรวจสอบบัญชีของโรงเรียน เพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของโรงเรียนภายในหนึง่ร้อยห้าสิบวันนับแต่วันส้ินรอบบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนด 
 (๑๓)ให้คณะกรรมการบริหารจักสรรผลตอบแทนท่ีได้จากการดำเนินการของโรงเรียน ให้แก่ผู้รับ
ใบอนุญาตตามท่ีเห็นสมควร 
 (๑๔)แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดในการดำเนินงานของโรงเรียน
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

  
ให้กรรมการบริหารโรงเรียนกำหนดอยู่ในวาระ  ๓  ปี  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๒  เป็นต้น

ไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๙  เดือน เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 
                                                               

       ( นายนิรัตน์   ชัยวิชิต ) 
                                              ตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสามัคคีวิทยา 
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หลักฐานเผยแพร่ 
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อาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องเรียน  ห้องประกอบ 
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โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนสามัคคีวิทยา 

 (แสดงแผนผังโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและสอดคล้อง  กับพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2554  (ม.39-40)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ 

นางเตือนใจ  เจริญสุข 

ฝ่ายทะเบียนวัดผล 

นางวรวรรณ  ศิลาลอย 

ฝ่ายการเงิน/บัญชี 

นางศิริพันธุ์ ศรีไพร 

ฝ่ายอนามัย 

นางสำรวย  บำขุนทด 

ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ 

และประชาสัมพันธ์ 

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ 

นางมาศสุรี  ทองแท ้

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน 

นางวันเพ็ญ  วาทิน 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

ดร.พรรณนารี  ภิรมย์ไกรภักดิ์ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

นางสาวสุวีรัตน ์ ชัยวิชติ 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม 

นางสาวสุธารตัน์  เฉลิมศาล 

ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง 

นางสำเนาว์  พุกสอาด 

หัวหน้ากิจกรรมฝ่ายประถมศึกษา 

ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ  แดงพิศาล 

หัวหน้ากิจกรรมฝ่ายมัธยมศึกษา 

นางสาวบุศบา  กาญจนรังสิชัย 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย 

นางสุขสวัสดิ์  เกิดไทย 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา 

นางวิลาพร  ศรีเขื่อนแก้ว 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายมัธยมศึกษา 

นางเยาวลักษณ์  สนประเสริฐ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมปฐมวัย 

นางคะนึง  ผุยเต้า 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการปฐมวัย 

นางวงค์จันทร์  เล่าเขตวิทย ์

หัวหน้าฝ่ายปกครองปฐมวัย 

นางเนาวรัตน์  วงษ์พยัคฆ์ 

หัวหน้าสายชั้นปฐมวัยปีที่ 2 

นางสาวอุราวรรณ  แสงศร ี

หัวหน้าสายชั้นปฐมวัยปีที่ 3 

นางศิริกรานต์  คงชนะ 

หัวหน้าสายชั้นปฐมวัยปีที่ 1 

นางสาวธัญญารตัน์  ลาด ี

ภาษาไทย : นางสาวสุชาดา  สงวนศักดิ ์

คณิตศาสตร์ : นางมาศสุรี  ทองแท ้

วิทยาศาสตร์ : นายยทุธนา  พุกสอาด 

ภาษาต่างประเทศ : นางสาวบุศบา  กาญจนรังสิชัย 

ศิลปะ : นางพรทิพย์  รู้กิจนา 

สุขศึกษาและพลศึกษา : ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ  แดงพิศาล 

การงานอาชีพ : นางวิลาพร  ศรีเขื่อนแก้ว 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : นายพิทยา  สิทธิพูล 
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โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
โรงเรียนสามัคคีวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ 

ตำบลลำนารายณ์   อำเภอชัยบาดาล   จังหวัดลพบุรี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน(ชั่วโมง / ปี) 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 40 40 40 40 40 
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 40 40 40 40 40 40 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80 
ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 
ศิลปะ  ดนตรี-นาฏศิลป์ 40 40 40 80 80 80 
การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 
รายวิชาเพิ่มเติม ปีละไม่น้อยกว่า  40  ชั่วโมง 
คอมพิวเตอร์ 40 40 40 40 40 40 
รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม    40 40 40 40 40 40 
แนะแนว 40 40 40 40 40 40 
ลูกเสือ-เนตรนาร ี 30 30 30 30 30 30 
ชุมนม 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1,000 ช่ัวโมง/ปี 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 40 40 40 40 40 40 
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 40 40 40 40 40 40 
การป้องกันการทุจริต 40 40 40 40 40 40 
รวมเวลาเรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตร 120 120 120 120 120 120 

 
วิชาหน้าที่พลเมืองบูรณาการกับการเรียนรู้ในรายวิชาอ่ืนทั้งรายวิชาพื้นฐานหรือวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาฯ  (วัดผลรวมอยู่ในรายวิชานั้น ๆ) 
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         โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

โรงเรียนสามัคคีวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ 

                                ตำบลลำนารายณ์   อำเภอชัยบาดาล   จังหวัดลพบุรี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี) 

ระดับมัธยมศึกษา 

ม.1 ม.2 ม.3 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
วิทยาการคำนวณ 40  (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
ประวัติศาสตร์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40  (1 นก.) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80  (2 นก.) 
ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
การงานอาชีพ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 (22นก.) 880 (22นก.) 880 (22นก.) 
 รายวิชาเพิ่มเติม                 ปีละไม่น้อยกว่า 200  ชั่วโมง 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
หน้าท่ีพลเมือง 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
คอมพิวเตอร์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 200 (5 นก.) 200 (5 นก.) 200 (5 นก.) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 

กิจกรรมนักเรียน 
    - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
    - ชุมนุม 

 
30 
35 

 
30 
35 

 
30 
35 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์* 15 15 15 
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 
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รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,200  1,200 1,200 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง/ปี 
 กิจกรรมเสริมหลักสูตร  

โครงงานวิทยาศาสตร์ 40 40 40 
การป้องกันการทุจริต 40 40 40 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 80 80 80 
 

 

 


