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ค าน า 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  ฉบบัน้ี โรงเรียนนิภาศิริ   ไดจ้ดัท าข้ึน

ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ย การประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561   ขอ้ 3 ท่ีระบุให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจดัให้มี

ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้

เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดบัและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการประกาศ

ก าหนดพร้อมทั้งจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ

ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไวจ้ดัให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพฒันาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจดัส่งรายงานผลการ

ประเมินตนเองใหแ้ก่หน่วยงานตน้สังกดัหรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

เอกสารรายงานประจ าปีของสถานศึกษาฉบบัน้ี ประกอบส่วนส าคญั  คือ ส่วนท่ี 1บทสรุปของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลพื้นฐาน  ส่วนท่ี 3  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและภาคผนวก  

โรงเรียนนิภาศิริ     ขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียนท่ีมีส่วนร่วมในการจดัท าเอกสารรายงานฉบบัน้ี และหวงัวา่เอกสารรายงานฉบบัน้ี  จะเป็น

ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพสถานศึกษาในปีถดัไป  และเป็นฐานขอ้มูลในการก าหนดนโยบาย

การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงานตน้สังกดั   ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการ

รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา           

(องคก์ารมหาชน) ต่อไป 

 

                          โรงเรียนนิภาศิริ 

                 เมษายน 2563 
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ส่วนที ่1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 
ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐาน 
 โรงเรียน  นิภาศิริ  รหสั  1131100006  ท่ีตั้ง 70 หมู่ 1 ต.ทุ่งกระตาดพฒันา  อ.หนองก่ี  จ.บุรีรัมย ์ 31210 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โทรศพัท ์ 086 - 0393889   โทรสาร  044 - 653378 
E – mail   Nipasiri@hotmail.co.th    www.nipasiri.ac.th  ไดรั้บอนุญาตจดัตั้งเม่ือ   16  พฤษภาคม  2537 
เปิดสอนระดบัชั้น  ปฐมวยั – มธัยมศึกษาตอนปลาย   จ  านวนนกัเรียน  992 คน   จ  านวนบุคลากร   60   คน 
 
ตอนที ่2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

1) มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัคุณภาพ.......ดี........ 
2) หลกัฐานสนบัสนุนผลการประเมินตนเองตามระดบัคุณภาพ 

 2.1  แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2562  
 2.2  แผนปฏิบติัการพฒันาการศึกษาประจ าปี  
 2.3  สารสนเทศ  
 2.4  รายงานวจิยั การส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
        ท่ีมีต่อการประเมินหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนิภาศิริ  
 2.5   รายงานการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  
 2.6   สรุปการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
 2.7   สรุปผลการประเมินตามตวัวดัความส าเร็จ  
 2.8   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนนิภาศิริ 
 2.9  เวบ็ไซดโ์รงเรียน 

 

3) โรงเรียนมีแผนจะพฒันาตนเองต่อไปอยา่งไรใหไ้ดร้ะดบัคุณภาพท่ีดีข้ึนกวา่เดิม 1 ระดบั 
3.1 แผนปฏิบัติงานที ่1   พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  เป้าหมาย  วสิัยทศัน์  และพนัธกิจท่ี 
      สถานศึกษาก าหนด   
 3.2 แผนปฏิบัติงานที ่2   พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน  ระดับเกรด 3-4  กิจกรรม 
       ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการ 

  3.3 แผนปฏิบัติงานที ่3  พฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน  จดักิจกรรมอบรมค่าย 
                                  คุณธรรม  จริยธรรม  

mailto:Nipasiri@hotmail.co.th
http://www.nipasiri/
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       3.4   แผนปฏิบัติงานที ่4   พฒันาส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาครูบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทาง 
                                 วชิาชีพและจดัใหมี้ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพมาใชใ้นการพฒันางานและการเรียนรู้ของ 
                                 ผูเ้รียน  

3.5   แผนปฏิบัติงานที ่5  พฒันางานทะเบียน วดัผล พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ 
                                  จดัเก็บขอ้มูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

4) นวตักรรม/แบบอยา่งท่ีดี 
4.1  การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสร้างแหล่งเรียนรู้ฝึกประสบการณ์วชิาชีพเพื่อ 
       สร้างกิจกรรมส่งเสริมทกัษะอาชีพ และทกัษะชีวติ  
 

5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
5.1  นกัเรียนมีความสามารถและความเป็นเลิศดา้น  ดนตรี – นาฏศิลป์   กีฬา  และ ศิลปะ 
5.2  มีระบบการบริหารจดัการท่ีดี  บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนและการปฏิบติั 
 

6) โรงเรียนไดด้ าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
6.1 การปลูกฝังความมีระเบียบวนิยั ทศันคติท่ีถูกตอ้งผา่นกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี  
6.2 การจดัการเรียนรู้เพื่อสร้างทกัษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า  
6.3 การจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ดว้ยวธีิการ Active Learning  
6.4 การจดัการเรียนการสอนเพื่อฝึกทกัษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)  
6.5 การพฒันาครูใหมี้ความช านาญในการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษและภาษาคอมพิวเตอร์  
6.6 การเรียนภาษาองักฤษเพื่อใชใ้นการส่ือสารและเพิ่มทกัษะส าหรับใชใ้นการประกอบอาชีพ  
6.7 การจดัการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม)  
6.8 การส่งเสริมทกัษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ภาษาอ่ืน  
6.9 การใชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเรียนรู้การด ารงชีวติหรือสร้างอาชีพ  

 
 

 
 
 

     ลงนาม....................................................(ผูอ้  านวยการโรงเรียน) 
     (นางทศันีย ์   ตราวณิชกุล) 

          วนั  30  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2563 
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ส่วนที ่2 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

 
1. ข้อมูลพืน้ฐาน 

1.1  โรงเรียน   นิภาศิริ   รหสั 1131100006  ท่ีตั้ง 70 หมู่ 1 ต.ทุ่งกระตาดพฒันา  อ.หนองก่ี  จ.บุรีรัมย ์ 31210 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โทรศพัท ์ 086 - 0393889   โทรสาร  044 - 653378 
E – mail   Nipasiri@hotmail.co.th    www.nipasiri.ac.th  ไดรั้บอนุญาตจดัตั้งเม่ือ   16  พฤษภาคม  2537 
เปิดสอนระดบัชั้น  ปฐมวยั – มธัยมศึกษาตอนปลาย   จ  านวนนกัเรียน  992 คน   จ  านวนบุคลากร   60   คน 
 

1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดบัชั้นเตรียมอนุบาล  ถึง ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
1.3  มีเขตพื้นท่ีบริการ  ประกอบดว้ย  8  อ าเภอ  คือ 

1. อ าเภอหนองก่ี 
2. อ าเภอเสิงสาง                                                                         
3. อ าเภอหนองบุญมาก 
4. อ าเภอหนองหงส์ 
5. อ าเภอจกัราช 
6. อ าเภอครบุรี 
7. อ าเภอนางรอง 
8. อ าเภอโนนสุวรรณ 

ข้อมูลด้านการบริหาร 

 ผูรั้บใบอนุญาต  นางทศันีย ์     ตราวณิชกุล    วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท  ศศ.ม.สาขาการบริหารการศึกษา  

ด ารงต าแหน่งผูรั้บใบอนุญาต ผูจ้ดัการและผูอ้  านวยการโรงเรียนนิภาศิริตั้งแต่วนัท่ี 16  เดือนพฤษภาคม  2537 จนถึง

ปัจจุบนั   

             ปรัชญา  ศึกษาดี  มีคุณธรรม   น าชุมชน   คนพฒันา 

 ค าขวญั  มารยาทดี   มีวนิยั   ใฝ่ศึกษา 

      สีประจ าโรงเรียน น ้าเงิน – ชมพ ู 

 สีน า้เงิน  หมายถึง    คือ ความซ่ือสัตย ์  ความสามคัคี 

 สีชมพ ู  หมายถึง    คือ ความอ่อนนอ้มถ่อมตน  รักการศึกษา 

 

mailto:Nipasiri@hotmail.co.th
http://www.nipasiri/


4 

 

 

 

 

 

 

 
ตราประจ าโรงเรียน หมวกบัณฑิต ใบประกาศนียบัตร วงกลมล้อมรอบ หมายถึงความมุ่งมัน่ทางการศึกษา 
ความส าเร็จทางการศึกษา ความรักความอบอุ่นท่ีมีใหซ่ึ้งกนัและกนั 
 
อตัลกัษณ์  :    ระดบัประถมศึกษา – มธัยมศึกษา             -    มารยาทดี   มีวินยั   น ้าใจงาม 
เอกลกัษณ์ :              -    ดนตรีเด่น 
 
อาคารสถานท่ี   มีเน้ือท่ี  8  ไร่  อาคารเรียนปฐมวยั  4  หลงั  อาคารประถมศึกษา  2  หลงั อาคารมธัยมศึกษา  2  หลงั

อาณาเขตบริเวณใกลเ้คียงกบัท่ีตั้งของสถานศึกษา  ไดแ้ก่ อ าเภอหนองก่ี  โรงพยาบาล สถานีต ารวจ 

 เทศบาลหนองก่ี  ห้องสมุดประชาชน  วดัสระหลวง  ไปรษณีย ์ 31210 
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ประวตัิโรงเรียนนิภาศิริ  

 โรงเรียนนิภาศิริตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2537 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 70 หมู่ท่ี 1 ต าบลทุ่งกระตาดพฒันา  อ าเภอ

หนองก่ี  จงัหวดับุรีรัมย ์  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 3 สังกดัส านกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษาถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยมีนาง

ทศันีย ์ ตราวณิชกุล เป็นผูรั้บใบอนุญาต  ผูจ้ดัการ  และผูอ้  านวยการ 

 ในปี  พ.ศ.2537  นางทศันียไ์ดข้ออนุญาตเปิดท าการสอนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 6 และไดส้ร้างอาคารคอนกรีต  2 ชั้น  1 หลงั 

 ในปี พ.ศ.2540 ไดส้ร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น  1 หลงั เพื่อรองรับการขยายความจุนกัเรียนและขอ

ขยายการศึกษา 

 ในปี พ.ศ.2545 ไดข้อขยายความจุนกัเรียนและขอขยายระดบัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ คือ 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 -3 พร้อมขออนุญาตเปล่ียนช่ือโรงเรียนจากโรงเรียนอนุบาลนิภาศิริ เป็นโรงเรียนนิภาศิริ 

 ในปี พ.ศ.2547  ไดข้อขยายความจุนกัเรียน และขอขยายระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย คือชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 4-6 โดยเปิดท าการสอนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนในปีการศึกษา 2547 

 ในปี พ.ศ.2553 ไดส้ร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น  1 หลงั เพื่อรองรับการขยายความจุนกัเรียน 

 ในปี พ.ศ.2554 ไดข้ออนุญาตเปล่ียนแปลงใบอนุญาตการใชอ้าคารเรียนและความจุนกัเรียน 

 ในปี พ.ศ. 2555 ไดส้ร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2  ชั้น 1 หลงั เพื่อรองรับการขยายทางดา้น 2 ภาษา 

 ในปี พ.ศ. 2558  ไดส้ร้างสระน ้าขนาด 6 * 8 เมตร  จดัของเล่นขนาดใหญ่ให้ระดบัอนุบาลเพื่อเสริม 

สร้างพฒันาการในวยัเรียน 

 ในปี พ.ศ. 2561 ไดส้ร้างอาคารอนุบาลเพิ่ม 1 หลงั  4 หอ้งเรียน 

              ในปี พ.ศ. 2562  ไดส้ร้างจดัท าสวนเกษตรนอ้มน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างโรงเรือน  4  หลงั 

 ปัจจุบนัโรงเรียนนิภาศิริมีอาคารเรียนรวมทั้งหมด 9 หลงั มีหอ้งเรียนจ านวน 51 ห้องเรียน สามารถรองรับ

นกัเรียนไดจ้  านวน 2,370 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดบัก่อนประถมจนถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
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โรงเรียนนิภาศริิ   แบง่โครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้าน  ได้แก่   ด้านบริหารงานวิชาการ    

ด้านการบริหารงานงบประมาณ    ด้านบริหารงานบคุคล   และด้านบริหารงานทัว่ไป   ผู้บริหารยดึหลกัการบริหาร

แบบธรรมาภิบาล  Good  Governance  / เทคนิคการบริหารใช้ทฤษฏีหลกัการบริหารงานแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน( 

School  based  management ) บริหารงานแบบมีสว่นร่วม  กระจายอ านาจในการบริหาร  โดยใช้กระบวนการ

พฒันาการบริหารจดัการศกึษาตามกระบวนการ  PDCA 

              รายได้เฉล่ียของผู้ปกครองตอ่ครอบครัว.....90,000.....บาทตอ่ปี 

ประเพณี / ศลิปวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป  คือ  . ประเพณีกินไก่งานประจ าอ าเภอหนองก่ี 

โอกาสและข้อจ ากดัของโรงเรียน   

โอกาส / จดุแข็ง 

1)  โรงเรียนมีหลกัสตูรระดบัปฐมวยัท่ีชดัเจนครอบคลมุพฒันาการทัง้ 4 ด้าน   
2)   เดก็ส่วนใหญ่มีสขุภาพกาย  สขุภาพจิตท่ีดี 
3)   ผู้ปกครองมีความไว้วางใจและพงึพอใจในการจดัการเรียนการสอนของทางโรงเรียน 
4)   โรงเรียนมีสถานท่ี  สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการจดัการเรียนการสอน 

ข้อจ ากดั / จดุออ่น 

1)   เดก็ส่วนใหญ่อยู่ตา่งอ าเภอและไกลจากโรงเรียน ยากล าบากตอ่การเดินทางมาโรงเรียน 
2)   นโยบายจากภาครัฐท่ีไมแ่น่นอน 
3)   บคุลากรมีการเข้าออกบอ่ย  สง่ผลให้การจดัการเรียนการสอนไมตอ่เน่ือง 
4)   บคุลากรมีวฒุิการศกึษาท่ีไมต่รงเอกกบัการสอน 

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษา 

ใช้หลกัสตูรปฐมวยัของกระทรวงศกึษาธิการ ปี พ.ศ. 2560  ใช้หนงัสือของสถาบนัศนูย์วิจยัทางวิชาการ 

แหลง่เรียนรู้  ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

 ห้องสมดุมีขนาด  72  ตารางเมตร  และมมุตามห้อง จ านวนหนงัสือในห้องสมดุ   11,000  เลม่ 

 การสืบค้นหนงัสือและการยืม – คืน ใช้ระบบ.........บตัรห้องสมดุ.............. 

 จ านวนนกัเรียนท่ีใช้ห้องสมดุในปีการศกึษาท่ีรายงาน เฉล่ีย...250....คนตอ่วนั 

 คดิเป็นร้อยละ  ......76.22....ของนกัเรียนทัง้หมด 

 ห้องปฏิบตักิารมีทัง้หมด.....13........ห้อง   ได้แก่ 
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  ห้องคอมพิวเตอร์ ... 2....ห้อง  ห้องศลิปะ .....1.....ห้อง 

  ห้องวิทยาศาสตร์ ....1....ห้อง  ห้องพยาบาล .....1.....ห้อง 

  ห้องปฏิบตักิารทางภาษา  ...2....ห้อง  ห้องพละ .....1.....ห้อง 

  ห้องนาฎศลิป์ / ดนตรี       ...2....ห้อง  ห้องสนัทนาการ .....1.....ห้อง 

  ห้องส่ือการเรียนการสอน.....1.....ห้อง  ห้องศาสนสมัพนัธ์...1.....ห้อง 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งาน  มีทัง้หมด......40......เคร่ือง 

คอมพิวเตอร์ จ านวน ( เคร่ือง ) 

1.ใช้ในการเรียนการสอน 45 

2.ใช้สืบค้นข้อมลูทางอินเตอร์เน็ตได้ 40 

3.ใช้ในการบริหาร 5 

 

จ านวนนกัเรียนท่ีสืบค้นข้อมลูทางอินเตอร์เน็ตในปีการศกึษาท่ีรายงาน 

เฉล่ีย.......200.......คนตอ่วนั   คิดเป็นร้อยละ.........60.98....ของนกัเรียนทัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 

  

 
                                                                                                                   

                                                                                                
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนงานวชิาการ 

 

แผนงานงบประมาณ 

 

แผนงานบุคคล 

 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

1.  การพฒันาหรือการ

ด าเนินการ เก่ียวกบัการให้

ความเห็นการพฒันาสาระ

หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

2.  การวางแผนดา้นการวชิาการ 

3.  การจดัการเรียนการสอนใน

สถานศึกษา 

4.  การพฒันาหลกัสูตรใน

สถานศึกษา 

5.  การพฒันากระบวนการ

เรียนรู้ 

6.  การวดัผล ประเมินผล และ

ด าเนินการเทียบโอนผลการ

เรียน 

7.  การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพ

การศึกษาในสถานศึกษา 
 

1.  การจดัท าแผนงบประมาณและ

ค าขอตั้งงบประมาณ เพ่ือเสนอตอ่

ส านกับริหารงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน 

2.  การจดัท าแผนการใชจ่้ายเงิน 

ตามท่ีไดรั้บจดัสรรงบประมาณจาก

ส านกับริหารงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน/เขตพ้ืนท่ี

การศึกษาฯโดยตรง 

3.  การอนุมติัการจ่ายงบประมาณท่ี

ไดรั้บจดัสรร 

4.  การขอโอนและการขอ

เปล่ียนแปลงงบประมาณ 

 

1.  การวางแผนอตัราก าลงั 

2.  การจดัสรรอตัราก าลงัครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

3.  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   

4.  การเปล่ียนต าแหน่งใหสู้งข้ึน 

การลาออกของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

5.  การด าเนินการเก่ียวกบัการ

เล่ือนขั้นเงินเดือน 

6.  การลาทุกประเภท 

7.  การประเมินผลการ

ปฏิบติังาน 

 

1.  การพฒันาระบบเครือข่าย

ขอ้มูลสารสนเทศ 

2.  การประสานงานและพฒันา

เครือข่ายสถานศึกษา 

3.  การวางแผนการบริหารงาน

การศึกษา 

4.  งานวจิยัเพื่อการพฒันานโยบาย

และแผน 

5.  การจดัระบบการบริหารและ

พฒันาองคก์ร 

6.  การพฒันามาตรฐานการ

ปฏิบติังาน     

7.  งานเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

สภานกัเรียน ศิษยเ์ก่า 

คณะครู / บุคลากรทางการศึกษา 
 

รองผูอ้  านวยการโรงเรียน 
 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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แผนงานวชิาการ แผนงานงบประมาณ แผนงานบุคคล แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 8.  การพฒันาและ

ส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ 

9.  การนิเทศการศึกษา    

10.  การแนะแนว 

11.  การพฒันาระบบ

ประกนัคุณภาพภายใน

และมาตรฐานการศึกษา 

12.  การส่งเสริมชุมชนให้

มีความเขม้แขง็ทาง

วชิาการ 

13.  การประสานความ

ร่วมมือในการพฒันา

วชิาการกบัสถานศึกษา

และองคก์รอ่ืน 

14.  การส่งเสริมและ

สนบัสนุนงานวชิาการแก่

บุคคล ครอบครัว องคก์ร 

หน่วยงาน สถานศึกษา

และสถานประกอบการ

อ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

15.  การจดัท าระเบียบ

และแนวปฏิบติัเก่ียวกบั

งานดา้นวชิาการของ

สถานศึกษา 

16.  การคดัเลือกหนงัสือ 

แบบเรียนเพื่อใชใ้น

สถานศึกษา 

17.  การพฒันาส่ือ และใช้

ส่ือเทคโนโลยเีพื่อ

การศึกษา 

5.  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

6.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการ

ใชง้บประมาณ 

7.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการ

ใชผ้ลผลิตจากงบประมาณ 

8.  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ

การศึกษา 

9.  การปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บ

มอบหมายเก่ียวกบักองทุนเพ่ือการศึกษา 

10.  การบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อ

การศึกษา 

11.  การวางแผนพสัดุ 

12.  การก าหนดรูปแบบรายการ หรือ

คุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑห์รือ

ส่ิงก่อสร้างท่ีใชง้บประมาณเพ่ือเสนอต่อ

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ/สช  

13.  การพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อ

การจดัท าและจดัหาพสัดุ 

14.  การจดัหาพสัดุ 

15.  การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและ

จ าหน่ายพสัดุ 

16. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

จ่ายเงิน 

17.  การจดัท าบญัชีการเงิน 

18.  การจดัท ารายงานทางการเงิน และงบ

การเงิน 

19.  การจดัท าหรือจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี 

ทะเบียนและรายงาน 

8.  การด าเนินการทางวนิยัและ

การลงโทษ 

9.  การจดัระบบและการจดัท า

ทะเบียนประวติั 

10.  การจดัท าบญัชีรายช่ือครู

และบุคลากรทางการศึกษา

เพ่ือรับเงินสนบัสนุนต่างๆ 

11.  การส่งเสริมการประเมิน

การเรียนการสอนของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

12.  การส่งเสริมและยกยอ่ง

เชิดชูเกียรติ 

13.  การส่งเสริมมาตรฐาน

วชิาชีพและจรรยาบรรณ

วชิาชีพ  

14.  การส่งเสริมวนิยั 

คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

15.  การริเร่ิมส่งเสริมการ

ขอรับใบอนุญาตประกอบ

วชิาชีพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

16.  การพฒันาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

 

8.  การด าเนินงานธุรการ   

9.  การดูแลอาคารสถานท่ีและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

10.  การจดัท าส ามะโน

ประชากร 

11.  การรับนกัเรียน 

12.  การประสานงานจดั

การศึกษาในระบบ นอกระบบ

และตามอธัยาศยั 

13.  การระดมทรัพยากรเพื่อ

การศึกษา 

14.  การทศันศึกษา 

15.  การส่งเสริมงานกิจการ

นกัเรียน 

16.  การประชาสมัพนัธ์งาน

การศึกษา 

17.  การส่งเสริม สนบัสนุนและ

ประสานงานการจดัการศึกษา  

ของบุคคล องคก์ร หน่วยงาน

และสถาบนัสงัคมอ่ืนท่ีจดั

การศึกษา 

18.  งานประสานราชการส่วน

ภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน   

19.  การรายงานผลการ

ปฏิบติังาน 

20.  การจดัระบบการควบคุม

ภายในหน่วยงาน 
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แผนผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนนิภาศิริ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

นางนิภาศิริ  โตอนันต์ 
( รองผู้อ านวยการโรงเรียน ) 

 

นายชาญณรงค์  โตอนนัต์ 
( รองผู้อ านวยการโรงเรียน ) 

 

นางทัศนีย์  ตราวณชิกุล 
ผู้รับใบอนุญาต 

ผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นายอมร  พวัพนัธ์ 
( รองผู้อ านวยการโรงเรียน ) 

 

นางสาวพจิกิาร์      
ทลาไธสง 

หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ด้านบุคคล 

นางธนาภรณ์ 
กล้าหาญ 

หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ด้านบริหารงานทั่วไป 

 

นางรุ้งอรุณ   
พงษ์พนันา 

หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ด้านวชิาการ 

 

นางดวงใจ  
ดาโสม 

หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ด้านงบประมาณ 
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ลกัษณะผู้รับใบอนุญาต  
           บุคคลธรรมดา 

 นิติบุคคล 
 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั/บริษทั 
 มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวดั 
 มูลนิธิในคริสตศ์าสนา 
 มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
 อ่ืน ๆ  (ระบุ).................................     

ประเภทโรงเรียน 
 ประเภทโรงเรียนในระบบ 
 สามญัศึกษา 

   การกุศลของวดั 
   การศึกษาพิเศษ 
   การศึกษาสงเคราะห์ 
   ในพระราชูปถมัภ ์
   สามญัปกติ 
   อิสลามควบคู่สามญั  
การจัดการเรียนการสอน 

                                    ปกติ  (สามญัศึกษา) 
          English  Programไดรั้บอนุญาตเม่ือ..................................................  
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1.2 จ านวนห้องเรียน/ผู้เรียนจ าแนกตามระดับทีเ่ปิดสอน 
ตารางแสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับศึกษา/ ช้ัน 

ชั้น 

ภาคเรียนท่ี 1/2562 ภาคเรียนท่ี 2/2562 

รายช่ือครูประจ าชั้น ชาย 

(คน) 

หญิง

(คน) 

รวม

(คน) 

ชาย

(คน) 

หญิง

(คน) 

รวม

(คน) 

ประถมศึกษาปีท่ี 1/1 in 18 22 40 18 22 40 นางดวงใจ         ดาโสม 

ประถมศึกษาปีท่ี 1/2 12 11 23 12 11 23 นางสาวศิริรัตน์    ปราบรัมย ์

ประถมศึกษาปีท่ี 1/3 9 12 21 9 12 21 นางธนาภรณ์       กลา้หาญ 

ประถมศึกษาปีท่ี 2/1 in 10 14 24 9 14 23 นางสาวกมลชนก  บุรานอก 

ประถมศึกษาปีท่ี 2/2 15 17 32 15 17 32 นางสาวพิจิการ์      ทลาไธสง 

ประถมศึกษาปีท่ี 2/3 16 16 32 15 16 31 นางสาวพรทิพย ์    โสมกุล 

ประถมศึกษาปีท่ี 3/1 18 14 32 18 15 33 นางอมรรัตน์           พวัพนัธ์ 

ประถมศึกษาปีท่ี 3/2 12 25 37 13 24 37 นางสาวบุษราคมั   ฐานกระโทก 

ประถมศึกษาปีท่ี 3/3 14 18 32 13 18 31 นางสาวนุจิรา          แสงนุช 

ประถมศึกษาปีท่ี 4/1 8 10 18 8 10 18 นางสาวผาณิต        มนตดี์ 

ประถมศึกษาปีท่ี 4/2 7 28 35 7 28 35 นางสาวธนาพร     ตามกลาง 

ประถมศึกษาปีท่ี 4/3 19 7 26 19 7 26 นางสาวเพียงเดือน   เปสาโก 

ประถมศึกษาปีท่ี 5/1 10 10 20 10 10 20 นางสาวกาญจนาพร  ก่ายกอง 

ประถมศึกษาปีท่ี 5/2 12 17 29 14 17 31 นางสาวอรวรรณ  เนตรด ากลู 

ประถมศึกษาปีท่ี 5/3 15 9 24 14 9 23 นายพรทว ี        สงวนพิมพ ์

ประถมศึกษาปีท่ี 6/1 6 10 16 6 10 16 นายอมรเทพ          ร่วมกลู 

ประถมศึกษาปีท่ี 6/2 11 24 25 11 24 35 นางรุ้งอรุณ         พงษพ์นันา 

ประถมศึกษาปีท่ี 6/3 21 14 35 21 14 35 นางสาวสุภาพร    แพะขนุทด 

รวม 233 278 501 232 278 510 18 
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เปรียบเทียบจ านวนนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6 

ปีการศึกษา 2560 – 2562 

 

ระดบัชั้น 

2560 2561 2562 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 49 62 111 46 44 90 39 45 84 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 52 48 100 51 59 110 39 47 86 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 50 55 105 42 44 86 44 57 101 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 45 47 92 45 40 85 34 45 79 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 51 46 97 38 49 87 33 36 74 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 41 56 97 51 46 97 38 48 86 

รวมทั้งหมด 288 314 602 273 282 555 232 278 510 

 
จ านวนนักเรียนช้ันประถมศึกษา  2560-2562 

 
ตารางแสดงจ านวนนักเรียนมัธยมศึกษาจ าแนกตามระดับศึกษา / ช้ัน
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ตารางแสดงจ านวนนักเรียนมัธยมศึกษาจ าแนกตามระดับศึกษา / ช้ัน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ชั้น 

ภาคเรียนท่ี 1/2562 ภาคเรียนท่ี 2/2562  

รายช่ือครูประจ าชั้น ชาย

(คน) 

หญิง

(คน) 

รวม

(คน) 

ชาย

(คน) 

หญิง

(คน) 

รวม

(คน) 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 19 6 25 19 6 25 นางสาวบงัอร         จนัทาทพั 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1/2 14 10 24 14 10 24 นางสาวขติุมา         ชยัพล 

มธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 13 18 31 13 18 31 นางสาวบุญเยีย่ม   บุญจนัทร์ 

มธัยมศึกษาปีท่ี 2/2 18 10 29 18 10 29 นางสาวสมพร        ศรีกระสังข ์

มธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 11 18 30 11 19 30 นางสาวม่ิงขวญั      ศรีสอน 

มธัยมศึกษาปีท่ี 3/2 13 12 26 14 12 26 นายบญัญติั           พลูเพิ่ม 

มธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 22 24 46 22 24 46 นางสาววนัเพญ็      พลาหาญ 

มธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 20 13 33 20 13 33 นางสาวพรรณนิภา  แมน้ทอง 

มธัยมศึกษาปีท่ี 6/1 7 6 13 7 6 13 นางสาวเฉลิมสิริ      เปรมพินิจ 

 

ครูพิเศษ 

      นายอมร               พวัพนัธ์ 
Mrs. Nomalizo  Yvonne Mvimbe 

Miss.Joan ‘s Trulillo 

Miss.Naormi  Mwende 

Miss.Josphine  Wambu 

รวม 137 118 255 138 119 257 14 
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ตารางแสดงจ านวนนักเรียนมัธยมศึกษาจ าแนกตามระดับศึกษา/ ช้ัน  2560 - 2562 
 

 

ระดบัชั้น 

2560 2561 2562 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 29 35 63 30 29 59 33 16 49 

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 28 20 48 24 30 54 31 29 60 

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 34 47 81 28 21 49 25 31 56 

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 9 13 22 17 13 30 22 24 46 

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 13 21 34 9 7 16 20 13 33 

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 13 16 29 13 20 33 7 6 13 

รวมทั้งหมด 126 151 277 121 120 241 138 119 257 

 
จ านวนนกัเรียนมธัยมศึกษา 2560 - 2562 
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จ านวนนกัเรียนโรงเรียนนิภาศิริ  ปีการศึกษา  2560 – 2562 

 

 

 

กราฟแสดงจ านวนนกัเรียน ปีการศึกษา  2560 - 2562 
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อนุบาล 

ประถม 

มธัยม 

รวม 

 

 

ระดบัชั้น 

ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 152 145 297 148 139 287 108 117 225 

ชั้นประถมศึกษา 288 314 602 273 282 555 232 278 510 

ชั้นมธัยมศึกษา 126 151 277 121 120 241 138 119 257 

รวม 566 610 1,176 542 541 1,083 478 514 992 
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ข้อมูลบุคลากร 

ปีการศึกษา  2562    สถานศึกษามีครู  จ  านวน  60  คน   บุคลากรทางการศึกษา 1  คน    มีอายเุฉล่ีย  42.20  ปี  มี
ประสบการณ์ในการสอนเฉล่ีย 18   ปี    สอนเฉล่ียระดบัชั้นอนุบาล  15 ชัว่โมง / สัปดาห์  ระดบัประถมศึกษา  20 
ชัว่โมง/สัปดาห์   ระดบัมธัยมศึกษา  17  ชัว่โมง/สัปดาห์ และมีสถิติการเขา้รับการอบรมสัมมนาในวชิาท่ีสอนในรอบ
ปีท่ีผา่นมาไม่ต ่ากวา่   40  ชัว่โมงต่อปี   ในดา้นอตัราก าลงัสถานศึกษามีอตัราส่วนนกัเรียน ต่อครู ระดบัอนุบาล 
จ านวน   1:20   ประถม จ านวน  1:30  ระดบัมธัยม จ านวน  1:30  ในดา้นวฒิุการศึกษา ครูโดยรวมร้อยละ   100  จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี  และร้อยละ 100   ของครูโดยรวมสอนตรงตามวชิาเอกและความถนดั 
 

ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนบุคลากรประจ าปีการศึกษา  2562 
  

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล วฒิุการศึกษา 

 

วนั เดือน ปี 

เกิด 

ปีท่ีจบการศึกษา 

1. นางทศันีย ์              ตราวณิชกุล ศศ.ม.   ( บริหารการศึกษา ) 08/11/05 2550 

2. นางนิภาศิริ              โตอนนัต ์ ศศ.ม.   ( บริหารการศึกษา ) 29/01/28 2554 

3. นายชาญณรงค ์       โตอนนัต ์ ศศ.ม.   ( บริหารการศึกษา ) 14/03/24 2554 

4. นายอมร                   พวัพนัธ์ ศศ.ม.   ( บริหารการศึกษา ) 13/07/17 2552 

5. นางอมรรัตน์            พวัพนัธ์ ค.บ.  ( ปฐมวยั ) 29/08/19 2540 

6. นางดวงใจ                ดาโสม วท.บ. ( เคมี ) 02/02/22 2551 

7. นางรุ้งอรุณ              พงษพ์นันา ค.บ. ( วทิยาศาสตร์ทัว่ไป ) 13/08/25 2548 

8. นางธนาภรณ์            กลา้หาญ ศศ.บ. ( พฒันาชุมชน ) 02-12-15 2534 

9. นางสาวอรวรรณ      เนตรด ากุล ค.บ. ( คณิตศาสตร์ ) 19/11/35 2558 

10. นางสาวพิจิการ์         ทลาไธสง คบ. ( วทิยาศาสตร์ ) 24/09/36 2559 

11. นางสาวบณัฑิตา       บุญทูล ค.บ. ( ปฐมวยั ) 15/04/33 2557 

12. นางพรทิพย ์             โสมกุล วท.บ. ( เกษตรศาสตร์ ) 10/03/27 2550 

13. นางสาวโศจิรัตน์       มิขนุทด ค.บ.( การศึกษาปฐมวยั  ) 27/12/33 2558 

14. นางสาวศิริรัตน์         ปราบรัมย ์ ค.บ.( วทิยาศาสตร์ ) 28/05/35 2558 

15. นางสาวเฉลิมสิริ       เปรมพินิจ ค.บ. ( วทิยาศาสตร์ทัว่ไป ) 03/05/2500 2539 
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16. นางสาววนัเพญ็         โพธ็เงิน ค.บ.( ศิลปะศาสตร์ส่ือมวลชน ) 17/02/2521 2556 

17. นางสาวแพรววิภา  หมวดพิมาย ค.บ. ( ปฐมวยั ) 10/01/34 2559 

18. นายบญัญติั              พลูเพิ่ม พธ.บ. ( การสอนสังคมศึกษา ) 01/10/2499 2532 

19. นางนงนุช                จ  าสนอง ค.บ.( ดนตรีศึกษา ) 06/03/27 2537 

20. นางสาวบุษราคมั  ฐานกระโทก ค.บ. ( วทิยาศาสตร์ทัว่ไป ) 29/07/36 2560 

21. นางสาวกาญจนพร  ก่ายกอง วท.บ. ( ชีววทิยา ) 11/04/38 2561 

22. นางสาววนัเพญ็      พลาหาญ วท.บ. ( ชีววทิยา ) 17/11/38 2561 

23. นางสาวปวณีา        ฉกรรจศิ์ลป์ ค.บ. ( เคมี ) 31/12/37 2561 

24. นางเทพประทาน     ฉววีงค ์ บธ.บ. ( การตลาด ) 06/01/20 2545 

25. นางสาวผาณิต         มนตดี์ ค.บ. ( วทิยาศาสตร์ ) 23/04/34 2558 

26. นายอธิภทัร             จนัทิพย ์ ค.บ. ( ศิลปศึกษา )  03/07/37 2561 

27. นายธวชัชยั              วดักลาง ค.บ. ( ฟิสิกส์ ) 09/05/37 2561 

28. นางสาวสมพร        ศรีกระสังข ์ ศศ.บ. ( ภาษาไทย ) 05/04/20 2556 

29. นางสาวดารุณี         สีลาเกตุ ค.บ. ( สังคมศึกษา ) 30/12/37 2561 

30. นายพรทว ี              สงวนพิมพ ์ พธ.บ.(สงัคมศาสตร์การบริหารรัฐกิจ ) 04/01/11 2544 

31. นางสาวบงัอร         จนัทาทพั วท.บ. ( ชีววทิยา ) 30/05/38 2561 

32. นายวรนาถ             รัตนาทิวดั ค.บ. ( พลศึกษา ) 25/08/35 2560 

33. นางสาวจนัธิดา       บุญพูน ค.บ. ( ฟิสิกส์ ) 17/10/37 2561 

34. นางสาวชุติมา         ชยัพล บธ.บ ( คอมพิวเตอร์ ) 15/09/34 2560 

35. นางสาวกมลชนก    บุรานอก ค.บ. ( อุตสาหกรรมศึกษา ) 05/12/38 2561 

36. นางสาวเสาวรัตน์   โกรัมย ์ วทบ. ( สถิติประยกุต ์) 08/02/40 2562 

37. นางสาวศิริลกัษณ์    ไชยสน คบ.( พลศึกษา ) 18/02/39 2562 

38. นางสาวนุจิรา            แสงนุช คบ.สังคมศึกษา 30/05/38 2561 

39. นางสาวสุทธ์ิธาศิณ๊   ไตรพรม ค.บ. ( ปฐมวยั ) 20/03/35 2559 

40. นางสาวมณีรัตน์       มีแกว้ บช.บ (บญัชี ) 29/05/32 2557 

41. นางสาวชนาพร        ตามกลาง คบ. ( คณิตศาสตร์ ) 02/02/38 2562 

42. นางสาวเพียงเดือน    เปลาโก ศศ.บ ภาษาไทย 09/12/33 2560 
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43. นางสาวสุภาพร     แพะขนุทด ค.บ. (ภาษาองักฤษ ) 26/03/39 2562 

44. นายบุญเยีย่ม         บุญจนัทร์ วทบ. ( วทิยาศาสตร์การกีฬา ) 03/01/35 2557 

45. นางสาวม่ิงขวญั    ศรีสอน ศษ.บ ( วทิยาศาสตร์ทัว่ไป ) 31/01/37 2561 

46. นางสาวพรรณนิภา  แมน้ทอง คบ. ( เคมี ) 21/02/39 2562 

47. นายอมรเทพ          ร่วมกลู คบ. ( ดนตรี ) 03/02/38 2562 

48. นางรจณี                 บุตรโคตร ศศบ. ( องักฤษ ) 03/03/24 2559 

49. นางสาวจริยาภรณ์   พนูสวสัด์ิ ศศบ. ( ภาษาองักฤษธุรกิจ ) 17/10/37 2560 

50. นางสาวนิตยา         พรมแพง อ.ศศ ( การศึกษาปฐมวยั ) 31/01/35 2562 

51. นางสาวสาวติรี       ทองค า ม.6 ( ครูพี่เล้ียง ) 27/01/37 2555 

52. Mrs. Nomalizo  Yvonne Mvimbe Bachelor of Science 11/02/1967 2533 

53. Miss.Juanalyn AB-Mass communication 24/06/1987 2009 

54. Miss.Joan ‘s Trulillo Bachelor of  Science 17/04/1979 2001 

55. Miss.Christy  mae Bachelor of  Elementary 

education General Education 

13/07/1992 2514 

56. Miss.Naormi  Mwende Bachelor of in  Arts 

( Education ) 

23/08/1985 2010 

57. Miss.Josphine  Wambui  

Njuguna 

Bachelor of  Education 

( English Literature ) 

21/11/1992 2015 

58. Miss.Lora  Silda  Luberas Bachelor of  Science 

communication  in  data  

Prosessing 

14/05/1980 1980 

59. Miss.Damaris  Nungari  

Muigal  

Bachelor of  Arts 

( Education ) 

 

16/07/1995 2018 

60 Miss.Herlyn  Real  Jarder Bachelor of  Science 01/07/1996 2019 
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ตารางท่ี 3 ข้อมูลด้านการศึกษาบุคลากร  อายุ  และประสบการณ์สอน 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดบัการศึกษาสูงสุด อายุ ประสบการณ์ 

ชาย หญิง ต า่กว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี เฉลีย่  สอนเฉลีย่ ( ปี ) 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน - 1 - - 1 57 35 

รองผูอ้  านวยการโรงเรียน 2 1 - - 3 36 13 

ผูจ้ดัการ - - - - - - - 

ครู 7 38 - 44 1 30 7 

บุคลากรทางการศึกษา - - - - - - - 

ลูกจา้ง - 5 5 - - 48 11 

ครูธุรการ - 1 - 1 - 30 6 

นกัการ / ภารโรง 1 - 1 - - 58 25 

รวม 10 46 6 45 5 43 14 

 
 

 

●  มีครูท่ีสอนวชิาตรงตามวิชาเอก   38     คน   
●  มีครูท่ีสอนวชิาตามความถนดั       7     คน   
 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 
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จ านวนนกัเรียนระดบัขั้นพื้นฐาน 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ระดับทีเ่ปิดสอน 
จ านวนห้องเรียน 

จ านวนผู้เรียน
ปกติ  

จ านวนผู้เรียนทีม่ี
ความต้องการ

พเิศษ 
รวมจ านวน
ผู้เรียน 

ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EP ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

ระดับประถมศึกษา        
ประถมศึกษาปีท่ี 1 2 1 39 45 - - 84 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 2 1 39 47 - - 86 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 2 1 44 57 - - 101 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 2 1 34 45 - - 79 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 2 1 38 36 - - 74 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 2 1 38 48 - - 86 

รวม 12 6 232 278 - - 510 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 2 - 33 16 - - 49 
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 2 - 31 29 - - 60 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 2 - 25 31 - - 56 

รวม 6  89 76   165 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 1 - 22 24 - - 46 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 1 - 20 13 - - 33 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 1 - 7 6 - - 13 

รวม 3 - 49 43   92 

รวมทั้งส้ิน 21 6 370 397   767 
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1.3 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1.3.1 สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ต าแหน่ง 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต า่กว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผูรั้บใบอนุญาต - - 1 - 1 
- ผูจ้ดัการ - - - - - 
- ผูอ้  านวยการ - - - - - 
- รอง/ผูอ้  านวยการ - - 3 - 3 

รวม   4  4 

2. ผู้สอนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน      
ระดบัประถมศึกษา      

- ครูบรรจุ - - 18 - 18 
- ครูต่างชาติ - - 3 - 3 

ระดบัมธัยมศึกษา      
- ครูบรรจุ - - 13 - 13 
- ครูต่างชาติ  - - 1 - 1 

รวม   35  35 

3. บุคลากรทางการศึกษา      
- เจา้หนา้ท่ี   1  1 

4.อืน่ๆ (ระบุ)... - - - - - 
รวม   1  1 

รวมทั้งส้ิน   40  40 
สรุปอตัราส่วน 
 ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
  ระดบัประถมศึกษา 

จ านวนผูเ้รียนต่อครู    ...30.... : …1…. 
จ านวนผูเ้รียนต่อหอ้ง  ....29... :…1…… 

  ระดบัมธัยมศึกษา 
จ านวนผูเ้รียนต่อครู    ....30... : …1…. 
จ านวนผูเ้รียนต่อหอ้ง  ..30..... :…1…… 
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  1.3.2  สรุปจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  กรณีท่ี 1 ครูสอนหลายระดบัชั้นใหก้รอกขอ้มูลในระดบัท่ีมีจ านวนชัว่โมงสอนมากท่ีสุด 
  กรณีท่ี 2 ครูท่ีจบวชิาเอกการประถมศึกษาถือวา่ตรงเอกสามารถสอนไดใ้นทุกวชิา ในระดบัประถมศึกษา 

ระดบั/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนครูผูส้อน 

ปฐมวยั ประถมศึกษา มธัยมศึกษา 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ภาษาไทย 6 - - -   
คณิตศาสตร์ - - 1 - 1 - 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1 - 2  1 - 
สงัคมศึกษา ศาสนา วฒันธรรม 3 - 9 - 6 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - 4 - 2 - 
ศิลปะ - - 2 - 1 - 
การงานอาชีพ - - 2 - 1 - 
ภาษาต่างประเทศ 1 - 1 - 2 - 

   

  1.3.3สรุปจ านวนครูผู้สอนกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
จ านวนครูผูส้อน 

ประถมศึกษา มธัยมศึกษา 

 กิจกรรมนกัเรียน   
- ลูกเสือ 3 2 
- เนตรนารี 7 4 
- ยวุกาชาด - - 
- ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ - - 
- รักษาดินแดน (รด.) - 2 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 7 3 
- อ่ืนๆ...ใหร้ะบุ   

 กิจกรรมแนะแนว 1 1 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 1 

 
 
 
 



24 

 

 

 

 

   1.3.4 สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพญ็ประโยชน์ 

 
    
1.3.5  สรุปจ านวนครูที่ท าหน้าทีค่ัดกรอง  และนักเรียนทีม่ีความต้องการจ าเป็นพเิศษ 
 (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพเิศษเรียนร่วม) 

จ านวนครูท่ีท าหนา้ท่ีคดักรอง จ านวนนกัเรียนพิเศษ 

เขา้รับการ
อบรม 

หน่วยงานท่ีเขา้รับการ
อบรม 

ครูท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียน 
เป็นผูค้ดักรองของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูท่ีไดรั้บเงิน
เพ่ิมพิเศษ 
(พ.ค.ก.) 

ทั้งหมด 
ข้ึน

ทะเบียน 
ไม่ข้ึน
ทะเบียน 

- 1.                        - - - - - - 
 2.      
 3.   เพ่ิมได ้      

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกเสือ/เนตรนารี 
/ยวุกาชาด/ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ 

จ านวน
ผูบ้งัคบับญัชา 

จ านวนวฒิุทางลูกเสือ การจดัตั้งกองลูกเสือ 

มีวฒิุ ไม่มีวฒิุ จดัตั้ง ไม่จดัตั้ง 

ลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง 9 9 -   
ลูกเสือ เนตรนารี สามญั  9 9 -  - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามญัรุ่นใหญ่ 6 6 -  - 
ลูกเสือ เนตรนารี วสิามญั - - - - - 
ยวุกาชาด - - - -- - 
ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ - - - - - 

รวม 24 24    
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1.3.6  สรุปจ านวนครูทีเ่ข้ารับการอบรม 
 

จ านวนครูทีเ่ข้ารับ 
การอบรม 

หน่วยงานทีเ่ข้ารับการอบรม ปี  พ.ศ..2562....... 

1 นางรุ้งอรุณ      พงษพ์นันา -  การจดัท าขอ้มูลผูส้ าเร็จการศึกษา
และระบบบนัทึกขอ้มูลผลการเรียน 
( GPA/GPAX ) 
- การอบรมโครงการยกระดบั
คุณภาพดว้ยการพฒันาครูตาม
หลกัสูตรแนวใหม่ท่ีเนน้ความ
แตกต่างตามพหุปัญญา MI ตาม
แนวคิดกระบวนการพฒันาวิชาชีพ
ครู PLC ครอบคลุมเทคนิควิธีการ
เรียนรู้ตามแบบผูเ้รียนสร้างความรู้
ดว้ยตนเอง Active Learning  
- อบรมโครงการส่งเสริม
สถานศึกษาและประสานความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานตน้สังกดัเพื่อ
สร้างความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบั
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ  สมศ. 

โรงแรมริเวอร์ไซด ์
กรุงเทพมหานคร 
28-29 กนัยายน 2562 

2.นางสาวอรวรรณ      เนตรด ากลู -  การจดัท าขอ้มูลผูส้ าเร็จการศึกษา
และระบบบนัทึกขอ้มูลผลการเรียน 
( GPA/GPAX ) 
- การอบรมโครงการยกระดบั
คุณภาพดว้ยการพฒันาครูตาม
หลกัสูตรแนวใหม่ท่ีเนน้ความ
แตกต่างตามพหุปัญญา MI ตาม
แนวคิดกระบวนการพฒันาวิชาชีพ
ครู PLC ครอบคลุมเทคนิควิธีการ
เรียนรู้ตามแบบผูเ้รียนสร้างความรู้
ดว้ยตนเอง Active Learning  
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3.นางธนาภรณ์          กลา้หาญ -  การจดัท าขอ้มูลผูส้ าเร็จการศึกษา
และระบบบนัทึกขอ้มูลผลการเรียน 
( GPA/GPAX ) 
- การอบรมโครงการยกระดบั
คุณภาพดว้ยการพฒันาครูตาม
หลกัสูตรแนวใหม่ท่ีเนน้ความ
แตกต่างตามพหุปัญญา MI ตาม
แนวคิดกระบวนการพฒันาวิชาชีพ
ครู PLC ครอบคลุมเทคนิควิธีการ
เรียนรู้ตามแบบผูเ้รียนสร้างความรู้
ดว้ยตนเอง Active Learning  

 

4.นางสาวพรทิพย ์     โสมกุล -  การจดัท าขอ้มูลผูส้ าเร็จการศึกษา
และระบบบนัทึกขอ้มูลผลการเรียน 
( GPA/GPAX ) 
- การอบรมโครงการยกระดบั
คุณภาพดว้ยการพฒันาครูตาม
หลกัสูตรแนวใหม่ท่ีเนน้ความ
แตกต่างตามพหุปัญญา MI ตาม
แนวคิดกระบวนการพฒันาวิชาชีพ
ครู PLC ครอบคลุมเทคนิควิธีการ
เรียนรู้ตามแบบผูเ้รียนสร้างความรู้
ดว้ยตนเอง Active Learning  

 

5. นางสาวพิจิการ์       ทลาไธสง 
 
 
 
 
 
 

-  การจดัท าขอ้มูลผูส้ าเร็จการศึกษา
และระบบบนัทึกขอ้มูลผลการเรียน 
( GPA/GPAX ) 
- การอบรมโครงการยกระดบั
คุณภาพดว้ยการพฒันาครูตาม
หลกัสูตรแนวใหม่ท่ีเนน้ความ
แตกต่างตามพหุปัญญา MI ตาม
แนวคิดกระบวนการพฒันาวิชาชีพ
ครู PLC ครอบคลุมเทคนิควิธีการ
เรียนรู้ตามแบบผูเ้รียนสร้างความรู้
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ดว้ยตนเอง Active Learning  
6.นางสาวบุษราคมั          ฐานกระโทก -  การจดัท าขอ้มูลผูส้ าเร็จการศึกษา

และระบบบนัทึกขอ้มูลผลการเรียน 
( GPA/GPAX ) 
- การอบรมโครงการยกระดบั
คุณภาพดว้ยการพฒันาครูตาม
หลกัสูตรแนวใหม่ท่ีเนน้ความ
แตกต่างตามพหุปัญญา MI ตาม
แนวคิดกระบวนการพฒันาวิชาชีพ
ครู PLC ครอบคลุมเทคนิควิธีการ
เรียนรู้ตามแบบผูเ้รียนสร้างความรู้
ดว้ยตนเอง Active Learning  

 

7.นางสาวเพียงเดือน     เปสาโก -  การจดัท าขอ้มูลผูส้ าเร็จการศึกษา
และระบบบนัทึกขอ้มูลผลการเรียน 
( GPA/GPAX ) 
- การอบรมโครงการยกระดบั
คุณภาพดว้ยการพฒันาครูตาม
หลกัสูตรแนวใหม่ท่ีเนน้ความ
แตกต่างตามพหุปัญญา MI ตาม
แนวคิดกระบวนการพฒันาวิชาชีพ
ครู PLC ครอบคลุมเทคนิควิธีการ
เรียนรู้ตามแบบผูเ้รียนสร้างความรู้
ดว้ยตนเอง Active Learning  
- อบรมโครงการส่งเสริม
สถานศึกษาและประสานความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานตน้สังกดัเพื่อ
สร้างความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบั
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ  สมศ. 

 

8.นางสาวพรรณนิดา         แมน้ทอง -อบรมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา
และประสานความร่วมมือกบั
หน่วยงานตน้สังกดัเพื่อสร้างความรู้
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ความเขา้ใจ เก่ียวกบักรอบแนว
ทางการประเมินคุณภาพภายนอก
ของ  สมศ. 

9.นางสาววนัเพญ็ พลาหาญ -อบรมการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน โอเน็ต ปี
การศึกษา 2562 

 

10.นางสาวม่ิงขวญั     ศรีสอน - อบรมเชิงปฏิบติัการการจดัการ
เรียนรู้วชิาวทิยาการค านวณ เพื่อ
สร้างพื้นฐานดา้นกระบวนการคิด
ขั้นสูงอยา่งสร้างสรรคสู่์การ 
สร้างนวตักรรมของผูเ้รียน 
--อบรมการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน โอเน็ต  
ปีการศึกษา 2562 

 

11.นายอมรเทพ      ร่วมกลู - อบรมจินตคณิต โซโรบนัคิด  
12.นางสาวกาญจนาพร    ก่ายกอง - อบรมเชิงปฏิบติัการการจดัการ

เรียนรู้วชิาวทิยาการค านวณ เพื่อ
สร้างพื้นฐานดา้นกระบวนการคิด
ขั้นสูงอยา่งสร้างสรรคสู่์การ 
สร้างนวตักรรมของผูเ้รียน 
- อบรมจินตคณิต โซโรบนัคิด 

 

13.นางดวงใจ            ดาโสม - อบรมจินตคณิต โซโรบนัคิด 
- อบรมเชิงปฏิบติัการการจดัการ
เรียนรู้วชิาวทิยาการค านวณ เพื่อ
สร้างพื้นฐานดา้นกระบวนการคิด
ขั้นสูงอยา่งสร้างสรรคสู่์การ 
สร้างนวตักรรมของผูเ้รียน 
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2. ข้อมูลพืน้ฐานแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

              ปรัชญา   ศึกษาดี  มีคุณธรรม   น าชุมชน   คนพฒันา 

       ค าขวญั   มารยาทดี   มีวนิยั   ใฝ่ศึกษา 

              สีประจ าโรงเรียน  น ้าเงิน – ชมพ ู 

 

 

  

 

สีน า้เงนิ  หมายถึง    คือ ความซ่ือสัตย ์  ความสามคัคี 

 สีชมพ ู   หมายถึง    คือ ความอ่อนนอ้มถ่อมตน  รักการศึกษา 

 

ตราประจ าโรงเรียน หมวกบัณฑิต ใบประกาศนียบัตร วงกลมล้อมรอบ หมายถึงความมุ่งมัน่ทางการศึกษา 
ความส าเร็จทางการศึกษา ความรักความอบอุ่นท่ีมีใหซ่ึ้งกนัและกนั 
อตัลกัษณ์  :    ระดบัประถมศึกษา – มธัยมศึกษา             -    มารยาทดี   มีวินยั   น ้าใจงาม 
เอกลกัษณ์ :              -    ดนตรีเด่น 
 
อาคารสถานท่ีมีเน้ือท่ี 8 ไร่  อาคารเรียนปฐมวยั 4 หลงั อาคารประถมศึกษา 2 หลงั อาคารมธัยมศึกษา 2 หลงั 

อาณาเขตบริเวณใกลเ้คียงกบัท่ีตั้งของสถานศึกษา  ไดแ้ก่ อ าเภอหนองก่ี  โรงพยาบาล สถานีต ารวจ 

เทศบาลหนองก่ี  ห้องสมุดประชาชน  วดัสระหลวง  ไปรษณีย ์
ปรัชญา   ค าขวัญ   วิสัยทัศน์    พันธกิจ   เป้าหมาย 

 

 ปรัชญา   ศึกษาดี  มีคุณธรรม   น าชุมชน   คนพฒันา 

 

 ศึกษาดี  หมายถึง      มีความรู้ทกัษะทางวชิาการ  และมีศกัยภาพในการพฒันาตนเอง 

 มีคุณธรรม หมายถึง      มีจิตใจท่ีมีคุณธรรมพื้นฐาน  8 ประการ  ไดแ้ก ้1. ขยนั  2. ประหยดั 

     3. มีความช่ือสัตย ์  4. มีวนิยั   5. สุภาพ   6. สามคัคี   7. สะอาด 

                                                                    8. มีน ้าใจ 
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 น าชุมชน หมายถึง  มีจิตใจสาธารณะ  อุทิศตนเพื่อส่วนรวม 

 คนพฒันา หมายถึง  มีทกัษะท่ีดีในการด ารงชีวิต  พร้อมพฒันาตนในทุกดา้น 

 

ค าขวัญ   มารยาทดี   มีวนิยั   ใฝ่ศึกษา 

 มารยาทดี หมายถึง  มีกิริยาท่ีสุภาพ   วาจาไพเราะ 

 มีวนิยั  หมายถึง  ปฏิบติัตามกฎโรงเรียนและสังคม 

            ใฝ่ศึกษา          หมายถึง  ตั้งใจศึกษาหาความรู้และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ 

วสัิยทัศน์ 
 โรงเรียนนิภาศิริมุ่งสร้างคนดี  มีปัญญา  เทคโนโลยกีา้วหนา้  น าพาวชิาการ  ประสานภูมิปัญญา  

พฒันาสู่สากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย 

 
พนัธกจิ 

- จดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพโดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัเป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมาย
การจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

- ผลิตนกัเรียนใหมี้คุณภาพเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายทั้งในดา้นคุณธรรม จริยธรรม  วิชาการ และทกัษะ
การท างาน 

- จดัสภาพแวดลอ้มโรงเรียนและหอ้งเรียนใหมี้บรรยากาศเอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน 
- จดัระบบการประกนัคุณภาพภายใน การประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคอ์ยา่งมีระบบและการบริหาร

จดัการศึกษาใหเ้ป็นท่ียอมรับและพึงพอใจต่อทุกฝ่าย  
 

เป้าประสงค์ 

- 1. นกัเรียนไดรั้บบริการทางการศึกษาอยา่งมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 
- 2. นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
- 3. โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน ,ระดมและจดัการทรัพยากรเพื่อ 

     การศึกษา 

- 4.  ครูปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความพึงพอใจ พร้อมพฒันาสู่ครูมืออาชีพ 
- 5.  การบริหารจดัการโรงเรียนไดม้าตรฐาน 
- 6.  ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลย ี
- 7.  สืบสานวฒันธรรม  ประเพณีทอ้งถ่ินส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง   
- 8.  ส่งเสริมกิจกรรมเตรียมตวัเขา้สู่อาเซียนและThailand 4.0 
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กลยุทธ์ของโรงเรียนนิภาศิริ 
 

กลยุทธ์ที ่1 พฒันาหลกัสูตร ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอน ส่งเสริมทกัษะการคิด ทกัษะการใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้

สอดคลอ้งกบัทิศทางการจดัการศึกษาแห่งชาติและความตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน 

1.โครงการส่งเสริมพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
2.โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 
3.โครงการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
4.โครงการส่งเสริมพฒันาผูเ้รียน 
5.โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
 
กลยุทธ์ที ่ 2  พฒันาคุณธรรม จริยธรรมผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ มีจิตส านึกของความเป็นไทยด ารงชีวติ
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตส านึกในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
1.โครงการโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม   ผูเ้รียนและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์    
2. โครงการสืบสานประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ินและด าเนินงานตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  โครงการวนัส าคญัต่างๆ 
4.  โครงการร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
 
กลยุทธ์ที ่3 พฒันาอาคารสถานท่ีและส่งเสริมสุขภาพของผูเ้รียนใหมี้สุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ส่งเสริม
ศกัยภาพในดา้น  ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา/นนัทนาการ 

1.  โครงการส่งเสริมสภาพแวดลอ้ม อาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ 
2. โครงการพฒันาหอ้งสมุดสู่หอ้งสมุด 3 D 
3. โครงการส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีสุนทรียภาพ  และลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
 

กลยุทธ์ที ่ 4 พฒันาครูใหมี้คุณภาพทางวชิาการตามมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณครูมีศกัยภาพในการใชก้ารวิจยั 
ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อยกระดบัหลกัสูตร การเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
1. โครงการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. โครงการนิเทศภายใน 
3. โครงการส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาผูเ้รียน 
4. โครงการเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจในการ ท างานของคณะครูและบุคลากร 
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กลยุทธ์ที ่ 5 พฒันาการบริหารจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพ ส่งเสริมความสัมพนัธ์ ความร่วมมือกบัชุมชน  ทอ้งถ่ิน

ใหมี้บทบาทในการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาร่วมกนั ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อเตรียมตวัเขา้สู่อาเซียน 

1.โครงการส่งเสริมระบบการบริหารของโรงเรียนให้เป็นองคก์รแห่งคุณภาพ 

2.โครงการส่งเสริมการใชส่ื้อสารสนเทศและเทคโนโลยใีหเ้หมาะสมต่อการบริหารและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3. โครงการศึกษาดูงาน 

4. โครงการสืบสานประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

5. โครงการประชาสัมพนัธ์สู่ชุมชน 

 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของโรงเรียนนิภาศิริ 
1.    รักชาติ ศาสน์  กษตัริย ์    

2.    ซ่ือสัตย ์ สุจริต 

3.    มีวนิยั    

4.    ใฝ่เรียนรู้ 
5.    อยูอ่ยา่งพอเพียง    

6.    มุ่งมัน่ในการท างาน 

7.    รักความเป็นไทย    

8.    มีจิตสาธารณะ 
 

 

การก าหนดวสัิยทัศน์  พนัธกิจ เป้าหมาย/เป้าประสงค์ 

วสัิยทัศน์ พนัธกจิ เป้าหมาย/เป้าประสงค์ 

โรงเรียนนิภาศิริมุ่งสร้าง

คนดี มีปัญญา เทคโนโลยี

กา้วหนา้ น าพาวชิาการ 

ประสานภูมิปัญญา 

พฒันาสู่สากล บน

พื้นฐานความเป็นไทย 

1.จดัการเรียนการสอนใหมี้
ประสิทธิภาพโดยเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญัเป็นไปตามมาตรฐานและ 
เป้าหมายการจดัการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

1.นกัเรียนไดรั้บบริการทางการศึกษาอยา่งมี
คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 
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 2.ผลิตนกัเรียนใหมี้คุณภาพเป็นท่ี
ยอมรับของทุกฝ่ายทั้งในดา้น
คุณธรรม  จริยธรรม   วชิาการ 
และทกัษะการท างาน 

2.นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

 3. จดัสภาพแวดลอ้มโรงเรียนและ

หอ้งเรียนใหมี้บรรยากาศเอ้ืออ านวย

ต่อการเรียนการสอน 

3. โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ

จดัการเรียนการสอน 

ระดมและจดัการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 4.จดัระบบการประกนัคุณภาพ
ภายใน  การประเมินคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคอ์ยา่งมีระบบและการ
บริหารจดัการศึกษาใหเ้ป็นท่ียอมรับ
และพึงพอใจต่อทุกฝ่าย  
 

4.1ครูปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความพึงพอใจ 
พร้อมพฒันาสู่ครูมืออาชีพ 
4.2 การบริหารจดัการโรงเรียนไดม้าตรฐาน 
4.3 ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลย ี
4.4 สืบสานวฒันธรรม ประเพณี 
ทอ้งถ่ินส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
4.5 ส่งเสริมกิจกรรมเตรียมตวัเขา้สู่อาเซียน 

 

การก าหนดเป้าหมาย/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ระดับองค์กร 

  เป้าหมาย/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ระดับองค์กร 

1 นกัเรียนไดรั้บบริการทางการศึกษาอยา่งมี

คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 

กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาหลกัสูตร ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิการเรียนการ

สอน ส่งเสริมทกัษะการคิด ทกัษะการใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้

สอดคลอ้งกบัทิศทางการจดัการศึกษาแห่งชาติและความ

ตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน 

2.นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี

พึงประสงค ์

กลยทุธ์ท่ี 2 พฒันาคุณธรรม จริยธรรมผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะ

ท่ีพึงประสงค ์มีจิตส านึกของความเป็นไทยด ารงชีวติตาม

หลกัเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตส านึกในการอนุรักษแ์ละพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม 
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3.โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการ

เรียนการสอนระดมและจดัการทรัพยากรเพื่อ

การศึกษา 

กลยทุธ์ท่ี 3 พฒันาอาคารสถานท่ีและส่งเสริมสุขภาพของ

ผูเ้รียนใหมี้สุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ส่งเสริม

ศกัยภาพในดา้น  ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา/นนัทนาการ 

4.ครูปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความพึงพอใจ พร้อม

พฒันาสู่ครูมืออาชีพ 

กลยทุธ์ท่ี 4 พฒันาครูใหมี้คุณภาพทางวชิาการตามมาตรฐาน

วชิาชีพและจรรยาบรรณครูมีศกัยภาพในการใชก้ารวจิยั ส่ือ 

นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อยกระดบัหลกัสูตร การเรียนการ

สอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

5.การบริหารจดัการโรงเรียนไดม้าตรฐาน 

6.ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลย ี

7.สืบสานวฒันธรรม ประเพณี 

ทอ้งถ่ินส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

8.ส่งเสริมกิจกรรมเตรียมตวัเขา้สู่อาเซียน 

กลยทุธ์ท่ี 5 พฒันาการบริหารจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพ 

ส่งเสริมความสัมพนัธ์ ความร่วมมือกบัชุมชน  ทอ้งถ่ินให้มี

บทบาทในการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาร่วมกนั 

ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อเตรียมตวัเขา้สู่อาเซียน 

 

  เป้าหมาย/เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

1.นกัเรียนไดรั้บบริการทางการศึกษาอยา่งมี

คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 

1. นกัเรียนในวยัเรียนไดเ้รียนอยา่งทัว่ถึง  และมีคุณภาพตาม
เกณฑม์าตรฐานร้อยละ100 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียทุก
ชั้นเพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 3 ทุกกลุ่มสาระ 

2.นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี

พึงประสงค ์

2. ร้อยละ 80 ของผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ี
พึงประสงค ์

3.โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการ
เรียนการสอนระดมและจดัการทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

3.ร้อยละ  80 ของผูเ้รียน ,บุคลากรทางการศึกษามีความพึง
พอใจในสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน 

4.ครูปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความพึงพอใจ พร้อม
พฒันาสู่ครูมืออาชีพ 

4. บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไดรั้บการพฒันาตาม
เป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด 

5.การบริหารจดัการโรงเรียนไดม้าตรฐาน 5.ร้อยละ 80 ของการบริหารจดัการของโรงเรียนไดม้าตรฐาน 

6. .ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลย ี 6. ร้อยละ 80 ครูและนกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการ
ส่ือสารในการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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  เป้าหมาย/เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

7.สืบสานวฒันธรรม ประเพณี 
ทอ้งถ่ินส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ร้อยละ 85 ด าเนินการตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงและสืบ
สานวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

8. .ส่งเสริมกิจกรรมเตรียมตวัเขา้สู่อาเซียน 8. ร้อยละ 80 มีความพร้อมทุกดา้นเขา้สู่สมาคมอาเซียน 
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การก าหนดช่ือโครงการ/กจิกรรม 

 กลยุทธ์ระดับองค์กร ช่ือโครงการ/กจิกรรม 

กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาหลกัสูตร ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ

การเรียนการสอน ส่งเสริมทกัษะการคิด ทกัษะ

การใฝ่รู้ใฝ่เรียนใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางการจดั

การศึกษาแห่งชาติและความตอ้งการของผูเ้รียน

และทอ้งถ่ิน 

1. โครงการส่งเสริมพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

2. โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 

3. โครงการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

    สถานศึกษา 

4. โครงการส่งเสริมพฒันาผูเ้รียน 

5.โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

กลยทุธ์ท่ี 2 พฒันาคุณธรรม จริยธรรมผูเ้รียนให้

มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์มีจิตส านึกของความ

เป็นไทยด ารงชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง มี

จิตส านึกในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

 

1.  โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมผูเ้รียน 
     และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
2. โครงการสืบสานประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ินและ 
    ด าเนินงานตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  โครงการวนัส าคญัต่างๆ 
4.  โครงการร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

กลยทุธ์ท่ี 3 พฒันาอาคารสถานท่ีและส่งเสริม

สุขภาพของผูเ้รียนใหมี้สุขนิสัย สุขภาพกายและ

สุขภาพจิตท่ีดี ส่งเสริมศกัยภาพในดา้น  ศิลปะ 

ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา/นนัทนาการ 

1.  โครงการส่งเสริมสภาพแวดลอ้ม อาคารสถานท่ี 

    และแหล่งเรียนรู้ 

2. โครงการพฒันาหอ้งสมุดสู่หอ้งสมุด 3 D 

3. โครงการส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีสุนทรียภาพ  และ 

    ลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

กลยทุธ์ท่ี 4 พฒันาครูใหมี้คุณภาพทางวชิาการ

ตามมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณครูมี

ศกัยภาพในการใชก้ารวจิยั ส่ือ นวตักรรมและ

เทคโนโลยเีพื่อยกระดบัหลกัสูตร การเรียนการ

สอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

1. โครงการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. โครงการนิเทศภายใน 

3. โครงการส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียนเพื่อ 

   พฒันาผูเ้รียน 

4. โครงการเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจในการ 

   ท างานของคณะครูและบุคลากร 

5. โครงการพฒันาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
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กลยทุธ์ท่ี 5 พฒันาการบริหารจดัการศึกษาดว้ย

ระบบคุณภาพ ส่งเสริมความสัมพนัธ์ ความ

ร่วมมือกบัชุมชน  ทอ้งถ่ินให้มีบทบาทในการมี

ส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาร่วมกนั 

ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อเตรียมตวัเขา้สู่

อาเซียน 

1.โครงการส่งเสริมระบบการบริหารของโรงเรียนให้เป็น

องคก์รแห่งคุณภาพ 

2.โครงการส่งเสริมการใชส่ื้อสารสนเทศและเทคโนโลยใีห้

เหมาะสมต่อการบริหารและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3. โครงการศึกษาดูงาน 

4. โครงการสืบสานประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

5. โครงการประชาสัมพนัธ์สู่ชุมชน 
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3.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 

ยทุธศาสตร์
ตามแผนฯของ

โรงเรียน โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร์ สช. 

 

*** 
สอดคลอ้งกบั
ตวัช้ีวดัประเดน็
การติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
ยทุธศาสตร์ 

ท่ี1  พฒันา
หลกัสูตร 
ยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิ
การเรียนการ
สอน 
ส่งเสริม
ทกัษะการคิด 
ทกัษะการใฝ่
รู้ใฝ่เรียนให้
สอดคลอ้ง
กบัทิศ
ทางการจดั
การศึกษา
แห่งชาติและ
ความ
ตอ้งการของ
ผูเ้รียนและ
ทอ้งถ่ิน 

 

1..โครงการ
ส่งเสริม
พฒันา
หลกัสูตร
สถานศึกษา 
 

 
 

80 

 
 
ด ี

 
 

85 

 
 

ดเีลศิ 

 
 
มาตรฐานที ่2 
 
 

 
 
ยุทธศาสตร์ที ่1 
ยุทธศาสตร์ที ่3 
 

 
 

ตวัช้ีวดัที ่ 1.1 
ตวัช้ีวดัที ่ 1.3 

 
 

2.โครงการ
ยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ของผูเ้รียน 

 
 
80 

 
 
ด ี

 
 
85 

 
 
ดเีลศิ 

 
 
มาตรฐานที ่1 
มาตรฐานที ่3 
 
 

 
 
ยุทธศาสตร์ที ่1 
ยุทธศาสตร์ที ่3 
 
 

 
 

ตวัช้ีวดัที ่ 1.6 
ตวัช้ีวดัที ่ 1.9 

 
 

3.โครงการ
ประกนั
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน
สถานศึกษา 

 
 
80 

 
 
ด ี

 
 
85 

 
 
ด ี

 
 
มาตรฐานที ่1 
มาตรฐานที ่3 
 
 
 

 
 
ยุทธศาสตร์ที ่1 
 

 
 

ตวัช้ีวดัที ่ 1.9 
 

4.โครงการ
ส่งเสริม
พฒันาผูเ้รียน 

80 ด ี 85 ดเีลศิ มาตรฐานที ่3 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
 

ตวัช้ีวดัที ่ 4.2 
 

5.โครงการ
พฒันาแหล่ง

80 ด ี 85 ดเีลศิ มาตรฐานที ่1 
มาตรฐานที ่3 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
ยุทธศาสตร์ที ่4 
 

ตวัช้ีวดัที ่ 6.2 
ตวัช้ีวดัที ่ 6.3 
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เรียนรู้  

กลยุทธ์ที ่ 2  
พฒันา
คุณธรรม 
จริยธรรม
ผูเ้รียนใหมี้
คุณลกัษณะ
ท่ีพึง
ประสงค ์ มี
จิตส านึกของ
ความเป็น
ไทย
ด ารงชีวิต
ตามหลกั
เศรษฐกิจ
พอเพียงมี
จิตส านึกใน
การอนุรักษ์
และพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

1.โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม  
จริยธรรม   
ผูเ้รียนและ
คุณลกัษณะ
อนัพึง
ประสงค ์    

 
 
 
 
80 

 
 
 
 

ดเีลศิ 

 
 
 
 
85 

 
 
 
 

ดเีลศิ 

 
 
 
มาตรฐานที ่1 
มาตรฐานที ่3 
 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที ่1 
ยุทธศาสตร์ที ่3 
 

 
 
 

ตวัช้ีวดัที ่ 2.2 
 

2. โครงกรสืบ
สานประเพณี
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ินและ
ด าเนินงาน
ตามหลกั
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
 
 
80 

 
 
 
 
ดเีลศิ 

 
 
 
 
85 

 
 
 
 
ดเีลศิ 

 
 
 
มาตรฐานที ่1 
มาตรฐานที ่3 
 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที ่2 
ยุทธศาสตร์ที ่4 
 

 
 
 

ตวัช้ีวดัที ่ 2.2 
 

3.  โครงการ
วนัส าคญั
ต่างๆ 

90 ยอด
เยีย่ม 

95 ยอด
เยีย่ม 

มาตรฐานที ่1 
มาตรฐานที ่2 
มาตรฐานที ่3 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
ยุทธศาสตร์ที ่4 
 

ตวัช้ีวดัที ่ 1.6 
 

4.  โครงการ
ร่วมอนุรักษ์
และพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม 

90 ยอด
เยีย่ม 

95 ยอด
เยีย่ม 

มาตรฐานที ่1 
มาตรฐานที ่3 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
ยุทธศาสตร์ที ่4 
 

ตวัช้ีวดัที ่ 6.3 
 

กลยุทธ์ที ่3 
พฒันาอาคาร
สถานท่ีและ
ส่งเสริม
สุขภาพของ
ผูเ้รียนใหมี้

1.  โครงการ
ส่งเสริม
สภาพแวดลอ้
ม อาคาร
สถานท่ีและ
แหล่งเรียนรู้ 

85 ดเีลศิ 90 ยอด
เยีย่ม 

มาตรฐานที ่1 
มาตรฐานที ่2 
มาตรฐานที ่3 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
ยุทธศาสตร์ที ่4 
 

 
ตวัช้ีวดัที ่ 3.1 
ตวัช้ีวดัที ่ 6.3 

 

2.โครงการ 80 ด ี 85 ดเีลศิ มาตรฐานที ่3 ยุทธศาสตร์ที ่3 ตวัช้ีวดัที ่ 2.8 
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สุขนิสัย 
สุขภาพกาย
และ
สุขภาพจิตท่ี
ดี ส่งเสริม
ศกัยภาพใน
ดา้น  ศิลปะ 
ดนตรี 
นาฏศิลป์ 
กีฬา/
นนัทนาการ 

พฒันา
หอ้งสมุดสู่
หอ้งสมุด 3 D 

  

3. โครงการ
ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมี
สุนทรียภาพ  
และลกัษณะ
นิสัยดา้น
ศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา 

80 ด ี 85 ดเีลศิ มาตรฐานที ่1 
มาตรฐานที ่3 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
ยุทธศาสตร์ที ่3 
ยุทธศาสตร์ที ่4 
 

ตวัช้ีวดัที ่ 2.2 
ตวัช้ีวดัที ่ 2.8 

 

กลยุทธ์ที ่ 4 
พฒันาครูให้
มีคุณภาพ
ทางวชิาการ
ตาม
มาตรฐาน
วชิาชีพและ
จรรยาบรรณ
ครูมีศกัยภาพ
ในการใช้
การวจิยัส่ือ 
นวตักรรม
และ
เทคโนโลยี

1. โครงการ
พฒันาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
 

80 ด ี 85 ด ี มาตรฐานที ่2 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
ยุทธศาสตร์ที ่3 
 

ตวัช้ีวดัที ่ 5.2 
 

2. โครงการ
นิเทศภายใน 

80 ด ี 85 ดเีลศิ มาตรฐานที ่2 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
ยุทธศาสตร์ที ่3 
ยุทธศาสตร์ที ่4 
 

ตวัช้ีวดัที ่ 1.9 
 

3. โครงการ
ส่งเสริมการ
ท าวจิยัในชั้น
เรียนเพื่อ
พฒันาผูเ้รียน 
 

80 ด ี 85 ดเีลศิ มาตรฐานที ่1 
มาตรฐานที ่2 
มาตรฐานที ่3 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
 

ตวัช้ีวดัที ่ 5.2 
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เพื่อยกระดบั
หลกัสูตร 
การเรียนการ
สอน
เทียบเคียง
มาตรฐานสา
กล 

4. โครงการ
เสริมสร้าง
ขวญัและ
ก าลงัใจใน
การ ท างาน
ของคณะครู
และบุคลากร 
 

80 ดเีลศิ 85 ดเีลศิ มาตรฐานที ่2 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
ยุทธศาสตร์ที ่4 
 

ตวัช้ีวดัที ่ 5.3 
 
 

 

กลยุทธ์ที ่ 5 
พฒันาการ
บริหารจดั
การศึกษา
ดว้ยระบบ
คุณภาพ 
ส่งเสริม
ความสัมพนั
ธ์ ความ
ร่วมมือกบั
ชุมชน  
ทอ้งถ่ินใหมี้
บทบาทใน
การมีส่วน
ร่วมในการ
บริหารจดั
การศึกษา
ร่วมกนั 
ส่งเสริมการ
ใช้
เทคโนโลยี
เพื่อเตรียมตวั
เขา้สู่อาเซียน 
 

1.โครงการ
ส่งเสริมระบบ
การบริหาร
ของโรงเรียน
ใหเ้ป็นองคก์ร
แห่งคุณภาพ 

80 ดเีลศิ 85 ดเีลศิ มาตรฐานที ่2 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
ยุทธศาสตร์ที ่4 
 

ตวัช้ีวดัที ่ 4.1 
 

2.โครงการ
ส่งเสริมการ
ใชส่ื้อ
สารสนเทศ
และ
เทคโนโลยใีห้
เหมาะสมต่อ
การบริหาร
และเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

80 ดเีลศิ 85 ดเีลศิ มาตรฐานที ่2 
มาตรฐานที ่3 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
ยุทธศาสตร์ที ่4 
 

ตวัช้ีวดัที ่ 4.3 
 

3. โครงการ
ศึกษาดูงาน 

80 ดเีลศิ 85 ดเีลศิ มาตรฐานที ่2 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ตวัช้ีวดัที ่ 5.4 
 

4. โครงการ
สืบสาน
ประเพณี
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน 
 

85 ดเีลศิ 90 ยอด
เยีย่ม 

มาตรฐานที ่2 
มาตรฐานที ่3 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
ยุทธศาสตร์ที ่3 
ยุทธศาสตร์ที ่4 
 

ตวัช้ีวดัที ่ 6.2 
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 5.โครงการ
ประชาสัมพนั
ธ์สู่ชุมชน 
 

85 ดเีลศิ 90 ยอด
เยีย่ม 

มาตรฐานที ่2 
มาตรฐานที ่3 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
ยุทธศาสตร์ที ่3 
ยุทธศาสตร์ที ่4 
 

ตวัช้ีวดัที ่ 6.3 
 

 
*** ยทุธศาสตร์ของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาหลกัสูตร การเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเอกชน 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัและสนบัสนุนการศึกษาเอกชน 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การพฒันาการศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 ยทุธศาสตร์ท่ี 7 การพฒันาระบบการบริหารจดัการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
***ตวัช้ีวดัประเด็นการติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏอยู ่ขอ้ 7ในเอกสารนี ้
 
 

4.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 
 
  ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

วชิา 
จ านวน
นกัเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นกัเรียน  ท่ี
เขา้สอบ 

คะแนน
เฉล่ียระดบั 
ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉล่ียผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉล่ีย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉล่ีย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พฒันาการเทียบ
กบัร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร์ 86 85 32.90 31.04 33.19 32.29 -0.9 -2.72 ไม่มีพฒันาการ 

วทิยาศาสตร์ 86 85 35.55 36.78 39.86 36.93 -2.93 -7.35 ไม่มีพฒันาการ 

ภาษาไทย 86 85 49.07 43.70 50.22 47.10 -3.12 -6.22 ไม่มีพฒันาการ 

ภาษาองักฤษ 86 85 34.42 34.77 39.04 36.26 -2.78 -7.12 ไม่มีพฒันาการ 
 *** (4)  =   (3) – (2)  กรณีท่ีมีผลต่างคะแนนเฉล่ีย (4) ติดลบให้ใส่เคร่ืองหมายลบ 
 ***  (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย (5) ใหใ้ส่เคร่ืองหมายลบ 
                                 (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพฒันาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ีย (5) ตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป แปลผลวา่  “มีพฒันาการ” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ีย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวา่  “มีพฒันาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ีย (5) ติดลบ แปลผลวา่ “ไม่มีพฒันาการ” 
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  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

วชิา 
จ านวน
นกัเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นกัเรียน   
ท่ีเขา้สอบ 

คะแนน
เฉล่ียระดบั 
ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉล่ียผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉล่ีย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉล่ีย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พฒันาการเทียบ
กบัร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร์ 53 44 26.73 19.79 22.72 20.09 -2.63 -11.58 ไม่มีพฒันาการ 

วทิยาศาสตร์ 53 44 30.07 28.33 31.06 28.81 -2.25 -7.25 ไม่มีพฒันาการ 

ภาษาไทย 53 44 55.14 39.79 44.13 44.95 +0.82 1.86 มีพฒันาการแต่ไม่
ถึงร้อยละ 3 

ภาษาองักฤษ 53 44 33.25 26.15 24.55 28.14 +3.59 14.63 มีพฒันาการ 

 
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีท่ีมีผลต่างคะแนนเฉล่ีย (4) ติดลบให้ใส่เคร่ืองหมายลบ 
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย (5) ใหใ้ส่เคร่ืองหมายลบ 
                                    (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพฒันาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ีย (5) ตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป แปลผลวา่  “มีพฒันาการ” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ีย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวา่  “มีพฒันาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ีย (5) ติดลบ แปลผลวา่ “ไม่มีพฒันาการ” 

 
 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

วชิา 
จ านวน
นกัเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นกัเรียน   
ท่ีเขา้สอบ 

คะแนน
เฉล่ียระดบั 
ประเทศ       
 ปี 2562 

คะแนนเฉล่ียผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉล่ีย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉล่ีย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พฒันาการเทียบ
กบัร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร์ 14 12 25.41 15.09 17.66 14.79 -2.87 -16.26 ไม่มีพฒันาการ 

วทิยาศาสตร์ 14 12 29.20 25.01 24.94 24.21 -0.73 -2.93 ไม่มีพฒันาการ 

ภาษาไทย 14 12 42.21 37.14 35.03 30.46 -4.57 -13.05 ไม่มีพฒันาการ 

ภาษาองักฤษ 14 12 29.20 19.83 22.06 23.23 +1.17 5.31 มีพฒันาการ 

สงัคมศึกษา 
ศาสนา และ
วฒันธรรม 

14 12 35.70 29.72 31.42 29.00 -2.42 -7.71 ไม่มีพฒันาการ 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีท่ีมีผลต่างคะแนนเฉล่ีย (4) ติดลบให้ใส่เคร่ืองหมายลบ 
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย (5) ใหใ้ส่เคร่ืองหมายลบ 
                                 (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพฒันาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ีย (5) ตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป แปลผลวา่  “มีพฒันาการ” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ีย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวา่  “มีพฒันาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ีย (5) ติดลบ แปลผลวา่ “ไม่มีพฒันาการ” 
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จ านวนและร้อยละของนักเรียนทีม่ีผลการเรียนระดับ 3 ขึน้ไป  
 ระดับประถมศึกษา 
 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชา 

ระดบัผลการเรียน 
ป.1 ป.2 ป.3 

 

จ า
นว

น 
นร

. 

จ า
นว

น 
นร

. ท
ี่มีผ

ล 

ระ
ดับ

 3 
ขึน้

ไป
 

 

ร้อ
ยล

ะ  

จ า
นว

น 
นร

. 

จ า
นว

น 
นร

. ท
ี่มีผ

ล 

ระ
ดับ

 3 
ขึน้

ไป
 

ร้อ
ยล

ะ  

จ า
นว

น 
นร

. 

จ า
นว

น 
นร

. ท
ี่มีผ

ล 

ระ
ดับ

 3 
ขึน้

ไป
 

ร้อ
ยล

ะ 

ภาษาไทย 84 60 71.43 86 56 65.12 101 73 72.28 

คณิตศาสตร์ 84 78 92.86 86 63 73.26 101 69 68.32 

วิทยาศาสตร์ฯ 84 74 88.10 86 67 77.91 101 67 66.34 

สงัคมศึกษาฯ 84 68 80.96 86 64 74.42 101 62 61.39 

ประวติัศาสตร์ 84 72 85.72 86 58 67.45 101 49 48.52 

สุขศึกษาฯ 84 76 90.48 86 67 77.91 101 78 77.23 

ศิลปะ 84 79 94.05 86 66 76.75 101 79 78.22 

การงานอาชีพ 84 77 91.67 86 60 69.77 101 72 71.29 

ภาษาต่างประเทศ 84 70 83.34 86 55 63.96 101 45 44.56 

รายวิชาเพ่ิมเติม....          

 
 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชา 

ระดบัผลการเรียน 
ป.4 ป.5 ป.6 

 

จ า
นว

น 
นร

. 

 

จ า
นว

น 
นร

. ท
ี่มีผ

ล 

ระ
ดับ

 3 
ขึน้

ไป
 

 

ร้อ
ยล

ะ  

จ า
นว

น 
นร

. 

จ า
นว

น 
นร

. ท
ี่มีผ

ล 

ระ
ดับ

 3 
ขึน้

ไป
 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 
นร

. 

จ า
นว

น 
นร

. ท
ี่มีผ

ล 

ระ
ดับ

 3 
ขึน้

ไป
 

ร้อ
ยล

ะ 
ภาษาไทย 79 43 54.43 74 43 58.11 86 47 54.66 

คณิตศาสตร์ 79 39 49.37 74 23 31.09 86 18 20.93 

วิทยาศาสตร์ฯ 79 38 48.11 74 34 45.95 86 45 52.33 

สงัคมศึกษาฯ 79 42 53.17 74 44 59.46 86 33 38.38 

ประวติัศาสตร์ 79 51 64.56 74 25 33.79 86 36 41.86 

สุขศึกษาฯ 79 62 78.49 74 61 82.44 86 72 83.72 

ศิลปะ 79 46 58.23 74 37 50.00 86 41 47.68 

การงานอาชีพ 79 53 67.09 74 51 68.92 86 58 67.45 

ภาษาต่างประเทศ 79 23 29.12 74 21 28.38 86 43 50.00 

รายวิชาเพ่ิมเติม....          
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวชิา 

ระดบัผลการเรียน (ภาคเรียนท่ี 2) 
ม.1 ม.2 ม.3 

จ านวน
นกัเรียน 

จ านวน
นกัเรียนท่ีมีผล
ระดบั 3 ข้ึน

ไป 

ร้อยละ จ านวน
นกัเรียน 

จ านวนนกัเรียนท่ี
มีผลระดบั 3ข้ึน

ไป 
ร้อยละ จ านวน

นกัเรียน 

จ านวนนกัเรียนท่ี
มีผลระดบั 3ข้ึน

ไป 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 49 6 12.25 60 7 11.67 56 24 42.86 

คณิตศาสตร์ 49 9 18.37 60 8 13.34 56 9 16.08 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 49 13 26.53 60 12 20.00 56 20 35.72 

สงัคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม 

 
49 

 
17 

 
34.70 

 
60 

 
20 

 
33.34 

 
56 

 
22 

 
39.29 

สุขศึกษาและพลศึกษา 49 18 36.74 60 30 50.00 56 24 42.86 

ประวติัศาสตร์ 49 4 8.17 60 13 21.67 56 19 33.93 

ศิลปะ 49 14 28.58 60 22 36.67 56 28 50.00 

การงานอาชีพ 49 7 14.29 60 23 38.34 56 18 32.15 

ภาษาต่างประเทศ 49 11 22.45 60 9 15.00 56 6 10.72 

รายวชิาอ่ืนเพ่ิมเติม....          

 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวชิา 

ระดบัผลการเรียน (ภาคเรียนท่ี 2) 
ม.4 ม.5 ม.6 

จ านวน
นกัเรียน 

จ านวนนกัเรียน
ท่ีมีผลระดบั 3 

ข้ึนไป 
ร้อยละ จ านวน

นกัเรียน 

จ านวนนกัเรียนท่ี
มีผลระดบั 3    

ข้ึนไป 
ร้อยละ จ านวน

นกัเรียน 

จ านวนนกัเรียนท่ี
มีผลระดบั 3    

ข้ึนไป 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 46 10 21.74 33 15 45.46 13 7 53.85 

คณิตศาสตร์ 46 8 17.40 33 10 30.31 13 12 92.31 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 46 15 32.61 33 14 42.43 13 8 61.54 

สงัคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม 

46 23 50.00 33 15 45.46 13 9 69.23 

สุขศึกษาและพลศึกษา 46 27 58.70 33 24 72.73 13 9 69.23 

ประวติัศาสตร์ 46 10 21.74 33 12 36.37 13 9 69.23 

ศิลปะ 46 28 60.87 33 17 51.52 13 9 69.23 

การงานอาชีพ 46 26 56.53 33 8 24.25 13 9 69.23 

ภาษาต่างประเทศ 46 21 45.66 33 2 6.06 13 5 38.47 

รายวชิาอ่ืนเพ่ิมเติม....          
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 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT)  
 เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

สมรรถนะ 
จ านวน
นกัเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นกัเรียน 
ท่ีเขา้สอบ 

คะแนนเฉล่ีย
ระดบั 
ประเทศ 
ปี 2562 

คะแนนเฉล่ียผลการ
ทดสอบสมรรถนะ *** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉล่ีย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉล่ีย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พฒันาการเทียบกบั
ร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

ดา้นภาษา
(Literacy) 

88 88 46.46  51.42 47.82 -3.18 -6.19 ไม่มีพฒันาการ 

ดา้นค านวณ 
(Numeracy) 

88 88 44.94  42.89 49.74 6.85 15.98 มีพฒันาการ 

ดา้นเหตุผล 
(reasoning) 

     -    

  
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีท่ีมีผลต่างคะแนนเฉล่ีย (4) ติดลบให้ใส่เคร่ืองหมายลบ 
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย (5) ใหใ้ส่เคร่ืองหมายลบ 
                                  (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพฒันาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ีย (5) ตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป แปลผลวา่  “มีพฒันาการ” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ีย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวา่  “มีพฒันาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ีย (5) ติดลบ แปลผลวา่ “ไม่มีพฒันาการ” 

5. นวตักรรม/แบบอย่างทีด่ี (Innovation /Best Practice ) 
 นวตักรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการท่ีน ามาใชใ้นการปฏิบติั เพ่ือแกปั้ญหาหรือเพ่ือการพฒันา 

ซ่ึงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองคก์ร อยา่งส้ินเชิงหรือเห็นไดช้ดั เป็นการพฒันาต่อยอด เพ่ิม
มูลค่า มีเป้าหมายในเชิงบวก ซ่ึงมีเกณฑก์ารพิจารณา คือมีความสร้างสรรค(์C – Creative), มีความใหม่ในบริบทนั้นๆ (N - 
New) มีคุณค่ามีประโยชน์ (V – Value-Added) และปรับใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม (A - Adaptive) 

แบบอย่างท่ีดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือข้ึนตอนการปฏิบัติท่ีท าให้สถานศึกษาประสบ
ความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นท่ียอมรับในวงวชิาการหรือวชิาชีพมีหลกัฐานของความส าเร็จปรากฏชดัเจน 
โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบติัหรือขั้นตอน การปฏิบติัตลอดจนความรู้และประสบการณ์ มีร่องรอยหลกัฐานเชิงประจกัษ ์
เผยแพร่ใหห้น่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ 

 
ช่ือนวตักรรม/แบบอยา่งท่ีดี มาตรฐานดา้น ระดบัการศึกษา 

1.                                      - - - 
2.   
3.   
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6.  รางวลัทีส่ถานศึกษาได้รับ  
6.1 ปีการศึกษาปัจจุบัน 

ช่ือรางวลั ประเภทรางวลั ระดบั หน่วยงาน 
ท่ีมอบรางวลั 

หมายเหตุ 

1. เด็กหญิงกวนิธิดา ช่างเติม   เหรียญทอง 
 

เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
นานาชาติ 

การแข่งขนัพดู
ภาษาองักฤษ 
Impromptu Speech  
ป.1-3 

งานศิลปหตัถกรรม 
คร้ังท่ี 69 

 

2.เด็กหญิงณฏัฐชา ฉววีงค ์   เหรียญทอง 
 

เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

การแข่งขนัคดัลายมือ 
ป.1-3 

งานศิลปหตัถกรรม 
คร้ังท่ี 69 

 

3. เด็กหญิงศิริรัตน์ พร้าวไธสง   เหรียญทอง 
 

เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

การแข่งขนัร้องเพลง
ไทยลูกกรุง หญิง  
ป.1-6 

งานศิลปหตัถกรรม 
คร้ังท่ี 69 

 

4. เด็กชายไชยา   ดีนาน  เหรียญทอง 
 

เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

การแข่งขนัขบัร้อง
เพลงสากล ชาย ป.1-6 

งานศิลปหตัถกรรม 
คร้ังท่ี 69 

 

5. เด็กหญิงปณิตา พฒุสุข ป.6/1 เหรียญทอง 
 

เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
นานาชาติ 

การแข่งขนัพดู
ภาษาองักฤษ 
Impromptu Speech  
ป.4-6 

งานศิลปหตัถกรรม 
คร้ังท่ี 69 

 

6. เด็กชายปุณญธร ปรีชาพดู  ป.6/1 เหรียญทอง 
 

เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

การแข่งขนัเล่านิทาน 
Story Telling  ป.4-6 

 งานศิลปหตัถกรรม 
คร้ังท่ี 69  
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7. เด็กชายกิตติศกัด์ิ  ตรีไวย  
    เด็กชายปุณณวิช  โกรัมย ์

เหรียญทอง 
 

เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

การแข่งขนัการสร้าง
การ์ตูนดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก ป.
1-3 

งานศิลปหตัถกรรม 
คร้ังท่ี 69 

 

8. เด็กหญิงพชัญชิ์สา  ทามาส 
เด็กหญิงพรพรรณ   เทียบทอง   

เหรียญทอง 
 

เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

การแข่งขนัสร้าง
การ์ตูนเร่ืองสั้น  
ป.4-6 

งานศิลปหตัถกรรม 
คร้ังท่ี 69 

 

9. เด็กชายปฐพีพล  แจ่มจนัทร์  เหรียญทอง 
 

เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
นานาชาติ 

การแข่งขนัSpelling 
Bee ประเภทสามญั 

งานศิลปหตัถกรรม 
คร้ังท่ี 69 

 

10. เด็กชายยศภทัร   วฒันะ 

 

คะแนนยอดเยีย่ม
อนัดบัท่ี 1ของ
จงัหวดับุรีรัมย ์

เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ ใน
การทดสอบความรู้
ระดบั 
Aduancedenglish 
ระดบัชั้น ป.1-3 
โครงการวดัความรู้
ความสามารถของ
บริษทัเสริมปัญญา 

 

11.เด็กหญิงฐิญาภณัณ์  ชาติอดุลยสิ์ริ 

 

คะแนนยอดเยีย่ม
อนัดบัท่ี 1ของ
จงัหวดับุรีรัมย ์

เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีระดบั 
ชั้นป.2 
โครงการวดัความรู้
ความสามารถของ
บริษทัเสริมปัญญา 

 

12. เด็กหญิงปุญญาภา  กองเงินนอก 
 

คะแนนยอดเยีย่ม
อนัดบัท่ี 1ของ
จงัหวดับุรีรัมย ์

เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีระดบั 
ชั้นป.3 
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โครงการวดัความรู้
ความสามารถของ
บริษทัเสริมปัญญา 
 

13.  เด็กหญิงฐิติภทัรา    ปะระทงั  

 

คะแนนยอดเยีย่ม
อนัดบัท่ี 1ของ
จงัหวดับุรีรัมย ์

เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีระดบั 
ชั้นป.4 
โครงการวดัความรู้
ความสามารถของ
บริษทัเสริมปัญญา 

 

14. เด็กหญิงปฐมพร                                                                                                                                                                                 
แก่นพรม 

คะแนนยอดเยีย่ม
อนัดบัท่ี 1ของ
จงัหวดับุรีรัมย ์

เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดบั 
ชั้นป.4 
โครงการวดัความรู้
ความสามารถของ
บริษทัเสริมปัญญา 

 

15.  เด็กชายปุญญธร ปรีชาพดู คะแนนยอดเยีย่ม
อนัดบัท่ี 1ของ
จงัหวดับุรีรัมย ์

เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีระดบั 
ชั้นป.6 
โครงการวดัความรู้
ความสามารถของ
บริษทัเสริมปัญญา 

 

16.  เด็กชายจีรวฒัน์  

     อินทร์สูงเนิน 
 

คะแนนยอดเยีย่ม
อนัดบัท่ี 1ของ
จงัหวดับุรีรัมย ์

เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

.  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดบั 
ชั้นป.6 
โครงการวดัความรู้
ความสามารถของ
บริษทัเสริมปัญญา 

 

17. เด็กหญิงปฐมพร  แก่นพรม  
18. เด็กหญิงอรุณพร  ชาญนรา  
19 .เด็กชายเบญจวทิย ์ส าราญ  

รายวชิา
คณิตศาสตร์ รอบ
สองระดบัประเทศ 
ระดบัเหรียญเงิน 

เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
นานาชาติ 
 

โครงการพฒันา
คุณภาพการเรียนรู้สู่
สากลคณิตศาสตร์
วทิยาศาสตร์นานาชาติ 

 

20. เด็กหญิงปณิตา   พฒุสุข 
21. เด็กชายณฐันยั  ฉววีงค ์    

รายวชิา
วทิยาศาสตร์ รอบ

เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 

โครงการพฒันา
คุณภาพการเรียนรู้สู่
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สองระดบัประเทศ 
ระดบัเหรียญทอง 

นานาชาติ สากลคณิตศาสตร์
วทิยาศาสตร์นานาชาติ 

22. เด็กหญิงปลายฝน    ศิริทนั 
23. เด็กหญิงสิตานนัท ์  นนัทดี์ 
24. เด็กชายณฐัพฒัน์   เตสะ   

รายวชิา
วทิยาศาสตร์ รอบ
สองระดบัประเทศ 
ระดบัเหรียญเงิน 

เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
นานาชาติ 

โครงการพฒันา
คุณภาพการเรียนรู้สู่
สากลคณิตศาสตร์
วทิยาศาสตร์นานาชาติ 

 

25. เด็กหญิงปณิตา   พฒุสุข ไดรั้บรางวลั 
เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
นานาชาติ 

โครงการประเมนิและ
พฒันาสู่ความเป็นเลศิ
ทางคณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ หรือ 
TEDET (Thailand 
Educational 
Development and 
Evaluation Tests 
 

 

26. นายภูสิทธ์ิ  ธมัมาตร เหรียญทอง 
(ชนะเลิศ) 

การแข่งขนัมวย
สากลสมคัรเล่น รุ่น 
มิดเดิลเวท น ้ าหนกั 

70-75 

เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
นานาชาติ 

คดัเลอืกตวัแทนเข้า
ร่วมการแข่งขันกฬีา
แห่งชาต ิรอบคดัเลอืก
ภาค 3 ทีจ่งัหวดัชัยภูม ิ
 

 

27. นายเทวนิทร์  พนัธ์ลอ้มโส 
 

เหรียญทอง 
(ชนะเลิศ) 

การแข่งขนัมวย
สากลสมคัรเล่น รุ่น 
ไลทเ์วลเตอร์เวท
น ้ าหนกั 60-64 

เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
นานาชาติ 

คดัเลอืกตวัแทนเข้า
ร่วมการแข่งขันกฬีา
แห่งชาต ิรอบคดัเลอืก
ภาค 3 ทีจ่งัหวดัชัยภูม ิ
 

 

28. นางสาวภทัรดา  ต่างกลาง 
29. นายสุทธพงษ ์ โพธ์ิค าทุย 
 
 

เหรียญทอง เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

การประกวดมารยาท
ไทย ม.4-ม.6  
งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน คร้ังท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 

 

30. เด็กชายพีรวชิญแ์ดนพิมาย 
31. เด็กชายภูวดล  สนทนา 

เหรียญทอง 
(รองชนะเลิศ
อนัดบัท่ี 2) 

เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

การแข่งขนัต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแมท็) 
ม.1-ม.3 

 

32. นายอนนัต ์ ชารัมย ์ เหรียญทอง เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั การแข่งขนัวาดภาพ  
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 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

ระบายสี ม.4-ม.6 
งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน คร้ังท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 

33. นางสาวปรนุช  แกว้อ าไพ เหรียญทอง เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

การแข่งขนัขบัร้อง
เพลงสากล ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 
งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน คร้ังท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 

 

34. เด็กหญิงธนารีย ์  
      ปรือกระโทก 
35. เด็กชายเอเหล่ิน  แทนไทย 

เหรียญเงิน เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

การแข่งขนัต่อค าศพัท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม) 
ม.1-ม.3 
งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน คร้ังท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 

 

36. เด็กหญิงพิยดา  โลสนัเทียะ 
37. เด็กหญิงวชิิตา   
      เขื่อนเชียงสา 

เหรียญทอง 
(รองชนะเลิศ
อนัดบัท่ี 2 

เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 
 

การแข่งขนัต่อศพัท์
ภาษาองักฤษ (ครอส
เวร์ิด) ม.1-ม.3 
งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน คร้ังท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 

 

38. นางสาวญฐัวภิา  พวัพนัธ์ เหรียญทอง 
 

เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

การแข่งขนัต่อศพัท์
ภาษาองักฤษ (ครอส
เวร์ิด) ม.4-ม.6 
งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน คร้ังท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 

 

39. นางสาวผกามาศ  เช้ือรุ้ง เหรียญเงิน เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

การแข่งขนัต่อค าศพัท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม) 
ม.4-ม.6 
งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน คร้ังท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 

 

40. นางสาวสลินทิพย ์ ปิตายงั เหรียญเงิน เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 

การแข่งขนัวาดภาพ
ลายเสน้ (Drawing) 

 



52 

 

 

 

 

 นานาชาติ 
 

ม.4-ม.6 
งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน คร้ังท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 

41. เด็กหญิงมลิษา  เปล่ียนผึ้ง 
42. เด็กหญิงลดามณี   
      หุนกระโทก 
43. เด็กหญิงศิรภทัสร   
      อ่อนน ้ าค  า 

เหรียญเงิน เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

การประกวดหนงัสือ
เล่มเลก็ ม.1-ม.3 
งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน คร้ังท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 

 

44. นายภทัรพล  มิติวณิชชากร 
45. นางสาวเบญญาภา  
      สร้อยทองหลาง 

เหรียญเงิน เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

การแข่งขนัการสร้าง 
Web Applications ม.4-
ม.6งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน คร้ังท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 

 

46. เด็กหญิงกมลวรรณ 
      พนัธ์ลอ้มโส  

เหรียญทองแดง เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

การแข่งขนัคดัรายมือ
ส่ือภาษาไทย ม.1 –ม.3 
งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน คร้ังท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 

 

47. นางสาววณิชา  อินทร์แกว้ เหรียญทองแดง เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

การแข่งขนัคดัรายมือ
ส่ือภาษาไทย ม.4–ม.6 
งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน คร้ังท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 

 

48. นางสาวรุ้งทิพย ์ ดีดว้ยชาติ เหรียญทองแดง เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

การแข่งขนัซูโดก ุ 
ม.4-ม.6 
งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน คร้ังท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 

 

49. เด็กหญิงปรางวรี  ขนุลอด 
50. เด็กญิงวลิาวรรณ   
      แกว้มะดนั 

เหรียญทองแดง เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

การแข่งขนัตอบปัญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ม.1-ม.3 
งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน คร้ังท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 

 

51. เด็กหญิงอาเรีย  อีซ่า  ฮดัซนั เหรียญทองแดง เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั การแข่งขนัพดู  
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 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

ภาษาองักฤษ 
(Impromptu Speech) 
ม.1-ม.3 
งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน คร้ังท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 

52. เด็กหญิงธิรารัตน์  นอกลาง เหรียญทองแดง เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

การแข่งขนัเล่านิทาน 
(Story Telling) 
 ม.1-ม.3 
งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน คร้ังท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 

 

53. นางสาวฝันฤดี  จนัทสร 
54. นายรชฏ  พอกประโคน 

เหรียญทองแดง เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

การแข่งขนัการ
ออกแบบส่ิงของ
เคร่ืองใชด้ว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ม.4-ม.6 
งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน คร้ังท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 

 

55. เด็กหญิงกมลวรรณ   
      พนัธ์ลอ้มโส 
 

เหรียญทอง เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

การแข่งขนัคดัลายมือ
ส่ือภาษาไทยระดบัชั้น 
ม.1-ม.3 
สมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
จงัหวดับุรีรัมย์ 

 

56. นางสาวนนัธิดา  ตลบัทอง เหรียญทอง เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

การแข่งขนัคดัลายมือ
ส่ือภาษาไทยระดบัชั้น 
ม.4-ม.6 
สมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
จงัหวดั 

 

57. นายฐนกร  วชิาเกวยีน เหรียญทอง เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 

การแข่งขนัคิดเลขเร็ว 
ช่วงชั้น ม.4-ม.6 
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 นานาชาติ 
 

สมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
จงัหวดั 
 

58. นางสาวภทัรดา  ต่างกลาง 
59. นายสุทธิพงษ ์ โพธ์ิค าทุย 

เหรียญทอง เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

การแข่งขนัการ
ประกวดมารยาทไทย 
ช่วงชั้น ม.4-ม.6 
คณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
จงัหวดั 

 

60. นายภทัรพล  มิติวณิชชากร 
61. นางสาวเบญญาภา   
      สร้อยทองหลาง 

เหรียญทอง เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

การแข่งขนัการสร้าง 
Web Applications ช่วง
ชั้น ม.4-ม.6 
คณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
จงัหวดั 

 

62. นายอนนัต ์ ชารัมย ์ เหรียญทอง เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

การแข่งขนัวาดภาพ
ระบายสี ม.4-ม.6 
คณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
จงัหวดั 

 

63. เด็กหญิงมลิษา  เปล่ียนผึ้ง 
64. เด็กหญิงลดามณี   
      หนุกระโทก 
65. เด็กหญิงศิริภทัรสร   
      อ่อนน ้ าค  า 

เหรียญทอง เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

การประกวดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน (ท า
หนงัสือเล่มเลก็) ช่วง
ชั้น ม.1-ม.3 
คณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
จงัหวดั 

 

66. นางสาวกมลชนก   
      จนัทร์ชุม 
67. นางสาววณิชา  อินทร์แกว้ 

เหรียญทอง เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

การประกวดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน ช่วง
ชั้น ม.4-ม.6 
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68. นางสาวปริญญา   
      ศรีกระจนัทร์ 

 คณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
จงัหวดั 

69. เด็กหญิงธิรารัตน์  นอกลาง เหรียญเงิน เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

การแข่งขนัเล่านิทาน 
(Story Telling) 
หลกัสูตรสามญั ช่วง
ชั้น ม.1-ม.3 
คณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
จงัหวดั 

 

70. เด็กหญิงณฐัธยาน์  ปะวะเค 
71. เด็กหญิงปาลิตา  อยูค่ง 

เหรียญทองแดง เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

การแข่งขนัตอบปัญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช่วงชั้น ม.1-ม.3 
คณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  

 

72. นายอนนัต ์ ชารัมย ์ เหรียญเงิน เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
นานาชาติ 

การแข่งขนัวาดภาพ
ระบายสี ม.4-ม.6 
มหกรรมวนัการศึกษา
เอกชน จงัหวดั
อุดรธานี 

 

73. นายภทัรพล  มิติวณิชชากร 
74. นางสาวเบญญาภา   
      สร้อยทองหลาง 

เหรียญทองแดง เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

การแข่งขนัการสร้าง 
Web Applications ช่วง
ชั้น ม.4-ม.6 
คณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
จงัหวดั 

 

75. นางสาวกมลชนก   
      จนัทร์ชุม 
76. นางสาววณิชา  อินทร์แกว้ 
77.นางสาวปรนุช  แกว้อ าไพ 

เหรียญทองแดง เขตพ้ืนท่ี/จงัหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
นานาชาติ 

การประกวดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 
(หนงัสือเล่มเลก็) ช่วง
ชั้น ม.4-ม.6 
มหกรรมวนัการศึกษา
เอกชน จงัหวดัอดุร 
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6.2  ปีการศึกษาทีผ่่านมา (ย้อนหลงัไม่เกิน 3 ปี) 

ช่ือรางวลั 
ปี พ.ศ..... 
ท่ีไดรั้บ
รางวลั 

หน่วยงาน 
ท่ีมอบรางวลั หมายเหตุ 

1. โรงเรียนรางวลัพระราชทาน - -  
2.นกัเรียนรางวลัพระราชทาน - -  
3.  โรงเรียนมาตรฐานสู่สากล  (มาตรฐาน สช.) -   
3. โรงเรียนคุณธรรม (ระดบั สช. ระดบั

กระทรวง) 
- -  

4. โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง - -  
 
7. ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 

ประเดน็ตวัช้ีวดั ม ี ไม่ม ี
1. การปลูกฝังความมีระเบียบวนิยั ทศันคติท่ีถูกตอ้งผา่นกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด   
2. การจดัการเรียนรู้เพ่ือสร้างทกัษะพ้ืนฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า   
3. การจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการคิดวเิคราะห์ดว้ยวธีิการ Active Learning   
4. การจดัการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทกัษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)   
5. การพฒันาครูใหมี้ความช านาญในการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษและภาษาคอมพิวเตอร์(Coding)   
6. การจดัการเรียนรู้ดว้ย STEM Education 

6.1สถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2สถานศึกษามีนวตักรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

 
 
 

 

7. การเรียนภาษาองักฤษเพ่ือใชใ้นการส่ือสารและเพ่ิมทกัษะส าหรับใชใ้นการประกอบอาชีพ   
8. การจดัการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม)   
9. การส่งเสริมทกัษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ภาษาอ่ืน   
10. การใชดิ้จิทลัแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ   

 
8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ทีผ่่านมา 

รอบการประเมิน 
ระดบัผลการประเมิน 

(ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ระดบัคุณภาพดี 
รอบท่ี 3 (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดบัคุณภาพดี 
รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) - 
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9.  หน่วยงานภายนอกทีโ่รงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
   สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
                      สมาคมสหพนัธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
                      สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
                 สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
                         สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภฯ์ 

 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 
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ส่วนที ่3  
ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
    มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
 

 
 

ประเดน็พจิารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม่ 

ปฏิบัติ 

ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน        

1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การส่ือสาร และการคิดค านวณ 

   
80 

 
767 

 
653 

 
85.11 

 

ดีเลิศ 

 1.1 ร้อยละของผูเ้รียนมีทกัษะในการอ่านใน
แต่ละระดบัชั้นตามเกณฑท่ี์สถานศึกษา
ก าหนด 

 
 

 
 

   
652 

 

 
85.01 

 

 1.2 ร้อยละของผูเ้รียนมีทกัษะในการเขียน
ในแต่ละระดบัชั้นตามเกณฑท่ี์สถานศึกษา
ก าหนด 

 
 

    
656 

 
85.53 

 

 1.3 ร้อยละของผูเ้รียนมีทกัษะในการส่ือสาร
ในแต่ละระดบัชั้นตามเกณฑท่ี์สถานศึกษา
ก าหนด 

 
 

    
682 

 
88.92 

 

 1.4 ร้อยละของผูเ้รียนมีทกัษะในการคิด
ค านวณในแต่ละดบัชั้นตามเกณฑท่ี์
สถานศึกษาก าหนด 

 
 

    
621 

 
80.97 

 

 
2 

 
มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอยา่ง
มีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแกปั้ญหา 

   
80 

 
767 

 
628 

 
81.88 

 

ดีเลิศ 

 2.1 ร้อยละของผูเ้รียนมีความสามารถในการ
คิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง
อยา่งรอบคอบโดยใชเ้หตผุลประกอบการ
ตดัสินใจ 

 
 

 
 

   
624 

 
81.36 

 

 2.2 ร้อยละของผูเ้รียนมีการอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  

 
 

 
 

   
630 

 
82.14 
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 2.3 ร้อยละของผูเ้รียนมีการแกปั้ญหาอยา่งมี
เหตผุล 

 
 

 
 

   
630 

 
82.14 

 

 
3 
 

 
มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 

 
 

  
80 

 
767 

 
631 

 
82.34 

 
ดีเลิศ 

 3.1 ร้อยละของผูเ้รียนมีความสามารถในการ
รวบรวมความรู้ไดท้ั้งตวัเองและการท างาน
เป็นทีม 

 
 

    
628 

\ 
81.88 

 

 3.2 ร้อยละของผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงองค์
ความรู้และประสบการณ์มาใชใ้นการ
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต 

 
 

    
635 

 
82.79 

 

4 มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร 

  80 767 650 84.75 ดีเลิศ 

 4.1 ร้อยละของผูเ้รียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

    645 84.10  

 4.2 ร้อยละของผูเ้รียนมีความสามารถในการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือพฒันา
ตนเองและสงัคมในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การ
ท างานอยา่งสร้างสรรค ์และมีคุณธรรม 

 
 

 
 

   
655 

 
85.40 

 

5 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตร
สถานศึกษา 

  70 767 555 72.37 ดี 

 5.1 ร้อยละของผูเ้รียนบรรลุการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
สถานศึกษา 

    565 73.67  

 5.2ร้อยละของผูเ้รียนมีความกา้วหนา้ในการเรียนรู้
ตามหลกัสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม 

    552 71.97  

 5.3ร้อยละของผูเ้รียนมีความกา้วหนา้ในผลการ
ทดสอบระดบัชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ 

    548 71.45  

6 มีความรู้ทกัษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 

  80 767 665 86.71 ดีเลิศ 

 6.1 ร้อยละของผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะพ้ืนฐานและ
เจตคติท่ีดีในการศึกษาต่อ  

    658 85.79  

 6.2 ร้อยละของผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะพ้ืนฐานและ
เจตคติท่ีดีในการจดัการ การท างานหรืองานอาชีพ 

    672 87.62  
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ประเดน็พจิารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม่ 

ปฏิบัติ 

คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน        
1 การมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษาก าหนด 

  85 767 697 90.82 ยอดเยีย่ม 

 1.1 ร้อยละของผูเ้รียนมีพฤติกรรมเป็นผูท่ี้มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   

    691 90.10  

 1.2 ร้อยละของผูเ้รียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขดักบักฎหมายและ
วฒันธรรมอนัดีของสังคม 

    702 91.53  

2 ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย   85 767 665 86.64 ดีเลิศ 
 2.1 ร้อยละของผูเ้รียนมีความภูมิใจในทอ้งถ่ิน เห็น

คุณค่าของความเป็นไทย  
    685 89.31  

2.2 ร้อยละของผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วฒันธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

    644 83.97  

3 การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

  85 767 662 86.31 ดีเลิศ 

 - ร้อยละของผูเ้รียนยอมรับและอยูร่่วมกนับนความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลในดา้นเพศ วยั  เช้ือชาติ 
ศาสนา ภาษาวฒันธรรม ประเพณี 

    662 86.31  

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสงัคม   80 767 651 84.88 ดีเลิศ 
 4.1 ร้อยละของผูเ้รียนมีการรักษาสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต อารมณ์และสงัคม และแสดงออกอยา่ง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวยั  

    645 84.10  

4.2 ร้อยละของผูเ้รียนสามารถอยูร่่วมกบัคนอ่ืน
อยา่งมีความสุข เขา้ใจผูอ่ื้น ไม่มีความขดัแยง้กบั
ผูอ่ื้น 

    657 85.66  

 สรุปผลการประเมิน =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
            จ  านวนประเด็นพิจารณา 

84.18 ดีเลิศ 

หมายเหตุ   กรอกขอ้มูลเฉพาะแถบสีขาว 
วธีิค านวณ 

*** ผลการประเมิน(ร้อยละ)  = 100 x จ  านวนผูเ้รียนผา่นเกณฑท่ี์โรงเรียนก าหนด 
                                                                                                 จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด  
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แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได ้
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลงัพฒันา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    

 ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยีย่ม 

กระบวนการพฒันาทีส่่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที ่1  

สถานศึกษามีกระบวนการพฒันาผูเ้รียนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย  ครูจดัการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปตาม

ศกัยภาพของผูเ้รียน  และเป็นไปตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัของหลกัสูตร  มีการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ี

เหมาะสมกบัผูเ้รียน  โดยมีการจดัการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบติัจริง  แบบร่วมมือกนั

เรียนรู้  แบบใชก้ระบวนการคิด  กระบวนการใชปั้ญหาเป็นหลกั  และเนน้เร่ืองการอ่านออกของผูเ้รียนเป็นเร่ือง

ส าคญัท่ีสุด  โดยมุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนทุกคนอ่านออกและเขียนไดต้ั้งแต่ระดบัชั้น ป.๑  พฒันาครูทุกคนใหมี้

ความสามารถในการน าเทคนิควธีิสอนใหต้รงตามศกัยภาพผูเ้รียน  ใชส่ื้อเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนการสอน  

มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบคน้ขอ้มูล  ไดแ้ก่  ห้องสมุด   ครูในสายชั้นเดียวกนัร่วมกนัก าหนดแผนการจดัการ

เรียนรู้  การวดัและประเมินผลแบบบูรณาการ  ครูเนน้การใชค้  าถามเพื่อพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

 นอกจากน้ี  สถานศึกษาไดมี้การด าเนินการเพื่อพฒันาทกัษะชีวติของผูเ้รียน  เพื่อใหอ้ยูใ่นสังคมไดอ้ยา่ง

มีความสุข  เนน้การพฒันาดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  ท่ีเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน  และตามนโยบายของผูบ้ริหาร

เร่ือง “ มารยาทดี   มีวินยั   ใฝ่ศึกษา ”  โดยการจดัค่ายคุณธรรมกบันกัเรียนทุกระดบัชั้น  จดักิจกรรมการพฒันา

ใหเ้หมาะสมกบัวยั  พฒันาคุณธรรมผูเ้รียนตามหลกัสูตร  เนน้ผูเ้รียนมีมารยามดี  มีวนิยั  ซ่ือสัตย ์ รับผดิชอบ  

และมีจิตรสาธารณะ  มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต  น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาร่วมกนัวางแผนการ

จดัการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกวา้ง  การเขา้ไปศึกษากบัภูมิปัญญาในขมุขนรอบๆ สถานศึกษาจดั

กิจกรรมสถานศึกษา  ใหค้วามรู้เร่ืองพิษภยัจากอาหาร  ส่งเสริมการออกก าลงักาย  และเพิ่มเวลารู้เร่ืองอาชีพ 
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 มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเดน็พจิารณา 
การปฏบิัตงิาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมนิ 
คุณภาพทีไ่ด้ ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

1 มีเป้าหมายวสิยัทศัน์และพนัธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชดัเจน 

  
5 ยอดเยีย่ม 

 1.1  ก  าหนดเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา 
ความตอ้งการของชุมชน ทอ้งถ่ิน วตัถุประสงคข์องแผนการ
ศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตน้สงักดั 

    

 1.2 ก าหนดวิสยัทศัน์ และพนัธกิจ ท่ีสอดคลอ้ง เช่ือมโยง           
กบัเป้าหมาย แผนยทุธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและตน้สงักดั 

    

 1.3 ก าหนดเป้าหมาย  วิสยัทศัน์  และพนัธกิจ ทนัต่อ             
การเปล่ียนแปลงของสงัคม 

    

 1.4 น าเป้าหมาย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจผา่นความเห็นชอบ        
จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

    

 1.5 น าเป้าหมาย วิสัยทศัน์ และพนัธกิจของโรงเรียนเผยแพร่ 
ต่อสาธารณชน 

    

 
2 

 
มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา 
 

 
 

 
5 

 
ยอดเยีย่ม 

 2.1  มีการวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาอยา่งเป็น
ระบบ  

    

 2.2  มีการน าแผนไปปฏิบติั ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง 

    

 2.3  มีการบริหารอตัราก าลงั ทรัพยากรทางการศึกษาจดัระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และระบบการนิเทศภายใน 

    

 2.4 สถานศึกษามีการน าขอ้มูลมาใชใ้นการพฒันาสถานศึกษา     
 2.5 สถานศึกษาให้บคุลากรและผูที้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

ในการวางแผน ปรับปรุง พฒันา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จดัการศึกษา 

    

3 ด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเนน้คณุภาพผูเ้รียนรอบดา้น
ตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทกุกลุ่มเป้าหมาย 

  5 ยอดเยีย่ม 

 3.1  บริหารจดัการเก่ียวกบังานวิชาการ ในดา้นการพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษา 

    

 3.2  บริหารจดัการเก่ียวกบังานวิชาการ ในดา้นการพฒันา
หลกัสูตรตามความตอ้งการของผูเ้รียน ท่ีสอดคลอ้งกบับริบท
ของสถานศึกษา ชุมชน และทอ้งถ่ิน 

    

 3.3  บริหารจดัการเก่ียวกบักิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีเนน้
คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง  
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 3.4  ก  าหนดหลกัสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจดัการเรียน
การสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

    

 3.5  สถานศึกษามีการปรับปรุง และพฒันาหลกัสูตรให้ทนัต่อ
การเปล่ียนแปลงของสงัคม 

    

ประเดน็พจิารณา 
การปฏบิัตงิาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมนิ 
คุณภาพทีไ่ด้ ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

 
4 

 
พฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 

   
5 
 

 
ยอดเยีย่ม 

 4.1 ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันาครู บุคลากร ใหมี้ความ
เช่ียวชาญทางวชิาชีพ  

    

 4.2  จดัใหมี้ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ     
 4.3 น าชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพเขา้มาใชใ้นการพฒันา

งานและการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

    

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบติังานของครู 
บุคลากร ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

    

 4.5  ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวตักรรมหรือวธีิการท่ีเป็น
แบบอยา่งท่ีดีท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

    

5 จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมท่ีเอ้ือต่อการ
จดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

  5 ยอดเยีย่ม 

 5.1 จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพภายในหอ้งเรียน ท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภยั 

    

 5.2  จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพภายนอกหอ้งเรียน ท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภยั 

    

 5.3  จดัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

    

 5.4  จดัสภาพแวดลอ้มทางสังคม ท่ีเอ้ือต่อการจดัการ
เรียนรู้ และมีความปลอดภยั 

    

 5.5 จดัใหผู้เ้รียนไดใ้ชป้ระโยชน์จากการจดั
สภาพแวดลอ้มตามศกัยภาพของผูเ้รียน 

    

6 จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุน          
การบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ 

  5 ยอดเยีย่ม 

 6.1  ไดศึ้กษาความตอ้งการเทคโนโลยสีารสนเทศ                  
ท่ีเหมาะสมกบัสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.2  จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือบริหารจดัการ
และการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัสภาพของ
สถานศึกษา 
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 6.3  พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อบริหารจดัการ
และการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัสภาพของ
สถานศึกษา 

    

 6.4  ใหบ้ริการเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือใชใ้นการบริการ
จดัการและการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัสภาพของ
สถานศึกษา 

    

 6.5  ติดตามผลการใชบ้ริการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของสถานศึกษาเพื่อใชใ้นการบริการจดัการและการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัสภาพของสถานศึกษา 
 

    

   สรุปผลการประเมิน=      ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ  านวนประเด็นพิจารณา 

5.00 ยอดเยีย่ม 

 
  หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 

***  ค่าเป้าหมาย =   จ านวนขอ้การปฏิบติัในแต่ละประเด็นพิจารณา 
 
 
 
 
 

 

 

กระบวนการพฒันาทีส่่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที ่2  

โรงเรียนไดด้ าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ผลการจดัการศึกษาท่ีผา่นมา  โดยการศึกษาขอ้มูล  

สารสนเทศจากผลการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินการจดัการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  และจดัประชุม

ระดมความคิดเห็นจากบุคคลในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกนัก าหนดเป้าหมาย  ปรับวสิัยทศัน์  ก าหนดพนัธ

กิจ  กลยทุธ์ในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน  มีการปรับแผนพฒันาคุณภาพจดั

การศึกษา  แผนปฏิบติัการประจ าปี  ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหา  ความตอ้งการพฒันา  และนโยบายการปฏิรูป

การศึกษาพร้อมทั้งจดัหาทรัพยากร  จดัสรรงบประมาณ  มอบหมายงานใหผู้รั้บผดิชอบ  ด าเนินการพฒันาตาม

แผนงานเพื่อใหบ้รรจุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ มีการด าเนินการนิเทศ  ก ากบั  ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงาน  

และสรุปผลการด าเนินงาน 

แปลผลการประเมนิคุณภาพทีไ่ด้ 
ปฏิบติั 1 ขอ้    ไดร้ะดบัคุณภาพ ก าลงัพฒันา 

ปฏิบติั 2 ขอ้ไดร้ะดบัคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบติั 3 ขอ้ไดร้ะดบัคุณภาพ ดี 
ปฏิบติั 4 ขอ้ไดร้ะดบัคุณภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบติั 5 ขอ้    ไดร้ะดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม  

ค่าเฉลีย่ผลการประเมนิคุณภาพทีไ่ด้ 
1.00 – 1.49 ระดบัคุณภาพ     ก าลงัพฒันา 

1.50 –2.49 ระดบัคุณภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดบัคุณภาพ      ดี 
3.50 – 4.49 ระดบัคุณภาพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดบัคุณภาพ      ยอดเยีย่ม  
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มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 

ประเดน็พจิารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรียน

ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ 

 
ไม่ 

ปฏิบัติ 

1 จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและ
ปฏิบติัจริง และสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้

  80 31 27 84.78 ดีเลิศ 
 

 1.1 จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตวัช้ีวดัของหลกัสูตรสถานศึกษาท่ี
เนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ โดยผา่น
กระบวนการคิดและปฏิบติัจริง 

    27 88.39  

 1.2  มีแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถ
น าไปจดักิจกรรมไดจ้ริง 

    28 90.33  

 1.3  มีรูปแบบการจดัการเรียนรู้เฉพาะ
ส าหรับผูท่ี้มีความจ าเป็น และตอ้งการความ
ช่วยเหลือพิเศษ  

    22 70.97  

 1.4  ฝึกทกัษะใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองคค์วามรู้ และน าเสนอ
ผลงาน 

    27 87.10  

 1.5  สามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผูเ้รียนสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้

    27 87.10  

2 ใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  85 31 27 87.10 ดีเลิศ 
 

 2.1 ใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศในการ
จดัการเรียนรู้ 

    31 100  

 2.2 ใชแ้หล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ในการจดัการเรียนรู้ 

    25 80.65  

 2.3 สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สวงหา
ความรู้ดว้ยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 

    25 80.65  

3 มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก   85 31 31 100 ยอดเยีย่ม 

 3.1 ผูส้อนมีการบริหารจดัการชั้นเรียน 
โดยเนน้การมีปฏิสมัพนัธ์เชิงบวก  

    31 100  

 3.2 ผูส้อนมีการบริหารจดัการชั้นเรียน 
ใหเ้ด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 
เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกนั

    31 100  
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อยา่งมีความสุข 
 

 
 

ประเดน็พจิารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรียน

ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ 
 
ไม่ 

ปฏิบัติ 

4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็น
ระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 

  85 31 27 87.10 ดีเลิศ 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ 

       

 4.2 มีขั้นตอนโดยใชเ้คร่ืองมือและวิธีการวดั
และประเมินผลท่ีเหมาะสมกบัเป้าหมายในการ
จดัการเรียนรู้ 

       

 4.3 เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมี
ส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล 

       

 4.4 ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนเพ่ือน าไปใชใ้น
การพฒันาการเรียนรู้ 

       

5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูล
สะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาปรับปรุงการ
จดัการเรียนรู้ 

  85 31 27 87.10 ดีเลิศ 

 5.1 และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งร่วมกนัแลกเปล่ียน
ความรู้และประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้ 

       

 5.2 น าขอ้มูลป้อนกลบัไปใชใ้นการปรับปรุง
และพฒันาการจดัการเรียนรู้ของตนเอง 

       

                     สรุปผลการประเมนิ =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                จ  านวนประเด็นพิจารณา 

89.22 ดีเลิศ 

        

 หมายเหตุ   กรอกขอ้มูลเฉพาะแถบสีขาว 
วธีิค านวณ 

*** ผลการประเมิน(ร้อยละ)  = 100 x จ  านวนครูผา่นเกณฑท่ี์โรงเรียนก าหนด 
                                                                                          จ  านวนครูทั้งหมด  

แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได ้
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลงัพฒันา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยีย่ม  
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กระบวนการพฒันาทีส่่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที ่3  

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมใหค้รูจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยการด าเนินงาน / 

กิจกรรมอยา่งหลากหลาย  ไดแ้ก่  งานหลกัสูตรมีการประชุมปฏิบติัการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา  พฒันาสู่

ประชาคมอาเช่ียนและมาตรฐานสากล  มีการบูรณาการภาระงาน  ช้ินงาน  โดยทุกระดบัชั้นจดัท าหน่วยบูรณา

การอาเช่ียนเศรษฐกิจพอเพียงปรับโครงสร้างรายวชิา  หน่วยการเรียนรู้  ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  สัดส่วน

คะแนนแต่ละหน่วยก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้  สนบัสนุนใหค้รูจดัการ

เรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วนร่วม  ไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  

จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ทกัษะการคิด  เช่น  จดัการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน  ครูมีการมอบหมายหนา้ท่ีให้นกัเรียน

จดัป้ายนิเทศ  และบรรยายตามสถานท่ีต่าง ๆ ทั้งภายในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน  ครูใชส่ื้อการเรียนการสอน  

นวตักรรมและเทคโนโลย ีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีการประเมินคุณภาพและประสิทธภาพของส่ือการสอนท่ีใช ้ ครู

ทุกคนท างานวจิยัในชั้นเรียนปีการศึกษาละ ๑ เร่ือง  และไดรั้บการตรวจใหค้  าแนะน าโดยคณะกรรมการวจิยัของ

ตน้สังกดั 

 
3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดบัคุณภาพ 

มาตรฐานที ่
 1 

คุณภาพของนักเรียน  ดีเลิศ 

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน   
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ดีเลิศ  
2. มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแกปั้ญหา 

ดีเลิศ  

3. มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม ดีเลิศ  
4. มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร ดีเลิศ  
5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา ดี  
6. มีความรู้ทกัษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ  
คุณลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้เรียน   
1. การมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ยอดเยีย่ม  
2. ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย ดีเลิศ  
3. การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ  
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 

ดีเลิศ  
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หมายเหตุ   กรอกขอ้มูลเฉพาะแถบสีขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่
 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยีย่ม 
1. มีเป้าหมายวสัิยทศัน์และพนัธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน ยอดเยีย่ม  
2. มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยีย่ม  
3. ด าเนินงานพฒันาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยีย่ม  

4. พฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ ยอดเยีย่ม  
5. จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ ยอดเยีย่ม  
6. จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ ยอดเยีย่ม  

มาตรฐานที ่
 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดีเลิศ 
1. จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติ
ได ้

ดีเลิศ  

2. ใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ  
3. มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยีย่ม  
4. ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน ดีเลิศ  
5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มลูสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ ดีเลิศ  

สรุปผลการประเมนิระดบัขั้นพืน้ฐาน 
กรณีท่ี  1 ใหใ้ชฐ้านนิยม (Mode)  ใหร้ะดบัคุณภาพในภาพรวม 
กรณีท่ี 2 หากไม่มีฐานนิยม (Mode)  เช่น ดี ดีเลิศ ยอดเยีย่ม ใหใ้ช ้คา่กลาง ของระดบัคุณภาพ ในท่ีน้ี คือ ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 
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3. จุดเด่น 
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
คุณภาพของผู้เรียน 
1.ผูเ้รียนอ่านหนงัสือไดต้ามเกณฑ ์ รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารไดทุ้กคน  สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการ

แสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  ผูเ้รียนมีสุขภาพร่างกายแขง็แรง  มีสมรรถภาพทางการและน ้าหนกัส่วนสูงตาม

เกณฑ ์ มีระเบียบวนิยั  จนเป็นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบในเร่ืองความมีวนิยั  เครารพกฎกติกา   มารยาททาง

สังคม 

2.ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

3.ผูเ้รียนมีความภูมิใจในทอ้งถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณีและ

ภูมิปัญญาไทย 

4.ผูเ้รียนสามารถอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 

5.ผูเ้รียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกวา่เป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. เป้าหมายวสิัยทศัน์และพนัธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจนสอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษาเป็นไปได ้
ในกาปฏิบติั 
2. มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชดัเจน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3.ด าเนินงานพฒันาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4.พฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 
5.จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
6.จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ 
 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดัของหลกัสูตรสถานศึกษา 
และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิต   
2.ใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก 
4.ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 
5.มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
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4.  จุดควรพฒันา 
 ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
คุณภาพของผู้เรียน 
1.พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐานให้ 
สูงข้ึน (O-net)   
2.ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีนิสัยรักการอ่าน และคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองใหม้ากข้ึนและพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
3.ส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based Learning) ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเนน้
ใหผู้เ้รียนมีทกัษะการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีการคิดนอกกรอบสามารถสรุปสาระและเช่ือมโยงเพื่อน ามา
วางแผนงานโครงการสรุปเหตุผล และสร้างส่ิงใหม่ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
4.พฒันาน าการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการมาใชใ้นการเรียนการสอนของนกัเรียน เพื่อใหน้กัเรียน
สามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์เน้ือหากลุ่มสาระต่างๆ ท าใหน้กัเรียนเป็นผูมี้ทศันะกวา้งไกลและลดความ
ซ ้ าซอ้นของเน้ือหา แต่ละกลุ่มสาระ 
 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.โรงเรียนควรส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรน ากระบวนการวจิยัมาใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนอยา่งจริงจงั และ
สนบัสนุนทุนในการพฒันาบุคลากร เพื่อสร้างบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการจดัระบบ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ใหเ้พียงพอ 
2.พฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนของครูโดยใชว้ิจยัเป็นฐาน เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ (PLC) และ 
ส่งเสริมใหค้รูมีวธีิการวดัผลและประเมินผลท่ีหลากหลาย 
3.สถานศึกษาควรมีการติดตามประเมินกิจกรรมและโครงการอยา่งต่อเน่ืองและมีการจดัอบรมกระบวนการสรุป 
กิจกรรมและโครงการใหผู้รั้บผดิชอบโครงการ เพื่อเป็นการพฒันากระบวนการประเมินโครงการอยา่งต่อเน่ือง 
 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
1.โรงเรียนควรส่งเสริมใหมี้การเพิ่มวธีิการวดัและประเมินผลผูเ้รียนท่ีหลากหลายและน าผลการประเมินมา
พฒันา ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งสนบัสนุนใหค้รูและบุคลากรน ากระบวนการวจิยัมาใชใ้นการพฒันา 
ผูเ้รียนใหค้รู จดัรูปแบบการสอนตามความถนดัของนกัเรียนแต่ละคนและควรมีการนิเทศภายใน ก ากบัติดตาม 
ตรวจสอบการใช ้แผนการจดัการเรียนรู้ของกลุ่มสาระและน าไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 
2.พฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนของครูโดยใชว้ิจยัเป็นฐาน เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ (PLC) และ 
ส่งเสริม ใหค้รูมีวธีิการวดัผลและประเมินผลท่ีหลากหลาย 
3.สถานศึกษาควรมีการติดตามประเมินกิจกรรมและโครงการอยา่งต่อเน่ืองและมีการจดัอบรมกระบวนการสรุป 
กิจกรรมและโครงการใหผู้รั้บผดิชอบโครงการ เพื่อเป็นการพฒันากระบวนการประเมินโครงการอยา่งต่อเน่ือง 
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5.  แนวทางการพฒันา 

1..การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐานใหสู้งข้ึน 
(O-net) โดยมีการจดัสอนเสริม จดัโครงการติวเสริมความรู้ เพื่อใหน้กัเรียนมีความพร้อมในการสอบ (O – net)  
2.ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีนิสัยรักการอ่าน และคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองใหม้ากข้ึนและพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
โดยมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านช่วงเยน็ ใหน้กัเรียนอ่านบทความท่ีน่าสนใจ เหตุการณ์ปัจจุบนัใหน้กัเรียน
ทุกคนฟังเพื่อฝึกทกัษะในการอ่านของนกัเรียน  
3.ส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based Learning) ในทุกกลุ่มสารการเรียนรู้เพื่อเนน้
ใหผู้เ้รียนมีทกัษะการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีการคิดนอกกรอบสามารถสรุปสาระและเช่ือมโยงเพื่อน ามา
วางแผนงาน โครงการสรุปเหตุผล และสร้างส่ิงใหม่ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  
4. พฒันาน าการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการมาใชใ้นการเรียนการสอนของนกัเรียน เพื่อใหน้กัเรียน
สามารถ เช่ือมโยงความสัมพนัธ์เน้ือหากลุ่มสาระต่างๆ ท าใหน้กัเรียนเป็นผูมี้ทศันะกวา้งไกลและลดความ
ซ ้ าซอ้นของเน้ือหาแต่ละกลุ่มสาระ  
5.โรงเรียนมีการส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรน ากระบวนการวจิยัมาใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนอยา่งจริงจงั  
รวมถึงการจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้  
ใหเ้พียงพอในการจดัการเรียนรู้  
6. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้มีการพฒันาวธีิการวดัและประเมินผลผูเ้รียนท่ีหลากหลายและน าผลการประเมิน 
มาพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
 

5. ความต้องการช่วยเหลอื 

การสนบัสนุนนกัเรียนชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ในการศึกษาต่อใน

ระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและความถนดัของผูเ้รียน รวมถึงเป็นการพฒันา  

ศกัยภาพของนกัเรียนใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของนกัเรียน และในการประกอบอาชีพในอนาคต 
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ประกาศโรงเรียนนิภาศิริ 

เร่ือง ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

………………………………………………………. 

         โดยท่ีมีประกาศใชก้ฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยทุธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  
ประกอบกบัมีนโยบายใหป้ฏิรูประบบการประเมินและการประกนัคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดบั
ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  จ  าเป็นตอ้งปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานใหส้อดคลอ้งกนั  
จึงใหย้กเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหใ้ชม้าตรฐานระดบัปฐมวยั  เพื่อการประกนัคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  ลงวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ลงวนัท่ี 11 ตุลาตม พ.ศ. 2559  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองให้ใชม้าตรฐานการศึกษา
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 

มาตรา 9 (3) ไดก้ าหนดการจดัระบบ  และกระบวนการจดัการศึกษาใหย้ดึหลกัท่ีส าคญัขอ้หน่ึง คือมีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา  และจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31 
ใหก้ระทรวงมีอ านาจหนา้ท่ีก ากบัดูแลการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภท  ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐาน 48 ใหห้น่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  และใหถื้อวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการ
อยา่งต่อเน่ือง  โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่อยงานตน้สังกดัหน่วยงานท่ีเก่ียงขอ้ง  และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 9 ( 3 ) มาตรา 48 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และมาตรา 5 มาตรา 31 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ( ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 ประกอบกบัมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การประชุม  คร้ังท่ี 5 / 2561 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 10 พฤษภาตม  พ.ศ.  2561 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  จึง
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ประกาศใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นหลกัในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา  หน่วยงานตน้สังกดั  และส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาทั้งประถมศึกษา  และมธัยมศึกษา ในการพฒันาส่งเสริม  สนบัสนุน  ก ากบัดูแล  และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
 ทั้งน้ีใหใ้ชก้บัสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดบัปฐมวยั  ระดบัขั้นพื้นฐาน  และระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐานศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

โรงเรียนนิภาศิริ   จึงประกาศใชม้าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบัปฐมวยั  ระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี เพื่อเป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

  
  ประกาศ ณ วนัท่ี  10  เมษายน  พ.ศ.  2562 
     

 

 

     ( ลงช่ือ ) 
                                      (  นางทศันีย ์    ตราวณิชกุล  ) 
                                                                                        ผูอ้  านวยการโรงเรียนนิภาศิริ 
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ประกาศโรงเรียนนิภาศิริ 
เร่ือง  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศ  เร่ือง ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  เม่ือวนัท่ี  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  ดงันั้น  เพื่อให้การด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในของโรงเรียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 
2562 โรงเรียนนิภาศิริ  จึงไดก้ าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียนระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2562 ไวด้งัรายละเอียดท่ีแนบทา้ยประกาศ  ต่อไปน้ี 

 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานท่ี 1     คุณภาพของผูเ้รียน ระดบั............ดี................... 
มาตรฐานท่ี 2     กระบวนการบริหารและการจดัการ ระดบั............ดี................... 
มาตรฐานท่ี 3     กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน 
                           เป็นส าคญั 

ระดบั.............ดี................... 

 
 
 

 
 

 

 

 

       ประกาศ ณ วนัท่ี  10   เมษายน   2562 
 
ลงช่ือ 
        (  นายเอกสิทธ์ิ            ทิพยอ์กัษร  ) 
   ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนนิภาศิริ 
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ประกาศโรงเรียนนิภาศิริ 
เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษา   

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
........................................................................................................................ 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ค่าเป้าหมาย / ความส าเร็จ 

มาตรฐานท่ี 1   คุณภาพของผูเ้รียน ระดบั.......ดี.................. 

1.1     ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน  
1) ร้อยละ  70  ของผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน 

การส่ือสาร  และการคิดค านวณ 
2)  ร้อยละ  80  ของผูเ้รียนมีความสามารถในการติดวิเคราะห์ 

คิดอยา่งมีวจิารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียนความติดเห็น  และ
แกปั้ญหา        

3) ร้อยละ  80  ของผูเ้รียนมีความสามารถในการสร้านนวตักรรม 
4) ร้อยละ  80  ของผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

สารสนเทศและการส่ือสาร 
5) ร้อยละ  80  ของผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตร

สถานศึกษา 
6) ร้อยละ  80  ของผูเ้รียนมีความรู้  ทกัษะพื้นฐาน  และเจตคติท่ีดีต่อ

งานอาชีพ 
1.2     คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 

1) ร้อยละ  80  ของผูเ้รียนผูเ้รียนมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

2) ร้อยละ  80  ของผูเ้รียนมีความภูมิใจในทอ้งถ่ิน  เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย  มีส่วนร่วมในการอนุรักษว์ฒันธรรม  ประเพณีและภูมิ
ปัญญาไทย 
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3) ร้อยละ   80  ของผูเ้รียนมีการยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป้าหมาย / ความส าเร็จ 

4) ร้อยละ  80  ของผูเ้รียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจดัการ ระดบั...........ดี............... 

     2.1  มีเป้าหมายวสิัยทศัน์และพนัธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน 
                                                                             ระดบั........3............. 

 

     2.2  มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา 
                                                                              ระดบั......3.................. 

 

     2.3  ด าเนินงานพฒันาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตร 
สถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย           ระดบั.......3................. 

 

     2.4  พฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 
                                                                       ระดบั.........3............ 

 

     2.5  จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
            อยา่งมีคุณภาพ                                   ระดบั........3.............. 

 

     2.6  จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการ 
            และการจดัการเรียนรู้                            ระดบั.........3............ 

 

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ระดบั.........ดี............... 

     3.1  ร้อยละ  80  ของครูจดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและ 
           ปฏิบติัจริง  และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้
                                                                        ระดบั.........3............ 

 

     3.2  ร้อยละ  80  ของครูใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ี 
           เอ้ือต่อการเรียนรู้                                    ระดบั..........3........ 

 

     3.3  ร้อยละ  80  ของครูมีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก 
                                                                       ระดบั.........3......... 

 

     3.4  ร้อยละ  85  ของครูตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ 
            และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน                   ระดบั..........3.......... 

 

     3.5  มีร้อยละ   85  ของครูการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ขอ้มูล 
            สะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
                                                                        ระดบั........3.............. 
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ค าส่ังโรงเรียนนิภาศิริ 
ที ่ 015 / 2563 

เร่ือง    แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนนิภาศิริ 
ปีการศึกษา 2562  

………………………………………….. 

 โดยท่ีมีประกาศใชก้ฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยทุธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย

ในอนาคต  ประกอบกบัมีนโยบายใหป้ฏิรูประบบการประเมินและการประกนัคุณภาพทั้งภายในและภายนอก

ของทุกระดบัก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  จ  าเป็นตอ้งปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้

สอดคลอ้งกนั  จึงใหย้กเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหใ้ชม้าตรฐานระดบัปฐมวยั  เพื่อการประกนั

คุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อประกนัคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ลงวนัท่ี 11 ตุลาตม พ.ศ. 2559  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองให้ใชม้าตรฐานการศึกษา

ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 9 ( 3 ) มาตรา 48 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 และมาตรา 5 มาตรา 31 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ( ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 ประกอบกบัมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน

การประชุม  คร้ังท่ี 5 / 2561 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 10 พฤษภาตม  พ.ศ.  2561 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  จึง

ประกาศใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์

การศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นหลกัในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา  หน่วยงานตน้สังกดั  และส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาทั้งประถมศึกษา  และมธัยมศึกษา ในการพฒันาส่งเสริม  สนบัสนุน  ก ากบัดูแล  และติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   

 

 ทั้งน้ีใหใ้ชก้บัสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดบัปฐมวยั  ระดบัขั้นพื้นฐาน  และระดบัการศึกษาขั้น

พื้นฐานศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
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 โรงเรียนนิภาศิริ  จึงแต่งตั้งบุคคลในทา้ยค าสั่งน้ีเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

เพื่อท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั  ดงัต่อไปน้ี 

 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบดว้ย 

    1.1  นางทศันีย ์          ตราวณิชกุล           ผูอ้  านวยการสถานศึกษา                ประธานกรรมการ 

    1.2  นายเอกสิทธ์ิ        ทิพยอ์กัษร             ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน    กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 

    1.3  นายชาญณรงค ์   โตอนนัต ์     รองผูอ้  านวยการ     กรรมการ 

    1.4  นางนิภาศิริ          โตอนนัต ์     รองผูอ้  านวยการ     กรรมการ 

    1.5  นายอมร              พวัพนัธ์        รองผูอ้  านวยการ      กรรมการ 

    1.6  นางรุ้งอรุณ          พงษพ์นันา           หวัหนา้บริหารงานฝ่ายวชิาการ               กรรมการ 

    1.7  นางสาวพิจิการ์    ทลาไธสง             หวัหนา้บริหารงานฝ่ายบุคคล          กรรมการ 

    1.8  นางธนาภรณ์       กลา้หาญ              หวัหนา้บริหารงานฝ่ายบริหารงานทัว่ไป   กรรมการ 

    1.9  นางดวงใจ            ดาโสม              หวัหนา้บริหารงานฝ่ายงบประมาณ       กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนา้ท่ี  ใหค้  าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แกไ้ขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพ 

 

2.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดบัปฐมวยั  ประกอบดว้ย 

 2.1  นางสาวสิทธ์ิธาศิณี          ไตรพรม   ครู   กรรมการ 

 2.2  นางโศจิรัตน์      มีขนุทด   ครู   กรรมการ 

 2.3  นางสาวบณัฑิต  บุญทูล   ครู   กรรมการ    

 

3.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน          ประกอบดว้ย 

3.1  นางสาวชนาพร  ตามกลาง  ครู   กรรมการ 

3.2  นางสาวกาญจนาพร           ก่ายกอง              ครู   กรรมการ 

3.3  นางสาวบุษราคมั  ฐานกระโทก  ครู   กรรมการ 

3.4  นางพรทิพย ์        โสมกุล   ครู  . กรรมการ 
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3.5  นางสาวศิริรัตน์       ปราบรัมย ์  ครู   กรรมการ 

     3.6  นางสาวอรวรรณ         เนตรด ากลู  ครู   กรรมการ 

     3.7  นางสาวผานิต              มนตดี์   ครู   กรรมการ 

     3.8  นางสาววนัเพญ็          พลาหาญ  ครู   กรรมการ 

     3.9  นางสาวบงัอร              จนัทาทิพ  ครู   กรรมการ 

 

มีหนา้ท่ี  ด าเนินการรวบรวมขอ้มูล  ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   จดัท ารายงานการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา ( SAR )    ปีการศึกษา 2562 เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และเสนอต่อ

หน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป  

ใหค้ณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ใหไ้ด้

ขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้งตามสภาพความเป็นจริงท่ีสุด จดัส่งหน่วยงานตน้สังกดั จ  านวน 2 เล่ม ภายในวนัท่ี 30 

พฤษภาคม 2562  ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย อนัจะยงัส่งผลใหเ้ป็นไปตามทิศทางและวตัถุประสงคก์าร

พฒันาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 

 

ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

   สั่ง  ณ  วนัท่ี  10  เมษายน   พ.ศ.  2563 

 

 

 

(ลงช่ือ) 

      (   นางทศันีย ์        ตราวณิชกุล  ) 

                                    ผูอ้  านวยการโรงเรียนนิภาศิริ   
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คณะกรรมการบริหารโรงเรียนนิภาศิริ 

ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 1 

 

  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนนิภาศิริ  ขอใหค้วามเห็นชอบในการจดัท ารายงานผลการ

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( SAR ) ประจ าปีการศึกษา 2562  ของโรงเรียน

นิภาศิริ  เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ตามแผนพฒันาของโรงเรียนท่ีจดัท าข้ึน

  

                                       ลงช่ือ....................................................................ผูท้รงคุณวุฒิ 

                                                (       นายเอกสิทธ์ิ          ทิพยอ์กัษร         ) 

 

                                      ลงช่ือ...................................................................ประธานกรรมการ 

                     (    นางทศันีย ์                ตราวณิชกุล      ) 

      

                                      ลงช่ือ...................................................................กรรมการ 

                     (     นายอมร                       พวัพนัธ์       ) 

 

                        ลงช่ือ...................................................................กรรมการ 

                     (     นางธนาภรณ์                 กลา้หาญ     ) 

 

                                     ลงช่ือ...................................................................กรรมการ 

                     (    นางรุ้งอรุณ                พงษพ์นันา    ) 

 

                                     ลงช่ือ...................................................................กรรมการเลขานุการ 

                     (     นางดวงใจ                     ดาโสม      ) 
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บันทกึการพจิารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร   
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ของโรงเรียนนิภาศิริ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวดับุรีรัมย์ 

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

มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  โรงเรียนนิภาศิริ   เม่ือวนัท่ี  30 เมษายน พ.ศ. 2563  

ไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

 ดว้ยมติเป็นเอกฉนัทใ์หใ้ชร้ายงานต่อหน่วยงานตน้สังกดัและสาธารณชนได ้

 

      

 

 

 

 

 ลงช่ือ 

                              (   นายเอกสิทธ์ิ       ทิพยอ์กัษร  ) 

                                                                                             ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน 

         โรงเรียนนิภาศิริ 

 

 

        ลงช่ือ 

(  นางทศันีย ์     ตราวณิชกุล  ) 

                ผูอ้  านวยการโรงเรียนนิภาศิริ 
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ค าส่ังโรงเรียนนิภาศิริ 

ที ่นศ 012/2560 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนนิภาศิริ 

 

 ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนพ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 12 มกราคม 2551 และ

ก าหนดให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 24 และมาตรา 159 ก าหนดให้ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งจดัท าตราสาร

จดัตั้งตามมาตรา 19 และด าเนินการใหมี้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนตามมาตรา 30  

 บดัน้ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนชุดเดิมได้หมดวาระลงแล้ว จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิม ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 

 1)  นางทศันีย ์  ตราวณิชกุล    ผูรั้บใบอนุญาต  ประธานกรรมการ 

 2) นายเอกสิทธ์ิ  ทิพยอ์กัษร  ผูท้รงคุณวฒิุ  กรรมการ 

 3) พระมหาสุริยา อภิวฑุฒโน   ผูท้รงคุณวฒิุ  กรรมการ 

 4) นายประเสริฐ  ท่าเรือลกัษณ์  ผูท้รงคุณวฒิุ  กรรมการ 

 5) นางอุษา  อ่อนส าอางค ์  ผูท้รงคุณวฒิุ  กรรมการ 

6) นางนิภาศิริ  โตอนนัต ์  ผูท้รงคุณวฒิุ  กรรมการ 

 7)นายปรเมศวร์  มากชุมแสง  ผูแ้ทนผูป้กครอง  กรรมการ 

 8) นางดวงใจ   ดาโสม   ผูแ้ทนครู กรรมการและเลขานุการ 

 

ใหค้ณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีอ านาจและหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1) ออกระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของโรงเรียน 

2) ใหค้วามเห็นชอบนโยบายและแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 

3) ให้ค  าแนะน าการบริหารและการจดัการโรงเรียนด้านบุคลากร แผนการ งบประมาณ วิชาการ 

กิจกรรมนกัเรียน อาคารสถานท่ีและความสัมพนัธ์ชุมชน 

4) ก ากบัดูแลใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน 

5) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังานของผูอ้  านวยการ 
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6) ใหค้วามเห็นชอบในการกูย้มืเงินคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง 

7) ใหค้วามเห็นชอบการก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนของโรงเรียน 

8) ใหค้วามเห็นชอบรายงานประจ าปี งบการเงินประจ าปี และการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 

9) พิจารณาค าร้องทุกขข์องครู ผูป้กครองและนกัเรียน 

10) ด าเนินการอ่ืนตามท่ีกฎหมายระบุใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

 

สั่ง  ณ  วนัท่ี  20 เดือน กุมภาพนัธ์  พ.ศ.  2560 

 

 

      ลงช่ือ..................................................... 

               ( นางทศันีย ์   ตราวณิชกุล ) 

          ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนนิภาศิริ 
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โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนนิภาศิริ จดัสอนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ส าหรับหลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  โรงเรียนนิภาศิริไดจ้ดัสัดส่วนการเรียนรู้และเวลาเรียน  ดงัน้ี 

 
โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาประถมศึกษาปีที ่ 1 – 6   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน  

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 หมายเหตุ 

สาระพืน้ฐาน 

  1. ภาษาไทย 

  2. คณิตศาสตร์ 

  3. วทิยาศาสตร์ 

  4. สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

  5. ประวติัศาสตร์ 

  6. สุขศึกษาและพลศึกษา 

  7. ศิลปะ / นาฏศิลป์ 

  8. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

  9. ภาษาต่างประเทศ 

              รวมเวลาเรียน  ( พ้ืนฐาน ) 

 

5  (200) 

5  (200) 

2    (80) 

2    (80) 

1     (40) 

2    (80) 

  2    (80) 

1     (40) 

1     (40) 

21  (840) 

 

5  (200) 

5  (200) 

2    (80) 

2    (80) 

1     (40) 

2    (80) 

  2    (80) 

1     (40) 

1     (40) 

21  (840) 

 

5  (200) 

5  (200) 

2    (80) 

2    (80) 

1     (40) 

2    (80) 

  2    (80) 

1     (40) 

1     (40) 

21  (840) 

 

4   (160) 

4   (160) 

2    (80) 

2    (80) 

1     (40) 

2    (80) 

2    (80) 

2    (80) 

2    (80) 

21  (840) 

 

4   (160) 

4   (160) 

2    (80) 

2    (80) 

1     (40) 

2    (80) 

2    (80) 

2    (80) 

2    (80) 

21  (840) 

 

4   (160) 

4   (160) 

2    (80) 

2    (80) 

1     (40) 

2    (80) 

2    (80) 

2    (80) 

2    (80) 

21  (840) 

 

สาระเพิม่เตมิ 

1. คอมพิวเตอร์ 

2. หนา้ท่ีพลเมือง 

3. ทกัษะภาษาองักฤษ 

4. คณิต  180  IQ 

5. English  is fun 

6. วทิยแ์สนสนุก 

            รวมเวลาเรียน  ( สาระเพ่ิมเติม ) 

 

1      (40) 

1      (40) 

1      (40) 

1      (40) 

1      (40) 

1      (40) 

6      (80) 

 

1      (40) 

1      (40) 

1      (40) 

1      (40) 

1      (40) 

1      (40) 

6      (80) 

 

1      (40) 

1      (40) 

1      (40) 

1      (40) 

1      (40) 

1      (40) 

6      (80) 

 

1      (40) 

1      (40) 

1      (40) 

1      (40) 

1      (40) 

1      (40) 

6      (80) 

 

1      (40) 

1      (40) 

1      (40) 

1      (40) 

1      (40) 

1      (40) 

6      (80) 

 

1      (40) 

1      (40) 

1      (40) 

1      (40) 

1      (40) 

1      (40) 

6      (80) 

 

 

 

มก 

มก 

มก 

มก 

 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 1.  ลูกเสือ / เนตรนารี 

 

1     (40) 
 

 

1     (40) 
 

 

1     (40) 
 

 

1     (40) 
 

 

1     (40) 
 

 

1     (40) 
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 2. กิจกรรมเพ่ือสงัคม  
     และสาธารณประโยชน์ 
 3.  แนะแนว 
 4. ชุมนุม 
             รวมเวลาเรียน 

1     (40) 
 

 1     (40) 
 3   (120) 

 1     (40) 
 

 1     (40) 
 3   (120) 

1     (40) 
 

 1     (40) 
3   (120) 

1     (40) 
 

 1     (40) 
 3   (120) 

1     (40) 
 

 1     (40) 
 3   (120) 

1     (40) 
 

 1     (40) 
 3   (120) 

รวมทั้งหมด 30(1,040) 30(1,040) 30(1,040) 30(1,040) 30(1,040) 30(1,040)  

รวมกลุ่มสาระพืน้ฐาน+กจิกรรมพฒันา
ผู้เรียน 

30  ( เพิม่เตมิ มก 4 คาบ )  คาบ / สัปดาห์  คาบละ  50  นาท ี

( 1,040  ช่ัวโมง / ปี  ) 

 

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา ช่วงช้ันที ่3  (ม.1 - 3) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน 
ม.1 ม.2 ม.3 

สาระพืน้ฐาน 

    1.  ภาษาไทย                                           

    2.  คณิตศาสตร์ 

    3.  วทิยาศาสตร์ 

    4.  สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

    5.  ประวติัศาสตร์ 
    6.  สุขศึกษา และพลศึกษา 

    7.  ศิลปะ/ดนตรี ,นาฏศิลป์ 
    8.  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

    9.  ภาษาต่างประเทศ 

         รวมเวลาเรียน  ( พ้ืนฐาน ) 

ต่อเทอม  /  ต่อปี 
3 (1.5)60(3)(120) 
 3(1.5)60(3)(120) 
3 (1.5)60(3)(120) 
3(1.5)60(3)(120) 
  1 (0.5)20(1)(40) 
2  (1 ) 40(2)(80) 
2( 1 ) 40(2)(80) 
2 ( 1 ) 40(2)(80) 
3(1.5)60(3)(120) 

22(11.0)440(22)(880) 

ต่อเทอม  /  ต่อปี 

3 (1.5)60(3)(120) 
 3(1.5)60(3)(120) 
3 (1.5)60(3)(120) 
3(1.5)60(3)(120) 
  1 (0.5)20(1)(40) 
2  (1 ) 40(2)(80) 
2( 1 ) 40(2)(80) 
2 ( 1 ) 40(2)(80) 
3(1.5)60(3)(120) 

22(11.0)440(22)(880) 

ต่อเทอม  /  ต่อปี 
3 (1.5)60(3)(120) 
 3(1.5)60(3)(120) 
3 (1.5)60(3)(120) 
3(1.5)60(3)(120) 
  1 (0.5)20(1)(40) 
2  (1 ) 40(2)(80) 
2( 1 ) 40(2)(80) 
2 ( 1 ) 40(2)(80) 
3(1.5)60(3)(120) 

22(11.0)440(22)(880) 
สาระเพิม่เตมิ 

1. คณิตศาสตร์ ( เสริม ) 
2. หนา้ท่ีพลเมือง 

   3.     คอมพิวเตอร์ 

   4.     โครงงานวทิยาศาสตร์ 

   5.     องักฤษฟัง – พดู 
   6.     English  is fun 

   7.     การด าเนินชีวติทางวธีิพทุธ 

           รวมเวลาเรียน   ( เพ่ิมเติม ) 

 

1 ( 0.5 ) 20(1)(40) 
1 ( 0.5 ) 20(1)(40) 
2 ( 1 ) 40(2)(80) 
2 ( 1 ) 40(2)(80) 
 1 ( 0.5 )20(1)(40) 

2 ( มก) 
1 ( มก) 

10( 3.5 )(140)(7)(280) 

 

1 ( 0.5 ) 20(1)(40) 
1 ( 0.5 ) 20(1)(40) 
 2 ( 1 ) 40(2)(80) 
2 ( 1 ) 40(2)(80) 
 1 ( 0.5 )20(1)(40) 

2 ( มก) 
1 ( มก) 

10( 3.5 )(140)(7)(280) 

 

1 ( 0.5 )20(1)(40) 
1 ( 0.5 )20(1)(40) 
 2 ( 1 ) 40(2)(80) 
2 ( 1 ) 40(2)(80) 
 1 ( 0.5 )20(1)(40) 

2 ( มก) 
1 ( มก) 

10( 3.5 )(140)(7)(280) 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

    1. กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 

    2. กิจกรรมชมรม 

 

1 (40) 
1 (40) 

 

1 (40) 
1 (40) 

 

1 (40) 
1 (40) 
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โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา ช่วงช้ันที ่4   (ม.4 – ม.6 )  แผนการเรียนวิทย์ - คณติ 

    3. กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน ์

    4. กิจกรรมแนะแนว 
             รวมเวลาเรียน 

 

1 (40) 
3 (120) 

 

1 (40) 
3 (120) 

 

1 (40) 
3 (120) 

รวม 35 (13.5)( 1,280) 35(13.5) ( 1,280) 35(13.5) ( 1,280) 

รวมกลุ่มสาระพืน้ฐาน+สาระเพิม่เตมิ 

+กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
35 คาบ / สัปดาห์  คาบละ  50  นาท ี

( 1,280ช่ัวโมง / ปี  ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน 

ม.4 ม.5 ม.6 

สาระพืน้ฐาน 

   1.   ภาษาไทย 

   2.  คณิตศาสตร์ 

   3.  วทิยาศาสตร์ 

   4.  สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

   5.  ประวติัศาสตร์ 

   6.  สุขศึกษา และพลศึกษา 

    7.  ศิลปะ 

    8.  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

    9.  ภาษาต่างประเทศ 

          รวมเวลาเรียน   ( พ้ืนฐาน ) 

ต่อเทอม / ต่อปี 

2( 1 )(40)(2)(80) 

2( 1 )(40)(2)(80) 

2( 1 )(40)(2)(80) 

2( 1 )(40)(2)(80) 

1(0.5)(20)(1)(40) 

1(0.5)(20)(1)(40) 

1(0.5)(20)(1)(40) 

1(0.5)(20)(1)(40) 

2( 1 )(40)(2)(80) 

14( 7.0)(280)(14)(560) 

ต่อเทอม / ต่อปี 

2( 1 )(40)(2)(80) 

2( 1 )(40)(2)(80) 

2( 1 )(40)(2)(80) 

2( 1 )(40)(2)(80) 

1(0.5)(20)(1)(40) 

1(0.5)(20)(1)(40) 

1(0.5)(20)(1)(40) 

1(0.5)(20)(1)(40) 

2( 1 )(40)(2)(80) 

14( 7.0)(280)(14)(560) 

ต่อเทอม / ต่อปี 

2( 1 )(40)(2)(80) 

2( 1 )(40)(2)(80) 

2( 1 )(40)(2)(80) 

2( 1 )(40)(2)(80) 

1(0.5)(20)(1)(40) 

1(0.5)(20)(1)(40) 

1(0.5)(20)(1)(40) 

1(0.5)(20)(1)(40) 

2( 1 )(40)(2)(80) 

14( 7.0)(280)(14)(560) 

สาระเพิม่เตมิ 

    1. คณิตศาสตร์     ( เสริม ) 

    2. วทิยาศาสตร์    ( ฟิสิกส์ ) 

    3. วทิยาศาสตร์      ( เคมี  ) 

    4. วทิยาศาสตร์      ( ชีวะ ) 

    5.  หนา้ท่ีพลเมือง 

    6.  ภาษาองักฤษฟัง – พดู 

    7. คอมพิวเตอร์ 

        รวมเวลาเรียน  ( เพ่ิมเติม ) 

 

4(2.0)(80)(4)(160) 

3(1.5)(60)(3)(120) 

3(1.5)(60)(3)(120) 

3(1.5)(60)(3)(120) 

1(0.5)(20)(1)(40) 

2( 1 )(40)(2)(80) 

2( 1 )(40)(2)(80) 

19(9)(360)(18)(720) 

 

4(2.0)(80)(4)(160) 

3(1.5)(60)(3)(120) 

3(1.5)(60)(3)(120) 

3(1.5)(60)(3)(120) 

1(0.5)(20)(1)(40) 

2( 1 )(40)(2)(80) 

2( 1 )(40)(2)(80) 

19(9)(360)(18)(720) 

 

4(2.0)(80)(4)(160) 

3(1.5)(60)(3)(120) 

3(1.5)(60)(3)(120) 

3(1.5)(60)(3)(120) 

1(0.5)(20)(1)(40) 

2( 1 )(40)(2)(80) 

2( 1 )(40)(2)(80) 

19(9)(360)(18)(720) 
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โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา ช่วงช้ันที ่4  (ม.4 – ม.6 )     แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา ( คอมพวิเตอร์) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน 

ม.4 ม.5 ม.6 

สาระพืน้ฐาน 

   1.   ภาษาไทย 

   2.  คณิตศาสตร์ 

   3.  วทิยาศาสตร์ 

   4.  สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

   5.  ประวติัศาสตร์ 

   6.  สุขศึกษา และพลศึกษา 

   7.  ศิลปะ 

   8.  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

   9.  ภาษาต่างประเทศ 

          รวมเวลาเรียน   ( พ้ืนฐาน ) 

ต่อเทอม / ต่อปี 

2( 1 )(40)(2)(80) 

2( 1 )(40)(2)(80) 

2( 1 )(40)(2)(80) 

2( 1 )(40)(2)(80) 

1(0.5)(20)(1)(40) 

1(0.5)(20)(1)(40) 

1(0.5)(20)(1)(40) 

1(0.5)(20)(1)(40) 

2( 1 )(40)(2)(80) 

14( 7.0)(280)(14)(560) 

ต่อเทอม / ต่อปี 

2( 1 )(40)(2)(80) 

2( 1 )(40)(2)(80) 

2( 1 )(40)(2)(80) 

2( 1 )(40)(2)(80) 

1(0.5)(20)(1)(40) 

1(0.5)(20)(1)(40) 

1(0.5)(20)(1)(40) 

1(0.5)(20)(1)(40) 

2( 1 )(40)(2)(80) 

14( 7.0)(280)(14)(560) 

ต่อเทอม / ต่อปี 

2( 1 )(40)(2)(80) 

2( 1 )(40)(2)(80) 

2( 1 )(40)(2)(80) 

2( 1 )(40)(2)(80) 

1(0.5)(20)(1)(40) 

1(0.5)(20)(1)(40) 

1(0.5)(20)(1)(40) 

1(0.5)(20)(1)(40) 

2( 1 )(40)(2)(80) 

14( 7.0)(280)(14)(560) 

สาระเพิม่เตมิ 

   1. ทกัษะฟัง - พดู 

   2. ทกัษะอ่าน – เขียน 

   3. คอมพิวเตอร์ 

   4. คอมกราฟิก / พาณิชย ์

 

  3( 1.5 )(60)(3)(120) 

 3( 1.5 )(60)(3)(120) 

     2( 1 )(40)(2)(80) 

       4(2)(80)(4)(160) 

   1(0.5)(20)(1)(40) 

 

  3( 1.5 )(60)(3)(120) 

  3( 1.5 )(60)(3)(120) 

      2( 1 )(40)(2)(80) 

       4(2)(80)(4)(160) 

    1(0.5)(20)(1)(40) 

 

   3( 1.5 )(60)(3)(120) 

 3( 1.5 )(60)(3)(120) 

     2( 1 )(40)(2)(80) 

        4(2)(80)(4)(160) 

   1(0.5)(20)(1)(40) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

  1.  กิจกรรมชมรม / รักษาดินแดน 

  2.  กิจกรรมแนะแนว 

  3.  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน ์

            รวมเวลาเรียน 

 

1(20)2(40) 

1(20)2(40) 

1(20)2(40) 

3(60)6(120) 

 

1(20)2(40) 

1(20)2(40) 

1(20)2(40) 

3(60)6(120) 

 

1(20)2(40) 

1(20)2(40) 

1(20)2(40) 

3(60)6(120) 

รวม 35(16.0)(38) 35(16.0)(38) 35(16.0)(38) 

 

รวมกลุ่มสาระพืน้ฐาน+สาระเพิม่เตมิ 

+กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 

35 คาบ / สัปดาห์  คาบละ  50  นาท ี

( 1,400  ช่ัวโมง / ปี  ) 
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   5. หนา้ท่ีพลเมือง 

   6.  ภาษาจีนพ้ืนฐาน 

   7.  Mini company 

       รวมเวลาเรียน   ( เพ่ิมเติม ) 

3( 1.5 )(60)(3)(120) 

   2( 1 )(40)(2)(80) 

18(9)(360)(18)(720) 

3( 1.5 )(60)(3)(120) 

    2( 1 )(40)(2)(80) 

18(9)(360)(18)(720) 

3( 1.5 )(60)(3)(120) 

    2( 1 )(40)(2)(80) 

18(9)(360)(18)(720) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

  1.  กิจกรรมชมรม / รักษาดินแดน 

  2.  กิจกรรมแนะแนว 

  3.  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน ์

      รวมเวลาเรียน 

 

1(20)2(40) 

1(20)2(40) 

1(20)2(40) 

3(60)6(120) 

 

1(20)2(40) 

1(20)2(40) 

1(20)2(40) 

3(60)6(120) 

 

1(20)2(40) 

1(20)2(40) 

1(20)2(40) 

3(60)6(120) 

                        รวม 35(16.0)(38) 35(16.0)(38) 35(16.0)(38) 

รวมกลุ่มสาระพืน้ฐาน+สาระเพิม่เตมิ 

+กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

35 คาบ / สัปดาห์  คาบละ  50  นาท ี

( 1,400  ช่ัวโมง / ปี  ) 

 

จ านวนช่ัวโมงทีจ่ดัให้นักเรียนทั้งปี 

   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 1 – 6 จ านวน     1,040 ช่ัวโมง /ปี 

   ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่   1 - 3 จ านวน    1,280 ช่ัวโมง / ปี 

                                ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่   4 – 6   จ านวน                  1,400 ช่ัวโมง /ปี 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบแรก โดย สมศ. 

 โรงเรียนนิภาศิริ   ได้รับการประเมินคุณภาพภายยอกจาก   สมศ.  รอบแรก  เมื่อวนัที ่ 3,6,7      

เดือน  กนัยายน   พ.ศ. 2547   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  3  ด้าน   

คือผู้บริหาร  ด้านครู   และด้านผู้เรียนซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังนี้ 

มาตรฐาน 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี 

ด้านผู้บริหาร 

มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีองคก์ร / โครงสร้างและการบริหารงานอยา่ง

เป็นระบบครบวงจรเพื่อบรรลุเป้าหมายการศึกษา 

……………………………………………………………………………… 

มาตรฐานท่ี 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชน

ในการพฒันาการศึกษา 

……………………………………………………………………………… 

มาตรฐานท่ี 18 สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน้

ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

………………………………………………………………………………. 

มาตรฐานท่ี 20 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าและมีความสามารถในการบริหารจดัการ 

………………………………………………………………………………. 

มาตรฐานท่ี 25 สถานศึกษามีหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน มี

ส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

 

 

……….. 

 

 

……….. 

 

 

……….. 

 

……… 

 

 

 

……… 

 

 

……… 

 

/ 

……… 

 

……… 

/ 

 

 

/ 

...... 

 

/ 

…. 

 

 

…. 

/ 

…. 

ด้านครูผู้สอน 

มาตรฐานท่ี 22  ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมี

ประสิทธิภาพ และ เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

………………………………………………………………………………. 

มาตรบานท่ี 24 ครูมีวุฒิ / ความรู้  ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผดิชอบและ

มีครูเพียงพอ 

 

 

 

………... 

 

 

 

 

/ 

........... 

 

    / 

 

 

 

..... 

ด้านผู้เรียน     
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(ระดบัก่อนประถมศึกษา) 

มาตรฐานท่ี 1  ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

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

มาตรฐานท่ี 4 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะเบ้ืองตน้ 

 

มาตรฐานท่ี 5 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์  มี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

………………………………………………………………………………. 

มาตรฐานท่ี 6 ผูเ้รียนรักการเรียนรู้ มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 

……………………………………………………………………………… 

มาตรฐานท่ี 9 ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถท างาน

ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

……………………………………………………………………………… 

มาตรฐานท่ี 10 ผูเ้รียนสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และสุขนิสัยท่ีดี 

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

มาตรฐานท่ี 12 ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ ดนตรี และ

การเคล่ือนไหว 

 

 

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

 

 

 

 

……….. 

 

……….. 

 

 

……….. 

 

……….. 

 

 

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

 

 

 

 

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

     / 

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

 

 

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

 

........... 

 

/ 

..... 

/ 

 

 

/ 

...... 

 

..... 

 

/ 

…. 

/ 

...... 

 

/ 

(ระดบัประถมศึกษา – มธัยมศึกษา) 

มาตรฐานท่ี 1 ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

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

มาตรฐานท่ี 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี

วจิารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรอง และมีวสิัยทศัน์ 

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

มาตรฐานท่ี 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร 

……………………………………………………………………………… 

มาตรฐานท่ี 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้

และพฒันาตนเองอยา่ง ต่อเน่ือง 

 

 

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

 

 

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

/ 

………. 

 

 

 

 

........... 

 

/ 

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

 

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

/ 

 

 

 / 

..... 

 

 

..... 

 

...... 
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……………………………………………………………………………… 

มาตรฐานท่ี 9 ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน

ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีเจคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

……………………………………………………………………………… 

มาตรฐานท่ี10 ผูเ้รียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 

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

มาตรฐานท่ี 12  ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ ดนตรี และ

กีฬา 

………. 

 

 

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

 

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

……… 

 

/ 

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

 

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

…. 

 

 

...... 

/ 

...... 

 

/ 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสอง โดย สมศ. 

 โรงเรียนนิภาศิริ   ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก   สมศ.  รอบสอง  เมื่อวนัที ่  15-17     

เดือน  มิถุนายน    พ.ศ.  2552      ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  3  ด้าน   

คือผู้บริหาร  ด้านครู   และด้านผู้เรียน  ซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังนี้ 

 

มาตรฐาน 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 

ด้านผู้บริหาร 

มาตรฐานท่ี 10 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าและมีความสามารถในการบริหารจดัการ  

……………………………………………………………………………… 

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจดัองคก์ร/โครงสร้างและการบริหารงาน

อยา่งเป็นระบบ ครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

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

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน้

ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

……………………………………………………………………………… 

มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน มี

ส่ือการเรียนการสอน ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………. 

มาตรฐานท่ี 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชน

ในการพฒันาการศึกษา 

 

 

……… 

 

 

……… 

 

 

……….. 

 

 

……….. 

 

 

……… 

 

 

……… 

 

 

……… 

 

 

……… 

 

 

….. 

 

 

….. 

 

 

….. 

 

 

….. 

 

 

 

  

……. 

 

 

……. 

 

 

……. 

 

 

……. 

ด้านครูผู้สอน 

มาตรฐานท่ี 8  ครูมีคุณวฒิุ/ความรู้ ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผดิชอบและ

มีครูเพียงพอ 

………………………………………………………………………………. 

มาตรบานท่ี 9 ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมี

ประสิทธิภาพและเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 

 

 

……….. 

 

 

 

……… 

 

 

 

….. 

 

 

 

 

…… 
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ด้านผู้เรียน  

(ระดบัก่อนประถมศึกษา) 

มาตรฐานท่ี 1  ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

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

มาตรฐานท่ี 2 ผูเ้รียนมีสุขนิสัย สุขภาพและสุขภาพจิตท่ีดี 

 

มาตรฐานท่ี 3 ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะ ดนตรี และ

กีฬา 

มาตรฐานท่ี 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี

วจิารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรองและมีวสิัยทศัน์ 

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

มาตรฐานท่ี 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร 

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

มาตรฐานท่ี 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ 

และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

……………………………………………………………………………… 

มาตรฐานท่ี 7 ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างานสามารถท างาน

ร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

 

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

 

 

 

...... 

 

 

/ 

 

 

 

...... 

 

...... 

 

 

...... 

 

 

 

......... 

 

 

 

 

 

 

......... 

 

......... 

 

 

......... 

ด้านผู้เรียน 

(ระดบัประถมศึกษา – มธัยมศึกษา) 

มาตรฐานท่ี 1  ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

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

มาตรฐานท่ี 2 ผูเ้รียนมีสุขนิสัย สุขภาพและสุขภาพจิตท่ีดี 

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

มาตรฐานท่ี 3 ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะ ดนตรี  

และกีฬา 

……………………………………………………………………………… 

มาตรฐานท่ี 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี

 

 

 

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

 

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

 

 

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

 

 

 

 

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

 

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

 

 

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

 

 

 

 

...... 

 

...... 

 

 

….. 

 

 

 

 

......... 

 

......... 

 

 

……. 
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วจิารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรองและมีวสิัยทศัน์ 

……………………………………………………………………………… 

มาตรฐานท่ี 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร 

……………………………………………………………………………… 

มาตรฐานท่ี 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ 

และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

………………………………………………………………………………. 

มาตรฐานท่ี 7 ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างานสามารถท างาน

ร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

 

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

 

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

 

 

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

 

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

 

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

 

 

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

 

….. 

 

….. 

 

 

….. 

 

 

……. 

 

……. 

 

 

……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 

 

 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม โดย สมศ. 
โรงเรียนนิภาศิริ   ไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกจาก   สมศ.  รอบสาม 

เม่ือวนัท่ี   11-13    เดือน  ธนัวาคม    พ.ศ.  2556  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
ซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดงัน้ี 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกตามกลุ่มตวับ่งช้ี 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

น ้าหนกั 

คะแนน 

คะแนน 

ท่ีได ้

ระดบั 

คุณภาพ 

กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน    

ตวับ่งช้ีท่ี ๑  เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั ๕.00 ๕.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๒ เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวยั ๕.00 ๕.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๓ เด็กมีพฒันาการดา้นสังคมสมวยั ๕.00 ๕.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๔  เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๕  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในชั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๖  ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้เด็ก 

                    เป็นส าคญั 

๓๕.๐๐ ๓๒.๐๐ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันา 

                     สถานศึกษา 

๑๕.๐๐ ๑๓.๕๐ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน ๕.00 ๔.๘๘ ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    

ตวับ่งช้ีท่ี ๙  ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทศัน์   

                    พนัธกิจ และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็น 

                     เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ 

                      สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 
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ตวับ่งช้ีท่ี ๑๒  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษายกระดบัมาตรฐาน 

                       รักษามาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้ง 

                       กบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๕.๓๘ ดีมาก 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

 ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี  ตั้งแต่  ๘๐ คะแนนข้ึนไป                             ใช่               ไม่ใช่ 
 มีตวับ่งช้ีท่ีไดร้ะดบัดีข้ึนไปอยา่งนอ้ย ๑๐ ตวับ่งช้ี จาก ๑๒ ตวับ่งช้ี              ใช่               ไม่ใช่ 
 ไม่มีตวับ่งช้ีใดท่ีมีระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน             ใช่              ไม่ใช่ 

ในภาพรวมสถานศึกษาจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

                       สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                             ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 

จุดเด่น  ระดับการศึกษาปฐมวยั  

ดา้นผลการจดัการศึกษา 
เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั  มีสุขภาพจิตท่ีดีสมวยั  สามารถเล่นออกก าลงักาย 

อยา่งต่อเน่ืองโดยไม่เหน่ือยง่าย เช่น วิง่เล่นในสนามฟุตบอล   เดินกะลา   โยนบอล    วิ่งรอบกรวยเล่นสนามเด็ก

เล่น  โยนลูกบอลลงตะกร้า  การเดินทรงตวัจากบล็อกทางเทา้  การเดินต่อส้น  การเดินทรงตวัตามตวัอกัษร  เป็น

ตน้  เด็กสามารถเคล่ือนไหวอยา่งคล่องแคล่ว  ดา้นสุขนิสัยเด็กรู้จกัลา้งมือก่อนรับประทานอาหาร  ลา้งมือหลงั

ออกจากห้องน ้า  ห้องส้วม    แปรงฟันหลงัรับประทานอาหาร  รู้จกัหลีกเล่ียงการกระท าท่ีน าไปสู่การบาดเจบ็  

ไม่วิง่เล่นในหอ้งเรียนไม่ไปเล่นใกลบ้ริเวณท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อตนเอง   มีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ  

เด็กสามารถบอกช่ืออาชีพท่ีชอบได ้ เช่น  ครู  หมอ  ท านา และสามารถช่ืนชอบในธรรมชาติ  ร่าเริงแจ่มใส  มี

ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง  มีความมัน่ใจและกลา้แสดงออก  สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั  

พฒันาการดา้นสังคม  เด็กรู้จกัการประหยดัออมเงิน   ปิดน ้าทุกคร้ังหลงัเลิกใชง้าน  ทิ้งขยะเป็นท่ี   รับประทาน

อาหารหมดจาน   สามารถเล่นและท างานร่วมกบัเพื่อนๆได ้ ปฏิบติัตนตามประเพณี วฒันธรรมและศาสนาท่ีตน

นบัถือไดเ้หมาะสมตามวยั  มีมารยาทในการรับประทานอาหารไม่พดูขณะรับประทานอาหารเก็บของเขา้ท่ีหลงั

เลิกท ากิจกรรมปฏิบติัตามกฎของหอ้งเรียนได ้ ดา้นสติปัญญา  เด็กชอบอ่านหนงัสือภาพ  อ่านภาษาองักฤษ  

เขียนภาษาองักฤษได ้ ท่องค าคลอ้งจองได ้ อ่านค าสั้นๆสามารถบอกไดว้า่ขยะอนัตราย คือ ถงัสีแดง ซ่ึงมี

หลอดไฟ ยาอนัตราย ขยะรีไซเคิล  คือ ถงัสีน ้าเงิน  ขยะแหง้   ถงัสีเหลือง   ขยะเปียก   ถงัสีเขียว   และสามารถ

เขียนค าสั้นๆ ไดเ้ช่น   เขียนช่ือตนเอง และสามารถเขียนพยญัชนะไทย    เขียนศพัทอ์งักฤษได ้  ส่วนดา้น
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จินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ และมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป   เด็กมีทกัษะพื้นฐานตามพฒันาการ

ทุกดา้นสมวยั   เช่น   สามารถทรงตวัและการประสานสัมพนัธ์ของกลา้มเน้ือใหญ่ไดดี้   มีความรู้พื้นฐานสมวยั   

มีความรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัตวัเด็ก  เช่น   นามสกุล   บอกรูปร่าง  หนา้ตา  รู้จกัอวยัวะต่างๆ ไดดี้ 

 

สถานศึกษาด าเนินงานบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วสิัยทศัน์  พนัธกิจและวตัถุประสงคข์องการจดัตั้ง

สถานศึกษา  อตัลกัษณ์ของเด็ก  คือ  “พดูเพราะไหวส้วย” สถานศึกษาด าเนินงานโครงการหนูนอ้ยสายสัมพนัธ์

ช่วยส่งเสริมฝึกฝนดูแลใหเ้ด็กพดูจาท่ีไพเราะอ่อนหวานกบัทุกคน  และใหเ้ด็กฝึกฝนการไหวท่ี้ถูกตอ้งและ

สวยงาม  กิจกรรมอบรมคุณธรรมหนา้เสาธง ส่งผลใหเ้ด็กพดูจาไพเราะ  อ่อนหวาน  มีมารยาทในการพดู  มี

สัมมาคารวะและการไหวท่ี้สวยงามท่ีเหมาะสมตามวยั มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อคนรู้จกัและบุคคลภายนอก  มี

มารยาทตามวฒันธรรมไทย  สถานศึกษาด าเนินงานบรรลุตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้น เป็นเอกลกัษณ์

ของสถานศึกษาซ่ึงระบุวา่ 

 “ โรงเรียนอบอุ่นเสมือนบา้น”   สถานศึกษาด าเนินงานโครงการเยีย่มบา้นผูป้กครอง ปฐมนิเทศและประชุม

ผูป้กครอง  ส่งผลใหส้ถานไดส้ร้างความไวว้างใจ  อบอุ่น  เป็นมิตรดว้ยกระบวนการซึมซบัรับรู้อยา่งธรรมชาติ  

สร้างพื้นฐานนิสัยท่ีดีงามตั้งแต่เยาวว์ยัผา่นการพาเล่น  พาท าของครู  ในหลากหลายรูปแบบกิจกรรม  ทั้งเล่นตาม

มุมต่างๆ กิจกรรมกลางแจง้  การเล่นบทบาทสมมุติ  ท่ีช่วยกระตุน้พฒันาการทุกดา้น ส่งผลใหเ้ด็กมีความสุข  

เบิกบาน  มัน่คงในจิตใจและพร้อมท่ีจะรับการเรียนรู้  และสถานศึกษาด าเนินงานกิจกรรมภาษาพาเพลิน 

กิจกรรมวนัฮาโลวนี  กิจกรรมวนัคริสตม์าส       กิจกรรมร้องเพลงภาษาองักฤษ    เพื่อการจดัประสบการณ์เสริม

ทกัษะภาษาองักฤษในชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นอนุบาล ๓ ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้กครองชุมชนและวยั

ของเด็ก ส่งผลใหส้ถานศึกษามีหอ้งเรียนพิเศษท่ีเอ้ือต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  เด็กชอบและสนุกสนาน

กบัการเรียนภาษาองักฤษ  ผูป้กครองช่ืนชมและสนบัสนุนหอ้งเรียนพิเศษ  ชุมชนช่วยประชาสัมพนัธ์อยา่ง

ต่อเน่ือง  ส่งบุตรหลานมาเรียนเพิ่มข้ึน  เด็กเกิดการเรียนรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษท่ีเหมาะสมกบัวยั 

 

ดา้นการบริหารจดัการศึกษา 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ  มีการประสานความร่วมมือทุกฝ่ายในการ

พฒันางาน  มีความสามารถในการบริหารงานวชิาการ งานงบประมาณและสินทรัพย ์ งานบริหารบุคคล  งาน

บริหารทัว่ไป  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ    มี

ส่วนร่วมในการใหข้อ้เสนอแนะ     ใหค้วามคิดเห็นในการพฒันาการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง    สถานศึกษามีการจุด

สภาพแวดลอ้มภายในอาคารใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้  ปลอดภยั และถูกสุขลกัษณะ  จดัใหมี้มาตรการดา้นความ
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ปลอดภยัและการป้องกนัการบาดเจบ็ในเด็ก  และส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานท่ีสอดคลอ้งกบั

แนวทางปฏิรูปการศึกษาในการพฒันาคุณภาพคนไทยยคุใหม่ เด็กสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคมี์การจดัองคก์ารโครงสร้างและระบบการบริหารงานท่ีมีความชดัเจนและสอดคลอ้งกบั

พระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. ๒๕๕๐  แกไ้ข ฉบบัท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕๕๔  และตราสารจดัตั้งโรงเรียน 

บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ผูป้กครอง  ชุมชน  

มีส่วนร่วมปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เป็นธรรม  

สามารถติดตามไดทุ้กระยะ  มุ่งเนน้ใหบุ้คลากรในหน่วยงานเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง  เพื่อประสิทธิภาพของ

หน่วยงาน  จดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  บรรยากาศร่มร่ืนสวยงาม  ปลอดภยั และชุมชนมีส่วนร่วมใน

การพฒันาสถานศึกษา  มีการท าแผนการด าเนินงานประจ าปีตามมาตรการท่ีน ามาปรับปรุงและพฒันา เพื่อมุ่ง

ไปสู่สถานศึกษาท่ีรักษามาตรฐาน 

 

ดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 ครูมีการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมพฒันาประสิทธิผลของการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหเ้ด็กมี

พฒันาการทางดา้นร่างกาย  ดว้ยอารมณ์และจิตใจ  ดา้นสังคม  และดา้นสติปัญญา  ครูมีการเขา้ร่วมประชุม  

อบรม  สัมมนาเป็นประจ า  เพื่อน าความรู้มาจดัประสบการณ์การเรียนรู้  ครูไดจ้ดัท าแผนการจดัประสบการณ์

การเรียนรู้อยา่งหลากหลายและครอบคลุมพฒันาการทุกดา้นมีการจดัประสบการณ์ท่ีหลากหลายเหมาะสมกบั

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  และความสนใจของเด็ก  เช่น  กิจกรรมหนูนอ้ยตาวเิศษ  

กิจกรรมหนูรักการอ่าน  นิทานเพื่อนรัก กิจกรรมหนูนอ้ยนกัประดิษฐ ์ ครูจดับรรยากาศของหอ้งเรียนท่ีเอ้ือต่อ

การเรียนรู้โดยจดัมุมประสบการณ์ต่างๆ เช่น  มุมบล็อก  มุมหนงัสือ  มุมตุก๊ตา  มุมดนตรี  มุมผลงานของหนู  

เป็นตน้ มีการใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีสอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก  จดัหาส่ือในการจดัประสบการณ์ท่ีกระตุน้

การเรียนรู้ครูออกแบบกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย

นอกเหนือจากหอ้งเรียน ส่งเสริมความสัมพนัธ์ทางบวกกบัเด็กและครอบครัว  ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง

ต่อธรรมชาติและพฒันาการของเด็ก ครูสามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัเด็ก  ทั้งในเร่ืองการพดูจาการแต่งกาย

การดูแลเอาใจใส่เด็ก  มีความมุ่งมัน่  อุทิศตนในการสอน  และสละเวลาเพื่อพฒันาเด็กอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
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ดา้นการประกนัคุณภาพภายใน 

 สถานศึกษาจดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา   ไดด้ าเนินการเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ

วิธีการตามกฎกระทรวง  ว่าดว้ยระบบ  หลกัเกณฑ์  โดยสถานศึกษาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประกนั

คุณภาพในของสถานศึกษา   จดัท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จดัท าแบบประเมินด าเนินการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  สรุปผลการประเมิน  จดัท ารายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปี  

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานตน้สังกดัเป็นอยา่งดี  ท าใหส้ถานศึกษา 

มีประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน 

 

จุดท่ีควรพฒันา 

 ดา้นผลการจดัการศึกษา 

      ไม่มี 

 ดา้นการบริหารจดัการศึกษา 

      ไม่มี 

 ดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

      ไม่มี 

 ดา้นการประกนัคุณภาพภายใน 

      ไม่มี 

โอกาส 

๑. สภาพแวดลอ้มรอบขา้งของสถานศึกษาใกลส้าธารณประโยชน์ เช่น โรงพยาบาล  สถานท่ีราชการ  
และมีแหล่งเรียนรู้นอกและในสถานศึกษาท่ีเหมาะสม 

๒. สถานศึกษามีสภาพแวดลอ้มไม่แออดั  มีพื้นท่ีและบริเวณกวา้งขวาง 
๓. หอ้งเรียนมีขนาดเหมาะสม  เหมาะแก่การเรียนรู้ส าหรับเด็ก  ผูป้กครองใหค้วามไวว้างใจกบัทาง

สถานศึกษา 
อุปสรรค 

๑. เด็กอยูต่่างอ าเภอและไกลจากสถานศึกษา  ซ่ึงมีการเดินทางท่ียากล าบาก 
๒. นโยบายจากภาครัฐท่ีไม่แน่นอน 
๓. บุคลากรมีการเขา้ออกบ่อย   ส่งผลใหก้ารจดัการเรียนการสอนไม่ต่อเน่ือง 
๔. บุคลากรมีวฒิุการศึกษาท่ีไม่ตรงเอกกบัการสอน 
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ขอ้มูลจ านวนนกัเรียนท่ีมีน ้าหนกัและส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐาน 

ของกรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสุข 

โรงเรียนนิภาศิริ   อ าเภอหนองก่ี  จงัหวดับุรีรัมย ์

 

สรุปผูเ้รียนท่ีมีน ้ าหนกัและส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐาน 

 ผูเ้รียนท่ีมีน ้ าหนกัตามเกณฑม์าตรฐาน  จ านวน  ....917..........คน  
จากผูเ้รียนทั้งหมด  ........992.................คน  คิดเป็นร้อยละ   ......92.44......... 

 ผูเ้รียนท่ีมีส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐาน   จ านวน  .....880............คน 
จากผูเ้รียนทั้งหมด   ........992..........คน  คิดเป็นร้อยละ   ....88.71........... 

 ผูเ้รียนท่ีมีน ้ าหนกัและส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐานโดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ   .......90.58......... 
 
 

 (ลงช่ือ)        ผูรั้บรองขอ้มูล 

           (   นางสาวธญัญาภรณ์     จนัทร์โพธ์ิกลาง  ) 

           ต าแหน่ง....หวัหนา้ฝ่ายอนามยัโรงเรียน............. 

             วนัท่ี....31...เดือน......มีนาคม......พ.ศ....2563...... 

ชั้น 

จ านวนนกัเรียนทั้งส้ิน มีน ้าหนกั 

ต ่ากวา่เกณฑ ์

มีน ้าหนกั 

เกินเกณฑ ์

มีน ้าหนกั 

ตามเกณฑ ์

มีส่วนสูง 

ต ่ากวา่เกณฑ ์

มีส่วนสูง 

ตามเกณฑ ์

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

อ.1 24 27 51 2 3 5 1 2 3 21 22 43 5 2 7 19 20 39 

อ.2 41 44 85 0 1 1 2 2 4 39 41 80 0 0 0 41 44 85 

อ.3 45 44 89 0 0 0 1 0 1 44 44 88 2 0 2 43 44 47 

ป.1 39 45 84 5 2 7 1 0 1 33 43 76 4 3 7 35 42 77 

ป.2 39 47 86 3 0 3 0 2 2 36 45 81 2 3 5 37 43 80 

ป.3 44 57 101 5 3 8 2 3 5 37 51 88 0 2 2 44 55 99 

ป.4 34 45 79 4 4 8 0 2 2 30 39 69 4 5 9 30 40 70 

ป.5 38 36 74 0 1 1 2 2 4 36 33 69 0 0 0 38 36 74 

ป.6 38 48 86 0 0 0 0 0 0 38 48 86 2 3 5 36 45 81 

ม.1 33 16 49 3 1 4 2 3 5 28 12 40 2 2 4 31 14 45 

ม.2 31 29 60 0 2 2 3 1 4 28 26 54 2 1 3 29 28 57 

ม.3 25 31 56 0 0 0 0 0 0 25 34 56 3 3 6 19 28 47 

ม.4 22 24 46 1 1 2 0 1 1 21 22 43 2 2 4 20 22 42 

ม.5 20 13 33 0 0 0 2 0 2 18 13 31 4 2 6 16 11 27 

ม.6 7 6 13 0 0 0 0 0 0 7 6 13 2 1 3 5 5 10 

รวม 480 512 992 23 18 41 16 18 34 441 479 917 34 29 63 443 477 880 
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ขอ้มูลจ านวนนกัเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐานสมรรถภาพทางกาย 

ของกรมพลศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ  ( พ.ศ. 2543 ) 

โรงเรียนนิภาศิริ   อ าเภอหนองก่ี  จงัหวดับุรีรัมย ์

ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์

ประจ าปีการศึกษา 2562 

ชั้น 

จ านวนนกัเรียนทั้งส้ิน 

นกัเรียนท่ีไดรั้บการตรวจร่างกายการ

ทดสอบเก่ียวกบัการเห็นและการไดย้นิ

และมีรายงานผลการตรวจร่างกาย 

นกัเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกาย/มีร่างกาย

แขง็แรง  ตามเกณฑม์าตรฐานสมรรถภาพ

ทางกายของกรมพลศึกษา ( 2543 ) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

อ.1 24 27 51 24 27 51 100 24 27 51 100 

อ.2 41 44 85 41 44 85 100 41 44 85 100 

อ.3 45 44 89 45 44 89 100 45 44 89 100 

ป.1 39 45 84 39 45 84 100 39 45 84 100 

ป.2 39 47 86 39 47 86 100 39 47 86 100 

ป.3 44 57 101 44 57 101 100 44 57 101 100 

ป.4 34 45 79 34 45 79 100 34 45 79 100 

ป.5 33 36 74 33 36 74 100 33 36 74 100 

ป.6 38 48 86 38 48 86 100 38 48 86 100 

ม.1 33 16 49 33 16 49 100 33 16 49 100 

ม.2 31 29 60 31 29 60 100 31 29 60 100 

ม.3 25 31 56 25 31 56 100 25 31 56 100 

ม.4 22 24 46 22 24 46 100 22 24 46 100 

ม.5 20 13 33 20 13 33 100 20 13 33 100 

ม.6 7 6 13 7 6 13 100 7 6 13 100 

รวม 475 512 992 475 512 992 100 475 512 992 100 

 

  

  

 ลงช่ือ                ผูรั้บรองขอ้มูล 

        ( นางสาวธญัญาภรณ์     จนัทร์โพธ์ิกลาง  ) 

       ต  าแหน่ง....หวัหนา้ฝ่ายอนามยัโรงเรียน........... 

       วนัท่ี......31......เดือน......มีนาคม.......พ.ศ...2563… 
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