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ค ำน ำ 
 

    โรงเรียนวัดใหญ่ได้จัดท ำแผนกลยุทธ์เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 4 ป(ี2562-2565)  
เพื่อใช้เป็นกรอบกำรด ำเนินงำนและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในสภำวกำรณ์ของกำรเปลี่ยนแปลงทำง
เศรษฐกิจ  กำรเมือง  สังคม  และเทคโนโลยี  มีควำมซับซ้อนมำกขึ้น  ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรใน
สถำนศึกษำจึงต้องร่วมมือกันก ำหนดแนวทำง กระบวนกำร  และเคร่ืองมือ ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีควำม
หลำกหลำย  กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำโดยยุทธศำสตร์ (Strategy – focus Organization)  จะก่อให้เกิดคุณค่ำ 
(Value Creation)  ตำมเป้ำประสงค์ที่ก ำหนดไว้ โดยมีสำระส ำคัญประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป  ทิศทำงกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และระบบปฏิบัติกำร ประกอบด้วย กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ โครงกำรและกิจกรรม งบประมำณ (ระยะ ๔ ปี)  อันจะเป็นกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่กำร
ปฏิบัติให้บังเกิดผลโดยใช้กลยุทธ์กำรบริหำรแบบใช้โรงเรียนเป็นฐำนและกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพโดยรวม 
จัดท ำเป็นแผนพัฒนำคุณภำพระยะยำว ที่สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ประกอบด้วย 
      ส่วนที่  1 สภำพบริบทของโรงเรียน 
      ส่วนที่  2 กำรวิเครำะห์บริบทของโรงเรียน (SWOT) 
      ส่วนที่  3 กำรก ำหนดแผนยุทธศำสตร์  
      ส่วนที่  4 แผนพัฒนำคุณภำพ  โครงกำร/กิจกรรม  
      ส่วนที่  5 แผนกำรควบคุมและก ำกับติดตำม 

             กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 4 ปี ฉบับน้ี ได้รับควำมร่วมมือจำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทำงกำรศึกษำ กำรสนับสนุนจำกทุกภำคส่วนในกำรด ำเนินกำรร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนแผนสู่กำร
ปฏิบัติ ทั้งน้ี ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ รวมทั้งยังเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำน  กำร
ติดตำมและประเมินผล ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ โดยมุ่งสู่ผลลัพธ์ที่
ส ำคัญคือ กำรพัฒนำผู้เรียน ให้เป็นคนดี เก่งและมีควำมสุข  
 

 
 

                                             โรงเรียนวัดใหญ่ 
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สำรบัญ 
 

     หน้ำ 
 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐำน 
              - ข้อมูลพื้นฐำน         ๔ 
              - ข้อมูลอำคำรสถำนที่        ๑3 
          - ข้อมูลงบประมำณ        13 

          - สภำพชุมชนโดยรวม        14 
          - แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญำท้องถิ่นและกำรใช้      14 
          - ผลกำรประเมินมำตรฐำนภำยในและภำยนอก     16 
          - ผลงำนดีเด่นในรอบปีที่ผ่ำนมำปี 2559 - 2561     21 
 

ส่วนที่ ๒  กำรศึกษำสถำนภำพของสถำนศึกษำ  
          - ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมโรงเรียน      42 

 
ส่วนที่ ๓  ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   
  - ทิศทำง/นโยบำยกำรด ำเนินงำนกระทรวงศึกษำธิกำร    46 
  - ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  47 
   - ทิศทำง/นโยบำยกำรด ำเนินงำน ส ำนักงำนเขตพื้นที่ฯ    50 
  - ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน     51 

 
ส่วนที่ ๔  กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
  - กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ    ๕4 
  - แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โรงเรียน      59 
 
ส่วนที่ 5  กำรติดตำมและประเมินผล 
  - แนวทำงกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล     68 
 
ภำคผนวก 

• ส ำเนำค ำสั่งโรงเรียนวัดใหญ่ 
• กำรให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
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ส่วนที่ ๑   
ข้อมูลพื้นฐำน 

 
1. ข้อมูลพ้ืนฐำน 

๑.๑ ข้อมูลท่ัวไป 

         โรงเรียนวัดใหญ่ต้ังอยู่เลขที่  ๑๔/๓  หมู่ที ่ ๓  ถนนสุขสวัสด์ิ  ต ำบลในคลองบำงปลำกด       
อ ำเภอพระสมุทรเจดีย์     จังหวัดสมุทรปรำกำร     รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๙๐ โทรศัพท์ ๐๒-๔๒๕-๘๘๙๗     
โทรสำร๐๒-๔๒๕-๘๘๙๗    E-mail : watyaischool๕๘@gmail.com  Website : www.watyai-
school.ac.th  เปิดสอนต้ังแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษำ (อ. ๑ – ป.๖)เน้ือที่  ๔  ไร่  ๒  งำน   
มีเขตพื้นที่บริกำร  ๕  หมู่บ้ำน  ได้แก่  หมู่ที ่ ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๑๑ 

        1.2  ข้อมูลด้ำนผู้บริหำร 
 นำงรุ่งสุรีย์   สิงหรำช    ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ  เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๙-๕๓๗-๘๔๔๘ 
        วุฒิกำรศึกษำ   ระดับปริญญำตรี    สำขำกำรประถมศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
         ระดับปริญญำโท     สำขำ จิตวิทยำกำรศึกษำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
      ระดับปริญญำเอก สำขำบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ   
        ด ำรงต ำแหน่งที่โรงเรียนวัดใหญ่  ต้ังแต่ ๒๘  ตุลำคม ๒๕๕๘   จนถึงปัจจุบัน  

 1.3  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ   
   โรงเรียนวัดใหญ่  ก่อต้ังขึ้นเมื่อ  วันที่  ๓๐  กันยำยน  ๒๔๗๖  สังกัดองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสมุทรปรำกำร  ระยะแรกอำศัยศำลำกำรเปรียญของวัดใหญ่เป็นสถำนที่ท ำกำรสอน  โดยมีพระภิกษุปั๋น  
ขำวสวัสด์ิ  เป็นครูใหญ่คนแรก  ขณะน้ันมีนักเรียนเพียง  ๘  คน  ต่อมำสร้ำงอำคำรเรียนชั้นเดียวแบบ ป.๑  
ขนำด ๔ ห้องเรียน (ร้ือถอน พ.ศ. ๒๕๑๐) จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๔๕๑ ได้เปิดท ำกำรสอนถึงชั้นประถมศึกษำปีที่  ๗  
จ ำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น  จึงได้สร้ำงอำคำรเรียนเพิ่มอีกใน  พ.ศ. ๒๕๐๙  โดยสร้ำงแบบ ๐๑๗  ต่อเติมด้ำนล่ำง  
ขนำด  ๑๖  ห้องเรียน (ร้ือถอน พ.ศ. ๒๕๔๐)  และ  พ.ศ. ๒๕๑๘  ได้สร้ำงอำคำรเรียนแบบ  ๐๑๗  ต่อเติม
ด้ำนล่ำงขนำด  ๑๖  ห้องเรียน  และ พ.ศ. ๒๕๓๕  สร้ำงอำคำรแบบ  สปช.๒/๒๘  ขนำด ๙ ห้องเรียน และ 
พ.ศ. ๒๕๔๔  ได้สร้ำงอำคำรแบบ  สปช. ๒/๒๘  ขนำด  ๙  ห้องเรียนต่อจำกหลังเดิมโดยไม่ใช้งบประมำณของ
ทำงรำชกำรอีก  ๑  หลังและ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้สร้ำงอำคำรแบบ  สปช. ๒/๒๘   ขนำด ๕ ห้องเรียนต่อจำกหลัง
เดิมโดยไม่ใช้งบประมำณของทำงรำชกำรพ.ศ. ๒๕๒๓  โอนไปสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำ
แห่งชำติปัจจุบันสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๑   โรงเรียนวัดใหญ่เปิดสอนระดับก่อน
ประถมศึกษำ (๕ – ๖ขวบ)  ระดับประถมศึกษำ  (๗ – ๑๒ ขวบ)  มนัีกเรียนทั้งสิ้น  ๖๔๓ คน  โดยมีนำงรุ่งสุรีย์  
สิงหรำช  เป็นผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   
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แผนที่โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถนนสุขสวัสดิ ์<-- ไป พระประแดง ไปพระสมุทรเจดีย์ --> 

ซอย
วัดแค 

ซอย 
วัดใหญ่ 

7-11 

วัดใหญ่ 

โรงเรียน 

วัดใหญ ่

สภ.พระสมุทรเจดีย ์

ไปวัดใหม่ --> 



๖ 
 

 

 

          1.4 สภำพชุมชนโดยรวม 
        ๑) สภำพชุมขนรอบบริเวณโรงเรียนมีประชำกรในเขตบริกำรโดยประมำณ ๒๐,๐๐๐ คน  อำชีพ
หลักของชุมชน คือ รับจ้ำงในโรงงำนอุตสำหกรรม  รับจ้ำงทั่วไปเกษตรกรรม  รับรำชกำรและอื่น ๆ  ประชำกร
ส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นที่รู้จักทั่วไป  ได้แก่ งำนนมัสกำรองค์พระสมุทรเจดีย์
, งำนนมัสกำรหลวงพ่อโตวัดใหญ่ 
         ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ จ ำนวน ๕๘%, มัธยมศึกษำ๓๒%, ปริญญำ
ตรี ๙ %, สูงกว่ำปริญญำตรี๑%   
         ๓)  โอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียน 
   โอกาสคือ  อยู่ในชุมชนเข้มแข็ง มีแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย เช่น นำกุ้ง,กำรท ำน้ ำตำลมะพร้ำว,  
ศูนย์ภูมิปัญญำท้องถิ่น นอกจำกน้ียังสำมำรถเดินทำงไปศึกษำระบบนิเวศน์ป่ำชำยเลน, ป้อมพระจุลจอมเกล้ำ, วัด
พระสมุทรเจดีย์ได้สะดวก  มีระยะห่ำงจำกโรงเรียนไม่เกิน  ๕กิโลเมตร  และประกำรส ำคัญคือ  โรงเรียนอยู่ใน
บริเวณวัดท ำให้ได้รับกำรสนับสนุนจำกเจ้ำอำวำสและชุมชนอย่ำงดียิ่ง  ผู้ปกครองศรัทธำและต้องกำรให้ลูกหลำน
ได้เข้ำเรยีนในโรงเรียนน้ี   
   ข้อจ ากัดอำคำรสถำนที่คับแคบ  พื้นที่ส ำหรับจัดกิจกรรมมีน้อย ท ำให้ไม่สำมำรถรับนักเรียนได้
ตำมควำมต้องกำรของชุมชน  ครูมีอำยุเฉลี่ยสูงถึง  ๔๒.๗๑ป ี และขำดแคลนครูที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะ
ทำงด้ำนดนตรี  และศิลปะ ผู้ปกครองมีรำยได้น้อย  ครอบครัวมีปัญหำหย่ำร้ำงและเด็กถูกทอดทิ้งให้อยู่กับญำติ
หรือบุคคลอื่น  ด้ำนตัวนักเรียน  ขำดควำมรักควำมอบอุ่น  มีปัญหำด้ำนสุขภำพอนำมัยและคุณภำพชีวิต  ปัญหำ
สภำพแวดล้อมภำยนอก  คือ  ต้ังอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด 

        1.5 แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญำท้องถิ่นและกำรใช้ 
      ๑) ห้องสมุดมีขนำด   ๑๙๖   ตำรำงเมตร (๒ ห้องเรียน)  จ ำนวนหนังสือในห้องสมุด  ๘,๓๕๐ เล่ม
กำรสืบค้นหนังสือและกำรยืม – คืนใช้ระบบ E – Libraryจ ำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีกำรศึกษำน้ี คิดเป็น 
๑๐๐%๒๐๐  คน/วัน 
      ๒) ห้องปฏิบัติกำร 
  ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์      จ ำนวน ๑  ห้อง 
  ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์      จ ำนวน ๒  ห้อง 
  ห้องปฏิบัติกำรศูนย์PEER Center   จ ำนวน ๑  ห้อง 
  ห้องปฏิบัติกำรสังคมศึกษำ   จ ำนวน ๑  ห้อง 
  ห้องปฏิบัติกำรศูนย์กำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำ จ ำนวน  ๑  ห้อง 
  ห้องปฏิบัติกำรพระพุทธศำสนำ       จ ำนวน ๑  ห้อง 
  ห้องปฏิบัติกำรเรียนอัจฉริยะ(อนุบำล)  จ ำนวน  ๑  ห้อง 
       ๓)  คอมพิวเตอร์   มีจ ำนวนทั้งหมด   ๙๑    เคร่ือง 
  ใช้เพื่อกำรเรียนกำรสอน                 ๗๖    เคร่ือง 



๗ 
 

 

 

  ใช้เพื่อสืบข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ตได้      ๘๖    เคร่ือง 
  ใช้เพื่อกำรบริหำรจัดกำร     ๙    เคร่ือง 
                   จ ำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ตในปีกำรศึกษำที่รำยงำนเฉลี่ย  ๑๒๐ คนต่อวัน คิด
เป็นร้อยละ  ๑๗  ของนักเรียนทั้งหมด 

จ ำนวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕61 
 

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

จ ำนวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕61 
 
 
 
 

 

        
       
       
       
       
       
       
       
       



๘ 
 

 

 

ตำรำงแสดงปรำชญ์ชำวบ้ำน/ภูมิปัญญำท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถำนศึกษำเชิญมำให้ควำมรู้แก่ครู/
นักเรียน ในปีกำรศึกษำน้ี 
 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ให้ควำมรู้ 
๑ พระมหำอำภำกรณ์อำภำกโร พระพุทธศำสนำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ 
๒ พระมหำกิตติศักด์ิ  สิริวัฑฒโก พระพุทธศำสนำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ 
๓ พระมหำวิทูร          ธมมฺโชโต    พระพุทธศำสนำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ 
๔ พระนำวิน             อภิวัฑโน พระพุทธศำสนำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ 
๕ พระปลัดสมบัติ       สุทธิสิโล พระพุทธศำสนำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ 
๖ พระสมุห์สุรพงษ์     ปัญญำพโล พระพุทธศำสนำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕ 
๗ พระสมุห์ไชยวำลย์  ฐำนทินฺโน พระพุทธศำสนำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ 
๘ นำงปรำณี           ปลื้มศรี พวงหรีดประดิษฐ์จำกเศษวัสดุท้องถิ่น 
๙ นำงสำววนิดำ       แสนฤทธิ์  ดอกไม้ประดิษฐ์จำกเศษวัสดุท้องถิ่น 

๑๐ ร้อยต ำรวจเอกสมบัติ   แจ้งจ ำรัส สอนวิธีกำรต่อต้ำนยำเสพติดครู D.A.R.E. 
๑๑ ร้อยต ำรวจเอกสถำพร   ศรีกงพำน สอนวิธีกำรต่อต้ำนยำเสพติดครู D.A.R.E. 
๑๒ ดำบต ำรวจสมำน         สนทำหงษ์ สอนวิธีกำรต่อต้ำนยำเสพติดครู D.A.R.E. 
๑๓ ดำบต ำรวจพลวรรธน์     จ ำปำทอง สอนวิธีกำรต่อต้ำนยำเสพติดครู D.A.R.E. 

 
ปรัชญำสุภำษิต ปัญฺญำ โลกสฺมิ ปชฺโชโต  แปลว่ำ ปัญญำเป็นแสงสว่ำงในโลก 

ค ำขวัญ   มีคุณธรรม  ก้ำวล้ ำวิชำกำร  สร้ำงสรรค์สังคม  
สีประจ ำโรงเรียน  เทำ - น้ ำเงิน 

                     สีเทำ หมำยถึง  ควำมรักควำมสำมัคคีในหมู่คณะ 
                    สีน้ ำเงิน หมำยถึง   ควำมเข้มแข็งที่ก้ำวไปสู่ควำมส ำเร็จ 

อักษรย่อ  ว.ญ. 
ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน ต้นพิลังกำสำ 
ตรำประจ ำโรงเรียน  รูปพระธำตุมหำชัย  มีดอกบัว  ๔  ดอกล้อมรอบ 

 
                           เทียนสว่ำง   หมำยถึง    แสงไฟที่ส่องน ำทำงไปสู่ควำมส ำเร็จ 

รัศมี       หมำยถึง    สมองที่ปรำดเปรื่องในกำรศึกษำหำควำมรู้อย่ำงรอบด้ำน 
ต้นหญ้ำ      หมำยถึง    รำกฐำนที่ยังเล็กและเติบโตเป็นล ำต้นที่ใหญ่ในวันข้ำงหน้ำ 

        หนังสือ       หมำยถึง ขุมทรัพย์ทำงปัญญำ 
 
 
 
 



๙ 
 

 

 

1.6  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนวัดใหญ ่
 
 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นำงรุ่งสุรีย์   สิงหรำช 

หัวหน้างานบริหารบุคคล 
นำงสำวอัญชนำ  งำมเนตร 

หัวหน้างานวิชาการ 
นำงเพิ่มพูน โกสินทร์ประดิษฐ์ 

หัวหน้ำงำนงบประมำณ 
นำงสำววิไลลักษณ์  ภู่กรุด 

หัวหน้าการบริหารทั่วไป 
นำงสำวสรัลพร  บัวละภำ 

1.1 กำรพัฒนำหรือกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรให้ควำมเห็นกำรพัฒนำสำระ
หลักสูตรท้องถิ่น 
1.2 กำรวำงแผนงำนด้ำนวิชำกำร 
1.3 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
สถำนศึกษำ 
1.4 กำรพัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ 
1.5 กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู ้
1.6 กำรวัดผล ประเมินผล และด ำเนินกำร
เทียบโอนผลกำรเรียน 
1.7 กำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำ
ในสถำนศึกษำ 
1.8 กำรพัฒนำและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้ 
1.9 กำรนเิทศกำรศึกษำ 
1.10 กำรแนะแนว 
1.11 กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพ
ภำยในและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
1.12 กำรส่งเสริมชุมชนให้มีควำมเข้มแข็ง
ทำงวิชำกำร 
1.13 กำรประสำนควำมร่วมมือในกำร
พัฒนำวิชำกำรกับสถำนศกึษำและองค์กร
อื่น 
1.14 กำรส่งเสริมและสนบัสนนุงำน
วิชำกำรแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงำนสถำนประกอบกำรและสถำบนั
อื่นที่จัดกำรศกึษำ 
1.15 กำรจัดท ำระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศกึษำ 
1.16 กำรคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อ
ใช้ในสถำนศึกษำ 
1.17 กำรพัฒนำและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
กำรศึกษำ 

2.1 กำรจัดท ำแผนงบประมำณและค ำขอตั้ง
งบประมำณเพ่ือเสนอตอ่ปลดักระทรวง
ศึกษำธิกำร หรือเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนแล้วแต่กรณี 
2.2 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรใช้จ่ำยเงิน 
ตำมที่ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนโดยตรง 
2.3 กำรอนุมัติกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรร 
2.4 กำรขอโอนและกำรขอเปลี่ยนแปลง
งบประมำณ 
2.5 กำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
2.6 กำรตรวจสอบติดตำมและรำยงำนกำรใช้
งบประมำณ 
2.7 กำรตรวจสอบติดตำมและรำยงำนกำรใช้
ผลผลิตจำกงบประมำณ 
2.8 กำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพ่ือ
กำรศึกษำ 
2.9 กำรปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่ได้รับ
มอบหมำยเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือกำรศึกษำ 
2.10 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพ่ือ
กำรศึกษำ 
2.11 กำรวำงแผนพัสดุ 
2.12 กำรก ำหนดรูปแบบรำยกำร หรือ
คุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์ หรอื
สิ่งก่อสร้ำงที่ใช้เงินงบประมำณเพ่ือเสนอต่อ
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร หรือเลขำธิกำร
คณะกรรมกำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน แล้วแต่
กรณ ี
2.13 กำรพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ
เพ่ือกำรจัดท ำและจัดหำพัสด ุ
2.14 กำรจัดหำพัสดุ 
2.15 กำรควบคุมดูแล บ ำรุงรักษำและ
จ ำหน่ำยพัสดุ 
2.16 กำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สิน 
2.17 กำรเบิกเงินจำกคลัง 
2.18 กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำร
จ่ำยเงิน 
 2.19 กำรน ำเงินส่งคลัง 
2.20 กำรจัดท ำบัญชีกำรเงิน 
2.21 กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและงบ
กำรเงิน 
2.22 กำรจัดท ำหรือจัดหำแบบพิมพ์บัญชี 
ทะเบียน และรำยงำน 
 

3.1 กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง 
3.2 กำรจัดสรรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3.3 กำรสรรหำและบรรจุแต่งต้ัง 
3.4 กำรเปลี่ยนต ำแหน่งให้สูงขึ้น กำรย้ำย
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3.5 กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
3.6 กำรลำทุกประเภท 
3.7 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
3.8 กำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำร
ลงโทษ 
3.9 กำรสั่งพักรำชกำรและกำรสั่งให้ออก
จำกรำชกำรไว้ก่อน 
3.10 กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัย
และกำรลงโทษ 
3.11 กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ 
3.12 กำรออกจำกรำชกำร 
3.13 กำรจัดระบบและกำรจัดท ำทะเบียน
ประวัติ 
3.14 กำรจัดท ำ บัญชีรำยชื่อและให้
ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรเสนอขอพระรำชทำน
เคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ 
3.15 กำรส่งเสริมกำรประเมินวิทยฐำนะ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3.16 กำรส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
3.17 กำรส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพและ
จรรยำบรรณวิชำชีพ 
3.18 กำรส่งเสริมวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
3.19 กำรริเร่ิมส่งเสริมกำรขอรับ
ใบอนุญำต 
3.20 กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรด ำเนินกำรท่ี
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล ให้เป็นไป
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น 

4.1 กำรพัฒนำระบบและเครอืข่ำยขอ้มูล
สำรสนเทศ 
4.2 กำรประสำนงำนและพฒันำเครือขำ่ย
กำรศึกษำ 
4.3 กำรวำงแผนกำรบริหำรงำนกำรศกึษำ 
4.4 งำนวิจัยเพื่อพัฒนำนโยบำยและแผน 
4.5 กำรจัดระบบกำรบริหำรและพัฒนำ
องค์กร 
4.6 กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
4.7 งำนเทคโนโลยีเพื่อกำรศกึษำ 
4.8 กำรด ำเนนิงำนธุรกำร 
4.9 กำรดแูลอำคำรสถำนที่และ
สภำพแวดล้อม 
4.10 กำรจัดท ำส ำมะโนผู้เรียน 
4.11 กำรรับนักเรียน 
4.12 กำรเสนอคำมเห็นเกี่ยวกับเรื่องกำร
จัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถำนศกึษำ 
4.13 กำรประสำนกำรจัดกำรศึกษำใน
ระบบ นอกระบบและตำมอัธยำศัย 
4.14 กำรระดมทรพัยำกรเพื่อกำรศึกษำ 
4.15 กำรทัศนศึกษำ 
4.16 งำนกิจกำรนกัเรียน 
4.17 กำรประชำสัมพนัธ์งำนกำรศึกษำ 
 4.18 กำรส่งเสริม สนบัสนนุและประสำน
กำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ชุมชน องค์กร
หน่วยงำนและสถำบนัสังคมอืน่ที่จัด
กำรศึกษำ 
4.19 งำนประสำนรำชกำรกับส่วนภูมิภำค
และส่วนท้องถิ่น 
4.20 กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
4.21 กำรจัดระบบกำรควบคุมภำยใน
หน่วยงำน 
4.22 แนวทำงกำรจัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมในกำรลงโทษนักเรียน 

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางสาวรานี   รอดเนียม 

สภานักเรียน 
นำยสุรเชษฐ์  โพธิ์อ่อน 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางสาวธิดารตัน์   นวลนุกูล 

ที่ปรึกษา:นำงจรวยพร  วีระเสถียร 
นำงจรวยพร  วีระเสถียร 

ที่ปรึกษา:นำงสำวรำนี  รอดเนียม 
นำงจรวยพร  วีระเสถียร 

ที่ปรึกษา:นำงชยำภรณ์ ประกอบผล
ผล 

นำงจรวยพร  วีระเสถียร 

ที่ปรึกษา:นำงจินตนำ ปลื้มศรี 



๑๐ 
 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นายชัยรัตน์ ท านุเกษตรไชย 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางรุ่งสุรีย์   สิงหราช 

หัวหน้างานวิชาการ 
นางเพิ่มพูน โกสินทร์ประดิษฐ์ 

๑.งำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ/DLIT 
ท่ีปรึกษำ : นำยศิวำกร      พรหมบุตร 

1) นำยชินกร  เพ็งอุ่น  ( หัวหน้ำ ) 
2) นำงสำวธิดำรัตน์     นวลนกุูล ป.5-6 
3) นำงสำวกนกพร      สิงห์โต    ป.1-2 
4) นำงสำวกนกวรรณ  มูลศรี      อนุบำล 
5) นำงสำวกนกพร  สิงห์โต (เลขำนุกำร) 

 

หัวหน้างานงบประมาณ 
นางสาววิไลลักษณ์  ภู่กรุด 

หัวหน้างานการบริหารทั่วไป 
นางสาวสรัลพร  บัวละภา 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางสาวรานี   รอดเนียม 

หัวหน้างานบริหารบุคคล 
นางสาวอัญชนา  งามเนตร 

งานวางแผนงานและนโยบาย 
1)  นำงสำวปิยมำภรณ์ เน่ืองฤทธิ (หัวหน้ำ)วก. 
2)  นำงสำวนิตติยำ     ศรีบูรพำ  บค. 
3)  นำงสำววริศรำ      อินทร์รอด กง. 
4)  นำงเพญ็นภำ       บญุกอ่น   (อนุบำล) 
5)  นำงสำวดรุณี  ภิรมย์สุข (บท.) 
6)  นำงสำวสุวิภำ  เข็มมณฑำ( เลขำนกุำร )  

 

งำนคุณธรรมนักเรียนและควำมโปร่งใส 
1)  นำงพรชนก โปตะวนชิ(หัวหน้ำ)   
2)  นำงสำวรำนี   รอดเนียม ป..5-6 
3)  นำงสำววิไลลักษณ์  ภู่กรุด ป.3-4 
4)  นำยชินกร   เพ็งอุ่น ป.1-2 
5)  นำยสุรเชษฐ์  โพธ์ิอ่อน ( เลขำนุกำร ) 
  

 

หัวหน้ากลุ่มงานอบรมและพัฒนาครู 
1)  นำงสำวอัญชนำ  งำมเนตร ( หัวหน้ำ ) 
2)  นำงสำวอัมพำพันธ์  ปำนขำว  
3)  นำงสำวอัญชสำ   กลิ่นน้ ำเงิน 
4)  นำงอำภรณ์      ชำวสระไคร 
5)  นำงสำวนิตติยำ ศรีบูรพำ (เลขำนุกำร) 

 

งำนวินัยและจรรยำบรรณ 
1)  นำงชยำภรณ์  ประกอบผล ( หัวหน้ำ ) 
1)  นำงนพวรรณ  มูลณี  
3)  นำงพรชนก     โปตะวนชิ 
4)  นำงปิ่นฤทัย     สม่ีี  
5)  นำงสำวนิตติยำ ศรีบูรพำ (เลขำนุกำร) 

1.งำนพัสดุและครุภัณฑ ์
1)  นำงอำภรณ์   ชำวสระไคร ( หัวหน้ำ) 
2)  นำงประไพ    ชัยสมบัติ    ( รองหัวหน้ำ ) 
2)  นำงสำวสุวิภำ      เข็มมณฑำ 
3)  นำงสำววิมลรัตน์  สุขพุ่ม 
4)  นำงสำวกนกวรรณ  มูลศร ี
5)  นำงสำววริศรำ อนิทร์รอด(เลขำนุกำร) 

 

    งำนอ ำนวยกำรและธุรกำร 
1)  นำงสำวดรุณี  ภิรมย์สุข ( หัวหน้ำ) 
2)  นำงสำวอัญชสำ  กล่ินน้ ำเงิน 
3)  นำงนิศำกร       ศรีไสว 
4)  นำงพรชนก     โปตะวนิช 
5)  นำงสำววิมลรัตน์  สุขพุ่ม (เลขำนุกำร) 

 

 
๒.งานหลักสูตร การวัดและประเมินผล 

1) นำงเพิ่มพูน โกสินทร์ประดิษฐ์( หัวหน้ำ) 
2) นำงสำวสุขุมำล   เจริญรัมย์ ป.3-4  
3) นำงสำวนิตติยำ     ศรีบูรพำ  ป.5-6 
4) นำงนพวรรณ       มูลณี       ป.1-2 
5) นำงพรชนก         โปตะวนิช (ปฐมวัย) 
6) นำงสำวปิยมำภรณ์ เน่ืองฤทธ์ิ (เลขำนุกำร) 

 

สภานักเรียน 
1.นายสุรเชษฐ์  โพธิ์อ่อน    หัวหน้า 
2.นางเพ็ญนภา บุญก่อน   หัวหน้าสายปฐมวัย   
3) นางสาวอัมพาพันธ์  ปานขาว  หัวหน้าสายป.1 
4)นางจินตนา  ปล้ืมศรี  หัวหน้าสายป.2 
5) นำงเพิ่มพนู โกสินทรป์ระดิษฐ ์ หัวหน้าสายป.3 
6) นางจรวยพร  วีระเสถียร หัวหน้าสายป.4 
7) นางอัญชนา  งามเนตร  หัวหน้าสายป.5 
5)  นางสาวสุวิภา  เข็มมณฑา หัวหน้าสายป.6 
6) นางสาวปิยมาภรณ์  เนืองฤทธิ(์วิชาการ) เลขานุการ 
 

 
 

คณะกรรมการนักเรียน 

๓.งานข้อมูลสารสนเทศ/ประชาสัมพันธ ์
1) นำงสำวธิดำรัตน์ นวลนุกูลป.5-6(หัวหน้ำ) 

2) นำงสำวกนกพร      สิงหโ์ต    ป.1-2 
3) นำงสำวกนกวรรณ  มูลศรี      อนุบำล 
4) นำงสำวเมทินี   ปำนมณี        ธุรกำร 
4) หัวหน้ำทุกสำยชัน้ 
5) นำยชินกร เพ็งอุ่น  ป.3-4  (เลขำนกุำร) 

 

งำนทะเบียนนักเรียน กำรย้ำยเข้ำ-ออก 
1)  นำงสำวธิดำรัตน์นวลนุกูล(ย้ำยเข้ำออก หัวหน้ำ 
2)  นำงสำวอญัชสำ  กลิ่นน้ ำเงิน3)   
3)   นำงสำวสุดำรัตน์ นำคแท้ (ป.1-2 )  
4)  นำงสำววริศรำ  อินทร์รอด ป.3-4 
5)  นำงพรชนก     โปตะวนิช (ปฐมวัย) 
6)  นำงสำวเมทินี  ปำนมณี  ( เลขำนุกำร ) 

 
 

งานติดตามตรวจสอบงบประมาณ 
1)  นำงสำววิไลลักษณ์ ภูก่รุด(หัวหน้ำ) 
2)  นำงสำววริศรำ      อินทร์รอด  
3)  นำงสำวเมทินี      ปำนมณี      
4)  นำงสำวสุวิภำ      เข็มมณฑำ 
5)  นำงสำวสุดำรัตน์    นำคแท้(เลขำฯ) 

 

งานฝ่ายศิลป์  
1)  นำงอัมพำพันธ์   ปำนขำว ( หัวหน้ำ ) 
2) )นำงสำวอัญชนำ  งำมเนตร 
3)  นำงสำวอัญชสำ   กลิ่นน้ ำเงิน 
4)  นำงประไพ  ขัยสมบัต ิ
5)  นำงเพญ็นภำ       บญุกอ่น 
6)  นำงสำวกนกวรรณ     มูลศร ี
7)  นำงสำวกนกพร สิงหโ์ต    (เลขำนกุำร) 

 

งานหัวหน้าระดับสายชั้น 
1)  นำงเพ็ญนภำ บุญก่อน  สำยช้ันปฐมวัย 
2)  นำงอัมพำพันธ์  ปำนขำว  สำยช้ันป.1 
3)  นำงสำวจินตนำ  ปลื้มศรี  สำยช้ันป.2 
4)  นำงเพ่ิมพูน โกสินทร์ประดิษฐ์สำยช้ันป.3 
5)  นำงสำวจรวยพร วีระเสถียร สำยช้ัน ป.4 
6)  นำงสำวอัญชนำ  งำมเนตร สำยช้ัน ป.5 
8)  นำงสำวสุวิภำ เข็มมณฑษ  สำยช้ันป.6  
 
 

งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1)  นำงสำววริศรำ อินทร์รอด  /ภำษำไทย 
2)  นำงจรวยพร  วีระเสถียร    / คณิตศำสตร ์
3)  นำงสำวปิยมำภรณ์ เน่ืองฤทธ์ิ /วิทยำศำสตร์ 
4)  นำงรำนี    รอดเนียม     /สังคมศึกษฯ 
5)  นางสาวอจลญา ไพโรจน์เพชรายุทธ /สุขศึกษำฯ 
6)  นำงอัมพำพันธ์  ปำนขำว   /ศลิปะ 
7)  นำงสำวสุขุมำล เจรญิรัมย์/ภำษำต่ำงประเทศ 
8)  นำงสำวธิดำรัตน์  นวลนุกูล /กอท. 
9)  นำงสำววิไลลักษณ์ ภูก่รดุ / พัฒนำผู้เรียน 

 

งำนอนำมัยและสุขภำพโรงเรียน 
1)  นำงสำวอจลญำ ไพโรจน์เพชรำยุทธ(หัวหน้ำ)   
2)  นำงจินตนำ   ปลื้มศรี   (ที่ปรึกษำ )  
3)  นำงสำววิไลลักษณ์  ภู่กรุด  
4) นำงสำวสขุุมำลย์ เจรญิรัมย์  
5)  นำงสำววริศรำ     อนิทร์รอด 
6)  หัวหน้ำทุกสำยชั้น 
7)  นำงสำวอญัชสำ  กลิ่นน้ ำเงิน( เลขำฯ ) 
  

 

งานห้องสมุด 
1) นำงสำวสุวิภำ  เข็มมณฑำ (หัวหน้ำ) 

2) นำงสำวอนจำลญำ  ไพโรจน์เพชรำยุทธ 
3) นำงเพิ่มพนู โกสินทรป์ระดิษฐ ์
4) นำงสำวปิยมำภรณ์ เน่ืองฤทธิ ์ 
5) นำงสำวสรัลพร บัวระภำ 
6)นำงสำวสุขุมำล  เจรญิรัมย์ 
7) นำยสำววริศรำ  อินทร์รอด(เลขำนุกำร ) 

 

งำนแนะแนวและระบบดูแลชว่ยเหลือ 
1)  นำงสำวสรัลพร บัวระภำ(หัวหน้ำ)   
2)  นำงประไพ ชัยสมบัติ  อนุบำล 
3)  นำงสำววิมลรัตน์ สุขพุ่ม/เด็กพิเศษ 
4) )นำงสำวอญัชสำ  กลิน่น้ ำเงิน/เด็กพิเศษ  

5)  นำงสำวกนกพร สิงห์โต  เลขำฯ ) 
  

 

ฝ่ายอาคารสถานท่ี 
1)  นำยนิพนธ์  บัวคล่ี               (หัวหน้ำ) 
2)  นำยศิวำกร  พรหมบุตร 
3)  นำยชินกร    เพ็งอุ่น 
4)  นำงอัมพำพันธ์  ปำนขำว 
5)  นำงสำวกนกวรรณ  มูลศรี 
6)  นำงสำวอัญชนำ  งำมเนตร 
7)  นำงเพ็ญนภำ   บุญก่อน 
8)  นำงอำภรณ์  ชำวสระไคร 
9)  นำงนงลักษณ์  สังข์ทอง 
10) นำยประทีป  วำรีอำกำศ      
11) นำงสำวกนกพร  สิงห์โต       (เลขำนุกำร) 

 

งานการจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษ 
1)  นำงสำวอจลญำ ไพโรจน์เพชรำยุทธ (หัวหน้ำ) 
2)  นำงสำวสุขุมำล เจริญรัมย์ 
3)  นำงสำวสรัลพร บัวระภำ 
4)  นำงสำววิมลรัตน์ สุขพุ่ม/ อนุบำล –ป.2 
5) ) นำงพรชนก โปตะวะนิช   
6)  นำงนพวรรณ  มูลณ๊    
7)  นำงสำวอัญชสำ  กลิ่นน้ ำเงินป.4-6 ( เลขำฯ ) 

 
งานประกันคุณภาพภายใน 

1)  นำงจรวยพร  วีระเสถียร     ( หัวหน้ำ )  
2)  นำงสำวนิตติยำ     ศรีบูรพำ  ป.5-6 
3)  นำงเพ่ิมพูน โกสินทร์ประดิษฐ์ ป.1-2 
4)  นำงสำวปิยมำภรณ์ เน่ืองฤทธ์ิ ป.3-4 
5)  นำงสำวอจลญำ ไพโรจน์เพชรำยุทธ 
6)  นำงพรชนก         โปตะวนิช (ปฐมวัย) 

7)  นำงสำวสุขุมำล   เจริญรัมย์ ( เลขำนุกำร) 
 

งำนอำหำรกลำงวันนักเรียน 
1)  นำงสำวสุขุมำล   เจริญรัมย์ (หัวหน้ำ)   
2)  นำงจรวยพร  วีระเสถียร ( ท่ีปรึกษำ) 
3)  นำงสำวรำนี   รอดเนียม ( ท่ีปรึกษำ) 
4) )นำงสำวนิตติยำ ศรีบูรพำ 

6)  นำยศิวำกร  พรหมบุตร  
7)  นำงสำวปิยมำภรณ์  เนื่องฤทธ์ิ  
8) นำงสำวอจลญำ ไพโรจน์เพชรำยุทธ  
9)  นำงสำววริศรำ  อนิทร์รอด 
10) นำงสำวสรัลพร  บัวระภำ 
11) นำงสำวอัญชนำ  งำมเนตร 
12) นำงเพิ่มพูน โกสินทร์ประดิษฐ ์
13)นำงสำวสุวิภำ  เข็มมณฑำ ( เลขำฯ) 

งำนสรุปวัดและประเมินผลกิจกรรม 
1) นำงสำวอญัชนำ  งำมเนตร ( หัวหน้ำ ) 
2) นำงอำภรณ์  ชำวสระไคร  
3) นำงสำวกนกพร      สิงห์โต     
4) นำงสำวกนกวรรณ  มูลศรี       
5) นำงสำวนิศำกร  ศรีไสว      (เลขำนุกำร) 

 

งำนวิถึพุทธวถิีไทย 
1)  นำงเพ็ญนภำ  บุญก่อน(หัวหน้ำ)   
2)  นำงสำวรำนี รอดเนียม  
3)  นำสำวอภิรตรี  ทรัพยประวัติ  
4)  นำงอัมพำพันธ์   ปำนขำว 
5)  นำงสำวอัญชสำ  กลิ่นน้ ำเงิน(เลขำ)  

 
งำนส่ิงแวดล้อม 

1)  นำงสำวปิยมำภรณ์  เน่ืองฤทธ์ิ ( หัวหน้ำ ) 
2)  นำยชินกรณ์  เพ็งอุ่น 
3)  นำงพรชนก  โปตะวนิช (อนุบำล) 
4)  นำยสุรเชษฐ์  โพธ์ิอ่อน 
5)  นำงป่ินฤทัย  สีมี่  (ป.4-6)  
6)  นำงวริศรำ   อินทร์รอด  (ป.1-3) เลขำนุกำร 
 

 

กลุ่มงานหลักของการบริหารสถานศึกษา 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางสาวธิดารตัน์  นวลสกุล 

งำนทนุกำรศึกษำ 
1.นำงนพวรรณ     มูลณี  ( หัวหน้ำ ) 
2.นำงป่ินฤทัย        สีมี่ 
3.นำงสำวนิศำกร    ศรไสว 
4.นำงสำวกนกพร   สิงโต  (เลขำนุกำร ) 



๑๑ 
 

 

 

๑.7  ข้อมูลครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ 
๑) จ ำนวนบุคลำกร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ีอ่ืนๆ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ๑ ๒๗ ๑ ๒ ๖ 

 
๒) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร  

ระดับการศึกษาสูงสุด 
จ านวน
บุคลากร 

ต่ ำกว่ำ ม.๖ ๒ 
ม.๖ ๑ 
ปวส. ๑ 
ปริญญำตรี ๒๑ 
ปริญญำโท ๑๑ 
ปริญญำเอก ๐ 

รวม 36 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ย  

(ชม./สัปดาห์) 
๑. จิตวิทยำ 
๒. คณิตศำสตร์ 
๓. วิทยำศำสตร์ 
๔. ภำษำไทย 
๕. ภำษำอังกฤษ 
๖. สังคมศึกษำ 
๗. กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
๘. ประถมศึกษำ 
๙. ปฐมวัย 
๑๐. ศิลปศึกษำ/ดนตรี/นำฏศิลป ์
๑๑. สุขศึกษำและพลศึกษำ 

๑ 
๒ 
๖ 
๓ 
๒ 
๑ 
๕ 
๕ 
๓ 
๒ 
๒ 

- 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๑๙ 
๒๐ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๕ 
๑๘ 
๑๘ 

รวม ๓๓ ๑๗.๗๒ 

๓) สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 

 



๑๒ 
 

 

 

๑.8 ข้อมูลนกัเรียน (ณ  วันที่ 21 พฤษภำคม ๒๕๖2) 
ปัจจุบันโรงเรียนมีจ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้นที่เปิดสอนดังน้ี 

๑.  จ ำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำรทั้งหมด   ๓70 คน 
 ๒.  จ ำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น   ๖61  คน  จ ำแนกตำมระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียน ๓ ปีย้อนหลัง 
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ระดับชั้น 
ปีที่ 2 (พ.ศ.๒๕๖0) ปีที่ 2 (พ.ศ.๒๕๖๑) ปีที่ 2 (พ.ศ.๒๕๖2) 

รวม/เฉลี่ย 
ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 

อนุบำล 2 19 18 37 15 15 30 18 8 26 31.00 
อนุบำล 3 34 37 71 39 33 72 28 26 54 65.67 
รวมอนุบำล 53 55 108 54 48 102 46 34 80 96.67 
ประถมศึกษำปีที่ ๑ 57 29 86 46 46 92 47 44 91 89.67 
ประถมศึกษำปีที่ ๒ 58 39 97 54 32 86 42 47 89 90.67 
ประถมศึกษำปีที่ ๓ 52 39 91 59 39 98 60 42 102 97.00 

ประถมศึกษำปีที่ ๔ 40 41 81 54 42 96 60 42 102 93.00 
ประถมศึกษำปีที่ ๕ 44 56 100 45 46 91 59 46 105 98.67 
ประถมศึกษำปีที่ ๖ 36 45 80 47 54 101 46 51 97 92.67 
รวมประถมศึกษำ 298 248 535 303 259 564 314 272 586 561.67 

รวมจ ำนวน 
นักเรียนท้ังหมด 

340 303 643 359 307 666 359 310 666 
658.33 



๑๓ 
 

 

 

๒. ข้อมูลอาคารสถานที่ 

อำคำรและอำคำรประกอบ  จ ำนวน ๔  หลัง  ได้แก่อำคำรเรียน ๒หลัง  อำคำรอเนกประสงค์  ๑ 
หลังอำคำรหอประชุม  ๑  หลัง  มีจ ำนวนห้องเรียนทั้งหมด๒๒ห้องเรียน  แบ่งเป็น ชั้นอนุบำล ๑จ ำนวน ๒ 
ห้องเรียน  ชั้นอนุบำล ๒ จ ำนวน ๒ ห้องเรียน ชั้น ป.๑ จ ำนวน ๓ ห้องเรียน  ชั้น ป.๒ จ ำนวน ๓ ห้องเรียน ชั้น 
ป.๓ จ ำนวน ๓ ห้องเรียนชั้น ป.๔ จ ำนวน ๓ ห้องเรียน  ชั้น ป.๕ จ ำนวน ๓ ห้องเรียน  ชั้น ป.๖ จ ำนวน ๓ 
ห้องเรียน 

3. ข้อมูลงบประมำณ 
งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ บาท รายจ่าย บาท 
เงินงบประมำณ 1308415.99 งบด ำเนินกำร/เงินเดือน-ค่ำจ้ำง 169000.00 
เงินนอกงบประมำณ 862298.54 งบพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 1235000 
เงินอื่นๆ 300000 งบอื่นๆ 200,000 

รวมรำยรับ 2470715.53 รวมรำยจ่ำย 1604000 
 

   งบด ำเนินกำร/เงินเดือน-ค่ำจ้ำง คิดเป็นร้อยละ 6.84  ของรำยรับ 
   งบพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 49.99  ของรำยรับ 
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4. สภำพชมุชนโดยรวม 
 ๑. สภำพชุมขนรอบบริเวณโรงเรียนมีประชำกรในเขตบริกำรโดยประมำณ ๒๐,๐๐๐ คน  อำชีพหลัก
ของชุมชน คือ รับจ้ำงในโรงงำนอุตสำหกรรม  รับจ้ำงทั่วไปเกษตรกรรม  รับรำชกำรและอื่น ๆ  ประชำกรส่วน
ใหญ่นับถือศำสนำพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นที่รู้จักทั่วไป  ได้แก่ งำนนมัสกำรองค์พระสมุทรเจดีย์, 
งำนนมัสกำรหลวงพ่อโตวัดใหญ่ 
 ๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ จ ำนวน ๕๘%, มัธยมศึกษำ๓๒%, ปริญญำตรี ๙ 
%, สูงกว่ำปริญญำตรี๑%   
 ๓. โอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียน 
   โอกาสคือ  อยู่ในชุมชนเข้มแข็ง มีแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย เช่น นำกุ้ง,กำรท ำน้ ำตำลมะพร้ำว,  
ศูนย์ภูมิปัญญำท้องถิ่น นอกจำกน้ียังสำมำรถเดินทำงไปศึกษำระบบนิเวศน์ป่ำชำยเลน, ป้อมพระจุลจอมเกล้ำ, วัด
พระสมุทรเจดีย์ได้สะดวก  มีระยะห่ำงจำกโรงเรียนไม่เกิน  ๕กิโลเมตร  และประกำรส ำคัญคือ  โรงเรียนอยู่ใน
บริเวณวัดท ำให้ได้รับกำรสนับสนุนจำกเจ้ำอำวำสและชุมชนอย่ำงดียิ่ง  ผู้ปกครองศรัทธำและต้องกำรให้ลูกหลำน
ได้เข้ำเรียนในโรงเรียนน้ี   
   ข้อจ ากัดอำคำรสถำนที่คับแคบ  พื้นที่ส ำหรับจัดกิจกรรมมีน้อย ท ำให้ไม่สำมำรถรับนักเรียนได้
ตำมควำมต้องกำรของชุมชน  ครูมีอำยุเฉลี่ยสูงถึง  ๔๒.๗๑ป ี และขำดแคลนครูที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะ
ทำงด้ำนดนตรี  และศิลปะ ผู้ปกครองมีรำยได้น้อย  ครอบครัวมีปัญหำหย่ำร้ำงและเด็กถูกทอดทิ้งให้อยู่กับญำติ
หรือบุคคลอื่น  ด้ำนตัวนักเรียน  ขำดควำมรักควำมอบอุ่น  มีปัญหำด้ำนสุขภำพอนำมัยและคุณภำพชีวิต  ปัญหำ
สภำพแวดล้อมภำยนอก  คือ  ต้ังอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด 

5. แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญำท้องถิ่นและกำรใช้ 
 ๑.ห้องสมุดมีขนำด   ๑๙๖   ตำรำงเมตร (๒ ห้องเรียน)  จ ำนวนหนังสือในห้องสมุด  ๘,๓๕๐ เลม่                 
กำรสืบค้นหนังสือและกำรยืม – คืนใช้ระบบ E – Libraryจ ำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีกำรศึกษำน้ี คิดเป็น 
๑๐๐%๒๐๐  คน/วัน 
 ๒.ห้องปฏิบัติกำร 
  ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์      จ ำนวน ๑  ห้อง 
  ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์      จ ำนวน ๒  ห้อง 
  ห้องปฏิบัติกำรศูนย์PEER Center   จ ำนวน ๑  ห้อง 
  ห้องปฏิบัติกำรสังคมศึกษำ   จ ำนวน ๑  ห้อง 
  ห้องปฏิบัติกำรศูนย์กำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำ จ ำนวน  ๑  ห้อง 
  ห้องปฏิบัติกำรพระพุทธศำสนำ       จ ำนวน ๑  ห้อง 
  ห้องปฏิบัติกำรเรียนอัจฉริยะ(อนุบำล)  จ ำนวน  ๑  ห้อง 
 ๓.  คอมพิวเตอร์   มีจ ำนวนทั้งหมด   ๙๑    เคร่ือง 
  ใช้เพื่อกำรเรียนกำรสอน                 ๗๖    เคร่ือง 



๑๕ 
 

 

 

  ใช้เพื่อสืบข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ตได้      ๘๖    เคร่ือง 
  ใช้เพื่อกำรบริหำรจัดกำร     ๙    เคร่ือง 

จ ำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ตในปีกำรศึกษำที่รำยงำนเฉลี่ย  ๑๒๐ คนต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ  ๑๗  ของนักเรียนทั้งหมด 

จ ำนวนนกัเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕61 
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จ ำนวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕61 



๑๖ 
 

 

 

ตำรำงแสดงปรำชญ์ชำวบ้ำน/ภูมิปัญญำท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถำนศึกษำเชิญมำให้ควำมรู้แก่ครู/
นักเรียน ในปีกำรศึกษำน้ี 
 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ให้ควำมรู้ 
๑ พระมหำอำภำกรณ์อำภำกโร พระพุทธศำสนำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ 
๒ พระมหำกิตติศักด์ิ  สิริวัฑฒโก พระพุทธศำสนำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ 
๓ พระมหำวิทูร          ธมมฺโชโต    พระพุทธศำสนำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ 
๔ พระนำวิน             อภิวัฑโน พระพุทธศำสนำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ 
๕ พระปลัดสมบัติ       สุทธิสิโล พระพุทธศำสนำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ 
๖ พระสมุห์สุรพงษ์     ปัญญำพโล พระพุทธศำสนำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕ 
๗ พระสมุห์ไชยวำลย์  ฐำนทินฺโน พระพุทธศำสนำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ 
๘ นำงปรำณี           ปลื้มศรี พวงหรีดประดิษฐ์จำกเศษวัสดุท้องถิ่น 
๙ นำงสำววนิดำ       แสนฤทธิ์  ดอกไม้ประดิษฐ์จำกเศษวัสดุท้องถิ่น 

๑๐ ร้อยต ำรวจเอกสมบัติ   แจ้งจ ำรัส สอนวิธีกำรต่อต้ำนยำเสพติดครู D.A.R.E. 
๑๑ ร้อยต ำรวจเอกสถำพร   ศรีกงพำน สอนวิธีกำรต่อต้ำนยำเสพติดครู D.A.R.E. 
๑๒ ดำบต ำรวจสมำน         สนทำหงษ์ สอนวิธีกำรต่อต้ำนยำเสพติดครู D.A.R.E. 
๑๓ ดำบต ำรวจพลวรรธน์     จ ำปำทอง สอนวิธีกำรต่อต้ำนยำเสพติดครู D.A.R.E. 

 
6. ผลกำรประเมินมำตรฐำนภำยในและภำยนอก 
 
 ตำมหมวด ๖ ว่ำด้วยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ก ำหนดให้สถำนศึกษำทุกแห่งต้องได้รับกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกอย่ำงน้อยหน่ึงคร้ังทุกห้ำปี เพื่อตรวจสอบคุณภำพของสถำนศึกษำให้ดีขึ้น โดยเริ่มจำก
สถำนศึกษำมีระบบประกันภำยใน เพื่อวำงแผนพัฒนำคุณภำพของหน่วยงำนในกำร ปรับปรุง ก ำกับ ติดตำม จำก
กำรก ำหนดระบบประเมินตนเอง ประเมินและจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองทุกปี โดยส ำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ จะด ำเนินกำรตรวจสอบผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
เพื่อให้มีควำมสอดคล้องและเป็นทิศทำงเดียวกันกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก มุ่งสู่มำตรฐำนสุดท้ำยคือ 
คุณภำพที่เกิดกับผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกกรอบสาม 
            6.๑ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ระดับปฐมวยั เพ่ือกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

ระดับคุณภำพ 

ต้อง

ปรับปรุง 

ควร

ปรับปรุง 
พอใช้ ดี ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยสมวัย      

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจสมวัย      

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคมสมวัย      

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำสมวัย      

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีควำมพร้อมศึกษำต่อในขั้นต่อไป      

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธผิลของกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่

เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
    

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๗ ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและกำร

พัฒนำสถำนศึกษำ  
    

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธผิลของระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน      

ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน  

พันธกิจและวัตถุประสงค์ของกำรจัดต้ังสถำนศึกษำ 
    

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล

สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
    

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพ่ือส่งเสริม

บทบำทของสถำนศึกษำ 
    

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพ่ือยกระดับ

มำตรฐำน รักษำมำตรฐำนและพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศที่

สอดคล้องกับแนวปฏิรูปกำรศึกษำ  

    

 

โรงเรียนมีผลกำรประเมินระดับคุณภำพ  ดี  โดยมีคะแนนร้อยละ ๘๒.๕๐  ผลกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพระดับดี ได้รับกำรรับรอง 

 

 

 



๑๘ 
 

 

 

 6.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ตัวบ่งชี้ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

เพ่ือกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

ระดับคุณภำพ 

ต้อง

ปรับปรุง 

ควร

ปรับปรุง 
พอใช้ ดี ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสขุภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี        

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึง

ประสงค์  
     

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีควำมใฝ่รู้ และเรยีนรู้อย่ำงต่อเน่ือง        

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท ำเป็น         

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน         

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธผิลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส ำคัญ 
     

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธภิำพของกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำ

สถำนศึกษำ    
     

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนำกำรของกำรประกันคุณภำพภำยในโดย

สถำนศึกษำและต้นสังกัด 
     

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ  ปณิธำน  พันธกิจ  

และวัตถุประสงค์ของกำรจัดต้ังสถำนศึกษำ 
     

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน

เป็นเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
     

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบำท

ของสถำนศึกษำ 
     

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพ่ือยกระดับ

มำตรฐำน รักษำมำตรฐำน และพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ  เพ่ือให้

สอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

     

โรงเรียนมีผลกำรประเมินระดับคุณภำพ  ดี  โดยมีคะแนนร้อยละ ๘๑.๓๕   ผลกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพระดับดี ได้รับกำรรับรอง 

 

 



๑๙ 
 

 

 

6.3 ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกภายนอก 

               จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนำและข้อเสนอแนะจำกกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำโดยสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนต้นสังกัด 
  จุดเด่น 
  ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภำพร่ำงกำย  อำรมณ์สังคมอยู่ในเกณฑ์ดี  กล้ำแสดงออก มีคุณธรรม  
จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ผู้เรียนมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อมผู้เรียน  มีสุนทรียภำพ
และลักษณะนิสัย  ชื่นชมร่วมกิจกรรมและมีผลงำนด้ำนศิลปะ  ดนตรี/นำฏศิลป์  กีฬำ  และนันทนำกำร 
  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิปริญญำตรี  ควำมสำมำรถตรงกับงำนที่รับผิดชอบ  มีมนุษยสัมพันธ์
และมีควำมมุ่งมั่น  อุทิศตนในกำรสอนและพัฒนำผู้เรียนครูมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคุณภำพรู้เป้ำหมำยของ
กำรจัดกำรศึกษำและหลักสูตรวิเครำะห์หลักสูตรและจัดท ำแผนเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
  มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนที่ครอบคลุมภำรกิจมอบหมำยงำนให้บุคลำกรได้อย่ำงเหมำะสมมีกำร
วิเครำะห์องค์กร  แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  แผนนิเทศภำยในโรงเรียน  มีกำรติดตำมผลและ
ประเมินผลอย่ำงต่อเน่ืองบริหำรงำนโดยมุ่งเน้นทีมงำนหรือองค์คณะบุคคล  โดยมุ่งเน้นทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมทุก
ขั้นตอน 
  ผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชนในเขตบริกำรและชุมชนใกล้เคียงให้ควำมไว้วำงใจในกำรจัดกำรศึกษำ
ของโรงเรียนในระดับที่ดี  นิยมน ำบุตรหลำนมำเข้ำเรียนท ำให้ได้รับควำมร่วมมือในกำรพัฒนำงำนทุก ๆ ด้ำนอยู่
ในเกณฑ์ที่ผู้อุปกำระโรงเรียน  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  ผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดใหญ่  มีควำม
มุ่งมั่นและต้ังใจให้กำรส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในทุก ๆ ด้ำน  ท ำให้งำนด ำเนินไปด้วยควำมรำบร่ืนและมี
ประสิทธิภำพมีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำที่หลำกหลำยซึ่งท ำให้โรงเรียนสำมำรถน ำมำใช้จัดกำรเรียนกำรสอนได้
เป็นอย่ำงดี   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในคลองบำงปลำกดมีรำยได้สูง  สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือแก่โรงเรียนใน
ด้ำนต่ำง ๆ ได้มำก 
  จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะ 
  ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์สรุปควำมคิดรวบยอด  คิดอย่ำงเป็นระบบ     และ
กำรคิดแบบองค์รวม  กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและผลกำรทดสอบรวบยอดระดับชำติเฉลี่ยตำมเกณฑ์ 
  ครูผู้สอนมีกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้และน ำผลไปพัฒนำผู้เรียน 
  นิเทศและติดตำมผลให้ทั่วถึงและต่อเน่ืองประสำนงำนให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำเข้ำร่วมประชุม
ให้มำกที่สุด  ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญ 

จุดเด่น 
ผู้เรียนมีคุณภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี   มีคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์  ใฝ่รู้และ

เรยีนรู้อย่ำงต่อเน่ือง 
สถำนศึกษำสำมำรถท ำให้เกิดคุณลักษณะของโรงเรียนดีใกล้บ้ำน  ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ 

คิดวิเครำะห์ มีทักษะกำรด ำรงชีวิต  มั่นใจในตนเอง  มีควำมเป็นไทยและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ตำมจุดเน้นและ
จุดเด่น 

ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์และมีองค์ควำมรู้ควำมสำมรถในกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ  มุ่งมั่นใน
กำรท ำงำน  ครู นักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชนให้ควำมร่วมมือ  และสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรแนวใหม่  ท ำ
ให้เป็นสถำนศึกษำต้นแบบหน่ึงโรงเรียนหน่ึงต ำบล  กำรบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำร  มีกำรผลิต  กำรสร้ำงและใช้
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  ด้ำนงบประมำณ  จัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยเงินทุกประเภทได้สอดคล้อง
กบัแผนปฏิบัติกำร  ด้ำนบุคลำกร  มีกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง  จัดสรรต ำแหน่งต่ำงๆ  เหมำะสมรวมถึงกำรพัฒนำ



๒๐ 
 

 

 

บุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง  ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป   มีกำรวำงแผน  ปรับปรุงพัฒนำองค์กรด้ำนกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ  พัฒนำระบบสำรสนเทศ  และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ   ด้ำนบรรยำกำศและสภำพแวดล้อม  พัฒนำ
อำคำร  สถำนที่  สิ่งแวดล้อม  ปลอดภัยและเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ครูมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่ต้องกำรให้เกิดกับผู้เรียน  กำรจัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้  และ
กำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดกำรเรียนรู้ 

สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในอย่ำงมีประสิทธิผล  โดยควำมร่วมมือของ
หน่วยงำนต้นสังกัด 

 
สรุป จุดเด่น   จุดท่ีควรพัฒนำในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
จุดเด่น 

  -  ผู้เรียนมีสุขภำพร่ำงกำย อำรมณ์สังคมอยู่ในเกณฑ์ดี  มีควำมกล้ำแสดงออกมีคุณธรรม  
จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ผู้เรียนมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อมผู้เรียนมีนิสัยรักกำร
ท ำงำน  สำมำรถพัฒนำงำนและภูมิใจในผลงำนของตนเอง  อีกทั้งท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถใน
กำรฝึก  วิเครำะห์สังเครำะห์  คิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถเชื่อมโยงควำมรู้และประสบกำรณ์ สร้ำงเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ 
มีกำรริเริ่มและพัฒนำสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ สรุปควำมคิดรวบยอดได้และมีวิสัยทัศน์  มีทักษะกำรใช้เทคโนโลยี 
อีกทั้งสำมำรถน ำเทคโนโลยีเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้มีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง  มีควำมรู้และทักษะ
ในกำรสื่อสำรผ่ำนกำรพูด  เขียน  น ำเสนอได้ด้วยวิธีต่ำง ๆ  รักกำรอ่ำน  แสวงหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ ภำยใน 
ภำยนอก และชอบมำโรงเรียนผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภำพกำยและสขุภำพจิตดีผู้เรียนมีสุนทรียภำพและลักษณะ
นิสัย  ชื่นชมร่วมกิจกรรมและมีผลงำนด้ำนศิลปะ  ดนตรี/นำฏศิลป์  กีฬำ  และนันทนำกำรครูมีคุณธรรม  
จริยธรรม  มีวุฒิปริญญำตรี  มีควำมสำมำรถตรงกับงำนที่รับผิดชอบ  มีมนุษยสัมพันธ์และมีควำมมุ่งมั่น  อุทิศตน
ในกำรสอนและพัฒนำผู้เรียน 
   -  ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. ๒๕6๑ เป็นอย่ำงดี 
สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพและเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ครูมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
คุณภำพ   รู้เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำและหลักสูตรวิเครำะห์หลักสูตรและจัดท ำแผนเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ   
จัดหน่วยกำรเรียนรู้ โดยเน้นควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตร มีข้อมูลมำใชใ้นกำร
ออกแบบกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียน มีกำรจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้  
จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ที่หลำกหลำย เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ของผู้เรียน มีกำรวัดประเมินผลด้วยวิธีกำรที่
หลำกหลำย โดยเน้นกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริงและน ำผลกำรประเมินผู้เรียนมำปรับปรุงแก้ไขเพื่อ
พัฒนำผู้เรียนโดยใช้กระบวนกำรวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง 

              -  สถำนศึกษำมีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนที่ครอบคลุมภำรกิจมอบหมำยงำนให้บุคลำกรได้
อย่ำงเหมำะสมมีกำรวิเครำะห์องค์กร  แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  แผนนิเทศภำยในโรงเรียน  มีกำร
ติดตำมผลและประเมินผลอย่ำงต่อเน่ืองบริหำรงำนโดยมุ่งเน้นทีมงำนหรือองค์คณะบุคคล   โดยมุ่งเน้นทุกฝ่ำยมี
ส่วนร่วม โดยจัดให้มีกำรพัฒนำให้มีสถำนที่ที่ เพียงพอ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เน้นกำรจัด
อำคำรสถำนที่ให้สะอำดสวยงำมและร่มร่ืน ท ำให้สถำนศึกษำเป็นสถำนที่มีบรรยำกำศของควำมร่วมมือของชุมชน 
มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำที่สำมำรถดูได้ จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ จัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน และจัดให้มีกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง  จำกสภำพสถำนศึกษำที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คือ สะอำด  ร่มร่ืน ผู้เรียนมีควำมสุข



๒๑ 
 

 

 

ในกำรเรียนบุคลกำกร  มีบุคลิกภำพ / มนุษยสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้ ร่วมงำนและบุคคลทั่วไป  มีภำวะผู้น ำและมี
วิสัยทัศน์ได้รับกำรยอมรับจำกต้นสังกัดในกำรปฏิบัติภำรกิจที่ส ำคัญ  และเป็นคณะท ำงำนในกำรประเมิ น
เกี่ยวกับกำรเลื่อนวิทยฐำนะครูช ำนำญกำรมีควำมรักหน่วยงำนศรัทธำในวิชำชีพมีควำมมุ่งมั่นและต้ังใจในกำร
ปฏิบัติภำรกิจให้เสร็จสิ้นทุกกิจกรรม / โครงกำร  ส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภำพและมำตรฐำนสูงขึ้น 
  -  ผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชนในเขตบริกำรและชุมชนใกล้เคียงให้ควำมไว้วำงใจในกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียนในระดับที่ดี  นิยมน ำบุตรหลำนมำเข้ำเรียนท ำให้ได้รับควำมร่วมมือในกำรพัฒนำงำนทุก ๆ 
ด้ำนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีผู้อุปกำระโรงเรียน  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  ผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดใหญ่  
มีควำมมุ่งมั่นและต้ังใจให้กำรส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในทุก ๆ ด้ำน  ท ำให้งำนด ำเนินไปด้วยควำมรำบร่ืน
และมีประสิทธิภำพมีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำที่หลำกหลำยซึ่งท ำให้โรงเรียนสำมำรถน ำมำใช้จัดกำรเรียนกำร
สอนได้เป็นอย่ำงดีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในคลองบำงปลำกดมีรำยได้สูง  สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือแก่
โรงเรียนในด้ำนต่ำง ๆ ได้มำกโรงเรียนต้ังอยู่ในบริเวณที่มีโรงงำน และหน่วยงำนต่ำงๆ สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือ
โรงเรียนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   
  จุดที่ควรพัฒนำ 
 ๑. ต้องพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้  
มุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจ  รวมถึงกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  ภำคเอกชน  และทุกภำคส่วน   
  ๒. ต้องพัฒนำนำครูให้จัดดำรเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้ำงองค์ควำมรู้ ได้ด้วยตนเองผ่ำนกำร
เรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Learning  by doing) โดยกำรท ำโครงกำร (Project  based  learning)       บูรณำ
กำรด้วยเทคโนโลยีวิชำกำร  ศิลปวัฒนธรรม ควำมเป็นไทย 

  ๓. ต้องกำรนักเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำและพัฒนำ  ให้มีควำมรู้ทักษะตำมมำตรฐำนกำร
เรียนรู้และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมจุดมุ่งหมำยของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ  ๒๕๕๑ โดยกำรใช้
กระบวนกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง  

 

7. ผลงำนดีเด่นในรอบปีท่ีผ่ำนมำปี 2559-2561 

  ปีกำรศึกษำ 2559-2560 

ที่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบ 
1. ด.ช.พัชรพล  ยศสุพรม  

  
 

• ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมกำรแข่งขัน
นักอ่ำนข่ำวรุ่นเยำว์ประเภท
นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำง
สติปัญญำ ชั้น ป.1-ป.6 ระดับ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ 

• ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมกำรแข่งขัน
นักอ่ำนข่ำวรุ่นเยำว์ประเภท
นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำง
สติปัญญำ ชั้น ป.1-ป.6 ระดับ 

• ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 
 
• ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 
 
 
• ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 



๒๒ 
 

 

 

ที่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบ 
  ภำคกลำงและภำคตะวันออก 

• ข่ำวรุ่นเยำว์ประเภทนักเรียนที่
มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ ชั้น ป.1-
ป.6 ระดับชำติ งำนศิลปหัตถกรรมคร้ัง
ที่  66 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

2. ด.ญ.นัฐชำ บุญกัน 
  
 

• ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมกำรประกวดขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่งประเภทนักเรียนที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ระดับชั้น ป.1-ป.
6ระดับเขตพื้นที่ 

•  ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมกำรประกวดขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่อง
ทำงกำรเรียนรู้ระดับชั้น ป.1-ป.6 
ระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก 
งำนศิลปหัตถกรรมกำรศึกษำคร้ังที่  66 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

• ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 
 
• ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  

3. ด.ช.จีระศักด์ิ     กรนุ่ม 
ด.ช.ณัฐนันท์     สังฆพันธ์ 
ด.ช.ธิติพันธ์     ศรีวิลัย 

• ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศกิจกรรมกำรแข่งขันกำรจัดท ำ
หนังสือเล่มเล็กประเภทนักเรียนที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ระดับชั้น ป.4-ป.
6 ระดับเขตพื้นที่ 

• ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรมกำรแข่งขันกำรจัดท ำหนังสือเล่ม
เล็กประเภทนักเรยีนที่มีควำมบกพร่อง
ทำงกำรเรียนรู้ ระดับชั้น ป.4-ป.6 ระดับ
ภำคกลำงและภำคตะวันออก 
งำนศิลปหัตถกรรมกำรศึกษำคร้ังที่ 66 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

• ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 
 
• ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

4. ด.ญ.ศิรำพร ยกย่อง  
ด.ญ.สุนำรี ข ำอ่อน  
ด.ญ.ธนำภรณ์ สุขเรือง  
ด.ญ.ณัฐพร โพธิ์พุฒ  
ด.ญ.นัยนำ เกตุแก้ว  
ด.ญ.เกวลิน       เพ็งจันทร์ 
ด.ช.ชินวัฒน์ ชื่นเกษร  

• ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมกำรเต้นหำงเคร่ือง
ประกอบเพลงประเภทนักเรียนที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ระดับชั้น ป.4-ป.
6 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

• ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมกำรเต้นหำงเคร่ืองประกอบเพลง  

• ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 
 
• ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 



๒๓ 
 

 

 

ที่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบ 
  • ทำงกำรเรียนรู้ ระดับชั้น ป.4-

ป.6 ระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก
งำนศิลปหัตถกรรมคร้ังที่  66 ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2559 

 

5. ด.ญ.ภัณฑิลำ แก้วใหญ 
ด.ญ.กัญจนพร ขุนกลำง  
ด.ญ.วสุนันท์ รัดน้ ำหิน 
ด.ช.นภัสกร รอดเนียม 
ด.ช.นครินทร์ แก้วสุวรรณ 

• ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมกำรประกวดร้องเพลง
คุณธรรมระดับชั้น ป.4-ป.6 ระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำ 

• ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรมกำรประกวดร้องเพลงคุณธรรม
ระดับชั้น ป.4-ป.6 ระดับภำคกลำงและ
ภำคตะวันออกงำนศิลปหัตถกรรมคร้ังที่  
66 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

• ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 
• ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 
 

6. ด.ญ.ธนพร สุทธิโสม  
ด.ญ.จริยำภรณ์ ภูนภำ  
ด.ญอริสำ นำคศรี 
   
    

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมกำรแข่งขัน
ท ำอำหำรจำนเดียว(ประเภทข้ำว) และ
อำหำรหวำน (ขนมไทย) ระดับชั้น ป.4-
ป.6 งำนศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำคร้ังที่  66 ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2559 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ สมุทรปรำกำร 
เขต 1  
 
 
 

7. ด.ญ.ดวงฤดี เสนีย์  
ด.ญ.กัญญำณัฐ ศรีทองเจือ 
ด.ญ.ณัฐธิดำ นิมมำน
สุวรรณ    
    

"ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมกำรแข่งขัน
จัดสวนถำดแบบแห้ง ระดับชั้น ป.4-ป.
6 งำนศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำคร้ังที่  66 ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2559 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ สมุทรปรำกำร 
เขต 1 

8. ด.ญ.อนุสรำ เปียขำว  
ด.ญ.รัตติกำล กุลำนุวัติ 
   
   
  

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 กิจกรรมกำรแข่งขันจัดสวนถำด
แบบแห้ง ระดับชั้น ป.4-ป.6 งำน
ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำครั้งที่  
66 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ สมุทรปรำกำร 
เขต 1  

9. ด.ญ.ศศิวิมล กรนุ่ม  
ด.ญ.นำง สุขประเสริฐ
    
   
  

"ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมกำรแข่งขัน
จักสำนไม้ไผ่ระดับชั้น ป.4-ป.6 งำน
ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
คร้ังที่  66 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ สมุทรปรำกำร 
เขต 1 
 



๒๔ 
 

 

 

ที่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบ 
10 ด.ช.ศักด์ิสิทธิ์ โตแจ้ง  

ด.ช.ดนุพล ศรีกวนชำ
    
   
  
    

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมกำรแข่งขัน
ประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุธรรมชำติใน
ท้องถิ่นระดับชั้น ป.4-ป.6 งำน
ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
คร้ังที่  66 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ สมุทรปรำกำร   
เขต 1  
 

11. ด.ญ.ฟ้ำรุ่ง ข้อเพชร 
ด.ญ.ชมพูนุช รุ่งเรือง  
ด.ช.รัฐวุฒิ คงสิงห์  
ด.ญ.ทัศนีย์ ชื่นเกษร  

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม
กำรประกวดร้องเพลงคุณธรรมระดับชั้น 
ป.1-ป.3 งำนศิลปหัตถกรรมระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำคร้ังที่  66 ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2559 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ สมุทรปรำกำร 
เขต 1  

12. ด.ญ.ณัฐพร โพธิ์พุฒ  
ด.ช.ปัญจพำณ์ โตเป้ำ 
   
   
  
    

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม
กำรประกวดมำรยำทงำมอย่ำงไทย 
ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่อง
ทำงกำรเรียนรู้ระดับชั้น ป.1-ป.6 งำน
ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
คร้ังที่  66 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ สมุทรปรำกำร 
เขต 1 
 

13. ด.ญ.กมลพรรณ หอมกลิ่น 
ด.ญ.ทำริกำ ยิ่งอร่ำม 
   
   
  

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม
กำรแข่งขันกำรใช้โปรแกรมน ำเสนอ 
(presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6 
งำนศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำคร้ังที่  66 ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2559 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ สมุทรปรำกำร 
เขต 1 
 

14. ด.ช.ปพน มีเจริญ  
ด.ช.เทพพิทักษ์ สำติ 
   
   
  
    

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม
กำรแข่งขันกำรสร้ำงหนังสือเล่ม
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ป.
4-ป.6 งำนศิลปหัตถกรรมระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำคร้ังที่  66 ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2559 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ สมุทรปรำกำร 
เขต 1  
 

15. ด.ญ.ขวัญฤทัย เหรียญปรีชำ 
ด.ญ.นิภำวรรณ ยวงใย 
   
   
  

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมกำรแข่งขัน
ท ำอำหำรน้ ำพริกผักสด เคร่ืองเคียง 
ระดับชั้น ป.4-ป.6 งำนศิลปหัตถกรรม
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำคร้ังที่  66 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ สมุทรปรำกำร 
เขต 1 
 

16. ด.ญ.วิมลพรรณ อุทจักร  
ด.ญ.สุพิชญำ  ทรัพย์สวัสด์ิ 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม
กำรสร้ำงภำพด้วยกำรฉีก ปะ กระดำษ  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ สมุทรปรำกำร 



๒๕ 
 

 

 

ที่ ชื่อ-สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบ 
  ระดับปฐมวัย งำนศิลปหัตถกรรมระดับ

เขตพื้นที่กำรศึกษำคร้ังที่  66 ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2559 

เขต 1 
 

17. ด.ญ.พลอยงำม กสิกิจ  
ด.ช.ประดิพัทธิ์ มะโนแจ่ม
    
   

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรม
กำรแข่งขันวำดภำพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กรำฟิกระดับชั้น ป.1-ป.3 งำน
ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำครั้งที่  
66 ประจ ำปีกำรศึกษำ2559 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ สมุทรปรำกำร 
เขต 1 
 

18. ด.ญ.เม ค ำลำ  
 
   
  
    

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองแดง  
กิจกรรมกำรแข่งขันศิลป์สร้ำงสรรค์ ป.
1-ป.3 งำนศิลปหัตถกรรมระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำคร้ังที่  66 ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2559 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ สมุทรปรำกำร 
เขต 1 
 

  
ปีกำรศึกษำ 2560 
 
ท่ี ช่ือ-สกุล รำงวัลท่ีได้รับ หน่วยงำนท่ีมอบ 

1.  ด.ญ.นำง  สุขประเสริฐ 
ด.ญ.สุภิสรำ  พูนเหลือ 
ด.ญ.โชติกำ  แถกระโทก 
 
 

• ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมกำรแข่งขัน
ท ำอำหำรคำว หวำน เพื่อสุขภำพ
ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ 

• ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  
กิจกรรมกำรแข่งขันท ำอำหำรคำว หวำน เพื่อ
สุขภำพระดับชั้น ป.4 - ป.6 ระดับภำคกลำง
และภำคตะวันออก งำนศิลปหัตถกรรมคร้ังที่  
67 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

• ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
• ส ำนักงำน

คณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

2. ด.ช.พัชรพล  ยศสุพรม • ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กำรแข่งขันนักอ่ำนข่ำวรุ่นเยำว์ 
ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำง
สติปัญญำ ป.1-ป.6 ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ 
• ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กำร

แข่งขันนักอ่ำนข่ำวรุ่นเยำว์ ประเภทนักเรียน
ที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ ป.1-ป.6 
ระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก 
งำนศิลปหัตถกรรมคร้ังที่  67 ประจ ำปี 

• ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1 
• ส ำนักงำน

คณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

  
 



๒๖ 
 

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล รำงวัลท่ีได้รับ หน่วยงำนท่ีมอบ 

  กำรศึกษำ 2560  

3. ด.ช.ชินวัฒน์  ชื่นเกษร 
ด.ช.ณฐนน  ศรีคง 
ด.ญ.นัยนำ  เกตแก้ว 

• ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศกำรแข่งขันกำรจัดท ำหนังสือเล่มเล็ก 
ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำร
เรียนรู้ ป.4-ป.6 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
• ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กำร

แข่งขันกำรจัดท ำหนังสือเล่มเล็ก ประเภท
นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ป.
4-ป.6 ระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก 
งำนศิลปหัตถกรรมคร้ังที่  67 ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 

• ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
• ส ำนักงำน

คณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

4. ด.ญ.นัฐชำ  บุญกัน • ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศกำรประกวดกำรขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่อง
ทำงกำรเรียนรู้ ป.1-ป.6 ระดับเขตพื้นที่ 
• ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  

กำรประกวดกำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำร
เรียนรู้ ป.1-ป.6 ระดับภำคกลำงและภำค
ตะวันออกงำนศิลปหัตถกรรมคร้ังที่  67 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

• ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
• ส ำนักงำน

คณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

5. ด.ช.รณชัย  ดวงชำนนท์ 
ด.ช.วิษณุ  แซ่โป่ว 
ด.ช.อลงกรณ์  พรมอวน 

• ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศกำรแข่งขันกำรประดิษฐ์งำนใบตอง
ประเภทบำยศรีปำกชำม ประเภทนักเรียนที่
มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ ป.1-ป.6 
ระดับเขตพื้นที่ 
• ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  

กำรแข่งขันกำรประดิษฐ์งำนใบตองประเภท
บำยศรีปำกชำม ประเภทนักเรียนที่มีควำม
บกพร่องทำงสติปัญญำ ป.1-ป.6 ระดับภำค
กลำงและภำค 
งำนศิลปหัตถกรรมคร้ังที่  67 ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 

• ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 
• ส ำนักงำน

คณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

6. ด.ช.ชัยสิทธิ์  จึงชนินทร์กุล • ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศกำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี  

• ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ  



๒๗ 
 

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล รำงวัลท่ีได้รับ หน่วยงำนท่ีมอบ 
  • ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ระดับเขตพื้นที่ 
• ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองกำร

แข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี ประเภท
นักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 ระดับภำคกลำง
และภำค งำนศิลปหัตถกรรมคร้ังที่  67 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

• ประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
• ส ำนักงำน

คณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 

7. ด.ช.ณัฐพงษ์  น้อยหมอ 
ด.ช.สิทธิพงษ์  ทรงสวัสด์ิ 
ด.ช.อภิชัย  พึ่งเสือ 

• ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศกำรแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุ
ธรรมชำติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ระดับเขตพื้นที่ 

• ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  
กำรแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุธรรมชำติ
ในท้องถิ่น ป.4-ป.6ระดับภำคกลำงและภำค 
งำนศิลปหัตถกรรมคร้ังที่  67 ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 

• ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
• ส ำนักงำน

คณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

8. ด.ญ.จำรุวรรณ  อินสม 
ด.ญ.นิษำชล  ก่ ำม่วง 
ด.ญ.พลอยทิพย์  ผิวเงิน 
ด.ญ.ศิริภัสสร  ถำวร 
ด.ญ.เพชรดำ  ซำล่อน 

ได้รับรำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 กำรประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-
ป.6 ระดับเขตพื้นที่ งำนศิลปหัตถกรรมคร้ังที่  
67 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 

9. ด.ญ.กัญจนพร  ขุนกลำง 
ด.ญ.ธนำภรณ์  ทรัพย์
ประเสริฐ 

ได้รับรำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ
ที่ 1กำรแข่งขันตอบปัญหำสุขศึกษำและพล
ศึกษำ ป.1-ป.6 
ระดับเขตพื้นที่ งำนศิลปหัตถกรรมคร้ังที่  67 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  

 

10 ด.ช.ปุณยวีร์  อินทพันธ์ ได้รับรำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ
ที่ 1กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชำย ป.1-ป.6ระดับเขตพื้นที่ งำน
ศิลปหัตถกรรมคร้ังที่  67 ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ 
สมุทรปรำกำร 
เขต 1  
 

11. ด.ญ.นัยนำ  เกตแก้ว ได้รับรำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ
ที่ 1กำรแข่งขันนักอ่ำนข่ำวรุ่นเยำว์ ประเภท
นักเรยีนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ป.
1-ป.6 ระดับเขตพื้นที่ งำนศิลปหัตถกรรม
คร้ังที่  67 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ 
สมุทรปรำกำร 
เขต 1  

12. ด.ญ.นรินทร   สุทธิโสม 
ด.ญ.อัฟซะ   มูฮัมหมัด 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมกำร
ประกวดร้องเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป. 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ  



๒๘ 
 

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล รำงวัลท่ีได้รับ หน่วยงำนท่ีมอบ 
  3 ระดับเขตพื้นที่ งำนศิลปหัตถกรรมคร้ังที่  

67 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สมุทรปรำกำร 
เขต 1 

13. ด.ญ.กษมำ    ทรัพย์เกิด ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมกำร
ประกวดเล่ำนิทำนคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.
3 ระดับเขตพื้นที่ งำนศิลปหัตถกรรมคร้ังที่  
67 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ 
สมุทรปรำกำร 
เขต 1 

14. ด.ช.สรวิชญ์   วอเพ็ชร 
ด.ช.สุรศักด์ิ   เธียรประดับสุข 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมกำร
แข่งขันกำรใช้โปรแกรมน ำเสนอ 
(Presentation)  ระดับชั้น ป.4-ป.6ระดับ
เขตพื้นที่ งำนศิลปหัตถกรรมคร้ังที่  67 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ 
สมุทรปรำกำร 
เขต 1  
 

15. ด.ญ.กำระเกด  พฤฒำมำตย์ 
ด.ญ.สุภำพร   นำคศรี 
ด.ญ.อัจฉรำ   โพธิ 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมกำร
แข่งขันจัดสำนไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.4-ป.6 
ระดับเขตพื้นที่ งำนศิลปหัตถกรรมคร้ังที่  67 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ 
สมุทรปรำกำร 
เขต 1 

16. ด.ญ.ณัฐชำ    บุญม ี
ด.ญ.มำนิดำ    ศรีวรรณะ 
ด.ญ.มีนำ   สวัสดีพุทธำ 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมกำร
แข่งขันท ำน้ ำพริก ผักสด เคร่ืองเคียง  
ระดับชั้น ป.4-ป.6 ระดับเขตพื้นที่ งำน
ศิลปหัตถกรรมคร้ังที่  67 ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2560 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ 
สมุทรปรำกำร 
เขต 1 
 

17. ด.ญ.กำนต์ธิดำ    เสนำเสนำะ 
ด.ญ.นัฐชำนันท์    บุญเนียม 
ด.ญ.อภิญญำ   ตุ่มหนแย้ม 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมกำร
แข่งขันกำรปั้นดินน้ ำมัน ระดับชั้น ปฐมวัย 
ระดับเขตพื้นที่ งำนศิลปหัตถกรรมคร้ังที่  67 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ 
สมุทรปรำกำร 
เขต 1 

18. ด.ญ.ธริตญำ   ป้องศรี 
ด.ญ.วรรณวิสำ   แตงทอง 
ด.ญ.เกตุภำ   จันทนำ 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมกำร
สร้ำงภำพด้วยกำรฉีก ตัด ปะ กระดำษ 
ระดับชั้น ปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่ งำน
ศิลปหัตถกรรมคร้ังที่  67 ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2560 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ 
สมุทรปรำกำร 
เขต 1 
 

19. ด.ช.กฤติพงษ์  เหง้ำบุญมำ 
ด.ญ.ณัฐพร   โพธิ์พุฒ 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมกำร
ประกวดมำรยำทงำมอย่ำงไทย ประเภท
นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
ระดับชั้น ป.1 – ป.6ระดับเขตพื้นที่ งำน
ศิลปหัตถกรรมคร้ังที่  67 ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2560 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ 
สมุทรปรำกำร 
เขต 1 
 

20. ด.ช.ธนพงษ์   อังสุกรำน 
ด.ช.รำเชนท์   เกตุแก้ว 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมกำร
แข่งขันกำรวำดภำพด้วยโปรแกรม Paint   

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ  



๒๙ 
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  ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำร

เรียนรู้ ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ระดับเขตพื้นที่ 
งำนศิลปหัตถกรรมคร้ังที่  67 ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 

สมุทรปรำกำร 
เขต 1 
 

21 ด.ญ.อรวรรณ   นวลงำม 
ด.ญ.วำรีรัตน์   โพพะลำย 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง อันดันที่ 2 
กิจกรรมกำรแข่งขันกำรสร้ำงหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้นป.4 – ป.
6 งำนมหกรรมวิชำกำรมัธยมศึกษำ สพม.6 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

22. ด.ญ.กัญจนพร   ขุนกลำง 
ด.ญ.ธนำภรณ์ ทรัพย์ประเสริฐ 
 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง อันดันที่ 2 
กิจกรรมกำรแข่งขันตอบปัญหำสุขศึกษำ 
 งำนมหกรรมวิชำกำรมัธยมศึกษำ สพม.6 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

23. ด.ญ.นพมำศ  โพธิสมบัติ 
ด.ญ.รัตติกำล  กุลำนุวัติ 
ด.ญ.ณัฐิดำ   นิมมำนสุวรรณ 
ด.ช.นภัสกร   รอดน่ิม 
ด.ช.นครินทร์  แก้วสุวรรณ์ 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง อันดันที่ 3 
กิจกรรมกำรแข่งขันกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์
ชุดแฟนซีรีไซเคิล ระดับชั้นป.4 – ป.6  
งำนมหกรรมวิชำกำรมัธยมศึกษำ สพม.6 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

 

ปีกำรศึกษำ 2561 
 
ท่ี ช่ือ-สกุล รำงวัลท่ีได้รับ หน่วยงำนท่ีมอบ 

1. ด.ญ.จำรุวรรณ  อินสม 
ด.ญ.นิษำชล  ก่ ำม่วง 
เด็กหญิงพลอยงำม  กสิกิจ 
เด็กหญิงพลอยทิพย์  ผิวเงิน 
เด็กหญิงศิรภัสสร  ถำวร 

 

- ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมกำรประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6  
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
- ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมกำร
ประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6  ภูมิภำค: 
ภำคกลำงและภำคตะวันออก  งำนมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร 
และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังที่ 68  
ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2561  

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 
 

2. ด.ช.ธิเบตศ์  เปร่ียมสุข 
 

- ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมกำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชำย  ป.1-ป.6  ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ 
- ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมกำร
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชำย  
ป.1-ป.6   

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ 
 
 
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 
 



๓๐ 
 

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล รำงวัลท่ีได้รับ หน่วยงำนท่ีมอบ 
  ภูมิภำคภำคกลำงและภำคตะวันออก  งำน

มหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม 
วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังที่ 
68  ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2561 

 

2. ด.ช.ธิเบตศ์  เปร่ียมสุข 
 

- ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมกำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชำย  ป.1-ป.6  ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ 
- ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมกำร
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชำย  
ป.1-ป.6  ภูมิภำค: ภำคกลำงและภำค
ตะวันออก  งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของ
นักเรียน คร้ังที่ 68  ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 
2561  

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  

 
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 
 

3. ด.ช.วรกนก  ไทยสมบูรณ์ 
ด.ญ.สิรินทิพย์  เนตรประดิษฐ์ 
ด.ญ.อพิมล  ทองดี 

- ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมกำรแข่งขันท ำน้ ำพริก ผักสด เคร่ือง
เคียง ป.4-ป.6  ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
- ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมกำร
แข่งขันท ำน้ ำพริก ผักสด เคร่ืองเคียง ป.4-ป.
6  ภูมิภำค: ภำคกลำงและภำคตะวันออก  
งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของ
นักเรียน คร้ังที่ 68  ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 
2561  

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 
 

4. ด.ช.พัชรพล  ยศสุพรม - ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมกำรแข่งขันนักอ่ำนข่ำวรุ่นเยำว์  
ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำง
สติปัญญำ  ป.1-ป.6  ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ 
- ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 กิจกรรมกำรแข่งขันนักอ่ำนข่ำว
รุ่นเยำว์  ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่อง
ทำงสติปัญญำ  ป.1-ป.6  ภูมิภำค: ภำคกลำง
และภำคตะวันออก  งำนมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร 
และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังที่ 68   

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1 
  

 
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 



๓๑ 
 

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล รำงวัลท่ีได้รับ หน่วยงำนท่ีมอบ 
5. ด.ญ.นัยนำ  เกตแก้ว - ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 

กิจกรรมกำรแข่งขันนักอ่ำนข่ำวรุ่นเยำว์  
ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำร
เรียนรู้  ป.1-ป.6  ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
- ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมกำร
แข่งขันนักอ่ำนข่ำวรุ่นเยำว์  ประเภทนักเรียน
ที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้  ป.1-ป.6  
ภูมิภำค: ภำคกลำงและภำคตะวันออก  งำน
มหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม 
วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังที่ 
68  ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2561  

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1 

  
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 
 

6. ด.ช.ชินวัฒน์  ชื่นเกษร - ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมกำรวำดภำพระบำยสี ประเภท
นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ  ป.
1-ป.6  ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
- ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมกำร
วำดภำพระบำยสี ประเภทนักเรียนที่มีควำม
บกพร่องทำงสติปัญญำ  ป.1-ป.6  ภูมิภำค: 
ภำคกลำงและภำคตะวันออก  งำนมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร 
และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังที่ 68  
ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2561           

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

7. ด.ญ.นัฐชำ  บุญกัน - ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมกำรประกวดกำรขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง  ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่อง
ทำงกำรเรียนรู้  ป.1-ป.6 ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ 
- ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมกำร
ประกวดกำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภท
นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้  ป.
1-ป.6 ภูมิภำค: ภำคกลำง และภำค
ตะวันออก  งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของ
นักเรียน คร้ังที่ 68  ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 
2561 

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

8. ด.ช.รณชัย  ดวงชำนนท์ 
ด.ช.วิษณุ  แซ่โป่ว 

- ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมกำรแข่งขันกำรประดิษฐ์งำนใบตอง 

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ 



๓๒ 
 

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล รำงวัลท่ีได้รับ หน่วยงำนท่ีมอบ 

 ด.ช.อลงกรณ์  พรมอวน ประเภทบำยศรีปำกชำม  ประเภทนักเรียนที่
มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ ป.1-ป.6 
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
- ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1  กิจกรรมกำรแข่งขันกำรประดิษฐ์
งำนใบตองประเภทบำยศรีปำกชำม  ประเภท
นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ ป.
1-ป.6 ภูมิภำค: ภำคกลำงและภำค
ตะวันออก  งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และ ระดับชำติ ปี
กำรศึกษำ 2561 

สมุทรปรำกำรเขต 1 
  

 
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 

9. ด.ญ.บุญยำพร  บัวบิน 
 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรม
กำรแข่งขันคัดลำยมือสื่อภำษำไทย ป.4-ป.6  
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  งำนมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร 
และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังที่ 68  
ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2561 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  

10. ด.ญ.ชนำภำ  ทิพวัตร 
 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมกำร
แข่งขันวรรณกรรมพิจำรณ์  ป.4-ป.6  ระดับ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ  งำนมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร 
และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังที่ 68  
ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2561  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 

11. ด.ญ.พลอยชมพู  ค ำหลง 
 

- ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม
กำรแข่งขันเรียงรอ้ยถ้อยควำม (กำรเขียน
เรียงควำม) ป.4-ป.6  ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ  งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของ
นักเรียน คร้ังที่ 68  ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 
2561 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  

13. ด.ญ.เบญจพร  เกษรพิกุน 
 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมกำร 
แข่งขันท่องอำขยำนท ำนองเสนำะ  ป.4-ป.6  
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  งำนมหกรรมและ
เทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังที่ 68  
ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2561 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 



๓๓ 
 

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล รำงวัลท่ีได้รับ หน่วยงำนท่ีมอบ 

12. ด.ญ.เม  ค ำลำ 
 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมกำร
แข่งขันท่องอำขยำนท ำนองเสนำะ  ป.1-ป.3  
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  งำนมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร 
และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังที่ 68  
ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2561  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 

14. ด.ญ.ชิดชฎำ  อำร้อน 
ด.ญ.ปุณยำพร  เดชครบุรี 

 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรม
กำรแข่งขันกวีเยำวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่  
(๔ บท) ป.4-ป.6  ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของ
นักเรียน คร้ังที่ 68  ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 
2561  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 

15. ด.ญ.นรินทร  สุทธิโสม 
ด.ญ.ฮัฟซะ  มูฮัมหมัด 

 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมกำร
แข่งขันต่อค ำศัพท์ภำษำไทย (ค ำคมเดิม)                       
ป.4-ป.6  ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ                   
งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของ
นักเรียน คร้ังที่ 68  ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 
2561  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 

16. ด.ญ.ชมพูนุช  รุ่งเรือง 
ด.ญ.พรเพ็ญ  รำชรำชำ 
ด.ช.วันเฉลิม  บังศรี 

 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมกำร
ประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์  ประเภท
บูรณำกำรควำมรู้ในคณิตศำสตร์ไป
ประยุกต์ใช้  ป.4-ป.6  ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ  งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของ 
นักเรียน คร้ังที่ 68  ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 
2561 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 

16. ด.ญ.ชมพูนุช  รุ่งเรือง 
ด.ญ.พรเพ็ญ  รำชรำชำ 
ด.ช.วันเฉลิม  บังศรี 

 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมกำร
ประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์  ประเภท
บูรณำกำรควำมรู้ในคณิตศำสตร์ไป
ประยุกต์ใช้  ป.4-ป.6  ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ  งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของ
นักเรียน คร้ังที่ 68  ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 
2561  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 



๓๔ 
 

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล รำงวัลท่ีได้รับ หน่วยงำนท่ีมอบ 

17. ด.ญ.กัญญำณัฐ  ปั้นศักด์ิ 
ด.ญ.ฟ้ำรุ่ง  ข้อเพชร 
ด.ญ.รัตติยำกร  สงกิจกูล 

 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมกำร
ประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภท
ทดลอง  ป.4-ป.6  ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของ
นักเรียน คร้ังที่ 68  ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 
2561  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 

18. ด.ช.ณัฐพงษ์  พงษ์อำภร 
ด.ญ.ณัฐพร  คูณค้ ำ 
ด.ญ.บุษกร  แจ่มคล้ำย 

 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมกำร
แข่งขันกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science 
Show) ป.4-ป.6  ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของ
นักเรียน คร้ังที่ 68  ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 
2561  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 

19. ด.ญ.ธัญญำพร  ปุ่นจำด 
ด.ญ.นุชจรีภรณ์  แซ่ลี้ 
ด.ญ.พิมวิมล  พำเจริญ 
ด.ญ.ศิลปิน  แช่มอุษำ 
ด.ญ.อำรียำห์  แฮค ำ 
 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมกำร
ประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3  ระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำ  งำนมหกรรมควำมสำมำรถ
ทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี
ของนักเรียน คร้ังที่ 68  ระดับชำติ ปี
กำรศึกษำ 2561  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 

20. ด.ญ.พชรพร  พยัคฆ์มีธรรม 
 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน   กิจกรรมกำร
ประกวดเล่ำนิทำนคุณธรรม  ป.1-ป.3  
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  งำนมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร 
และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังที่ 68  
ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2561  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 

20. ด.ญ.พชรพร  พยัคฆ์มีธรรม 
 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน   กิจกรรมกำร
ประกวดเล่ำนิทำนคุณธรรม  ป.1-ป.3  
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  งำนมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร 
และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังที่ 68  
ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2561  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 

21. ด.ญ.พนิดำ  วิฑูรย์ 
 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมกำร
ประกวดเล่ำนิทำนคุณธรรม ป.4-ป.6  ระดับ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ  งำนมหกรรม  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  



๓๕ 
 

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล รำงวัลท่ีได้รับ หน่วยงำนท่ีมอบ 
  ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร 

และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังที่ 68  
ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2561 

 

22. ด.ญ.นันทนันท์  อินทรชิต 
ด.ช.นิพัฒน์  เสนอกลำง 

 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมกำร
ประกวดมำรยำทไทย  ป.1-ป.3  ระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำ  งำนมหกรรมควำมสำมำรถ
ทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี
ของนักเรียน คร้ังที่ 68  ระดับชำติ ปี
กำรศึกษำ 2561  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 

23. ด.ช.อธิปปัติย์  จำเปำ 
ด.ญ.เจนจิรำ  นันทะแพทย์ 

 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมกำร
ประกวดมำรยำทไทย  ป.4-ป.6  ระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำ  งำนมหกรรมควำมสำมำรถ
ทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี
ของนักเรียน คร้ังที่ 68  ระดับชำติ ปี
กำรศึกษำ 2561  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 

24.   ด.ญ.ธนัชพร  แพทย์รัตน์ 
ด.ช.อธิปปัติย์  จำเปำ 

 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมกำร
แข่งขันตอบปัญหำสุขศึกษำและพลศึกษำ             
ป.1-ป.6 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  งำน
มหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม 
วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังที่ 
68  ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2561  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 

25.  ด.ญ.ณัชชำ  วันทำวงค์ 
 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรม
กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ป.1-ป.3  
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  งำนมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร 
และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังที่ 68  
ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2561  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 

26.  ด.ช.ประดิพัทธ์  มะโนแจ่ม 
 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรม
กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี  ป.4-ป.6  
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  งำนมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร 
และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังที่ 68  
ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2561  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 

27. ด.ญ.เม  ค ำลำ 
 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมกำร
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทหญิง 
ป.1-ป.6  ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  งำน  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  



๓๖ 
 

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล รำงวัลท่ีได้รับ หน่วยงำนท่ีมอบ 
  มหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม 

วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังที่ 
68  ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2561 

 

28. ด.ช.ณัฐวุฒิ  คงสิงห์ 
 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม
กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  ประเภท
ชำย  ป.1-ป.6  ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของ
นักเรียน คร้ังที่ 68  ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 
2561  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 

29. ด.ญ.เม  ค ำลำ  
 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมกำร
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง 
ป.1-ป.6  ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  งำน
มหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม 
วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังที่ 
68  ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2561  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 

30. ด.ญ.พลอยชมพู  บุญแฟง ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรม
กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ประเภทหญิง 
ป.1-ป.6  ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  งำน
มหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม 
วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังที่ 
68  ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2561  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 

31. ด.ช.เมธำสิทธิ์  ทุมม ี ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมกำร
แข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภท
ชำย  ป.1-ป.6  ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของ
นักเรียน คร้ังที่ 68  ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 
2561  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 

32. ด.ญ.ธิดำ ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมกำร
ขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์  ประเภทหญิง  
ป.1-ป.6  ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  งำน
มหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม 
วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังที่ 
68  ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2561  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 

33. ด.ช.ธรำเทพ  ยูรสงค์ 
ด.ช.ปรำกำร  รัดน้ ำหิน 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมกำร
แข่งขันกำรผูกเงื่อน  เดินทรงตัวและโยนบอล  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ  



๓๗ 
 

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล รำงวัลท่ีได้รับ หน่วยงำนท่ีมอบ 
 ด.ช.ภำนุพงศ์  พรประเสริฐ 

ด.ช.ศกุลวัฒน์  รัตนผำสุก 
ด.ช.เปรมินทร์  อินทพันธ์ 

ด.ช.ไชยวัฒน์  ชมจันทร์ 

ป.1-ป.3  ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  งำนมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68  ระดับชำติ ปี
กำรศึกษำ 2561 

สมุทรปรำกำรเขต 1 

34. ด.ญ.รุ้งลดำ  พวกอนันต์ 
ด.ช.อโนชำ  สุขพุ่ม 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมกำร
แข่งขันกำรสร้ำงกำร์ตูนด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กรำฟิก  ป.1-ป.3  ระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำ  งำนมหกรรมควำมสำมำรถ
ทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี
ของนักเรียน คร้ังที่ 68  ระดับชำติ ปี
กำรศึกษำ 2561  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 

35. ด.ช.ภูริ  จุลกระเศียร 
ด.ช.วรำยุส  มีคุณ 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมกำร
แข่งขันกำรสร้ำงเกมสร้ำงสรรค์จำก
คอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6  ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ  งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของ
นักเรียน คร้ังที่ 68  ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 
2561  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 

36. ด.ช.สรวิชญ์  วอเพ็ชร 
ด.ช.สุรศักด์ิ  เธียรประดับสุข 
 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมกำร
แข่งขันกำรใช้โปรแกรมน ำเสนอ 
(Presentation) ป.4-ป.6  ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ  งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของ
นักเรียน คร้ังที่ 68  ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 
2561  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 

37. ด.ญ.สุภำภรณ์  นำคศรี 
ด.ญ.สุภำวิตำ  โพธิทักษ์ 
ด.ญ.อัจฉรำ  โพธิ 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมกำร
แข่งขันจักสำนไม้ไผ่  ป.4-ป.6  ระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำ  งำนมหกรรมควำมสำมำรถ
ทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี
ของนักเรียน คร้ังที่ 68  ระดับชำติ ปี
กำรศึกษำ 2561  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 

38. 
 

ด.ช.พลพิพัฒน์  ศรีรัตนะ 
ด.ญ.ภัทรวรรณ  บุญเฟื่องฟู 
ด.ญ.เบญจมำศ  แก้วแกม
จันทร์ 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมกำร
ประกวดโครงงำนอำชีพ  ป.4-ป.6  ระดับ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ  งำนมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร 
และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังที่ 68   

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 



๓๘ 
 

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล รำงวัลท่ีได้รับ หน่วยงำนท่ีมอบ 
39. ด.ญ.ชนกสุดำ  ศรีประพันธ์ 

ด.ญ.ธนภรณ์  เข็มทอง 
ด.ญ.นภัส  บูรณศิริ 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมกำร
ประกวดแปรรูปอำหำร  ป.4-ป.6  ระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำ  งำนมหกรรมควำมสำมำรถ
ทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี
ของนักเรียน คร้ังที่ 68  ระดับชำติ ปี
กำรศึกษำ 2561  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 

40. ด.ญ.พีรยำ  แซ่ลิ้ม 
ด.ญ.ภคพร  แก้วศักด์ิ 
ด.ญ.เพ็ญศศิกร  ดีเชย 
 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมกำร
แข่งขันท ำอำหำรคำวหวำนเพื่อสุขภำพ                              
ป.4-ป.6  ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  งำน
มหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม 
วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังที่ 
68  ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2561  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 

41. ด.ช.ชินวัตร  ไกลชน 
ด.ช.ปรีดิพัทธ์  พันธ์เดช 
ด.ญ.สุภัค  แสดงวุฒิ 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมกำร
กำรปั้นดินน้ ำมัน ปฐมวัย  ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ  งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของ
นักเรียน คร้ังที่ 68  ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 
2561  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 

42. ด.ญ.กชวรรณ  มณฑำ 
ด.ญ.ณิศรำ  ทองกัลยำ 
ด.ช.ศรัณยพัชร์  เกษประดิษฐ์ 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมกำร
สร้ำงภำพด้วยกำรฉีก ตัด ปะ กระดำษ 
ปฐมวัย  ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ                    
งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของ
นักเรียน คร้ังที่ 68  ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 
2561  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 

43. ด.ช.คมสัน  วุฒิชิต 
ด.ญ.ปำริชำติ  อ้นโต 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมกำร
ประกวดมำรยำทงำมอย่ำงไทย ประเภท
นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ           
ป.1-ป.6  ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  งำน
มหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม 
วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังที่ 
68  ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2561  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 

44. ด.ช.กันต์ธีร์  พลพิจำรณ์ 
ด.ญ.ชญำณี  ยิ้มละมูล 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมกำร
ประกวดมำรยำทงำมอย่ำงไทย ประเภท
นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้           
ป.1-ป.6  ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  งำน  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 



๓๙ 
 

 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล รำงวัลท่ีได้รับ หน่วยงำนท่ีมอบ 
  มหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม 

วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังที่ 
68  ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2561 

 

45. ด.ช.ปฏิภำณ  ขันทอง ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรม
กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี  ประเภท
นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้             
ป.1-ป.6 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  งำน
มหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม 
วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังที่ 
68  ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2561  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 

46. ด.ช.ชัยสิทธิ์  จึงชนินทร์กุล ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมกำร
แข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี  ประเภท
นักเรียนออทิสติก  ป.1-ป.6  ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ  งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของ
นักเรียน คร้ังที่ 68  ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 
2561  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 

47. ด.ญ.ณัฐพร  โพธิ์พุฒ 
ด.ญ.ธนภรณ์  สุขเรือง 
ด.ญ.เกวลิน  เพ็งจันทร์ 

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมกำร
แข่งขันกำรประดิษฐ์งำนใบตองประเภท
บำยศรีปำกชำม  ประเภทนักเรียนที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้  ป.1-ป.6  ระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำ  งำนมหกรรมควำมสำมำรถ
ทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี 
ของนักเรียน คร้ังที่ 68  ระดับชำติ ปี
กำรศึกษำ 2561 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำรเขต 1  
 

 
สรุปกำรสอบ Onet  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สรุปรวม 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 47.64 36.20 41.61 34.97 40.16* 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.06 39.02 40.58 41.06 42.43 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. 45.29 35.55 38.13 32.73 37.93* 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 46.58 37.12 39.12 36.34 39.79* 
 
            คะแนนเฉลี่ยโดยสรุปรวมของนักเรียน สูงกว่ำ คะแนนเฉลี่ยระดับสพฐ.  และระดับประเทศ         
โดยคะแนนเฉลี่ยที่สูงกว่ำระดับประเทศมี 2  วิชำ ได้แก่ ภำษำไทยและวิทยำศำสตร์ และคะแนนเฉลี่ยที่สูงกว่ำ 



๔๐ 
 

 

 

ระดับสพฐ.มี 3  วิชำ ได้แก ่ คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ  ส่วนวิชำที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำ 
ทุกสังกัดได้แก่  วิทยำศำสตร์ 

สรุปการสอบ O - Net ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สรุปรวม 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๖.๕๖ ๒๙.๘๓ ๔๒.๐๕ ๓๖.๕๓ ๔๑.๒๔* 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๘.๕๘ ๓๙.๘๑ ๔๑.๒๕ ๔๓.๙๔ ๔๕.๙๐ 

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. ๕๔.๕๘ ๓๕.๖๕ ๓๘.๘๓ ๓๕.๔๗ ๔๑.๑๓* 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๕๕.๙๐ ๓๗.๕๐ ๓๙.๙๓ ๓๙.๒๔ ๔๓.๑๔ 
 

คะแนนเฉลี่ยสรุปโดยรวมของนักเรียน สูงกว่ำ คะแนนเฉลี่ยระดับสพฐ.   โดยคะแนนเฉลี่ยที่สูงกว่ำ
ระดับประเทศ มี ๒ วิชำ ได้แก่ ภำษำไทยและวิทยำศำสตร์  และคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับสพฐ.มี ๓ วิชำ ได้แก่ 
ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ ส่วนวิชำที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำทุกสังกัดได้แก่ วิทยำศำสตร์ 

ผลงำนของผู้บริหำรและสถำนศึกษำปี  2558-2562 

1. โล่เกียรติยศได้รับกำรรับรองควำมยั่งยืนตำมเป้ำหมำยของโรงเรียนในฝันปีงบประมำณ 2559 ของ
สพป.สป.1  เมื่อวันที่ 5  กันยำยน  2559 

 ๒. รำงวัลชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบกำรพัมนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT)  ประจ ำปี  2560 เมื่อวันที่  16  สิงหำคม  2560 จำกเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 ๓. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑   กำรน ำเสนอรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนในโครงกำร
ขยำยผลกำรพัฒนำต้นแบบหลักสู๔ตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตตำมหลักสูตรแกนกลำง 
สพฐ. I-Classroom  เมื่อวันที่ 1  ธันวำคม  2560 จำก เลขำธิกำรสพฐ. และอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลพระนคร 
 ๔. สถำนศึกษำได้รับผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสมำปฏิบัติใช้และพัฒนำกำรของ 
สพป.สป1 เมื่อวันที่ 9  มกรำคม  2561 
 5. ผู้บริหำรสถำนศึกษำดีเด่นด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่ำงตำมมำตรฐำนและ
จรรยำบรรณวิชำชีพครูของคุรุสภำ เมื่อวันที่  16  กันยำยน 2560 โดยสพป.สป.1 
 6.สถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำสถำนศึกษำเพื่อยกระดับคุณภำพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  เมื่อวันที่ 
2  พฤษภำคม  2560 จำกสถำบันพัฒนำครู  คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 7. สถำนศึกษำที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละวิชำภำษำไทยของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  พัฒนำสูงขึ้นอย่ำง
ต่อเน่ือง 4  ปี ของกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ( O-net ) ปีกำรศึกษำ 2556-2559 จำก 
สพป.สป.1 ให้ไว้เมื่อวันที่  22  พฤษภำคม  2560 
 ๘. สถำนศึกษำที่มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ( O-net )โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่ำระดับประเทศอยู่ในอันดับที่ 10  ของสพป.สป.1 ให้ไว้เมื่อวันที่   26  เมษำยน  2559 โดย สพป.สป.1 
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 9. สถำนศึกษำผ่ำนกำรรับรอง”บ้ำนวิทยำศำสตร์น้อย” ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี  ปีกำรศึกษำ  2556-2558  โดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ 
 10. สถำนศึกษำผ่ำนกำรประเมินรอบที่สอง”บ้ำนวิทยำศำสตร์น้อย” ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ปีกำรศึกษำ  2559-2561  โดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ 
 11. สถำนศึกษำได้รับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. 2561 โดยมีคะแนนผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำระดับสูงมำก ของ สพป.สป.1  
เมื่อวันที่ 15  มีนำคม  2562 
 12. สถำนศึกษำผ่ำนกำรประเมินรอบที่สอง”บ้ำนวิทยำศำสตร์น้อย” ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ปีกำรศึกษำ  2559-2561  โดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ 
 ๑๓.สถำนศึกษำผ่ำนกำรรับรองกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. ระดับ  1  ดำวจำกสพป.สป.1   
เมื่อวันที่  30  เดือนพฤศจิกำยน  2561 
          14. สถำนศึกษำมีผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET ) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  ปีกำรศึกษ
2561 มีคะแนนเฉลี่ยวิชำภำษำไทยสูงขึ้นมำกกว่ำร้อยละ 3 
          15. สถำนศึกษำมีผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET ) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  ปีกำรศึกษำ 
2561 มีคะแนนเฉลี่ยวิชำภำษำไทยร้อยละ 56.56 
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ส่วนที่ 2 
กำรศึกษำสถำนภำพของสถำนศกึษำ 

 
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมโรงเรียนวัดใหญ ่

 โรงเรียนวัดใหญ่   ได้ท ำกำรศึกษำถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ ด้วยกำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมภำยนอกและสภำพแวดล้อมภำยใน โดยใช้วิธี  SWOT Analysis จำกควำมร่วมมือของภำคี
เครือข่ำยด้ำนกำรศึกษำ ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ในโรงเรียน และน ำผลจำกกำรวิเครำะห์เป็นองค์ประกอบในกำร
ก ำหนดทิศทำงของหน่วยงำน ก ำหนดกลยุทธ์หรือแนวทำงกำรด ำเนินงำน ให้มีควำมสอดคล้องเหมำะสมตำม
บริบทของพื้นที่และสภำพปัจจุบัน  สนองตอบต่อนโยบำยระดับกระทรวง เขตพื้นที่-กำรศึกษำและควำมต้องกำร
ประชำชน   สรุปผลได้ดังน้ี 

1. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก 

จำกกำรที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พุทธศักรำช 2550  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔)พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2545  และกฎหมำย ระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ  ได้ก ำหนดแนวทำงใน
กำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพของคน  ให้มีควำมสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกยุคโลกำ
ภิวัตน์  มีกำรก ำหนดเป็นแผนกลยุทธ์  เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ  กำรจัดท ำแผน
กลยุทธ์ จะต้องมีกำรประเมินตนเองเพื่อตรวจสอบจุดแข็ง  ( Strengths)  จุดอ่อน (Weakness) โอกำส 
(Opportunity) และอุปสรรค (Threat) หรือที่เรียกว่ำกระบวนกำร   SWOT    เพื่อน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำ
ไปวิเครำะห์ดูแนวโน้มในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์   พันธกิจ  เป้ำหมำย  และก ำหนดกลยุทธ์ในกำรพัฒนำ โดยมี
เป้ำหมำยคือคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้ ได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำน  ส ำหรับโรงเรียนวัดใหญ่ ได้มีกำรศึกษำ
สภำพแวดล้อมภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอก สรุปภำพรวมได้ดังน้ี 

จุดแข็ง (Strengths) 

ปัจจัยภำยในที่เป็นจุดแข็งที่สำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดกำรศึกษำ ดังน้ี 
1.  บริเวณโดยรอบโรงเรียนเป็นชุมชนขนำดใหญ่ ผู้ปกครองนักเรียนส่วนมำกมีที่อยู่อำศัยใกล้

โรงเรียน ท ำให้ครูรู้จักนักเรียนทุกคน  โดยกำรประสำนงำนกับผู้ปกครองได้อย่ำงใกล้ชิดทั่วถึง 
2.  ผู้ปกครองให้ควำมร่วมมือกับทำงโรงเรียนเป็นอย่ำงดีในทุกกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น 
3.  สภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียน มีสภำพแวดล้อมที่ดี ร่มร่ืน สวยงำม รอบๆ บริเวณโรงเรียนมี

บรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
4.  ชุมชน  องค์กรปกครองท้องถิ่น บริษัท ผู้ประกอบกำร ดูแลช่วยเหลือโรงเรียนอย่ำงเต็ม

ศักยภำพ 
จุดอ่อน (Weakness) 
1.  ข้ำรำชกำรครูบำงส่วน  (ร้อยละ 36.36)  ไม่เป็นคนพื้นที่ มีแนวโน้มย้ำยสถำนศึกษำ  

2.  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติยังไม่บรรลุเป้ำหมำย  
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สภำพแวดล้อมภำยนอก 
สภำพแวดล้อมภำยนอกที่มีผลต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนวัดคู่สร้ำง  มีดังน้ี 

โอกำส (Opportunity) 
1.  โรงเรียน คือ  อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้  อยู่ในบริเวณวัดคู่สร้ำง  ได้รับกำรสนับสนุน 

จำกเจ้ำอำวำสและพระสงฆ์วัดคู่สร้ำงเป็นอย่ำงดี 
2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ  
3.  ชุมชนให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำให้ควำมร่วมมือในกำรจัดกิจกรรม  กำรระดม 

ทรัพยำกรในโอกำสต่ำงๆ ท ำให้โรงเรียนมีงบประมำณในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ได้มำกขึ้น 
อุปสรรค (Threat)  
1.  ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ยำกจน จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ   ไม่ค่อยมีควำมรู้ในกำร

ให้กำรอบรมด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม ครอบครัวมีรำยได้น้อย  
2.  นักเรียนส่วนใหญ่อพยพติดตำมผู้ปกครองมำเข้ำเรียน  เมื่อผู้ปกครองย้ำย  ที่ท ำงำน นักเรียน

ย้ำยติดตำมผู้ปกครองด้วย 
3.  สภำพครอบครัวส่วนใหญ่แตกแยก  นักเรียนต้องอำศัยอยู่กับผู้ปกครอง  ซึ่งไม่ใช่บิดำมำรดำ

ของตน  บำงคนมีพฤติกรรมก้ำวร้ำว  ท ำให้มีบุคลิกภำพ  กิริยำมำรยำท  ไม่เหมำะสม ไมม่ีควำมพร้อมในกำร
เรียน ทำงโรงเรียนต้องหำวิธีกำรต่ำงๆ  เช่น กำรพัฒนำมำรยำทไทย  กำรมอบควำมรัก ควำมเมตตำ เอำใจใส่ 
ช่วยลดปัญหำที่เกิดขึ้น 

สรุปผลกำรวิเครำะห์ด้ำนสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก 
1.  จุดแข็ง ( Strength) 

1.1  ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำดี  มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร 
1.2  สถำนศึกษำมีโครงสร้ำงองค์กรที่เหมำะสมกับภำรกิจ 
1.3  บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถดี  มีประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 
1.4  มีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอื่นๆ ช่วยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   เพิ่มสมรรถนะในกำรบริหำร 
1.5  จัดกำร และกำรให้บริกำรแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
1.6  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถดี  ให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำอย่ำงเต็มที่ 
1.7  ชุมชนให้กำรสนับสนุนกำรศึกษำดี 
1.8  โรงเรียนมีภำคีเครือข่ำยที่กว้ำงขวำงเอื้อประโยชน์ในกำรระดมสรรพก ำลังจำกชุมชน 
1.9  โรงเรียนได้บริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์มำอย่ำงต่อเน่ือง  เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำร

บริหำรจัดกำร 

2.  จุดอ่อน (Weakness) 
2.1  ขำดแคลนบุคลำกร สำขำดนตรี  นำฏศิลป์  ศิลปะ ภำษำอังกฤษ 
2.2  ขำดแคลนงบประมำณที่เป็นงบลงทุนในกำรซ่อม  สร้ำง ปรับปรุงอำคำรสถำนที่และ ภูมิทัศน์ของ

โรงเรียน 
2.3  วัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยยังมีไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรพัฒนำ 
2.4  ผู้ปกครองมีฐำนะยำกจน มีคุณภำพชีวิต ค่ำนิยมไม่พึงประสงค์  ท ำให้นักเรียนส่วนใหญ่และอพยพ

ย้ำยถิ่นไม่อยู่กับพ่อและแม่ท ำให้ไม่มีควำมสุขในกำรด ำรงฃีวิตส่งผลต่อปัญหำด้ำนพฤติกรรมนักเรียน 
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3.  โอกำส (Opportunity) 
3.1  โรงเรียนต้ังอยู่ในชุมชน   กำรคมนำคมสะดวก  มีจุดเด่นด้ำนกำรส่งเสริมควำมสำมำรถผู้เรียนและ 

กำรร่วมมือกับชุมชน   
3.2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ควำมช่วยเหลือแก่โรงเรียนในด้ำนต่ำงๆได้ 
3.3  โรงเรียนต้ังอยู่บริเวณที่มีโรงงำนอุตสำหกรรมสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือแก่โรงเรียนได้ 
3.4  ผู้ใหญ่บ้ำน  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของโรงเรียน   เจ้ำอำวำส คณะกรรมกำรที่

ปรึกษำ  ผู้มีอุปกำรคุณ ให้กำรสนับสนุนโรงเรียนอย่ำงเต็มที่  
3.5  มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นที่หลำกหลำย   ซึ่งโรงเรียนสำมำรถใช้ในกำร จัดกำรเรียนกำร

สอนได้เป็นอย่ำงดี 

4.  อุปสรรค (Threat) 
        4.1 ขำดระบบกำรประสำนงำนกับภำคีเครือข่ำยและกำรน ำภำคีเครือข่ำยมำใช้ให้เกิดประโยชน์อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

4.2  ผู้ปกครองส่วนใหญ่  ท ำงำนรับจ้ำงในโรงงำนอุตสำหกรรม  ไม่มีเวลำในกำรที่เข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนมำกนัก  คณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครองจึงยังไม่บทบำทที่ชัดเจน 

4.3  ผู้ปกครองมีฐำนะยำกจน ไม่มีเวลำดูแลบุตรหลำน เพรำะต้องประกอบอำชีพ ท ำให้นักเรียนมี
คุณภำพชีวิต และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

4.4  ผู้ปกครองส่วนใหญ่อพยพมำจำกต่ำงจังหวัดเพื่อมำท ำงำนรับจ้ำงในโรงงำน  ท ำให้ขำดควำมผูกพัน
กับท้องถิ่น  กำรอพยพของแรงงำนกลุ่มน้ีน้ีมีผลกระทบต่อกำรวำงแผนกำรบริหำรงำนและคุณภำพของผลผลิต
ตำมเป้ำหมำยของโรงเรียน 
  4.5  ควำมคิดอ่ำน  ค่ำนิยมพื้นฐำนของผู้ปกครองเกี่ยวกับสภำพแวดล้อม   กำรรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
กำรกิน อยู่ ดู ฟัง ในชีวิตประจ ำวัน  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักเรียน 
         4.6  ค่ำนิยมของผู้มีฐำนะปำนกลำงและฐำนะดีในชุมชน  ที่นิยมส่งบุตรหลำนไปเรียนในโรงเรียนเอกชน 
ที่ค่ำใช้จ่ำยสูงและเด็กต้องเดินทำงไกล   เน่ืองจำกยังไม่มั่นใจในคุณภำพของโรงเรียนประถมศึกษำภำครัฐ  และ
กำรตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของผู้ เรียน  มีอิทธิพลต่อกำรควำมคิดและกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของท้องถิ่น 

จุดเด่นสภำพแวดล้อมภำยในของโรงเรียน 
1.  บุคลำกร มีควำมใฝ่รู้  และมีควำมมุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
2.  บรรยำกำศ  สิ่งแวดล้อม สะอำด ร่มร่ืน สวยงำม ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้   
3.  ผู้บริหำรเป็นผู้น ำในกำรเปลี่ยนแปลง มีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถและมนุษย์สัมพันธ์ดี 
4.  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของโรงเรียนเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถมีควำมจริงใจ  และ

จิตวิญญำณที่มุ่งมั่นพัฒนำให้โรงเรียนประสบควำมส ำเร็จเป็นโรงเรียนคุณภำพของชุมชน 

สถำนภำพของสถำนศึกษำ 
จำกกำรศึกษำสภำพแวดล้อมภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอกของโรงเรียนสรุปได้ว่ำสถำนภำพของ

โรงเรียนอยู่ในจุดเอื้อและแข็ง   โดยมีสภำพปัจจัยภำยนอกเป็นโอกำส หรือพร้อมให้กำรสนับสนุน  ปัจจัยภำยใน
ยังต้องพัฒนำ กลยุทธ์ที่ใช้ในกำรพัฒนำจึงเป็น กลยุทธ์ที่จะต้องพัฒนำภำยในองค์กรโดยอำศัยควำมได้เปรียบจำก
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ปัจจัยภำยนอกเป็นตัวสนับสนุนให้ไปสู่ควำมส ำเร็จ กลยุทธ์ที่จะพัฒนำจึงต้องเน้นไปถึงกลยุทธ์สร้ำงควำมเจริญ
และก้ำวไปข้ำงหน้ำเพื่อให้ได้มำซึ่งเป้ำหมำยและควำมส ำเร็จขององค์กรจนน ำไปสู่กำรเป็นโรงเรียนดีมีมำตรฐำน 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำ 

 
1. นโยบำย/ทศิทำงกำรด ำเนินงำนของกระทรวงศกึษำธกิำร  

             ส ำหรับนโยบำยและจุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.
2562 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (สป.ศธ.) ได้ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูล รวมทั้งบริบทที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำ เพื่อน ำไปก ำหนดเป็นนโยบำยและจุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำ โดยยึดกรอบกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
น้อมน ำพระรำชกระแสของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 ด้ำนกำรศึกษำ ที่จะต้องมุ่งสร้ำงพื้นฐำนให้เด็ก 
เยำวชน และผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องสถำบันหลักของชำติ สร้ำงพื้นฐำนชีวิต (อุปนิสัย) ที่เข้มแข็ง สร้ำง
ควำมรู้ ทักษะเพื่อให้มีอำชีพ มีงำนท ำ และได้น ำเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้ำน
กำรเสริมสร้ำงศักยภำพและทรัพยำกรมนุษย์ ที่มุ่งให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 และยึดเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ที่ก ำหนดหลักกำร
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเด็กเล็ก (ปฐมวัย) 

             ท่ีส ำคัญได้ยึดวัตถุประสงค์ของกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ภำยใต้แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ ใน
ประเด็นส ำคัญคือ  
             1) ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  
             2) ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  
             3) มุ่งควำมเป็นเลิศและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  
             4) ปรับปรุงระบบกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 

หลักกำร 
1. ประชำชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้รับกำรศึกษำในระบบต่ำง ๆ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. เด็ก เยำวชน ผู้เรียน มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีพื้นฐำนชีวิตที่เข้มแข็ง (สุขภำพ และอุปนิสัย) 
3. จัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศและกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  

 
จุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำ 

ระดับก่อนอนุบำล ระดับอนุบำล ระดับประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำ และ
ระดับอุดมศึกษำ ดังนี้ 

1. ระดับก่อนอนุบำล  เน้นประสำนหน่วยงำนอื่น ในกำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียนในด้ำนสุขภำพและ
โภชนำกำร 

2. ระดับอนุบำล  เน้นควำมร่วมมือ รัฐ ท้องถิ่น เอกชน พ่อแม่และผู้ปกครอง ในกำรจัดศึกษำระดับอนุบำล 
โดยมีจุดเน้น 

- พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมพร้อมทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ อำรมณ์ และสังคม 
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- จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ เน้นกำรเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข และสร้ำงกิจกรรมเสริม 
3. ระดับประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ  ครูและผู้เรียนสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกัน และจัดกำรเรียนรู้

แบบองค์รวม  จัดแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพ โดยมีจุดเน้น 
- เรียนภำษำไทย เน้นเพื่อกำรสื่อสำร และใช้เป็นเคร่ืองมือเพื่อเรียนวิชำอื่น 
- เรียนภำษำอังกฤษ เน้นเพื่อกำรสื่อสำร 
- เรียนรู้ด้วยวิธีกำร Active Learning เน้นพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด กำรเรียนรู้จำกสถำนกำรณ์

จริง สถำนกำรณ์จ ำลอง กิจกรรมกำรเรียนรู้จำกปัญหำและกำรลงมือปฏิบัติ สำมำรถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลำ และ
เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 

- เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเคร่ืองมือกำรเรียนรู้ 
- ส่งเสริมกำรเรียนวิทยำศำสตร์เพื่อสร้ำงนวัตกรรม 
- จัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ 
- พัฒนำครูตำมควำมต้องกำรของครูและสถำนศึกษำ (คูปองครู) 
- จัดให้มีโครงกำร 1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ 

2. นโยบำย/ทศิทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน 
                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้ตระหนักถึงภำรกิจที่ส ำคัญในกำรพัฒนำประชำกร 
ของชำติให้เป็น “คนไทยในอนำคตจะต้องมีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและ มีสุข
ภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำ 
ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสำร 
ภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเน่ือง 
ตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมี
สัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง” นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 โดยได้ท ำกำรศึกษำ วิเครำะห์ นโยบำยกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของรัฐบำลจำกยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 
2561-2580) ซึ่งจะต้องน ำไปสู่กำรปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีควำมมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนำเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) ได้ก ำหนดทิศทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ในระยะ 5 ปี ด้ำนกำรศึกษำไว้ ดังน้ี 1) ให้มีกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ 
เท่ำเทียม และทั่วถึง 2) กำรพัฒนำศักยภำพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศ และ 3) 
กำรพัฒนำผลิต ภำพแรงงำน เป็นกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนในกำรพัฒนำก ำลังคนและ
แรงงำน แผนกำร ศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งแนวคิดกำรจัดกำรศึกษำ โดยยึดหลักส ำคัญในกำรจัด
กำรศึกษำ ประกอบด้วย หลักกำรจัดกำรศึกษำเพื่อปวงชน (Education for All) หลักกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำม
เท่ำเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และ
หลักกำรมีส่วนร่วมของ ทุกภำคส่วนของ สังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตำมเป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs, 2030) ประเด็นภำยในประเทศ (Local Issues) เช่น 
คุณภำพของคนทุกช่วงวัย กำร เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรของประเทศ ควำมเหลื่อมลล้ ำของกำรกระจำย
รำยได้ และวิกฤติด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยน ำยุทธศำสตร์ชำติ (National Strategy) มำเป็นกรอบควำมคิดส ำคัญใน
กำรจัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ และกำรปฏิรูปกำรศึกษำตำมแนวทำงของคณะกรรมกำรอิสระเพื่อปฏิรูป
กำรศึกษำ 
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                   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จึงได้ก ำหนดนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมที่จะเข้ำสู่ยุคของกำร
เปลี่ยนแปลง กำรจัดกำรศึกษำของประเทศคร้ังส ำคัญที่จะพัฒนำประชำกรในวัยเรียนทุกคนและทุก
กลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งหมำย รวมถึง กลุม่ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และ
กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกล ทุรกันดำร ให้มีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี
ของชำติและพลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ
และภำษำที่ 3 และอนุรักษ์ภำษำ ท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเน่ืองตลอดชีวิต สู่
กำรเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะ กำรคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่ โดยมี
สัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง โดยได้ ก ำหนดนโยบำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ำประสงค์ และแนวทำง
ในกำรด ำเนินกำร ดังน้ี 

        วสิัยทัศน์  
               สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน  

        พันธกิจ  
              1. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองในระบอบ 
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. พัฒนำศักยภำพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันโดยพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มี ควำมรู้ทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะวิชำชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 
21 3. ส่งเสริมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ 4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคลด
ควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำง ทั่วถึงและเท่ำเทียม 5. ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของ เศรษฐกิจพอเพียง และเป้ำหมำย
โลกเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) 6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมี
ส่วนร่วมในกำรจัด กำรศึกษำ 

          เป้ำหมำย  
           1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีควำมรู้ มีทักษะและ 
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มีควำมสำมำรถในกำร พึ่งพำตนเอง และ
ปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  
           2. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ ห่ำงไกล
ทุรกันดำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ พร้อมก้ำวสู่สำกล ตำม หลกัปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
            3. ครูเป็นผู้เรียนรู้มีจิตวิญญำณควำมเป็นครูมีควำมแม่นย ำทำงวิชำกำร และมีทักษะกำรจัดกำร เรียนรู้
ที่หลำกหลำยตอบสนองผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เป็นผู้สร้ำงสรรค์นวัตกรรม และทักษะในกำร ใช้เทคโนโลยี  
            4. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีควำมเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภำวะผู้น ำทำง 
วิชำกำร มีส ำนึกควำมรับผิดชอบ (Accountability) และกำรบริหำรแบบร่วมมือ  
            5. สถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรงำนและจัดกำรเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภำคเอกชน 
และผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำระดับพื้นที่ จัดสภำพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อกำรเรียนรู้ใน ทุกมิติเป็นโรงเรียน
นวัตกรรม  
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            6. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีกำรบริหำรงำนเชิงบูรณำกำร เป็นส ำนักงำนแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ 
ใช้ข้อมูลสำรสนเทศและกำรวิจัยและพัฒนำในกำรขับเคลื่อนคุณภำพ ก ำกับ ติดตำม ประเมินและ รำยงำนผล
อย่ำงเป็นระบบ  
             7. ส ำนักงำนส่วนกลำง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมกำรท ำงำน โดย กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรงำนและ 
กำรจัดกำรศึกษำให้สถำนศึกษำ บริหำรเชิงบูรณำกำร มีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพ ก ำกับ ติดตำม 
ประเมินผล และกำรรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในกำร ขับเคลื่อนคุณภำพ 

            นโยบำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
            1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง  
            2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
            3. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
            4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำม เหลื่อมล้ ำทำง
กำรศึกษำ  
              5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 

             ยุทธศำสตร์ 
              ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
              ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเพิ่มโอกำสให้ผู้เรียนเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
              ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
              ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

             กลยุทธ์ 
              ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
              1. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพ 
              2. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

   ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเพิ่มโอกำสให้ผู้เรียนเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
              1. เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
              2. ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
              ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
              1. ลดภำระงำนอื่นที่นอกเหนือจำกงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 
               2. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยเฉพำะด้ำนกำร
จัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล และทักษะในกำรสื่อสำรของครู ให้มีสมรรถนะด้ำนกำรสอนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
              3. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำให้มีควำมสำมำรถทุกด้ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผล 
              4. เสริมสร้ำงระบบแรงจูงใจให้ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน เกิดผล
กำรปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์ 
              5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีจิตวัญญำณของควำมเป็นครู กำรเป็นครูมือ
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อำชีพ และยึดมั่นในจรรยำบรรณของวิชำชีพ 
              6. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วำงแผน สรรหำ ย้ำย โอนครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรจ ำเป็นของโรงเรียนและชุมชน 
            ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
            1. กระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
            2. ส่งเสริมเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร 
            3. ส่งเสริมกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนำนโยบำยและเป็นฐำนในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ
เขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
            4. ส่งเสริมส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และองค์คณะบุคคลให้มีควำมรับผิดชอบต่อผล
กำรด ำเนินงำน 
            5. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในพื้นที่พิเศษและระดับต ำบล 

3. นโยบำย/ทศิทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนกังำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 1 

วิสัยทัศน์    

            ส ำนักงำนเขตก้ำวหน้ำ  พัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ  เด็กขยันเรียนรู้  ครูสอนดี  ห้องเรียนมีคุณภำพ  ทุก
ภำคส่วนสนับสนุนพันธกิจ     

1. เด็กเยำวชนและประชำชนได้รับกำรศึกษำที่ทีคุณภำพ  อีกทั้งผู้ด้อยโอกำส  คนพิกำรมีศักยภำพและ
สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ 

2.ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้และมีทักษะในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนได้อย่ำงมีคุณภำพ 

3. สร้ำงเครือข่ำยร่วมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและส่งเสริมศักยภำพผู้เรียน 

กลยุทธ์ 
 1.พัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
 2.เสริมสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำแก่ประชำกรทุกกลุ่มอย่ำงเสมอภำค 
 3.พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมืออำชีพ 
 4. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรมีส่วนร่วมของชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท้องที่และ
เครือข่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ 
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4. ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนวัดใหญ ่

แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน โรงเรียนจะเป็นผู้ด ำเนินกำรโดยประชำชนมีส่วนในกำร
พัฒนำ และโรงเรียนจะต้องด ำเนินกำรตำมภำรกิจดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำรควบคุมคุณภำพ (Quality Control)  
1.  ศึกษำและเตรียมกำรโดยต้ังคณะท ำงำนประกัน ให้ควำมรู้แก่บุคลำกรทุกมนุษย์ต้ังคณะท ำงำนฝ่ำยต่ำง ๆ 
2. วำงแผนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
    2.1 ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
    2.2 สร้ำงเคร่ืองมือประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำน 
    2.3 จัดท ำสำรสนเทศสภำพปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) 
    2.4 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมแผนกลยุทธ์ 
    2.5 จัดท ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำ 
    2.6 ประเมินสภำพปัจจุบันของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 
    2.7 จัดท ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำ 
3. ด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมแผนโดยปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำตำม

แผนปฏิบัติกำรของสถำนศึกษำและมีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

กำรตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภำพ    (Quality Audit) 
4. ตรวจสอบ และทบทวนคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยแต่งต้ังกรรมกำรตรวจสอบก ำหนดระยะเวลำ
และแนวทำงกำรตรวจสอบ ประเมินสภำพของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำคร้ังที่ 2 หลังจำก
ปฏิบัติงำนไปได้ระยะเวลำหน่ึงจัดท ำสำรสนเทศแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดและเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
5. พัฒนำและปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
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    5.1 ปรับปรุง แก้ไขกำรปฏิบัติงำนที่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
    5.2 ติดตำม ตรวจสอบกำรแก้ไข ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนที่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ  
    5.3  สรุปผลกำรตรวจสอบ จัดท ำสำรสนเทศ(ข้อมูลพื้นฐำน) คร้ังที่ 2 และรำยงำนกำรตรวจสอบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
    5.4 พัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

กำรประเมิน (Quality Assessment)และรับรองคุณภำพ  (Quality Accreditation) 
 6. เตรียมกำรเพื่อรับกำรประเมินจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำน และประเมินคุณภำพกำรศึกษำโดยจัดเตรียม
หลักฐำน และข้อมูลต่ำง ๆ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อรับกำรประเมินจำกส ำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ถ้ำได้รับกำรรับรอง และได้ใบรับรอง สถำนศึกษำรักษำมำตรฐำน
คุณภำพให้คงไว้และรำยงำนผลกำรประเมินถ้ำยังไม่ได้รับกำรรับรอง สถำนศึกษำปรับปรุงแก้ไข และขอรับกำร
ประเมินใหม่ ตำมเวลำที่ก ำหนด 
 

กำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
โรงเรียนวัดใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 องค์ประกอบที่ 2 กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำน
   กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 องค์ประกอบที่ 3 กำรจัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ 
 องค์ประกอบที่ 4 กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
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 องค์ประกอบที่ 5 กำรจัดให้มีกำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
 องค์ประกอบที่ 6 กำรจัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 องค์ประกอบที่ 7 กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน 
 องค์ประกอบที่ 8 กำรจัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง 
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ส่วนที่ 4 
กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำ  

 
กลยุทธ์กำรพัฒนำคณุภำพกำรจดักำรศึกษำของสถำนศกึษำ 
 

ทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
          คุณภำพของโรงเรียนเป็นตัวแปรส ำคัญในกำรจัดกำรศึกษำให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ นับว่ำเป็นควำม
ท้ำทำยในกำรด ำเนินงำนส ำหรับโรงเรียนที่จะต้องแสดงควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร จะต้องก ำกับ
และติดตำม ตรวจสอบปรับปรุงพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของโรงเรียนและนักเรียนอีกทังกำรจัดกำรทำงด้ำน
วิชำกำรที่เป็นกระบวนกำรน ำไปสู่โรงเรียนดีที่ท ำให้ผู้เรียนมีคุณภำพ ต้องมีกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติกำรทั้ง
กำรเรียนกำรสอน และกำรท ำงำนของครูและเจ้ำหน้ำที่ นอกจำกน้ียังต้องพิจำรณำอัตรำกำรออกกลำงคันของ
นักเรียน และควำมพึงพอใจของบุคลำกร ตลอดจนจัดโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ คุณภำพของ
สถำนศึกษำจึงขึ้นอยู่กับผู้น ำองค์กร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนต้องมีควำมเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง ในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ มีกำรก ำหนดวิสยัทัศน์ กรอบและทิศทำง  หลักในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็น
รูปธรรมอย่ำงชัดเจนและสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริง  มีสมรรถนะในกำรบริหำรงำนสูง  ภำยใต้กำรบริหำรงำนโดย
ใช้หลักธรรมมำภิบำล  โดยมีโรงเรียนเป็นฐำนและตอบสนองกับนโยบำยของหน่วยเหนือ  เน้นไปที่กำรสร้ำง
ทีมงำน  กำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำร       จัดกำรศึกษำ มีควำมยึดหยุ่นและมีจิตวิทยำใน
กำรบริหำรงำนเพื่อใหไ้ด้มำซึ่งเปำ้หมำยและควำมส ำเร็จขององค์กรจนน ำไปสู่กำรเป็นโรงเรียนดีมีมำตรฐำน 

 
 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิศทำงกำรบริหำรจดักำรศกึษำ 
 
 

ผู้เรียน 

• คุณธรรมน าวิชาการ 

• มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รู้จักใช้เทคโนโลยี  

• ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

• ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 

 

ครู 
ความเป็นมืออาชีพ 

ผู้บริหาร 

บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

เครือข่าย 

การมส่ีวนร่วมของสังคมด ี

โรงเรียนดีมมีาตรฐาน 

ในศตวรรษที่ 21 
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รูปแบบกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ 

 

                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำรพัฒนำโรงเรียนดีมีมำตรฐำนในศตวรรษท่ี 21 
 
กลยุทธ์   (Strategic) 

1.  สร้ำงควำมเสมอภำคและโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 
2.  ส่งเสริมและจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญอย่ำงมืออำชีพ 
3.  ผู้เรียนมีคุณภำพตำมหลักสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
4.  โรงเรียนมีคุณภำพสู่ควำมเป็นสำกล 
5.  ระบบบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพเน้นกำรมีส่วนร่วมของสังคม 

 
 

 
กลยุทธ์ท่ี  1  สร้ำงควำมเสมอภำคและโอกำสทำงกำรศึกษำ 
 

1.  พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับเด็กและจัดท ำส ำมะโนนักเรียน  ให้ครอบคลุมทั้งเด็กปกติ 
เด็กยำกจน เด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำส เด็กพิเศษ  

3.  สร้ำงเครือข่ำยติดตำมเด็ก รณรงค์ ประชำสัมพันธ์ให้เด็กเข้ำเรียนตำมเป้ำหมำย  และลดอัตรำ
กำรออกกลำงคันและเพิ่มอัตรำกำรศึกษำต่อทุกระดับ 

3.  พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

 
นศตวรรษท 

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

    

  

    

    

โรงเรียนดีมมีาตรฐาน 
ในศตวรรษที่ 21 

 เก่ง    ดี     มีสุข 

SBM Good Governance 

PDCA Benchmarking 
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กลยุทธ์ท่ี  2  ส่งเสริมและจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญอย่ำงมืออำชีพ 
 

1.  ส่งเสริมกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  พัฒนำองค์ควำมรู้  พัฒนำกระบวนกำรคิด  
และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนำกำรทำงสมอง   

2.  พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ  แหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้ำงควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร  
3.  พัฒนำนวัตกรรม เทคโนโลยี สำรสนเทศ และเครือข่ำยกำรเรียนรู้ 
4.   พัฒนำครูให้มีควำมรู้ ทักษะ และภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรอย่ำงครูมืออำชีพ 
 

กลยุทธ์ท่ี 3  ผู้เรียนมีคุณภำพตำมหลักสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 

1.  พัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะตำมที่หลักสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

2.  ส่งเสริมควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้เรียนอย่ำงเต็มตำมศักยภำพและมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 
21 ที่มุ่งสู่ Thailand 4.0 
              3.  ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  โดยเน้นคุณธรรมน ำควำมรู้น้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ควำมสมำนฉันท์  สันติวิธี  และวิถีประชำธิปไตย 
              4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 
 กลยุทธ์ท่ี  4  โรงเรียนมีคุณภำพสู่ควำมเป็นสำกล 
 

1.  พัฒนำระบบเครือข่ำย  ICT  คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง  เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ
กำรบริหำรสถำนศึกษำ 

2.  พัฒนำองค์คณะบุคคลของสถำนศึกษำ  ให้มีควำมเข้มแข็ง  เพื่อรองรับกำรกระจำยอ ำนำจ                     
ทั้ง  4   ด้ำน  สำมำรถบริหำรจัดกำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน  (School  Based  Management  :  SBM)   

3.  พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
4.  พัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้สู่สำกลโลก  
  

กลยุทธ์ท่ี  5  ระบบบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพเน้นกำรมีส่วนร่วมของสังคม 
 

1.  ระดมทรัพยำกรเพื่อกำรลงทุนทำงกำรศึกษำ 
2.  สร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนและจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
3.  พัฒนำสถำนศึกษำสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

 

 

 

 

 



๕๗ 
 

 

 

กำรน ำกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ 

1. หลักกำรบริหำรคุณภำพวงจรเดมม่ิง (Deming  Cycle)  คือ  กำรวำงแผน  กำรปฏิบัติตำม
แผน  กำรตรวจสอบ  กำรปรับปรุงและพัฒนำ  ดังน้ี 

    1.1  กำรวำงแผน (P) ต้องให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ยอมรับเป้ำหมำยทิศทำงตรงกัน 
    1.2  กำรปฏิบัติตำมแผน (D)   ต้องมีเอกสำรและเผยแพร่ในทุกหน่วยงำน  ใช้เป็นสื่อสร้ำง       

ควำมเข้ำใจ มีกำรประชุมพบปะท ำควำมเข้ำใจ  หรือสื่อสำรสองทำงอย่ำงสะดวก  อ ำนวยกำร  ประสำน  
สนับสนุน  ส่งเสริมให้ทุกหน่วย  ยึดเป้ำหมำยแต่หลำกหลำยวิธีปฏิบัติ 

    1.3  กำรตรวจสอบผลกำรปฏิบัติ(C)  ติดตำม  ก ำกับ  ดูแล  นิเทศ  รำยงำน  เผยแพร่ผล
ด ำเนินกำรเป็นระยะอย่ำงต่อเน่ือง  สม่ ำเสมอ  มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเผยแพร่  ประชำสัมพันธ์  ยกย่องเชิดชู
เกียรติให้  ทุกหน่วยมีกำรประเมินตนเอง โดยกำรมีส่วนร่วม  และมีเคร่ืองมือตัวชี้วัด  (KPI)  ชัดเจน 

    1.4   กำรปรับปรุงพัฒนำและแก้ปัญหำ (A)  ให้มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  เพื่อตรวจสอบ
ข้อบกพร่อง หรือสำเหตุที่งำนไม่บรรลุเป้ำหมำย  และขอรับกำรประเมิน  เพื่อเสริมสร้ำงผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง  
และค้นหำ Best  Practice  เพื่อให้รำงวัล 
            2.  กำรขับเคลื่อนกลยุทธ์โดยใช้  Balance  Scorecard โดยผ่ำน 4  มุมมอง ได้แก่  มุมมองด้ำน
นักเรียน  มุมมองด้ำนกระบวนกำรจัดกำรภำยใน  มุมมองด้ำนกำรเรียนรู้และพัฒนำ  มุมมองด้ำนกำรเงินและ
งบประมำณ 

 
 
 

กลยุทธ์ที3 กลยุทธ์ที3 กลยุทธ์ที3 

กลยุทธ์ที2 กลยุทธ์ที5 กลยุทธ์ที3 กลยุทธ์ที1 

กลยุทธ์ที4 กลยุทธ์ที2 

กลยุทธ์ที5 กลยุทธ์ที 5 



๕๘ 
 

 

 

ภำพควำมส ำเร็จ   
 1.ด้ำนผู้เรียน    ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตำมศักยภำพ  เป็นคนดี  คนเก่ง   มีควำมสุขตำมที่หลักสูตรและ
มำตรฐำนกำรศึกษำก ำหนด 
 2.ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรภำยใน   โรงเรียนมีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่เข็มแข็งมีคุณภำพ
ตำมหลักธรรมมำภิบำล 
 3.ด้ำนกำรเรียนรู้และพัฒนำ  บุคลำกรเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้  มีควำมเป็นมืออำชีพ 
 4.ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ  มีกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรร่วมมือและสนับสนุนจำกชุมชนและ
สังคมทั้งภำครัฐและเอกชนให้กับกำรพัฒนำสถำนศึกษำอย่ำงแท้จริง 

บทสรุป  ควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำสถำนศึกษำของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอย่ำงเต็มใจและจริงใจจะน ำไปสู่
ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้   ภำวะผู้น ำในกำรเปลี่ยนแปลงองค์กรไปอย่ำงมีกรอบและทิศทำงที่ด้วย
ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนประกอบกับกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน
โดยยึดหลักธรรมำภิบำลที่เน้นกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียจะท ำให้สถำนศึกษำเป็นองค์กำรแห่ง
กำรเรียนรู้  มีครูและบุคลำกรเป็นมืออำชีพ ทุกคนในองค์กรต่ำงมุ่งหวังพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญำ มี
ควำมสุข และมีควำมเป็นไทยไปสู่จุดหมำยของหลักสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ จะท ำให้สถำนศึกษำเป็น 
โรงเรียนมำตรฐำนสำกล ที่ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมใน Thailand 4.0 
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แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 - 2565 โรงเรียนวัดใหญ่ 

เป้ำประสงค์/เป้ำหมำย 
(มำตรฐำนภำยใน) 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
(ตัวบ่งช้ี) 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด 
กลยุทธ์สถำนศึกษำ 

 ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี256
4 

ปี256
5 

 
1.คุณภำพผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 70 73 75 80 กลยุทธ์ท่ี 3  ผู้เรียนมีคุณภำพตำม 
หลักสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
โครงกำร/กิจกรรม ที่รองรับกลยุทธ์องค์กร 
1) โครงกำรเด็กดีศรีวัดใหญ่ 
2) โครงกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพผู้เรียน       
    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
3) โครงกำรห้องสมุดมีชีวิต 
4) โครงกำรส่งเสริมทักษะควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำร 
5) โครงกำรสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพที่
โรงเรียนวัดใหญ่ 
6)โครงกำรศิลปินน้อย 
7)โครงกำรสอนธรรมศึกษำในโรงเรียน 
8)โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ทักษะและควำมสำมำรถทำงวิทยำศำสตร์ 
9)โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
10)โครงกำรพัฒนำผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศ
ทำงวิชำกำรด้ำนภำษำไทย 
11)โครงกำร พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด 

๑) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน กำรสื่อสำร และกำรคิด
ค ำนวณ 

    

๒) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ อภิปรำย  
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ 

    

๓) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร     
๔) ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ     
๕) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ     
๖) มีควำมรู้  ทักษะพื้นฐำน  และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



60 
 

 

 

เป้ำประสงค์/เป้ำหมำย 
(มำตรฐำนภำยใน) 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
(ตัวบ่งช้ี) 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด 
กลยุทธ์สถำนศึกษำ 

 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี256

4 
ปี256

5 
 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 85 90 95 100 กลยุทธ์ท่ี 3  ผู้เรียนมีคุณภำพตำม 
หลักสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
1)โครงกำรส่งเสริมพัฒนำทักษะทำงด้ำน
คณิตศำสตร์และมีควำมสุขในกำรเรียน 
2)โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตำม
แนววิถีพุทธ 
3)โครงกำรส่งเสริมทักษะชีวิต  คิดอย่ำงเป็น
ระบบ 
4)โครงกำรกำรเรียนรู้คู่วัฒนธรรมไทย 
5)โครงกำรสุขภำพจิตดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
6)โครงกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัยและผลิตสื่อกำรเรียนรู้ 
7)โครงกำรส่งเสริมสมรรถนะของเด็ก
ปฐมวัย 
8)โครงกำรลดเวลำเรียน  เพิ่มเวลำรู้ 
9)โครงกำรส่งเสริมกำรสอนภำษำอังกฤษ
เพื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
10)โครงกำรพัฒนำทักษะอำชีพของ
นักเรยีนโดยภูมิปัญญำท้องถิ่น 
11)โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถผู้เรียน

๑)  มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด      
๒)  ควำมภูมิใจในท้องถิ่น และควำมเป็นไทย     
๓) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและควำม
หลำกหลำย 

    

๔)  สุขภำวะทำงร่ำงกำย และลักษณะจิตสังคม 
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เป้ำประสงค์/เป้ำหมำย 
(มำตรฐำนภำยใน) 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
(ตัวบ่งช้ี) 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด 
กลยุทธ์สถำนศึกษำ 

 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี256

4 
ปี256

5 
ด้ำนกีฬำ 
 

มำตรฐำนท่ี ๒  กระบวนกำร
บริหำรและกำรจัดกำร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถำนศึกษำ
ก ำหนดชัดเจน 

85 90 95 100 กลยุทธ์ท่ี 1  สร้ำงควำมเสมอภำคและ
โอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเต็มตำม
ศักยภำพ 
1)โครงกำรพัฒนำทักษะอำชีพของนักเรียน
โดยภูมิปัญญำท้องถิ่น 
2)โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถผู้เรียนด้ำน
กีฬำ 
3)โครงกำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
4)โครงกำรอนำมัยและสุขภำพนักเรียน 
กลยุทธ์ท่ี 4 โรงเรียนมีคุณภำพสู่ควำมเป็น
สำกล 
5)โครงกำรส่งเสริมกำรสอนภำษำอังกฤษ
เพื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
6)โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
7)โครงกำรส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียนเพื่อกำร
ด ำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑   
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เป้ำประสงค์/เป้ำหมำย 
(มำตรฐำนภำยใน) 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
(ตัวบ่งช้ี) 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด 
กลยุทธ์สถำนศึกษำ 

 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี256

4 
ปี256

5 
๒. มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 85 90 95 100 กลยุทธ์ท่ี  5  ระบบบริหำรจัดกำรศึกษำมี

ประสิทธิภำพเน้นกำรมีส่วนร่วมของสังคม 
1)สร้ำงพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบ
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพ
เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล 
2)พัฒนำศักยภำพของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้เป็นครูยุคใหม่ 
3)พัฒนำแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีแหล่ง
เรียนรู้และสืบค้นข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยอย่ำงเพียงพอและโรงเรียนมีกำร
บริหำรจัดกำรที่ดีมีประสิทธิภำพโดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
4)โครงกำรพัฒนำงำนจัดท ำแผนงำน
งบประมำณ 
5)โครงกำรสรุปกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำร
ประจ ำปีกำรศึกษำ 
6)โครงกำรสำรสนเทศ กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล 
7)โครงกำรสำรสนเทศกลุ่มบริหำร
งบประมำณ 
8)โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ วิชำกำร 
9)โครงกำรเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจบุคลำกร 

๑) กำรวำงแผนและด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพของ
ผู้เรียนรอบด้ำน ทุกกลุ่มเป้ำหมำย และด ำเนินกำรอย่ำงเป็น
รูปธรรม 

    

๒) กำรวำงแผนและด ำเนินงำนพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำม
เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 

    

๓) กำรวำงแผนและกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ     
๔) กำรวำงแผนและจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่
เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ อย่ำงมีคุณภำพ 

    



63 
 

 

 

เป้ำประสงค์/เป้ำหมำย 
(มำตรฐำนภำยใน) 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
(ตัวบ่งช้ี) 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด 
กลยุทธ์สถำนศึกษำ 

 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี256

4 
ปี256

5 
10)โครงกำรพัฒนำปรับปรุง ซ่อมแซม
อำคำรเรียนและอำคำรประกอบ 
11)โครงกำรพัฒนำบรรยำกำศและ
สิ่งแวดล้อม 
12)พัฒนำปรับปรุงงำนวิชำกำร 
13)โครงกำรพัฒนำงำนธุรกำร 
14)โครงกำรจัดจ้ำงครูและนักกำรภำรโรง
ในสำขำที่ขำดแคลน 
15).โครงกำรโรงเรียนสุจริต 
16)โครงกำรกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
กำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
17)โครงกำรสำนสัมพันธ์ชุนชน 
18)โครงกำรชุมชนเพื่อส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
19)โครงกำร5 โรงงำนสร้ำงสรรค์  1  
โรงเรียน5 โรงงำนสร้ำงสรรค์  1  โรงเรียน 
20)อนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อมภำยใน
โรงเรียน 
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เป้ำประสงค์/เป้ำหมำย 
(มำตรฐำนภำยใน) 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
(ตัวบ่งช้ี) 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด 
กลยุทธ์สถำนศึกษำ 

 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี256

4 
ปี256

5 
 

๓. ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

85 90 95 100 กลยุทธ์ท่ี 3  ผู้เรียนมีคุณภำพตำม
หลักสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
1).ระดมทรัพย์ก ำลัง สร้ำงภำคีเครือข่ำย
ร่วมพัฒนำกำรศึกษำ 
2)โครงกำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
3)โครงกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับ
ชุมชนและเครือข่ำยภำคีทำงกำรศึกษำ 
4)โครงกำรส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย 

๔. พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ 85 90 95 100 กลยุทธ์ท่ี  2  ส่งเสริมและจัดกำรเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญอย่ำงมืออำชีพ 
1)พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ
เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล 
2)สร้ำงพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบ
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพ
เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล 
3)โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
4)โครงกำรนิเทศภำยใน 
5)โครงกำรสรุปกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำร
ประจ ำปีกำรศึกษำ 
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เป้ำประสงค์/เป้ำหมำย 
(มำตรฐำนภำยใน) 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
(ตัวบ่งช้ี) 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด 
กลยุทธ์สถำนศึกษำ 

 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี256

4 
ปี256

5 
 

 5.จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอ้ือต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

    6) โครงกำรปรับภูมิทัศน์เพื่อเอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ 

 6.จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 

    7)โครงกำรปรับปรุงระบบข้อมูลสำรสนเทศ
ที่ทันสมัย 

มำตรฐำนท่ี ๓ กระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

๑. จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรติดและปฏิบัติจริงและ
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

85 90 95 100 กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมและจัดกำรเรียรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญอย่ำงมืออำชีพ 
โครงกำรท่ีรองรับกลยุทธ์องค์กร 
1.โครงกำรโครงกำรศำสตร์พระรำชำใน
โรงเรียน 
2.โครงกำรทัศนศึกษำดูงำนของนักเรียน 
3.โครงกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัยและผลิตสื่อกำรเรียนรู้ 
4.โครงกำรลดเวลำเรียน  เพิ่มเวลำรู้ 
5.โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถผู้เรียนด้ำน
กีฬำ 

๒. ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อกำร
เรียนรู้ 

85 90 95 100 กลยุทธ์ท่ี  4  โรงเรียนมีคุณภำพสู่ควำม
เป็นสำกล 
1)โครงกำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยี 
2) โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
3) โครงกำรสอนแบบโครงงำน 
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เป้ำประสงค์/เป้ำหมำย 
(มำตรฐำนภำยใน) 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
(ตัวบ่งช้ี) 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด 
กลยุทธ์สถำนศึกษำ 

 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี256

4 
ปี256

5 
๓. มีกำรบริหำรจัดกำรนักเรียนเชิงบวก 85 90 95 100 กลยุทธ์ท่ี  5  ระบบบริหำรจัดกำรศึกษำมี

ประสิทธิภำพเน้นกำรมีส่วนร่วมของสังคม 
1).พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ
เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล 
2).สร้ำงพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบ
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพ
เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล 
3).โครงกำรพัฒนำกำรเรียนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ ์
4).โครงกำรบูรณำกำรกำรสอนวิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ คอมพิวเตอร์ เป็นภำษำอังกฤษ
โดยครูไทย (EIS) 
5).โครงกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
ทวิศึกษำ (มัธยมศึกษำตอนปลำยกับ ปวช. 
6).โครงกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะงำนทักษะ
อำชีพ 
7).โครงกำร กำรเรียนรู้ด้วย STEM, PLC
และ กำรจัดกำรเรียนรู้แบบGoogle 
Classroom. 
8).โครงกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรใน
ศตวรรษ ๒๑ 
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เป้ำประสงค์/เป้ำหมำย 
(มำตรฐำนภำยใน) 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
(ตัวบ่งช้ี) 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด 
กลยุทธ์สถำนศึกษำ 

 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี256

4 
ปี256

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำ
พัฒนำผู้เรียน 

85 90 95 100 กลยุทธ์ท่ี  2  ส่งเสริมและจัดกำรเรียนรู้ท่ี
เนน้ผู้เรียนเป็นส ำคัญอย่ำงมืออำชีพ 
1).พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ
เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล 
2).สร้ำงพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบ
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพ
เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล 
3).โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 5.มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนำ
และปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 

    กลยุทธ์ท่ี  2  ส่งเสริมและจัดกำรเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญอย่ำงมืออำชีพ 
1)โครงกำรชุมชนทำงวิชำชีพ (PLC) 
2)โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำนระบบ
Socail  Network 
 



68 
 

 

 

ส่วนที่ 5 
กำรตดิตำม ประเมินผล 

 
แนวทำงกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล 

 
   ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน โรงเรียนจะเป็นผู้ด ำเนินกำรโดยประชำชนมีส่วน
ในกำรพัฒนำ และโรงเรียนจะต้องด ำเนินกำรตำมภำรกิจดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำรควบคุมคุณภำพ (Quality Control)  
1.  ศึกษำและเตรียมกำรโดยต้ังคณะท ำงำนประกัน ให้ควำมรู้แก่บุคลำกรทุกมนุษย์ต้ังคณะท ำงำนฝ่ำยต่ำง ๆ 
2. วำงแผนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
    2.1 ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
    2.2 สร้ำงเคร่ืองมือประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำน 
    2.3 จัดท ำสำรสนเทศสภำพปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) 
    2.4 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมแผนกลยุทธ์ 
    2.5 จัดท ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำ 
    2.6 ประเมินสภำพปัจจุบันของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 
    2.7 จัดท ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำ 
3. ด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมแผนโดยปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำ

ตำมแผนปฏิบัติกำรของสถำนศึกษำและมีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 



69 
 

 

 

 

กำรตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภำพ    (Quality Audit) 
4. ตรวจสอบ และทบทวนคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยแต่งต้ังกรรมกำรตรวจสอบก ำหนดระยะเวลำ
และแนวทำงกำรตรวจสอบ ประเมินสภำพของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำคร้ังที่ 2 หลังจำก
ปฏิบัติงำนไปได้ระยะเวลำหน่ึงจัดท ำสำรสนเทศแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดและเกณฑ์มำตรฐำน
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
5. พัฒนำและปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
    5.1 ปรับปรุง แก้ไขกำรปฏิบัติงำนที่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
    5.2 ติดตำม ตรวจสอบกำรแก้ไข ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนที่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ  
    5.3  สรุปผลกำรตรวจสอบ จัดท ำสำรสนเทศ(ข้อมูลพื้นฐำน) คร้ังที่ 2 และรำยงำนกำรตรวจสอบกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
    5.4 พฒันำกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
กำรประเมิน (Quality Assessment)และรับรองคุณภำพ  (Quality Accreditation) 
     6. เตรียมกำรเพื่อรับกำรประเมินจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำน และประเมินคุณภำพกำรศึกษำโดย
จัดเตรียมหลักฐำน และข้อมูลต่ำง ๆ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อรับกำรประเมินจำกส ำนักงำน
รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ถ้ำได้รับกำรรับรอง และได้ใบรับรอง สถำนศึกษำรักษำ
มำตรฐำนคุณภำพให้คงไว้และรำยงำนผลกำรประเมินถ้ำยังไม่ได้รับกำรรับรอง สถำนศึกษำปรับปรุงแก้ไข และ
ขอรับกำรประเมินใหม่ ตำมเวลำที่ก ำหนด 
 

กำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
โรงเรียนวัดใหญ่ 
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             องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 องค์ประกอบที่ 2 กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำน
   กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 องค์ประกอบที่ 3 กำรจัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ 
 องค์ประกอบที่ 4 กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 องค์ประกอบที่ 5 กำรจัดให้มีกำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
 องค์ประกอบที่ 6 กำรจัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 องค์ประกอบที่ 7 กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน 
 องค์ประกอบที่ 8 กำรจัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง 
 
             กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖2-๒๕๖5  เป็นไปตำมทิศทำงที่ตั้งไว้ 
เกิดผลสัมฤทธิ์  และวัดผลได้   จึงได้ก ำหนดแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล ดังน้ี 
             1.กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำประจ ำปี (Annual  review) เป็นกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของตัวชี้วัด
ในแต่ละกลยุทธ์  เพื่อตรวจสอบถึงผลงำนที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด อันจะน ำไปสู่กำร
ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข โครงกำร/กิจกรรม  ให้มีควำมเหมำะสมต่อไป 
    2.กำรประเมินผลในระยะคร่ึงแผน (Mid –term evaluation) เป็นกำรประเมินผลในช่วงปีแรกของ
แผน คือ เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งน้ี เพื่อทบทวนผลควำมก้ำวหน้ำและปัญหำอุปสรรค รวมทั้งทบทวนกล
ยุทธ์  ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย หรือกำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำรให้มีควำมเหมำะสม  
    3.กำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน (Summative evaluation) เป็นกำรประมวลผลแผนพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ ๒๕๖๔เพื่อสรุปผลกำรปฏิบัติงำนและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น 
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ค ำสั่งโรงเรียนวัดใหญ่ 
ท่ี  15 / ๒๕๖2 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖2 
............................................................. 

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 - 2565 เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย มีกำรพัฒนำมีประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์ต่อทำงรำชกำร  โรงเรียนวัดใหญ่  จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 - 2565  ดังต่อไปน้ี 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
1.1  นำงรุ่งสุรีย์     สิงหรำช            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดใหญ่ ประธำนกรรมกำร 
1.2  นำงจรวยพร   วีระเสถียร    ที่ปรึกษำงำนฝ่ำยวิชำกำร  กรรมกำร 
1.3  นำงจินตนำ    ปลื้มศรี  ที่ปรึกษำงำนฝ่ำยบริหำรทั่วไป กรรมกำร 
1.4  นำยศิวำกร    พรหมบุตร ที่ปรึกษำงำนฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรรมกำร 
1.5  นำงสำวธิดำรัตน์  นวลนุกูล ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่   ให้ค ำปรึกษำ  ให้ควำมช่วยเหลือ  ร่วมมือก ำกับนโยบำย ยุทธศำสตร์ และวำงแผนพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ประกอบด้วย 
2.1  นำงสำวปิยมำภรณ์   เน่ืองฤทธิ ์ หัวหน้ำงำนฝ่ำยแผนงำน  ประธำนกรรมกำร 
2.2  นำงสำววิไลลักษณ์  ภู่กรุด   หัวหน้ำงำนงบประมำณ  กรรมกำร 
2.3  นำงเพิ่มพูน     โกสินทร์ประดิษฐ์ หัวหน้ำงำนวิชำกำร               กรรมกำร 
2.4  นำงสำวสรัลพร บัวละภำ  หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป    กรรมกำร 

                2.5  นำยชินกร      เพ็งอุ่น  หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  กรรมกำร 
       2.6  นำงสำวอำภรณ์ ชำวสระไคร หัวหน้ำงำนพัสดุ   
   2.7  นำงเพ็ญนภำ    บุญก่อน  ครู ค.ศ.2   กรรมกำร 
                2.8  นำงพรชนก     โปตะวนิช  ครู ค.ศ.1   กรรมกำร 
   2.9  ครูทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้     กรรมกำร 
                2.10 นำงสำวนิตติยำ  ศรีบูรพำ  ครู ค.ศ.1         กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 

หน้ำที่ 1.ประสำน สนับสนุน และเป็นหลักในกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
     2.รวบรวม ตรวจสอบ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมและงบประมำณ ของฝ่ำย/งำนใน
โรงเรียน 
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             3.จัดท ำเอกสำรรูปเล่มแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖2-2565 และ
เผยแพร่ 
 

            ให้คณะกรรมกำรได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเคร่งครัด เต็มควำม รู้ ควำมสำมำรถ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลแก่ทำงรำชกำรต่อไป 

 
    ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
       
      สั่ง  ณ  วันที่   ๓๐  เดือน  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
      
       ลงชื่อ 
        (นำงรุ่งสุรีย์   สิงหรำช) 
            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดใหญ่ 
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กำรให้ควำมเห็นชอบ 
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖2-๒๕๖5 

โรงเรียนวัดใหญ่  
------------------------------------------------------------- 

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนวัดใหญ่   คร้ังที่ ......2... / ......2562......  
เมื่อวันที่ ......20........ เดือน ......มิถุนำยน......... พ.ศ. ......2562...ได้พิจำรณำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี
กำรศึกษำ ๒๕๖2-๒๕๖5  ของโรงเรียนวัดใหญ่ แล้ว มีมติเห็นชอบให้ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖2-๒๕๖5 

 

   (ลงชื่อ) ........................................................ 
    (นำยชัยรัตน์  ท ำนุเกษตรไชย) 

                                ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                


