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คำนำ 

 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบ                    
ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียน ที่สะท้อนให้เห็นภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน  ซึ่งมี
องค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 3 รายการผล             
การประเมินตนเองและภาคผนวก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา 
ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมิน
คุณภาพภายนอกต่อไป 
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ส่วนที่ 1  
บทสรุปของผู้บริหาร 

คุณภาพของผู้เรียน 
โรงเรียนบรรจงรัตน์มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร ตามเป้าหมายที่กำหนดในการพัฒนา
ผู้เรียนร้อยละ 92 โดยผู้รับผิดชอบวางแผนกิจกรรมที่หลากหลาย มุ่ งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถส่ือสารภาษาต่างประเทศได้ มุ่ง
ให้ครูทุกคนได้พัฒนาตนเองทั้งในเรื ่องความสามารถการจัดการเรียนการสอน การใช้เทคนิควิธีสอนให้ตรงตาม
ศักยภาพของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน การใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอน จัดให้มีแหล่งเรียนรู้และใช้แหล่งเรียนรู้ในการสืบค้นข้อมูลอย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนอย่าง
สูงสุด เช่น  

โครงการส่งเสริมการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ โครงการรารักวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการสร้างนวัตกรรม โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โครงการรักความเป็นไทยตามวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการรู้รักสามัคคี มีวินัยใส่ใจชุมชน โครงการสร้างสุนทรียภาพร่วมสมัย โครงการส่งเสริม
สุขภาพ โครงการสานสัมพันธ์บ้านลูกศิษย์ พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 90.42 ซึ่งทางโรงเรียนจะนำผลไป
ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นต่อไป 

นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการดำเนินการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มี
ทักษะชีวิต เพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข เรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการดูแลรักษาสุขภาพกายใจ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรท่ี
เหมาะสมกับวัย และดำเนินตามปรัชญาของโรงเรียน “คุณธรรม นำวิชาการ” 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียนบรรจงรัตน์ กำหนดจุดเน้น ส่งเสริม กระบวนการบริหารและจัดการ ในระดับยอดเยี่ยม  มีการ
กำหนดวิสัยทัศน์ท่ีสอดรับกับบริบทของสถานศึกษาท่ีพร้อมพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษท่ี 21 เน้นการทำงาน
แบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรทุกฝ่าย มีการประชุมปรึกษาหารือ กำหนดข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาและ
บริหารจัดการศึกษา บริหารจัดการตามกระบวนการ PDCA และมีทิศทางในการจัดการศึกษา ส่งผลให้เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาการศึกษา ความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ครูและชุมชนมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ร่วมมือทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ผลงานมีประสิทธิภาพ 
โดยโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพอย่างชัดเจนมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนโดยความร่วมมือของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการนำข้อมูลมาใช้ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็น
แบบอย่างได้ ทำให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น  ผลการดำเนินงานพบว่าบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีกำหนดและนำผลการดำเนินงานไปใช้เป็นข้อมูลส่งเสริมในการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น 

 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

โรงเรียนบรรจงรัตน์ดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยกำหนด
เป้าหมาย ครูร้อยละ 94 ดำเนินงานภายใต้โครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์ ประชุมปฏิบัติการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากลท่ีเอื้อ



2 
 

ต่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุกระดับชั้นจัดทำหน่วยบูรณาการอาเซียน 
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดทำโครงสร้างหลักสูตรให้มีความเหมาะสม   
กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ เสียสละ 
ประพฤติดี มีพัฒนาการควบคู่ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ี
สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความเหมาะสมแต่ละช่วงวัย ส่งเสริมผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริง และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดเป็น ทำเป็น 
แก้ปัญหาเป็น มีการมอบหมายงานให้นักเรียนปฏิบัติในลักษณะงานกลุ่ม งานเดี่ยว โดยครูทำหน้าที่ดูแลให้ความ
ช่วยเหลือและให้คำปรึกษา ใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพการใช้สื่อ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนด้วยกิจกรรม PLC ให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้นจากการดำเนินงานดังกล่าวพบว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด นำผลจากการดำเนินงานมาใช้
ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

จากการดำเนินงานท้ัง 3 มาตรฐาน ดังกล่าว โรงเรียนได้เผยแพร่ให้ผู้ปกครอง ผู้ใช้บริการ สาธารณชน และ
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การเยี่ยมช้ันเรียน แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของโรงเรียน ไลน์ 
facebook กลุ่มไลน์ของผู้ปกครองในแต่ละห้องเรียน การแสดงผลงานในวันเปิดบ้าน 
 
โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียน สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการคิดคำนวณ เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีทางโรงเรียนกำหนด 
2. ส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกันในการสร้างช้ินงาน นวัตกรรม แบบบูรณาการกลุ่มสาระต่างๆท่ีหลากหลายเพื่อ
เพิ่มศักยภาพของนักเรียน 
3. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และส่งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยของผู้อื่น 
4. สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในโรงเรียน โดยกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของ 3 ฝ่าย  ทั้งฝ่ายวิชาการ  ฝ่าย
ปกครอง และฝ่ายบริหารงานท่ัวไป มีจุดพัฒนาเรื่องการบริหารและการจัดการ (การนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดำเนินงาน) ร่วมกัน ส่งเสริมชุมนุมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
5. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองในการเรียนการสอน การสร้างนวัตกรรม พัฒนาผลิตส่ือการเรียนการสอน การวิจัย
และการใช้ส่ือเทคโนโลยี และสามารถนำมาประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงได้ 
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับหน่วยงานภายนอก เพื่อประโยชน์ของความร่วมมือในการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เช่น 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การร่วมกิจกรรมทางศาสนา  งานประเพณีของชุมชน กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง เป็น
ต้น 
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ตอนที่  1  ข้อมูลพื้นฐาน 
โรงเรียนบรรจงรัตน์ เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนทำการสอนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 
2507 ตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยนางวิมล  ดุลยากร เป็นผู้รับใบอนุญาต          
มีนางวิมล  ดุลยากร ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ตั ้งอยู่ที ่ 77 ซอยเอกทศ ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร 
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000 โทร 036-411678  e-mail : info@banjongrat.ac.th  
website : www.banjongrat.ac.th 

ปัจจุบันมีนางวิมล  ดุลยากร ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต นางวาม  ดุลยากร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียน และ ดร.วาเลน  ดุลยากร ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ  

โรงเรียนเปิดทำการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
มีนักเรียนจำนวน 1,561 คน มีผู้บริหาร 7 คน ครูผู้สอนจำนวน 68 คน บุคลากรทางการศึกษาจำนวน 6 คน  

ตอนที่  2  การนำเสนอผลการประเมินตนเอง 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. ผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง ตามระดับคุณภาพ ดังนี้ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ผู้เรียนมีผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในระดับดีและดีเยี่ยมภาพความสำเร็จท่ีสนับสนุนการประเมินตนเองได้แก่ โครงการส่งเสริมรักการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรม Christmas’s 
day กิจกรรม Words bank กิจกรรม English camp กิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์ โครงการเรารักวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะในการทำงานด้านเทคโนโลยีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสนุก
คิดกับ IT นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในรายการต่าง ๆ เช่น การวาดภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก การวาดการ์ตูนเรื่องส้ัน 
Comic การออกแบบการนำเสนอผลงาน โครงการสร้างสุขสุนทรียภาพร่วมสมัย ส่งเสริมมีความคิดสร้างสรรค์กล้า
แสดงออกที่เหมาะสมกับวัยโดยเฉพาะด้านสุนทรียภาพ และมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีได้ดำเนินการจัด
กิจกรรมกระต่ายน้อยโชว์ ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านวิชาการ ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ กิจกรรม
วันเด็ก นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการแสดงบนเวที และกิจกรรมนันทนาการตามฐานแต่ละสายช้ัน กิจกรรมชุมนุมสุข
ใจ นักเรียนได้เลือกเข้าชุมนุมตามความสนใจของนักเรียน ซึ่งมีชุมนุมที่หลากหลายเสริมทางด้านวิชาการ ดนตรี  
ศิลปะและกีฬา โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด โครงการรู้รักสามัคคี มีวินัย ใส่ใจชุมชน กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาดบำเพ็ญ
ประโยชน์ ปลูกฝังให้นักเรียนได้มีความเอื้อเฟื่อเผ่ือแผ่ แบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน
โครงการรักความเป็นไทยตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจในวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง นำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ดำเนินการจัดกิจกรรมหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่ง อาชีพ เพื่อ
สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพสุจริตเหมาะสมกับตนเอง กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย เพื่อให้มีความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ยึดหลักประชาธิปไตยดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้ รู้คุณค่าของภูมิปัญญาไทยมีความตระหนักในการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

mailto:info@banjongrat.ac.th
http://www.banjongrat.ac.th/
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โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา การบริโภคอาหารท่ี
ถูกหลักโภชนาการ มีสุขภาพแข็งแรง ร่างกาย เจริญเติบโตตามวัยและการป้องกันโรคต่าง ๆ โครงการสานสัมพันธ์
บ้านลูกศิษย์ เพื่อให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอันดีระหว่างครู  นักเรียน และผู้ปกครอง ได้มี
สัมพันธไมตรีที่ดีงามและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะมีความสามัคคีและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขบนความ
แตกต่างท่ีหลากหลาย 
 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
          โรงเรียนจัดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ
โรงเรียน มีกระบวนการบริหารจัดการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพท่ี
ตรงกับความต้องการของครูและสถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม อย่างเป็นระบบ และมีการจัดชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อการพัฒนางาน โดยดาเนินงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับสถานศึกษามีการสร้างความรู้
ความเข้าใจ แนวทางในการปฏิบัติตามกระบวนการ PLC มีการพูดคุยเพื่อค้นหาปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไข 
ออกแบบกิจกรรมพร้อมท้ังนาสู่การปฏิบัติ สะท้อนผล โดยการแลกเปล่ียนวิธีการปฏิบัติท่ีเกิดความสำเร็จ และมีการ
กำกับ ติดตาม นิเทศ ประเมินผล โดยคณะผู้บริหารโรงเรียนบรรจงรัตน์ 
 
          นอกจากนี้โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัยท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา มีห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการเรียน ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถรอบด้าน
และมีการกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้บริหารโรงเรียนบรรจงรัตน์ให้ความสำคัญกับการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ โดยให้มีเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ
สถานศึกษา โดยจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการติดต้ังกล้องวงจรปิดภายในและภายนอกบริเวณ
โรงเรียน เพื่อช่วยในการจัดระบบดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียน นำโปรแกรมวัดผลและประเมินผล
ออนไลน์มาใช้ในการจัดการข้อมูลคะแนนนักเรียน สนับสนุนให้ครูและนักเรียนได้ใช้ส่ือเทคโนโลยีแบบออนไลน์และ
แบบออฟไลน์ โดยบริหารจัดการสร้างมีเดียเซิฟเวอร์เพื ่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนเพื่อ ให้ครูและ
นักเรียนได้เข้าใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านระบบเครือข่ายท่ีโรงเรียนได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการรองรับการใช้
งานและการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในอนาคตส่งผลให้โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศ
พื้นฐานที่ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน และส่งผลให้โรงเรียนมีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ครอบคลุมทุก
ภารกิจท้ัง 3 ฝ่าย ท้ังในฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
 
          ครูร้อยละ 80 มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน เช่น การใช้ 
Google Apps ในการทำข้อสอบออนไลน์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการใช้สื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนการ
สอน เช่น Zoom Padlet Liveworksheets เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรยีน 
เช่น ICT Banjongrat bookcase ห้องเรียนสีเขียว ห้องสหกรณ์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องนาฏศิลป์ ห้อง
ดนตรี และยังมีแหล่งเรียนรู้ภายนอกอื่น ๆ ท่ีส่งเสริมทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชีวิตและศิลปะ 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เป็นต้น ครูทุกคนมี
การจัดบริหารจัดการชั ้นเรียนเชิงบวก มีการสร้างข้อตกลงในการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนในชั ้นเรียน จัด
สภาพแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้ตลอดเวลา การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเสริมแรงทางบวก 
การสร้างขวัญและกำลังใจโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรม เช่น การจัดป้ายนิเทศ จัดมุมประสบการณ์
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ต่าง ๆ ครูทุกคนมีการตรวจสอบการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีการประเมินความรู้ความเข้าใจของ
นักเรียนเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง และนำผลการประเมินมาจัดกลุ่มนักเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ โดยยึดความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานตนเอง และผลงาน
ของเพื่อนในห้องเรียน มีการใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินผลท่ีหลากหลาย เช่น การตอบคำถามขณะจัดการเรียน
การสอน การทดสอบย่อย การทำรายงาน การนำเสนอผลงาน การสังเกตพฤติกรรม การทดสอบออนไลน์ โดยการ
วัดและประเมินผลสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดรายวิชาที่สอน ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความ
เข้าใจ (K) ด้านทักษะกระบวนการ(P) ด้านคุณลักษณะนิสัย (A) มีการกำหนดระยะเวลาประเมินผลให้นักเรียนทราบ 
และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนหลังการประเมิน เพื่อให้นักเรียนนำผลประเมินมาพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 
 
          ทั้งนี้จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียน ส่งผลให้ครูได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ 
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ครูจรรยาบรรณดีเด่น บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น รางวัล
สดุดีครูเอกชน นอกจากนั้นยังได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอื่นให้เป็นวิทยากรในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้โรงเรียน
ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ได้แก่ รางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา 3 ปีต่อเนื่อง โรงเรียนท่ีบริหารจัดการ
โรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ Intersect Model เป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่น ๆ นำความ
ภาคภูมิใจมาสู่ชุมชน  

 
 

                        ลงนาม............................................   
                                   (นางวาม   ดุลยากร) 

                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรจงรัตน ์
                                   วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
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ส่วนที่ 2  
ข้อมูลพื้นฐาน 

1.  ข้อมูลพื้นฐานด้านกายภาพของโรงเรียน 
1.1 โรงเรียนบรรจงรัตน์ รหัส 16100015  ตั้งอยู่ที่ 77 ซอยเอกทศ ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร 

อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  รหัสไปรษณีย์ 15000 โทร 036-411678 e-mail : info@banjongrat.ac.th  
website : www.banjongrat.ac.th  
โรงเรียนเปิดทำการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

มีจำนวนนักเรียน 1,561 คน จำนวนบุคลากรของโรงเรียน  82 คน 
 ลักษณะผู้รับใบอนุญาต นิติบุคคล 
 ประเภทโรงเรียน ในระบบ สามัญศึกษาปกต ิ
 การจัดการเรียนการสอน  ปกติ (สามัญศึกษา)  Intensive English Programme 

1.2 จำนวนห้องเรียน/ผู้เรียนจำแนกตามระดับท่ีเปิดสอน 
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564 รวม 1,561 คน 

ระดับชั้นที่เปิดสอน 
จำนวนห้องเรียน จำนวนผู้เรียนปกติ 

รวมจำนวน
ผู้เรียน ห้องเรียน

ปกติ 
ห้องเรียน 

IEP 
ห้องเรียน 
SMEP 

ชาย หญิง 

ระดับประถมศึกษา       
ประถมศึกษาปีท่ี 1 5 1  121 126 247 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 5 1  123 127 250                                                                  
ประถมศึกษาปีท่ี 3 5 1  129 134 263 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 4 1 1 121 143 264 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 5 1  134 133 267 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 5 1  139 131 270 

รวมทั้งสิ้น 30 6 1 767 794 1,561 

1.3 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.3.1 สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตำแหน่ง 

ประเภท/ตำแหน่ง 

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม ปริญญาตรี 
ประกาศนียบัตร

วิชาชีพครู 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา          

- ผู้รับใบอนุญาต - - - - - 1 - -  
- ผู้จัดการ - - - - - - - 1  
- ผู้อำนวยการ - - - - - 1 - -  
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - 2 - - 2 - - -  

http://www.banjongrat.ac.th/
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ประเภท/ตำแหน่ง 

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม ปริญญาตรี 
ประกาศนียบัตร

วิชาชีพครู 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
รวม - 2 - - 2 2 - 1 7 

2. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน          
ระดับประถมศึกษา          

- ครูบรรจุ 7 38 1 10 1 3 - - 60 
- ครูต่างชาติ 6 2       8 

รวม 13 40 1 10 1 3 - - 68 
4. บุคลากรทางการศึกษา          

- เจ้าหน้าท่ี 2 5 - - - - - -  
รวม 2 5 - - - - - - 6 

5. อัตราจ้าง 1 11   1     
รวม 1 11   1    11 

รวมทั้งสิ้น 15 45 1 10 1 3 - 1 75 
สรุปอัตราส่วน 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

    จำนวนผู้เรียนต่อครู 22-23 : 1 
    จำนวนผู้เรียนต่อห้อง     46 : 1 
1.3.2 สรุปจำนวนครูผู้สอน จำแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จำนวนครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา 

ตรงเอก ไม่ตรงเอก 
ภาษาไทย 9 1 
คณิตศาสตร ์ 7 3 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 2 
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 5 2 
สุขศึกษาและพลศึกษา 3 - 
ศิลปะ 6 - 
การงานอาชีพ 1 1 
ภาษาต่างประเทศ 12 - 

1.3.3 สรุปจำนวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวนครูผู้สอน 

 กิจกรรมนักเรียน  
- ลูกเสือ 47 
- ยุวกาชาด 36 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 54 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวนครูผู้สอน 
 กิจกรรมแนะแนว 36 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 79 

1.3.4 สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด 

ลูกเสือ/ยุวกาชาด 
จำนวน

ผู้บังคับบัญชา 
จำนวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดต้ังกองลูกเสือ 
มีวุฒ ิ ไม่มีวุฒ ิ จัดต้ัง ไม่จัดต้ัง 

ลูกเสือสำรอง 22 19 2  - 
ลูกเสือสามัญ 22 21 1  - 
ยุวกาชาด 36 27 9  - 

รวม 80 67 12   

2. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ปรัชญา “คุณธรรม  นำวิชาการ” 
อัตลักษณ์ “รักดี  รักเรียนรู้” 
เอกลักษณ์  “เรียบร้อย  น่ารัก” 
วิสัยทัศน์ 
      เราจะเป็นผู้นำการจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข เพื่อพัฒนาผู้เรียน บุคลากร ให้มีคุณธรรมจริยธรรม             
และเป็นเลิศทางวิชาการสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ 
1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการสู่ความเป็นสากล 
2. พัฒนาด้านเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและภูมิปัญญาไทย 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
2. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นระบบ 
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
7. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี ตามท่ี สถานศึกษากำหนด 
8. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
9. ผู้เรียนมีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

10. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
11. โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
12. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
13. โรงเรียนมีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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14. โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
15. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
16. โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
17. โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
18. โรงเรียนมีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
19. ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
20. ครูผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
21. ครูผู้สอนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณสูงกว่าเป้าหมายท่ี

สถานศึกษากำหนด 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น

โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมมีการนำไปใช้ และเผยแพร่ 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 

ในด้านการเรียนรู้การส่ือสารการทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม  
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที ่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ ้นและการ

ทำงานหรืองานอาชีพ 
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด เป็นแบบอย่างได้ 
8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 
9. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

10. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
11. ดำเนินการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ให้ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนความต้องการ

ชุมชนนโยบายรัฐบาลแผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการเปล่ียนแปลง 
12. ดำเนินการพัฒนาการจัดระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพชัดเจนมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 

13. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการ ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
เช่ือมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 

14. พัฒนาครู และบุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของครู และสถานศึกษาและ
จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน 

15. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคม ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย 
16. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับสภาพ

ของสถานศึกษา 
17. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวช้ีวัดของหลักสูตร

สถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 
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18. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดย
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

19. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกเด็กรักท่ีจะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
20. พัฒนาการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล 

ท่ีเหมาะสมกับเป้าหมาย ในการจัดการเรียนรู้ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
21. ส่งเสริมให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

3. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 

กลยุทธต์าม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ ปริมาณ
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กลยุทธท์ี่ 1 1. งานยกผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 
1,561    มาตรฐานที่ 

1.1 
 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ

ของผู้เรียน 
2. โครงการส่งเสริม

การอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการ
คิดคำนวณ 

 80 83.39 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 
1.1 

 ผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการของผู้เรียน 

3. โครงการเรารัก
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 80 83.90 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 
1.1 

 ผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการของผู้เรียน 

4. โครงการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการ
สื่อสารและการ
สร้างนวัตกรรม 

 80 81.18 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 
1.1 

 ผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการของผู้เรียน 

5. โครงกาสุนทรียภาพ
ร่วมสมัย 

 80 85.47 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 
1.2 

 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

6. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

 80 91.23 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 
1.2 

 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

7.โครงการเทิดทูน
สถาบันชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์ 

 80 72.07 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 
1.2 

 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

8. โครงการรู้รัก
สามัคคี มีวินัยใส่
ใจชุมชน 

 80 80.74 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 
1.2 

 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

 9. โครงการรักความ
เป็นไทยตามวิถี
ชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 80 81.38     
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กลยุทธต์าม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ ปริมาณ
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

10. โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

 80 85.63 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 
1.2 

 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

11. งานกระต่าย
น้อยอัจฉริยะ 

 80 78.63 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 
1.1 

 ผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการ 

12. โครงการสาน
สัมพันธ์บ้านลูก
ศิษทย์ 

 80 92.24 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 
1.2 

 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

กลยุทธท์ี่ 2 1. งานแผนและ
นโยบาย 

5 ข้อ ยอดเย่ียม 5 ข้อ ยอดเย่ียม มาตรฐานที่ 
2.1 

 ระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

2. งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

5 ข้อ ยอดเย่ียม 5 ข้อ ยอดเย่ียม มาตรฐานที่ 
2.2 

 1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจที่สถาน 
ศึกษากำหนดชัดเจน  

2. มีระบบบริหารจัดการ 
3. งานพัฒนา

หลักสูตรการ
เรียนการสอน 

5 ข้อ ยอดเย่ียม 5 ข้อ ยอดเย่ียม มาตรฐานที่ 
2.3 

 ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4. งานพัฒนาครู 5 ข้อ ยอดเย่ียม 5 ข้อ ยอดเย่ียม มาตรฐานที่ 
2.4 

 พัฒนาครูให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

5. งานอาคารสถานที่
จัดซื้อและซ่อม
บำรุงวัสดุอุปกรณ ์

5 ข้อ ยอดเย่ียม 5 ข้อ ยอดเย่ียม มาตรฐานที่ 
2.5 

 จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

6. งานพัฒนา
ห้องสมุด 

 80 84.28 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 
2.3 

 จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

7. งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

 80   มาตรฐานที่ 
2.2 

 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการ 

8. งานส่งเสริมการ
ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศแหล่ง
เรียนรู้และการ
สร้างนวัตกรรม 

 80 97.06 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 
2.6 

 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

กลยุทธท์ี่ 3 1. งานวิจัยและพัฒนา 
สื่อการเรียนการ
สอนเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ 

68  100 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

2. งานวัดและ
ประเมินผล 

68  100 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่ 3  ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
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กลยุทธต์าม
แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ ปริมาณ
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

3. งานนิเทศภายใน 68  100 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่ 3  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

วิชา 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน    
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ       

ปี 2564 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

2562 
(1) 

2563 
(2) 

2564 
(3) 

คณิตศาสตร ์ 270 179 36.83 47.72 46.85 47.11 
วิทยาศาสตร์ 270 179 34.1 48.32 52.14 42.74 
ภาษาไทย 270 179 50.38 61.85 71.04 63.07 
ภาษาอังกฤษ 270 179 39.22 56.78 72.70 64.91 

 

ผลสอบ O-NET ประถมศึกษาที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบรรจงรัตน์ 
ท่ี ชื่อโรงเรียน ไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ รวม เฉลี่ย 
1 บรรจงรัตน ์ 63.07 64.91 47.11 42.74 217.83 54.46 

 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม 
วิชาคณิตศาสตร์ 

เด็กชายปุญญพัฒน ์ โชตินิสากรณ์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/6 
เด็กหญิงดลยภัทร ชัยรัตน์   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/6 

วิชาภาษาอังกฤษ 
เด็กชายวรัญญู  นามขุนทด ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/2   
เด็กหญิงดลยภัทร ชัยรัตน์   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/6 
เด็กหญิงปุณยาพร ฉลาดดี  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/6   
เด็กหญิงวรัทยา  แสนหล้า ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/6   

สรุป คณิตศาสตร์ 2 คน   ภาษาอังกฤษ 4 คน   รวม 6 คน 
 
นักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุด มีดังนี้ 
วิชาภาษาไทย 

เด็กหญิงพัทธนันท์ พสิษฐ์พัชร ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/6 ได้  90.75 คะแนน  
วิชาวิทยาศาสตร์ 

เด็กชายกฤตยชญ์  สมัครการ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/2 ได้  72.50  คะแนน  
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จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป   
 ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/

รายวิชา 

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

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียน
ท่ีมีผล

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียน
ท่ีมีผล

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียน
ท่ีมีผล

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียน
ท่ีมีผล

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียน
ท่ีมีผล

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียน
ท่ีมีผล

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 247 247 100 250 250 100 263 261 99.24 264 263 100 267 253 94.76 270 262 97.04 

คณิตศาสตร์ 247 247 100 250 249 99.60 263 261 99.24 264 244 92.78 267 249 93.26 270 199 73.70 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

247 247 100 250 250 100 263 254 96.58 264 250 95.06 267 260 97.38 270 254 94.07 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

247 247 100 250 250 100 263 262 99.62 264 248 94.30 267 258 96.63 270 259 95.93 

ประวัติศาสตร์ 247 247 100 250 250 100 263 252 95.82 264 238 90.49 267 245 91.76 270 231 85.56 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

247 247 100 250 250 100 263 259 98.48 264 254 96.58 267 265 99.25 270 259 95.93 

ศิลปะ 247 247 100 250 250 100 263 257 97.72 264 259 98.48 267 264 98.88 270 262 97.04 

การงานอาชีพ 247 247 100 250 250 100 263 263 100 264 263 100 267 266 99.63 270 269 99.63 

ภาษาต่างประเทศ 247 247 100 250 250 100 263 256 97.34 264 245 93.16 267 257 96.25 270 169 62.59 
ภาษาพาเพลิน(เพ่ิมเติม) 207 207 100 210 210 100 223 217 97.31 183 176 96.17 227 220 96.92 230 222 96.52 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร (เพ่ิมเติม) 

40 40 100 250 40 100 40 40 100 41 41 100 40 40 100 40 40 100 

วิทยาศาสตร์ MAD 
SCIENCE 

         40 40 100       

 

5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 
1. การพัฒนาระบบการส่งงานและติดตามงานออนไลน์ยุคโควิด คุณภาพของผู้เรียน 

กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ORIGO ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 

คุณภาพของผู้เรียน 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ห้องเรียน SMEP 

คุณภาพของผู้เรียน 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ช่ือ นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญสำคัญ 

4. การคัดลายมือ คุณภาพของผู้เรียน 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5. เรียนรู้กับครูแปลงร่าง คุณภาพของผู้เรียน 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

6. การส่งเสริมให้นักเรียนรับประทานผักผลไม้โดยใช้ส่ือจากคลิป
วิดิโอ 

คุณภาพของผู้เรียน 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

7. การเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story telling) คุณภาพของผู้เรียน 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

8. การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 คุณภาพของผู้เรียน 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

9. กิจกรรม บ๊ายบาย เรียนออนไลน ์ คุณภาพของผู้เรียน 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

10. สรุปถอดบทเรียนออนไลน์ ตอน ครูนักรีวิว กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

11. กิจกรรม PLC กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

12. PLC เทคนิคการจัดการสอนออนไลน์ กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

13. โครงการ Insbuddy กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

14. โครงการเรียนสุขสนุกด้วยไอซีที กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ช่ือ นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 
15. Flow your class with learning curve กระบวนการบริหารและ

การจัดการ 
 

16. School Pass กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

 

6.  รางวัลที่สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้เรียนได้รับ  
6.1 รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ ปีการศึกษา 2562-2564 

รางวัลท่ีได้รับ ปี พ.ศ. หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
1. โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนท่ีบริหารจัดการ

โรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ Intersect Model 
พ.ศ.2564 กระทรวงศึกษาธิการ 

6.2 รางวัลที่ผู้บริหารได้รับ ปีการศึกษา 2562-2564 

รางวัลท่ีได้รับ ปี พ.ศ. หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
1. นางวาม  ดุลยากร ผู้อำนวยการ ได้รับโล่รางวัล

ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 
พ.ศ.2562 มูลนิธิชงค์-อรุณี วงษ์ขันธ์ 

2. นางสาววาเลน  ดุลยากร ผู้จัดการโรงเรียนได้รบัโล่
ผู้บริหารดีเด่น 

พ.ศ.2563 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุร ี

3. นางวาม  ดุลยากร และนายกิตฐิพงษ์  สุทธิสังข์ 
ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  

พ.ศ.2563 สมาคมคณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

4. นายกิตฐิพงษ์  สุทธิสังข์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการได้รับโล่
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น 

พ.ศ.2564 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี 

5. นางวาม  ดุลยากร  ผู้อำนวยการ ได้รับเกียรติบัตร
และเข็มเชิดชูเกียรติให้เป็นเพชรเทพสตรี 

พ.ศ.2564 สภามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 

6.3 รางวัลที่ครูผู้สอนได้รับ ปีการศึกษา 2562-2564 

รางวัลท่ีได้รับ ปี พ.ศ. หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
1. นางสาวสำเริง  ศรีไพโรจน์  ได้รับโล่ครูดีเด่น พ.ศ.2562 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร

โรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุร ี
2. ว่าท่ีร้อยตรีสมชาย  ม่วงลอง  ได้รับโล่ครู

จรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น 
พ.ศ.2562 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร

โรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุร ี
3. นางสาวชนรดี  โรจนศิลป์  

นายชัยณรงค์  เอกวัฒน์ 
ได้รับโล่ครูดีเด่น  

พ.ศ.2563 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุร ี

4. นางสาวธิดารัตน์  เกล้ียงเทศ  ได้รับโล่ครู
จรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น 

พ.ศ.2563 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุร ี

5. นางสาวอรอนงค์       ช้างพึ่ง 
นางสาวทัศนีย์         ทับสาร 
นางสายวรุณ           ยาทองทิพย์ 
นางฐิติยา               อยู่สวัสด์ิ 

พ.ศ.2563 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุร ี
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รางวัลท่ีได้รับ ปี พ.ศ. หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นางสาวรัชนี            รัตนดี 
นางสาวแพรวพรรณ  สวัสดี 
นางอัจฉรีย์             เนียมสำโรง 
นายกุศล                สอนจริต 
นายโกมินทร์           สิมดี 
ว่าท่ีร้อยตรีอาราม     พิมพะนิตย์ 
นางสาวอุมาพร        ด้วงสน 
นางสาวปิยะนาจ      โพธิ์ทอง 
ได้รับเกียรติบัตรครู โรงเรียนเอกชนดีเด่น    

6. นายวัชรชัย  ล้ิมสกุล  ได้รับเกียรติบัตรบุคลากรทาง
การศึกษาดีเด่น 

พ.ศ.2563 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุร ี

7. ว่าท่ีร้อยตรีสมชาย  ม่วงลอง 
   นางสาวสุประวีณ์   ขันทอง 
   นางกรรณิการ์   ขอสินกลาง 
   นางพรรณิภา   ศรีพระจันทร์ 
   นางวัชรี   แสวงเจริญ 
   นางมณีพรรณ   อู่ทอง 
   นางมะลิวัลย์   กระตุดนาค 
   นายพงษ์สิงห์   อ่อนเงิน 
   นางสาวขวัญแก้ว   หญ้าปล้อง 
   นางกมลมาลย์   ช้อยแสง 
   นางสาวชนรดี   โรจนศิลป์ 
   Mr. Adam Christopher Thornton 
ได้รับเกียรติบัตรครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น    

พ.ศ.2564 สมาคมคณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

8. นางสาวสงกรานต์   กันอุปัทว์ ได้รับโล่ครูดีเด่น พ.ศ.2564 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี 
9. นางนงนภัส   แก้วมาเมือง ได้รับโล่ครูจรรยาบรรณ

ดีเด่น 
พ.ศ.2564 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี 

10. นางสาวธันย์ชนก   ทรัพย์สมบูรณ์ ได้รับเกียรติบัตร
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

พ.ศ.2564 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี 

11. นางกิ่งทอง   เอกวัฒน์  ได้รับโล่รางวัลสดุดีครู
เอกชน 

พ.ศ.2564 สมาคมคณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

6.3 รางวัลที่ผู้เรียนได้รับ ปีการศึกษา 2562-2564 

ช่ือรางวัล 
หน่วยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พานทอง ได้รับรางวัลชมเชย 
ระดับประเทศ การแข่งขันอ่านออกเสียงในโครงการ
ธนชาตริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย 

พ.ศ.2562 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
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ช่ือรางวัล 
หน่วยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 
หมายเหตุ 

2. เด็กหญิงพรวรนิท์  วันขวา ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับประเทศ การประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับ
เยาวชน 

พ.ศ.2563 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 

3. เด็กหญิงศุภิสรา  แจ่มจำรัส ได้รับรางวัลชมเชย 
ระดับประเทศ การประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน 

พ.ศ.2563 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 

4. เด็กชายขุนเดช แตงเขียว, เด็กชายชยานันต์ บัณฑิตเสน  
ได้รับคัดเลือกเป็นลูกเสือดีเด่น รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญ

ประโยชน์ 

พ.ศ.2563 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

5. เด็กชายณัฐพงษ์ ภู่ขาว, เด็กหญิงณัฐกฤตา เกลาฉีด, 
เด็กหญิงสวิชญา สัตย์ซื่อ, เด็กหญิงณิชมน ศรีสังข์, 
เด็กหญิงณัฐริกา ป้องพรมมา ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
อันดับท่ี 3 "หนูน้อยยูทูปเบอร์ นำเสนอจานผักผลไม้" 
รุ่นจ๋ิว อายุ 5 - 12 ปี 

พ.ศ.2564 สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 

 

7.ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 

ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 
1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด   

2. การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ   

3. การจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning   

4. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)   

5. การพัฒนาครูให้มีความชำนาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)   

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

  

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการส่ือสารและเพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ   

8. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาอื่น   

9. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ   

8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 

รอบการประเมิน 
ระดับคุณภาพผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553)  ดี 
รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558)  ดี 
ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-19  ดี 

9.  หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
 สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
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 สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
 สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
 สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 
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ส่วนที่ 3  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนผู้เรียน (คน) ***  
ผลการประเมิน     

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ท้ังหมด 
ผ่านเกณฑ์ท่ี

กำหนด 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        

1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

  92 1,561 1,354 86.74 ดีเลิศ 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านใน
แต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

    1,332 85.33  

1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียนใน
แต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

    1,332 85.33  

1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการส่ือสาร
ในแต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

    1,332 85.33  

1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิด
คำนวณในแต่ละดับช้ันตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด 

    1,418 90.84  

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

  86 1,561 1,363 87.32 ดีเลิศ 

2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ 

    1,321 84.63  

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  

    1,410 90.33  

2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล 

    1,359 87.06  

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   88 1,561 1,319 84.50 ดีเลิศ 
3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ

รวบรวมความรู้ได้ท้ังตัวเองและการ
ทำงานเป็นทีม 

    1,338 85.71  
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนผู้เรียน (คน) ***  
ผลการประเมิน     

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ท้ังหมด 

ผ่านเกณฑ์ท่ี
กำหนด 

3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงองค์
ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต 

    1,300 83.28  

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร 

  84 1,561 1,388 88.92 ดีเลิศ 

4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

    1,405 90.01  

4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการ
เรียนรู้ การส่ือสาร การทำงานอย่าง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

    1,371 87.83  

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

  94 1,561 1,561 100 ยอดเยี่ยม 

5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

    1,561 100  

6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 

  88 1,561 1,561 100 ยอดเยี่ยม 

6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติท่ีดีในการศึกษาต่อ  

    1,561 100  

6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติท่ีดีในการจัดการ การทำงาน
หรืองานอาชีพ 

    1,561 100  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน        
1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 
  93 1,561 1,331 85.27 ดีเลิศ 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   

    1,331 85.27  

1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและจิตสำนึก
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 

    1,330 58.20  

2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   92 1,561 1,341 85.91 ดีเลิศ 
2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 

เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  
    1,350 86.48  
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนผู้เรียน (คน) ***  
ผลการประเมิน     

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ท้ังหมด 

ผ่านเกณฑ์ท่ี
กำหนด 

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

    1,331 85.27  

3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

  94 1,561 1,561 100 ยอดเยี่ยม 

- ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย  
เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

    1,561 100  

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   92  1,336 85.59 ดีเลิศ 
4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  

    1,320 84.56  

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคน
อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความ
ขัดแย้งกับผู้อื่น 

    1,352 86.61  

                สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จำนวนประเด็นพิจารณา 

90.42 ยอดเยี่ยม 
 

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   
โรงเรียนได้กำหนดจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานท่ี 1 ไว้ว่า “รักดี รักเรียนรู้” และ

ได้กำหนดงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามจุดเน้นไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปีการศึกษา 2561 - 2565 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ  ดังนี้   

1. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ 
- กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยกำหนดเป้าหมายไว้ว่าผู้เรียนร้อยละ 80 รักการอ่าน เขียน และ

สื่อสาร ได้ดำเนินการให้นักเรียนอ่านเรื่องที่นักเรียนสนใจคนละ 1 เรื่อง ต่อ 1 สัปดาห์ แล้วบันทึกสิ่งที่ได้จากการอ่าน 
และได้ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ ผลสำเร็จผู้เรียนร้อยละ 84.89 รักการอ่าน เขียน และส่ือสาร 

- กิจกรรม Christmas’s day โดยกำหนดเป้าหมายไว้ว่าผู ้เรียนร้อยละ 80 ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและ
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและแสดงความสามารถตามวัยอันเหมาะสม ผลสำเร็จผู้เรียนร้อยละ 82.79 
ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 
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- กิจกรรม Words bank โดยกำหนดเป้าหมายไว้ว่านักเรียนร้อยละ 80 สามารถสะกดคำศัพท์และใช้
คำศัพท์เขียนประโยคภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามวัย ผลสำเร็จผู้เรียนร้อยละ 77.61 สามารถสะกดคำศัพท์และ
เขียนประโยคภาษาอังกฤษได้ 

-กิจกรรม English camp โดยกำหนดเป้าหมายไว้ว่านักเรียนร้อยละ 80 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารในชีวิตประจำวันและตามสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้ โดยการจัดกิจกรรมผ่านระบบ zoom ในหัวข้อเรื่อง 
เท่ียวทิพย์กับ Teacher และ It’s time to go ผลสำเร็จผู้เรียนร้อยละ 87.85 ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 

-กิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์ โดยกำหนดเป้าหมายไว้ว่านักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะการคิด การแก้ปัญหา
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ร่วมกันกับเพื่อนนักเรียนผ่านกระบวนการทางค่าย ผลปรากฏว่า เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมค่ายได้แต่ได้บูรณาการไปในการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ 

2. โครงการเรารักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกำหนดเป้าหมายไว้ว่า ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะ การ
คิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ด้วยการบูรณาการในการเรียนการสอน 

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมในชั่วโมงสอนเสริมกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม Learn Education และได้จัดชุดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนแต่ละ
ระดับช้ันนำไปประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงานในช่วงเรียนออนไลน์ และได้ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ
ผลสำเร็จผู้เรียนร้อยละ 83.90 มีทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ โดยกำหนดเป้าหมายไว้ว่าผู้เรียนร้อยละ 85 มีความรู้ 
ทักษะในการทำงานด้านเทคโนโลยีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสนุกคิดกับ IT นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในรายการต่าง ๆ 
เช่น การวาดภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก การวาดการ์ตูนเรื่องสั้น Comic การออกแบบการนำเสนอผลงาน และได้
ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการผลสำเร็จผู้เรียนร้อยละ 81.18 มีทักษะในการทำงานด้านเทคโนโลยี 

4. โครงการสร้างสุขสุนทรียภาพร่วมสมัย โดยกำหนดเป้าหมายไว้ว่าผู้เรียนร้อยละ 80 มีความคิดสร้างสรรค์
กล้าแสดงออกที่เหมาะสมกับวัยโดยเฉพาะด้านสุนทรียภาพ และมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีได้ดำเนินการจัด
กิจกรรมกระต่ายน้อยโชว์ ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านวิชาการ ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ กิจกรรม
วันเด็ก นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการแสดงบนเวที และกิจกรรมนันทนาการตามฐานแต่ละสายช้ัน กิจกรรมชุมนุมสุขใจ 
นักเรียนได้เลือกเข้าชุมนุมตามความสนใจของนักเรียน ซึ่งมีชุมนุมท่ีหลากหลายเสริมทางด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปะ
และกีฬา ได้ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการผลสำเร็จผู้เรียนร้อยละ 85.47 มีความรู้มีความคิดสร้างสรรค์
กล้าแสดงออกด้านสุนทรียภาพ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

5. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยกำหนดเป้าหมายไว้ว่า ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรมจริยธรรม 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนใจใสหัวใจใฝ่ธรรม นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมโดยครู
ประจำช้ันและเพื่อนนักเรียนในห้องเรียนร่วมกันประเมิน ความประพฤติ และการปฏิบัติตนอย่างต่อเนื่อง ตามหัวข้อ
ท่ีกำหนดในแต่ละเดือนแต่ละห้องเรียน  

กิจกรรมไหว้ครู นักเรียนทุกคนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีระลึกถึงพระคุณของครู  
กิจกรรมแบ่งปันน้ำใจห่วงใยชุมชน นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมด้านการเสียสละ การแบ่งปัน

ช่วยเหลือผู้อื่น และสร้างสัมพันธภาพท่ีดี กับชุมชนและได้ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการผลสำเร็จผู้เรียน
ร้อยละ 91.23 มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

6. โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยกำหนดเป้าหมายไว้ว่าผู้เรียนร้อยละ 80 แสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้ดำเนินการจัดกิจรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลท่ี 10 
กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ ปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์และ
ตระหนักในพระคุณของพ่อ แม่ และได้ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการผลสำเร็จผู้เรียนร้อยละ 72.07  
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7. โครงการรู้รักสามัคคี มีวินัย ใส่ใจชุมชน โดยกำหนดเป้าหมายไว้ว่าผู้เรียนร้อยละ 80 ได้รับความรู้ความ
เข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาดตระหนักในความมีระเบียบวินัย ความอดทน การตรงต่อเวลา มีความรักความ
สามัคคีในหมู่คณะ เนื่องจากสถานการ์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด19 ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ-
ยุวกาชาดเข้าค่ายพักแรมได้ จึงบูรณาการในการเรียนออนไลน์จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ทฤษฏีฐาน
การดำรงชีพมีทักษะในการสังเกต การจดจำ  กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกฝังให้นักเรียนได้มี
ความเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ แบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน และได้ประเมินผลการจัดกิจกรรม
ตามโครงการผลสำเร็จผู้เรียนร้อยละ 80.74 มีความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาดมีระเบียบวินัย อดทน ตรงต่อ
เวลา มีความสามัคคีในหมู่คณะ และมีความเสียสละรู้จักการแบ่งปันผู้อื่น 

8. โครงการรักความเป็นไทยตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำหนดเป้าหมายไว้ว่าผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ความเข้าใจในวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ดำเนินการจัด
กิจกรรมหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งอาชีพ เพื่อสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพสุจริตเหมาะสมกับตนเอง กิจกรรมเสริมสร้าง
ประชาธิปไตย เพื่อให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ยึดหลักประชาธิปไตยดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้ รู้คุณค่าของภูมิ
ปัญญาไทยมีความตระหนักในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ผลสำเร็จผู้เรียนร้อยละ 81.38 มีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

9. โครงการส่งเสริมสุขภาพ โดยกำหนดเป้าหมายไว้ว่าผู้เรียนร้อยละ 80.00 มีความรู้ความเข้าใจในการออก
กำลังกาย การเล่นกีฬา การบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ มีสุขภาพแข็งแรง ร่างกาย เจริญเติบโตตามวัยและ
การป้องกันโรคต่าง ๆ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมกายบริหาร นักเรียนได้ ออกกำลังกายในชั่วโมงพลศึกษา กิจกรรม
อาหารดีมีประโยชน์บูรณาการ ในการเรียนวิชาสุขศึกษา นักเรียนได้เรียนรู้การเลือกบริโภคอาหารผักปลอดสารพิษ 
โรงเรียนได้ทำ MOU กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชีวิตและศิลปะ จังหวัดลพบุรี ผลสำเร็จผู้เรียนร้อยละ 85.63 มีความ
ตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  

10. โครงการสานสัมพันธ์บ้านลูกศิษย์ โดยกำหนดเป้าหมายไว้ว่าผู้เรียนร้อยละ 80 ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมอันดีระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้มีสัมพันธไมตรีท่ีดีงามและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ สาน
สัมพันธ์ฉันท์น้องของนักเรียน กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองงานนี้เพื่อลูกรัก กิจกรรมอำลาอาลัย ผลสำเร็จผู้เรียนร้อย
ละ 92.24 มีสัมพันธภาพที่ดีต่อน้อง เพื่อน ครูและผู้ปกครอง มีความสามัคคีและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขบน
ความแตกต่างท่ีหลากหลาย 

จากการดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ดังกล่าว ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ มีการ
ประเมินผลการดำเนินงาน โดยใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีการสรุปผลการจัดกิจกรรมทุก
กิจกรรมตามโครงการส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นตามมาตรฐานท่ี 1 ซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียน 
คือ เรียนดี กีฬาสามารถ มารยาทงาม และได้นำข้อมูลไปวางแผนในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาปรับปรุงโครงการ
ในปีการศึกษาต่อไป และได้นำผลการประเมินไปรายงานในที่ประชุมครูและนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนทุกภาคเรียนเพื่อพิจารณาและนำไปจัดทำรายงานประจำปีของโรงเรียน รวมทั้งรายงานต่อสำนั กงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชนทางเว็บไซต์ Facebook  ของโรงเรียนกลุ่มไลน์
ของผู้ปกครองในแต่ละห้องเรียน  
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     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ผลสำเร็จ(ข้อ) 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน   5 ข้อ ยอดเยี่ยม 
1.1  กำหนดเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

 

   

1.2 กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสอดคล้อง เช่ือมโยง 
กับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

 

   

1.3 กำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของสังคม 

 
   

1.4 นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 
   

1.5 นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร่ 
ต่อสาธารณชน 

 
   

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   5 ข้อ ยอดเยี่ยม 
2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็น

ระบบ  
 

   

2.2 มีการนำแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผล
และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

 
   

2.3 มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศภายใน 

 
   

2.4 สถานศึกษามีการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา     
2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน

ร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

 

   

3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  
5 ข้อ ยอดเยี่ยม 

3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

 
   

3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน ท่ีสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 

 

   

3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง  

 
   

3.4 กำหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียน
การสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

 
   



25 
 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ผลสำเร็จ(ข้อ) 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

 3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 

 
   

4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   5 ข้อ ยอดเยี่ยม 
4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
 

   

4.2 จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ     
4.3 นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนา

งานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

   

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู 
บุคลากร ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
   

4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวธิีการท่ีเป็น
แบบอย่างท่ีดีท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
   

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 
 

5 ข้อ ยอดเยี่ยม 

5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึงความปลอดภัย 

 
   

5.2 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึงความปลอดภัย 

 
   

5.3 จัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็น
รายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

 
   

5.4 จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
และมีความปลอดภัย 

 
   

5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อม
ตามศักยภาพของผู้เรียน 

 
   

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
 

5 ข้อ ยอดเยี่ยม 

6.1 ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ                  
ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
   

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
   

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
   

6.4 ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ผลสำเร็จ(ข้อ) 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

 6.5 ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 

   

   สรุปผลการประเมิน       =      ผลรวมผลสำเร็จทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จำนวนประเด็นพิจารณา 

5 ยอดเยี่ยม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2   
โรงเรียนมีการกำหนดจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารและการจัดการตามจุดเน้นตามมาตรฐานท่ี 2  

โดยการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนเป็น 3 ฝ่าย  มีการกำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  และประกาศค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  มีการกำหนดโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน มีการจัดประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝา่ย  
ร่วมกันจัดทำคู่มือประกันคุณภาพภายในโรงเรียน มีการวิเคราะห์สภาพโรงเรียน  โดยใช้ผลการประเมินในปีที่ผา่น
มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดจุดอ่อน จุดแข็ง และจุดท่ีควรพัฒนา  มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน  มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2561-2565 และ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561, 2562, 2563, 2564 มีการกำหนดงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ มีการนำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีไปสู่การปฏิบัติ  โดยได้จัดกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ  
ดังนี้ 

1. งานพัฒนาครู โดยกำหนดเป้าหมายไว้ร้อยละ 80 และได้ดำเนินการจัดอบรม ประชุมสัมมนาพัฒนาครูสู่
ครูมืออาชีพ และได้ประเมินผลการพัฒนาครู มีผลสำเร็จร้อยละ 93.33 ให้ครูมีการพัฒนา จัดทำงานวิจัย และการ
พัฒนานวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนเพื่อการจัดการเรียนรู้ จัดทำให้มีการนิเทศกำกับติดตาม วัดผลประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง 

2. งานอาคารสถานท่ีจัดซื้อและซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ โดยกำหนดเป้าหมายไว้ร้อยละ 80.00 ได้ดำเนินการ
พัฒนาสถานที่บริเวณโรงเรียน และการบริการ โดยสถานที่อาคารเรียน ห้องเรียน และสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนให้มั่นคง สะอาดเรียบร้อยสวยงามพร้อมใช้มีการซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ท่ีชำรุดให้สมบูรณ์มีการจัดบรกิาร
อำนวยความสะดวกให้ปลอดภัยในทุก ๆ ด้าน และได้ประเมินผลการจัดงานคิดเป็นร้อยละ 95.00 

3. งานพัฒนาระบบสารสนเทศโดยกำหนดเป้าหมายไว้ร้อยละ 80 และได้ดำเนินการจัดทำโปรแกรมเก็บ
ข้อมูล การบริหารจัดการและให้การบริการบุคลากร โดยดำเนินการดังนี้ 

3.1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดเก็บข้อมูลของครูและนักเรียน 
- การจัดเก็บข้อมูลของนักเรียน นักเรียนจะทำการออกแบบช้ินงานต่าง ๆ โดยจะทำการจัดเก็บไว้

เป็นหมวดหมู่ใน Server ของทางโรงเรียน  

           ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพท่ีได้ 

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  

           แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได้ 

ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ  กำลังพัฒนา 
ปฏิบัติ 2 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
ปฏิบัติ 3 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดี 
ปฏิบัติ 4 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ปฏิบัติ 5 ขอ้    ไดร้ะดบัคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
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- การจัดเก็บข้อมูลของครู ครูจะทำการจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ โดยจะทำการจัดเก็บ
ข้อมูลได้หลายรูปแบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ดังนี้ 

* จัดเก็บข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเอง หากเป็นข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ต้องการแชร์ออกไป 
* จัดเก็บข้อมูลลง server ของทางโรงเรียน เป็นการสำรองข้อมูลสำคัญไว้อีกทางหนึ่ง และหากครู

ต้องการที่จะแชร์ไฟล์ข้อมูลไปให้ผู ้อื ่นก็สามารถเปิดใช้งานจาก server ได้เลย  โดยจะไม่ใช้
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลตัวอื่น เช่น แฟลชไดร์ฟ External  Harddisk เป็นต้น มาใช้ เพื่อลดปัญหา
เรื่องของไวรัส และเพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน 

* จัดเก็บข้อมูลลง onedrive ซึ่งเป็นพื้นท่ีเก็บข้อมูลส่วนตัวออนไลน์ เพื่อลดปัญหาการใช้อุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูลทำให้เกิดไวรัส onedrive ก็สามารถท่ีจะจัดเก็บข้อมูลได้สะดวกอีกทางหนึ่งของครู 

* จัดทำระบบ School pass  
-สำหรับนักเรียนเพื่อบันทึกข้อมูลการรับวัคซีนของนักเรียนและครอบครัว ผลการตรวจคัดกรอง 
ATK ผลการประเมิน TST 
-สำหรับครูเพื่อบันทึกข้อมูลผลการตรวจคัดกรอง ATK ระบบห้องพยาบาล การเบิกพัสดุ ระบบ
เช็คชื่อนักเรียน แจ้งซ่อมแซมออนไลน์ ระบบบันทึกเกียรติบัตร ระบบ BMI น้ำหนัก-ส่วนสูง 
บันทึกการทดสอบสมรรถภาพ 

3.2 งานบริการ 
- งานบริการด้านการเงิน โรงเรียนเพิ่มช่องทางการชำระเงินรายการต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่ออำนวย

ความสะดวกให้กับผู้ปกครอง คือ ชำระเป็นเงินสด, ชำระโดย OR K PLUS SHOP ด้วย Mobile  Application 
- งานรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรน่า ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานในหลายด้าน เช่น การรับสมัครนักเรียน โรงเรียนจึงได้ปรับเปล่ียนแผนการ
ดำเนินงาน คือ ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครใน Facebook ของโรงเรียน ผู้ปกครองลงชื่อสมัครเรียนให้บุตรหลาน
ด้วยระบบออนไลน์และโรงเรียนกำหนดและแจ้งรายละเอียดให้ผู ้ปกครองรับทราบ และดำเนินตามขั้นตอนผ่าน
โทรศัพท์และ Facebook โรงเรียน 

 มีการจัดสรรงบประมาณ จัดหาทรัพยากร และมีการมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตาม
แผนงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ มีการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  มีการประเมิน
คุณภาพภายในโรงเรียน  โดยประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ มีการสรุปผลการดำเนินงาน
ดังกล่าว  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  และแผนปฏิบัติการประจำปี         
ในปีต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา มีการนำผลการประเมินไปจัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี (SAR) มีคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น และกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และมีการนำ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี (SAR)  เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อพิจารณา
อนุมัติ และได้นำไปรายงานต้นสังกัด ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน และได้เผยแพร่ต่อสาธารณชน ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน   

จากการดำเนินการจัดกิจกรรมตามงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าว ผู ้รับผิดชอบงาน/โครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ มีการประเมินผลการดำเนินงาน โดยใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีการสรุปผล
การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมตามงาน ส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาตามจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพด้านการบริหาร
และการจัดการตามมาตรฐานที่ ๒ คือ การบริหารและการจัดการเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพและโรงเรียนมี
ระบบการบริหารและการจัดการที่เป็นระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา และได้นำข้อมูลไปวางแผนในการปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป และได้นำผลการประเมินไปรายงานในที่ประชุมครู และนำเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนทุกภาคเรียนเพื่อพิจารณา และนำไปจัดทำรายงานประจำปีของโรงเรียน รวมท้ัง
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รายงานต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน ทางเว็บไซต์ 
Facebook ของโรงเรียน กลุ่มไลน์ของผู้ปกครองในแต่ละห้องเรียน 
 

    มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนครู (คน) *** ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

บรรจ ุ ผ่านเกณฑ์
ที่กำหนด 

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  94 68 66 97.06 ยอดเยี่ยม 

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง 

    68 100  

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถ
นำไปจัดกิจกรรมได้จริง 

    68 100  

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
สำหรับผู้ท่ีมีความจำเป็น และ
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  

    64 94.12  

1.4 ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก 
แสดงความคิดเห็น สรุปองค์
ความรู้ และนำเสนอผลงาน 

    60 88.24  

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้ 

    68 100  

2 ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้

  82 68 66 97.06 ยอดเยี่ยม 

1.1 ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ 

    68 100  

1.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 

    63 92.65  

1.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ี
หลากหลาย 

    68 100  

3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก   98 68 66 97.06 ยอดเยี่ยม 
3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน 

โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  
    68 100  
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนครู (คน) *** ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ ไม่

ปฏิบัติ 
บรรจ ุ ผ่านเกณฑ์

ที่กำหนด 
 3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน 

ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก
รักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถ
เรียนรู้ร่วมกนัอย่างมีความสุข 

    64 94.12  

4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

  94 68 67 98.53 ยอดเยี่ยม 

4.1 มีการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ 

    68 100  

4.2 มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลท่ี
เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ 

    68 100  

4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล 

    63 92.56  

4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อ
นำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู ้

    68 100  

5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

  96 68 68 100 ยอดเยี่ยม 

5.1 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
แลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ 

    68 100  

5.2 นำข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของตนเอง 

    68 100  

                 สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                จำนวนประเด็นพิจารณา 

97.94 ยอดเยี่ยม 
 

 
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 
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3   
โรงเรียนได้กำหนดจุดเน้นในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูผู้สอน ตามจุดเน้นตาม

มาตรฐานที่ 3 คือ ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และมีการกำหนดงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ   
เพื่อส่งเสริมครูผู ้สอนไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561-2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี 
2564 และได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้  

1. งานยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยกำหนดเป้าหมายไว้ร้อยละ 80 และได้
ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดครูท่ีมีความสามารถในการสอนเสริมตามความเหมาะสมของแต่ละวิชาใน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และได้ประเมินผลการจัดงานผลสำเร็จผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับการเสริมให้มีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตาม
หลักสูตร 

2. งานวัดผลประเมินผล โดยกำหนดเป้าหมายไว้ว่า ครูผู ้สอนร้อยละ 80 มีการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนตามสภาพจริง จากการทดสอบ ช้ินงาน และผลงานของนักเรียนและได้ประเมินผลการวัดผลและประเมินผล
สำเร็จครูผู้สอนร้อยละ 100  มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 

3. งานนิเทศภายใน โดยกำหนดเป้าหมายไว้ว่าครูผู้สอนร้อยละ 80 รับการนิเทศการสอน โดยมีผู้บริหาร 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าสายนิเทศการสอน และได้ประเมินผลการนิเทศการสอนและประเมินผลสำเร็จ
ครูผู้สอนร้อยละ 100 ผ่านการนิเทศการสอน 

4. งานวิจัยและการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเพื่อการจัดการเรียนรู้ โดยกำหนดเป้าหมายไว้ว่า ครูผู้สอน
ร้อยละ 80 จัดทำการวิจัยและบริหารจัดการเรียนรู้ของนักเรียน โดยทำการวิเคราะห์สภาพปัญหาของนักเรียน             
ครูปรับกระบวนการสอนตามสภาพปัญหาที่พบและได้ประเมินผลการวิจัย และพัฒนาสื่อการสอนเพื่อการจัดการ
เรียนรู้ เป็นผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 80.99 การพัฒนา 

5. กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ได้กำหนดเป้าหมายไว้ว่าครูผู้สอนร้อยละ 80 จัดกระบวนการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมได้ดำเนินการจัดอบรมครูผู้สอนจัดทำส่ือออนไลน์เพื่อให้ครูออกแบบส่ือการเรียนการ
สอนได้ตรงตามเนื้อหาท่ีกำหนดสามารถสอนนักเรียนจากท่ีบ้านได้ ครูและนักเรียนได้เรียนรู้การใช้งานและสร้างส่ือ
ออนไลน์ เช่น ZOOM  Padlet Liveworkshect Purpose Game เป็นต้น และได้ประเมินผลการจัดกิจกรรม                  
มีผลสำเร็จครูผู้สอนร้อยละ 81.82 ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงานจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กำหนดโครงสร้างเวลาเรียน  กำหนดหน่วยการเรียนรู้ กำหนด
สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูจัดการ
เรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ครูมีการวิเคราะห์สภาพผู้เรียนและรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล  มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ครูมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยจัดการประชุมเป็นประจำทุกเดือน มีการนิเทศภายในโดยสังเกตการสอน และมีการนำข้อมูล
ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในปีต่อไป และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอน
ท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม  ได้ลงมือปฏิบัติจริง และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโครงงาน มีการจัดป้ายนิเทศนำเสนอผลงานของนักเรียน และ
บรรยากาศตามสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในและนอกห้องเรียน ครูผู้สอนมีการใช้สื่อเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม และแบบอย่างท่ีดีท่ีเป็นเลิศ มีการประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้
ครูทุกคน และส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทำการวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
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จากการดำเนินการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าว ผู้รับผิดชอบงานและกิจกรรมต่าง ๆ มีการประเมินผล
การดำเนินงาน โดยใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีการสรุปผลการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม 
ส่งผลให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สัมผัสจริงทางธรรมชาติ  และได้นำข้อมูลไปวางแผนใน
การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป และได้นำผลการประเมินไปรายงานในท่ีประชุมครูเป็นประจำ
ทุกเดือน และนำเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนทุกภาคเรียนเพื่อพิจารณา และนำไปจัดทำรายงานประจำปี
ของโรงเรียน รวมทั้งรายงานต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ทางเว็บไซต์ Facebook ของโรงเรียน กลุ่มไลน์ของผู้ปกครองในแต่ละห้องเรียน 

2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ยอดเย่ียม 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ยอดเย่ียม 
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 86.74  
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
87.32  

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 84.50  
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 88.92  
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 100  
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 100  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 85.27  
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 85.91  
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 100  
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 85.59  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเย่ียม 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 5 ข้อ  
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5 ข้อ  
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
5 ข้อ  

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 5 ข้อ  
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 5 ข้อ  
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 5 ข้อ  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ยอดเย่ียม 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 97.06  
2. ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 97.06  
3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 97.06  
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 98.53  
5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้ 100  

สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม 
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3. จุดเด่น 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คุณภาพของผู้เรียน 

1. โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยจัดกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ พัฒนานักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมเปิดบ้าน 
ติดตามผลการเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

2. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรเพื่อสนองต่อความต้องการของนักเรียนโดยมีการจัดหลักสูตรด้าน ภาษา
ห้องเรียนหลักสูตร Intensive English Program กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ห้องเรียน Science and Mathematics Enrichment Program เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพมีทักษะเป้าหมายการเรียนรู้ เป้าหมายชีวิต การทำงานและการประกอบอาชีพ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. โรงเรียนมีการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจ ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณภาพและกำกับติดตามงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

2. โรงเรียนใช้แผนกลยุทธ์เป็นแนวทางในการบริหารงาน 
3. โรงเรียนมีนวัตกรรมท่ีส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
4. โรงเรียนมีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมท่ีสวยงามสะอาดร่มรื่นเป็นระเบียบ มีความปลอดภัย เอื้อต่อ

การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ มีทักษะ
กระบวนการคิด ทักษะการทำงานได้ปฏิบัติจริงจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมส่ือเทคโนโลยีมีการ
ใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

2. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนโดยกระบวนการสร้างวินัยเชิงบวก 
3. มีการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และส่งเสริมความสามารถความถนัดของผู้เรียน 

4. จุดควรพัฒนา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คุณภาพของผู้เรียน 

- การส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และกระบวนการทำงานการ
นำเสนอผลงานให้มากขึ้น 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

- ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู ได้พัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียนการสอน การสร้างนวัตกรรม การวจัิย 
และการใช้ส่ือเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

- พัฒนาการผลิตส่ือการสอนของครใูห้มีความหลากหลาย 
5. แนวทางการพัฒนา 

ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเสริมทักษะชีวิตให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น 
6. ความต้องการช่วยเหลือ 

พัฒนากระบวนการทำงานในการปฏิบัติจริงของนักเรียนให้มีทักษะการทำงานเป็นทีม และการนำเสนอ
ผลงานเพิ่มมากขึ้น 
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7. ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
โรงเรียนมีการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพเป็นระบบ มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ท้ังครูและนักเรียนอย่าง

ต่อเนื่องจนเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “รักดี รักเรียนรู้” มีบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ 
นักเรียนมีความสุขในการมาโรงเรียน คณะครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี ผู้ปกครองและชุมชนให้การสนับสนุนและร่วมมือในการพัฒนา
นักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ส่งผลให้โรงเรียนได้รับความสำเร็จดังนี้ 
1.  โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนท่ีบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ Intersect Model จาก

กระทรวงศึกษาธิการ 
2. นายกิตฐิพงษ์  สุทธิสังข์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการได้รับโล่ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น สมาคมโรงเรียนเอกชน

จังหวัดลพบุรี 
3. นางวาม  ดุลยากร  ผู้อำนวยการ ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้เป็นเพชรเทพสตรี                

สภามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 
4. ว่าท่ีร้อยตรีสมชาย  ม่วงลอง ,นางสาวสุประวีณ์   ขันทอง, นางกรรณิการ์   ขอสินกลาง, นางพรรณิภา    

ศรีพระจันทร์, นางวัชรี   แสวงเจริญ, นางมณีพรรณ   อู่ทอง, นางมะลิวัลย์   กระตุดนาค,นายพงษ์สิงห์   
อ่อนเงิน, นางสาวขวัญแกว้   หญ้าปล้อง, นางกมลมาลย์   ช้อยแสง, นางสาวชนรดี   โรจนศิลป์,         
Mr. Adam Christopher Thornton ได้รับเกียรติบัตรครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น  สมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

5. นางสาวสงกรานต์   กันอุปัทว์ ได้รับโล่ครูดีเด่น สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี 
6. นางนงนภัส   แก้วมาเมือง ได้รับโล่ครูจรรยาบรรณดีเด่น สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี 
7. นางสาวธันย์ชนก   ทรัพย์สมบูรณ์ ได้รับเกียรติบัตรบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สมาคมโรงเรียนเอกชน

จังหวัดลพบุรี 
8. นางกิ่งทอง   เอกวัฒน์  ได้รับโล่รางวัลสดุดีครูเอกชน สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษา

เอกชน 
9. เด็กหญิงพรวรนิท์ วันขวา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศการประกวดแข่งขัน

คัด  ลายมือสำหรับเยาวชน 
10. เด็กหญิงศุภิสรา  แจ่มจำรัส ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวดแข่งขัน 

คัดลายมือสำหรับเยาวชน 
11. เด็กชายขุนเดช  แตงเขียว, เด็กชายชยานันต์  บัณฑิตเสน ได้รับคัดเลือกเป็นลูกเสือดีเด่น รับเข็มลูกเสือ

บำเพ็ญประโยชน์ จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
12. เด็กชายณัฐพงษ์ ภู่ขาว, เด็กหญิงณัฐกฤตา เกลาฉีด, เด็กหญิงสวิชญา สัตย์ซื่อ, เด็กหญิงณิชมน ศรีสังข์, 

เด็กหญิงณัฐริกา ป้องพรมมา ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 3 "หนูน้อยยูทูปเบอร์ นำเสนอจานผักผลไม้" 
รุ่นจ๋ิว อายุ 5 - 12 ปี จากสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
ฯ สยามบรมราชกุมารี และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

13. ผลการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ และประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ภาคกลาง 
1. เด็กชายอนุศิษฎ์  อภิศักดิ์มงคล รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Coding ป.4-6 

2. เด็กหญิงปารประภัสร์  ท่ังทอง  รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Coding ป.4-6 

3. เด็กหญิงวรวลัญช์  จูบาง  รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  

(Impromptu Speechป.4-6) 
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4. เด็กชายกิตติกวิน  วรานุสันติกูล รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) 

5. เด็กหญิงสิลิล  บุญยไพศาลเจริญ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน (Spelling Bee) 

6. เด็กหญิงสุทธิลดา  แจงเช้ือ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน Multi Skills Competition  
ป.4-6  

7. เด็กชายทยากร  ลิจุติภูมิ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 

8. เด็กชายสุทัตตะ  จันทคราส รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 

9. เด็กหญิงลลิตตา  อ่อนตา รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ป.1-3 

10. เด็กหญิงเกวลิน  ชานก รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ: เขียนเรื่องจากภาพ ป.1-3 

11. เด็กหญิงชญานิน  เพิ่มทรัพย์ รางวัลเหรียญทอง อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 

12. เด็กชายพีรพล  แนวมาลี รางวัลเหรียญทอง อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 

13. เด็กหญิงณัฐกฤตา  กัณรักษา รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-3 

14. เด็กหญิงกชวรัส  ธิวงศ์คำ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-6 

 

ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
ได้รับการยอรับเป็นต้นแบบระดับ 

นานาชาติ ชาติ ท้องถิ่น/ภูมิภาค 
1. โรงเรียนคุณธรรมช้ันนำ    
2. โรงเรียนรางวัลพระราชทาน    

กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 
คณะผู้บริหารและคณะครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณภาพมีความเป็นเลิศทาง

วิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติตนเป็นคนดี บนพื้นฐานของความพอเพียง 
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