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ส่วนที่  1 

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
ตอนที่  1  สภาพทั่วไปของโรงเรียน 
 โรงเรียนอนุบาลตราด ตั้งอยู่เลขที่ 5 ถนนสันติสุข อำเภอเมือง จังหวัดตราด สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีภารกิจหลัก 12 ประการ คือ 

1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  หลักสูตร  2  ปี 
2. จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551   

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
3. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English  

Program) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  จำนวน  6  ห้องเรียน 
4. เป็นสถานศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  จันทบุรี 
5. เป็นศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบประจำอำเภอเมืองตราด ของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาตราด 
6. เป็นสถานศึกษาต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 ตั้งแต่ปีการศึกษา  2552 
8. เป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับการกระจายอำนาจ : ห้องเรียนคุณภาพ 
9. เป็นสถานศึกษาแบบอย่างตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
10. เป็นโรงเรียนจัดการศึกษาเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard  

School) 
11. เป็นโรงเรียนร่วมโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ 
12. เป็นโรงเรียนต้นแบบวิจัยนวัตกรรม Reggio Emelia ในบริบทของสังคมไทย 

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
เดิมตั้งอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล  (ร.ร.เทศบาลชุมชนวิมลวิทยา) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2496 ถึง พ.ศ.2508 เป็น

เวลาทั้งสิ้น 12 ป ี ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลตราด ตั้งอยู่เลขที ่ 5  ถนนสันติสุข   เขตเทศบาลเมืองตราด   
ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  มีพ้ืนที่ 8  ไร่  2  งาน 15 ตารางวา พ้ืนที่แบ่งเป็น  2  แปลง 
แปลงที่ 1  ฝั่งปฐมวัย-ประถมศกึษาปีที่ 1 - 3  มีพ้ืนที่  3  ไร ่65  ตารางวา แปลงที่ 2  ฝั่งประถมศึกษาปีที่  
4 - 6  มีพ้ืนที่  5 ไร ่ 1 งาน 50 ตารางวา  โรงเรียนได้รับงบประมาณเพ่ือสร้างอาคารเรียน ในปี  พ.ศ. 
2496 เป็นเงิน 150,000 บาท จังหวัดได้ประกวดราคาก่อสร้าง มีผู้ประกวดราคาสร้างเพียงรายเดียว  เป็น
เงิน 300,000 บาทเศษ สามารถดำเนินการสอนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2496 โดยมี น.ส.สุวคนธ์  ศิริ
สาคร ซึ่งสำเร็จจากโรงเรียนฝึกหัดครูอนุบาลมาเป็นครูผู้สอน แต่มีครูเพียงคนเดียวไม่เพียงพอ จังหวัด
จงึได้ส่ง น.ส.เกศนี  แสงแข ครู โรงเรียนประชาบาล ทำหน้าที่เสมียนแผนกศึกษาธิการจังหวัดตราด 
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มาช่วยทำการสอนอีกคนหนึ่ง เมื่อเปิดเรียนมีนักเรียนทั้งสิ้น 24 คน ปัจจุบัน  นายสมนึก   แพทย์พิทักษ์   
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน   
 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 

 

ดอกบัว  เป็นสัญลักษณ์แห่งความดี  แสดงถึงความเจริญงอกงามทางสติปัญญา และเป็นสัญลักษณ์
ของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ 
 อ. อ่าง     เป็นอักษรย่อมาจากคำว่า    "อนุบาล" 
     สีประจำโรงเรียน       ฟ้า   -  ขาว 
     สีฟ้า     หมายถึง     ความสดใส  ความสงบสุข  ความร่มเย็น 
     สีขาว   เป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ 
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โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป 

1.การวางแผนด้านวิชาการ 
2. การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับ
การให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถ่ิน 
3. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
4. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
6. การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน 
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา 
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู ้
9. การนิเทศการศึกษา 
10. การแนะแนว 
11. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ 
13. การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร
อื่น 
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบนั
อื่นที่จัดการศึกษา 
15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้
ในสถานศึกษา 
17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
 

1. การจัดทำแผนงบประมาณ 
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 
3. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ 
4. การโอนและการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้
งบประมาณ 
7. การตรวจสอบติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 
9. งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
10. การบริหารการจัดการทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
11. การเบิกเงินจากคลัง 
12. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
จ่ายเงิน 
13. การนำเงินส่งคลัง 
14. การจัดทำบัญชีการเงิน 
15. การจัดทำรายการทางการเงินและงบ
การเงิน 
16. การจัดทำและจัดหาแบบบัญชี 
ทะเบียนและรายงาน 
17. การวางแผนพัสดุ 
18. การกำหนดแบบรายการหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง 
19. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
เพื่อจัดทำและจัดหาพัสดุ 
20. การจัดหาพัสดุ 

1. การวางแผนอัตรากำลัง 
2. การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา 
3. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
4. การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงข้ึน การย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
6. การลาทุกประเภท 
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
8. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
9. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน 
10. การรายงานผลการดำเนินการทางวินัย
และการลงโทษ 
11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
12. การออกจากราชการ 
13. การจัดระบบและการจัดทำทะเบียน
ประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
14. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
15. การส่งเสริมวินัยประเมินวิทยฐานะ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
16. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
17. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
18. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรม 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
19. การสนับสนุนและส่งเสริมการขอรับ
ใบอนุญาต 
 

1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 
2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา 
3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กร 
6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
8. การดำเนินงานธุรการ 
9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
10. การจัดทำสำมะโนผู้เรียน 
11. การรับนักเรียน 
12. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
จัดต้ัง ยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา 
13. การประสานการจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
15. การทัศนศึกษา 
16. การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
17. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
18. การส่งเสริมสนับสนุนและประสาน
การจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องค์กร 
19. งานประสานราชการส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถ่ิน 
20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
21. การจัดระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน 
 

หัวหน้าสายชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ข้อมูลด้านการบริหาร 
ข้อมูลผู้บริหาร 
           ชื่อ – สกุล     ผู้บรหิาร นายสังคม จิตนาวสาร   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ      
วุฒิการศึกษาสูงสุด   การศึกษามหาบัณทิต  สาขา การบริหารการศึกษา   ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้
ตั้งแต่  1   ตุลาคม  พ.ศ.  2564  -  จนถึงปัจจุบัน     
 

ข้อมูลบุคลากร 

  ปัจจุบันสถานศึกษามีบุคลากร  ดังนี้ 
   7.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม ๘๒ คน แยกเป็น 
    7.๑.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ๔  คน 
    7.๑.๒ คร ู   ๗๗ คน 
    7.๑.๓ บุคลากรทางการศึกษา - คน 
   7.๒ พนักงานราชการ - คน 
   7.๓ ครูอัตราจ้าง  ครูไทย  28   คน ครูต่างประเทศ  7  คน  รวม   35  คน แยกเป็น 
    7.๓.๑  อัตราจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ (ไทย) - คน 
    7.๓.๒ อัตราจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 35  คน 
   7.๔ ลูกจ้าง  รวม 29 คน แยกเป็น 
    7.๔.๑ ลูกจ้างประจำ - คน 
    7.๔.๑ ลูกจากชั่วคราวจากเงินงบประมาณ 1 คน 
    7.๔.๒ ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 28 คน 
 
  7.๕ จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการ และอัตราจ้างที่มีวุฒิ/วิชาเอก-โท 
   ๑) วุฒิการศึกษา 

ที ่ วุฒิการศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ

ศึกษา (คน) 

พนักงาน
ราชการ (คน) 

ครูอัตราจ้าง 
(คน) 

ลูกจ้าง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

๑. ม.6 - - - 29 29 
๒. ปริญญาตรี 61 - 33 - 94 
๓. ปริญญาโท 21 - 2 - 23 

รวมทั้งสิ้น 82 - 35 29 146 
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   2) วิชาเอก – โท 
ที ่ วิชาเอก-โท ข้าราชการครูและพนักงาน

ราชการ 
อัตราจ้าง รวมทั้งสิ้น 

(คน) 
วิชาเอก 
(คน) 

วิชาโท 
(คน) 

รวม 
(คน) 

วิชาเอก 
(คน) 

วิชาโท 
(คน) 

รวม 
(คน) 

๑ ภาษาไทย 10 - 10 1 - 1 11 
๒ คณิตศาสตร์ 9 - 9 2 - 2 11 
๓ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 - 3 - - 0 3 
๔ เคมี - - 0 - - 0 0 
๕ ชีววิทยา - - 0 3 - 3 3 
๖ ฟิสิกส์ - - 0 - - 0 0 
๗ สังคมศึกษา 2 - 2 3 - 3 5 
๘ สุขศึกษา 1 - 1 2 - 2 3 
๙ พลศึกษา 5 - 5 - - 0 5 

๑๐ ศิลปะ 3 - 3 - - 0 3 
๑๑ พาณิชยกรรม - - 0 - - 0 0 
๑๒ คหกรรม (ผ้า อาหาร คหกรรมทั่วไป) 2 - 2 - - 0 2 
๑๓ คอมพิวเตอร์ศึกษา 5 - 5 - - 0 5 
๑๔ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - - 0 - - 0 0 
๑๕ ภาษาอังกฤษ 9 - 9 10 - 10 19 
๑๖ ภาษาฝรั่งเศส - - 0 - - 0 0 
๑๗ ภาษาญี่ปุ่น - - 0 - - 0 0 
๑๘ ภาษาเยอรมัน - - 0 - - 0 0 
๑๙ ภาษาจีน - - 0 - - 0 0 
๒๐ ภาษาเวียดนาม - - 0 - - 0 0 
๒๑ ภาษาเกาหลี - - 0 - - 0 0 
๒๒ ภาษาอาเซียน - - 0 - - 0 0 
๒๓ อาชีพ - - 0 - - 0 0 
๒๔ อ่ืนๆ (ระบุ)...  -   -  0 

 - ปฐมวัย 14 - 14 7 - 7 21 
 - ประถมศึกษา 4 - 4 - - 0 4 
 - ดนตรี 3 - 3 - - 0 3 
 - นาฎศิลป์ 5 - 5 2 - 2 7 
 - เกษตรกรรม 1 - 1 - - 0 1 
 - บรรณารักษ์ 1 - 1 - - 0 1 
 - การเงินบัญชี 1 - 1 - - 0 1 
 - การศึกษาทั่วไป 1 - 1 - - 0 1 
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ที ่ วิชาเอก-โท ข้าราชการครูและพนักงาน
ราชการ 

อัตราจ้าง รวมทั้งสิ้น 
(คน) 

วิชาเอก 
(คน) 

วิชาโท 
(คน) 

รวม 
(คน) 

วิชาเอก 
(คน) 

วิชาโท 
(คน) 

รวม 
(คน) 

 - สถิติ 1 - 1 - - 0 1 
 - วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 
1 - 1 - - 0 1 

 -วิทยาศาสตร์ 1 - 1 - - 0 1 
 - เศรษฐศาสตร์ - - 0 1 - 1 1 
 - การตลาด - - 0 2 - 2 2 
 - รัฐศาสตร์ - - 0 1 - 1 1 
 - นิเทศศาสตร์ - - 0 1 - 1 1 

รวมทั้งสิ้น 82 - 82 35 - 35 117 
 
รายชื่อผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิ วิชาเอก ตำแหน่ง อันดับ หน้าที่ประจำ 

1 นายสังคม จิตนาวสาร กศ.ม. การบริหารการศึกษา ผอ. คศ.3 บริหารจัดการ 

2 นางสาวรุ่งทิวา  หาดอ้าน  กศ.ม. การบริหารการศึกษา รองผอ. คศ.3 บริหารจัดการ 

3 นางสาววรรณภา อรุณกิตติพร กศ.ม. การบริหารการศึกษา รองผอ. คศ.3 บริหารจัดการ 

4 นางสาวกรกนก  ฟองมาศ กศ.ม. การบริหารการศึกษา รองผอ. คศ.2 บริหารจัดการ 

5 นางสาวประภัสรา  จรุงศิลป์ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา รองผอ. คศ.๒ บริหารจัดการ 

6 นางสาวนันทัชพร   จิรขจรชัย กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย คร ู คศ.3 อ.2/1 หน.ฝา่ยวิชาการ
อนุบาลพิเศษ อ.2-อ.3 

7 นางสาวปิยวดี กล้าเกษตรวิทย์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ครูจ้างสอน - อ.2/1 

8 นางรวีวรรณ   เกษแก้ว ค.บ. การศึกษาปฐมวัย คร ู คศ.3 อ.2/2 

9 นางวิภา ลัยนุชพงศ์ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คร ู คศ.2 อ.2/3 หน.สายชั้นอ.2 

10 นางสาวสุวรรณา กลิ่นผล ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ครูจ้างสอน  อ.2/4 

11 นางสาวรัชนี  โตสต ิ ศษ.บ. ปฐมวัยศึกษา คร ู คศ.2 อ.2/4 
พิเศษ อ.2-อ.3 

12 นางพิมพ์ใจ บัวพูล ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คร ู คศ.3 อ.2/5 

13 นางสาววรรณี หงส์กลาย ค.บ. การศึกษาปฐมวัย คร ู คศ.2 อ.2/6 

14 นางสาวขนิษฐา ถนอมพงษ์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ครูผู้ช่วย - อ.2 

16 นางสาวสุวีณา ทัตภิรมย์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ครูจ้างสอน - อ.3/1 
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ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิ วิชาเอก ตำแหน่ง อันดับ หน้าที่ประจำ 

17 นางสาววารไท  โตสติ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย คร ู คศ.3 อ.3/1 
พิเศษ อ.2-อ.3 

18 นางลัดดา จันทร์ฉาย กศ.บ การศึกษาปฐมวัย คร ู คศ.2 อ.3/2 

19 นางสาวพวงผกา  พานิชนาวา ค.บ. การศึกษาปฐมวัย คร ู คศ.1 อ.3/3 

20 นางสาววริศรา อรุณกิตติพร กศ.ม. การบริหารการศึกษา คร ู คศ.2 อ.3/4 
หน.สายชั้นอ.3 

21 นางสาวศิริลักษณ์ บุญเป้า ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย คร ู คศ.1 อ.3/5 

22 นางสาวรัตติกาล แตงพวง ม.6 - พ่ีเลี้ยงเด็ก - อ.2-อ.3 

23 นางสาวศรัญญา ช่วงเวฬุวรรณ ค.บ. รัฐศาสตร์การปกครอง พ่ีเลี้ยงเด็ก - อ.2-อ.3 

24 นางสาวรุ่งรัตน์  กิ่งสาร ม.6 - พ่ีเลี้ยงเด็ก - อ.2-อ.3 

25 นางสาวชิดชนก ขัติยนนท์ อนุปรญิญา การศึกษาปฐมวัย พ่ีเลี้ยงเด็ก - อ.2-อ.3 

26 นางสาวอ้อยทิพย์ จันทร์ศรี บ.ชบ. การตลาด พ่ีเลี้ยงเด็ก - อ.2-อ.3 
27 นางสาวถนอมขวัญ โตสติ ม.6 - พ่ีเลี้ยงเด็ก - อ.2-อ.3 

28 นางสาวสุภาวดี เลิศทอง อนุปรญิญา การศึกษาปฐมวัย พ่ีเลี้ยงเด็ก - อ.2-อ.3 

29 นางสาวนิญตา  นิธิราชย ์ อนุปรญิญา การศึกษาปฐมวัย พ่ีเลี้ยงเด็ก - อ.2-อ.3 

30 นางสาวสาวิตรี  พลเทพ ค.บ. ภาษาอังกฤษ คร ู คศ.1 ป.1/1 

31 นางสาวณหทัย  บัวพูล ค.บ. สังคมศึกษา ครูพ่ีเลี้ยง - ป.1/1 

32 นางสาวอรอุมา เจริญพร ค.บ. คณิตศาสตร์ คร ู คศ.1 ป.1/2 

33 นางสาวอัจจิมา  อภิวาท บธ.บ. การตลาด ครูพ่ีเลี้ยง - ป.1/2 

34 นางสาวมนรัตน์  สุทธิวารี ศษ.บ. สังคมศึกษา ครูจ้างสอน - ป.1/3 

35 นางสาวธนภรณ์ แผ้วอำพันธุ์ ค.บ. สังคมศึกษา ครูพ่ีเลี้ยง - ป.1/3 

36 นางสาวกัลยา แซ่วื่อ ค.บ. ภาษาไทย ครูผู้ช่วย - ป.1/4 

37 นายจำลอง    ศรีอ่อน ค.บ. พลศึกษา-สุขศึกษา คร ู คศ. 2 ป.1/4 
38 นางสาวภรณ์ทิพย์ แผ้วอำพันธุ์ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครูพ่ีเลี้ยง - ป.1/4 

39 นางภัชราภรณ์ สุขกลีบ ค.บ. ภาษาอังกฤษ คร ู คศ.1 ป.1/5 หน.สายชั้น 
ป.1 

40 นางสาวสุรภา  ชนะศุภบำเพ็ญ ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา ครูจ้างสอน - ป.1/5 

41 นางสาวอรพินธ์ ทองเพ่ิม ค.บ. วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) ครูพ่ีเลี้ยง - ป.1/5 

42 นางสาวศศิธร บัวขาว ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คร ู คศ.1 ป.1/6 

43 นางสาวโพธิ์เงิน อักษรศักดิ์ บธ.บ. การบัญชี คร ู คศ.1 ป.1/6 
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ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิ วิชาเอก ตำแหน่ง อันดับ หน้าที่ประจำ 

44 นางสิรินภา ผลอ่อน ศศ.บ. นิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์) ครูพ่ีเลี้ยง - ป.1/6 

45 นางสาวศยามล ยันตโกเสส ค.บ. คณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย - ป.1/3 

46 นางอรุณรัตน์ จริตซื่อ ศษ.ม. บริหารการศึกษา คร ู คศ.2 MEP.ป.1/7 

47 นางสาวสุภาภรณ์  ทรงชนะ ศษ.บ. การประถมศึกษา ครูจ้างสอน - MEP.ป.1/7 

48 นางศิริลักษณ์   นาคดี ค.บ. สุขศึกษา คร ู คศ.3 ป.2/1หน.สายชั้นป.2 

49 นายอนุชิต แก้วเสมา ศศ.บ. ดนตรีสากล คร ู คศ.1 ป.2/1 

50 นางสาวศรัญญา ฝอยฟู กศ.บ. คณิตศาสตร์ คร ู คศ.1 ป.2/2 

51 นางสาวรุ้งพลอย   ปุณทรักษ์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ คร ู คศ.2 ป.2/2 

52 นางสาวศิตาวรรณ  ดวงนภา ค.บ. สังคมศึกษา คร ู คศ.3 ป.2/3 

53 นายณัฐกร  มณีวงษ์ ค.บ. พลศึกษา ครูผู้ช่วย - ป.2/3 

54 นางสาวปาริชาติ  ตรีลาภ ี ศป.บ. นิเทศศิลป์ คร ู คศ.1 ป.2/4 
55 นางสาวโชติมา เรืองประดิษฐ์ กศ.ม. การบริหารการศึกษา คร ู คศ.2 ป.2/4 
56 นางสาวชฎาพร ทันตจิต ค.บ. ภาษาไทย คร ู คศ.1 ป.2/5 
57 นายธรรมรัตน์ เกษโกวิท ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ครูจ้างสอน - ป.2/5 
58 นางสาวจินตดา  บุญเกิด ศษ.บ. นาฏศิลป์ ครูผู้ช่วย - ป.2/6 
59 นางสาวผกาวัลย์ ไกรญาติ ค.บ. วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) ครูจ้างสอน - ป.2/6 

60 นางนาตยา  ขาวสนิท ค.บ. คหกรรมศาสตร์ คร ู คศ.3 MEP.ป.2/7 
61 นางสาวแพรพลอย  ฉุยฉาย ค.บ. ภาษาไทย ครูจ้างสอน - MEP.ป.2/7 

62 นางสาวนลพรรณ บัวแสง กศ.บ. การสอนภาษาอังกฤษ คร ู คศ.1 ป.3/1 

63 นางสาวภานุชา ถาวระ ค.บ. ภาษาไทย คร ู คศ.1 ป.3/2 

64 นายวิมล โพธิวงษ์ ค.บ. พลศึกษา คร ู คศ.1 ป.3/2 

65 นางสาวสุธาสินี  อภิบาลศรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป คร ู คศ.1 ป.3/3 

66 นางสาวสุวภา  เรืองศิลป์ ค.บ. คอมพิวเตอร์ คร ู คศ.3 ป.3/3 
67 นางเบญจพร วิบูลย์อรรถกร วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คร ู คศ.1 ป.3/4 

68 นางสาวจุฬาลักษณ ์ เชิดโฉม ศศ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา คร ู คศ.1 ป.3/4 
69 นายชนสรณ์ มาสุข กศ.บ. คณิตศาสตร์ คร ู คศ.1 ป.3/5 

70 นางสาวสุมินตรา สงสันทิ ค.บ. ทัศนศิลป์ คร ู คศ.1 ป.3/5 

71 นางสาวธัญญลักษณ์ แสนวิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย - ป.3/6 

12 นางสาวพัทธนันท ์ ศรีตะกูลรัตน ์ ศศ.บ. ภาษาไทย คร ู คศ.1 MEP ป.3/7 

73 นางสาวเกศกนก ตรีรัตน ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ครูจ้างสอน - MEP ป.3/7 
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ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิ วิชาเอก ตำแหน่ง อันดับ หน้าที่ประจำ 

74 นางสาวชนมน ยันตโกเศศ ค.บ. คณิตศาสตร์ คร ู คศ.1 ป.4/1 

75 นางสาวกฤติยา  พิกุลทอง กศ.ม. การบริหารการศึกษา คร ู คศ.2 ป.4/1 

76 นางมยุรีย์  มงคลนำ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คร ู คศ.1 ป.4/2 
77 นายวิรัช ศรีละคร ศศ.บ. ดนตรีสากล คร ู คศ.2 ป.4/2 
78 นางสาวนวลตา ขวาวงศา วท.บ. เกษตรศาสตร์ คร ู คศ.1 ป.4/3 
79 นางสาวรุจิราภรณ์  สุขดี ค.บ. ภาษาไทย คร ู คศ.2 ป.4/4 
80 นางสาวเกศริน  กูลนรา วท.ม. วิจัยวัดผลและสถิติการศึกษา คร ู คศ.2 ป.4/5 

81 นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียว ศป.บ. ดนตรีและการแสดง คร ู คศ.1 ป.4/5 

82 นางสาวธนวรรณ ปัญจวีณิน กศ.ม. การบริหารการศึกษา คร ู คศ.3 ป.4/6 

83 นางสาวปนัดดา  ปัสเสนะ ค.บ. ภาษาอังกฤษ คร ู คศ.2 ป.4/6 หัวหน้าสายชั้น  
ป.4 

84 นางสาวพรพิมล สุเมร ค.บ. คณิตศาสตร์ คร ู คศ.1 MEP ป.4/7 

85 นางสาวจุฑามณี  สุขแสงดาว นศ.บ. การประชาสัมพันธ์ ครูจ้างสอน - MEP ป.4/7 

86 นางสาวพนารัตน์ ลัดลอย ค.บ. คณิตศาสตร์ คร ู คศ.1 ป.5/1 

87 นายจีรเดช    ช่างต่อ กศ.ม. การบริหารการศึกษา คร ู คศ.1 ป.5/1 

88 นางกัญจณี   หงส์วิเศษ ศษ.บ. ภาษาไทย คร ู คศ.3 ป.5/3 

89 นางสาวรัตนาภรณ์   วรสิงห ์ ค.บ. การประถมศึกษา คร ู คศ.3 ป.5/4 

90 นางอรกาญจน์  กิจนิธิศโศธิน ค.บ. คณิตศาสตร์ คร ู คศ.3 ป.5/4 

91 นางสาวทัศน์ทยา บวรชาติ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คร ู คศ.2 ป.5/5 

92 นายวริทธิ์ธร สนิทพันธ์ ดศ.บ. การแสดงดนตรี ครูผู้ช่วย - ป.5/5 

93 นางสาวจีรนันท์   สัมมา กศ.บ. การสอนนาฏยสังคีต คร ู คศ.1 ป.5/6 

94 นางสาวศิริพร   ช่วงเวฬุวรรณ ค.บ. ภาษาอังกฤษ คร ู คศ.2 ป.5/6 

95 นางสุรีวัลย์ ดาราพงษ์ กศ.ม. การบริหารการศึกษา คร ู คศ.3 MEP.ป.5/7 

96 นางสาวศศิวิมล  เรืองทอง วท.บ. สุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ 

ครูจ้างสอน - MEP.ป.5/7 

97 นางสาวธิพาภรณ์ มีสังข์ ค.บ. วิทยาศาสตร์ คร ู คศ.1 ป.6/1 

98 นางกานดา   ครุปิติ  กศ.บ. วิทยาศาสตร์  คร ู คศ.3 ป.6/1ผช.รองฝ่ายบริหาร
วิชาการ หน.สาย ป.6 

99 นายมนตรี    ดีสี ค.บ. พลศึกษา คร ู คศ.2 ป.6/2 

100 นางสาวอริษา ดีถนัด ค.บ. ภาษาไทย คร ู คศ.1 ป.6/3 

101 นางสาวภารดี พรประเสริฐทิพย์ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คร ู คศ.2 ป.6/3 
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ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิ วิชาเอก ตำแหน่ง อันดับ หน้าที่ประจำ 

102 นางอมร  บุญเทียม ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ คร ู คศ.1 ป.6/4 

103 นางสาวฉัตรมณี ทักษ์คีรี ศษ.บ. นาฎศิลป์ไทยศึกษา คร ู คศ.1 ป.6/4 

104 นางสาวจุฑามาศ รามนัฏ กศ.บ. การสอนภาษาไทย คร ู คศ.1 ป.6/5 

105 นางพลิ้วพิไร พุทธรังสี ค.บ. คณิตศาสตร์ คร ู คศ.3 ป.6/6 

106 นายธนัช ทองวิสูง ศษ.บ. ศิลปะ คร ู คศ.1 ป.6/6 
107 นางสาวกัญนภัส  เดชกัลยา วท.บ. ชีววิทยา ครูจ้างสอน - MEP.ป.6/7 

108 นางพรสวรรค์ วิสุทธิแพทย์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ คร ู คศ.3 ผช.รองฝ่ายบริหาร 
บุคคล หัวหน้า MEP 
พิเศษ MEP 

109 นางสุชาดา  ใจชื่น ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คร ู คศ.3 พิเศษ MEP 

110 นางสาวอรอุมา กลั่นผลหรั่ง ค.บ. พลศึกษา ครูจ้างสอน - พิเศษ MEP 

 
นักการภารโรง (ลูกจ้างประจำ) 
 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิ ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางธนัญญ์  แก้วมาลา กศษ.บ. พนักงานธุรการ  

2 นายสมัครชัย  บุญรักษา ม.3 ช่างไม้  
 
 
 
 
 
 

  



 11 

ข้อมูลนักเรียน 
ข้อมูลนักเรียน 
       ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) ดังนี้ 
 

ชั้นเรียน 
จำนวน 

รวม จำนวนห้องเรียน 
ชาย หญิง 

อนุบาล 2 77 83 160 6 
อนุบาล 3 85 80 165 6 

รวมระดับอนุบาล 162 163 325 12 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 107 106 213 7 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 127 119 246 7 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 110 119 229 7 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 142 137 279 8 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 126 146 272 7 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 137 158 295 7 

รวมระดับประถมศึกษา 749 785 1534 43 
รวมทั้งสิ้น 911 948 1859 55 
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โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนอนุบาลตราด 
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 

 

หมายเหตุ 
1. จัดรายวิชาเพ่ิมเติมตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้แก่ การศึกษาเพ่ือเรียนรู้ 

(Knowledge Inquiry) และวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

2. จุดเน้นสถานศึกษา ได้แก่ กิจกรรมซ่อมเสริมไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ กิจกรรมซ่อม

เสริมคณิตศาสตร์ 

3. หน้าที่พลเมืองบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รายวิชา ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
รายวิชาพื้นฐาน       

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 80 80 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80 
ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 
ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาอังกฤษ 120 120 120 80 80 80 

      รวมรายวิชาพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 
รายวิชาเพิ่มเติม 120 120 120 120 120 120 
หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 80 80 80 80 80 80 
การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ (Knowledge Inquiry) - - - - - 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       

- แนะแนว 40 40 40 40 40 40 
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 30 30 30 30 30 30 
- ชุมนุม 40 40 40 40 40 40 
- กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 

      รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,120 
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บทบาทหน้าที่ของผู้เรียน  (Student code of conduet) 
     1. บทบาทและหน้าที่ตนเอง  
           1.1 ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ  
           1.2 ทำจิตใจให้ร่าเริง แจ่มใสและเบิกบาน  
          1.3 หลีกเลี่ยงอบายมุข และสิ่งเสพติดทุกชนิด  
          1.4 พูดจาไพเราะอ่อนหวาน มีสัมมาคารวะ 
 1.5 ขยัน อดทน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 

1.6 เล่นกีฬาที่ตนเองถนัด อย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง  
     2. บทบาทและหน้าที่ต่อพ่อแม่และครอบครัว  
            2.1 เชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำอบรมของพ่อแม่  
           2.2 ช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานบ้านตามสมควร  
           2.3 เป็นลูกกตัญญู กตเวทีต่อพ่อแม่และบุพการี  
     3. บทบาทหน้าที่ต่อครู อาจารย์ และโรงเรียน  
           3.1 ให้ความเคารพและเชื่อฟังครู/ อาจารย์ทุกท่าน  

3.2 ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน  
3.3 รักและภาคภูมิใจ ในสถาบันการศึกษาของตน  
3.4 ให้ความร่วมมือ กับครู/อาจารย์ และโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ โรงเรียน  
3.5 มีความรัก สามัคคีต่อเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน  

     4. บทบาทและหน้าที่ต่อท้องถิ่นของตนเอง 
 4.1 มีความรัก และภาคภูมิใจต่อท้องถิ่นของตนเอง  
          4.2 สืบสาน ศิลปวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมิให้สูญหาย  
          4.3 ชว่ยเหลือ และพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  
          4.4 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ  
          4.5 รักษาความสะอาดของแหล่งน้ำ อากาศ สวนสาธารณะต่าง ๆ  
          4.6 ใช้สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม และประหยัด  
          4.7 ไม่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม 
     5. บทบาทและหน้าที่ต่อประเทศชาติ  
          5.1 ภูมิใจในความเป็นไทย พร้อมสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของไทย  
          5.2 รักและห่วงแหนความเป็นเอกราชของชาติไทย  
          5.3 ส่งเสริมสนับสนนุการปกครองในระบบประชาธิปไตย ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข  
          5.4 เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ 
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     6. บทบาทและหน้าที่ต่อศาสนา  
          6.1 เลื่อมใส ศรัทธา ในศาสนาที่ตนเองนับถือ  
          6.2 ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา  
          6.3 ชว่ยเผยแพร่ศาสนา  
          6.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา  
          6.5 ไม่สร้างความเสื่อมเสียให้แก่ศาสนา 
     7. บทบาทหน้าที่ต่อพระมหากษัตริย์  
          7.1 ให้ความเคารพ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
          7.2 นำพระราชดำรัส ของพระองค์มาปฏิบัติ  
          7.3 เข้าร่วมกิจกรรมในราชพิธีต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
บทบาทหน้าที่และแนวทางการมสี่วนร่วมของบิดา มารดา ผู้ปกครองและองค์กรชุมชน    
 มีหน้าที่ดังนี้ 

1. ให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาของโรงเรียน  
          2. สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนอย่างเต็มที่  
          3. ดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือติดตามผลการเรียนของบุตรหลานให้บรรลุผลตามหลักสูตรและ
เป้าหมายของโรงเรียน  
          4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของโรงเรียน มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามคุณลักษณะ พึงประสงค์  
          5. ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพัฒนาโรงเรียน  
          6. รว่มชื่นชมผลงานและเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์โรงเรียนตามโอกาสอันควร 
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีดังนี้ 

1.  คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
2.  คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้

สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่น 

3.  คณะกรรมการสถานศึกษาแต่งตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือดำเนินงานตาม
ระเบียบ 

4.  คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของ
สถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน 

5.  คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ สนับสนุนเกี่ยวกับการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งบำรุงรักษาและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา 

6. คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบและการ
ดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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7. คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษาในการส่งเสริมความ
เข้มแข็งในชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงาน อ่ืน ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น 

8. คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็น เสนอแนะ ให้คำปรึกษาในการจัดทำนโยบาย 
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น 

9. คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็น เสนอแนะ ให้คำปรึกษาในการออกระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาตามกฎ ระเบียบหรือ
ประกาศท่ีกำหนด 

10. คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งและการใช้จ่าย
งบประมาณของสถานศึกษา 

11. คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการออกระเบียบ และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา 

 
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา มีดังนี้ 
 1. วางแผนการบริหารงานตามภารกิจของสถานศึกษา 
 2. นิเทศกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 3. ให้คำชี้แนะแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 4. วางแผนการใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา 
 5. บริหารการใช้อาคารสถานที่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 6. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมายจากต้นสังกัดหรือตามนโยบาย 
บทบาทของรองผู้บริหารสถานศึกษา มีดังนี้ 
 1. ช่วยวางแผนการบริหารงานตามภารกิจของสถานศึกษา 
 2. ช่วยนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 3. ช่วยให้คำชี้แนะแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 4. ช่วยวางแผนการใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา 
 5. ช่วยบริหารการใช้อาคารสถานที่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 6. ช่วยส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 7. ช่วยปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมายจากต้นสังกัดหรือตามนโยบาย 
บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานวิชาการ มีดังนี้ 
 1. จดัทำหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. วางแผนการจัดการเรียนการสอน/การจัดทำตารางสอน 
 3. วิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและความต้องการของนักเรียน 
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 4. รวบรวมข้อมูลนำเสนอผลงานทางวิชาการต่อผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
 5. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 6. จัดกิจกรรมส่งเสริมงานวิชาการให้กับนักเรียน 
 7. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานทางวิชาการ 
 8. ส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ 
 9. ส่งเสริมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 10. ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนและรายงานผล 
บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าสายช้ัน มีดังนี้ 
 1. ทำหน้าที่หัวหน้าสายชั้นและงานที่ได้รับมอบหมาย 
 2. เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 3. วางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการ 
 4. นิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของครูตามสายชั้น 
 5. เสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายชั้น 
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 
บทบาทหน้าที่ของครูผู้สอน มีดังนี้ 
   1. การเตรียมการสอน 
        1) ศึกษาหลักสูตร คู่มือครู และเอกสารประกอบการสอน 
        2) จัดทำแผนการเรียนรู้ 
  3) การจัดหาและการจัดทำสื่อการสอน 
  4) การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
   2. การสอนซ่อม/เสริม 
  1) การวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
  2) การเลือกวิธีการสอน 
  3) ดำเนินการสอนซ่อม/เสริม 
  4) การวิเคราะห์ตนเอง 
   3. การสอนแทน 
  1) สอนแทนเนื่องจากครูที่สอนประจำวิชาที่มีการลา 
  2) สอนแทนเนื่องจากครูไปราชการหรือติดภารกิจอ่ืนๆของทางราชการ 
   4. การส่งเสริมการสอน 
  1) การตรวจผลงานนักเรียน 
  2) การปฏิบัติงานธุรการประจำชั้น 
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   5. การจัดสภาพห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
   6. การจัดกิจกรรมนักเรียน 
  1) การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2) การดูแลอบรมนักเรียน 
  3) การควบคุมการปฏิบัติงานของนักเรียน 
  4) การตรวจสุขภาพนักเรียน 
   7. การปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 
บทบาทหน้าที่ของนักการภารโรง/อัตราจ้างแทนนักการภารโรง มีดังนี ้
 1. เปิด-ปิด ประตูทางเข้า-ออกของประตูโรงเรียนทุกประตู 
 2. เปิด-ปิด ประตูอาคารเรียนทุกอาคาร 
 3. ทำความสะอาดหน้าระเบียงอาคารเรียน ห้องพิเศษและบริเวณพ้ืนที่รอบอาคารเรียน 
 4. เชิญธงชาติขึ้นเวลา 8.00 น. และเชิญธงลงเวลา 18.00 น. ในวันหยุดราชการและอ่ืนๆ 
 5. ช่วยทำงานให้กับครูและนักเรียนตามที่ร้องขอให้ช่วยเหลือ 
 6. จัดตกแต่งต้นไม้ ปลูกต้นไม้ ตัดหญ้าบริเวณโรงเรียน 
 7. ดูแล บริการด้านสาธารณูประโภค ไฟฟ้า ประปา ที่ดื่มน้ำและอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย
ประจำทุกวัน 
 8. นักการภารโรงต้องอยู่โรงเรียนประจำ หากมีความจำเป็นให้แจ้งให้ผู้บริหารทราบ 
 9. นักการภารโรง/อัตราจ้างแทนนักการภารโรงต้องอยู่เวรประจำทุกวัน 
 10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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18. แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
1. ห้องสมุด 
2. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   
4. ห้องปฏิบัติการทางภาษา   
5. ห้องวัดและประเมินผล   
6. ห้องสื่อการสอน   
7. ห้องศิลปะ   
8. ห้องนาฏศิลป์   
9. ห้องดนตรีไทย   
10. ห้องโทรทัศน์วงจรปิด  ห้องการงานพื้นฐานอาชีพฯ   
11. ห้องคอมพิวเตอร์   
12. ห้องเรียนสีเขียว 
13. ห้องเรียนรู้ดูเพลิน 
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แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

1. วัดไผ่ล้อม จ.ตราด 
2. วัดบุปผาราม จ.ตราด 
3. วัดไทรทอง จ.ตราด 
4. วัดธรรมาภิมุข จ.ตราด 
5. จวนเรซิดังกัมปอร์ต จ.ตราด 
6. ศูนย์ศึกษาพัฒนา อ่าวคุ้งกระเบนฯ จ.จันทบุรี 
7. ศูนย์ศึกษาพัฒนาป่าชายเลน เนินตาแมว จ.ตราด 
8. อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ จ.ตราด 
9. สนามบินบ้านท่าโสม ตราด 
10. ศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จ.ตราด 
11. วัดท่าโสม จ.ตราด 
12. ค่ายเนินวง จ.จันทบุรี 
13. น้ำตกคลองแก้ว จ.ตราด 
14. สถานีตำรวจภูธร จ.ตราด 
15. สะพานเทียบเรือแหลมศอก จ.ตราด 
16. คลองบางพระ จ.ตราด 
17. ศูนย์วิจัยประมงชายฝั่งทะเลตราด จ.ตราด 
18. ป่าชายเลนบ้านท่าสอน จ.จันทบุรี 
19. พุทธมณฑล (องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด) 
20. หาดทรายดำ จ.ตราด 
21. พิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณีบ่อไร่ จ.ตราด 
22. กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน จ.ตราด 
23. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศ ป่าชายเลนบ้านน้ำเชี่ยว จ.ตราด  
24. วัดชากใหญ่ จ.จันทบุรี 
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ผลงานดีเด่นในรอบปี( รอบปีตามแผนระยะกลาง) ที่ผ่านมา 
ระดับปฐมวัย 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ (ย่อๆ) ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

(จำนวน/ร้อยละ) 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้เรยีนปฐมวัย 
  - กิจกรรมออมเงิน 
  - กิจกรรมเวทีคนเก่ง 
  - กิจกรรมเตมิบุญ 
  - กิจกรรมการเล่านิทาน
สร้างสรรค ์
  - กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร ์
  - กิจกรรมค่ายนักคดิ 
  - กิจกรรมค่ายศลิปะ 
  - กิจกรรมหนูทำได ้
  - กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
  - กิจกรรม Brain Gyms 
- กิจกรรม Mozart 
Affect 
- กิจกรรมกระชับรัก   
  - กิจกรรมรักษ์โลก 
  - กิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู ้
กิจกรรม Happy Market    

1. เพื่อส่งเสรมิพัฒนาการ 
ให้ผู้เรียนมีความสามารถ                 
ในการคิดและแก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับวัย  
2. ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมี          
เจตคติทีด่ีต่อการเรียนรู้
และแสวงหาความรู ้

  จัดกิจกรรมออมเงิน 
กิจกรรมเวทีคนเก่ง 
กิจกรรมเติมบญุ 
กิจกรรมการเล่า
นิทานสร้างสรรค ์
กิจกรรมคา่ย
วิทยาศาสตร ์
กิจกรรมคา่ยนักคิด 
กิจกรรมคา่ยศลิปะ
กิจกรรมหนูทำได ้
กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
กิจกรรม Brain 
Gyms 
กิจกรรม Mozart 
Affect 
กิจกรรมกระชับรัก   
กิจกรรมรักษ์โลก 
กิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ กิจกรรม 
Happy Market    

75 

2 โครงการลูกรักนักอ่าน 
  - กิจกรรมหนุนหมอนนอน
ฟัง 
  - กิจกรรมขอเวลาเพื่อลูก
รัก 
- กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อม
ภายในห้องสมดุ 

  สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การจัดประสบการณ์          
การเรยีนรู้ ปลูกฝังให้เด็ก              
มีนิสัยรักการอ่าน มีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้
สิ่งต่างๆรอบตัวและสนุก
กับการเรยีนรู ้

  จัดกิจกรรม          
หนุนหมอนนอนฟัง 
กิจกรรมขอเวลาเพื่อ
ลูกรัก กิจกรรมจดั
สภาพแวดล้อม
ภายในห้องสมดุ 

75 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ (ย่อๆ) ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

(จำนวน/ร้อยละ) 
3 โครงการส่งเสริมการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้
ระดับปฐมวัย 
  - กิจกรรมจัดทำแผนการ
จัดประสบการณ์ทักษะการ
คิด 
  - กิจกรรมจัดแหล่งเรียนรู้
ภายนอกห้องเรียน 
  - กิจกรรมการประเมิน
พัฒนาการของเด็ก 
  - กิจกรรมการวิจัย 
ในช้ันเรียน 
  - กิจกรรมพัฒนา                  
ความพร้อมและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

  เพื่อส่งเสริมใหค้รู
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนา
ความพร้อมของเด็กให้เต็ม
สมรรถนะและสามารถจัด
กิจกรรมเพื่อแก้ไข
พฤติกรรมที่เป็นปัญหา          
ของเด็ก 

  จัดกิจกรรมจัดทำ
แผนการจดั
ประสบการณ์ทักษะ
การคิด กิจกรรมจดั
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
ห้องเรียน กิจกรรม
การประเมิน
พัฒนาการของเด็ก
กิจกรรมการวิจัย                  

80 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

1 โครงการบริหารจัดการ
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
   - กิจกรรมการบรหิารวิชาการ 
   - กิจกรรมการบรหิารงาน
บุคคล 
   - กิจกรรมการบรหิาร
งบประมาณ 
   - กิจกรรมบริหารทั่วไป 

  เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
จัดสภาพแวดล้อม จัดหา
ทรัพยากรและพัฒนา
สถานศึกษาให้มีความพร้อม
ในการบริหารและเอื้อต่อ
การจัดการศึกษา 

  จัดกิจกรรมการ 
บริหารวิชาการ  
การบริหารงานบุคคล 
บริหารงบประมาณ
และบรหิารทั่วไป 

80 

2  โครงการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 
   - กิจกรรมตรวจสอบงาน
ธุรการชั้นเรยีน 
   - กิจกรรมการประเมิน
บรรยากาศห้องเรียน 
   - กิจกรรมการเยีย่ม           
ช้ันเรียน 
   - กิจกรรมสังเกตการสอน 
   - กิจกรรมการประเมินตนเอง 
   - กิจกรรมการนิเทศ 
  -  งานวิจยั ในช้ันเรียนและ 
Best Practice 
   - กิจกรรมการประเมินและ
ตรวจสอบแผนการจัดการเรยีนรู ้
   - กิจกรรมการบริการเอกสาร
ความรู้ทางวิชาการ 
  - กิจกรรมการประชุม    
สายชั้น 
  - กิจกรรมการประชุมกลุม่
สาระการเรียนรู้- กิจกรรมการ 
Coaching ภายในกลุม่สาระ 
     - กิจกรรมการติดตามและ
ตรวจสอบงานโครงการ 

  เพื่อให้ครูมีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
ดียิ่งขึ้นและปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผนงานท่ี
กำหนด 

  ตรวจสอบงาน
ธุรการชั้นเรยีน 
ประเมินบรรยากาศ
ห้องเรียน 
เยี่ยมชั้นเรียน 
สังเกตการสอน 
ประเมินตนเองและ
นิเทศ วิจยัใน              
ช้ันเรียนและ Best 
Practice ประเมิน
และตรวจสอบ
แผนการจดัการ
เรียนรู้ บริการ
เอกสารความรู้ทาง
วิชาการประชุม            
สายชั้น ประชุม        
กลุ่มสาระการ
เรียนรูC้oaching 
ภายในกลุ่มสาระ
ติดตามและ
ตรวจสอบงาน
โครงการ 

75 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ (ย่อๆ) ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

(จำนวน/ร้อยละ) 

3  โครงการพัฒนาทักษะการ
แสวงหาความรู้ของผูเ้รียน 
  - กิจกรรมห้องสมุด 
  - กิจกรรมยอดนักอ่าน 
  - กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด 
  - กิจกรรมวันสุนทรภู ่
  - กิจกรรมเรียนรู้สูโ่ลก
กว้าง 
 - จัดหาหนังสือเข้า
ห้องสมุด 

  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนสิัยรัก
การอ่าน ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ศึกษา
องค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ในและนอกสถานศึกษา มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้
และพัฒนาการเรียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพ 

  จัดกิจกรรม
ห้องสมุด 
กิจกรรมยอดนักอ่าน 
กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด กิจกรรมวัน
สุนทรภู่และกิจกรรม
เรียนรูสู้่            
โลกกว้างและจัดหา
หนังสือเข้าห้องสมดุ 

75 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
การเรยีนรู้ของผู้เรียน 
  - กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร ์
  - กิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ 
- กิจกรรมค่ายห้องเรียน                
สีเขียว 
  - กิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร ์
  - กิจกรรมค่าย 
  - วิทยาศาสตร ์
  - กิจกรรมค่าย English 
Camp  
  - กิจกรรมค่ายรักการ
อ่าน 
  - กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ- 
กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ 
 - กิจกรรมสานสัมพันธ์สู่
ความสำเร็จ 

  เพื่อส่งเสริมใหค้รูจดั
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            
โดยมุ่งเน้นใหผู้้เรียนพัฒนา
ตนเองเต็มศักยภาพ  
ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้เรยีนได้แสดงออกถึง
ความสามารถตามศักยภาพ
ของตนเอง 

  จัดกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์            
วันภาษาไทยแห่งชาต ิ
ค่ายห้องเรียน                
สีเขียว               
ค่ายคณติศาสตร ์
ค่ายวิทยาศาสตร ์
ค่าย English Camp  
ค่ายรักการอ่าน 
กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 
กิจกรรมตลาดนัด
วิชาการและกิจกรรม
สานสมัพนัธ์สู่
ความสำเร็จ 

75 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ (ย่อๆ) ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

(จำนวน/ร้อยละ) 

5 โครงการพัฒนาทักษะ
กระบวนการทำงานของ
ผู้เรยีน 
  - กิจกรรมชมรมกลุ่ม
สนใจงานอาชีพในท้องถิ่น 
  - กิจกรรม 1 ผลิตภัณฑ์ 
1 โรงเรียน 
  - กิจกรรมโครงงาน
สร้างสรรค ์
 - กิจกรรมหนึ่งนวัตกรรม
หนึ่งโรงเรียน 

  เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทำงานของ
ผู้เรยีน  สนับสนุนใหผู้้เรียน
รู้จักแสวงหาความรู้และ
สามารถนำความรู้ของ
ตนเองไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

  จัดกิจกรรมชมรม
กลุ่มสนใจงานอาชีพ
ในท้องถิ่น                   
1 ผลิตภณัฑ์ 1 
โรงเรียนและโครงงาน
สร้างสรรค ์
และกิจกรรมหนึ่ง
นวัตกรรมหนึ่ง
โรงเรียน 

75 

6 โครงการส่งเสริม
กระบวนการจดัการเรียนรู ้
  - กิจกรรมการวิจัย                
ในช้ันเรียน 
  - กิจกรรมพัฒนา
เครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
  - กิจกรรม Best 
Practice 
  - กิจกรรมการจดัทำ
เอกสารประกอบการ
จัดการเรียนรู ้
  - กิจกรรมการจดัหาวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนของ
นักเรียน 

  เพื่อให้ครูใช้งานวิจัย               
ในช้ันเรียน ใช้เครื่องมือ
วัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้  ใช้Best Practice 
เป็นนวัตกรรมในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 

  จัดกิจกรรมการวิจัย                
ในช้ันเรียน พัฒนา
เครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้   
Best Practiceจัดทำ
เอกสารประกอบ การ
จัดการเรียนรู ้
จัดหาวัสดุอุปกรณ ์
การเรยีนของนักเรียน 

75 

7 โครงการพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 
  - กิจกรรมปรับหลักสตูร
สถานศึกษา ที่สอดแทรก
สาระท้องถิ่นตามหลักสูตร 

  เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาตามแนว
หลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานฯ  
จัดทำแผนการจัดการ 

  จัดกิจกรรมปรับ
หลักสตูรสถานศึกษา 
ที่สอดแทรกสาระ
ท้องถิ่นตาม 

80 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ (ย่อๆ) ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

(จำนวน/ร้อยละ) 
 แกนกลางฯ 

  - กิจกรรมการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย 
  - กิจกรรมจัดทำหลักสตูร
สถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 
 - จัดทำรายวิชาเพิ่มเติม 
(การศึกษาเพื่อการเรียนรู้) : 
IS 
  - กิจกรรมการจดัทำ
แผนการจดัการเรียนรู้              
อิงมาตรฐานที่เน้นผู้เรยีน
เป็นสำคญั 

เรียนรู้อิงมาตรฐานภายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดทำ
หลักสตูรสถานศึกษาสู่
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
จัดทำรายวิชาเพิม่เตมิและ
จัดหาหนังสือเรียนให้
สอดคล้องกับหลักสตูร
สถานศึกษา 

หลักสตูรแกนกลางฯ 
ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย จัดทำ
หลักสตูรสถานศึกษา
สู่มาตรฐานสากล 
จัดทำรายวิชาเพิม่เตมิ 
(การศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้) : IS 
จัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ อิงมาตรฐานท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

8 โครงการส่งเสริมระบบ            
การดูแลช่วยเหลือผู้เรยีน 
  - กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองนักเรยีนทุกช้ัน 
  - กิจกรรมประชุมนักเรียน
ช้ัน ป.1–6  
  - กิจกรรมการศึกษาเด็ก
เป็นรายบุคคล 
  - กิจกรรมคัดกรองการ
จำแนกผู้เรียน 
  - กิจกรรมโฮมรมู 
  - กิจกรรมครูพบ
ผู้ปกครอง 
  - กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน 
  - กิจกรรมการให้
ทุนการศึกษา 
  - กิจกรรมการแนะแนว
ศึกษาต่อ 
  - กิจกรรมส่งต่อผู้เรยีน 
 - การติดตามศึกษาต่อ 

  สถานศึกษามีการดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียนอย่างเป็น
ระบบ  ส่งเสริมใหผู้้บรหิาร  
ครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน
และผูเ้รียนไดร้ับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง 

  จัดกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองนักเรยีนทุก
ช้ัน ประชุมนักเรียน
ช้ัน ป.1–6  
การศึกษาเด็กเป็น
รายบุคคลคัดกรอง
การจำแนกผูเ้รียน 
กิจกรรมโฮมรูม 
กิจกรรมครูพบ
ผู้ปกครองและ             
เยี่ยมบ้านนักเรียน 

75 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีดำเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความสำเร็จ 
(จำนวน/
ร้อยละ) 

9   โครงการพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
  - กิจกรรมการ
จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 
  - กิจกรรมการ
พัฒนามาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา- 
กิจกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
  - กิจกรรมการ
ดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
  - กิจกรรมการ
ตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพ
การศึกษา 
  - กิจกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
 - การรายงาน
คุณภาพ  การศึกษา
ประจำป ี
 - การผดุงระบบการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
 - การประเมินผล

  เพื่อจัดระบบประกันคณุภาพการศึกษาตาม
กฎกระทรวง  ประเมินและตดิตามตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและนำผลการดำเนินงานมา
จัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) 

  จัดกิจกรรม
การจัดระบบ
บริหารและ
สารสนเทศ 
พัฒนา
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
จัดทำ
แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา
ดำเนินงาน
ตาม
แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
ตรวจสอบและ
ทบทวน
คุณภาพ
การศึกษา 
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 
รายงาน
คุณภาพ
การศึกษา
ประจำปี ผดุง
ระบบประกัน
คุณภาพ
การศึกษาและ

80 
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โครงการ ประเมินผล
โครงการ 

10 โครงการจดัการ
เรียนการสอนตาม
หลักสตูร
กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ 
(Mini English 
Program) 
 - จัดกิจกรรมเตรยีม
ความพร้อม 
 - จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในห้องเรียน
เป็นภาษาอังกฤษ 
 - จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน 
  1) กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพผูเ้รียน 
  2) กิจกรรมทัศน
ศึกษา 
  3) ค่าย
ภาษาอังกฤษ 
  4) กิจกรรม

  เพื่อฝึกฝนให้นักเรยีนมีทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเคยชินกับสำเนียง
ภาษา  ได้เรียนรู้จากประสบการณต์รงของเจ้าของ
ภาษาหรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ  มีเจตคติ
ที่ดีต่อภาษาอังกฤษ  เห็นความสำคัญของ
ภาษาอังกฤษและสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็น
เครื่องมือในการสื่อสารและการเรยีนรู้ในสาระวิชา
อื่นได ้

  ประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร
โรงเรียน  
จัดทำแผน
ดำเนินงาน
ด้วยการจ้าง
ครู
ชาวต่างชาติ  
รับสมคัร
นักเรียน  
ปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง
นักเรียน  
จัดหาหนังสือ 
ตำราเรียน สื่อ 
วัสดุ อุปกรณ์  
จัดกิจกรรม
การเรยีนรู้  
กำกับ นิเทศ 
ติดตาม และ

75 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ (ย่อๆ) ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

(จำนวน/ร้อยละ) 
11 โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพ                        
การบริหารงานสถานศึกษา 
  -การจัดระบบบริหารการ
จัดการศึกษา 
  - ปรับปรุงและพัฒนางาน
ธุรการ 
  - การดำเนินงานควบคุม
ภายใน 
  - การบริหารงบประมาณ 
  - การประมาณค่าใช้จ่าย
งานประจำและค่าใช้จ่ายอื่น 
  - การดำเนินงานเกี่ยวกับ
งบประมาณเหลือจ่าย 
  - การใช้จ่ายเงินให้เป็นไป 
ตามแนวปฏิบตัิของ สพฐ. 
  - การประเมินผล                   
การดำเนินงานตามโครงการ 

  เพื่อดำเนินการบรหิารจดั
การศึกษาให้เป็นไปตาม
โครงสร้างและตาม
กฎกระทรวง  พัฒนางาน
ธุรการให้มีประสิทธิภาพ  
ดำเนินการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์  มาตรการ
และวิธีการที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
และบรหิารจดัการ
งบประมาณเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานปีงบประมาณ  
2555 - 2556 เป็นไปตาม
แนวปฏิบัติของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

  จัดระบบบริหาร
การจัดการศึกษา
พัฒนางานธุรการ 
ดำเนินงานควบคุม
ภายใน การบรหิาร
งบประมาณ 
ดำเนินงานเกี่ยวกับ
งบประมาณเหลือจ่าย 
การใช้จ่ายเงินให้
เป็นไปตามแนว
ปฏิบัติของ สพฐ. 
ประเมินผล 
การดำเนินงานตาม
โครงการ 

80 

12 โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพ               
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
  - กิจกรรมการประเมิน
วินัยคุณธรรม  จรยิธรรม
ตาม 
จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
  - กิจกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรมในชุมชนและ
หน่วยงานอ่ืน 
  - กิจกรรมการจดัสรร

  เพื่อส่งเสริมใหค้รูมีวินัย  
คุณธรรม จรยิธรรม                   
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน
และ 
 หน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน  
เข้ารับการอบรมแสวงหา
ความรู้และเทคนิควิธีการ
ใหม่เพื่อพัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงานเตม็ตามศักยภาพ 
จัดสรรอัตรากำลังครูให้มี

  จัดกิจกรรมการ
ประเมินวินัย
คุณธรรม  จริยธรรม
ตามจรรยาบรรณ 
วิชาชีพครูเข้าร่วม
กิจกรรมในชุมชนและ
หน่วยงานอ่ืนจัดสรร
อัตรากำลังคร ู
 อบรม ศึกษา            
ดูงาน เพื่อพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติงาน

80 

ส่งเสริมความเป็น
ไทย 
  5) กิจกรรม
ส่งเสริมคณุภาพ
ผู้เรยีน 

ประเมิน
โครงการ 
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อัตรากำลังคร ู
  - กิจกรรมการอบรม 
ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติงานและ
แสวงหาความรู ้

ความพอเพียงต่อการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

และแสวงหาความรู้
ให้ก้าวหน้าในวิชาชีพ
คร ู

 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ (ย่อๆ) ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

(จำนวน/ร้อยละ) 
13 โครงการฟื้นฟูคณุธรรม  

จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ของผูเ้รียน 
  - กิจกรรมการฟังธรรม 
  - กิจกรรมค่ายพัฒนา
คุณธรรม / ค่ายรักษ์โลก 
  - กิจกรรมแสดงตนเป็น 
พุทธมามกะ 
  - กิจกรรมคัดเลือกเด็กดีศรี
อนุบาล 
  - กิจกรรมสรา้งบุญเสริม
บารม ี
  - กิจกรรมยุวชนคนดี             
มีจิตอาสา 
  - กิจกรรมสวดมนต์หมู่
ทำนองสรภัญญะ 
  - กิจกรรมประกวด
มารยาทไทย 
  - กิจกรรมประชาธิปไตย
และ 
วินัยนักเรียน 
  - กิจกรรมวันสำคญัของ
ชาติ ศาสน์กษัตรยิ์และวัน
ครบรอบก่อตั้งโรงเรียน 
  - กิจกรรมค่ายลูกเสือ –             
ยุวกาชาด 
 

  ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี 
มีความรู้ อยูด่ีมีสุข   
มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์   
สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม   
มีจิตสาธารณะและรักษา
สมบัติของส่วนรวม 

  จัดกิจกรรมการ          
ฟังธรรมค่ายพัฒนา
คุณธรรม/ค่ายรักษ์
โลก การแสดงตน
เป็น พุทธมามกะ 
คัดเลือกเด็กดีศรี
อนุบาล สร้างบญุ
เสรมิบารมี ยุวชน คน
ดีมีจิตอาสา 
สวดมนต์หมู่ทำนอง
สรภญัญะประกวด
มารยาทไทย
ประชาธิปไตยและ 
วินัยนักเรียน           
วันสำคัญของชาติ 
ศาสน์กษัตรยิ์และ  
ค่ายลูกเสือ –                  
ยุวกาชาด 

80 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ (ย่อๆ) ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

(จำนวน/ร้อยละ) 
14   โครงการเสริมสร้างอนามยั

ของผู้เรียน 
  - กิจกรรมการรักษา 
พยาบาลเบื้องต้น 
  - กิจกรรมการเต้นเพื่อ
สุขภาพ 
  - กิจกรรมการทดสอบ
สมรรถภาพ ทางกาย 
  - กิจกรรมโรงเรียนสีฟ้า
ต้นแบบ- กิจกรรมโรงเรียนสี
ขาว 
  - กิจกรรมชมรมเด็กยุค
ใหม่ใส่ใจสุขภาพ 
  - กิจกรรมส่งเสริมการใช้
และรักษาห้องน้ำห้องส้วม
ให้ถูกสุขลักษณะ 

  เพื่อให้ผู้เรียนมสีุขนิสยัที่ดี
ในการดูแลสุขภาพ                
ออกกำลังกายสม่ำเสมอ               
มีน้ำหนักส่วนสูงและ
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  รู้วิธี
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิ
ให้โทษ หลีกเลีย่งสภาวะที่
เสี่ยงและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ต่อเพื่อน  ครูและผู้อื่น 

  จัดกิจกรรมการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้นการเต้นเพื่อ
สุขภาพ การทดสอบ
สมรรถภาพ ทางกาย 
โรงเรียนสีฟ้าต้นแบบ 
โรงเรียนสีขาว 
ชมรมเด็กยุคใหม่          
ใส่ใจสุขภาพ 
ส่งเสริมการใช้และ 
รักษาห้องน้ำ            
ห้องส้วม 

80 

15 โครงการเสรมิสร้าง
สุนทรียภาพของผู้เรียน 
  - กิจกรรมวาดภาพตาม
จินตนาการทีส่ร้างสรรค ์
  - กิจกรรมส่งเสริม
นาฏศิลป ์
ไทยและ วงดนตรไีทย 
  - กิจกรรมเวทีคนดี            
คนเก่ง  คนกล้า 
  - กิจกรรมวงดนตรี
ประเภทเครื่องสาย 
  - กิจกรรมวงดุริยางค์              
(โยธวาทิต) 
  - กิจกรรมดนตรีพื้นบ้าน
ประเภทกลองยาว 
  - กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ภายใน 

  ปลูกฝังจิตสำนึกความเป็น
ไทยให้ผู้เรียนตระหนักถึง
ความเป็นไทย พัฒนา
สมรรถนะทางด้านศลิปะ  
ดนตรไีทย  วงดุริยางค์   
นาฏศิลปไ์ทย – พื้นบ้าน
และกีฬาไทย – พื้นบ้านและ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านศลิปะ  
ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา
ด้วยความสุขและพึงพอใจ 

  จัดกิจกรรมวาด
ภาพตามจินตนาการ
ที่สร้างสรรคส์่งเสริม
นาฏศิลปไ์ทยและ  
วงดนตรีไทย 
เวทีคนดี  คนเก่ง  คน
กล้า วงดนตรี
ประเภทเครื่องสายวง
ดุริยางค ์(โยธวาทิต) 
ดนตรีพื้นบ้าน
ประเภทกลองยาว 
และแข่งขันกีฬา
ภายใน 

80 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

16 โครงการจดัสภาพแวดล้อม
และการบริการทีเ่อื้อต่อ              
การเรยีนรู ้
  - กิจกรรมปรับปรุงและ
พัฒนาห้องเรียน  
  – ห้องพิเศษและแหล่ง
เรียนรูภ้ายในโรงเรียน 
  - กิจกรรมปรับปรุง
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสิ่ง
อำนวยความสะดวก 
  - กิจกรรมการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - กิจกรรมการจดัซื้อสื่อ    
การเรยีนการสอนเพื่อบริการ
แก่คร ู
  - กิจกรรมซ่อมบำรุง
ครุภณัฑ์  วัสดไุฟฟ้าและ
อุปกรณ์เทคโนโลย ี

  จัดสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้  
จัดบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรูปแบบ และ
ปรับปรุงห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ                  
ห้องพิเศษ อาคารประกอบ
และสิ่งอำนวยความสะดวก
ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ด ี

  จัดกิจกรรม
ปรับปรุงและพัฒนา 
ห้องเรียน ห้องพิเศษ
และแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน 
ปรับปรุงซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างและสิ่ง
อำนวยความสะดวก 
ให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดซื้อสื่อ
การเรยีน การสอน
เพื่อบริการแก่ครู 
ซ่อมบำรุงครภุัณฑ์  
วัสดุไฟฟ้าและ
อุปกรณ์เทคโนโลย ี

80 

17 โครงการความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  - กิจกรรมการจดัทำ
ข่าวสารและวารสาร
ประชาสมัพันธ์ 
  - กิจกรรมการจดัทำเว็ป
ไซด์โรงเรยีน 
  - กิจกรรมระดมทรัพยากร
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
  - กิจกรรมงานเกษียณอายุ 
ราชการ 
  - กิจกรรมงานสังสรรค์ปี
ใหม ่
  - กิจกรรมทัศนศึกษา 

  เพื่อแสวงหาและเผยแพร่
ความรู้ ข้อมูลข่าวสารและ
ผลงานของสถานศึกษาโดย
การมีส่วนร่วมของบุคคล
และชุมชน  เลือกสรรภูมิ
ปัญญาวิทยาการต่างๆ และ
ร่วมระดมทรัพยากรจาก
ชุมชนมาสนับสนุนและ
พัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

  จัดทำข่าวสารและ
วารสาร
ประชาสมัพันธ์ 
จัดทำเว็ปไซด์
โรงเรียน ระดม
ทรัพยากรเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
จัดกิจกรรมงาน
เกษียณอายุ ราชการ 
งานสังสรรค์ปีใหม ่
และทัศนศึกษา 

80 
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ตอนที่  2  คุณภาพของโรงเรียน 
ผลการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาปฐมวัยการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ได้พิจารณามาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ระดับปฐมวัย จำนวน 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
ภาพรวมผลการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับคุณภาพยอด
เยี่ยม 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

ยอดเยี่ยม 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของ

ท้องถิ่น 

ดีเลิศ 

2.2จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

ยอดเยี่ยม 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
และมีประสิทธิภาพ 

ยอดเยี่ยม 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม 

สรุปภาพรวม ยอดเยี่ยม 

 



 33 

2.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

 ๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  

ยอดเยี่ยม 

๒. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ยอดเยี่ยม 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ยอดเยี่ยม 

 ๑. คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถาน ศึกษากำหนด ยอดเยี่ยม 

๒. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 

๔. มีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
 2.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 

2.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 

ยอดเยี่ยม 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

สรุปภาพรวม ยอดเยี่ยม 
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2.2  ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 

ระดับชั้น 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด
(คน) 

ร้อยละผลการประเมินพัฒนาการ ร้อยละนักเรียนที่มีผล
การประเมินระดับ 3

ครบทุกด้าน 
ร่างกาย 

อารมณ์ 
จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อนุบาล 2 162 91.98 95.07 95.68 91.98 300 
อนุบาล 3 162 93.20 93.20 95.68 95.06 305 

รวม 324 185.18 188.2 191.36 187.04 310 
ร้อยละ 93.98 92.59 94.14 95.68 93.52 303 

 
 
 
 ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6  ปีการศึกษา  2564 

      
ระดับชั้น 

จำนวน
นักเรียน
(คน) 

ร้อยละนักเรียนที่มีเกรดระดับ 3 ขึ้นไป ในรายวิชา(พื้นฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะวั

ติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ป.1 247 91.90 97.17 97.74 94.33 94.74 97.57 95.55 94.33 95.14 
ป.2 229 98.69 96.07 89.52 97.38 100.00 100.00 99.56 100.00 100.00 

ป.3 278 95.32 88.13 91.73 92.09 92.45 100.00 97.12 100.00 81.29 

ป.4 270 78.89 84.81 86.67 91.85 95.19 92.59 96.30 95.93 82.22 

ป.5 296 86.15 78.72 98.65 91.55 79.39 81.16 70.95 90.88 55.07 

ป.6 270 75.56 53.33 63.33 89.63 89.63 99.26 87.41 72.22 48.89 

รวม 1,590 87.75 83.04 87.94 92.81 91.90 95.10 91.15 92.23 77.10 

 
  

 1) ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

 2) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 
       ปีการศึกษา  2564 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 

ป.1 247   2 76 169 245 99.19 
ป.2 229     124 105 229 100.00 
ป.3 278   5 180 93 273 98.15 
ป.4 270 1 23 161 85 246 91.45 
ป.5 296   32 215 49 264 89.12 
ป.6 270   19 135 116 251 92.96 

รวม 1,590 1 81 891 617 1,508 95.11 

 
 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไปปีการศึกษา 
๒๕๖4 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 247   2 56 189 245 99.19 
ป.2 229     7 222 229 100.00 
ป.3 278   3 66 209 275 98.92 
ป.4 270 1 13 59 197 256 94.81 
ป.5 296   18 95 183 278 93.92 
ป.6 270     111 159 270 100.00 

รวม 1,590 1 36 394 1,159 1,553 97.81 

 
  



 36 

จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖4 ที่มีผลการประเมินสมรรถนะ
สำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ของผู้เรียน ตั้งแต่ระดับดีขึ้น
ไป 

สมรรถนะสำคัญ 
จำนวน
นักเรียน
(คน) 

ผลการประเมิน(ร้อยละ) ระดับดี 
ขึ้นไป(คน) 

ระดับดี 
ขึ้นไปร้อย

ละ ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

270 
 

0 48 148 74 222 82.22 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

270 0 48 165 57 222 82.22 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

270 0 50 152 68 220 81.48 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

270 0 42 135 93 228 84.44 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

270 0 48 152 70 222 82.22 

รวม 270 0 241 747 362 1109 82.15 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2564 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 66.00 49.54 50.38 
คณิตศาสตร์ 45.84 35.85 36.83 
วิทยาศาสตร์ 44.61 33.68 34.31 
ภาษาอังกฤษ 60.60 35.46 39.22 

 
การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา2562 - 2564 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา  
ผลต่าง 

ปีการศึกษา ผลต่าง 
2562 2563 2563 2564 

ภาษาไทย 61.30 70.01 +8.71 70.01 66.00 -4.01 
คณิตศาสตร์ 42.39 35.84 -6.55 35.84 45.84 +10.00 
วิทยาศาสตร์ 42.99 46.92 +3.93 46.92 44.61 -2.31 
ภาษาอังกฤษ 49.63 61.55 +11.92 61.55 60.60 -0.95 

      
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6  มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  
ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 

รายวิชา 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 เปรียบเทียบ

นักเรียนผ่าน
เกณฑ์ 

(2**-1*) 

นร.
ทั้งหมด
(คน) 

ผ่าน
เกณฑ์
(คน) 

ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ
(1*) 

นร.
ทั้งหมด
(คน) 

ผ่าน
เกณฑ์
(คน) 

ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ
(2**) 

ภาษาไทย 244 232 95.08 87.70 87.70 87.70 -7.38 
คณิตศาสตร์ 244 50 20.49 55.74 55.74 55.74 +35.25 
วิทยาศาสตร์ 244 94 38.52 32.79 32.79 32.79 -5.73 
ภาษาอังกฤษ 244 159 65.16 58.20 58.20 58.20 -6.96 

 
 
 
  

 3) ผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ   
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2.5 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
 

มาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

 
4.22 

 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และ จิตใจ 4.50 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสงัคม 3.93 ดมีาก 
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 4.35 ดมีาก 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่อย่างมปีระสทิธภิาพและเกิด 
                 ประสิทธผิล 

 
15.85 

 
ดมีาก 

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏบิัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธผิล 

16.40 ดมีาก 

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา 16.00 ดมีาก 
มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                  ตามที่กำหนด 

4.10 
 

ดีมาก 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนนุให้สถานศึกษาเปน็
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
4.00 

 
ดีมาก 

มาตรฐานด้านอัตลักษณข์องสถนศึกษา 
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์และ 
                   จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

 
4.10 

 
ดมีาก 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสรมิ 
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 
                   เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

 
4.00 

 
ดมีาก 

รวม 4.11 ดีมาก 
 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  “ดีมาก”  โดยมีค่าเฉลี่ย  4.11 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับขั้นพ้ืนฐาน : ระดับปฐมวัย รับรอง 
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มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

ด้านผู้เรียน   
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ 3 ดี 
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีสุขนสิัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 4 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีสนุทรียภาพและลักษณะนิสัยดา้นศิลปะ ดนตรีและกีฬา 4 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์                 
                 มีวิจารณญาณ มคีวามคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 

3 ดี 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเปน็ตามหลักสูตร 4 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชพีสุจริต 

4 ดีมาก 

ด้านคร ู   
มาตรฐานที่ 8 ครูมีวุฒิ ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รบัผิดชอบและมีครู
เพียงพอ 

3 ดี 

มาตรฐานที่ 9  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 

4 ดีมาก 

ด้านผู้บริหาร   
มาตรฐานที่ 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 4 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการบริหารงานอยา่ง
เป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน้
ผู้เรียน 
                   เป็นสำคัญ 

3 ดี 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อ 
                   การเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3 ดี 

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
                   ในการพัฒนาการศึกษา 

4 ดีมาก 

รวม 51 ดีมาก 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  “ดีมาก” โดยมีค่าเฉลี่ย  3.64 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับขั้นพ้ืนฐาน : ระดับประถมศึกษา รับรอง 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 

มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับปฐมวัย ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน   
ตัวบ่งชีท้ี่ 1 ผู้เรียนมี สุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค์ 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น  ทำเป็น 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 6 ประสทิธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 7 ประสทิธิผลของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 8  ครูมีวุฒิ ความรูค้วามสามารถตรงกับงานที่รับผดิชอบและ 
                   มีครูเพียงพอ 

5 ดีมาก 
 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์
ตัวบ่งชีท้ี่ 9  ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณธิาน  พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

 
5 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 10  ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะทอ้นเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชีท้ี่ 11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา   

4  
ด ี

ตัวบ่งชีท้ี่ 12  ผลการสง่เสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  
รักษามาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง 
 การปฏิรูปการศึกษา 

5 ดีมาก 

รวม 59 ดีมาก 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ “ดีมาก”  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.91 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับปฐมวัย  รับรอง 
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มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับประถมศึกษา ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน   
ตัวบ่งชีท้ี่ 1 ผู้เรียนมี สุขภาพกายและสุขภาพจติที่ด ี 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค์ 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 4 ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น  ทำเป็น 5 ดีมาก 

มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับปฐมวัย ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 3 พอใช้ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 6 ประสทิธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 7 ประสทิธิผลของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา 5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ 
                  ต้นสังกัด 

 
5 

 
ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์
ตัวบ่งชีท้ี่ 9  ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณธิาน  พันธกิจและวัตถุประสงค์  
             ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

 
5 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 10  ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะทอ้นเป็นเอกลักษณ์ 
             ของสถานศึกษา 

5 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชีท้ี่ 11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา   

 
4 

 
ดี 

ตัวบ่งชีท้ี่ 12  ผลการสง่เสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษา 
              มาตรฐานและพฒันาสู่ความเปน็เลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง 
              การปฏิรูปการศึกษา 

5 ดีมาก 

รวม 56 ดี 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ “ดี”  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.33 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับขั้นพ้ืนฐาน : ระดับประถมศึกษา  รับรอง 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 ระดับปฐมวัย 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน 
  จุดเด่น 
  1. เด็กมีพัฒนาการสมบูรณ์รอบด้าน 
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  2. เด็กกล้าแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์เหมาะสมกับวัย 
  จุดที่ควรพัฒนา 
  ไม่มี  
 จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายนอก 
  จดุเด่น 
  1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 
  2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 
  3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 
  4. ครูมีประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
  5. ผู้บริหารมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาและมี
ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 
  6. สถานศึกษามีการพัฒนาให้บรรลุตาม  ปรัชญา  ปณิธาน / วิสัยทัศน์  พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  มีการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  7. สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษา  
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและมีการดำเนินงาน
โครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
  จุดที่ควรพัฒนา  

 ไม่มี 
 ระดับประถมศึกษา 
          จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน 
  จุดเด่น 

1. โครงสร้างการบริหารจัดการมีความชัดเจน 
2. สถานศึกษามีความเข้มแข็งด้าน Team  Work 
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทำงาน

ของทุกฝ่าย 
4. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความพร้อมและให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. การพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์และการสร้างองค์ความรู้

ด้วยตนเอง 
2. การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

(ภาษาอังกฤษ) 
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3. การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สารสนเทศ 
4. การปลูกฝังคุณธรรม  ความมีวินัยของผู้เรียนด้านความรับผิดชอบและการ

ประหยัด 
5. การปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน  รักการเรียนรู้  แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
6. การสร้างค่านิยมความเป็นไทย  การรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายนอก
 จุดเด่น 

1. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
3. ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น  
4. ครูมีประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
5. ผู้บริหารมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาและ

ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 
6. สถานศึกษามีการพัฒนาให้บรรลุตาม ปรัชญา  ปณิธาน / วสิัยทัศน์  พันธกิจและ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  มีการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

7. สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษา/
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
และมีการดำเนินงานโครงการพิเศษ เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 ข้อเสนอแนะ 

1. มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 
1.1 ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้มากยิ่งข้ึน 

โดยเฉพาะการรักการอ่าน 
1.2 ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O – Net ให้

สูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระ  โดยเฉพาะกลุ่มสาระที่ต้องปรับปรุงคือ  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 

  2. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
       2.1 ให้การอบรมบุคลากรที่ยังขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
       2.2 วิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน  รวมถึง
นำผลจากการวัดประเมินผลมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจัง 
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ส่วนที่  2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

……………….. 
 โรงเรียนอนุบาลตราดมีภารกิจในการจัดการศึกษาออกเป็นระดับอนุบาล 

และระดับประถมศึกษา  จากการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษา ด้วยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้เทคนิค SWOT (SWOT 
Analysis) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม/ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา สรุปได้ดังนี้ 

                                    การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

สถานภาพของสถานศึกษา 
1. ปัจจัยภายนอกต่อการจัดการศึกษา  
 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio – Cultural) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

หน่วยงาน วัด องค์กรต่างๆ ให้การสนับสนุนโรงเรียน สภาพครอบครัวบางส่วนแตกแยก ทำให้นักเรียนขาด
การเอาใจใส่ดูแลจากผู้ปกครอง 

ในชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ที่สำคญัที่นกัเรียนหรือครสูามารถ
ใช้บริการได ้

โรคระบาดตามสถานการณ์ทำให้การเรยีนการสอนไม่
เต็มที ่

การคมนาคมสะดวก ทำให้นักเรียนมาศึกษาท่ีโรงเรียน
มากขึ้น 

   

ผู้ปกครองมีความศรัทธาความเป็นเลิศทางวิชาการ และ
เชื่อมั่นในคุณภาพของโรงเรียน ทำให้เป็นท่ีต้องการของ
ผู้ปกครองจึงส่งบุตรหลานเข้ามาเรยีน 

 

ผู้ปกครองให้ความสนใจดูแลบุตรหลานเป็นอย่างดี ทำให้
การเรยีนของนักเรียนดีขึ้น 

 

มีภูมิปญัญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนได้ศึกษา
และเรียนรูจ้ากประสบการณ์จริง 

 

ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความร่วมมอืกับโรงเรียน  
ด้านเทคโนโลยี (Technology 

โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Threats) 
ความทันสมัยของเทคโนโลยี สะดวกรวดเร็วในการ
สื่อสาร ทำให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วย
ตนเองได 

อินเตอร์เนต็ชุมชนยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่  
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ด้านเศรษฐกิจ (Economics) 
โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Threats) 

ครอบครัวส่วนใหญ่มีความพร้อมดา้นเศรษฐกิจ ทำให้
สามารถสนับสนุนการจดัการศึกษาของโรงเรียนได้ 

งบประมาณที่ไดร้ับการจัดสรรจากรัฐในการจัด
การศึกษามีจำนวนจำกัด 

ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political  and  Legal) 
โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Threats) 

องค์การท้องถิ่นให้การสนับสนุนในกิจกรรมของโรงเรียน
ทำให้โรงเรียนมีความสะดวก 

การจราจรชั่วโมงเร่งด่วน หนาแนน่บริเวรโรงเรยีน  ทำ
ให้การเดินทางใช้เวลานาน 

มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวก ทำให้นักเรียนมี
ความปลอดภัยในชีวิต ไดร้ับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการศึกษาส่งผลกระทบต่อ
การศึกษาของโรงเรยีน 

มีสะพานลอยข้ามถนนหน้าโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย นโยบายรัฐบาลและ สพฐ.มีมาก ทำให้แนวทาง
การศึกษาไม่แน่นอน 

การศึกษาภาคบังคับส่งผลให้นักเรยีนอยู่ในระบบ
การศึกษาได้นานขึ้น 

รัฐบาลได้จดัสรรงบประมาณเพื่อจา่ยเป็นเงินอุดหนุน
ตามนโยบายอย่างทั่วถึง 

ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่อ่านออก - เขียนได้จริง 
มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการศึกษาบ่อยเพิ่มภาระ
งานให้กับโรงเรียน 

นโยบายยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน ทำให้มีผลการ
เรียนสูงขึ้น 

นโยบายการจัดการศึกษามภีาระงานมากทำให้
ประสิทธิภาพการสอนลดลง 

กิจกรรมส่งเสริมจากหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ทำให้นักเรียนมสีุขภาวะทีด่ ี
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 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

สถานภาพของสถานศึกษา 
    2. ปัจจัยภายในต่อการจัดการศึกษา 
 

ด้านโครงสร้าง (Structure) (S1) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

 โรงเรียนมีอิสระในการนำนโยบายการบริหารร่วมกับเครือข่าย
ต่างๆ ทำให้สามารถทำงานได้อย่างคล่องตัว 

มีการปรับเปลีย่นผู้บริหารระดับสงูบ่อยทำให้นโยบาย
เปลี่ยนบ่อยขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 

 โรงเรียนมีเครือข่ายอินเทอร์เนต็เพียงพอต่อความต้องการใน
การจัดการเรยีนรู ้

กิจกรรมบางกิจกรรมไมส่ามารถดำเนินการตามแผนได้
เนื่องจากโควิด 

โรงเรียนมีระบบบริการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ครูเกินบางกลุ่มสาระขาดบางกลุม่สาระ 
มีแผนพัฒนาการจัดศึกษาที่ชัดเจนทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง จำนวนนักเรียนในห้องเรียนมีมากเกินไป ทำให้การดูแลไม่

ทั่วถึง 
โรงเรียนมีอิสระในการนำนโยบายการบริหารร่วมกับเครือข่าย
ต่างๆ ทำให้สามารถทำงานได้อย่างคล่องตัว 

 

ยึดหลักการบรหิาร ANBTRAT Model ทำให้ทุกคนภูมิใจในการ
มีส่วนร่วมในการบริหาร 

 

มีการกระจายอำนาจในการบริหารงาน  
โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็ง   
การจัดกิจกรรมเป็นมาตรการส่งเสริมตามนโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

 

สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู ้

 

ด้านผลผลิตและการบริการ (Services) (S2) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

นักเรียนมีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ทำให้
นักเรียนเรียนรู้และยอมรับในความแตกต่าง 

นักเรียนเกดิการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไมด่ีจากสื่อ 

นักเรียนส่วนใหญ่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเมื่ออยู่ที่
บ้าน 

นักเรียนรักความสบาย ทำให้ขาดทักษะชีวิตช่วยเหลือ
ตัวเองไมไ่ด ้

นักเรียนนำเงินมาออมเงินกับทางโรงเรียน เพื่อฝึกนสิัยการอด
ออม 

นักเรียนขาดสัมมาคารวะ ทำให้ไมม่ีความอ่อนน้อม
ถ่อมตน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรยีน นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีเปลีย่นแปลงไปเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(COVID - 19) ทำให้นักเรียนไม่อยากมาโรงเรียน 

นักเรียนท่ีได้รับรางวัลและการประกวดเข้าแข่งขันทำให้โรงเรียน
มีชือ่เสียงได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง 

นักเรียนขาดวิจารณญาณในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
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ด้านผลผลิตและการบริการ(Services) (S2) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน(Weakness) 

มีการบริการด้านศิลปะ ดนตรแีละนาฏศิลปส์ู่ชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องทำให้สร้างช่ือเสียงกับโรงเรียน 

นักเรียนบางกลุม่ ขาดความพร้อมในการเตรยีม
อุปกรณ์ที่จะช่วยเพิม่ประสิทธิภาพในการเรียน  

นักเรียนมีการฝากออมเงิน เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการ
วางแผนการใช้เงิน รู้จักประหยัด 

นักเรียนขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

นักเรียนมีความกล้าแสดงออก สอดคล้องต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน ส่งผลให้มผีลการเรียนรู้ทีสู่งขึ้น 

 

ด้านบุคลากร (Man) (M1) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

มีครูชาวต่างชาติทำให้นักเรียนสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ บุคลากรบางคนมีภาระงานด้านอืน่มากกว่างานสอน 
บุคลากรมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ทำให้การจดัการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ 

ครูมีจำนวนมากและอยู่คนละฝั่งทำให้ขาด
ความสัมพันธ์ในองค์กรและวัฒนธรรมในองค์กรหายไป 

บุคลากรไดร้ับการอบรมพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ บุคลากรขาดการใช้ทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมยั 

ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าท่ี ส่งเสรมิสนับสนุนและ
บริหารการจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

บุคลากรมีการโยกย้าย ทำให้ต้องจัดหาบุคลากรมา
ทดแทน 

ครูมีความรู้ความสามารถหลากหลายในการทำงาน บุคลากรมีภาระหนีส้ิน ทำให้ครูมคีวามกังวล  
มีครูตรงเอกสามารถจดัการเรียนการสอนตรงกับความถนัด ครูและบุคลากรมีการเขียนย้ายกลบัถิ่นฐานบ่อย  
ผู้บริหารและครไูดร้ับการยอมรับจากชุมชน บุคลากรบางคนมีภาระงานด้านอืน่มากกว่างานสอน 
บุคลากรมีความเช่ียวชาญหลากหลายทำให้โรงเรียนมีคุณภาพ ครูมีจำนวนมากและอยู่คนละฝั่งทำให้ขาด

ความสัมพันธ์ในองค์กรและวัฒนธรรมในองค์กรหายไป 
บุคลากรมีความทุ่มเท และจติสาธารณะ แสดงถึงความเสียสละ 
ทุมเท มีคุณภาพ 

 

ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์สามารถบริหารจัดการครูและบุคลากรให้
จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ 

 

ครูมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  
 ครูให้ความเคารพกันและกันยิ้มไหว้ทักทายเป็นแบบอย่างท่ีด ี  
ครูมีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบคุคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศกัยภาพของผู้เรยีน 

 

ครูมีการวดัและประเมินผลที่มุ่งเนน้การพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
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ด้านการเงิน (Money) (M2) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ บางครั้งการเบิกจ่ายต้องสำรองการจ่ายบางงานท่ี
จำเป็นเร่งด่วน 

มีงบประมาณเพียงพอต่อการจัดการศึกษา  
มีสภาพคล่องโปร่งใสทางการเงินทำให้การบริหารสะดวก 
รวดเร็ว ถูกต้อง 

 

มีสวัสดิการกูเ้งิน ดอกเบี้ยต่ำ ทำให้ครูได้รับความช่วยเหลือ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 

มีการจัดทำบญัชีการเงินอย่างเป็นระบบ ทำให้สะดวกต่อการ
ค้นหาและตรวจสอบได ้

 

การใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามความต้องการของโรงเรียน  
ด้านวัสดุและอุปกรณ์ (Material) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
มีกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียน มีพื้นท่ีคับแคบ ทำให้การจัดกิจกรรมไม่ได้รับความ

สะดวก 
มีความพร้อมด้านเครื่องมือและอปุกรณ์อำนวยความสะดวก
ด้านเทคโนโลย ี

สื่อเทคโนโลยไีม่เพียงพอทั่วถึงทำให้เกิดการเรียนการ
สอนไม่คล่องตัว 

การจัดสภาพแวดล้อมสะอาด  ห้องสุขาไม่เพยีงพอต่อจำนวนนักเรียนเสียเวลารอคอย 
ทำให้ใช้เวลาในการทำกิจกรรมเพิม่มากข้ึน 

โรงเรียนมีมสีหกรณ์ร้านค้า อำนวยความสะดวก โรงเรียนไมม่ีโรงอาหารทำให้เสียเวลารอคอยในการรอ
คอยในการรับประทานอาหาร 

มีห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรยีนรู้ทำให้ผู้เรยีนสนใจ ใฝเ่รียนรู้อยาก
มาโรงเรียน 

อุปกรณ์ขาดการดูแลเอาใจใส่ เก็บรักษาและบำรุง 

โรงเรียนมีการบริหารทรัพยากรทีไ่ด้รับการจัดสรรอยา่งมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

 

อาคารสถานท่ีมคีวามพร้อมในการให้บริการแก่ชุมชนและ
องค์กรภายนอก 

 

ด้านบริหารจัดการ (Management) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

โรงเรียนไดร้ับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชนทำให้ได้รับการ
สนับสนุน 

มีนโยบายเร่งด่วนบ่อยมีผลกระทบกับการจัดการเรยีน
การสอน 

คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครองให้ความ
ร่วมมือให้การสนับสนุน 

ระบบสารสนเทศยังไม่ทันสมยั 

มีการตดิต่อสื่อสารหลากหลายช่องทาง ทำให้การสื่อสาร
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองได้รวดเร็วข้ึน 
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ด้านบริหารจัดการ (Management) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

มีเว็ปไซต์ เฟซบุค๊ สำหรับการแจ้งข่าวสารประชาสมัพันธ์ความ
เคลื่อนไหวในโรงเรยีน 

 

มีวัฒนธรรมในการสื่อสารที่รวดเรว็ระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากรโดยผ่านช่องทางออนไลน ์

 

โรงเรียนมีนโยบายการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการ
ของท้องถิ่นสนอง พรบ. การศึกษาให้ทุกคนมีโอกาสศึกษาตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 

 

โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนวิถีพุทธ  

 

เป็นโรงเรียนสีขาว มรีะบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดี ทำให้
โรงเรียนมี แนวทางในการปฏิบัตดิแูลนักเรยีนไดด้ีทั้งด้านการ
ป้องกันปัญหายาเสพติด ดา้นสุขภาพอนามัยนักเรียน 

 

เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ทำให้เป็นรู้จักต่อ
สาธารณชน 

 

มีงานอนามัยโรงเรียน เพื่อส่งเสริมและแก้ปัญหาด้านสุขภาพ
นักเรียน ให้ผูเ้รียนมีความพร้อมที่จะเรยีนรู้อย่างเต็ม
ความสามารถ 

 

มีการส่งเสรมิพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องทำให้บุคลากรมี
ความรู้และประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนาการศึกษา  
มีการมอบอำนาจและหนา้ที่ทำให้ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
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จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนอนุบาลตราดสามารถสรุปผลการวิเคราะห์เป็น
ตารางได้ดังนี ้

สรุปตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)  

ที ่
รายการปัจจัยสภาพแวดล้อม

ภายใน 
น้ำหนัก 

คะแนนเฉลี่ย 
น้ำหนักคะแนน

เฉลี่ย 
สรุปผล

การ
วิเคราะห์ 

จุด
แข็ง จุดอ่อน 

จุด
แข็ง จุดอ่อน 

1 โครงสร้างและนโยบาย (S1) 0.20 3.09 -0.91 0.62 -0.18 0.44 

2 ด้านการบริการและผลผลิต (S2) 0.20 2.08 -1.73 0.41 -0.34 0.07 

3 ด้านบุคลากร (M1) 0.19 3.19 -0.91 0.61 -0.17 0.44 

4 ด้านการเงิน (M2) 0.14 3.71 -0.52 0.51 -0.07 0.44 

5 วัสดุ อุปกรณ์ (M3) 0.07 2.58 -1.58 0.19 -0.12 0.07 

6 ด้านการบริหารจัดการ (M4) 0.20 3.72 -0.47 0.75 -0.09 0.65 

    1    เฉลี่ยปัจจัย
ภายใน 2.11 

   โรงเรียนอนุบาลตราดมีปัจจัยภายในมีค่าเฉลี่ยจุดแข็งอยู่ที่ด้านการบริหารจัดการซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ยที่  3.72 และผลสรุปการวิเคราะห์มีคะแนนมากที่สุด คือ 0.65  และสภาพแวดล้อม
ภายในที่เป็นจุดอ่อนมากที่สุดคือด้านการบริการและผลผลิตมีคะแนนเฉลี่ยที่ 1.73  และคะแนน
สรุปผลการวิเคราะห์ที่ได้คือ  0.07 ซึ่งเป็นค่าที่น้อยที่สุด  เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วพบว่า  โรงเรียน
อนุบาลตราดมีจุดแข็งในการจัดการศึกษาของมากกว่าจุดอ่อนที่  2.11 
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  ปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  ประกอบด้วย 
1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม  (Socio-cultural Factors : S )  ได้แก่จำนวนประชากร  

ระบบการศึกษา  ค่านิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  แนวโน้มทางสังคม  การคมนาคม  

การสื่อสาร  อาชีพ  และปัญหาสังคม  เป็นต้น 

2. ด้านเทคโนโลยี  (Technology Factors: T)  ได้แก่  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  การ

ผลิตเครื่องจักรกลต่างๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นต้น 

3. ด้านเศรษฐกิจ  (Economic Factor : E) ได้แก่  รายได้ของผู้ปกครอง  ภาวะทางการเงิน  

การว่างงาน  อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ  อัตราดอกเบี้ย  การลงทุนต่าง ๆ  เป็นต้น 

4. ด้านการเมืองและกฎหมาย  (Political  and  Legal  Factors :P)  ได้แก่  รัฐธรรมนูญ  

พระราชบัญญัติการศึกษา  หลักสูตร  นโยบายรัฐบาล  นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด  

กฎหมาย  ระเบียบต่างๆ การแทรกแซงทางการเมือง  เป็นต้น 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนอนุบาลตราดสามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์เป็นตารางได้ดังนี้ 

สรุปตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  (STEP)  

ที ่
รายการปัจจัยสภาพแวดล้อม

ภายนอก 
น้ำหนัก คะแนนเฉลี่ย 

น้ำหนักคะแนน
เฉลี่ย 

สรุปผล
การ

วิเคราะห์ โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

1 ด้านสังคม วัฒนธรรม (S) 0.27 2.86 -1.18 0.78 -0.32 0.45 

2 ด้านเทคโนโลยี (T) 0.23 2.50 -1.71 0.57 -0.39 0.18 

3 ด้านเศรษฐกิจ (E) 0.23 2.14 -2.00 0.49 -0.46 0.03 

4 ด้านการเมือง (P) 0.27 2.28 -1.78 0.62 -0.48 0.14 

    1    เฉลี่ยปัจจัย
ภายนอก 0.80 

 
 โรงเรียนอนุบาลตราดมีปัจจัยภายนอกด้านสังคม วัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยโอกาสมากที่สุดอยู่ที่  
2.86  ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีโอกาสมากที่สุดโดยมีผลสรุปการวิเคราะห์อยู่ที่  0.45 และปัจจัยภายนอกด้าน
เศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคมากที่สุดอยู่ที่  -2.00   เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว โรงเรียนอนุบาล
ตราดมีโอกาสในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากกว่าอุปสรรคที่ 0.80 
 



 58 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
 เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว  พบว่า  โรงเรียนอนุบาลตราดมีปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในที่เป็น
จุดแข็งและปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส  กล่าวคือ  สถานศึกษามีโอกาสในการจัด
การศึกษา  หรือให้บริการการศึกษามาก  ทั้งนี้เนื่องจากมีปัจจัยด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนมี
ความเข้มแข็ง  ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา  สำหรับข้อได้เปรียบในการจัด
การศึกษาอีกประการคือปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาสโดยเฉพาะด้านสังคม วัฒนธรรม ทำให้
โรงเรียนมีโอกาสในการขยายการให้บริการด้านการศึกษามากขึ้น 
  
สถานภาพของโรงเรียน 
  สถานภาพของโรงเรียนอนุบาลตราดบ่งบอกทิศทางของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในลักษณะเอ้ือและแข็ง  หมายความว่าโรงเรียนมีปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาส  หรือ
พร้อมให้การสนับสนุนและมีปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในที่มีความเข้มแข็ง  กลยุทธ์ที่สถานศึกษาจะใช้
เป็นกลยุทธ์สร้างความเจริญเติบโตให้กับสถานศึกษา 
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แผนภูมิที่ 1 ตำแหน่งขององค์กรจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก   
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ส่วนที่  3 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

……………….. 

อัตลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลตราด 
 กล้าคิด กล้าแสดงออก เก่งเทคโนโลยี  มีมารยาท  มีความสามารถการสร้างนวัตกรรม 

เอกลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลตราด 
 “สร้างสรรค์คนดี มีวิชาการเด่น เน้นนวัตกรรม 

ปรัชญาการจัดการศึกษา 
ต้องเป็นอันที่ก่อตั้งโรงเรียน 
 

วิสัยทัศน์โรงเรียนอนุบาลตราด 
 สืบสานวิถีตราด ฉลาดรอบรู้ มุ่งสู่นวัตกร บนพื้นฐานความพอเพียง 

พันธกิจโรงเรียนอนุบาลตราด 
1. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ โดยใช้เทคโนโลยีแบบบูรณาการใน

ท้องถิ่น 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ มีคุณธรรม มีสมรรถนะตามหลักสูตร 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีความเชี่ยวชาญจัด

การศึกษาอย่างมืออาชีพ 
4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

5. พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของสถานศึกษา 
 
เป้าประสงคโ์รงเรียนอนุบาลตราด 
 

 1. ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเป็นไทย มีภูมิคุ้มกันจากภัยทุก
รูปแบบ 
 2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะทางวิชาการมีสมรรถนะตามหลักสูตรเป็นผู้สร้างนวัตกรรมนำไปสู่
ความเป็นพลโลก 
 3.  ผู้เรียนทักษะชีวิต เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ กระบวนการตัดสินใจ
และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์ ความเครียด และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
 5. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา 
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กลยุทธก์ารพัฒนา 
 จากการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอกโรงเรียนอนุบาลตราดได้กำหนดกลยุทธ์การ
พัฒนาตามศักยภาพดังนี้ 
 1. กลยุทธ์ด้านการจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล 
    (หลักสูตร/คุณภาพผู้เรียน/การวัดผลประเมินผล) 
 2. กลยุทธ์ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
 3. กลยุทธ์ด้านการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. กลยุทธ์ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 5. กลยุทธ์ด้านการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขัน 

 
นโยบายโรงเรียนอนุบาลตราด 

 

          เพ่ือให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย 
การจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียน 
จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานไว้ ดังนี้ 

1. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้สอดคล้องกับนโยบาย
การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ เป็นคนดี มีความสามารถ และ
เป็นพลโลก 

3. เน้นการจัดระบบนิเทศ ควบคุม กำกับ และติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

4. มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เหมาะสมมาพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน 

5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากร มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีวินัย และมีคุณธรรม 8 
ประการ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 

6. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามวิถีประชาธิปไตยให้สอดคล้องกับ
ค่านิยม 12 ประการ 

7. พัฒนาอาคารสถานที่ให้ทันสมัย  สะอาด ร่มรื่น สวยงาม  และรักษาธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมให้เอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

8. มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนจากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9. ให้ขวัญ กำลังใจและจัดหาสวัสดิการให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 
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10. จัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ความเป็นไทย ร่วมกับชุมชน 
11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองด้วยการเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ 
12. ส่งเสริมและประกันสิทธิและโอกาส  พัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาประสิทธิภาพ

ในการบริหารการศึกษา 
 

ภาพความสำเร็จโรงเรียนอนุบาลตราด 
1. ความสำเร็จด้านผู้เรียน 

          ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้า สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดีมี
คุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์  มีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่  เข้าใจและรู้จักใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดำรงชีวิต  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้  สร้างนวัตกรรม  
สร้างอาชีพ   สามารถนำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์   สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างมั่นใจใน
ตนเอง  
 

2. ความสำเร็จด้านครู 
           ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับนักเรียน มีความ
กระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจ ดูแลช่วยเหลือ นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็ม
กำลังความสามารถ 
 

3. ความสำเร็จด้านผู้บริหาร 

              ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการที่ดี มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ หลักสูตร นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู้
ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน   โดยอาศัยการมีส่วน
ร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 

4. ความสำเร็จด้านโรงเรียน 

               โรงเรียนทันสมัย มีคุณภาพ มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย เอื้อต่อ
การเรียนรู้มีเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นต้นแบบของการปฏิรูปการศึกษาท่ีแท้จริงซึ่งเกิดจากการร่วมคิด
ร่วมปฏิบัติร่วมพัฒนา ร่วมสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาสังคม 
 
 

5. ความสำเร็จด้านผู้ปกครองและชุมชน 

               ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับ   เชื่อถือ   มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ   และ
สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของผูเ้รียนโรงเรียนอนุบาลตราด 
 

1. รักชาติ   ศาสน์   กษัตริย์ 
    พฤติกรรมบ่งชี้ 
    1.1 เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  
    1.2 ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
    1.3 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
    1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. ซ่ือสัตย์  สุจริต 
    พฤติกรรมบ่งชี้ 
    2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งกาย วาจา และใจ 
    2.2 ประพฤติตรงตามเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้ง กาย วาจา ใจ 
3. มีวินัย 
    พฤติกรรมบ่งชี้ 
    3.1 ประพฤติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
    พฤติกรรมบ่งชี้ 
    4.1 ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
    4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้สื่อ
อย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
    พฤติกรรมบ่งชี้ 
    5.1 ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
    5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
6. มุ่งม่ันในการทำงาน 
     พฤติกรรมบ่งชี้ 
      6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
      6.2 ทำงานด้วยเพียรพยายามและอดทนเพ่ือให้สำเร็จตามเป้าหมาย 
7. รักความเป็นไทย 
      พฤติกรรมบ่งชี้ 
      7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที 
      7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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      7.3 อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
      พฤติกรรมบ่งชี้ 
      8.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 
      8.2 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลตราด 
1. มีสัมมาคารวะ รู้กาลเทศะ 
      พฤติกรรมบ่งชี้ 
      1.1 การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อเวลาและสถานที 
2. รู้เท่าทันเทคโนโลยี 
      พฤติกรรมบ่งชี้ 
      2.1 การเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย ประกอบด้วยความ 
สามารถในการอธิบายคุณลักษณะพ้ืนฐานของสื่อต่าง ๆ สามารถแยกแยะข้อดีข้อเสียของสื่อต่าง ๆ ได้ 
      2.2 การวิเคราะห์และประเมินสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย 
การจำแนกความแตกต่างระหว่างสื่อพาณิชย์ สื่อสาธารณะ สื่อของรัฐ อธิบายหน้าที่ของบุคลากรที่
ผลิตสื่อวิเคราะห์อิทธิพลด้านต่าง ๆ ของธุรกิจและการเมืองต่อการทำงานของสื่อ บทบาทและหน้าที่
ของสื่อในสังคม 
     2.3 การสร้างสรรค์เนื้อหาและข้อมูลสารสนเทศ (Create) ซึ่งหมายความรวมทั้ง 
การสร้างสรรค์หรือการผลิตและการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ 
3. กตัญญูกตเวที 
      พฤติกรรมบ่งชี้ 
      3.1 ตอบแทนคุณของบุพการีและผู้มีพระคุณ       
      3.2 ปฏิบัติตามข้อตกลง  กฎเกณฑ์  ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียน  และสังคม  
พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  ปฏิบัติตามข้อตกลง  กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียน และ
สังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน  และตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันและ
รับผิดชอบในการทำงาน 
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ค่านิยม 
ANBTRAT  
 A : Active Learning จัดการเรียนการสอนเชิงรุก 
 N : Network   เครือข่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 B : Brian Storming การระดมความคิด 
 T : Technology  รู้เท่าทันเทคโนโลยี 
 R : Respectful  มีความสุภาพอ่อนน้อม 
 A : Ability  นำความสามารถออกมาใช้อย่างเต็มท่ี 
 T : Team  พร้อมทำงานเป็นทีม 

 

วัฒนธรรมองค์กร 
สามัคคี มีน้ำใจ ศรัทธาในองค์กร อ่อนน้อมถ่อมตน สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  

 

สมรรถนะของโรงเรียน 
 1. ครูจัดการเรียนการสอนเชิงรุก เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 2. ครูทุ่มเท เสียสละ พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม รักความเป็นไทย 
 3. ครูร่วมกันพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
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ส่วนที่  4 
กลยุทธ์สถานศึกษา 

................ 
       จากวิสัยทัศน์ที่ว่า “สืบสานวิถีตราด ฉลาดรอบรู้ มุ่งสู่นวัตกร บนพื้นฐานความพอเพียง” 
โรงเรียนอนุบาลตราด  จึงได้กำหนดกลยุทธ์ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ของโรงเรียนดำเนินการโดยนำเป้าหมายมาจัด
หมวดหมู่หรือกลุ่มมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียน 

1. จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ด้วยภาษาอังกฤษ 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ ICT และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือการเรียนรู้ 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีการวางแผนในการทำงาน การจัดการตนเองและผู้อ่ืนได้ 
5. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่รู้จักคิดวิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม 
7. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่มีความเป็นประชาธิปไตยและยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงตามกระแสของโลกได้ 
8. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน สามารถจัดทำและผลิตโครงงานสร้างสรรค์ได้ 
9. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการของห้องเรียนคุณภาพ (Quality 

Classroom) เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

10. จัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กระดับปฐมวัย 
11. พัฒนาและส่งเสริมให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน 
12. จัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนา

ผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ตลอดจนนำเสนอแนวทางการประสานเชื่อมโยง เพ่ือ
การเข้าถึงแหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านครู 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้วยการมีส่วนร่วม (Team Work) 
2. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ 
3. พัฒนาครูในการใช้สื่อ ICT และนวัตกรรมทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ ประเมินผล

และการเผยแพร่ผลงานทั้งระบบ Online และ Offline 
4. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
6. พัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นหน่วยประสานเชื่อมโยง ระหว่างโรงเรียนมาตรฐานสากลกับภาคี

เครือข่าย เพ่ือสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
ในทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ 

1. โรงเรียนมีระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการสร้าง
นวัตกรรมเผยแพร่ 

2. โรงเรียนนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มาใช้ในการบริหารจัดการครอบคลุม
ภารกิจทุกด้านของโรงเรียน 

3. โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบริหารจัดการกับโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา 
4. โรงเรียนมีการบริหารด้านบุคลากรอย่างมีอิสระ คล่องตัว มีการจัดวางตัวบุคคลที่

เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  เพ่ือนำมาตรการไปใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
5. โรงเรียนสามารถแสวงหา ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในการจัด

การศึกษา โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการและความ
จำเป็น 

6. โรงเรียนจัดให้มีตำราเรียน หนังสือเรียนที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้
นักเรียนได้ใช้เรียนอย่างเพียงพอ      

7. โรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แบบความเร็วสูง เชื่อมโยงครอบคลุมพ้ืนที่ของโรงเรียน 
8. โรงเรียนมีห้องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการและมีอุปกรณ์

เทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นความเป็นเลิศของนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่าง
พอเพียง 

9. โรงเรียนมีห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ ที่มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศเอ้ือต่อการใช้บริการ มีสื่อ
ที่พอเพียงเหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ การค้นคว้าอย่าง
หลากหลาย 
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10. โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนา โดยการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน  
11. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 และจัดทำหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 สู่มาตรฐานสากล 
12. กำหนดระเบียบการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และใช้ระบบการวัดประเมินผลแบบ
มาตรฐานสากล สามารถเทียบโอนผลการเรียนกับสถานศึกษาระดับต่าง ๆ 

13. โรงเรียนดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษา ด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง และใช้ผลการวิจัย
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

14. จัดให้มีการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

15. ดำเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลกแบบรอบด้าน และมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการนิเทศ  

16. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการและจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนานักเรียนเชิงรุก  

17. จัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ เชื่อมโยงข้อมูลและประชาสัมพันธ์โรงเรียนและการนิเทศ
ติดตามผลผ่านระบบ Internet 

18. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลแก่โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างสม่ำเสมอ 

19. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงและการรายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สาธารณชน 

20. การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานโดยนำมาตรฐานการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในของฝ่ายบริหารงบประมาณ 

21. จัดระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์  มีสินทรัพย์/ พัสดุที่พอเพียงและเหมาะสมใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

22. จัดหารายได้และระดมทรัพยากรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับการจัดการศึกษา
และการบริหารการศึกษา 

23. จัดสวัสดิการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทุกฝ่าย 
24. วางแผนอัตรากำลังตามความต้องการและจำเป็นของสถานศึกษา 
25. ดำเนินงานธุรการแบบมุ่งเน้นผลงาน  บริหารจัดการงานตามระบบที่กำหนด โดยยึดหลัก

ความถูกต้อง  รวดเร็ว  ประหยัด  คุ้มค่า และตรวจสอบได้ 
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26. การพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติภารกิจ  โดยนำเสนอเผยแพร่ข้อมูลเพื่อการบริหาร  บริการ  และ
การประชาสัมพันธ์ภายในสถานศึกษา  ให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

27. แสวงหาความร่วมมือ  ความช่วยเหลือ  ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษาเพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 

28. การประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการและประชาชน  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สถานศึกษา 

29. บำรุงดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  ให้อยู่ ในสภาพที่มั่นคง  
ปลอดภัย   
ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

30. ประสานความเชื่อมโยง  ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  
องค์กร  หน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษา 
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โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์การพัฒนาการจัดการศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลตราด 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ด้านการจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค์กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ 
สนอง

มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย กลุ่มบริหาร/

ผู้รับผิดชอบ 65 66 67 68 69 
1.เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการด้านรา่งกาย 
ด้านอารมณ์และจิตใจ
ด้านสังคม และ
สติปัญญา 

1.1 มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสยัที่
ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้  
1.2 มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จติใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณไ์ด้  
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม  
1.4 มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้ มี
ทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรูไ้ด ้

         

2. ผู้เรียนมีสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการของผู้เรียน
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย
ของสถานศึกษา 

1) มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคำนวณ  
2) มีความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์ คดิอย่างมี
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วัตถุประสงค์กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ 
สนอง

มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย กลุ่มบริหาร/

ผู้รับผิดชอบ 65 66 67 68 69 
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่น ความคดิเห็น 
และแก้ปัญหา  
3) มีความสามารถในการ
สร้างนวตักรรม  
4) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  
5) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 

3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน 
ตามค่าเป้าหมายของ
สถานศึกษา 

1) การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด  
2) ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย  
3) การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย  
4) สุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

วัตถุประสงค์กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ 
สนอง

มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย กลุ่มบริหาร/

ผู้รับผิดชอบ 65 66 67 68 69 
1.โรงเรียนมีระบบ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง
เพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกรอบ 5 

1) มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 
2)มีระบบบรหิาร
จัดการคณุภาพของ
สถานศึกษา 
3) มีระบบบริหาร
คุณภาพที่เปดิโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

         

2. โรงเรียนมหีลักสูตร
สถานศึกษาที่เหมาะสม
กับนักเรียนมี
กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ทีเ่น้นการปฏิบัติ
จริง 

1)หลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น 
2) จัดการเรียนรู้ผา่น
กระบวนการคดิและ
ปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้
3) หลักสูตร กิจกรรม
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วัตถุประสงค์กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ 
สนอง

มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย กลุ่มบริหาร/

ผู้รับผิดชอบ 65 66 67 68 69 
เสรมิหลักสูตร ที่เน้น
คุณภาพผู้เรยีนรอบ
ด้าน 

3.โรงเรียนมีการจดั
สภาพแวดล้อมและสื่อ
เพื่อการเรยีนรู้ อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ
จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรยีนรู้ ใช้สื่อ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย 

1) สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู ้
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการ
เรียนรู ้
3) มีการบริหารจัดการ
ช้ันเรียนเชิงบวก 

         

4.โรงเรียนมีระบบการ
วัดผลประเมินผลตาม
สภาพจริง 

1) ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ด้านการยกระดับคุณภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

วัตถุประสงค์กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ 
สนอง

มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย กลุ่มบริหาร/

ผู้รับผิดชอบ 65 66 67 68 69 
1.ครูเพียงพอกับช้ัน
เรียน และมีความ
เชี่ยวชาญด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

1) บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2) จัดครูให้เพียงพอ
กับช้ันเรียน 

         

2.มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมลู
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจดัการ
เรียนรู ้

1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจดัการ
เรียนรู ้
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

วัตถุประสงค์กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ 
สนอง

มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย กลุ่มบริหาร/

ผู้รับผิดชอบ 65 66 67 68 69 
1.สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการ
เรียนรูเ้พื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 

1) ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู ้
2) การพัฒนาระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เนต็ 
3) การจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขัน 

วัตถุประสงค์กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ 
สนอง

มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย กลุ่มบริหาร/

ผู้รับผิดชอบ 65 66 67 68 69 
1.นักเรียนมีศักยภาพใน
การแข่งขัน 

1.ร้อยละของนักเรยีน
ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
และได้รับรางวัล 

         

2. ครูมีศักยภาพในการ
แข่งขัน 

2.ร้อยละของครูที่เข้า
ร่วมการแข่งขันและ
ได้รับรางวัล 

         

3.โรงเรียนมีศักยภาพใน
การแข่งขัน 

3. จำนวนรางวัลที่
สถานศึกษาได้รับ 
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ส่วนที่ 5 
การกำกับ ติดตาม ประเมนิและรายงาน 

 
โรงเรียนอนุบาลตราด ได้กำหนดแนวทางการกำกับติดตามประเมินผล ตรวจสอบ และรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน/การดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และการจัดหลักสูตรสถานศึกษา ไว้ดังนี้  
          1. การกำกับติดตาม (Mornitoring)  
               1.1 จัดทำรูปแบบการกำกับ ติดตามงาน  
               1.2 จัดผู้รับผิดชอบในการกำกับติดตามงาน  
          2. การประเมินผล (Evaluation)  
               2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล  
               2.2 สร้างเครื่องมือประเมินผล  
               2.3 ดำเนินการประเมินผล ทั้งก่อนดำเนินโครงการ เพื่อดูความเป็นไปได้ ระหว่างดำเนินโครงการ เพ่ือ
ดูความก้าวหน้า และปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงาน และประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพ่ือดูประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการดำเนินงาน  
          3. การตรวจสอบ ( Audition)  
               3.1 โรงเรียนประเมินตนเองตามผลงาน โครงการที่ปฏิบัติบันทึกผล เพื่อปรับปรุงพัฒนา  
               3.2 คณะกรรมการโรงเรียนตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 
อุปสรรค และหาทางช่วยเหลือสนับสนุน  
          4. การรายงานผล (Reporting)  
               4.1 รายงานผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมที่กำหนดให้ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  
               4.2 เมื่อสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนสรุปผลการประเมินโครงการไว้แต่ละปีการศึกษา เพื่อนำไปเป็นข้อมูล
ในแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการ ดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  
               4.3 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  (2557- 2564 ) โรงเรียนจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อเผยแพร่ให้ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

ต่อไป 
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ปัจจัยแหง่ความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกจิภายใน 5 ป ีไปสู่การปฏบิัติ 

            การบริหารจัดการและดำเนินงานตามภารกิจภายใน  3 ปี (พ.ศ. 2565–2569 ) ของโรงเรียน                 

จะประสบความสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้หรือไม่นั้น จำเป็นที่จะต้องดำเนินการกำกับติดตาม 

ประเมินผล ประกอบด้วยปัจจัยหลักดังนี้ 

1. ความเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  

 เมื่อโรงเรียนอนุบาลตราด ได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565-2569  เสร็จเรียบร้อย
แล้วโรงเรียนจะต้องแจ้งให้ผู้ที่รับผิดชอบในกิจกรรมโครงการต่างๆ ทราบเพ่ือเตรียมความพร้อมและดำเนินการให้
บรรลุ  เป้าหมาย และครอบคลุมตามตัวชี้วัดที่กำหนด พร้อมทั้งการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา         
ปีการศึกษา 2562-2564  
 

     2.  แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
 เพ่ือให้แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565-2569 เป็นแนวทางในการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม  จึงได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 การติดตามความก้าวหน้าประจำปี (Annual  review) เป็นการติดตามความก้าวหน้าของ
ตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์ เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดอันจะนำไปสู่การ
ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 
  2.2 การประเมินผลในระยะครึ่งแผน (Mid –term evaluation) เป็นการประเมินผลในช่วงปีแรก
ของแผน คือ เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้เพ่ือทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค รวมทั้งทบทวนกล
ยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้มีความเหมาะสม  
  2.3 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน (Summative evaluation) เป็นการประมวลผลแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. 2564 เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น 
 

     3. โรงเรียนอนุบาลตราด จะต้องจัดทำรายงานประจำปีเพื่อเปิดเผยและแสดงให้เห็นถึงข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้ลงมือปฏิบัติแล้ว 
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