
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 

 การรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดท าขึ้นตาม 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา ๔๘  ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบ 
การประกันคุณภาพ และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาที่
สถานศึกษาต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดที่มี
หน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 
 
 โรงเรียนวัดรังสิต  ได้จัดท ารายงานการประกันคุณภาพภายใน หรือการประเมินตนเอง  
(Salf Assessment : SAR) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจ าปี ๒๕62  เพ่ือรายงานการด าเนินงาน 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย จึงขอขอบคุณ
ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
            (นางเสาวนีย์  ดาบทอง) 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดรังสิต 
                 30 เมษายน ๒๕๖3 
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บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดรังสิต 

 
 ตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับ และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือ
รองรับการประเมินภายนอก  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดรังสิต ได้รับการรายงานการ
จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเรียบร้อยแล้ว มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ให้โรงเรียนเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินภายนอกต่อไป 
 
 
 
          (นายสมพงษ์  ศรีอนันท์) 
          ประธานกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานโรงเรียนวัดรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปของผู้บริหาร 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 25๖2 โรงเรียนวัดรังสิต 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ก ำลังพัฒนำ ปำนกลำง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 1 คุณภำพผู้เรียน      
มาตรฐานที่ 2 กระบวนกำรบรหิำรและกำรจัดกำร      
มาตรฐานที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที ่  
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

     

 
โรงเรียนมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
 

ผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของโรงเรียนวัดรังสิต อยู่ในระดับ ดเีลิศ โดยมีผลกำรด ำเนินงำน 
ดังต่อไปนี้         

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน  มีกำรวิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและได้ก ำหนดเป็นเป้ำหมำยทำงกำรเรียนโดย
ใช้ข้อมูลฐำน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้ำหมำยคุณภำพนักเรียนให้พัฒนำสูงขึ้น จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเน้นกำร
ปฏิบัติ เน้นทักษะในกำรอ่ำน กำรเขียน และนักเรียนให้พัฒนำสูงขึ้น จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเน้นกำรปฏิบัติ 
เน้นทักษะในกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดค ำนวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนำเต็มศักยภำพ มีกำรจัดแหล่งเรียนรู้
ภำยในได้อย่ำงเหมำะสม มีสื่อด้ำนเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนมี สุขภำพกำย สุขภำพจิต ดี กล้ำแสดงออก และ
สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำงมีควำมสุข ซึ่งกิจกรรมที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง ได้แก่  1) โครงกำรพัฒนำ
และสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน ได้แก่ กิจกรรมวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำ  กิจกรรมพัฒนำสื่อและ
นวัตกรรม ครุภัณฑ์เพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียน  กิจกรรมพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ  กิจกรรม
พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน  แนะแนวและปัจฉิมนิเทศ  2) โครงกำรพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถำนศึกษำ และทักษะชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  ได้แก่  กิจกรรมพัฒนำคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์(เข้ำค่ำยพุทธบุตร)  กิจกรรมปลูกฝังควำมเป็นไทย พร้อมค่ำนิยม 12 ประกำร   กิจกรรมส่งเสริมกำร
เรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  3) โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร  ได้แก่ กิจกรรม
ส่งเสริมกำรเรียนรู้งำนอำชีพ  กิจกรรม English and Asean for  Communication   กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และผลกำรทดสอบระดับชำติ  กิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถ
พิเศษของนักเรียน (ดนตรีดุริยำงค์ และดนตรีไทย)  กิจกรรมกำรแข่งขันทักษะต่ำงๆ และงำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กพิเศษ   กิจกรรมแก้ปัญหำกำรอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน   
4) โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  5) โครงกำรห้องสมุดมีชีวิต  6) โครงกำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  7) โครงกำรโรงเรียนสีขำว  8) โครงกำรทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ภำยนอก  9) โครงกำรโรงเรียนส่งเสริม
สุขภำพ  10) โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ  11) โครงกำรอำหำรกลำงวันระดับปฐมวัยและประถมศึกษำ   

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร เพ่ือให้บรรลุตำมกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรคุณภำพของ
สถำนศึกษำ  โรงเรียนวัดรังสิต ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำ   ผลกำรจัดกำรศึกษำในปีที่ผ่ำนมำ  โดยใช้
ข้อมูลเป็นฐำนในกำรก ำหนดเป้ำหมำยวิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนเพ่ือให้มีควำมชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน ควำมต้องกำรของชุมชน  มีระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพอย่ำงเป็นระบบ  วำงแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำโดยน ำแผนไปปฏิบัติ   ติดตำม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 



มีกำรบริหำรอัตรำก ำลัง  ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีกำรนิเทศภำยใน  น ำ
ข้อมูลมำใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนในกำรวำงแผน ปรับปรุง  พัฒนำและร่วมกัน
รับผิดชอบต่อกำรจัดกำรศึกษำ มีกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับงำนวิชำกำร รวมถึงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของกลุ่ม
เรียนร่วมด้วย มีกำรส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำครูและบุคลำกรตรงตำมควำมต้องกำรและจัดให้มีชุมชนกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพ  มำใช้ในกำรพัฒนำงำนและกำรเรียนรู้ของผู้เรียนจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ ภำยในและภำยนอก
ห้องเรียน และสภำพแวดล้อมทำงสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภำพ  มีควำมปลอดภัย จัดระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร และ  กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับสภำพของโรงเรียน 
พัฒนำบริกำรด้ำนเทคโนโลยี  สำรสนเทศ  มีห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและกำร
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม 
 ด้ำนกระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ โรงเรียนวัดรังสิตมีกำรด ำเนินงำน/โครงกำร/
กิจกรรม อย่ำงหลำกหลำย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนเน้นกำรปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่ำน
กระบวนกำรคิด ปฏิบัติจริง  ส่งผลให้ผู้เรียนกล้ำแสดงออก มีควำมกระตือรือร้น มีควำมมั่นใจในตนเอง รู้จักคิด
อย่ำงสร้ำงสรรค์ สำมำรถตัดสินใจท ำในสิ่งที่ถูกต้องเหมำะสม น ำประสบกำรณ์และควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ได้อย่ำง
ถูกต้อง ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ ร่วมกับครูผู้สอนได้เป็นอย่ำง  
 



๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑.  ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียนวัดรังสิต  ที่ตั้ง หมู่ ๗  ต ำบลหลักหก  อ ำเภอเมืองปทุมธำนี สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  โทรศัพท์ ๐๒–๕๓๖–๓๗๗๗  โทรสำร  ๐๒–๕๓๖–๓๙๙๔ เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ 
ถึงระดับชั้นประถมศึกษำปีที ่๖  เนื้อท่ี ๕ ไร่ – ตำรำงวำเขตพ้ืนที่บริกำร   หมู่ ๓, ๔, ๕ และหมู่ ๗  ต ำบลหลักหก  
อ ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธำนี 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนวัดรังสิต ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ต ำบลหลักหก อ ำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนีเปิดสอนครั้งแรก

เมื่อวันที่ ๖ ธันวำคม ๒๔๗๐ ประเภทโรงเรียนประชำบำลที่นำยอ ำเภอจัดตั้งขึ้น มีนักเรียนปีแรก ชั้นประถมศึกษำ
ปีที ่๑ จ ำนวน  ๗๘  คน ปัจจบุันเปิดท ำกำรสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ 

ค ำขวัญของโรงเรียน “เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม”   
สีประจ ำโรงเรียน “ส้ม - น้ ำเงิน” 
ปรัชญำ สุวิชำ  โน  ภว โหติ    ผู้รู้ดีเปน็ผู้เจริญ 
อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ “เด็กดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม” 
เอกลักษณ์โรงเรียน “โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม” 
แผนที่โรงเรียน 
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แผนผังโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       วิสัยทัศน์ ( Vision) 
“โรงเรียนวัดรังสิต  มุ่งพัฒนำผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร  มีคุณธรรม จริยธรรม ก้ำวทันเทคโนโลยี สู่วิถี
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
       พันธกิจ ( Misson  
 ๑. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำ 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 ๓. พัฒนำกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ และยึดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ๕. สร้ำงอัตลักษณ์และมำตรกำรส่งเสริมเพ่ือยกระดับคุณภำพของสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
 ๖. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
 



๓ 
 

       เป้าประสงค์ ( Goals ) 
 ๑. ประชำกรในวัยเรียนได้รับกำรศึกษำท่ัวถึงและเสมอภำคทุกคน 
 ๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำ
และพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ 
 ๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะกระบวนกำรคิด และมีผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรทั้ง ๘กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ตำม
เกณฑ์มำตรฐำนที่โรงเรียนก ำหนดและเรียนรู้อย่ำงเป็นสุขภำยใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 
 ๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ตำมอัตลักษณ์ของโรงเรียนตำมแนว
วิถีพุทธเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
 ๕. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีควำมรู้ควำมสำมำรถใช้สื่อเทคโนโลยีในชีวิตประจ ำวันได้ถูกต้องและเหมำะสม 
 ๖. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ผ่ำนกำรประเมินกำรอ่ำน กำรเขียน 
 ๗. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขภำพกำย สุขภำพจิต มีสุนทรียภำพและรักกำรออกก ำลังกำย 
 ๘. ชุมชนทั้งภำครัฐและเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 ๙. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนมีควำมรู้ควำมช ำนำญ ควำมสำมำรถ มีคุณธรรมในกำรจัดกำรศึกษำ 
กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและก้ำวสู่กำรเป็นครูมืออำชีพ 

       อัตลักษณ์ 
 เด็กดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม 
 
       เอกลักษณ์ 
 โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม  
 
       การบริหารจัดการศึกษา  
 โรงเรียนวัดรังสิต   แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น   ๔   ด้านได้แก่ด้าน วิชาการ  ด้านงบประมาณ   
ด้านบุคคลและด้านบริหารงานทั่วไป  ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการพัฒนาตาม
กระบวนการ P D C A  
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดรังสิต 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดรังสิต 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

1. การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับ
การใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถ่ิน 
2.  การวางแผนงานดานวิชาการ 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
6. การวัดผล ประเมินผล และดําเนิน   
การเทียบโอนผลการเรียน 
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 
8. การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
9. การนิเทศการศึกษา 
10. การแนะแนว 
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12. การสงเสริมชุมชนใหมีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ 
13. การประสานความรวมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 
14. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน
สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ี      
จัดการศึกษา 
15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช
ในสถานศึกษา 
17. การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
 

1. การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอต้ัง
งบประมาณเพื่อเสนอตอเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงิน ตามท่ี
ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้นพื้นฐานโดยตรง 
3. การอนุมัติการใชจายงบประมาณท่ีไดรับ
จัดสรร 
4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
5. การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 
6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช
งบประมาณ 
7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช
ผลผลิตจากงบประมาณ 
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุน        
เพื่อการศึกษา 
9. การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีไดรับมอบหมาย
เกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
11. การวางแผนพัสดุ 
12. การกําหนดรูปแบบรายการ หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง
ท่ีใชเงินงบประมาณเพื่อเสนอตอเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
13. การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ 
เพื่อการจัดทําและจัดหาพัสดุ 
14. การจัดหาพัสดุ 
15. การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนาย
พัสดุ 
16. การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 
17. การเบิกเงินจากคลัง 
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และ 
การจายเงิน 
19. การนําเงินสงคลัง 
20. การจัดทําบัญชีการเงิน 
21. การจัดทํารายงานทางการเงินและ        
งบการเงิน 
22. การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพบัญชี 
ทะเบียน และรายงาน 

1. การวางแผนอัตรากําลัง 
2. การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
3. การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 
4. การเปลี่ยนตําแหนงใหสูงข้ึน การยายขา
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. การดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนข้ัน
เงินเดือน 
6. การลาทุกประเภท 
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
8. การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
9. การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอน 
10. การรายงานการดําเนินการทางวินัยและ
การลงโทษ 
11. การอุทธรณและการรองทุกข 
12. การออกจากราชการ 
13. การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ 
14. การจัดทําบัญชีรายช่ือและใหความเห็น
เกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช- 
อิสริยาภรณ 
15. การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขา
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
16. การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 
17. การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
18. การสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 
19. การริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
20. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

1. การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูล
สารสนเทศ 
2. การประสานงานและพัฒนาเครือขาย
การศึกษา 
3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนา    
องคกร 
6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
8. การดําเนินงานธุรการ 
9. การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพ    
แวดลอม 
10. การจัดทําสํามะโนผเูรียน 
11. การรับนักเรียน 
12. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง      
การจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
13. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ 
นอกระบบและตามอัธยาศัย 
14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
15. การทัศนศึกษา 
16. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
17. การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
18. การสงเสริม สนับสนุนและประสาน  
การจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร
หนวยงานและสถาบันสังคมอื่นท่ีจัด
การศึกษา 
19. งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและ 
สวนทองถ่ิน 
20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
21. การจัดระบบการควบคุมภายใน        
หนวยงาน 
22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
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        กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดรังสิต 
 กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมเกณฑ์มำตรฐำนโดยใช้หลักสูตรสถำนศึกษำและกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนำควำมรู้ สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะชีวิตตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ให้ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ โดยเน้นกำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นควบคู่ไปกับเทคโนโลยี 
 กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนำระบบเทคโนโลยี สำรสนเทศ สื่อกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ และมีคุณภำพ
ส ำหรับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพ 
และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชำชีพ 
 กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนำระบบกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน และร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
 
       จุดเน้นตามกลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมเกณฑ์มำตรฐำนโดยใช้หลักสูตรโรงเรียนและกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนำควำมรู้ สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะชีวิตตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 จุดเน้น 

๑. พัฒนำควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณของนักเรียนตำมเกณฑ์ของ
นักเรียนแต่ละระดับชั้น 

๒.  พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม เน้นกำรฝึกทักษะอำชีพตำมวิถีชีวิต
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. พัฒนำหลักสูตรโรงเรียนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นักเรียน 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำอย่ำงเต็มศักยภำพ โดยเน้นกำรใช้ ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นควบคู่ไปกับเทคโนโลยี 

จุดเน้น 
๑.  ส่งเสริมหลักสูตรท้องถิ่นให้ภูมิปัญญำท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนร่วมจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือฝึกทักษะใน

ด้ำนอำชีพให้กับนักเรียน  
๒.  พัฒนำห้องเรียนทุกห้องให้เป็นห้องเรียนคุณภำพ พร้อมด้วยสื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของ

นักเรียน 
 ๓. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และผลกำรทดสอบระดับชำติ ป.๓ และ ป.๖ 
ให้สูงขึ้น 3% 
 ๔.  นักเรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำทั้งด้ำนร่ำงกำย และจิตใจ ให้สำมำรถด ำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่ำง
ถูกต้องและเป็นสุข 
 ๕. นักเรียนทุกคนมีควำมเสมอภำคและโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนำระบบเทคโนโลยี สำรสนเทศ สื่อกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ และมีคุณภำพ
ส ำหรับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
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 จุดเน้น 
๑.  พัฒนำแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอและพร้อมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
๒.  ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนและทักษะทำงวิชำกำรที่หลำกหลำยตำมควำมต้องกำรและควำมถนัดของ

ผู้เรียน 
๓.  จัดหำคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกำรเรียนกำรสอนให้เพียงพอกับจ ำนวนนักเรียน 
๔.  สร้ำงภูมิต้ำนทำนและแก้ปัญหำพฤติกรรมนักเรียน  ดูแลซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหำและส่งเสริม

นักเรียนที่เรียนดี 
๕.  ทุกชั้นมีวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรรม อย่ำงน้อย ๒ เรื่อง/ปี 

 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพ 
และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชำชีพ 

จุดเน้น 
๑.  ส่งเสริมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยและต่อเนื่อง 
๒.  เร่งรัดให้บุคลำกรในสถำนศึกษำเข้ำรับกำรพัฒนำตนเอง และพัฒนำเกี่ยวกับกำรใช้สื่อและเทคโนโลยี

อย่ำงน้อยคนละ 2๐ ชั่วโมงต่อปี 
๓.  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ของนักเรียน 

 ๔.  ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชนในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ 
 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร กำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน และร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 

จุดเน้น 
๑. กระจำยอ ำนำจไปสู่คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครองศิษย์เก่ำครูองค์กรครู   

และผู้เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
 ๒. บริหำรจัดกำรแบบกระจำยอ ำนำจโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 

๓.  พัฒนำโรงเรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและสร้ำงควำมพร้อม  เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ให้แก่องค์กรนักเรียน 
 
๒.  ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ๒.๑  ข้อมูลผู้บริหาร 
  ๑) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  
   ๑.๑ ชื่อ-สกุล  นำงเสำวนีย์  ดำบทอง 
    ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดรังสิต 
    โทรศัพท์: ๐๒ – ๕๓๖ – ๓๙๙๔ e-mail : - 
    วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ปริญญำโท สำขำ   บริหำรกำรศึกษำ 

๒.๒  จ านวนบุคลากร 
บุคลากร จ านวน(คน) หมายเหตุ 
ผู้บริหำร 1 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดรังสิต 
ครูผู้สอน ๑6  

ครูอัตรำจ้ำง 4  
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 ๒.๓ ข้อมูลครูและบุคลากร 
  ครูประจ าการ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุราชการ 
ต าแหน่ง/วิทย

ฐานะ 
วุฒิ วิชา เอก 

จ านวน
คร้ัง/

ชั่วโมงที่รับ
การ

พัฒนา/ป ี
1 นำงเสำวนีย์  ดำบทอง 45 24 ผู้อ ำนวยกำร

โรงเรียน 
ศษ.ม. บริหำรกำรศึกษำ 5/36 

2 นำงจิตรอำรีย์  มรกตศรีวรรณ ๕5 31 ครูคศ.๓ ค.บ. บรรณำรักษศำสตร ์ 8/90 
3 นำงเจริญศรี  สุพรรณสำร ๕7 30 ครูคศ.๓ กศ.บ. ภำษำไทย 4/30 
4 นำงสมถวิล  เสรีเจริญกิจ ๕8 31 ครูคศ.๒ ค.บ. สังคมศึกษำ 3/24 
5 นำงบุษยำ  โล่ด ำรงรัตน์ 52 21 ครูคศ.3 ค.บ. ประถมศึกษำ 4/30 
6 นำงสำวพรพิมล   ผึ่งกัน ๓9 ๑5 ครูคศ.3 ศษ.ม. เทคโนโลยีกำรศึกษำ 8 / 96 

7 นำงสำวิยะดำ  ใจอ่ิมสนิ 42 10 ครูคศ. 2 ศษ.ม. บริหำรกำรศึกษำ 3/24 
8 นำงสำวมนฑกร  ปิยะมำตย์ ๒9 4 ครู ค.บ. ภำษำอังกฤษ 5/30 
9 นำงสำวณัฏฐ์กนัย์  นวลสนอง ๓4 4 ครู ศษ.ม. บริหำรกำรศึกษำ 10/78 

10 นำยณัฐพล  อ ำพันแสง 35 3 ครู วท.บ. 
เทคโนโลยีกำรจัดกำร
ระบบสำรสนเทศ 

6/54 

11 นำงสำวอ ำไพรวรรณ บุญคง 36 3 ครู ศษ.ม. วิทยำศำสตร์ศึกษำ 3/24 
12 นำงสำววรรณวรำงค์  เกตจุุนำ 26 2 ครู ค.บ. ภำษำไทย 2/18 
13 นำยพงศกรณ์  เชื้อโฮม 26 2 ครู กศ.บ. คณิตศำสตร ์ 6/54 
14 นำงสำวสิทธกำรย์  เทียบศร ี 36 2 ครู วท.บ. สถิติ 5/38 
15 นำงสำวน้ ำอ้อย  ช่ืนยินดี 26 1 ครูผู้ช่วย ศษ.บ. สุขศึกษำและพลศึกษำ 8/54 
16 นำงสำวจันจิรำ  เพ็งโท ้ 24 6 เดือน ครูผู้ช่วย คบ. ภำษำอังกฤษ 4/30 
17 นำงสำวจิรำภรณ์  ค ำยศ 26 4 เดือน ครูผู้ช่วย คบ. ภำษำไทย - 

 
ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์การ

สอน (ปี) 
วุฒิ วิชาเอก 

จ้างด้วย
เงิน 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 
๑ นำงสุกฤตำ  เจริญชีพ 50 ๑4 บธ.บ บริหำรกำรเงิน อบจ. 6/66 
2 นำงสำวธิศชำรัตน์ สำลีรำช 28 2 ค.บ. วิทยำศำสตร์ เทศบำล 7/80 
3 นำงสำวศริิลักษณ์  สกุลไทย 25 1 ค.บ. ภำษำอังกฤษ เทศบำล 6/49 
4 นำยศุภฤกษ์  สุรังสิมันต์กุล 38 1 เดือน วศ.บ. สิ่งแวดล้อม สพฐ. - 
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 ๒.4 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
   วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา 
ประเภท 

จ านวน (คน) หมายเหตุ 
ผู้บริหาร 

ครูผู้สอน 
ข้าราชการ อัตราจ้าง 

ปริญญำโท 1 4 - 5  
ปริญญำตรี - ๑2 4 ๑6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒.5 สาขาวิชาที่จบการศึกษา และภาระงานสอน 

สาขาวิชา 
จ านวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 
๑ คน ในแต่ละสาขาวิชา 

(ชม./สัปดาห์) 

สอนตรงสาขาวิชา 
หมายเหตุ 

ตรงสาขา 
ไม่ตรง
สาขา 

๑. ภำษำไทย 3 ๒๐   ครูเจริญศร ี
ฟำง ไก่ 

๒. วิทยำศำสตร์ ๒ ๒๐   อ ำไพรวรรณ 
กำว 

๓. ภำษำอังกฤษ 3 ๒๐   มนฑกร เกด 
โบว์  

๔. ประถมศึกษำ 2 ๒๐   ครูบุษยำ+วิยะดำ 

๕. คณิตศำสตร์ 2 ๒๐   เตริก 
อั๋น 

๖. สังคมศึกษำ ๑ ๒๐   ครูสมถวิล 

7. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ๑ ๒๐   โบ้ท 

8.สุขศึกษำและพลศึกษำ 1 20   มดด ำ 

9. บริหำรกำรศึกษำ 1 ๒๐   มน 

๑0. บรรณำรักษศำสตร์ ๑ ๒๐   ครูจิตร 

๑1. เทคโนโลยีกำรศึกษำ ๑ ๒๐   พรพิมล 

๑2. บริหำรกำรเงิน ๑ ๒๐   สุกฤตำ 

13. สิ่งแวดล้อม 1 15   เป ้

 จ ำนวนครูที่สอนวิชำตรงเอก ๑5  คน   คิดเป็นร้อยละ       75.00 
 จ ำนวนครูที่สอนตรงควำมถนัด  5  คน  คิดเป็นร้อยละ       25.00 

23.81 

76.19 

ร้อยละของวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร โรงเรียนวัดรังสิต  
ปีการศึกษา 2562 



๙ 
 

 
 

๓.  ข้อมูลนักเรียน 
 จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ ๒๕62 รวม 377 คน (ข้อมูลสิ้นปีกำรศึกษำ ๒๕62) 

ชั้น ชาย หญิง รวม 

ประถมศึกษำปีท่ี ๑ 33 32 65 

ประถมศึกษำปีท่ี ๒ 34 20 54 

ประถมศึกษำปีท่ี ๓ 30 28 58 

ประถมศึกษำปีท่ี ๔ 29 26 55 

ประถมศึกษำปีท่ี ๕ 31 36 67 

ประถมศึกษำปีท่ี ๖ 35 26 61 

รวมประถมศกึษา 192 168 360 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  อัตรำครู :  นักเรียนคือ   1 : 18 

75.00 

25.00 

ร้อยละของวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร โรงเรียนวัดรังสิต     
ปีการศึกษา 2562 

สอนตรงตำมวิชำเอก 

สอนตรงตำมควำมถนัด 

เปรียบเทยีบจํานวนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕62 
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๑๐ 
 

 1)  จ ำนวนนักเรียนที่มีควำมบกพร่องเรียนร่วม 25 คน   คิดเป็นร้อยละ 6.94 
 2)  จ ำนวนนักเรียนปัญญำเลิศ 35 คน   คิดเป็นร้อยละ 9.72 
 3)  จ ำนวนนักเรียนต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ 188 คน    คิดเป็นร้อยละ 52.22 
 4)  จ ำนวนนักเรียนที่ออกกลำงคัน (ปัจจุบัน) -  คน  คิดเป็นร้อยละ - 
 5)  จ ำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ ำชั้น  2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.56 
 6)  จ ำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6   จ ำนวน 61 คน   คิดเป็นร้อยละ 100 
 
4. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 อำคำรเรียน      จ ำนวน   3 หลัง  จ ำนวน  16 ห้องเรียน 
 อำคำรประกอบ จ ำนวน   1  หลัง  ได้แก่  อำคำรอเนกประสงค์แบบ สปช.203/26 
 

5.  ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมำณ (รับ-จ่ำย) 

รายรับ จ านวน (บาท) รายจ่าย จ านวน (บาท) 
เงินงบประมำณ  70,625.00 งบด ำเนินงำน 70,625.00 
เงินนอกงบประมำณ 2,925,280.00 งบพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 2,814,089.87 
งบอ่ืน ๆ (ระบุ)  
- อำหำรกลำงวัน 
- อุดหนุนเทศบำล 

2,380,000.00 
1,840,000.00 
540,000.00 

งบอ่ืน ๆ (ระบุ)  
- อำหำรกลำงวัน 
- จ้ำงครูอัตรำจ้ำงเทศบำล 

2,232,575.00 
1,707,575.00 
525,000.00 

รวมรายรับ 5,375,905.00 รวมรายจ่าย 5,117,289.87 

 งบด ำเนินกำร  คิดเป็นร้อยละ   100  ของรำยรับ 
 งบพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ    คิดเป็นร้อยละ  96.19  ของรำยรับ 
 เงินอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 94.51 ของรำยรับ 
 
6.  สภาพชุมชนโดยรวม 

6.๑  สภำพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนแออัด อำศัยที่สำธำรณะริมคลอง 
เปรมประชำกร ริมคลองรังสิต ริมถนนเลียบทำงรถไฟ และตรอกวัดรังสิต บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ 
วัดรังสิต  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหลักหก เทศบำลต ำบลหลักหก อำชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้ำง     
คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ  ผู้ปกครองมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับสถำนศึกษำ  แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
ได้แก่  วัดรังสิต  มหำวิทยำลัยรังสิต เทศบำลต ำลบหลักหก โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ เป็นต้น 
  6.๒ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบกำรศึกษำระดับ ต่ ำกว่ำปริญญำตรี อำชีพหลัก คือ รับจ้ำงส่วนใหญ่นับถือ
ศำสนำพุทธ  ฐำนะทำงเศรษฐกิจ/รำยได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี น้อยกว่ำ ๒๐,๐๐๐ บำท    

 6.๓ โอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียน 
   6.๓.๑ โอกำส อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ อยู่ในบริเวณวัด ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนจำกชุมชนผู้น ำ
ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   6.๓.๒ ข้อจ ำกัด สภำพครอบครัวมีรำยได้ต่ ำ   ผู้ปกครองมีกำรศึกษำต่ ำกว่ำปริญญำตรี 
 
 



๑๑ 
 

7.  สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา (ข้อมูลนักเรียนสิ้นปีกำรศึกษำ) 

ชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ 
ห้องสมุด ห้องสหกรณ์ ห้องวิทยำศำสตร์ ห้องคอมพิวเตอร ์ ห้องพยำบำล 

คน/ครั้ง ร้อยละ คน/ครั้ง ร้อยละ คน/ครั้ง ร้อยละ คน/ครั้ง ร้อยละ คน/ครั้ง ร้อยละ 

ป.๑ 65 55 84.61 65 100 - - 65 100 2 2.57 
ป.๒ 54 50 92.59 54 100 27 50.00 54 100 3 5.39 
ป.๓ 58 54 93.10 56 96.55 56 96.55 56 96.55 12 20.56 
ป.๔ 55 55 100 55 100 55 100 55 100 16 29.77 
ป.๕ 67 67 100 67 100 67 100 67 100 19 27.86 
ป.๖ 61 61 100 61 100 61 100 61 100 9 13.85 
รวม 360 342 95.00 358 99.44 266 73.89 358 99.44 61 16.94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรยีนรู้ภายในโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕62 
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๑๒ 
 

ชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภำยนอกสถำนศึกษำ 

วัดรังสิต 
องค์กำรพิพิธภัณฑ์

วิทยำศำสตร์แห่งชำติ 
(อพวช.)   

ค่ำยลูกเสือรัศมีแคมป์  
อ ำเภอแก่งคอย   
จังหวัดสระบุรี 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
ป.๑ 65 65 100 64 98.46 - - 
ป.๒ 54 54 100 53 98.15 - - 
ป.๓ 58 56 96.55 56 96.55 - - 
ป.๔ 55 55 100 55 100 50 90.91 
ป.๕ 67 67 100 67 100 63 94.03 
ป.๖ 61 61 100 61 100 54 88.52 
รวม 360 358 99.44 356 98.89 167 46.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรยีนรู้ภายนอกโรงเรยีน  ปีการศึกษา ๒๕62 
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๑๓ 
 

8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ ก ำหนดกรอบโครงสร้ำงเวลำเรียน ดังนี้ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำเรียน 

ระดับประถมศึกษำ 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ภำษำไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศำสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยำศำสตร์ 120 12๐ ๘๐ 120 12๐ ๘๐ 
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
º ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 
º หน้ำที่พลเมือง 
    วัฒนธรรม และกำรด ำเนินชีวิตในสังคม 
º เศรษฐศำสตร์ 
º ภูมิศำสตร์ 
º ประวัติศำสตร์ 

120 
 

80 
 
 
 

40 

120 
 

80 
 

 
 

40 

120 
 

80 
 

 
 

40 

120 
 

80 
 

 
 

40 

120 
 

80 
 

 
 

40 

120 
 

80 
 

 
 

40 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 40 40 40 80 80 80 
ศิลปะ 20* 20* 40 80 80 80 
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 20* 20* 40 40 40 80 
ภำษำต่ำงประเทศ 120 120 120 80 80 80 

รวมเวลาเรียน 
(พื้นฐาน) 

840 840 840 840 840 840 

• กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
º กิจกรรมแนะแนว 
º กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี 
º กิจกรรมชุมนุม 
º กิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์ 

120 
40 
40 
30 
10 

120 
40 
40 
30 
10 

120 
40 
40 
30 
10 

120 
40 
40 
30 
10 

120 
40 
40 
30 
10 

120 
40 
40 
30 
10 

• รำยวิชำเพ่ิมเติม 
หน้ำที่พลเมือง (บูรณำกำร) 
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 

120 
๔๐ 
80 

120 
๔๐ 
80 

120 
๔๐ 
80 

120 
๔๐ 
80 

120 
๔๐ 
80 

120 
๔๐ 
80 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐8๐ ๑,๐8๐ ๑,๐8๐ ๑,๐8๐ ๑,๐8๐ ๑,๐8๐ 
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9. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2  
9.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มผีลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 65  0  0 1 1 5 5 20 33 58 89.23 
คณิตศาสตร ์ 65 0 1  0 3 2 2 15 42 59 90.77 
วิทยาศาสตร ์ 65 0 1  0 1  0 8 14 41 63 96.92 
สังคมศึกษา ฯ 65 0  0  0 2  0 5 19 39 63 96.92 
ประวัติศาสตร์ 65 0 0 0 2 2 6 16 39 61 93.85 
สุขศึกษาและพลศึกษา 65 0 0 0 2 2 4 13 44 61 93.85 
ศิลปะ 65 0 0 0  0  0 6 18 41 65 100.00 
การงานอาชีพฯ 65 0  0 1 1  0 2 19 42 63 96.92 
ภาษาตา่งประเทศ 65 0  0 3 3 5 12 16 26 54 83.08 
รายวิชาเพิ่มเติม...... 
หน้าที่พลเมือง  

 
65 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
4 

 
6 

 
54 

 
43 

 
66.15 

ภาษาอังกฤษฯ 65 0 1 3 1 7 12 14 27 53 81.54 
รวม ๙๒.๘๗ 
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แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มผีลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 54 0 1  0 5 3 5 12 28 45 83.33 
คณิตศาสตร ์ 54 0 1 1 4 7 6 10 25 41 75.93 
วิทยาศาสตร ์ 54 0 3 2  0 4 9 15 21 45 83.33 
สังคมศึกษา ฯ 54 0  0 0  4 2  0 11 37 48 88.89 
ประวัติศาสตร์ 54 0  0  0 1 1 5 13 34 52 96.30 
สุขศึกษาและพลศึกษา 54 0  0 1 0  4 3 12 34 49 90.74 
ศิลปะ 54 0  0 0 1 2 5 5 41 51 94.44 
การงานอาชีพฯ 54 0  0 2 2 1 6 11 32 49 90.74 
ภาษาตา่งประเทศ 54 0 4 2 5 12 12 8 11 31 57.41 
รายวิชาเพิ่มเติม...... 
หน้าที่พลเมือง  

54 0 0 0 0 2 4 7 41 52 96.30 

ภาษาอังกฤษฯ 54 0 2 3 4 6 9 12 18 39 72.22 
รวม 84.51 
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แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มผีลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 56  0  0 2 4 5 1 5 39 45 80.36 
คณิตศาสตร ์ 56 0  0  0 7 8 3 6 32 41 73.21 
วิทยาศาสตร ์ 56 0 1 1 2 5 9 15 23 47 83.93 
สังคมศึกษา ฯ 56 0  0  0 2 6 6 12 30 48 85.71 
ประวัติศาสตร์ 56 0 2 3  0 3 9 11 28 48 85.71 
สุขศึกษาและพลศึกษา 56 0 1 2 1 2 6 11 33 50 89.29 
ศิลปะ 56 0  0 0   0 1 7 7 41 55 98.21 
การงานอาชีพฯ 56 0 1  0 3 2  0 7 43 50 89.29 
ภาษาตา่งประเทศ 56 0 1 2 5 7 13 5 23 41 73.21 
รายวิชาเพิ่มเติม...... 
หน้าที่พลเมือง  

56  0  0 0  0  1 2 6 47 55 98.21 

ภาษาอังกฤษฯ 56 0  0 1 3 8 16 8 20 44 78.57 
รวม 85.06 
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แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 . จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มผีลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 55  0 4 5 3 5 11 7 20 38 69.09 
คณิตศาสตร ์ 55  0 4 3 9 11 8 8 12 28 50.91 
วิทยาศาสตร ์ 55  0 0  1 6 7 11 10 20 41 74.55 
สังคมศึกษา ฯ 55  0 5 3 5 6 9 11 16 36 65.45 
ประวัติศาสตร์ 55  0 1 4 11 19 8 6 6 20 36.36 
สุขศึกษาและพลศึกษา 55  0  0 0  0  3 11 7 34 52 94.55 
ศิลปะ 55  0  0  0  0 6 6 17 26 49 89.09 
การงานอาชีพฯ 55  0 3  0 5 6 14 13 14 41 74.55 
ภาษาตา่งประเทศ 55  0  0 2 6 9 13 14 11 38 69.09 
รายวิชาเพิ่มเติม...... 
หน้าที่พลเมือง  55 0 3 0 4 10 5 13 20 38 69.09 

ภาษาอังกฤษฯ 55  0  0 3 6 4 15 9 18 42 76.36 
รวม 69.92 
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แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มผีลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 67 0 4 2 7 10 10 10 24 44 65.67 
คณิตศาสตร ์ 67 0 1 10 14 13 12 4 13 29 43.28 
วิทยาศาสตร ์ 67 0 0 1 3 5 14 19 25 58 86.57 
สังคมศึกษา ฯ 67 0 2 5 10 13 15 8 14 37 55.22 
ประวัติศาสตร์ 67 0 6 17 7 12 8 7 10 25 37.31 
สุขศึกษาและพลศึกษา 67 0 1 2 9 10 16 15 14 45 67.16 
ศิลปะ 67 0 0 0 1 5 9 12 40 61 91.04 
การงานอาชีพฯ 67 0 1 2 3 5 15 18 23 56 83.58 
ภาษาตา่งประเทศ 67 0 0 1 6 12 22 9 17 48 71.64 
รายวิชาเพิ่มเติม...... 
หน้าที่พลเมือง  

67 0 0 0 5 8 16 16 22 54 80.60 

ภาษาอังกฤษฯ 67 0 0 1 6 12 22 9 17 48 71.64 
รวม 66.76 
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แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2562 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มผีลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 61  0 1 5 8 10 11 8 18 37 60.66 
คณิตศาสตร ์ 61  0 4 8 8 12 11 4 14 29 47.54 
วิทยาศาสตร ์ 61  0 1 4 7 8 12 15 14 41 67.21 
สังคมศึกษา ฯ 61  0 1 3 8 7 13 12 17 42 68.85 
ประวัติศาสตร์ 61  0 5 3 6 9 9 7 22 38 62.30 
สุขศึกษาและพลศึกษา 61  0  0 3 0  7 8 11 32 51 83.61 
ศิลปะ 61  0  0 1 1 1 7 17 34 58 95.08 
การงานอาชีพฯ 61  0 1 0  1 10 10 11 28 49 80.33 
ภาษาตา่งประเทศ 61  0 2 2 9 8 16 10 14 40 65.57 
รายวิชาเพิ่มเติม...... 
หน้าที่พลเมือง  

61 0 0 1 3 5 15 14 23 52 85.25 

ภาษาอังกฤษฯ 61  0 2 1 8 8 17 7 18 42 68.85 
รวม 71.39 
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แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2562 
 

รายวิชา 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็น

ร้อยละ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ภาษาไทย 58 45 45 38 44 37 74.58 
คณิตศาสตร์ 59 41 41 28 29 29 63.41 
วิทยาศาสตร์ 63 45 47 41 58 41 82.40 
สังคมศึกษาฯ 63 48 48 36 37 42 76.54 
ประวัติศาสตร์ 61 52 48 20 25 38 68.16 
สุขศึกษาและพลศึกษา 61 49 50 52 45 51 86.03 
ศิลปะ 65 51 55 49 61 58 94.69 
การงานอาชีพ 63 49 50 41 56 49 86.03 
ภาษาต่างประเทศ 54 31 41 38 48 40 70.39 
หน้าที่พลเมือง (เพ่ิมเติม) 43 52 55 38 54 52 82.12 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (เพ่ิมเติม) 53 39 44 42 48 42 74.86 
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แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2562 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 
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9.2  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ป.1 65 55 84.62 10 15.38 - - - - 
ป.2 54 47 87.04 7 12.96 - - - - 
ป.3 56 46 82.14 10 17.86 - - - - 
ป.4 55 34 61.82 21 38.18 - - - - 
ป.5 67 56 83.58 11 16.42 - - - - 
ป.6 61 59 96.72 2 3.28 - - - - 

รวม/เฉลี่ย 358 297 82.96 61 17.04 - - - - 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ปีการศึกษา 2562 
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22 
 

9.3  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ป.1 65 55 84.62 10 15.38 - - - - 
ป.2 54 37 68.52 15 27.78 2 3.70 - - 
ป.3 56 34 60.71 22 39.29 - - - - 
ป.4 55 19 34.55 33 60.00 3 5.45 - - 
ป.5 67 34 50.75 33 49.25 - - - - 
ป.6 61 28 45.90 32 52.46 1 1.64 - - 

รวม/เฉลี่ย 358 207 57.82 145 40.50 6 1.68 - - 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ปีการศึกษา 2562 
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ประถมศึกษาปีท่ี 1 ประถมศึกษาปีท่ี 2 ประถมศึกษาปีท่ี 3 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ประถมศึกษาปีท่ี 5 ประถมศึกษาปีท่ี 6 
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9.4  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ป.1 65 65 100 - - 
ป.2 54 54 100 - - 
ป.3 56 56 100 - - 
ป.4 55 55 100 - - 
ป.5 67 67 100 - - 
ป.6 61 61 100 - - 

รวม/เฉลี่ย 358 358 100 - - 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ปีการศึกษา 2562 
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ประถมศึกษาปีท่ี 4 ประถมศึกษาปีท่ี 5 ประถมศึกษาปีท่ี 6 
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9.5  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 

ระดับชั้น 

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น

ทั้ง
หม

ด 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
ตามแนวทางการพัฒนาที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 

ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

ความสามารถ          
ในการคิด 

ความสามารถ   
ในการแก้ปัญหา 

ความสามารถ         
ในการใช้ทักษะ

ชีวิต 

ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ป.๑ 65 65 100 65 100 65 100 65 100 65 100 
ป. ๒ 54 54 100 48 88.89 45 83.33 53 98.15 53 98.15 
ป. ๓ 56 46 82.14 43 76.79 48 85.71 56 100 46 82.14 
ป.๔ 55 52 94.55 46 83.64 47 85.45 52 94.55 53 96.36 
ป.๕ 67 66 98.51 66 98.51 67 100 65 97.01 65 97.01 
ป.๖ 61 60 98.36 60 98.36 60 98.36 60 98.36 60 98.36 
รวม/
เฉลี่ย 385 343 89.09 328 85.19 332 86.23 351 91.17 342 88.83 

 
แผนภูมิสรุปร้อยละผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

ปีการศึกษา 2562 
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100 100 100 100 100 100 
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83.33 

98.15 98.15 

82.14 
76.79 

85.71 

100 

82.14 

94.55 

83.64 
85.45 

94.55 96.36 
98.51 98.51 100 97.01 97.01 98.36 98.36 98.36 98.36 98.36 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ประถมศึกษาปีท่ี 2 ประถมศึกษาปีท่ี 3 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ประถมศึกษาปีท่ี 5 ประถมศึกษาปีท่ี 6 
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9.6 ผลการประเมินความสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงานปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

ชั้น 
จ านวน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน 
ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ป.๑ 65 59 90.77 6 9.23 - - - - - - 
ป.๒ 54 45 83.33 8 14.82 1 1.85 - - - - 
ป.๓ 56 23 41.07 23 41.07 10 17.86 - - - - 
ป.๔ 55 35 63.64 18 32.73 2 3.63 - - - - 
ป.๕ 67 27 40.30 38 56.72 2 2.98 - - - - 
ป.๖ 61 35 57.38 25 40.98 1 1.64 - - - - 
รวม 358 224 62.57 118 32.96 16 4.47 - - - - 
 
 

แผนภูมิสรุปร้อยละผลการประเมินความสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
ปีการศึกษา 2562 
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41.07 

63.64 

40.30 
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9.23 
14.82 

41.07 

32.73 

56.72 

40.98 

0 1.85 

17.86 

3.63 2.98 1.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ดีเยี่ยม ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
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10.  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง 
 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยทีม่ีผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 

ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ระดับดีขึ้นไป  ปีการศึกษา 2562  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยทีม่ีผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 

ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ระดับดีขึ้นไป  ปีการศึกษา 2562  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยทีม่ีผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 

ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ระดับดีขึ้นไป  ปีการศึกษา 2562  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
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11.  ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ 
ประเด็น ผลการประเมิน 

11.1 ผลการประเมินการอ่านออก
เสียง 

 

      11.1.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการประเมินการอ่านออกเสียง 
ปีการศึกษา 2562  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      11.1.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการประเมินการอ่านออกเสียง 
ปีการศกึษา 2562  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

      11.1.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการประเมินการอ่านออกเสียง 
ปีการศึกษา 2562  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

90.00 
81.54 

7.14 
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1.43 6.15 1.43 0.00 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
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ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

90.00 
100.00 

8.00 
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
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ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

94.64 98.08 

5.36 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
      11.1.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการประเมินการอ่านออกเสียง 

ปีการศกึษา 2562  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      11.1.5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการประเมินการอ่านออกเสียง 
ปีการศกึษา 2562  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      11.1.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการประเมินการอ่านออกเสียง 
ปีการศกึษา 2562  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

88.24 
82.00 

7.84 
14.00 
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

95.45 98.46 

3.03 1.54 1.52 0.00 0.00 0.00 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

71.93 

98.21 

22.81 

1.79 5.26 0.00 0.00 0.00 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
11.2 ผลการประเมินการอ่านรู้เรื่อง  
      11.2.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการประเมินการอ่านรู้เรื่อง 

ปีการศกึษา 2562  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      11.2.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการประเมินการอ่านรู้เรื่อง 
ปีการศกึษา 2562  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      11.2.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการประเมินการอ่านรู้เรื่อง 
ปีการศกึษา 2562  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
      11.2.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการประเมินการอ่านรู้เรื่อง 

ปีการศกึษา 2562  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      11.2.5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการประเมินการอ่านรู้เรื่อง 
ปีการศกึษา 2562  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      11.2.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการประเมินการอ่านรู้เรื่อง 
ปีการศกึษา 2562  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

19.70 

46.15 
42.42 

50.77 

31.82 

3.08 6.06 
0.00 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

8.77 

25.00 

38.60 

66.07 

47.37 

8.93 5.26 
0.00 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
11.3 ผลการประเมินการเขียนค า  
      11.3.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการประเมินการเขียนค า 

ปีการศกึษา 2562  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      11.3.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการประเมินการเขียนค า 
ปีการศกึษา 2562  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      11.3.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการประเมินการเขียนค า 
ปีการศกึษา 2562  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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32 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
11.4 ผลการประเมินการเขียนเรื่อง  
      11.4.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการประเมินการเขียนเรื่อง 

ปีการศกึษา 2562  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      11.4.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการประเมินการเขียนเรื่อง 
ปีการศกึษา 2562  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      11.4.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการประเมินการเขียนเรื่อง 
ปีการศกึษา 2562  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
      11.4.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการประเมินการเขียนเรื่อง 

ปีการศกึษา 2562  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      11.4.5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการประเมินการเขียนเรื่อง 
ปีการศกึษา 2562  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      11.4.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการประเมินการเขียนเรื่อง 
ปีการศกึษา 2562  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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12.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ประจำปีการศึกษา 2562 
 

รายวิชา 
จำนวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อยละ 
จำนวนร้อยละของนักเรียนทีไ่ดร้ะดับ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ภาษาไทย 55 46.31 11.78 46.31 1.82 89.09 9.09 
คณิตศาสตร ์ 55 30.09 14.29 30.09 14.55 80.00 5.45 
วิทยาศาสตร ์ 55 31.00 12.28 31.00 18.18 80.00 1.82 

ภาษาตา่งประเทศ 55 28.14 8.65 28.14 7.27 92.73 0.00 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด  คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 46.31 30.09 31.00 28.14 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 50.62 34.10 36.70 38.46 

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. 47.95 31.60 34.30 30.86 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 

 
 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562   

 
 
 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ

46.31

30.09 31.00
28.14

50.62

34.10
36.70 38.46

47.95
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2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562  

 
แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561 – 2562  
 

 
 
13.  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   
ปีการศึกษา 2562 
 

1) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) จำแนกตาม 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยระดับ
ศึกษาธิการภาค คะแนนเฉลีย่ระดับสังกัด สพฐ. และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ระดับ/รายวิชา ด้านการอ่านออกเสียง ด้านการอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน 

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 79.25 88.61 83.93 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 60.01 65.32 62.67 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 66.51 68.67 67.65 

คะแนนเฉลี่ยระดับศึกษาธิการภาค 74.93 76.64 75.79 
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. 67.49 72.51 70.00 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66 
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2562  ระดับดีขึ้นไป 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละของการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562  ระดับดีขึ้นไป 
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ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด สพฐ.2 ระดับประเทศ
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3) เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2561 - 2562   

 
แผนภูมิแสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 – 2562 
 

 
 

14.  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจำปีการศึกษา 2562 
 
 1) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (NT) ประจำปีการศึกษา 
2562 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) 
การประเมิน จำนวนคน คะแนน

เฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
เฉลี่ย 

ร้อยละ 
จำนวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 
ด้านภาษา 52 44.82 16.58 44.82 23.07 38.46 28.84 9.61 

ด้านคิดคำนวณ 52 39.59 18.73 39.59 28.84 38.46 26.92 5.76 
รวม

ความสามารถทั้ง 
2 ด้าน 

52 42.21 32.51 42.21 23.07 42.30 32.69 1.92 
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แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน 
ของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 

จำแนกตามระดับคุณภาพ 
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ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค สังกัด ระดับประเทศ
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 2) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 
 
  2.1) เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562  

ความสามารถ ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษาไทย 54.45 44.82 - 9.63 
ด้านคณิตศาสตร์ 46.97 39.59 - 7.38 
ด้านเหตุผล 48.49   
รวมทุกด้าน 50.07 42.21 - 7.86 

 

 
แผนภูมิแสดงผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 – 2562 
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2.2) เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 – 2562 จำแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ 
 

ความสามารถด้านภาษา (Literacy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) 
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15. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกลุ่ม

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา กลุ่มที่ 3 

โรงเรียนวัดเปรมประชากร
และสพป.ปทุมธานี เขต 1 

 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต่อต้านยา  
เสพติดเทศบาลต าบลหลักหก 

โรงเรียนวัดนาวงและ
เทศบาลต าบลหลักหก 

ผู้บริหาร (ระบุชื่อ) - - 
ครู (ระบุชื่อ)   
นางสาววิยะดา  ใจอิ่มสิน 
นางสาวณัฏฐ์กันย์  นวลสนอง 

ครูดีไม่มีอบายมุข วันครูแห่งชาติ พุทธศักราช  
2563  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
นางสาววรรณวรางค์  เกตุจุนา เหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 

(การเขียนเรียงความ) ป.4 – 6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางจิตรอารีย์  มรกตศรีวรรณ 
 

เหรียญทอง การแข่งขันท่องอาขยานท านอง
เสนาะ ป.4 - 6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 
นางสาววรรณวรางค์  เกตุจุนา 
นางจิตรอารีย์  มรกตศรีวรรณ 
 

เหรียญทอง การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย 
(ค าคมเดิม)  ป.4 - 6  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 
นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน 
นางสาวธิศชารัตน์  สาลีราช 

เหรียญทอง  การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show)  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

นางสาวศิริลักษณ์  สกุลไทย เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ป.4 – 6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที ่69    

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 
นางสุกฤตา  เจริญชีพ 
นางจิตรอารีย์  มรกตศรีวรรณ 

เหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง 
ป.4 - 6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 
นางสาววรรณวรางค์  เกตุจุนา 
นางจิตรอารีย์  มรกตศรีวรรณ 

เหรียญเงิน การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กลอนสี่ (4 บท) ป.4 – 6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน เหรียญเงิน  การแข่งขันเครื่องร่อนนาน   ส านักงานเขตพ้ืนที่
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวอ าไพรวรรณ  บุญคุง ปล่อยด้วยมือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 
นางสาววิยะดา  ใจอิ่มสิน 
นางสาวณัฏฐ์กันย์  นวลสนอง 

เหรียญเงิน  การประกวดเพลงคุณธรรม   
ป.1 - 3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 
นางสาววิยะดา  ใจอิ่มสิน 
นางสาวณัฏฐ์กันย์  นวลสนอง 
 

เหรียญเงิน  การประกวดมารยาทไทย   
ป.1 - 3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 
นางสาวณัฏฐ์กันย์  นวลสนอง 
นางสมถวิล  เสรีเจริญกิจ 

เหรียญเงิน  การประกวดมารยาทไทย   
ป.4 - 6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 
นางบุษยา  โล่ด ารงรัตน์ 
 

เหรียญเงิน  การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1 - 6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

นางบุษยา  โล่ด ารงรัตน์ 
 

เหรียญเงิน  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง  ป.1 - 6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

นางสาวอัจฉราภรณ์  ภิมาลย์ 
 

เหรียญเงิน  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ป.1 – 3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

นายณัฐพล  อ าพันแสง 
นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน 

เหรียญเงิน  การแข่งขันการใช้โปรแกรม
น าเสนอ (Presentation)  ป.4 - 6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

นายณัฐพล  อ าพันแสง 
นางสุกฤตา  เจริญชีพ 

เหรียญเงิน  การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ป.4 - 6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

นางสาวรติกร  คัมภิรานนท์ 
นางวิดาวรรณ  ธีระภัทรานันท์ 

 

เหรียญเงิน  การปั้นดินน้ ามัน ปฐมวัย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวนฤมล  คงวุ่น 
นางสาวกนกทิพย์  ศรีสมพงษ์ 

เหรียญเงิน  การสร้างภาพด้วยการฉีก  ตัด  
ปะ กระดาษ ปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 
นางเจริญศรี  สุพรรณสาร เหรียญทองแดง  การแข่งขันคัดลายมือสื่อ

ภาษาไทย ป.1 - 3  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 
นายพงศกรณ์  เชื้อโฮม เหรียญทองแดง  การแข่งขันเวทคณิต        

ป.4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 
นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน 
นายณัฐพล  อ าพันแสง 

เหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องร่อน 
ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 – 6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

นางสาวอ าไพรวรรณ  บุญคง 
นางสาวธิศชารัตน์  สาลีราช 

เหรียญทองแดง การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4 - 6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

นางสาวอ าไพรวรรณ  บุญคง 
นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน 
 

เหรียญทองแดง การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ป.1 - 6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

นางสุกฤตา  เจริญชีพ เหรียญทองแดง การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1 – 6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

นางสาวมนฑกร  ปิยะมาตย์ เหรียญทองแดง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ป.4 – 6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

นางสาวพรพิมล  ผึ่งกัน 
นางสมถวิล  เสรีเจริญกิจ 
นายณัฐพล  อ าพันแสง 

เหรียญทองแดง การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรง
ตัวและโยนบอล ป.1 – 3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

นางจิตรอารีย์  มรกตศรีวรรณ เข้าร่วม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ป.4 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 
  



44 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางเจริญศรี สุพรรณสาร เข้าร่วม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การ

เขียนเรื่องจากภาพ) งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

นางสาวสิทธการย์  เทียบศรี เข้าร่วม การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ป.4 – 6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

นางสาวสิทธการย์  เทียบศรี เข้าร่วม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4 – 6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

นายพงศกรณ์  เชื้อโฮม เข้าร่วม การแข่งขันซูโดกุ ป.1 – 6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

นางสาวน้ าอ้อย  ชื่นยินดี 
นางสาวอ าไพรวรรณ  บุญคง 

เข้าร่วม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ป.1 - 6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

นางสาวน้ าอ้อย  ชื่นยินดี เข้าร่วม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี   
ป.1 - 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

นางสาวน้ าอ้อย  ชื่นยินดี เข้าร่วม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี   
ป.4 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

นางสาวมนฑกร  ปิยะมาตย์ 
นางสาวศิริลักษณ์  สกุลไทย 

เข้าร่วม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร์ด) ป.1 – 6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

นายณัฐพล  อ าพันแสง 
นางสุกฤตา  เจริญชีพ 

เข้าร่วม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1 - 3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

นางสาววรรณวรางค์ เกตุจุนา ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันภาษาไทย เขียน
ตามค าบอก ระดับชั้น ป.4-6 งานเปิดบ้าน
วิชาการ Check in 1 วัน มหัศจรรย์ในนาวง 

โรงเรียนวัดนาวง อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 

นางสาววิยะดา ใจอ่ิมสิน ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันคณิต ระดับชั้น 
ป.1-3 คิดเลขเร็ว งานเปิดบ้านวิชาการ 
Check in 1 วัน มหัศจรรย์ในนาวง 

โรงเรียนวัดนาวง อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 

นายณัฐพล  อ าพันแสง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรม
น าเสนอระดับชั้น  ป.1-3  งานเปิดบ้าน
วิชาการ Check in 1 วัน มหัศจรรย์ในนาวง 

โรงเรียนวัดนาวง อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวพรพิมล ผึ่งกัน   
นางสาวอ าไพรวรรณ บุญคง 
 

รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขัน
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 
งานเปิดบ้านวิชาการ Check in 1 วัน 
มหัศจรรย์ในนาวง 

โรงเรียนวัดนาวง อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 

นายพงศกรณ์ เชื้อโฮม 
 

รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันคิด
เลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-6 งานเปิดบ้าน
วิชาการ Check in 1 วัน มหัศจรรย์ในนาวง 

โรงเรียนวัดนาวง อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 

นางสาวน้ าอ้อย ชื่นยินดี รองชนะเลิศอันดับ 1  กิจกรรมการแข่งขัน
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น  
ป.4-6 งานเปิดบ้านวิชาการ Check in 1   
วันมหัศจรรย์ในนาวง 

โรงเรียนวัดนาวง อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 

นางสาวมนฑกร ปิยะมาตย์ รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขัน
Spelling Bee ภาษาอังกฤษ  ระดับชั้น     
ป.4-6 งานเปิดบ้านวิชาการ Check in 1   
วันมหัศจรรย์ในนาวง 

โรงเรียนวัดนาวง อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 

นายณัฐพล  อ าพันแสง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขัน
การใช้โปรแกรมน าเสนอระดับชั้น  ป.4-6  
งานเปิดบ้านวิชาการ Check in 1 วัน 
มหัศจรรย์ในนาวง 

โรงเรียนวัดนาวง อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 

นักเรียน (ระบุชื่อ)   

เด็กหญิงณัฐพร  ตลับเพชร เหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
(การเขียนเรียงความ) ป.4 – 6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงรมมิดา  สายะเสวี เหรียญทอง การแข่งขันท่องอาขยานท านอง
เสนาะ ป.4 - 6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 
เด็กหญิงประวีณา  ฤทธิ์มหันต์ 
เด็กหญิงรัตติกาล  สีสัน 

เหรียญทอง การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย 
(ค าคมเดิม)  ป.4 - 6  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 
เด็กหญิงชยาภรณ์  เหมือนเมือง 
เด็กชายต้นตระการ  นารี 
เด็กหญิงอิสชญา  จันทาอิทธิ 

เหรียญทอง  การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show)  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

เดก็หญิงณัฐธิดา  ไชยธรรม เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ป.4 – 6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69    

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายมินฮวง อวง 
เด็กหญิงศรุตยา  สายยศ 
เด็กหญิงเพ็ญประภา  ลาพันธ์ 

เหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง 
ป.4 - 6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 
เด็กหญิงชัญญา  สีโห้มี 
เด็กหญิงพันธิตรา  เกิดสูง 

เหรียญเงิน การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กลอนสี่ (4 บท) ป.4 – 6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

เด็กชายพัฒนจิรา  แย้มกลีบ 
เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วศรีนวน 

เหรียญเงิน  การแข่งขันเครื่องร่อนนาน   
ปล่อยด้วยมือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 
เด็กหญิงปราณปรียา  หินอ่อน 
เด็กชายปัณวิทย์  นิลก าแหง 
เด็กหญิงพรทิพย์  สงวนกลิ่น 
เด็กชายเกริกเกียรติ  นาคใหญ่ 
เด็กหญิงเอวิกา  จิตรีธรรม 

เหรียญเงิน  การประกวดเพลงคุณธรรม   
ป.1 - 3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

เด็กชายนพดล  ใจสุข 
เด็กหญิงปรียาภัทร สุทธิพงศ์
วิรัช 

เหรียญเงิน  การประกวดมารยาทไทย   
ป.1 - 3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 
เด็กชายจักรภัทร  โพธิ์จิ๋ว 
เด็กหญิงนวรัตน์  เอี่ยมนิ่ม 

เหรียญเงิน  การประกวดมารยาทไทย   
ป.4 - 6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 
เด็กหญิงมณีรัตน์  คันตะลี เหรียญเงิน  การแข่งขันขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1 - 6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

เด็กหญิงมาลินี  ศรีอินกิจ เหรียญเงิน  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง  ป.1 - 6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

เด็กชายพีรวัส  กิมซือ เหรียญเงิน  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ป.1 – 3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

เด็กชายชาญศักดิ์  ศรีบุญเรือง 
เด็กชายภูธนัตถ์  แท่งทอง 

เหรียญเงิน  การแข่งขันการใช้โปรแกรม
น าเสนอ (Presentation)  ป.4 - 6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายพงศกร  ฝึกฝน 
เด็กชายพรชัย  สาทิพจันทร์ 

เหรียญเงิน  การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ป.4 - 6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

เด็กหญิงรมิตา  มะลิวัลย์ 
เด็กหญิงสุพิชชา  สีสัน 
เด็กชายอุกฤษฎ์  มูลามัญ 

เหรียญเงิน  การปั้นดินน้ ามัน ปฐมวัย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 
เด็กชายธนภัทร  นาคใหญ่
เด็กหญิงนริศรา  เหมือนเมือง 
เด็กหญิงอริศรา  พรหมจันทร์ 

เหรียญเงิน  การสร้างภาพด้วยการฉีก  ตัด  
ปะ  กระดาษ ปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 
เด็กหญิงมินท์ธิตา  ระงับทุกข์ เหรียญทองแดง  การแข่งขันคัดลายมือสื่อ

ภาษาไทย ป.1 - 3  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 
เด็กหญิงบุญญาลักษณ์ แววสี
งาม 

เหรียญทองแดง  การแข่งขันเวทคณิต        
ป.4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 
เด็กชายบรรณวัชร  มีเรือง 
เด็กชายอรรถภูมิ  เอ่ียมนิ่ม 

เหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องร่อน 
ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 – 6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

เด็กหญิงธันยพร  เหลืองสวัสดิ์ 
เด็กหญิงสุกัญญา  ธรรมลักษมี 
เด็กชายเจษฎา  พวงโต 

เหรียญทองแดง การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4 - 6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  ศรีมาลา 
เด็กหญิงโสภิดา  ล้อมเพชร
พลอย 

เหรียญทองแดง การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ป.1 - 6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

เด็กชายมงคลชัย  คุ้มครอง เหรียญทองแดง การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1 – 6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

เด็กหญิงจุฑามาศ กิตติโชติพันธ์ เหรียญทองแดง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromput Speech) ป.4 – 6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายธนรัฐ ดอนแดนปิ่น 
เด็กชายปัณวิทย์ นิลก าแหง 
เด็กหญิงพรชนก โพธิ์สองชั้นส 
เด็กหญิงภัทรสุดา  บุญยะเพ่ิม 
เด็กชายเติมพล  เดชป้อมหา 
เด็กหญิงเมธาวี  หลังคา 

เหรียญทองแดง การแข่งขันผูกเงื่อน เดินตรง
ตัวและโยนบอล ป.1 – 3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

เด็กหญิงศรัญย์พร  ธรรมสะดวก เข้าร่วม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ป.4 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

เด็กหญิงสุชาภัคร  ทัพโชติ เข้าร่วม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การ
เขียนเรื่องจากภาพ) งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

เด็กหญิงวิชิตา  ราชปู่ชัย เข้าร่วม การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ป.4 – 6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

เด็กชายวาทิตย์  เหลืองสวัสดิ์ เข้าร่วม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4 – 6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

เด็กชายพงศกร  ท านุ เข้าร่วม การแข่งขันซูโดกุ ป.1 – 6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

เด็กชายกิตติศักดิ์  เฉยแหวน 
เด็กชายพงศกร  สุทธิพงศ์วิรัช 

เข้าร่วม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ป.1 - 6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

เด็กชายทีฆายุ  เอ่ียมนิ่ม เข้าร่วม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี   
ป.1 - 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

เด็กหญิงวิภาดา  โสดาโคตร เข้าร่วม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี   
ป.4 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

เด็กชายฐิติสุทธิ์  จุ้ยม่วงศรี 
เด็กชายธฤตวัน  จันพิลา 

เข้าร่วม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร์ด) ป.1 – 6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 

เด็กชายพงศธร  สัมฤทธิ์ 
เด็กชายไกรวิทย์  ช่อผกา 

เข้าร่วม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1 - 3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงประวีณา  ฤทธิ์มหันต์ 
เด็กหญิงรัตติกาล  สีสัน 

ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันภาษาไทย เขียน
ตามค าบอก ระดับชั้นป.4-6 งานเปิดบ้าน
วิชาการ Check in 1 วัน มหัศจรรย์ในนาวง 

โรงเรียนวัดนาวง อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 

เด็กชายมงคลชัย  คุ้มครอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันคณิต ระดับ
ชั้นป.1-3 คิดเลขเร็ว งานเปิดบ้านวิชาการ 
Check in 1 วัน มหัศจรรย์ในนาวง 

โรงเรียนวัดนาวง อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 

เด็กชายไกรวิชญ์  ช่อผกา 
เด็กชายพงศธร  สัมฤทธิ์ 
 

ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรม
น าเสนอระดับชั้น  ป.1-3  งานเปิดบ้าน
วิชาการ Check in 1 วัน มหัศจรรย์ในนาวง 

โรงเรียนวัดนาวง อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 

เด็กหญิงวิชิตา ราชปู่ชัย 
เด็กหญิงชยาภรณ์ เหมือนเมือง 
เด็กหญิงอิสชญา  จันทาอิทธิ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขัน
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 
งานเปิดบ้านวิชาการ Check in 1 วัน 
มหัศจรรย์ในนาวง 

โรงเรียนวัดนาวง อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 

เด็กชายวาทิตย์  เหลืองสวัสดิ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันคิด
เลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-6 งานเปิดบ้าน
วิชาการ Check in 1 วัน มหัศจรรย์ในนาวง 

โรงเรียนวัดนาวง อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 

เด็กชายกิตติศักดิ์ เฉยแหวน 
เด็กชายพงศกร สุทธิพงศ์วิรัช 

รองชนะเลิศอันดับ 1  กิจกรรมการแข่งขัน
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น  
ป.4-6 งานเปิดบ้านวิชาการ Check in 1 วัน 
มหัศจรรย์ในนาวง 

โรงเรียนวัดนาวง อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 

เด็กชายธฤตวัน  จันพิลา รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขัน
Spelling Bee ภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นป.4-
6 งานเปิดบ้านวิชาการ Check in 1 วัน 
มหัศจรรย์ในนาวง 

โรงเรียนวัดนาวง อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 

เด็กชายชาญศักดิ์  ศรีบุญเรือง 
เด็กชายภูธนัตถ์  แท่งทอง 

รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขัน
การใช้โปรแกรมน าเสนอระดับชั้น  ป.4-6  
งานเปิดบ้านวิชาการ Check in 1 วัน 
มหัศจรรย์ในนาวง 

โรงเรียนวัดนาวง อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 
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ส่วนที่ 2  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

1. ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
   โรงเรียนวัดรังสิต ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ตำมกฎกระทรวง กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.  2561  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  มีผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2562 ดังนี้  
 

มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

ระดับคุณภำพ 
ก ำลังพัฒนำ ปำนกลำง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน      
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำร
บริหำรและกำรจัดกำร 

     

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

     

 
โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนวัดรังสิตสง่เสริมให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ โดยกำรด ำเนินงำน/
กิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย ได้แก ่งำนหลักสูตรมีกำรประชุมปฏิบตัิกำรและกำรจัดกำรอบรมกำรจัดท ำหลักสูตร
สถำนศึกษำ ปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตำม
เป้ำหมำยที่ว่ำ “กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ 
สติปัญญำ ควำมรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่ำงมีควำมสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมำยของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
ที่ได้มุ่งพัฒนำให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญำ มีควำมสุข ดังนั้นโรงเรียนวัดรังสิตจึงก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ
ด้ำนคุณภำพผู้เรียนจ ำนวน 2 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและ  2) ด้ำนคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน  ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน 
กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ  มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ และกำรสื่อสำร รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรมีควำมรู้  
ทักษะพ้ืนฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ  ส ำหรับด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด มีจิตส ำนึกแห่งควำมเป็นไทย รู้จัก อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญำไทย ภูมิปัญญำท้องถิ่น และด ำเนินชีวิตตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กำรยอมรับที่
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จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย และมีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและสังคม พร้อมส่งเสริมพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ 
 

2. ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนวัดรังสิต ขอรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง มำตรฐำนที่ 1  ด้ำนคุณภำพผู้เรียน  ดังนี้ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ สรุปผลการ
ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 
      ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการ
คิดค านวณ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่ำเปำ้หมำย 

      ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดี ยอดเยี่ยม สูงกว่ำเปำ้หมำย 

      ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดี ดีเลิศ สูงกว่ำเปำ้หมำย 
      ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการ
สื่อสาร 

ดี ยอดเยี่ยม สูงกว่ำเปำ้หมำย 

      ๕)  มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี ปำนกลำง ต่ ำกว่ำเปำ้หมำย 
      ๖)  มีความรู้  ทักษะพืน้ฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดี ยอดเยี่ยม สูงกว่ำเปำ้หมำย 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
      ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ ดีเลิศ ตำมเป้ำหมำย 
      ๒)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเปน็ไทย ดีเลิศ ดีเลิศ ตำมเป้ำหมำย 
      ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตำมเป้ำหมำย 

      ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ ดีเลิศ ตำมเป้ำหมำย 

ประเด็นภำพควำมส ำเร็จด้ำนคุณภำพผู้เรียนที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง ได้แก่   
1) โครงกำรพัฒนำและสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำ 

กิจกรรมงำนทะเบียนนักเรียนกิจกรรมพัฒนำสื่อและนวัตกรรมครุภัณฑ์เพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนใน
ห้องเรียน กิจกรรมนิเทศภำยในกิจกรรมพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กิจกรรมพัฒนำระบบประกันคุณภำพ
ภำยใน กิจกรรมแนะแนวและปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน- เข้ำค่ำยลูกเสือ-เนตรนำรีส ำรอง 
เข้ำค่ำยลูกเสือ–เนตรนำรีสำมัญ กิจกรรมจัดซื้อหนังสือเรียน 

๒) โครงกำรพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถำนศึกษำ และทักษะชีวิตตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (กิจกรรมเข้ำค่ำยพุทธบุตร)                       
กิจกรรมปลูกฝังควำมเป็นไทย พร้อมค่ำนิยม 12 ประกำร  กิจกรรมวันส ำคัญ ได้แก่ วันไหว้คร ูวันเฉลิม
พระชนมพรรษำสมเด็จพระรำชินี  วันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 
วันแม่แห่งชำติ  วันสถำปนำคณะลูกเสือ/วันมหำธีรรำชเจ้ำ  วันชำติ/วันพ่อแห่งชำติ  วันเด็กแห่งชำติ 
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กิจกรรมอนุรักษ์ควำมเป็นไทย สวมใส่ผ้ำไทย กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง  กิจกรรมผักปลอดสำรพิษ  กิจกรรมขยะเพ่ิมทรัพย์    

๓) โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้งำนอำชีพ 
กิจกรรม English and Asean for Communication กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ๘ กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ และผลกำรทดสอบระดับชำติ  กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภำษำไทยแห่งชำติ กิจกรรมวัน
วิทยำศำสตร์แห่งชำติ  กิจกรรมวันคริสต์มำส  กำรทดสอบระดับชำติ กิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษ
ของนักเรียนด้ำนดุริยำงค์ และด้ำนดนตรีไทย  กิจกรรมกำรแข่งขันทักษะต่ำงๆ และงำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กพิเศษ กิจกรรมแก้ปัญหำกำรอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ของ
นักเรียน  

๔) โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน กิจกรรมพัฒนำห้องนำฏศิลป์  กิจกรรมพัฒนำ
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ กิจกรรมพัฒนำห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์  

๕) โครงกำรห้องสมุดมีชีวิตกิจกรรมพัฒนำห้องสมุดมีชีวิต กิจกรรมยอดนักอ่ำนและสัปดำห์
ห้องสมุด 
 

3. จุดเด่น 
สถำนศึกษำมีกำรวิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและได้ก ำหนดเป็นเป้ำหมำยทำงกำรเรียนโดย

ใช้ข้อมูลฐำน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้ำหมำยคุณภำพนักเรียนให้พัฒนำสูงขึ้น จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
เน้นกำรปฏิบัติ เน้นทักษะในกำรอ่ำน กำรเขียน และนักเรียนให้พัฒนำสูงขึ้น จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
เน้นกำรปฏิบัติ เน้นทักษะในกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดค ำนวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนำเต็มศักยภำพ 
มีกำรจัดแหล่งเรียนรู้ภำยในได้อย่ำงเหมำะสม มีสื่อด้ำนเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนมี สุขภำพกำย 
สุขภำพจิต ดี กล้ำแสดงออก และสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำงมีควำมสุข 

 
4. จุดควรพัฒนา 

 ควรด ำเนินโครงกำรที่ส่งเสริมให้ครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนำกำร 
ด้ำนร่ำงกำย และด้ำนอำรมณ์ จิตใจของเด็ก เพ่ือให้ครูน ำไปจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมกิจกรรมหลักของ 
โรงเรียน หรือจัดโครงกำรเพ่ิมเติม รวมทั้งสำมำรถน ำควำมรู้มำวิเครำะห์ปัญหำ และท ำวิจัยเพื่อหำแนวทำง
ส่งเสริมพัฒนำกำรให้กับเด็ก 

กำรจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขำดกำรปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง  กำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์   แต่ละกลุ่มสำระประสบผลส ำเร็จในระดับหนึ่ง  นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับกำรพัฒนำ
ต่อไป ผลสัมฤทธิ์ระดับชำติ ของนักเรียนยังไม่ผ่ำนเกณฑ์ในหลำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้น
พัฒนำต่อไป 

จัดกิจกรรมด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน ค ำนวณให้กับนักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบควำมก้ำวหน้ำ
และกำรพัฒนำของนักเรียนเป็นรำยบุคคล 

 
5. แนวทาง/แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 1) พัฒนำให้นักเรียนมีทักษะในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณเป็นไปตำม

เกณฑ์ที่โรงเรียนก ำหนดในแต่ระดับชั้น  
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2) พัฒนำให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดจ ำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจำรณำ
อย่ำงรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจ มีกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ
อย่ำงมีเหตุผล   

3) พัฒนำให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรรวบรวมควำมรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและกำรท ำงำนเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ควำมรู้ และประสบกำรณ์มำใช้ในกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

4) พัฒนำให้นักเรียน มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือพัฒนำ
ตนเอง และสังคมในด้ำนกำรเรียนรู้ กำรสื่อสำร กำรท ำงำน อย่ำงสร้ำงสรรค์ และมีคุณธรรม  

5) พัฒนำให้นักเรียน มีควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำจำกพ้ืนฐำนเดิมใน
ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะ  กระบวนกำรต่ำง ๆ รวมทั้งกำรน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

6) พัฒนำให้นักเรียนมีควำมก้ำวหน้ำในผลกำรทดสอบระดับชำติ มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนในกำร
จัดกำรเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษำต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคำรพ
ในกฎกติกำ  

7) พัฒนำให้นักเรียนมีค่ำนิยมและจิตส ำนึกตำมที่สถำนศึกษำมีควำมภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่ำ
ของควำมเป็นไทย มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญำไทย     

8) พัฒนำให้นักเรียน มีกำรรักษำสุขภำพกำย สุขภำพจิต อำรมณ์ และสังคม แสดงออกอย่ำง
เหมำะสมในแต่ละชว่งวัย 
 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 1. กระบวนการพัฒนา 
 ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำเพ่ือให้บรรลุตำมกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรคุณภำพของ
สถำนศึกษำ โรงเรียนวัดรังสิตมีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำ   ผลกำรจัดกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ  โดย
ใช้ข้อมูลฐำนในกำรก ำหนดเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่ำงชัดเจน  ในด ำเนินกำรพัฒนำวิชำกำรที่เน้น
คุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน  ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำทุกกลุ่มเป้ำหมำย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริ ง จัดท ำ
แผนพัฒนำ คุณภำพจัดกำรศึกษำ ด ำเนินงำนพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญ  ทำงด้ำนวิชำชีพ  
ตำมควำมต้องกำรของครูและสถำนศึกษำ   จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำร
เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำร
เรียนรู้ที่เหมำะสมกับสภำพของโรงเรียนวัดรังสิต  
 

2. ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนวัดรังสิต ขอรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและ 

กำรจัดกำร ดังนี้ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ สรุปผลการ
ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน ์ และพันธกิจทีส่ถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตำมเป้ำหมำย 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่ำเปำ้หมำย 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ สรุปผลการ
ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

๒.๓  ด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสุตรสถานศึกษาและทุกกลุม่เป้าหมาย 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่ำเปำ้หมำย 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตำมเป้ำหมำย 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตำมเป้ำหมำย 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตำมเป้ำหมำย 

ประเด็นภำพควำมส ำเร็จด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของโรงเรียนวัดรังสิต  ได้แก่ 
โรงเรียนมีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนก ำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
ควำมต้องกำรของชุมชน  มีระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพอย่ำงเป็นระบบ  วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำร
จัดกำรศึกษำโดยน ำแผนไปปฏิบัติ   ติดตำม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนำงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง มีกำรบริหำรอัตรำก ำลัง  ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีกำร
นิเทศภำยใน  น ำข้อมูลมำใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนในกำรวำงแผน ปรับปรุง  
พัฒนำและร่วมกันรับผิดชอบต่อกำรจัดกำรศึกษำ มีกำรบริหำรจัดกำรเก่ียวกับงำนวิชำกำร รวมถึงกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีกำรส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำครูและบุคลำกรตรงตำมควำม
ต้องกำรและจัดให้มีชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ  มำใช้ในกำรพัฒนำงำนและกำรเรียนรู้ของผู้เรียนจัด
สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ ภำยในและภำยนอกห้องเรียน และสภำพแวดล้อมทำงสังคมที่เอ้ือต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภำพ  มีควำมปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ สนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำร และ  กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับสภำพของโรงเรียน พัฒนำบริกำรด้ำนเทคโนโลยี  
สำรสนเทศ  มีห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำง
เหมำะสม ดังนี้ 

2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
2.๑.1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก ำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนกำร 

ศึกษำ ระดับชำติ และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่นอย่ำงชัดเจน  
2.1.2 มีกำรจัดโครงสร้ำงองค์กร ก ำหนดกฎเกณฑ์ ควบคุมทรัพยำกรต่ำงๆ ท ำงำนร่วมกัน 

เพ่ือบรรลุ เป้ำหมำย โดยกำรก ำหนด อ ำนำจ ภำระหน้ำที่ จัดแบ่งงำน สำยงำน หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ 
กำรปฏิบัติงำน  

2.1.3 มีกำรจัดวำงตัวบุคคลเข้ำปฏิบัติงำน โดยพิจำรณำจำกควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสม 
กับภำระงำน  

2.1.4 กำรท ำงำนของทุกฝ่ำยขององค์กรเป็นไปในทำงที่ส่งเสริมให้เกิดผลส ำเร็จ ตำม 
วัตถุประสงค์ที่ต้องกำร และบรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

2.1.5 มีกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ว่ำเป็นไปตำมแผนที่วำงไว้หรือ ม ี
ข้อบกพร่องใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
2.2.1 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนตำม 
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บทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยพิจำรณำจำก กำรให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำกำรศึกษำ และ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ กำรให้ควำมเห็นชอบรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ ตลอดจน
กำรให้ควำมเห็นชอบกำรแผนงำนเฉพำะกิจตำมวำระเร่งด่วนของสถำนศึกษำ 

๒.2.2 กำรมีแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำระยะ 3 ปี มีกำรก ำหนดกำรมี 
เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์หรือแผนงำนโครงกำรหลักในกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

2.2.3 กำรมีแผนปฏิบัติกำรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำใน 
กำรขับเคลื่อนสถำนศึกษำสู่เป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์และมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

2.2.4 มีกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพ 
สถำนศึกษำอย่ำงชัดเจน 

2.2.5 กำรมีรำยงำนประจ ำปีหรือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำในแต่ละปี 
ที่สะท้อนควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำคุณภำพตำมวิสัยทัศน์ เป้ำหมำยและมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย  

2.3.1 กำรจัดหลักสูตรสถำนศึกษำมีควำมสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น 
พ้ืนฐำน และสำมำรถจัดรำยวิชำได้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้เรียน จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ มีแหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ตลอดจนจัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนและกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพ 

2.3.2 กำรจัดสภำพแวดล้อม และกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนำเต็มด้วยศักยภำพ  
ทำงด้ำนอำคำรสถำนที่ สะอำด เรียบร้อย ปลอดภัย มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกพอเพียงและเหมำะสม มี
สภำพแวดล้อมบรรยำกำศเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ มีกำรให้บริกำรผู้เรียนด้ำนต่ำงๆ ทั้งด้ำนสุขภำพอนำมัย 
ศิลปะ ดนตรี กีฬำ นันทนำกำรและวิชำกำร ด้ำนห้องสมุดมีหนังสือ/เอกสำร สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพ่ือให้บริกำรอย่ำงพอเพียงและเป็นระบบ 

2.3.3 กำรสนับสนุนส่งเสริมให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีชุมชนกำรเรียนรู้ 
ทำงวิชำชีพ ( Professional Learning Community ) โดยผู้บริหำรสถำนศึกษำจัดให้มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน ในกำรพัฒนำคุณภำพ/ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนจนได้นวัตกรรมในกำรปฏิบัติงำนที่เป็น
เลิศ (Best Practice) ของกลุ่มบริหำร/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

2.3.4 กำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบ โดยมีกำรระบุควำมเสี่ยงและจัดล ำดับ 
ควำมเสี่ยงและกำรวำงแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรด ำเนินกำรตำมแผน ตลอดจนกำรก ำกับติดตำม 
ประเมินผลและกำรจัดท ำรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ได้แก่ กำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในของ
สถำนศึกษำและรำยงำนต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

2.3.5 กำรเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีภำวะผู้น ำ มีควำมสำมำรถ 
ในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ โดยใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม และกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำ
กำรโดยใช้มำตรฐำนกำรศึกษำในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำและน ำไปสู่ กำร
เปลี่ยนแปลงของสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

2.3.6 กำรสร้ำงควำมส ำเร็จให้แก่สถำนศึกษำ โดยมีผลงำน รำงวัลเกียรติยศ ผลงำน 
นวัตกรรมดีเด่นของผู้เรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ปรำกฏ 



๕๖ 
 

2.3.7 กำรรำยงำนผลส ำเร็จของกำรบริหำรกำรจัดกำรสถำนศึกษำทุกปี มีผลกำร 
ประเมินควำมพึงพอใจของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ครู บุคลำกรและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้พบว่ำ 
ร้อยละ 89.44 มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนวัดรังสิต ทั้ง ๔ ด้ำน ในระดับมำก
ขึ้นไป 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
2.4.1 มีกำรศึกษำและวิเครำะห์มำตรฐำนและคุณภำพของครู ตำมที่องค์กรวิชำชีพครู 

ก ำหนดขึ้น รวมทั้งมำตรฐำนและคุณภำพของครูที่หน่วยงำนและสถำนศึกษำก ำหนดขึ้น 
2.4.2 มีกำรประเมินครูว่ำมีมำตรฐำนและคุณภำพตำมที่ก ำหนดในข้อ 2.4.1 
2.4.3 วิเครำะห์ผลกำรประเมินครูตำมข้อ 2.4. 2 เพื่อทรำบว่ำครูคนใด ประพฤติปฏิบัติตน 

และปฏิบัติงำนได้ครบถ้วนตำมมำตรฐำน ระดับคุณภำพอยู่ในระดับใด ต้องพัฒนำด้ำนใดก่อนและหลังหรือ
พัฒนำไปพร้อมกัน 

2.4.4 จัดกลุ่มครูที่จะพัฒนำ ทั้งรำยบุคคลหรือเป็นกลุ่ม โดยพิจำรณำจำกสภำพและปัญหำที่ 
ค้นพบในข้อ 2.4.3 เป็นหลัก และองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น งบประมำณ  ระยะเวลำ วิทยำกร เป็นต้น 

2.4.5 ก ำหนดรูปแบบและกิจกรรมกำรพัฒนำ ช่วงเวลำ และรำยงำนผลด ำเนินกำร 
2.4.6 ปฏิบัติกำรพัฒนำตำมแผนงำนที่ก ำหนด ก ำกับดูแลสนับสนุน ช่วยเหลือ ติดตำม 

ประเมินผลเป็นระยะน ำผลมำวิเครำะห์และพัฒนำต่อไป รวมทั้งน ำผลกำรพัฒนำมำให้รำงวัลยกย่องเชิดชู
เกยีรติ หรือน ำผลกำรพัฒนำไปใช้ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น กำรเลื่อนต ำแหน่ง เลื่อนเงินเดือน 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
    2.5.1 กำรวำงแผนและกำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำร 

เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
    2.5.2 กำรมีแผนปฏิบัติกำรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
    2.5.3 กำรมีระบบกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำ 
    2.5.4 กำรมีรำยงำนประจ ำปี หรือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำในแต่ละปีที่ 

สะท้อนควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำคุณภำพตำมกำรวำงแผนและกำรจัดสภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ 
    2.5.5 กำรจัดระบบและกำรด ำเนินกำรติดตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยมีกำร 

ติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ และประเมินระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้  
     2.6.1 มีกำรจัดโครงสร้ำงหรือระบบกำรบริหำรงำนที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี 

สำรสนเทศในสถำนศึกษำ 
2.6.2 กำรมีคณะกรรมกำรงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ 
2.6.3 กำรขับเคลื่อนกลไกงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในสถำนศึกษำของคณะกรรมกำรงำน 

เทคโนโลยีสำรสนเทศในสถำนศึกษำ 
2.6.4 กำรด ำเนินกำรงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในสถำนศึกษำ 
2.6.5 กำรจัดประชุมชี้แจง สร้ำงควำมตระหนัก ควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 

เกี่ยวกับระบบกำรบริหำรงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
2.6.6 กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของสถำนศึกษำ 
2.6.7 กำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อกำร 

เข้ำถึงและกำรให้บริกำร/กำรเชื่อมโยงเครือข่ำยกับหน่วยงำนต้นสังกัด 
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2.6.8 กำรมีข้อมูลสำรสนเทศของผู้เรียน ครู และผู้บริหำรเป็นรำยบุคคลถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน 

2.6.9 กำรมีข้อมูลสำรสนเทศผลกำรประเมินผลคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ 
สถำนศึกษำท่ีต่อเนื่องอย่ำงน้อย ๓ ปี 

2.6.10 กำรน ำข้อมูลสำรสนเทศไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำร กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน  
และกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 

3. จุดเด่น 
โรงเรียนมีเป้ำหมำย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก ำหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

ตำมควำมต้องกำรของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกำรศึกษำของชำติ  นโยบำยของรัฐบำลและต้น
สังกัด  ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมพัฒนำงำนวิชำกำรเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน  ตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญตรงตำมควำมต้องกำร  ให้
เป็นชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ  มีกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรพัฒนำงำนและกำร
เรียนรู้ของผู้เรียน 
 

4. จุดควรพัฒนา 
1) โรงเรียนควรจัดให้มีกำรจัดมุมประสบกำรณ์/ให้ควำมรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน    
2) สนับสนุนกำรพัฒนำอำคำรและห้องปฏิบัติกำรที่เพียงพอและเหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนรู้  
3) มีกำรสอดแทรกปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดกับผู้เรียนตลอดเวลำ   
4) มีระบบกำรนิเทศ  ติดตำม  ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง   
5) มีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนให้มี 

ควำมเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ และกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 

5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
1) โครงกำรพัฒนำและสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 
2) โครงกำรพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถำนศึกษำ และทักษะชีวิตตำมหลักปรัชญำ 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
3) โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 
4) โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
5) โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกร 
6) โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 
7) โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา 
1. มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ที่สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

1.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ตนเอง ก ำหนดเนื้อหำสำระ กิจกรรมที่สอดคล้อง 
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กับควำมสนใจ และควำมถนัดเป็นรำยบุคคลอย่ำงเป็นรูปธรรมทั้งระบบ 
1.2 เปิดโอกำสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยกำรคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีกำรและแหล่งเรียนรู้ที่ 

หลำกหลำย สรุปองค์ควำมรู้และสำมำรถน ำไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆได้เป็นอย่ำงดี 
1.3 จัดกิจกรรมผู้เรียน ได้ฝึกทักษะแสดงออก น ำเสนอผลงำน แสดงควำมคิดเห็น คิด 

เป็น ท ำเป็น รักกำรอ่ำนและแสวงหำควำมรู้จำกสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
1.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยง บูรณำกำรสำระกำรเรียนรู้และทักษะด้ำนต่ำงๆ 
1.5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อม สื่อกำรเรียนและอ ำนวยควำม 

สะดวกที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
1.6 ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยใช้กระบวนกำรวิจัยอย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
๑.๗ จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยกำรใช้ค ำถำมหรือเกมที่กระตุ้นให้นักเรียนรู้จักคิด 

อย่ำงเป็นระบบและคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
๑.๘ จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กำรอภิปรำย กำรซักถำม กำรแสดงควำม 

คิดเห็นเพื่อหำข้อสรุปร่วมกันและน ำไปใช้ได้อย่ำงถูกต้อง 
๑.๙ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรจัดกิจกรรมและกำรด ำเนินกิจกรรมโดย 

โรงเรียนเป็นผู้ให้กำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณเพ่ือให้กำรจัดกิจกรรมบรรลุตำมเป้ำประสงค์ 
๑.๑๐ กำรจัดกิจกรรมกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้เกษตรแบบผสมผสำนเพื่อน ำควำมรู้และ 

ประสบกำรณ์มำเป็นแนวทำงในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
๑.๑๒ สร้ำงคุณลักษณะประชำธิปไตยให้แก่นักเรียนโดยสร้ำงบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อม 

ประชำธิปไตยให้กับผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดีและเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆที่จัดขึ้นด้วยควำมเต็มใจ 

๑.๑๓ จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยเพ่ือเร้ำควำมสนใจของผู้เรียนและให้ 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน 

๑.๑๔ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียนเพื่อผู้เรียนน ำไปพัฒนำ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของตนเอง 

๑.๑๕ สถำนศึกษำมีควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรที่เพียงพอและสอนตรงตำมสำขำที่จบ 
กำรศึกษำ 

2. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ยึดกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอน 
 2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นหรือร่วมกิจกรรม กำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็น

รูปธรรมและต่อเนื่อง 
                     ๒.๓ ให้ควำมร่วมมือกับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชนและใน
โรงเรียน 
                     ๒.๔ จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
                     ๒.๕ ให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนผู้เรียนให้เข้ำร่วมกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภำพ
พลำนำมัยที่ชุมชนและหน่วยงำนต่ำงๆในท้องถิ่นจัดขึ้นเสมอ 

3. กำรตรวจสอบและประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 
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 3.1 ประเมินผู้เรียนตำมสภำพจริง 
 3.2 มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินผลอย่ำงเป็นระบบ 
 3.3 ใช้เครื่องมือและวิธกำรวัดผลและประเมินผลที่เหมำะสมกับเป้ำหมำยและกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน  
 3.4 นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรวัดและประเมินผลโดยเปิดโอกำสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน 

กำรวัดผล ประเมินผลโดยใช้วิธีกำรวัดผลและประเมินผลที่หลำกหลำย 
 3.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน ำไปใช้พัฒนำตนเอง 

 
2. ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนวัดรังสิต ขอรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำร

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ดังนี้ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ สรุปผลการ
ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตำมเป้ำหมำย 

๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู ้

ดีเลิศ ดีเลิศ ตำมเป้ำหมำย 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ดีเลิศ ตำมเป้ำหมำย 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตำมเป้ำหมำย 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ ดีเลิศ ตำมเป้ำหมำย 

กระบวนกำรเรียนกำรสอนของครูใช้ค ำถำมท่ีตำมหลำกหลำยระดับเพ่ือส่งเสริมกำรคิดขั้นสูง 
พฤติกรรมกำรดูแลเอำใจใส่กำรมอบหมำยงำนของครูมีปฏิสัมพันธ์ในทำงที่ดีกับผู้เรียน ผู้เรียนมีควำม
กระตือรือร้นในกำรเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีกิจกรรมและเปลี่ยน
เรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม และสำมำรถน ำควำมควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีได้รับไปใช้ได้จริง 
 

3. จุดเด่น 
 ผู้เรียนกล้ำแสดงออก มีควำมกระตือรือร้น มีควำมมั่นใจในตนเอง รู้จักคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
สำมำรถตัดสินใจท ำในสิ่งที่ถูกต้องเหมำะสม น ำประสบกำรณ์และควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ได้อย่ำงถูกต้อง  
ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ ร่วมกับครูผู้สอนได้เป็นอย่ำงดี 
 

4. จุดควรพัฒนา 
 ผู้เรียนควรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดเกณฑ์ในกำรประเมินชิ้นงำนหรือร่วมประเมินผลกำรเรียนใน
บำงกรณี ร่วมพัฒนำตนเองให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆด้ำน และจัดให้มีแฟ้มสะสมผลงำนของผู้เรียนให้ครบทุกคน 



๖๐ 
 

5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงข้ึน 
 ครูผู้สอนควรเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดเกณฑ์ในกำรประเมินชิ้นงำนและร่วม
ประเมินผลกำรเรียนเพ่ือจะได้ทรำบข้อมูลว่ำนักเรียนชอบเรียนวิชำอะไร เพรำะเหตุใดครูใช้วิธีกำรวัด
ประเมินผลควำมรู้ ควำมเข้ำใจของผู้เรียน ในหลำกหลำยวิธี โดยน ำข้อมูลมำปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำให้
ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้นเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
2. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา  
 กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมเกณฑ์มำตรฐำน โดยใช้หลักสูตรสถำนศึกษำและ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนำควำมรู้ สมรรถนะ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ทักษะชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ประเด็น 
การพิจารณา) 

1. พัฒนาและสนับสนุน
การเรียนการสอน 

1. เพ่ือพัฒนำงำน
วิชำกำร มีกำร
ด ำเนินกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
๒. เพ่ือจัดหำวัสดุ
ส ำนักงำน อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ กำรปรับซ่อม
และบ ำรุงรักษำ กำร
จัดหำสื่อกำรเรียนกำร
สอน ของทุกกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้และ
กลุ่มบริหำรวิชำกำรมี
ควำมเพียงพอ 
3. เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรเรียน
กำรสอนและร่วมมือ
กับกลุ่มงำนต่ำงๆ  
4.  เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนในด้ำน
วิชำกำรมี
ประสิทธิภำพและ
เกิดผลดีกับนักเรียนใน
ทุกด้ำน 

เชิงปริมาณ 
1. กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร        
มีควำมพร้อมให้บริกำร ด้ำน
วัสดุส ำนักงำน อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์   กำรปรับซ่อมและ
บ ำรุงรักษำ    สื่อกำรเรียน
กำรสอน ที่จ ำเป็นในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน อย่ำง
ครบถ้วน 100% 
2.  มีทะเบียนนักเรียนหรือ 
หลักฐำนงำนทะเบียนนักเรียมี 
ข้อควำมครบถ้วน ถูกต้อง 
ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน  
100% 
3.  นักเรียนทุกคนได้รับกำร
พัฒนำจำกกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
เชิงคุณภาพ    
1. กำรด ำเนินงำนในด้ำน
วิชำกำรมีประสิทธิภำพ ส่งผล
ต่อคุณภำพของนักเรียน 
2. กำรจัดกระบวนกำรเรียน
กำรสอน กำรวัดและ

มฐ.1 และ มฐ.2 



๖๑ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ประเด็น 
การพิจารณา) 

ประเมินผล ได้รับกำรพัฒนำ
ให้มีคุณภำพสูงขึ้น 
3. งำนวิชำกำรมีควำม
ทันสมัย ข้อมูลครบถ้วน และ
ถูกต้องยิ่งขึ้น 

2. โครงการพัฒนางาน
วิชาการปฐมวัย 

1. เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนำกำรให้เด็กมี
สุขภำพกำย และมีสุข
นิสัยที่ดีสมวัย 
2. เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนำกำรให้เด็กมี
สุขภำพจิต และมี
สุนทรียภำพสมวัย 
3. เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนำกำรเด็กให้มี
วินัย รู้รับผิดชอบ และ
สำมำรถปรับตัวเข้ำกับ
สังคมได้สมวัย 
4. เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนำกำรให้เด็กมี
ควำมใฝ่รู้  มีกำร
เรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง   
มีทักษะในกำรสื่อสำร 
และมีจินตนำกำรและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
สมวัย 

เชิงปริมาณ 
1. เด็กชั้นปฐมวัยทุกคนได้รับ
กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรให้
มีสุขภำพกำย และมีสุขนิสัยที่
ดีสมวัย  
2. เด็กชั้นปฐมวัยทุกคนได้รับ
กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรให้
มีสุขภำพจิต และมี
สุนทรียภำพสมวัย   
3. เด็กชั้นปฐมวัยทุกคนได้รับ
กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรให้
มีวินัย รู้รับผิดชอบ และ
สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสังคม
ได้สมวัย 
4. เด็กชั้นปฐมวัยทุกคนได้รับ
กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรให้
มีควำมใฝ่รู้  มีกำรเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  มีทักษะ
ในกำรสื่อสำร และมี
จินตนำกำรและควำมคิด
สร้ำงสรรค์สมวัย   
เชิงคุณภาพ 
- เด็กปฐมวัยมีควำมพร้อมเข้ำ
เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
และมีพัฒนำกำรตำมช่วงวัย 

มฐ.1 และ มฐ.2 

3. พัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา และทักษะ

1. นักเรียนเข้ำร่วม
กิจกรรมตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจ

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
โรงเรียนวัดรังสิตเข้ำใจ

มฐ.1 



๖๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ประเด็น 
การพิจารณา) 

ชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

พอเพียงตำมที่
สถำนศึกษำก ำหนด 
และเข้ำใจควำมหมำย
ของหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
สำมำรถน ำกลับไปใช้
ในชีวิตประจ ำวันได้ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้
ตระหนักและเห็น
คุณค่ำของกำรจัด
กิจกรรมวันส ำคัญของ
ไทย 
3. เพ่ือปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมที่
ดีงำม และค่ำนิยม 
12 ประกำรให้กับ
นักเรียน 
4. เพ่ือเป็นกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์และ
ควำมร่วมมือที่ดี
ระหว่ำง ชุมชน 
ผู้ปกครอง โรงเรียน 

ควำมหมำยของหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง  และ
ปฏิบัติกิจกรรมที่โรงเรียนจัด
ขึ้น 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน 
ครู บุคลำกรในโรงเรียนและ
ผู้ปกครอง ได้ร่วมกันปฏิบัติ
กิจกรรมเพ่ือพัฒนำคุณธรรม 
จริยธรรม และกิจกรรมวัน
ส ำคัญของไทยตำมที่
สถำนศึกษำก ำหนดจัดขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน ครูและบุคลำกรมี
คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงำม 
และสำมำรถปฏิบัติตนเป็นผู้
สืบต่อกิจกรรมวันส ำคัญของ
ไทยได้อย่ำงดีและมีคุณค่ำ 
2. นักเรียนโรงเรียนวัดรังสิต
สำมำรถน ำแนวคิดควำม
พอเพียงไปใช้ในชีวิตจริง 
 

 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ให้ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำอย่ำง
เต็มศักยภำพ โดยเน้นกำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นควบคู่ไปกับเทคโนโลยี 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ประเด็น 
การพิจารณา) 

1. โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีควำมเป็น
เลิศทำงวิชำกำร 
2. เพื่อส่งเสริมและ

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคนได้รับกำร
พัฒนำอย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่อง
ตำมศักยภำพและควำมถนัด

มฐ.1 



๖๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ประเด็น 
การพิจารณา) 

พัฒนำศักยภำพกำร
เรียนรู้ในตัวนักเรียน 
3. เพื่อให้นักเรียน
ได้รับประสบกำรณ์
ด้ำนวิชำกำรจำกแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ทั้งในและ
นอกโรงเรียน 

ของตนเอง 
2. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่
เข้ำร่วมกำรแข่งขัน ได้รับ
รำงวัลจำกกำรแข่งขัน
ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรใน
เวทีกำรแข่งขันต่ำงๆ 
3. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนบรรลุ
ตำมเกณฑ์ทุกกลุ่มสำระ
เพ่ิมข้ึน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนสำมำรถสร้ำงองค์
ควำมรู้ได้ด้วยตนเองและ
สำมำรถแก้ปัญหำได้ 
2. นักเรียนได้รับ
ประสบกำรณ์ด้ำนวิชำกำร
จำกแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ทั้งใน
และนอกโรงเรียน 

 กลยุทธ์ที ่3 พัฒนำระบบเทคโนโลยี สำรสนเทศ สื่อกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ และ
มีคุณภำพส ำหรับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ประเด็น 
การพิจารณา) 

1. โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

1. เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศน หองเรียน หอง
ปฏิบัติกำร อำคำร
เรียนและอำคำร
ประกอบให้สะอำด
และปลอดภัย อยูใน
สภำพใชกำรไดดี 
 

เชิงปริมาณ 
1.  โรงเรียนมีภูมิทัศน หอง
เรียน หองปฏิบัติกำร อำคำร
เรียนและอำคำรประกอบ 
สะอำดและปลอดภัย อยูใน
สภำพใชกำรไดดี  รอยละ 
100 
 

มฐ.2 



๖๔ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ประเด็น 
การพิจารณา) 

2. เพ่ือพัฒนำแหลง 
เรียนรู้ดำนสื่อและ
เทคโนโลยีที่เอ้ือให้
นักเรียน เรียนรู ดวย
ตนเองหรือเรียนรูแบบ
มีสวนรวม 

2.  โรงเรียนมีแหลงเรียนรู้ดำ
นสื่อและเทคโนโลยีที่เอ้ือให้
นักเรียน เรียนรูดวยตนเอง
หรือเรียนรูแบบมีสวนรวม 
อย่ำงเพียงพอกับจ ำนวน
นักเรียน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนสำมำรถสร้ำงองค์
ควำมรู้ได้ด้วยตนเองและได้รับ
กำรสนับสนุนกำรเรียนรู้อย่ำง
เต็มที่ตำมศักยภำพของตนเอง 

2. โครงการห้องสมุดมี
ชีวิต 

1. เพ่ือปลูกฝังและ
ส่งเสริมกำรอ่ำนกำร
เรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักเรียน 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนเข้ำใช้บริกำร
ห้องสมุดในกำรสืบค้น
ข้อมูลเพ่ิมมำกข้ึน 
3. เพ่ือเป็นแหล่ง
ศึกษำค้นคว้ำของ
บุคลำกรในโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนวัดรังสิต 
ร้อยละ  ๗0  เข้ำใช้บริกำร
ห้องสมุด 
2. ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้ำ
ของทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้  ใฝ่
เรียนและมีทักษะกำรแสวงหำ
ควำมรู้ด้วยตนเอง  
2. นักเรียนและผู้ใช้บริกำรมี
ควำมพึงพอใจในกำรใช้
ห้องสมุด 

มฐ.2 

 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน
อย่ำงมีคุณภำพ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชำชีพ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ประเด็น 
การพิจารณา) 

1. พัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากร 

1. เพ่ือให้บุคลำกร
ได้รับกำรพัฒนำ

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลำกรในโรงเรียนวัด

มฐ.2 และ มฐ.3 



๖๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ประเด็น 
การพิจารณา) 

ศักยภำพของตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง 
๒. เพ่ือให้ขวัญและ
ก ำลังใจในกำร
ปฏิบัติงำนแก่บุคลำกร
ในโรงเรียน 
3. เพ่ือสร้ำงเจตคติที่
ดีต่อภำระหน้ำที่ใน
กำรจัดกำรศึกษำของ
บุคลำกรในโรงเรียน 
4. เพ่ือให้น ำควำมรู้
และประสบกำรณ์ที่
ได้รับไปพัฒนำ
ปรับปรุงกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนให้
เหมำะสมกับผู้เรียน 

รังสิตทุกคนได้รับกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่องตำมศักยภำพ
ของตนเอง  ตลอดปีกำรศึกษำ 
๒๕62 
เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคคลำกรมีศักยภำพ
ในกำรท ำงำนอย่ำงเข้มแข็ง  
สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงเต็ม
ก ำลังควำมสำมำรถ  ก ำลัง
ควำมคิด  เสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ทำงรำชกำรอย่ำง
เต็มที่ 
 

 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำระบบกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน และร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นเพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ประเด็น 
การพิจารณา) 

1. พัฒนางานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

1. เพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมกำร
บริหำรงำนภำยใน
โรงเรียนให้เกิดควำม
คล่องตัวและมี
ประสิทธิภำพ 
2. เพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนเกี่ยวกับ
งำนกำรเงิน กำรบัญชี 
งำนพัสดุและ

เชิงปริมาณ 
งำนทุกงำนในกลุ่ มบริหำร
งบประมำณได้รับกำรพัฒนำ 
มีควำมพร้อมในกำรให้บริกำร
แก่ทุกฝ่ ำย/กลุ่ มสำระกำร
เรียนรู้และงำนต่ำงๆ 
เชิงคุณภาพ 
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรใน
กลุ่มบริหำรงบประมำณ
เป็นไปตำมระเบียบของทำง

มฐ.2 



๖๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ประเด็น 
การพิจารณา) 

สินทรัพย์ งำน
ยำนพำหนะและงำน
ระดมทรัพยำกรเพ่ือ
กำรศึกษำ ปฏิบัติได้
ถูกต้องตำมระเบียบ
ของทำงรำชกำรและมี
ควำมคล่องตัว 
โปร่งใสสำมำรถ
ตรวจสอบได้ 
3. เพื่อให้มีระบบกำร
ตรวจสอบภำยใน และ
กำรควบคุมภำยใน 
สำมำรถตรวจสอบได้
มีควำมถูกต้อง 
โปร่งใสและก ำกับ
ติดตำมให้ทุกส่วน
ด ำเนินกำรตำมแผน 
4. เพื่อให้โรงเรียนมี
แผนกำรปฏิบัติกำร
ประจ ำปีและ
แผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ใช้เป็น
แนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนให้เกิด
ประสิทธิภำพ 
5. เพื่อให้โรงเรียนมี
ข้อมูลสำรสนเทศใช้
เป็นแนวทำงในกำร
วำงแผนและพัฒนำ
โรงเรียน 

รำชกำร นโยบำยและ
มำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ
ของโรงเรียน มีควำมคล่องตัว 
โปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้ 
 

2. โครงการพัฒนางาน
กลุ่มบริหารทั่วไป 

1. เพื่อให้บุคลำกร 
นักเรียนและ
ผู้ปกครองได้รับกำร

เชิงปริมาณ 
นั ก เ รี ย น   ผู้ ป ก ค ร อ ง  
บุ คลำกรภำยใน โ ร ง เ รี ยน  

มฐ.2 



๖๗ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ประเด็น 
การพิจารณา) 

บริกำรด้วยควำม
สะดวก รวดเร็ว เป็น
ธรรมมีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น 
2. เพื่อพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำร กลุ่ม
บริหำรทั่วไปให้มี
ระเบียบเรียบร้อยเป็น
สัดส่วนได้อย่ำงเป็น
ขั้นตอนและมีระบบ
แบบแผน 
3. เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวก สนับสนุน 
ส่งเสริมให้กำร
ปฏิบัติงำนของ
โรงเรียนด ำเนินไป
อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 
4. เพื่อให้โรงเรียนมี
แผนกำรปฏิบัติกำร
ประจ ำปีและ
แผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ใช้เป็น
แนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนให้เกิด
ประสิทธิภำพ 
5. เพื่อให้โรงเรียนมี
ข้อมูลสำรสนเทศใช้
เป็นแนวทำงในกำร
วำงแผนและพัฒนำ
โรงเรียน 

ปฏิบัติงำนและใช้บริกำรได้ดี
อย่ำงน้อย 80 % 
เชิงคุณภาพ 
บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนได้
อย่ำงดีและมีประสิทธิภำพ
ส่งผลถึงนักเรียนทุกคน 
 

3. โครงการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1. เพ่ือให้นักเรียน
ได้รับกำรดูแล
ช่วยเหลือและส่งเสริม

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100  ของครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ

มฐ.1 และ มฐ.2 



๖๘ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ประเด็น 
การพิจารณา) 

พัฒนำเต็มตำม
ศักยภำพ เป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งด้ำน
ร่ำงกำย อำรมณ์ 
สังคม และสติปัญญำ
อย่ำงทั่วถึง 
2. เพื่อช่วยชี้แนวทำง
ทั้งด้ำนพฤติกรรม  
กำรศึกษำและอำชีพ 
3. เพื่อส่งเสริมให้ครูที่
ปรึกษำ บุคลำกร 
ผู้ปกครอง มีส่วนร่วม
ในกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และสร้ำง
สัมพันธภำพ  ควำม
เข้ำใจอันดีระหว่ำงครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง 

สำมำรถส่งเสริมกำรจัดกำร
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับกำรดูแล
ช่วยเหลือทุกคน และสภำพ
กำรศึกษำ  ครอบครัว 
บุคลิกภำพดีขึ้น 
 

4. โครงการโรงเรียนสี
ขาว 

1. เพื่อให้บุคลำกร
ของโรงเรียนตระหนัก
ในควำมรับผิดชอบ ให้
เกิดควำมมั่นคงและ
ยั่งยืน 
2. เพื่อให้บุคลำกร
ของโรงเรียนเข้ำใจ
และร่วมคิด ร่วมท ำ 
รณรงค์ ป้องกัน สำร
เสพติดในโรงเรียน 
3. เพ่ือให้โรงเรียน 
เข้ำสู่สังคมท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม มี
ชีวิตที่สงบสุขแบบ
ยั่งยืน 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนรู้
และเข้ำใจโทษภัยของยำเสพ
ติด กำรพนัน และสื่อ 
ลำมก 
2. นักเรียนทุกคนปลอดจำก
อบำยมุข และสิ่งเสพติด 
เชิงคุณภาพ 
บุคลำกรทุกคนในโรงเรียน
ตระหนั กถึ ง พิษภั ย  ไม่ ยุ่ ง
เกี่ยวกับอบำยมุขและสิ่งเสพ
ติด ตลอดจนน ำควำมรู้เรื่อง
พิษภัยของอบำยมุขและสิ่ ง
เ สพติ ด ไปแนะน ำ ให้ ผู้ อ่ื น
ปฏิบัติตำม 
 

มฐ.1 และ มฐ.2 



๖๙ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ประเด็น 
การพิจารณา) 

5. โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

1. เพ่ือให้นักเรียน
ได้รับควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ที่แปลก
ใหม่เพ่ิมมำกขึ้น 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้
น ำควำมรู้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 
3. เพ่ือให้นักเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกันหลังจำก
กำรไปทัศนศึกษำยัง
แหล่งเรียนรู้ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคนได้ไปทัศน
ศึกษำยังแหล่งเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐  ได้น ำ
ค ว ำ ม รู้ ไ ปป ร ะยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ ำวัน และได้เรียนรู้
จ ำ ก ส ภ ำ พ จ ริ ง  ไ ด้ รั บ
ประสบกำรณ์ตรง เปลี่ ยน
บรรยำกำศกำรเรียนรู้ ส่งผล
ให้นักเรียนพึงพอใจในกำร
เรียน 
 

มฐ.1 และ มฐ.3 

6. โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนและบุคลำกร
ทุกคนภำยในโรงเรียน
มีสุขภำพอนำมัยดี 
๒. เพ่ือให้บริกำรทำง
สุขภำพด้ำนต่ำงๆ แก่
นักเรียน  เช่น กำร
ตรวจวัดสำยตำ  ทัน
ตอนำมัย  ตรวจ
สุขภำพ  ภูมิคุ้มกัน
โรค   ภำวะ
โภชนำกำร  ฯลฯ 
๓. เพ่ือจัดสิ่งแวดล้อม
ให้น่ำอยู่น่ำอำศัย  
โรงเรียนสะอำด  
อำกำศบริสุทธิ์ 
๔. เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้
ด้ำนสุขภำพอนำมัย
ไปสู่ชุมชน 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
และบุคลำกรในโรงเรียนได้รับ
บริกำรทำงด้ำนสุขภำพ
อนำมัย  
2. เผยแพร่ควำมรู้ด้ำน
สุขภำพอนำมัยสู่ชุมชนโดย
จัดท ำแผ่นพับ ปีละ ๒ ครั้ง  
3. ร้อยละ ๘๐ ของชุมชนมี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน
เกี่ยวกับสุขภำพอนำมัยใน
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนและบุคลำกรใน
โรงเรียนมีสุขภำพแข็งแรง
สมบูรณ์และบุคลำกรได้รับ 
กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี
อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง 
2. นักเรียนและบุคลำกรได้รับ
ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนสุขภำพ

มฐ.1 และ มฐ.3 



๗๐ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ประเด็น 
การพิจารณา) 

อนำมัยจำกแผ่นพับและ 
ป้ำยนิเทศอย่ำงสม่ ำเสมอ 

7. โครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ 

๑. เพ่ือให้นักเรียน
ปฏิบัติตนตำม
หลักธรรมเบื้องต้น
ของศำสนำที่ตนนับ
ถือ 
๒. เพ่ือให้นักเรียน
ปฏิบัติตนตำมอัต
ลักษณ์ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนมี
ควำมภำคภูมิใจใน
ควำมเป็นไทยเห็น
คุณค่ำควำมเป็นไทย
และด ำรงไว้ซึ่งควำม
เป็นไทย 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคนปฏิบัติตน
ตำมอัตลักษณ์  และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
จำกกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนและกิจกรรมเสริมต่ำงๆ  
2.  นักเรียนทุกคนได้พัฒนำ
ตนตำมอัตลักษณ์และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตำมหลักสูตร 
3.  ร้อยละ 9๐ ของนักเรียน
และบุคลำกรในโรงเรียน 
ปฏิบัติตนตำมอัตลักษณ์  และ
น ำวิถีพุทธมำใช้ในกำรด ำเนิน
ชีวิต 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีกำรด ำเนินงำน
วิถีพุทธภำยในสถำนศึกษำ
อย่ำงเป็นระบบ 
2.   นักเรียนได้รับกำรพัฒนำ
ตำมอัตลักษณ์ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.  กำรพัฒนำนักเรียนเกิดขึ้น
ชัดเจนเป็นที่ยอมรับและชื่น
ชมของครู  ผู้ปกครองและ
ชุมชน 

มฐ.1 

8. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

1. เพื่อสนองโครงกำร
กำรอนุรักษ์พันธุ์พืช
อันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริของ
สมเด็จพระเทพรำช

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
รู้จักพันธุ์ไม้ใน โรงเรียนวัด
รังสิต   
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียน

มฐ.2 



๗๑ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ประเด็น 
การพิจารณา) 

สุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี 
2. เพื่อศึกษำและเก็บ
ข้อมูลพันธุ์ไม้ใน
โรงเรียนวัดรังสิต   
3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ด้ำนพฤกษศำสตร์
ให้กับครู นักเรียน 
และประชำชนที่สนใจ 
4. เพื่อให้ครู นักเรียน 
บุคลำกรในโรงเรียน 
และชุมชนช่วยกัน
อนุรักษ์พันธ์พืช 
5. เพื่อปลูกจิตส ำนึก
ให้รู้จักคุณค่ำของ
ต้นไม้และสิ่งแวดล้อม
ภำยในโรงเรียนและ
ชุมชน 
6. เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและสร้ำง
บรรยำกำศภำยใน
โรงเรียน 
7. เพื่อกำรพัฒนำสื่อ
กำรเรียนรู้ให้สมบูรณ์
และสอดคล้องกับ
กำรบูรณำกำรกับกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ 

มีแหล่งกำรเรียนรู้  สื่อกำร
เรียนรู้ และน ำมำใช้
ประกอบกำรเรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์จริง 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
และบุคลำกรมีสถำนที่พักผ่อน 
และต้นไม้  พันธุ์ไม้ต่ำงๆเพ่ิม
มำกขึ้น 
4.ร้อยละ 80 ของครู 
นักเรียน บุคลำกรในโรงเรียน
และชุมชนได้รับกำรปลูกฝัง
จิตส ำนึกให้หวงแหนและ
อนุรักษ์พันธุ์พืชต่ำงๆ 
เชิงคุณภาพ 
1. สถำนศึกษำมี
สภำพแวดล้อม และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำร
พัฒนำคุณภำพของผู้เรียน
อย่ำงต่อเนื่อง 
2. นักเรียนมีจิตสำนึกในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

9. โครงการอาหาร
กลางวันระดับปฐมวัย
และประถมศึกษา 

1. เพื่อให้โรงเรียนมี
ข้อมูลจ ำนวนนักเรียน
ด้ำนภำวะโภชนำกำร
และข้อมูลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร
อำหำรกลำงวัน 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ระดับชั้นปฐมวัย – ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๖  ได้ 
รับประทำนอำหำรกลำงวันที่
มีสำรอำหำรครบห้ำหมู่  

มฐ.2 



๗๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ประเด็น 
การพิจารณา) 

2. เพื่อให้โรงเรียน
สำมำรถจัดอำหำร
กลำงวันช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีภำวะทุพ
โภชนำกำรยำกจน
และขำดแคลนได้รับ
สำรอำหำรเพียงพอ
กับควำมต้องกำรตำม
มำตรฐำนของ
กระทรวงสำธำรณสุข 
3. เพื่อให้นักเรียน
ได้รับประทำนอำหำร
ที่มีประโยชน์ท ำให้
ร่ำงกำยเจริญเติบโต มี
น้ ำหนักและส่วนสูงได้
ตำมมำตรฐำนของ
กระทรวงสำธำรสุข 
4. เพื่อให้นักเรียนได้
ดื่มน้ ำที่สะอำดและถูก
สุขอนำมัย  
5. เพื่อให้นักเรียนมี
สถำนที่รับประทำน
อำหำรและท ำควำม
สะอำดภำชนะต่ำง ๆ 
ที่สะอำด 
6. เพื่อให้นักเรียน
รักษำสุขภำพของ
ตนเองให้แข็งแรง 

2. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ได้รับจัดบริกำรอำหำรกลำง
วันที่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำร 
3. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมี
น้ ำหนัก และส่วนสูงได้ตำม
เกณฑ์มำตรฐำนของกระทรวง
สำธำรณสุข 
4. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ไดร้ับดื่มน้ ำที่สะอำดและถูก 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับประทำนอำหำรที่
มีประโยชน์ น้ ำดื่มที่สะอำด 
สถำนที่ประกอบอำหำร  
สถำนที่รับประทำนอำหำรมี
บรรยำกำศที่ดี และสถำนที่ท ำ
ควำมสะอำดภำชนะต่ำง ๆ ที่ถูก
สุขอนำมัย จะท ำให้นักเรียนมี
ร่ำงกำยแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่
เป็นอุปสรรค์ต่อกำรเรียนกำร
สอนและกำรเจริญเติบโตของ
นักเรียนต่อไป 
 

 
 
 
 
 



๗๓ 
 

3. งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ 

1 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการเรียนการสอน  80 97.18  

1.1   วัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำ 80 90.00 

1.2 งำนทะเบียนนักเรียน 80 100.00 

1.3 พัฒนำสื่อและนวัตกรรม ครุภัณฑ์เพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนใน
ห้องเรียน 

80 100.00 

1.4 นิเทศภำยใน 80  91.67 

1.5 พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 80 100.00 

1.6 พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน 80 97.50 

1.7 แนะแนวและปัจฉิมนิเทศ 80 100.00 

1.8 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 80 95.46 

- เข้ำค่ำยลูกเสือ-เนตรนำรีส ำรอง 80 100.00 

- เข้ำค่ำยลูกเสือ-เนตรนำรีสำมัญ 80 90.91 

1.9 จัดซื้อหนังสือเรียน 80 100.00 

2 โครงการพัฒนางานวิชาการปฐมวัย 80 96.44 

2.1 กิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 80 97.26 

2.2 กิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำกำรทำงร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญำของเด็ก 

80 98.77 

2.3 กิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 80 93.91 

2.4 กิจกรรมหนูรักสิ่งแวดล้อม 80 95.84 

2.5 กิจกรรมจ้ำงครูพ่ีเลี้ยงอนุบำล 80 100.00 

3 โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา และทักษะชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

80 89.90 

3.1 กิจกรรมพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  

 -  เข้ำค่ำยพุทธบุตร 80 85.73  

3.2 กิจกรรมปลูกฝังควำมเป็นไทย พร้อมค่ำนิยม 12 ประกำร 80 94.08 



๗๔ 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ 

    3.2.1 กิจกรรมวันส ำคัญ ดังนี้  80 94.20  

       - วันไหว้ครู 80 86.87 

       - วันส ำคัญทำงศำสนำ 80 100.00 

       - วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระรำชินี 80 100.00 

       - วันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 80 100.00 

       - วันแม่แห่งชำติ 80 100.00 

       - วันสถำปนำคณะลูกเสือ/วันมหำธีรรำชเจ้ำ 80 92.78 

       - วันชำติ/วันพ่อแห่งชำติ 80 84.14 

       - วันเด็กแห่งชำติ 80 89.77 

     3.2.2 กิจกรรมอนุรักษ์ควำมเป็นไทย สวมใส่ผ้ำไทย 80 100 

3.3 กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 80 80.00 

       - กิจกรรมผักสวนครัว 80 80.00 

       - กิจกรรมขยะเพ่ิมทรัพย์  80 81.22 
4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 80 87.89 

4.1 กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้งำนอำชีพ 80 85.00 

4.2 กิจกรรม English and Asean for  Communication  80 100.00 
4.3 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และ
ผลกำรทดสอบระดับชำติ 

80 87.21 

 - วันภำษำไทย + วันสุนทรภู่ 80 88.00 

 - วันวิทยำศำสตร์แห่งชำติ 80 82.35 

 - วันคริสต์มำส 80 100.00 

 - กำรทดสอบระดับชำติ 80 78.47 

4.4 กิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษของนักเรียน (ดนตรีดุริยำงค์ และ
ดนตรีไทย) 

80 84.00 

 - ดุริยำงค์ 80 84.00 

 - ดนตรีไทย 80 84.00 

 - ซ่อมเครื่องดนตรี 80 84.00 



๗๕ 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ 

4.5 กิจกรรมกำรแข่งขันทักษะต่ำงๆ และงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 80 85.00 

4.6 กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กพิเศษ 80 85.00 

4.7 กิจกรรมแก้ปัญหำกำรอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน 80 89.00 
5 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 80 96.33 

5.1 กิจกรรมพัฒนำห้องนำฏศิลป์ 80 95.00 

5.2 กิจกรรมพัฒนำห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 80 100.00 

5.3 กิจกรรมพัฒนำห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ 80 94.00 
6 โครงการห้องสมุดมีชีวิต 

80 85.00 6.1 กิจกรรมพัฒนำห้องสมุดมีชีวิต 

6.2 กิจกรรมยอดนักอ่ำนและสัปดำห์ห้องสมุด 
7 โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณ 

90 100.00 
1.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน (วัสดุกลำง) 

1.2 กิจกรรมงำนสำธำรณูปโภค (ค่ำสำธำรณูปโภค) 

1.3 กิจกรรมพัฒนำระบบงำนกำรเงินและพัสดุ 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพครแูละบุคลากร 

90 95.00 
1.1 กิจกรรมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

1.2 กิจกรรมส่งเสริมครูในกำรท ำวิจัย 
1.3 กิจกรรมศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำกำรจัดเรียนกำรสอน 

9 โครงการพัฒนางานกลุ่มงานบริหารทั่วไป 80  92.31 

1.1 พัฒนำระบบงำนข้อมูลสำรสนเทศ 80 96.00 

1.2 พัฒนำงำนอำคำรสถำนที่  80 86.65 

1.3 ส่งเสริมงำนประชำสัมพันธ์ 80 100.00 

1.4 เกณฑ์เด็กเข้ำเรียนตำม พ.ร.บ.กำรศึกษำภำคบังคับ 80 82.72 

1.5 สำนสัมพันธ์ชุมชนรวมใจพัฒนำโรงเรียน 80 100.00 

   - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 80 100.00 

   - ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 80 92.00 



๗๖ 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ 

1.6 งำนกิจกำรนักเรียน 80 81.13 

10 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
80 99.33 

2.๑ กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
11 โครงการโรงเรียนสีขาว 80 92.36 

1.1 กิจกรรมต่อต้ำนยำเสพติด 80 81.83 

1.2 กิจกรรมกีฬำต้ำนยำเสพติด 80 95.24 

1.3 ประสำนงำนด้ำนยำเสพติดกับหน่วยงำนต่ำงๆ 80 100.00 
12 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 

80 99.20 1.1 กิจกรรมทัศนศึกษำ 

1.2 จัดท ำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภำยนอก 
13 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

80 87.33 

 - ปรับปรุงห้องพยำบำล (เตียง ผ้ำปูที่นอน ที่นอน หมอน ผ้ำห่ม กระติกน้ ำ
ดื่ม เวชภัณฑ์ยำ ฉำกกั้น) 

 - กิจกรรมแปรงฟัน (ยำสีฟัน แปรงสีฟัน แก้วน้ ำ  สบู่  แป้ง) 

 - กิจกรรมทดสอบสมรรถภำพ (อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภำพ : นำฬิกำจับ
เวลำ  แผ่นยำงกระโดดไกล  กล่องวัดควำมอ่อนตัว) 

 - กิจกรรมจัดซื้อตู้ครอบอำหำร 

14 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 90 90.88 

15 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 80 80.22 

16 โครงการอาหารกลางวันระดับปฐมวัยและประถมศึกษา 80 99.16 

8.1 บริกำรอำหำรกลำงวัน 80 97.48 

8.2 อำหำรเสริม (นมโรงเรียน) 80 100.00 

8.3 บริกำรน้ ำดื่มสะอำดถูกสุขอนำมัย 80 100.00 
 
 
 
 



๗๗ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมเกณฑ์มำตรฐำน โดยใช้หลักสูตรสถำนศึกษำและกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนำควำมรู้ สมรรถนะ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะชีวิตตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

วิธีด าเนินการ ผลส าเร็จ  

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

1. พัฒนา
และสนับสนุน
การเรียนการ
สอน 

1. เพ่ือพัฒนำงำน
วิชำกำร มีกำร
ด ำเนินกำรได้
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
๒. เพ่ือจัดหำวัสดุ
ส ำนักงำน 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
กำรปรับซ่อมและ
บ ำรุงรักษำ กำร
จัดหำสื่อกำรเรียน
กำรสอน ของทุก
กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้และกลุ่ม
บริหำรวิชำกำรมี
ควำมเพียงพอ 
3. เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอน
และร่วมมือกับ
กลุ่มงำนต่ำงๆ  
4.  เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนในด้ำน
วิชำกำรมี
ประสิทธิภำพและ
เกิดผลดีกับ
นักเรียนในทุก
ด้ำน 

เชิงปริมาณ 
1. กลุ่มบริหำรงำน
วิชำกำรมีควำม
พร้อมให้บริกำร 
ด้ำนวัสดุส ำนักงำน 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์   
กำรปรับซ่อมและ
บ ำรุงรักษำ    สื่อ
กำรเรียนกำรสอน 
ที่จ ำเป็นในกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอน อย่ำงครบถ้วน 
100% 
2.  มีทะเบียน 
นักเรียนหรือ 
หลักฐำนงำน 
ทะเบียนนักเรียนมี 
ข้อควำมครบถ้วน  
ถูกต้องชัดเจนและ 
เป็นปัจจุบัน100% 
3.  นักเรียนทุกคน
ได้รับกำรพัฒนำ
จำกกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน 
เชิงคุณภาพ    
1. กำรด ำเนินงำน
ในด้ำนวิชำกำรมี
ประสิทธิภำพ 
ส่งผลต่อคุณภำพ

1. จัดซื้อจัดหำ
วัสดุเอกสำรกำร
วัดประเมินผล  
เอกสำรงำน
ทะเบียน  งำน
ประกันคุณภำพ
ภำยใน  งำน
แนะแนว ปัจฉิม
นิเทศ 
2. จัดซื้อจัดท ำ
สื่อและวัสดุ
อุปกรณ์กำร
เรียนกำรสอน 
3. จัดซื้อ ซ่อม
บ ำรุงครุภัณฑ์
ประจ ำ
ห้องเรียน 
4.  กำรจัดท ำ
วิจัยในชั้นเรียน 
5. สร้ำง
เครื่องมือกำร
นิเทศ ได้แก่
แบบบันทึก
ต่ำงๆ ปฏิทิน
กำรนิเทศ
ภำยใน 
6. นิเทศตำม
ปฏิทินกำรนิเทศ
ภำยใน      
7. มีกำรเยี่ยม

1. ครูมีกำรวัด
และประเมินผลที่
มุ่งเน้นกำรพัฒนำ 
กำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้วย
วิธีกำรที่
หลำกหลำย 
2. มีทะเบียน
นักเรียนหรือ 
หลักฐำนงำน
ทะเบียนนักเรียน
มีข้อควำม 
ครบถ้วน ถูกต้อง
ชัดเจน 
และเป็นปัจจุบัน 
3. มีระบบกำร
นิเทศภำยใน  
ก ำกับติดตำม 
ตรวจสอบ และ 
น ำผลไปรับปรุง
กำรเรียน 
กำรสอนอย่ำง
สม่ ำเสมอ 
4. หลักสูตร
สถำนศึกษำ 
เหมำะสมและ
สอดคล้องกับ 
ท้องถิ่น 
5. กลุ่ม
บริหำรงำน

มฐ.1 และ มฐ.2 



๗๘ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

วิธีด าเนินการ ผลส าเร็จ  

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ของนักเรียน 
2. กำรจัด
กระบวนกำรเรียน
กำรสอน กำรวัด
และประเมินผล 
ได้รับกำรพัฒนำให้
มีคุณภำพสูงขึ้น 
3. งำนวิชำกำรมี
ควำมทันสมัย 
ข้อมูลครบถ้วน 
และถูกต้องยิ่งขึ้น 

ชั้นเรียนอย่ำง
น้อยภำคเรียน
ละ 2 ครั้ง 
8. อบรมเชิง
ปฏิบัติกำรกำร
พัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ 
9. จัดกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน 
เช่น ลูกเสือ 
เนตรนำรี 
10. จัดซื้อ
หนังสือเรียนให้
เพียงพอกับ
จ ำนวนนักเรียน 

วิชำกำรมีควำม
พร้อมให้บริกำร 
ด้ำนวัสดุ
ส ำนักงำน 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
กำรปรับซ่อมและ
บ ำรุงรักษำ สื่อ
กำรเรียนกำรสอน 
ที่จ ำเป็นในกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอน อย่ำง
ครบถ้วน 100 % 
6. โรงเรียนจัด
กิจกรรมพัฒนำ 
ผู้เรียนที่ส่งเสริม
และตอบสนอง 
ควำมต้องกำร 
ควำมสำมำรถ 
ควำมถนัด  
และควำมสนใจ
ของผู้เรียน 
7. นักเรียนได้รับ
กำรให้ค ำปรึกษำ 
ในด้ำนกำรศึกษำ 
ต่อ ด้ำนปัญหำ
ส่วนตัว มีกำร 
พิจำรณำจัดสรร
ทุนกลั่นกรอง 
คัดเลือกนักเรียน 
ให้ได้รับ
ทุนกำรศึกษำตำม 
ประเภทของทุน 
8. พัฒนำระบบ
สำรสนเทศกำร 



๗๙ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

วิธีด าเนินการ ผลส าเร็จ  

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ประกันคุณภำพ
ภำยใน เพื่อ 
เตรียมพร้อมรับ
กำรประเมิน 
คุณภำพจำก
ภำยนอก 

2. โครงการ
พัฒนางาน
วิชาการ
ปฐมวัย 

1. เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนำกำรให้
เด็กมีสุขภำพกำย 
และมีสุขนิสัยที่ดี
สมวัย 
2. เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนำกำรให้
เด็กมีสุขภำพจิต 
และมีสุนทรียภำพ
สมวัย 
3. เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนำกำร
เด็กให้มีวินัย รู้
รับผิดชอบ และ
สำมำรถปรับตัว
เข้ำกับสังคมได้
สมวัย 
4. เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนำกำรให้
เด็กมีควำมใฝ่รู้  มี
กำรเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง   
มีทักษะในกำร
สื่อสำร และมี
จินตนำกำรและ
ควำมคิด
สร้ำงสรรค์สมวัย 

เชิงปริมาณ 
1. เด็กชั้นปฐมวัย
ทุกคนได้รับกำร
ส่งเสริมและ
พัฒนำกำรให้มี
สุขภำพกำย และมี
สุขนิสัยที่ดีสมวัย  
2. เด็กชั้นปฐมวัย
ทุกคนได้รับกำร
ส่งเสริมและ
พัฒนำกำรให้มี
สุขภำพจิต และมี
สุนทรียภำพสมวัย   
3. เด็กชั้นปฐมวัย
ทุกคนได้รับกำร
ส่งเสริมและ
พัฒนำกำรให้มีวินัย 
รู้รับผิดชอบ และ
สำมำรถปรับตัวเข้ำ
กับสังคมได้สมวัย 
4. เด็กชั้นปฐมวัย
ทุกคนได้รับกำร
ส่งเสริมและ
พัฒนำกำรให้มี
ควำมใฝ่รู้  มีกำร
เรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง  มี
ทักษะในกำร

1. จัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ
ปฐมวัย 
2. กิจกรรม
ส่งเสริมกำร
พัฒนำกำรทำง
ร่ำงกำย อำรมณ์ 
จิตใจ สังคม 
และสติปัญญำ
ของเด็ก 
3. จัดกิจกรรม
บ้ำนนัก 
วิทยำศำสตร์
น้อย 
4. จัดกิจกรรม
หนูรัก
สิ่งแวดล้อม 
5. ด ำเนินกำร
จ้ำงครูพ่ีเลี้ยง
อนุบำล 
 
 

 

1.  เด็กชั้น
ปฐมวัยร้อยละ 
๘๐ได้รับกำร
ส่งเสริมและ
พัฒนำกำรให้เด็ก
มีสุขภำพกำย 
และมีสุขนิสัยที่ดี
สมวัย  
2. เด็กชั้นปฐมวัย
ร้อยละ ๘๐ได้รับ
กำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรให้เด็ก
มีสุขภำพจิต และ
มีสุนทรียภำพ
สมวัย   
3. เด็กชั้นปฐมวัย
ร้อยละ ๘๐ได้รับ
กำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรให้เด็ก
มีวินัย รู้
รับผิดชอบ และ
สำมำรถปรับตัว
เข้ำกับสังคมได้
สมวัย 
4. เด็กชั้นปฐมวัย
ร้อยละ ๘๐ ได้รับ
กำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรให้เด็ก

มฐ.1 และ มฐ.2 



๘๐ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

วิธีด าเนินการ ผลส าเร็จ  

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

สื่อสำร และมี
จินตนำกำรและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
สมวัย   
เชิงคุณภาพ 
- เด็กปฐมวัยมี
ควำมพร้อมเข้ำ
เรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 1 
และมีพัฒนำกำร
ตำมช่วงวัย 

มีควำมใฝ่รู้ มีกำร
เรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง  มี
ทักษะในกำร
สื่อสำร และมี
จินตนำกำรและ
ควำมคิด
สร้ำงสรรค์สมวัย   
๕. พฤติกรรมและ
ควำมสำมำรถของ
เด็กด้ำนทักษะ
กระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ 
๖. เด็กปฐมวัยมี
จิตสำนึกในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกร 
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

3. พัฒนา
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์ของ
สถานศึกษา 
และทักษะ
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. นักเรียนเข้ำ
ร่วมกิจกรรมตำม
หลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง
ตำมท่ีสถำนศึกษำ
ก ำหนด และ
เข้ำใจควำมหมำย
ของหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง
และสำมำรถน ำ
กลับไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้ 
๒. เพ่ือให้
นักเรียนได้
ตระหนักและเห็น
คุณค่ำของกำรจัด

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนโรงเรียนวัด
รังสิตเข้ำใจ
ควำมหมำยของ
หลักปรัชญำ
เศรษฐกิจ
พอเพียง  และ
ปฏิบัติกิจกรรมที่
โรงเรียนจัดขึ้น 
2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน ครู 
บุคลำกรในโรงเรียน
และผู้ปกครอง ได้
ร่วมกันปฏิบัติ
กิจกรรมเพ่ือพัฒนำ

1. จัดกิจกรรม
พัฒนำ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์เข้ำ
ค่ำยพุทธบุตร 
2. จัดกิจกรรม
ปลูกฝังควำม
เป็นไทย พร้อม
ค่ำนิยม 12 
ประกำร  
– กิจกรรมวัน
ส ำคัญ ได้แก่ 
วันไหว้ครู 
วันส ำคัญทำง
ศำสนำ วันเฉลิม
พระชนมพรรษำ

๑. นักเรียนเข้ำใจ
หลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข 
๔ มิติ  
๒. นักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ 
โรงเรียนจัดได้ 
๓. บุคลำกรทุก
คน ในโรงเรียน
เข้ำร่วมกิจกรรม
วันส ำคัญท่ี
โรงเรียนจัด 
๔. นักเรียนร้อย
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

วิธีด าเนินการ ผลส าเร็จ  

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

กิจกรรมวันส ำคัญ
ของไทย 
3. เพ่ือปลูกฝัง
คุณธรรม 
จรยิธรรมที่ดีงำม 
และค่ำนิยม 12 
ประกำรให้กับ
นักเรียน 
4. เพ่ือเป็นกำร
สร้ำง
ควำมสัมพันธ์และ
ควำมร่วมมือที่ดี
ระหว่ำง ชุมชน 
ผู้ปกครอง 
โรงเรียน 

คุณธรรม จริยธรรม 
และกิจกรรมวัน
ส ำคัญของไทย
ตำมท่ีสถำนศึกษำ
ก ำหนดจัดขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน ครูและ
บุคลำกรมีคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีงำม 
และสำมำรถปฏิบัติ
ตนเป็นผู้สืบต่อ
กิจกรรมวันส ำคัญ
ของไทยได้อย่ำงดี
และมีคุณค่ำ 
2. นักเรียน
โรงเรียนวัดรังสิต
สำมำรถน ำแนวคิด
ควำมพอเพียงไปใช้
ในชีวิตจริง 
 

สมเด็จพระ
รำชินี 
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว 
รัชกำลที่ 10 
วันแม่แห่งชำติ 
วันสถำปนำ
คณะลูกเสือ/วัน
มหำธีรรำชเจ้ำ 
วันชำติ/วันพ่อ
แห่งชำติ 
วันเด็กแห่งชำติ 
- กิจกรรม
อนุรักษ์ควำม
เป็นไทย สวมใส่
ผ้ำไทย 
3. จัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำร
เรียนรู้ตำมหลัก
ปรัชญำของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง  ได้แก่ 
- กิจกรรมผัก
ปลอดสำรพิษ 
เช่น ให้ควำมรู้
และจัดท ำบัญชี
รับ-จ่ำยแก่
นักเรียน กำรจัด
กิจกรรมผัก
ปลอดสำรพิษ  
- กิจกรรมขยะ
เพ่ิมทรัพย์     

ละ ๘๐ มี
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่ำนิยม 12 
ประกำร  ปฏิบัติ
ตนได้ถูกต้องตำม
เทศกำลวันส ำคัญ 



๘๒ 
 

 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ให้ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำอย่ำง
เต็มศักยภำพ โดยเน้นกำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นควบคู่ไปกับเทคโนโลยี 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

วิธีด าเนินการ ผลส าเร็จ 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

1. โครงการ
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศทาง
วิชาการ 

1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีควำม
เป็นเลิศทำง
วิชำกำร 
2. เพื่อส่งเสริม
และพัฒนำ
ศักยภำพกำร
เรียนรู้ในตัว
นักเรียน 
3. เพ่ือให้
นักเรียนได้รับ
ประสบกำรณ์ด้ำน
วิชำกำรจำกแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ทั้งใน
และนอกโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคน
ได้รับกำรพัฒนำ
อย่ำงทั่วถึงและ
ต่อเนื่องตำม
ศักยภำพและควำม
ถนัดของตนเอง 
2. ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนที่เข้ำร่วม
กำรแข่งขัน ได้รับ
รำงวัลจำกกำร
แข่งขัน
ควำมสำมำรถทำง
วิชำกำรในเวทีกำร
แข่งขันต่ำงๆ 
3. นักเรียนร้อยละ 
๙๐ มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนบรรลุ
ตำมเกณฑ์ทุกกลุ่ม
สำระเพ่ิมขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนสำมำรถ
สร้ำงองค์ควำมรู้ได้
ด้วยตนเองและ
สำมำรถแก้ปัญหำ
ได้ 
2. นักเรียนได้รับ
ประสบกำรณ์ด้ำน
วิชำกำรจำกแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ทั้งใน
และนอกโรงเรียน 

1. จัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำร
เรียนรู้งำนอำชีพ 
2. จัดกิจกรรม 
English and 
Asean for  
Communicatio
n มีกำรให้ควำมรู้
แก่นักเรียน   
3. จัดกิจกรรม
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน ๘ 
กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ และผล
กำรทดสอบ
ระดับชำติ 
- กิจกรรมวัน
สุนทรภู่และวัน
ภำษำไทย
แห่งชำติ 
- กิจกรรมวัน
วิทยำศำสตร์
แห่งชำติ 
- กิจกรรมวัน
คริสต์มำส 
- กำรทดสอบ
ระดับชำติ 
4. จัดกิจกรรม
ส่งเสริม
ควำมสำมำรถ

๑. นักเรียนทุกคน
ได้รับกำรพัฒนำ
อย่ำงทั่วถึงและ
ต่อเนื่องตำม
ศักยภำพและ
ควำมถนัดของ
ตนเอง 
๒. ร้อยละ ๘๐ 
ของนักเรียนที่เข้ำ
ร่วมกำรแข่งขัน 
ได้รับรำงวัลจำก
กำรแข่งขัน
ควำมสำมำรถทำง
วิชำกำรในเวที
กำรแข่งขันต่ำงๆ 
๓. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน
บรรลุตำมเกณฑ์
ทุกกลุ่มสำระ
เพ่ิมข้ึนได้ 
๔. นักเรียนได้รับ
ประสบกำรณ์ด้ำน
วิชำกำรจำกแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ทั้งใน
และนอกโรงเรียน 
๕. นักเรียน
สำมำรถสร้ำงองค์
ควำมรู้ได้ด้วย
ตนเองและ
แก้ปัญหำได้ 
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

วิธีด าเนินการ ผลส าเร็จ 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

พิเศษของ
นักเรียน ด้ำน
ดุริยำงค์ และ
ดนตรีไทย 
5. จัดกิจกรรม
กำรแข่งขนัทักษะ
ต่ำงๆ และงำน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
6. จัดกิจกรรม
พัฒนำกำรเรียนรู้
ของเด็กพิเศษ 
7. จัดกิจกรรม
แก้ปัญหำกำรอ่ำน
ไม่ออกเขียนไม่ได้
ของนักเรียน 

 
 กลยุทธ์ที ่3 พัฒนำระบบเทคโนโลยี สำรสนเทศ สื่อกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ และ
มีคุณภำพส ำหรับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

วิธีด าเนินการ ผลส าเร็จ 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

1. โครงการ
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ใน
โรงเรียน 

1. เพ่ือปรับปรุง
ภูมิทัศน หอง
เรียน หอง
ปฏิบัติกำร 
อำคำรเรียนและ
อำคำรประกอบ
ให้สะอำดและ
ปลอดภัย อยูใน
สภำพใชกำรไดดี 
2. เพ่ือพัฒนำ

เชิงปริมาณ 
1.  โรงเรียนมีภูมิ
ทัศน หองเรียน ห
องปฏิบัติกำร 
อำคำรเรียนและ
อำคำรประกอบ 
สะอำดและ
ปลอดภัย อยูใน
สภำพใชกำรไดดี  ร
อยละ 100 

1. กิจกรรม
พัฒนำห้อง
นำฏศิลป์ 
- จัดซื้อตู้
ส ำหรับเก็บ
เครื่องแต่งกำย 
- จัดซื้อและ
ติดตั้งกระจกติด
ผนัง 
- จัดซื้อวัสดุ 

๑. จ ำนวนร้อยละ 
80 ของภูมิทัศน
หองเรียน หอง
ปฏิบัติกำร 
อำคำรเรียนและ
อำคำรประกอบ 
สะอำดและ
ปลอดภัย อยูใน
สภำพใชกำรไดดี 
๒. ควำมเพียงพอ
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

วิธีด าเนินการ ผลส าเร็จ 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

แหลงเรียนรู้ดำ
นสื่อและ
เทคโนโลยีที่เอ้ือ
ให้นักเรียน เรียน
ร ู  ดวยตนเอง
หรือเรียนรูแบบ
มีสวนรวม 

2.  โรงเรียนมีแหล
งเรียนรู้ดำนสื่อและ
เทคโนโลยีที่เอ้ือให้
นักเรียน เรียนรูด
วยตนเองหรือเรียน
รแูบบมีสวนรวม 
อย่ำงเพียงพอกับ
จ ำนวนนักเรียน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนสำมำรถ
สร้ำงองค์ควำมรู้ได้
ด้วยตนเองและ
ได้รับกำรสนับสนุน
กำรเรียนรู้อย่ำง
เต็มที่ตำมศักยภำพ
ของตนเอง 

อุปกรณ์
เครื่องประดับ
และเครื่องแต่ง
กำย  
2. กิจกรรม
พัฒนำ
ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ 
- จัดซื้อพัดลม
ประจ ำห้อง
คอมพิวเตอร์ 
จ ำนวน 2 ห้อง 
- ซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ 
3. กิจกรรม
พัฒนำ
ห้องปฏิบัติกำร
วิทยำศำสตร์ 
- จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ และ
สำรเคมี 

ด้ำนแหลง เรียน
รู้ดำนสื่อและ
เทคโนโลยีที่เอ้ือ
ให้นักเรียน เรียน
รดูวยตนเองหรือ
เรียนรูแบบมีสวน 
รวม 
๓. นักเรียน
สำมำรถสร้ำงองค์
ควำมรู้ได้ด้วย
ตนเองและได้รับ
กำรสนับสนุนกำร
เรียนรู้อย่ำงเต็มที่
ตำมศักยภำพของ
ตนเอง 

2. โครงการ
ห้องสมุดมี
ชีวิต 

1. เพ่ือปลูกฝัง
และส่งเสริมกำร
อ่ำนกำรเรียนรู้
ด้วยตนเองของ
นักเรียน 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนเข้ำใช้
บริกำรห้องสมุด
ในกำรสืบค้น
ข้อมูลเพ่ิมมำกข้ึน 
3. เพ่ือเป็นแหล่ง
ศึกษำค้นคว้ำของ
บุคลำกรใน

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน
โรงเรียนวัดรังสิต 
ร้อยละ  ๗0  เข้ำ
ใช้บริกำรห้องสมุด 
2. ห้องสมุดเป็น
แหล่งค้นคว้ำของ
ทุกกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้  
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีนิสัย
ใฝ่รู้  ใฝ่เรียนและมี
ทักษะกำรแสวงหำ

1. จัดกิจกรรม
พัฒนำห้องสมุด
มีชีวิต 
2. จัดกิจกรรม
ยอดนักอ่ำน
และสัปดำห์
ห้องสมุด 
 

1. ร้อยละ 80 
ของนักเรียนที่เข้ำ
ใช้บริกำร
ห้องสมุด 
2. ค่ำเฉลี่ยกำร
อ่ำนของนักเรียน 
3. ควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริกำร 
4. ร้อยละ 80 
ของกิจกรรมที่
ด ำเนินกำรส ำเร็จ
ตำมเวลำ 

มฐ.2 



๘๕ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

วิธีด าเนินการ ผลส าเร็จ 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

โรงเรียน ควำมรู้ด้วยตนเอง  
2. นักเรียนและ
ผู้ใช้บริกำรมีควำม
พึงพอใจในกำรใช้
ห้องสมุด 
 

 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน
อย่ำงมีคุณภำพ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชำชีพ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

วิธีด าเนินการ ผลส าเร็จ 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

1. พัฒนา
ศักยภาพครู
และบุคลากร 

1. เพ่ือให้
บุคลำกรได้รับกำร
พัฒนำศักยภำพ
ของตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง 
๒. เพ่ือให้ขวัญ
และก ำลังใจใน
กำรปฏิบัติงำนแก่
บุคลำกรใน
โรงเรียน 
3. เพ่ือสร้ำงเจต
คติท่ีดีต่อ
ภำระหน้ำที่ใน
กำรจัดกำรศึกษำ
ของบุคลำกรใน
โรงเรียน 
4. เพ่ือให้น ำ
ควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ที่
ได้รับไปพัฒนำ

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลำกร
ใน โ ร ง เ รี ย น วั ด
รังสิตทุกคนได้รับ
กำรพัฒนำอย่ำง
ต่ อ เ นื่ อ ง ต ำ ม
ศั ก ย ภ ำ พ ข อ ง
ตนเอง  ตลอดปี
กำรศึกษำ ๒๕62 
เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคคลำกร
มีศักยภำพในกำร
ท ำงำนอย่ำง
เข้มแข็ง  สำมำรถ
ท ำงำนได้อย่ำง
เต็มก ำลัง
ควำมสำมำรถ  
ก ำลังควำมคิด  
เสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ทำง

1. กิจกรรม
พัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 
2. กิจกรรม
ส่งเสริมครูในกำร
ท ำวิจัย 
3. กิจกรรมศึกษำ
ดูงำนเพ่ือ
พัฒนำกำรจัด
เรียนกำรสอน 

๑. ร้อยละ 90 
ของบุคลำกร
ได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพของ
ตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง 
๒. ร้อยละ 90 
ของบุคลำกรใน
โรงเรียนเกิดขวัญ
และก ำลังใจใน
กำรปฏิบัติงำน          
๓. ร้อยละ 90 
ของบุคลำกรใน
โรงเรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่อภำระหน้ำที่
ในกำรจัด
กำรศึกษำ   

มฐ.2 และ มฐ.3 



๘๖ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

วิธีด าเนินการ ผลส าเร็จ 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

ปรับปรุงกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนให้เหมำะสม
กับผู้เรียน 

รำชกำรอย่ำง
เต็มที่ 
 

 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำระบบกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน และร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นเพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

วิธีด าเนินการ ผลส าเร็จ  

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

1. พัฒนางาน
กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

1. เพ่ือสนับสนุน
และส่งเสริมกำร
บริหำรงำนภำยใน
โรงเรียนให้เกิด
ควำมคล่องตัว
และมี
ประสิทธิภำพ 
2. เพื่อให้กำร
ด ำเนินงำน
เกี่ยวกับงำน
กำรเงิน กำรบัญชี 
งำนพัสดุและ
สินทรัพย์ งำน
ยำนพำหนะและ
งำนระดม
ทรัพยำกรเพ่ือ
กำรศึกษำ ปฏิบัติ
ได้ถูกต้องตำม
ระเบียบของทำง
รำชกำรและมี
ควำมคล่องตัว 
โปร่งใสสำมำรถ

เชิงปริมาณ 
งำนทุกงำนในกลุ่ม
บริหำรงบประมำณ
ได้รับกำรพัฒนำ มี
ควำมพร้อมในกำร
ให้ บ ริ ก ำ ร แ ก่ ทุ ก
ฝ่ำย/กลุ่มสำระกำร
เ รี ย น รู้ แ ล ะ ง ำ น
ต่ำงๆ 
เชิงคุณภาพ 
กำรปฏิบัติงำนของ
บุ ค ล ำก ร ในกลุ่ ม
บริหำรงบประมำณ
เป็นไปตำมระเบียบ
ของทำงรำชกำร 
น โ ย บ ำ ย แ ล ะ
มำตรฐำนคุณภำพ
ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ข อ ง
โรงเรียน มีควำม
คล่องตัว โปร่งใส
สำมำรถตรวจสอบ
ได ้

1. กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุ
ส ำนักงำน 
2. กิจกรรมงำน
สำธำรณูปโภค 
3. กิจกรรม
พัฒนำ
ระบบงำน
กำรเงินและ
พัสดุ 
 

1.  ร้อยละ 90 
ของประสิทธิภำพ
ในกำรส่งเสริม 
สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของ
ฝ่ำย/ กลุ่มสำระ/ 
งำนต่ำงๆ ของ
โรงเรียน 
2.  ร้อยละ 90 
ของงำนกำรเงิน
รวดเร็ว โปร่งใส 
ผลกำรตรวจสอบ
ถูกต้องตำม
ระเบียบ 
3. ควำมประหยัด 
คุ้มค่ำรวดเร็ว 
โปร่งใส ผลกำร
ตรวจสอบบัญชี
ถูกต้องตำม
ระเบียบ 
4. ร้อยละ 90 
ของควำมรวดเร็ว 

มฐ.2 



๘๗ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

วิธีด าเนินการ ผลส าเร็จ  

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

ตรวจสอบได้ 
3. เพื่อให้มีระบบ
กำรตรวจสอบ
ภำยใน และกำร
ควบคุมภำยใน 
สำมำรถ
ตรวจสอบได้มี
ควำมถูกต้อง 
โปร่งใสและก ำกับ
ติดตำมให้ทุกส่วน
ด ำเนินกำรตำม
แผน 
4. เพื่อให้
โรงเรียนมี
แผนกำร
ปฏิบัติกำร
ประจ ำปีและ
แผนพัฒนำ
คุณภำพ
กำรศึกษำ ใช้เป็น
แนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนให้เกิด
ประสิทธิภำพ 
5. เพื่อให้
โรงเรียนมีข้อมูล
สำรสนเทศใช้เป็น
แนวทำงในกำร
วำงแผนและ
พัฒนำโรงเรียน 

 โปร่งใส ผลกำร
ตรวจสอบถูกต้อง
ตำมระเบียบงำน
พัสดุและ
สินทรัพย์ 
5. ร้อยละ 90 
ของผลกำร
ตรวจสอบภำยใน
ถูกต้องตำม
ระเบียบ 

2. โครงการ
พัฒนางาน
กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

1. เพื่อให้
บุคลำกร นักเรียน
และผู้ปกครอง
ได้รับกำรบริกำร
ด้วยควำมสะดวก 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน ผู้ปกครอง  
บุคลำกรภำยใน
โรงเรียนปฏิบัติงำน
และใช้บริกำรได้ดี

1. กิจกรรม
พัฒนำ
ระบบงำนข้อมูล
สำรสนเทศ 
- เก็บรวบรวม

1. ร้อยละ 80 
ของเด็กในเขต
บริกำรเข้ำเรียน
ครบทุกคน 
2. โรงเรียนวัด

มฐ.2 



๘๘ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

วิธีด าเนินการ ผลส าเร็จ  

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

รวดเร็ว เป็นธรรม
มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น 
2. เพื่อพัฒนำ
ระบบบริหำร
จัดกำร กลุ่ม
บริหำรทั่วไปให้มี
ระเบียบเรียบร้อย
เป็นสัดส่วนได้
อย่ำงเป็นขั้นตอน
และมีระบบแบบ
แผน 
3. เพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวก 
สนับสนุน 
ส่งเสริมให้กำร
ปฏิบัติงำนของ
โรงเรียนด ำเนินไป
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ   
4. เพื่อให้
โรงเรียนมี
แผนกำร
ปฏิบัติกำร
ประจ ำปีและ
แผนพัฒนำ
คุณภำพ
กำรศึกษำ ใช้เป็น
แนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนให้เกิด
ประสิทธิภำพ 
5. เพื่อให้
โรงเรียนมีข้อมูล
สำรสนเทศใช้เป็น

อย่ำงน้อย 80 % 
เชิงคุณภาพ 
บุคลำกรสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำง
ดีและมี
ประสิทธิภำพส่งผล
ถึงนักเรียนทุกคน 
 

ข้อมูล/จัดท ำ
สำรสนเทศ 
- เว็บไซต์
โรงเรียน 
- กรอกข้อมูล
สำรสนเทศร.ร.
ผ่ำนเว็บไซต์
ต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง 
2. กิจกรรม
พัฒนำงำน
อำคำรสถำนที่ 
- ท ำรั้วโรงเรียน
บริเวณหลัง
อำคำรต้ำน
แผ่นดินไหว 
- ท ำเหล็กดัด
อำคำรต้ำน
แผ่นดินไหว 
- กิจกรรมจัดซื้อ
วัสดุสิ้นเปลือง
งำนอำคำร
สถำนที่ 
- จัดซื้อวัสดุ
ซ่อมบ ำรุงงำน
อำคำรสถำนที่ 
- งำนจัดสถำนที่
กิจกรรมของ
โรงเรียน 
- กิจกรรม
ปรับปรุงห้อง
ส้วมนักเรียน 8 
ที่นั่ง 
3. กิจกรรม
ส่งเสริมงำน

รังสิตมีข้อมูล
สำรสนเทศที่เป็น
ระบบ และเป็น
ปัจจุบัน สะดวก 
ในกำรน ำข้อมูล
มำใช้วิเครำะห์ 
เพ่ือพัฒนำ
สถำนศึกษำ 
3. ร้อยละ 80 
ของครูและ
ผู้ปกครอง 
คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ และ
ชุมชนมีควำม
เข้ำใจโรงเรียน
และให้ควำม
ร่วมมือกับ
โรงเรียนเป็นอย่ำง
ดี 
4. สภำพโรงเรียน
อำคำรเรียน 
ห้องเรียน
ปลอดภัยต่อ
นักเรียน 
5. มีวัสดุอุปกรณ์
พร้อมที่อ ำนวย
ควำมสะดวก
ให้กับนักเรียน 
6. ร้อยละ 80 
ของนักเรียนใช้
วิถีทำงระบอบ
ประชำธิปไตยใน
ชีวิตประจ ำวันได้
ถูกต้อง 



๘๙ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

วิธีด าเนินการ ผลส าเร็จ  

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

แนวทำงในกำร
วำงแผนและ
พัฒนำโรงเรียน 

ประชำสัมพันธ์ 
- จัดท ำข่ำวสำร 
ควำมรู้ และผล
กำรจัด
กำรศึกษำ 
ประชำสัมพันธ์
ให้ผู้ปกครอง 
ชุมชนทรำบ
ภำคเรียนละ 2 
ครั้ง  ได้แก่ 
จุลสำร เว็บไซต์ 
facebook 
- จัดท ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์
กิจกรรมของ
โรงเรียน 
- ครูและ
บุคลำกรใน
โรงเรียนร่วม
กิจกรรมกับ
ชุมชน 
ผู้ปกครอง
นักเรียนตำม
โอกำสที่ควร 
4. กิจกรรม
เกณฑ์เด็กเข้ำ
เรียนตำม พรบ.
กำรศึกษำภำค
บังคับ 
- รับสมัคร
นักเรียน  
- ส ำรวจเกณฑ์
เด็กเข้ำเรียนใน
เขตพ้ืนที่บริกำร 



๙๐ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

วิธีด าเนินการ ผลส าเร็จ  

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

5. กิจกรรมสำน
สัมพันธ์ชุมชน
รวมใจพัฒนำ
โรงเรียน 
- กิจกรรม
ประชุม
ผู้ปกครอง
นักเรียน 
- กิจกรรม
ประชุม
คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ 
6. กิจกรรมงำน
กิจกำรนักเรียน 
- ส่งเสริม
ประชำธิปไตย
ในโรงเรียน 
- กิจกรรม
เลือกตั้งสภำ
นักเรียน 
- กิจกรรมจิต
อำสำ
ประชำธิปไตย 
- กิจกรรมเวร
รับผิดชอบเขต
พ้ืนที่บริกำร 
-  กิจกรรม
ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนตำม
ระบอบ
ประชำธิปไตย 
- ประชุมสภำ
นักเรียน 
 



๙๑ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

วิธีด าเนินการ ผลส าเร็จ  

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

3. โครงการ
พัฒนาระบบ
ดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

1. เพื่อให้
นักเรียนได้รับกำร
ดูแลช่วยเหลือ
และส่งเสริม
พัฒนำเต็มตำม
ศักยภำพ เป็นคน
ที่สมบูรณ์ทั้งด้ำน
ร่ำงกำย อำรมณ์ 
สังคม และ
สติปัญญำอย่ำง
ทั่วถึง 
2. เพ่ือช่วยชี้
แนวทำงท้ังด้ำน
พฤติกรรม  
กำรศึกษำและ
อำชีพ 
3. เพื่อส่งเสริมให้
ครูที่ปรึกษำ 
บุคลำกร 
ผู้ปกครอง มีส่วน
ร่วมในกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
และสร้ำง
สัมพันธภำพ  
ควำมเข้ำใจอันดี
ระหว่ำงครู 
นักเรียน 
ผู้ปกครอง 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100  ของ
ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
สำมำรถส่งเสริม
กำรจัดกำรระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับกำร
ดูแลช่วยเหลือทุก
คน และสภำพ
กำรศึกษำ  
ครอบครัว 
บุคลิกภำพดีขึ้น 
 

1. กิจกรรมดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 
- จัดเก็บ/
วิเครำะห์
นักเรียน
รำยบุคคล 
- กิจกรรมเยี่ยม
บ้ำน 
- กิจกรรม
ทุนกำรศึกษำ 
- กิจกรรม
ปัจจัยพื้นฐำน
นักเรียนยำกจน 

 

1. ร้อยละ 80 
ของนักเรียนได้รับ
กำรดูแล
ช่วยเหลือ 
2. ร้อยละ 80 
ของนักเรียนมี
ควำมประพฤติดี 

มฐ.1 และ มฐ.2 

4. โครงการ
โรงเรียนสี
ขาว 

1. เพื่อให้
บุคลำกรของ
โรงเรียนตระหนัก
ในควำม
รับผิดชอบ ให้เกิด
ควำมมั่นคงและ

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนรู้และเข้ำใจ
โทษภัยของยำเสพ
ติด กำรพนัน และ
สื่อ 

1. กิจกรรม
ต่อต้ำนยำเสพ
ติด 
- กิจกรรมวัน
ต่อต้ำนยำเสพ
ติด 

๑. ร้อยละ 80 
ของบุคลำกรใน
โรงเรียนให้
ควำมส ำคัญและ
ร่วมมือในกำร
รณรงค์อย่ำงดี 

มฐ.1 และ มฐ.2 



๙๒ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

วิธีด าเนินการ ผลส าเร็จ  

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

ยั่งยืน 
2. เพื่อให้
บุคลำกรของ
โรงเรียนเข้ำใจ
และร่วมคิด ร่วม
ท ำ รณรงค์ 
ป้องกัน สำรเสพ
ติดในโรงเรียน 
3. เพื่อให้
โรงเรียน เข้ำสู่
สังคมท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีชีวิตที่
สงบสุขแบบยั่งยืน 

ลำมก 
2. นักเรียนทุกคน
ปลอดจำกอบำยมุข 
และสิ่งเสพติด 
เชิงคุณภาพ 
บุคลำกรทุกคนใน
โรงเรียนตระหนัก
ถึ ง พิ ษ ภั ย  ไ ม่ ยุ่ ง
เกี่ยวกับอบำยมุข
แ ล ะ สิ่ ง เ ส พ ติ ด 
ตลอดจนน ำควำมรู้
เ รื่ อ ง พิ ษ ภั ย ข อ ง
อบำยมุ ข แล ะสิ่ ง
เสพติดไปแนะน ำให้
ผู้อื่นปฏิบัติตำม 
 

- จัดท ำเอกสำร
เผยแพร่ ให้
ควำมรู้เรื่องโทษ 
พิษภัยของสิ่ง
เสพติด 
2. กิจกรรมกีฬำ
ต้ำนยำเสพติด 
- จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์กำร
ฝึกซ้อมกีฬำ
ต้ำนยำเสพติด 
3. ประสำนงำน
ด้ำนยำเสพติด
กับหน่วยงำน
ต่ำงๆ 

๒. โรงเรียนปลอด
สำรเสพติด  
๓. ร้อยละ 80 
ของนักเรียนใช้
เวลำว่ำงให้เป็น
ประโยชน์และ
สำมำรถป้องกัน
ตนเองจำกยำเสพ
ติดได้ 

5. โครงการ
ทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้
ภายนอก 

1. เพ่ือให้
นักเรียนได้รับ
ควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ที่
แปลกใหม่เพ่ิม
มำกขึ้น 
2. เพ่ือให้
นักเรียนได้น ำ
ควำมรู้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 
3. เพ่ือให้
นักเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน
หลังจำกกำรไป
ทัศนศึกษำยัง
แหล่งเรียนรู้ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคนได้ไป
ทัศนศึกษำยังแหล่ง
เรียนรู ้
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐  
ไ ด้ น ำ ค ว ำ ม รู้ ไ ป
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ ำวัน และได้
เรียนรู้จำกสภำพจริง 
ได้ รับประสบกำรณ์
ต ร ง  เ ป ลี่ ย น
บรรยำกำศกำรเรียนรู้ 
ส่งผลให้นักเรียนพึง
พอใจในกำรเรียน 

 

1. กิจกรรม
ทัศนศึกษำ
แหล่งเรียนรู้
ภำยนอก 
2. จัดท ำ
ทะเบียนแหล่ง
เรียนรู้ภำยนอก 

๑. ร้อยละ 80 
ของนักเรียนได้
ประสบกำรณ์และ
ได้รับควำมรู้ใหม่
มำประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 
๒. ร้อยละ 80 
ของนักเรียนน ำ
ควำมรู้ไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือ
พัฒนำกำรเรียนรู้ 
๓. ร้อยละ 80 
ของนักเรียนมี
ควำมพึงพอใจใน
กำรเรียนรู้ด้วย
แหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ 

มฐ.1 และ มฐ.3 



๙๓ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

วิธีด าเนินการ ผลส าเร็จ  

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

6. โครงการ
โรงเรียน
ส่งเสริม
สุขภาพ 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนและ
บุคลำกรทุกคน
ภำยในโรงเรียนมี
สุขภำพอนำมัยดี 
๒. เพ่ือให้บริกำร
ทำงสุขภำพด้ำน
ต่ำงๆ แก่นักเรียน  
เช่น กำรตรวจวัด
สำยตำ  ทันตอนำ
มัย  ตรวจสุขภำพ  
ภูมิคุ้มกันโรค   
ภำวะโภชนำกำร  
ฯลฯ 
๓. เพ่ือจัด
สิ่งแวดล้อมให้น่ำ
อยู่น่ำอำศัย  
โรงเรียนสะอำด  
อำกำศบริสุทธิ์ 
๔. เพ่ือเผยแพร่
ควำมรู้ด้ำน
สุขภำพอนำมัย
ไปสู่ชุมชน 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ ๑๐๐ 
ของนักเรียนและ
บุคลำกรในโรงเรียน
ได้รับบริกำร
ทำงด้ำนสุขภำพ
อนำมัย  
2. เผยแพร่ควำมรู้
ด้ำนสุขภำพอนำมัย
สู่ชุมชนโดยจัดท ำ
แผ่นพับ ปีละ ๒ 
ครั้ง  
3. ร้อยละ ๘๐ ของ
ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กำรด ำเนินงำน
เกี่ยวกับสุขภำพ
อนำมัยในโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนและ
บุคลำกรในโรงเรียน
มีสุขภำพแข็งแรง
สมบูรณ์และ
บุคลำกรได้รับ 
กำรตรวจสุขภำพ
ประจ ำปีอย่ำงน้อย 
๑ ครั้ง 
2. นักเรียนและ
บุคลำกรได้รับ
ข้อมูลข่ำวสำรด้ำน
สุขภำพอนำมัยจำก
แผ่นพับและ 
ป้ำยนิเทศอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

1. จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภำพ 
- กิจกรรมออก
ก ำลังกำยเพ่ือ
สุขภำพ 
- กิจกรรม
ทดสอบ
สมรรถภำพทำง
กำย 
- กิจกรรม
รณรงค์ต้ำนภัย
ไข้เลือดออก 
- กิจกรรม
ประกันอุบัติภัย
นักเรียน 
- กิจกรรมเฝ้ำ
ระวังภำวะ
โภชนำกำร 
- กิจกรรม
ปรับปรุงห้อง
พยำบำลและ
จัดหำเวชภัณฑ์
ยำ 
- กิจกรรมแปรง
ฟันหลังอำหำร
กลำงวันอย่ำง
เป็นระบบ 
- กิจกรรมให้
ภูมิคุ้มกันโรค 
- กิจกรรมคัด
กรองแก้ไข
ควำมบกพร่อง
ด้ำนสำยตำ 
- กิจกรรมทันต 

๑. ร้อยละ 80 
ของนักเรียนและ
บุคลำกรใน
โรงเรียนมีสุขภำพ
อนำมัยดีและ
ได้รับบริกำรด้ำน
สุขภำพอนำมัย 
๒. กำรเผยแพร่
ควำมรู้ด้ำน
สุขภำพอนำมัยสู่
ชุมชน 

มฐ.1 และ มฐ.3 



๙๔ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

วิธีด าเนินการ ผลส าเร็จ  

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

อนำมัยในช่อง
ปำก 
- กิจกรรมตรวจ
สุขภำพอนำมัย
โดยบุคลำกร
ทำงด้ำน
สำธำรณสุข 
- กิจกรรมอบรม
ผู้น ำนักเรียน
ฝ่ำยส่งเสริม
สุขภำพ 
- กิจกรรมจัด
ป้ำยนิเทศและ
แผ่นพับเผยแพร่
ควำมรู้ด้ำน
สุขภำพอนำมัย 
- กำรให้ยำเม็ด
ธำตุเหล็ก 
- กิจกรรมจัดซื้อ
ตู้ครอบอำหำร 

7. โครงการ
โรงเรียนวิถี
พุทธ 

๑. เพ่ือให้
นักเรียนปฏิบัติตน
ตำมหลักธรรม
เบื้องต้นของ
ศำสนำที่ตนนับ
ถือ 
๒. เพ่ือให้
นักเรียนปฏิบัติตน
ตำมอัตลักษณ์ 
๓. เพ่ือให้
นักเรียนมีควำม
ภำคภูมิใจใน
ควำมเป็นไทยเห็น
คุณค่ำควำมเป็น

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคน
ปฏิบัติตนตำมอัต
ลักษณ์  และมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์จำก
กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนและ
กิจกรรมเสริมต่ำงๆ  
2.  นักเรียนทุกคน
ได้พัฒนำตนตำมอัต
ลักษณ์และมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ำม

ด ำเนินกำรตำม
กรอบกิจกรรม
ของโรงเรียนวิถี
พุทธ ดังนี้ 
1. ด้ำน
กำยภำพ 
- มีป้ำยโรงเรียน
วิถีพุทธ 
- มีพระพุทธรูป
บริเวณหน้ำ
โรงเรียน 
- มีพระพุทธรูป
ประจ ำ
ห้องเรียน 

1. นักเรียนทุกคน
ได้พัฒนำตน
ตำมอัตลักษณ์
และมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
2. ร้อยละ 9๐ 
ของนักเรียนและ
บุคลำกรใน
โรงเรียน ปฏิบัติ
ตนตำมอัตลักษณ์  
และน ำวิถีพุทธมำ
ใช้ในกำรด ำเนิน
ชีวิต 

มฐ.1 



๙๕ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

วิธีด าเนินการ ผลส าเร็จ  

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

ไทยและด ำรงไว้
ซึ่งควำมเป็นไทย 

หลักสูตร 
3.  ร้อยละ 9๐ 
ของนักเรียนและ
บุคลำกรในโรงเรียน 
ปฏิบัติตนตำมอัต
ลักษณ์  และน ำวิถี
พุทธมำใช้ในกำร
ด ำเนินชีวิต 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีกำร
ด ำเนินงำนวิถีพุทธ
ภำยในสถำนศึกษำ
อย่ำงเป็นระบบ 
2.   นักเรียนได้รับ
กำรพัฒนำตำมอัต
ลักษณ์ และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
3.  กำรพัฒนำ
นักเรียนเกิดขึ้น
ชัดเจนเป็นที่
ยอมรับและชื่นชม
ของครู  ผู้ปกครอง
และชุมชน 

- จัดท ำป้ำย
พุทธศำสน
สุภำษิต วำท
ธรรม  พระรำช
ด ำรัส  ติดตำม
บริเวณต่ำงๆ
ของโรงเรียน 
- มีควำมสะอำด
ร่มรื่น 
- มีห้อง
พระพุทธศำสนำ 
หรือลำนธรรม 
- ไม่มีสิ่งเสพติด 
เหล้ำ บุหรี่ ใน
โรงเรียน 100 
% 
2. ด้ำนกิจกรรม
วันพระ  
- ใส่เสื้อสีขำว
ทุกคน 
- ท ำบุญ ใส่
บำตร ฟังเทศน์ 
- รับประทำน
อำหำรมังสวิรัติ
ในมื้อกลำงวัน 
- สวดมนต์แปล 
3. ด้ำนกำร
เรียนกำรสอน 
-บริหำรจิต
เจริญปัญญำ
ก่อนเข้ำเรียน
เช้ำ-บ่ำยทั้ง
นักเรียนและครู 
- กำรบูรณำกำร



๙๖ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

วิธีด าเนินการ ผลส าเร็จ  

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

วิถีพุทธทุกกลุ่ม
สำระและในวัน
ส ำคัญทำงพุทธ
ศำสนำ 
- ครูพำนักเรียน
ท ำโครงงำน
คุณธรรม
กิจกรรมจิต
อำสำสัปดำห์ละ 
1 ครั้ง 
- นักเรียน ครู 
และผู้บริหำร 
ทุกคนไปปฏิบัติ
ศำสนกิจที่วัด 
เดือนละ 1 ครั้ง 
มีวัดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ 
- นักเรียน ครู 
และผู้บริหำร 
ทุกคนเข้ำค่ำย
ปฏิบัติธรรม
อย่ำงน้อย ปีละ 
1 ครั้ง 
4. ด้ำน
พฤติกรรม ครู 
ผู้บริหำร
โรงเรียนและ
นักเรียน 
- กำรรักษำศีล 
5 
- ยิ้มง่ำย ไหว้
สวย กรำบงำม 
- ก่อน
รับประทำน



๙๗ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

วิธีด าเนินการ ผลส าเร็จ  

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

อำหำรจะมีกำร
พิจำรณำอำหำร 
รับประทำน
อำหำรไม่ดัง ไม่
หก ไม่เหลือ 
- ประหยัดออม 
ถนอมใช้เงิน
และสิ่งของ 
-มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่ง
ยำก 
5. ด้ำนกำร
ส่งเสริมวิถีพุทธ  
- ไม่มีอำหำร
ขยะขำยใน
โรงเรียน 
- ไม่ดุด่ำ
นักเรียน 
- ชื่นชมคุณ
ควำมดีหน้ำเสำ
ธงทุกวัน 
- โฮมรูมเพ่ือ
สะท้อน
ควำมรู้สึก เช่น 
ควำมรู้สึกท่ีได้
ท ำควำมดี 
- นักเรียน ครู 
และผู้บริหำร มี
สมุดบันทึก
ควำมดี 
- นักเรียน ครู 
และผู้บริหำร ( 
ป.4ขึ้นไป) สอบ
ได้ธรรมตรีเป็น
อย่ำงน้อย 



๙๘ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

วิธีด าเนินการ ผลส าเร็จ  

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

- บริหำรจิต 
เจริญปัญญำ 
ก่อนประชุมทุก
ครั้ง 
- มีพระมำสอน
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

8. โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

1. เพื่อสนอง
โครงกำรกำร
อนุรักษ์พันธุ์พืช
อันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริของ
สมเด็จพระเทพ
รำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี 
2. เพื่อศึกษำและ
เก็บข้อมูลพันธุ์ไม้
ในโรงเรียนวัด
รังสิต   
3. เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลด้ำน
พฤกษศำสตร์
ให้กับครู นักเรียน 
และประชำชนที่
สนใจ 
4. เพื่อให้ครู 
นักเรียน บุคลำกร
ในโรงเรียน และ
ชุมชนช่วยกัน
อนุรักษ์พันธ์พืช 
5. เพื่อปลูก
จิตส ำนึกให้รู้จัก
คุณค่ำของต้นไม้
และสิ่งแวดล้อม
ภำยในโรงเรียน

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนรู้จักพันธุ์ไม้
ใน โรงเรียนวัด
รังสิต   
2. ร้อยละ 100 
ของนักเรียนมีแหล่ง
กำรเรียนรู้  สื่อกำร
เรียนรู้ และน ำมำใช้
ประกอบกำรเรียนรู้
จำกประสบกำรณ์
จริง 
3. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนและ
บุคลำกรมีสถำนที่
พักผ่อน และต้นไม้  
พันธุ์ไม้ต่ำงๆเพ่ิม
มำกขึ้น 
4.ร้อยละ 80 ของ
ครู นักเรียน 
บุคลำกรในโรงเรียน
และชุมชนได้รับ
กำรปลูกฝัง
จิตส ำนึกให้หวง
แหนและอนุรักษ์
พันธุ์พืชต่ำงๆ 
เชิงคุณภาพ 
1.สถำนศึกษำมี

1. จัดส่งครูเข้ำ
ร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรงำน
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ 
2. ด ำเนินกำร
ตำมขอบข่ำย
ของงำนอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ 
- ก ำหนดพ้ืนที่
ศึกษำพรรณไม้
ในโรงเรียน 
- ส ำรวจพรรณ
ไม้ในพ้ืนที่ศึกษำ
แต่ละโซน 
- ท ำป้ำยและติด
รหัสประจ ำ
ต้นไม้ 
- ท ำแผนผัง
แสดงต ำแหน่ง
พรรณไม้ 
- นักเรียนศึกษำ
พรรณไม้และ
เขียนรำยงำน 

1. ร้อยละ 80 
ของนักเรียนรู้จัก
พันธุ์ไม้ใน 
โรงเรียนวัดรังสิต   
2. ร้อยละ 100 
ของนักเรียนมี
สถำนที่พักผ่อน 
และต้นไม้ พันธุ์ไม้
ต่ำงๆเพ่ิมมำกข้ึน 
3.  ร้อยละ 80 
ของครู นักเรียน  
บุคลำกรใน
โรงเรียน และ
ชุมชน ได้รับ
ปลูกฝังจิตส ำนึก
ในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมช
ำติและ
สิ่งแวดล้อม 
4. สถำนศึกษำมี
สภำพแวดล้อม 
และแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ืออ ำนวยต่อ
กำรพัฒนำ
คุณภำพของ
ผู้เรียนอย่ำง
ต่อเนื่อง 

มฐ.2 



๙๙ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

วิธีด าเนินการ ผลส าเร็จ  

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

และชุมชน 
6. เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
สร้ำงบรรยำกำศ
ภำยในโรงเรียน 
7. เพื่อกำรพัฒนำ
สื่อกำรเรียนรู้ให้
สมบูรณ์และ
สอดคล้องกับ
กำรบูรณำกำรกับ
กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ต่ำงๆ 

สภำพแวดล้อม 
และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ืออ ำนวยต่อกำร
พัฒนำคุณภำพของ
ผู้เรียนอย่ำง
ต่อเนื่อง 
2. นักเรียนมีจิตสำ
นึกในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

- ท ำตัวอย่ำง
พรรณไม้  (แห้ง 
, ดอง) 
- รวบรวม
พรรณไม้เข้ำมำ
ปลูกในโรงเรียน
เพ่ิมเติม 
- มอบหมำย
หน้ำที่ให้
นักเรียนแต่ละ
สำยชั้น
รับผิดชอบกำร
ปลูกและดูแล
รักษำพรรณไม้  
3. ด ำเนินกำร
ร่วมกับ
หน่วยงำน
ท้องถิ่นในกำร
ด ำเนินงำน
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ 

9. โครงการ
อาหาร
กลางวัน
ระดับปฐมวัย
และ
ประถมศึกษา 

1. เพื่อให้
โรงเรียนมีข้อมูล
จ ำนวนนักเรียน
ด้ำนภำวะ
โภชนำกำรและ
ข้อมูลกำร
ด ำเนินงำน
โครงกำรอำหำร
กลำงวัน 
2. เพ่ือให้
โรงเรียนสำมำรถ

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ ๑๐๐ 
ของนักเรียน
ระดับชั้นปฐมวัย – 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 
๖  ได ้
รับประทำนอำหำร
กลำงวันที่มี
สำรอำหำรครบห้ำ
หมู่  
2. ร้อยละ ๑๐๐ 

1. บริกำร
อำหำรกลำงวัน 
อำหำรกลำงวัน
แก่นักเรียน มี
กำรควบคุมด้ำน
ปริมำณและ 
คุณภำพอำหำร 
2. อำหำรเสริม 
(นม) โรงเรียน 
3. บริกำรน้ ำดื่ม
สะอำดถูก

1. ร้อยละ 100 
ของนักเรียนที่
ได้รับบริกำร
โครงกำรอำหำร
กลำงวัน 
2. ร้อยละ 80 
ของนักเรียนที่มี
ภำวะโภชนำกำร
ตำมเกณฑ์
มำตรฐำน
กระทรวง

มฐ.2 



๑๐๐ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

วิธีด าเนินการ ผลส าเร็จ  

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

จัดอำหำร
กลำงวันช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีภำวะ
ทุพโภชนำกำร
ยำกจนและขำด
แคลนได้รับ
สำรอำหำร
เพียงพอกับควำม
ต้องกำรตำม
มำตรฐำนของ
กระทรวง
สำธำรณสุข 
3. เพื่อให้
นักเรียนได้รับ
ประทำนอำหำรที่
มีประโยชน์ท ำให้
ร่ำงกำย
เจริญเติบโต มี
น้ ำหนักและ
ส่วนสูงได้ตำม
มำตรฐำนของ
กระทรวงสำธำร
สุข 
4. เพื่อให้
นักเรียนได้ดื่มน้ ำ
ที่สะอำดและถูก
สุขอนำมัย  
5. เพื่อให้
นักเรียนมีสถำนที่
รับประทำน
อำหำรและท ำ
ควำมสะอำด
ภำชนะต่ำง ๆ ที่
สะอำด 

ของนักเรียนได้รับ
จัดบริกำรอำหำร
กลำงวันที่มีคุณค่ำ
ทำงโภชนำกำร 
3. ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีน้ ำหนัก 
และส่วนสูงได้ตำม
เกณฑ์มำตรฐำน
ของกระทรวง
สำธำรณสุข 
4. ร้อยละ ๑๐๐ 
ของนักเรียนไดร้ับ
ดื่มน้ ำที่สะอำดและ
ถูก 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้
รับประทำนอำหำรที่
มีประโยชน์ น้ ำดื่มที่
สะอำด สถำนที่
ประกอบอำหำร  
สถำนที่รับประทำน
อำหำรมีบรรยำกำศที่
ดี และสถำนที่ท ำ
ควำมสะอำดภำชนะ
ต่ำง ๆ ที่ถูก
สุขอนำมัย จะท ำให้
นักเรียนมีร่ำงกำย
แข็งแรง สมบูรณ์ ไม่
เป็นอุปสรรค์ต่อกำร
เรียนกำรสอนและ
กำรเจริญเติบโตของ
นักเรียนต่อไป 
 

สุขอนำมัย สำธำรณสุข 



๑๐๑ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

วิธีด าเนินการ ผลส าเร็จ  

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

6. เพื่อให้
นักเรียนรักษำ
สุขภำพของ
ตนเองให้แข็งแรง 

 
 
 



๑๐๒ 
 

ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
 โรงเรียนวัดรังสิต สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ สรุปผลการ
ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 
      ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการ
คิดค านวณ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเปา้หมาย 

      ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดี ยอดเยี่ยม สูงกว่าเปา้หมาย 

      ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดี ดีเลิศ สูงกว่าเปา้หมาย 
      ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการ
สื่อสาร 

ดี ยอดเยี่ยม สูงกว่าเปา้หมาย 

      ๕)  มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี ปานกลาง ต่่ากว่าเปา้หมาย 
      ๖)  มีความรู้  ทักษะพืน้ฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดี ยอดเยี่ยม สูงกว่าเปา้หมาย 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
      ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 
      ๒)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเปน็ไทย ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 
      ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

      ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน ์ และพันธกิจทีส่ถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเปา้หมาย 
๒.๓  ด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสุตรสถานศึกษาและทุกกลุม่เป้าหมาย 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเปา้หมาย 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 



๑๐๓ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ สรุปผลการ
ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู ้

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 

 จากการพิจารณาผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 
2562  พบว่า  มาตรฐานที่ 1 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  มาตรฐานที่ 2 มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  และมาตรฐานที่ 3 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  ทั้งนี้ได้สรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาพรวมของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 เมื่อพิจารณารายประเด็นพิจารณา พบว่า เป็นไปตามเป้าหมาย จ่านวน 13 ประเด็นพิจารณา   
สูงกว่าเป้าหมาย  จ่านวน 7 ประเด็นพิจารณา  และต่่ากว่าเป้าหมาย จ่านวน 1 ประเด็นพิจารณา  เมื่อพิจารณา
โดยภาพรวมของการด่าเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ 
 
จุดเด่น 

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
โรงเรียนวัดรังสิต มีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก่าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้

ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการ
ปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ 
เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค่านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้
ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก่าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความ

ต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมพัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มี
การน่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
 



๑๐๔ 
 

3. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ 
         ผู้เรียนกล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น มีความมั่นใจในตนเอง รู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจ
ท่าในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม น่าประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี 
 
จุดควรพัฒนา 

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
            1.1 ควรด่าเนินโครงการที่ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการ ด้านร่างกาย และด้านอารมณ์ จิตใจของเด็ก เพ่ือให้ครูน่าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกิจกรรมหลัก
ของ โรงเรียน หรือจัดโครงการเพิ่มเติม รวมทั้งสามารถน่าความรู้มาวิเคราะห์ปัญหา และท่าวิจัยเพื่อหาแนวทาง
ส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก 

1.2 การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง  การ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์   แต่ละกลุ่มสาระประสบผลส่าเร็จในระดับหนึ่ง  นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนา
ต่อไป ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ ของนักเรียนยังไม่ผ่านเกณฑ์ในหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป 

1.3 จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค่านวณให้กับนักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบ 
ความก้าวหน้าและการพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 2.  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 โรงเรียนควรจัดให้มีการจัดมุมประสบการณ์/ให้ความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน    
2.2 สนับสนุนการพัฒนาอาคารและห้องปฏิบัติการที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้   
2.3 มีการสอดแทรกปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดกับผู้เรียนตลอดเวลา  
2.4 มีระบบการนิเทศ  ติดตาม  ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง   
2.5 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี 

ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 3.  ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ 
          ผู้เรียนควรมีส่วนร่วมในการก่าหนดเกณฑ์ในการประเมินชิ้นงานหรือร่วมประเมินผลการเรียนใน
บางกรณี ร่วมพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆด้าน และจัดให้มีแฟ้มสะสมผลงานของผู้เรียนให้ครบทุกคน 
 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

1. พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค่านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนก่าหนดในแต่ระดับชั้น  

2. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ่าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   

3. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท่างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

4. พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท่างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

5. พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งการน่าไปใช้ในชีวิตประจ่าวัน 



๑๐๕ 
 

6. พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ
เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  

7. พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส่านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

8. พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย 

9. พัฒนางานตามโครงการต่างๆ ได้แก่  โครงการพัฒนาและสนับสนุนการเรียนการสอน  โครงการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากร  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด่าริ 

10. ครูผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการก่าหนดเกณฑ์ในการประเมินชิ้นงานและร่วม
ประเมินผลการเรียนเพ่ือจะได้ทราบข้อมูลว่านักเรียนชอบเรียนวิชาอะไร เพราะเหตุใด 

11. ครูใช้วิธีการวัดประเมินผลความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียน ในหลากหลายวิธี โดยน่าข้อมูลมาปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นเพ่ือให้การด่าเนินการตามมาตรฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 


