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1

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ อบรมพัฒนาบุคลากร เร่ือง Global Literacy: teacher นางสาวพรจันทร์ ส่ังการ / /

development, roles, and responsibilities of teachers 

for the future of the country"

โครงการ อบรมพัฒนาบุคลากร เร่ือง Global Literacy: teacher นางสาวพรจันทร์ ส่ังการ / /

development, roles, and responsibilities of teachers 

for the future of the country"

โครงการ อบรมพัฒนาบุคลากร เร่ือง Global Literacy: teacher นางสาวพรจันทร์ ส่ังการ / /

development, roles, and responsibilities of teachers 

for the future of the country"

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายบริหาร

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1 : ประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2 : กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู

มาตรฐานท่ี 8 : ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.1 : ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเร่ิมท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

ด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานท่ี 7 : ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล



2

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การวางแผนการปฏิบัติงาน น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร / /

ส าหรับทีมบริหาร นายพีรพัฒน์ สามัญ

นางวิลาวัณย์ วิริยกิจจา

โครงการ อบรมสัมมนาทางวิชาการ ประจ าปี 2562 นางสาวพรจันทร์ ส่ังการ / /

นางสาวณัฐวรรณ เฉลิมสุข

กิจกรรม กิจกรรม 5ส นางสาวเกษร ย่ังยืน / /

โครงการ อบรมสัมมนาทางวิชาการ ประจ าปี 2562 นางสาวพรจันทร์ ส่ังการ / /

นางสาวณัฐวรรณ เฉลิมสุข

โครงการ รับรายงานตัวนักเรียนเก่าปีการศึกษา 2562 นางสาวจันทิมา กิจดี / /

โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การวางแผนการปฏิบัติงาน น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร / /

ส าหรับทีมบริหาร นายพีรพัฒน์ สามัญ

นางวิลาวัณย์ วิริยกิจจา

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายบริหาร

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.2 : ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.3 : ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ อบรมภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์และบุคลากร นางสาวพรจันทร์ ส่ังการ / /

สายสนับสนุนการสอน ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561

โครงการ อบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบุคลากร นางสาวณัฐวรรณ เฉลิมสุข / /

ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561

โครงการ ท าบุญเสริมสิริมงคลรับปีพุทธศักราช 2562 ผศ.อิทธิเดช น้อยไม้ / /

โครงการ อบรมสัมมนาทางวิชาการ ประจ าปี 2562 นางสาวพรจันทร์ ส่ังการ / /

นางสาวณัฐวรรณ เฉลิมสุข

โครงการ รับรายงานตัวนักเรียนเก่าปีการศึกษา 2562 นางสาวจันทิมา กิจดี / /

โครงการ อบรมสัมมนาทางวิชาการ ประจ าปี 2562 นางสาวพรจันทร์ ส่ังการ / /

นางสาวณัฐวรรณ เฉลิมสุข

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายบริหาร

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.4 : ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ

มาตรฐานท่ี 9 : คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตัวบ่งช้ีท่ี 9.2 : คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการด าเนินงานสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย

ด้านการสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานท่ี 14 : สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ตัวบ่งช้ีท่ี 14.1 : มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง
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กิจกรรม กิจกรรม 5ส นางสาวเกษร ย่ังยืน / /

โครงการ อบรมพัฒนาบุคลากร เร่ือง Global Literacy: teacher นางสาวพรจันทร์ ส่ังการ / /

development, roles, and responsibilities of teachers 

for the future of the country"

โครงการ อบรมพัฒนาบุคลากร เร่ือง Global Literacy: teacher นางสาวพรจันทร์ ส่ังการ / /

development, roles, and responsibilities of teachers 

for the future of the country"

โครงการ วันมุทิตาจิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นายภัทราวุธ รักกล่ิน / /

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายบริหาร

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มาตรฐานท่ี 15 : การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นท่ีก าหนด

ตัวบ่งช้ีท่ี 15.1 : จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

ด้านมาตรการส่งเสริม

มาตรฐานท่ี 16 : การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูป การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน

ตัวบ่งช้ีท่ี 16.1 : จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา



5

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ บริการวิชาการ Extra study 2/2018 นายราชัย นาเจริญ / /

โครงการ บริการวิชาการ "โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน นายฉลอง แสนโคก / /

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 1/2562

โครงการ บริการวิชาการ Extra study 2/2018 นายราชัย นาเจริญ / /

โครงการ บริการวิชาการ Extra study 2/2018 นายราชัย นาเจริญ / /

โครงการ บริการวิชาการ "โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน นายฉลอง แสนโคก / /

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 1/2562

โครงการ บริการวิชาการ Extra study 2/2018 นายราชัย นาเจริญ / /

โครงการ บริการวิชาการ "โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน นายฉลอง แสนโคก / /

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 1/2562

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 : ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

ด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานท่ี 3 : ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 : มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และเสนอผลงาน

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 : ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในและนอกสถานศึกษา

มาตรฐานท่ี 5 : ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายมัธยมศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

ด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานท่ี 2 : ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 : ผู้เรียนมีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

โครงการ ค่ายลูกเสือสามัญและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นายอภิชาติ คามีศักด์ิ / /

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 นางสาวสุกาญดา คงสมรส

โครงการ ค่ายลูกเสือสามัญและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นางสาวขวัญตา บุญจันทร์ / /

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และ 5

โครงการ ค่าย Day Camp ลูกเสือส ารอง นางสาวสุปราณี สีลาเขต / /

ช้ันประถมศึกษาปีท่ีท่ี 1 - 3

โครงการ ค่ายผู้บ าเพ็ญประโยชน์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร / /

มาตรฐานท่ี 3 : ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 : มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และเสนอผลงาน

โครงการ Study kids Summer 2019 นางธวัลกร สกุลใจแก้ว / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 : ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในและนอกสถานศึกษา

กิจกรรม การแข่งขันกีฬาทางวิชาการระดับประเทศ ในรายการ นางสาวสุภิญญา เถาทอง / /

“อีซีซี ครอสเวิร์ดเกม เยาวชนนานาชาติ คร้ังท่ี 30 จ่าสิบเอกกรกฎ กิตติภูมิภักดี

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายประถมศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



7

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

สยามบรมราชกุมารี”

โครงการ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพ่ือการศึกษา ในรายการ นางสาวสุภิญญา เถาทอง / /

“แม็กซ์พลอย ทริปเป้ิลเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออก นางสาววราภรณ์ พูลสวัสด์ิ

และภาคกลาง คร้ังท่ี 5 ประจ าปี 2561”

โครงการ บริการวิชาการ Satit's Homework & Activites นายอุดม รัตนอัมพรโสภณ / /

โครงการ การแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการระดับภาค นางสาวสุภิญญา เถาทอง / /

“แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค าคม จ่าสิบเอกกรกฎ กิตติภูมิภักดี

และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกและภาคกลาง 

คร้ังท่ี 19 ประจ าปี 2562”

มาตรฐานท่ี 6 : ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2 : สามารถปรับเข้ากับผู้อ่ืนได้

กิจกรรม การแข่งขันกีฬาทางวิชาการระดับประเทศ นางสาวสุภิญญา เถาทอง / /

ในรายการ “อีซีซี ครอสเวิร์ดเกม เยาวชนนานาชาติ จ่าสิบเอกกรกฎ กิตติภูมิภักดี

คร้ังท่ี 30 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

โครงการ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพ่ือการศึกษา ในรายการ นางสาวสุภิญญา เถาทอง / /

“แม็กซ์พลอย ทริปเป้ิลเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออก นางสาววราภรณ์ พูลสวัสด์ิ

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายประถมศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



8

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

และภาคกลาง คร้ังท่ี 5 ประจ าปี 2561”

โครงการ ค่ายลูกเสือสามัญและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นางสาวขวัญตา บุญจันทร์ / /

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และ 5

โครงการ ค่าย Day Camp ลูกเสือส ารอง นางสาวสุปราณี สีลาเขต / /

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3

โครงการ ค่ายลูกเสือสามัญและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นายอภิชาติ คามีศักด์ิ / /

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 นางสาวสุกาญดา คงสมรส

โครงการ ค่ายผู้บ าเพ็ญประโยชน์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร / /

โครงการ การแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการระดับภาค นางสาวสุภิญญา เถาทอง / /

“แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค าคม จ่าสิบเอกกรกฎ กิตติภูมิภักดี

และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกและภาคกลาง 

คร้ังท่ี 19 ประจ าปี 2562”

ด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานท่ี 7 : ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1 : ประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา

โครงการ วันส่ือสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนประจ าปีการศึกษา นายอุดม รัตนอัมพรโสภณ / /

2562 นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายประถมศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



9

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

นายธราพงษ์ การกระโทก

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2 : กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู

โครงการ วันส่ือสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนประจ าปีการศึกษา นายอุดม รัตนอัมพรโสภณ / /

2562 นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์

นายธราพงษ์ การกระโทก

มาตรฐานท่ี 9 : คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตัวบ่งช้ีท่ี 9.3 : ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

โครงการ วันส่ือสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนประจ าปีการศึกษา นายอุดม รัตนอัมพรโสภณ / /

2562 นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์

นายธราพงษ์ การกระโทก

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มาตรฐานท่ี 15 : การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นท่ีก าหนด

ตัวบ่งช้ีท่ี 15.1 : จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

โครงการ วันส่ือสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนประจ าปีการศึกษา นายอุดม รัตนอัมพรโสภณ / /

2562 นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์

นายธราพงษ์ การกระโทก

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายประถมศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



10

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

ตัวบ่งช้ีท่ี 15.2 : ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

โครงการ วันส่ือสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนประจ าปีการศึกษา นายอุดม รัตนอัมพรโสภณ / /

2562 นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์

นายธราพงษ์ การกระโทก

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายประถมศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



11

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

ด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานท่ี 1 : เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 : มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

โครงการ ตรวจสุขภาพ นายณรงค์ฤทธ์ิ โควัน / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 : มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย

โครงการ ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถพิเศษ นายสมภพ จันทร์เงิน / /

นางสาวธันย์สิตา ศิริอมรเสถียร

โครงการ สุขสันต์ปีใหม่สุขใจวันเด็ก นายสมภพ จันทร์เงิน / /

นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 : มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน

โครงการ Summer Camps for Kids 2562 นายสมภพ จันทร์เงิน / /

นายณรงค์ฤทธ์ิ โควัน

โครงการ Satit "Creative Learning for Fun" 1/2562 นางสาวธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร / /

นางกรกช เงินดี

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



12

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

มาตรฐานท่ี 2 : เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 : ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง

โครงการ วันแห่งความส าเร็จ นางสาวพันทิวา ฐานคร / /

นางพรพราว ทองจรูญ

โครงการ Summer Camps for Kids 2562 นายสมภพ จันทร์เงิน / /

นายณรงค์ฤทธ์ิ โควัน

โครงการ Satit "Creative Learning for Fun" 1/2562 นางสาวธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร / /

นางกรกช เงินดี

โครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรม นางสาวชนัณชิฏา สินทรัพย์ / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 : มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก

โครงการ Sports day นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์ / /

นางสาวนัตยา ทองคง

โครงการ สุขสันต์ปีใหม่สุขใจวันเด็ก นายสมภพ จันทร์เงิน / /

นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์

โครงการ วันแห่งความส าเร็จ นางสาวพันทิวา ฐานคร / /

นางพรพราว ทองจรูญ

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



13

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ Summer Camps for Kids 2562 นายสมภพ จันทร์เงิน / /

นายณรงค์ฤทธ์ิ โควัน

โครงการ Satit "Creative Learning for Fun" 1/2562 นางสาวธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร / /

นางกรกช เงินดี

โครงการ เม่ือพ่อแม่มาเป็นครู นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์ / /

นายกุลชาติ แสงทอง

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 : ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย

โครงการ Sports day นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์ / /

นางสาวนัตยา ทองคง

โครงการ Summer Camps for Kids 2562 นายสมภพ จันทร์เงิน / /

นายณรงค์ฤทธ์ิ โควัน

โครงการ Satit "Creative Learning for Fun" 1/2562 นางสาวธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร / /

นางกรกช เงินดี

โครงการ เม่ือพ่อแม่มาเป็นครู นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์ / /

นายกุลชาติ แสงทอง

โครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรม นางสาวชนัณชิฏา สินทรัพย์ / /

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



14

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 : ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ

โครงการ ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถพิเศษ นายสมภพ จันทร์เงิน / /

นางสาวธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร

โครงการ Sports day นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์ / /

นางสาวนัตยา ทองคง

โครงการ สุขสันต์ปีใหม่สุขใจวันเด็ก นายสมภพ จันทร์เงิน / /

นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์

โครงการ Summer Camps for Kids 2562 นายสมภพ จันทร์เงิน / /

นายณรงค์ฤทธ์ิ โควัน

โครงการ Satit "Creative Learning for Fun" 1/2562 นางสาวธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร / /

นางกรกช เงินดี

มาตรฐานท่ี 3 : เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 : มีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังค าส่ังสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์

โครงการ Sports day นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์ / /

นางสาวนัตยา ทองคง

โครงการ สุขสันต์ปีใหม่สุขใจวันเด็ก นายสมภพ จันทร์เงิน / /

นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



15

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ วันไหว้ครู นางธิมาพร ปล่องทอง / /

นางทัศวรรณ เอ่ียมวิไล

โครงการ เม่ือพ่อแม่มาเป็นครู นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์ / /

นายกุลชาติ แสงทอง

โครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรม นางสาวชนัณชิฏา สินทรัพย์ / /

โครงการ วันแม่ - ส่ือสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน นางทัศวรรณ เอ่ียมวิไล / /

นางกรกช เงินดี

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 : มีความซ่ือสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน

โครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรม นางสาวชนัณชิฏา สินทรัพย์ / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 : เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้

โครงการ ลอยกระทง นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง / /

นางวรรธนา นันตาเขียน

โครงการ Sports day นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์ / /

นางสาวนัตยา ทองคง

โครงการ สุขสันต์ปีใหม่สุขใจวันเด็ก นายสมภพ จันทร์เงิน / /

นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



16

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ Summer Camps for Kids 2562 นายสมภพ จันทร์เงิน / /

นายณรงค์ฤทธ์ิ โควัน

โครงการ Satit "Creative Learning for Fun" 1/2562 นางสาวธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร / /

นางกรกช เงินดี

โครงการ วันไหว้ครู นางธิมาพร ปล่องทอง / /

นางทัศวรรณ เอ่ียมวิไล

โครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรม นางสาวชนัณชิฏา สินทรัพย์ / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 : ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ

โครงการ ลอยกระทง นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง / /

นางวรรธนา นันตาเขียน

โครงการ วันไหว้ครู นางธิมาพร ปล่องทอง / /

นางทัศวรรณ เอ่ียมวิไล

โครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรม นางสาวชนัณชิฏา สินทรัพย์ / /

มาตรฐานท่ี 4 : เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 : สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ และรักการเรียนรู้

โครงการ ทัศนศึกษาวิชาการ นางาสาวปวลี เสมอวงษ์ / /

นางสาวกุลภัสสรณ์ ต้ังศิริวัฒนากุล

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



17

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ Summer Camps for Kids 2562 นายสมภพ จันทร์เงิน / /

นายณรงค์ฤทธ์ิ โควัน

โครงการ Satit "Creative Learning for Fun" 1/2562 นางสาวธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร / /

นางกรกช เงินดี

โครงการ เม่ือพ่อแม่มาเป็นครู นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์ / /

นายกุลชาติ แสงทอง

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 : มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้

โครงการ ทัศนศึกษาวิชาการ นางาสาวปวลี เสมอวงษ์ / /

นางสาวกุลภัสสรณ์ ต้ังศิริวัฒนากุล

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.5 : มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

โครงการ ทัศนศึกษาวิชาการ นางาสาวปวลี เสมอวงษ์ / /

นางสาวกุลภัสสรณ์ ต้ังศิริวัฒนากุล

ด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานท่ี 5 : ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.8 : ครูมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็ก และผู้ปกครอง

โครงการ ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยช้ันปีท่ี 1 นางกรกช เงินดี / /

ปีการศึกษา 2562 นางบุญทิม ฐิติวร

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



18

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ เม่ือพ่อแม่มาเป็นครู นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์ / /

นายกุลชาติ แสงทอง

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.9 : ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย

โครงการ ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยช้ันปีท่ี 1 นางกรกช เงินดี / /

ปีการศึกษา 2562 นางบุญทิม ฐิติวร

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.10 : ครูจัดท าสารนิเทศและน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเด็ก

โครงการ ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยช้ันปีท่ี 1 นางกรกช เงินดี / /

ปีการศึกษา 2562 นางบุญทิม ฐิติวร

มาตรฐานท่ี 6 : ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 : ผู้บริหารเข้าใจปรัชญา และหลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัย

โครงการ ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยช้ันปีท่ี 1 นางกรกช เงินดี / /

ปีการศึกษา 2562

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2 : ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเร่ิมท่ีเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยนางบุญทิม ฐิติวร

โครงการ ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยช้ันปีท่ี 1 นางกรกช เงินดี / /

ปีการศึกษา 2562 นางบุญทิม ฐิติวร

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



19

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.3 : ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ การวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ

โครงการ ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยช้ันปีท่ี 1 นางกรกช เงินดี / /

ปีการศึกษา 2562 นางบุญทิม ฐิติวร

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.4 : ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

โครงการ ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยช้ันปีท่ี 1 นางกรกช เงินดี / /

ปีการศึกษา 2562 นางบุญทิม ฐิติวร

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.5 : ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยช้ันปีท่ี 1 นางกรกช เงินดี / /

ปีการศึกษา 2562 นางบุญทิม ฐิติวร

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.6 : ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

โครงการ ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยช้ันปีท่ี 1 นางกรกช เงินดี / /

ปีการศึกษา 2562 นางบุญทิม ฐิติวร

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.7 : เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย

โครงการ ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยช้ันปีท่ี 1 นางกรกช เงินดี / /

ปีการศึกษา 2562 นางบุญทิม ฐิติวร

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



20

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

มาตรฐานท่ี 7 : แนวการจัดการศึกษา

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1 : มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ อบรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ฝ่ายปฐมวัย นางสาวณิชนันทน์ ฉายแสง / /

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"

โครงการ ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยช้ันปีท่ี 1 นางกรกช เงินดี / /

ปีการศึกษา 2562 นางบุญทิม ฐิติวร

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2 : มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย

โครงการ ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยช้ันปีท่ี 1 นางกรกช เงินดี / /

ปีการศึกษา 2562 นางบุญทิม ฐิติวร

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.3 : จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

โครงการ ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยช้ันปีท่ี 1 นางกรกช เงินดี / /

ปีการศึกษา 2562 นางบุญทิม ฐิติวร

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.4 : สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถ่ิน 

โครงการ ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยช้ันปีท่ี 1 นางกรกช เงินดี / /

ปีการศึกษา 2562 นางบุญทิม ฐิติวร

โครงการ วันไหว้ครู นางธิมาพร ปล่องทอง / /

นางทัศวรรณ เอ่ียมวิไล

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ เม่ือพ่อแม่มาเป็นครู นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์ / /

นายกุลชาติ แสงทอง

โครงการ วันแม่ - ส่ือสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน นางทัศวรรณ เอ่ียมวิไล / /

นางกรกช เงินดี

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ IEP Class Project P.4 นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ / /

โครงการ IEP Class Project P.2 นางสาวเจนีวา ชัยภักดี / /

โครงการ IEP Class Project P.1 นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ Loy Krathong นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ วันเด็กแห่งชาติ นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ Anti Drug Day นายประวีณ สุทธิสง่า / /

โครงการ Waikhru ceremony นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ IEP Sport Competition นายประวีณ สุทธิสง่า / /

โครงการ IEP Class Project P.5 นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ / /

โครงการ Mother's Day Activity นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ IEP Excursion or Field Trip P.1 นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ Primary Excursion or Field Trip P.4 นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ / /

โครงการ IEP Class Project P.4 นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ / /

ด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานท่ี 1 : ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 : ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมท้ังรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 : ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายการศึกษานานาชาติข้ันพ้ืนฐาน

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ IEP Class Project P.2 นางสาวเจนีวา ชัยภักดี / /

โครงการ IEP Class Project P.3 นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ / /

โครงการ IEP Class Project P.1 นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ Loy Krathong นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ วันเด็กแห่งชาติ นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ Sunthornphu Memorial Day นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ / /

โครงการ Waikhru ceremony นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ IEP Sport Competition นายประวีณ สุทธิสง่า / /

โครงการ IEP Class Project P.5 นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ / /

โครงการ Mother's Day Activity นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ Primary Excursion or Field Trips P.2 นางสาวเจนีวา ชัยภักดี / /

โครงการ IEP Excursion or Field Trip P.1 นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ Primary Excursion or Field Trip P.4 นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ / /

โครงการ IEP Class Project P.4 นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ / /

โครงการ IEP Class Project P.2 นางสาวเจนีวา ชัยภักดี / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 : ผู้เรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง

มาตรฐานท่ี 2 : ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายการศึกษานานาชาติข้ันพ้ืนฐาน

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ Loy Krathong นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ วันเด็กแห่งชาติ นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ กลุ่มสัมพันธ์ ม.3 นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต / /

โครงการ Democratic Value Enhancement Project นายประวีณ สุทธิสง่า / /

โครงการ Valentine's Day Activities นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ / /

โครงการ Graduation P.6,M.3,M.6 and Prom M.6 นายมนัส จอมปรุ / /

โครงการ Class Project and Secondary Excursion or Field นายประวีณ สุทธิสง่า / /

Trips M.4

โครงการ Anti Drug Day นายประวีณ สุทธิสง่า / /

โครงการ Waikhru ceremony นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ IEP Class Project P.5 นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ / /

โครงการ Mother's Day Activity นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ Primary Excursion or Field Trips P.2 นางสาวเจนีวา ชัยภักดี / /

โครงการ IEP Excursion or Field Trip P.1 นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ Primary Excursion or Field Trip P.4 นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ / /

โครงการ IEP Class Project P.2 นางสาวเจนีวา ชัยภักดี / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 : ผู้เรียนเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายการศึกษานานาชาติข้ันพ้ืนฐาน

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



25

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ Loy Krathong นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ Boy Scout and Girl Guide Camp นายประวีณ สุทธิสง่า / /

โครงการ วันเด็กแห่งชาติ นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ Democratic Value Enhancement Project นายประวีณ สุทธิสง่า / /

โครงการ Graduation P.6,M.3,M.6 and Prom M.6 นายมนัส จอมปรุ / /

โครงการ Class Project and Secondary Excursion or Field นายประวีณ สุทธิสง่า / /

Trips M.4

โครงการ Sunthornphu Memorial Day นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ / /

โครงการ Anti Drug Day นายประวีณ สุทธิสง่า / /

โครงการ Waikhru ceremony นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ IEP Sport Competition นายประวีณ สุทธิสง่า / /

โครงการ IEP Class Project P.5 นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ / /

โครงการ Mother's Day Activity นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ IEP Excursion or Field Trip P.1 นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ IEP Class Project P.3 นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ / /

โครงการ Loy Krathong นายตะวัน ชนะอุดม / /

ผลจากการประเมิน

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 : ผู้เรียนมีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายการศึกษานานาชาติข้ันพ้ืนฐาน

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ Boy Scout and Girl Guide Camp นายประวีณ สุทธิสง่า / /

โครงการ วันเด็กแห่งชาติ นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ Class Project and Secondary Excursion or Field นายเสกสัน จันทร์สม / /

Trips M.5

โครงการ Democratic Value Enhancement Project นายประวีณ สุทธิสง่า / /

โครงการ Valentine's Day Activities นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ / /

โครงการ Survival Skills Camping นายมงคล พลเย่ียม / /

โครงการ Class Project and Secondary Excursion or Field นายประวีณ สุทธิสง่า / /

Trips M.4

โครงการ Waikhru ceremony นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ IEP Excursion or Field Trip P.1 นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ IEP Class Project P.4 นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ / /

โครงการ โครงการ Primary Excursion or Field Trips P.5 นายมงคล พลเย่ียม / /

โครงการ IEP Class Project P.2 นางสาวเจนีวา ชัยภักดี / /

โครงการ IEP Class Project P.1 นายตะวัน ชนะอุดม / /

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายการศึกษานานาชาติข้ันพ้ืนฐาน

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

มาตรฐานท่ี 3 : ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 : มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และเสนอผลงาน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ Class project and Secondary Excursion or Field นายภัทราวุธ รักกล่ิน / /

Trips M.1

โครงการ IEP Reading Enhancement นางสาวจุฑามาส ดิสริยะกุล / /

โครงการ Overseas Field Trip P.6 : Shanghai นายมงคล พลเย่ียม / /

โครงการ ค่ายภาษาอังกฤษ IEP English Camp นางสาวจิรนุช ขาวเมืองน้อย / /

โครงการ Class Project and Secondary Excursion or Field นายประวีณ สุทธิสง่า / /

Trips M.4

โครงการ Kunming Nihao นายภัทราวุธ รักกล่ิน / /

โครงการ Orientation Program นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต / /

โครงการ Sunthornphu Memorial Day นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ / /

โครงการ IEP Class Project P.5 นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ / /

โครงการ Science and Mathematics นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต / /

โครงการ Primary Excursion or Field Trips P.2 นางสาวเจนีวา ชัยภักดี / /

โครงการ IEP Excursion or Field Trip P.1 นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ Primary Excursion or Field Trip P.4 นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ / /

โครงการ Primary Excursion or Field Trips P.5 นายมงคล พลเย่ียม / /

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายการศึกษานานาชาติข้ันพ้ืนฐาน

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 : ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในและนอกสถานศึกษา
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ IEP Class Project P.3 นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ / /

โครงการ Class project and Secondary Excursion or Field นายภัทราวุธ รักกล่ิน / /

Trips M.1

โครงการ Boy Scout and Girl Guide Camp นายประวีณ สุทธิสง่า / /

โครงการ กลุ่มสัมพันธ์ ม.3 นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต / /

โครงการ Overseas Field Trip P.3 นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ / /

โครงการ Class Project and Secondary Excursion or Field นายเสกสัน จันทร์สม / /

Trips M.5

โครงการ Survival Skills Camping นายมงคล พลเย่ียม / /

โครงการ Class project and Secondary Excursion or Overseas นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต / /

Field Trips M.3

โครงการ Overseas Field Trip P.6 : Shanghai นายมงคล พลเย่ียม / /

โครงการ Overseas Field Trip : M.6 นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ Class Project and Secondary Excursion or Field นายประวีณ สุทธิสง่า / /

Trips M.4

โครงการ ค่ายภาษาอังกฤษ IEP English Camp นางสาวจิรนุช ขาวเมืองน้อย / /

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายการศึกษานานาชาติข้ันพ้ืนฐาน

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ Kunming Nihao นายภัทราวุธ รักกล่ิน / /

โครงการ Orientation Program นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต / /

โครงการ Sunthornphu Memorial Day นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ / /

โครงการ Mother's Day Activity นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ Science and Mathematics นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต / /

โครงการ IEP Excursion or Field Trip P.1 นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ IEP Class project P.6 นายมงคล พลเย่ียม / /

โครงการ IEP Class Project P.3 นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ / /

โครงการ Graduation P.6,M.3,M.6 and Prom M.6 นายมนัส จอมปรุ / /

โครงการ Sunthornphu Memorial Day นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ / /

โครงการ IEP Class Project P.3 นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ / /

โครงการ Sunthornphu Memorial Day นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ / /

โครงการ Sunthornphu Memorial Day นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ / /

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายการศึกษานานาชาติข้ันพ้ืนฐาน

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

มาตรฐานท่ี 4 : ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างมีสติ สมเหตุผล

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 : สามารถอ่านเพ่ือการศึกษา ค้นคว้า เพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 : สามารถจับประเด็นส าคัญ ล าดับเหตุการณ์จากการอ่านส่ือท่ีความซับซ้อน

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.3 : สามารถวิเคราะห์ ส่ิงท่ีผู้เขียนต้องการส่ือสารกับผู้อ่านและสามารถวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะในแง่มุมต่าง ๆ
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ Loy Krathong นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ Valentine's Day Activities นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ / /

โครงการ Graduation P.6,M.3,M.6 and Prom M.6 นายมนัส จอมปรุ / /

โครงการ Sunthornphu Memorial Day นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ / /

โครงการ Class project and Secondary Excursion or Field นายภัทราวุธ รักกล่ิน / /

Trips M.1

โครงการ IEP Excursion or Field Trip P.1 นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ IEP Excursion or Field Trip P.1 นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ Loy Krathong นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ Boy Scout and Girl Guide Camp นายประวีณ สุทธิสง่า / /

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายการศึกษานานาชาติข้ันพ้ืนฐาน

โครงการ/กิจกรรม

มาตรฐานท่ี 6 : ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 : ท างานอย่างมีความสุขมุ่งม่ันพัฒนางานและภูมิใจในตนเอง

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.4 : สามารถประเมินความน่าเช่ือถือ คุณค่า แนวคิดท่ีได้จากส่ิงท่ีอ่านอย่างหลากหลาย

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.5 : สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง สรุปโดยมีข้อมูลอธิบาย สนับสนุน อย่างเพียงพอและสมเหตุสมผล

มาตรฐานท่ี 5 : ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 : ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ วันเด็กแห่งชาติ นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ Class Project and Secondary Excursion or Field นายเสกสัน จันทร์สม / /

Trips M.5

โครงการ Democratic Value Enhancement Project นายประวีณ สุทธิสง่า / /

โครงการ Survival Skills Camping นายมงคล พลเย่ียม / /

โครงการ Graduation P.6,M.3,M.6 and Prom M.6 นายมนัส จอมปรุ / /

โครงการ ค่ายภาษาอังกฤษ IEP English Camp นางสาวจิรนุช ขาวเมืองน้อย / /

โครงการ Anti Drug Day นายประวีณ สุทธิสง่า / /

โครงการ Waikhru ceremony นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ IEP Sport Competition นายประวีณ สุทธิสง่า / /

โครงการ Mother's Day Activity นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ Science and Mathematics นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต / /

โครงการ IEP Excursion or Field Trip P.1 นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ Loy Krathong นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ Class project and Secondary Excursion or Field นายภัทราวุธ รักกล่ิน / /

Trips M.1

ผลจากการประเมิน

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2 : สามารถปรับเข้ากับผู้อ่ืนได้

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายการศึกษานานาชาติข้ันพ้ืนฐาน

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ Boy Scout and Girl Guide Camp นายประวีณ สุทธิสง่า / /

โครงการ วันเด็กแห่งชาติ นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ กลุ่มสัมพันธ์ ม.3 นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต / /

โครงการ Overseas Field Trip P.3 นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ / /

โครงการ Class Project and Secondary Excursion or Field นายเสกสัน จันทร์สม / /

Trips M.5

โครงการ Democratic Value Enhancement Project นายประวีณ สุทธิสง่า / /

โครงการ Valentine's Day Activities นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ / /

โครงการ Survival Skills Camping นายมงคล พลเย่ียม / /

โครงการ Class project and Secondary Excursion or Overseas นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต / /

Field Trips M.3

โครงการ Overseas Field Trip P.6 : Shanghai นายมงคล พลเย่ียม / /

โครงการ Graduation P.6,M.3,M.6 and Prom M.6 นายมนัส จอมปรุ / /

โครงการ Overseas Field Trip : M.6 นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ Class Project and Secondary Excursion or Field นายประวีณ สุทธิสง่า / /

Trips M.4

โครงการ ค่ายภาษาอังกฤษ IEP English Camp นางสาวจิรนุช ขาวเมืองน้อย / /

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายการศึกษานานาชาติข้ันพ้ืนฐาน

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ Kunming Nihao นายภัทราวุธ รักกล่ิน / /

โครงการ Orientation Program นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต / /

โครงการ Sunthornphu Memorial Day นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ / /

โครงการ Anti Drug Day นายประวีณ สุทธิสง่า / /

โครงการ Waikhru ceremony นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ IEP Sport Competition นายประวีณ สุทธิสง่า / /

โครงการ Mother's Day Activity นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ Science and Mathematics นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต / /

โครงการ IEP Excursion or Field Trip P.1 นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ IEP Class project P.6 นายมงคล พลเย่ียม / /

โครงการ Science and Mathematics นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต / /

โครงการ Science and Mathematics นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต / /

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายการศึกษานานาชาติข้ันพ้ืนฐาน

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1 : ประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2 : กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู

ด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานท่ี 7 : ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และรับรองผู้บริหาร นายภัทราวุธ รักกล่ิน / /

จาก Kunming Foreign Language School เมืองคุนหมิง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และรับรองผู้บริหาร นายภัทราวุธ รักกล่ิน / /

จาก Kunming Foreign Language School เมืองคุนหมิง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการ Kunming Nihao นายภัทราวุธ รักกล่ิน / /

โครงการ Orientation Program นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต / /

โครงการ IEP Home and School Meeting นางสาวพัชรา มานะศิลป์ / /

โครงการ IEP Home and School Meeting นางสาวพัชรา มานะศิลป์ / /

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายการศึกษานานาชาติข้ันพ้ืนฐาน

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.5 : นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา

มาตรฐานท่ี 9 : คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตัวบ่งช้ีท่ี 9.2 : คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการด าเนินงานสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย

มาตรฐานท่ี 8 : ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.1 : ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเร่ิมท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.3 : ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ Orientation Program นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต / /

โครงการ IEP Home and School Meeting นางสาวพัชรา มานะศิลป์ / /

โครงการ Primary Excursion or Field Trips P.5 นายมงคล พลเย่ียม / /

โครงการ Class project and Secondary Excursion or Field นายภัทราวุธ รักกล่ิน / /

Trips M.1

โครงการ Boy Scout and Girl Guide Camp นายประวีณ สุทธิสง่า / /

โครงการ Class Project and Secondary Excursion or Field นายเสกสัน จันทร์สม / /

Trips M.5

โครงการ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และรับรองผู้บริหาร นายภัทราวุธ รักกล่ิน / /

จาก Kunming Foreign Language School เมืองคุนหมิง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการ Class project and Secondary Excursion or Overseas นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต / /

Field Trips M.3

โครงการ Kunming Nihao นายภัทราวุธ รักกล่ิน / /

ผลจากการประเมิน

ตัวบ่งช้ีท่ี 10.3 : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

ตัวบ่งช้ีท่ี 9.3 : ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

มาตรฐานท่ี 10 : สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายการศึกษานานาชาติข้ันพ้ืนฐาน

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ Orientation Program นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต / /

บุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ังผู้ท่ีเก่ียวข้อง

โครงการ IEP Class Project P.3 นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ / /

โครงการ Loy Krathong นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ Class project and Secondary Excursion or Field นายภัทราวุธ รักกล่ิน / /

Trips M.1

โครงการ Boy Scout and Girl Guide Camp นายประวีณ สุทธิสง่า / /

โครงการ วันเด็กแห่งชาติ นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ กลุ่มสัมพันธ์ ม.3 นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต / /

โครงการ Overseas Field Trip P.3 นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ / /

โครงการ Class Project and Secondary Excursion or Field นายเสกสัน จันทร์สม / /

Trips M.5

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายการศึกษานานาชาติข้ันพ้ืนฐาน

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

ด้านการสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานท่ี 13 : สถานศึกษามีความพร้อม และ บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

ตัวบ่งช้ีท่ี 13.1 : มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และรับรองผู้บริหาร นายภัทราวุธ รักกล่ิน / /

จาก Kunming Foreign Language School เมืองคุนหมิง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการ Democratic Value Enhancement Project นายประวีณ สุทธิสง่า / /

โครงการ Class project and Secondary Excursion or Overseas นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต / /

Field Trips M.3

โครงการ Graduation P.6,M.3,M.6 and Prom M.6 นายมนัส จอมปรุ / /

โครงการ Overseas Field Trip : M.6 นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ Kunming Nihao นายภัทราวุธ รักกล่ิน / /

โครงการ Orientation Program นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต / /

โครงการ Waikhru ceremony นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ IEP Sport Competition นายประวีณ สุทธิสง่า / /

โครงการ Mother's Day Activity นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ Science and Mathematics นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต / /

โครงการ IEP Home and School Meeting นางสาวพัชรา มานะศิลป์ / /

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายการศึกษานานาชาติข้ันพ้ืนฐาน

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ Loy Krathong นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ วันเด็กแห่งชาติ นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ Overseas Field Trip P.3 นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ / /

โครงการ Class Project and Secondary Excursion or Field นายเสกสัน จันทร์สม / /

Trips M.5

โครงการ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และรับรองผู้บริหาร นายภัทราวุธ รักกล่ิน / /

จาก Kunming Foreign Language School เมืองคุนหมิง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการ Class project and Secondary Excursion or Overseas นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต / /

Field Trips M.3

โครงการ Overseas Field Trip P.6 : Shanghai นายมงคล พลเย่ียม / /

โครงการ Graduation P.6,M.3,M.6 and Prom M.6 นายมนัส จอมปรุ / /

โครงการ Overseas Field Trip : M.6 นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ Kunming Nihao นายภัทราวุธ รักกล่ิน / /

โครงการ Waikhru ceremony นายตะวัน ชนะอุดม / /

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายการศึกษานานาชาติข้ันพ้ืนฐาน

โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่งช้ีท่ี 14.1 : มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง

มาตรฐานท่ี 14 : สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ Mother's Day Activity นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ IEP Excursion or Field Trip P.1 นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ IEP Class Project P.4 นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ / /

โครงการ IEP Class Project P.3 นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ / /

โครงการ IEP Class Project P.2 นางสาวเจนีวา ชัยภักดี / /

โครงการ IEP Class Project P.1 นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ Loy Krathong นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ Boy Scout and Girl Guide Camp นายประวีณ สุทธิสง่า / /

โครงการ วันเด็กแห่งชาติ นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ กลุ่มสัมพันธ์ ม.3 นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต / /

โครงการ Overseas Field Trip P.3 นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ / /

โครงการ Class Project and Secondary Excursion or Field นายเสกสัน จันทร์สม / /

Trips M.5

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มาตรฐานท่ี 15 : การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นท่ีก าหนด

ตัวบ่งช้ีท่ี 15.1 : จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายการศึกษานานาชาติข้ันพ้ืนฐาน

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และรับรองผู้บริหาร นายภัทราวุธ รักกล่ิน / /

จาก Kunming Foreign Language School เมืองคุนหมิง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการ Democratic Value Enhancement Project นายประวีณ สุทธิสง่า / /

โครงการ Valentine's Day Activities นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ / /

โครงการ Class project and Secondary Excursion or Overseas นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต / /

Field Trips M.3

โครงการ Overseas Field Trip P.6 : Shanghai นายมงคล พลเย่ียม / /

โครงการ Graduation P.6,M.3,M.6 and Prom M.6 นายมนัส จอมปรุ / /

โครงการ Overseas Field Trip : M.6 นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ Class Project and Secondary Excursion or Field นายประวีณ สุทธิสง่า / /

Trips M.4

โครงการ Kunming Nihao นายภัทราวุธ รักกล่ิน / /

โครงการ Anti Drug Day นายประวีณ สุทธิสง่า / /

โครงการ Waikhru ceremony นายตะวัน ชนะอุดม / /

ผลจากการประเมิน

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายการศึกษานานาชาติข้ันพ้ืนฐาน

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ IEP Sport Competition นายประวีณ สุทธิสง่า / /

โครงการ IEP Class Project P.5 นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ / /

โครงการ Mother's Day Activity นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ Science and Mathematics นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต / /

โครงการ Primary Excursion or Field Trips P.2 นางสาวเจนีวา ชัยภักดี / /

โครงการ IEP Excursion or Field Trip P.1 นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ Primary Excursion or Field Trip P.4 นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ / /

โครงการ Primary Excursion or Field Trips P.5 นายมงคล พลเย่ียม / /

โครงการ กลุ่มสัมพันธ์ ม.3 นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต / /

โครงการ Class Project and Secondary Excursion or Field นายเสกสัน จันทร์สม / /

Trips M.5

โครงการ Survival Skills Camping นายมงคล พลเย่ียม / /

โครงการ Overseas Field Trip P.6 : Shanghai นายมงคล พลเย่ียม / /

โครงการ IEP Excursion or Field Trip P.1 นายตะวัน ชนะอุดม / /

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายการศึกษานานาชาติข้ันพ้ืนฐาน

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

ตัวบ่งช้ีท่ี 15.2 : ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา



42

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ IEP Class Project P.4 นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ / /

โครงการ IEP Class Project P.2 นางสาวเจนีวา ชัยภักดี / /

โครงการ IEP Class Project P.1 นายตะวัน ชนะอุดม / /

โครงการ กลุ่มสัมพันธ์ ม.3 นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต / /

โครงการ Overseas Field Trip P.6 : Shanghai นายมงคล พลเย่ียม / /

โครงการ IEP Class Project P.5 นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ / /

โครงการ Primary Excursion or Field Trips P.2 นางสาวเจนีวา ชัยภักดี / /

โครงการ IEP Class project P.6 นายมงคล พลเย่ียม / /

โครงการ Primary Excursion or Field Trip P.4 นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ / /

โครงการ Primary Excursion or Field Trips P.5 นายมงคล พลเย่ียม / /

โครงการ Overseas Field Trip P.6 : Shanghai นายมงคล พลเย่ียม / /

ด้านมาตรการส่งเสริม

มาตรฐานท่ี 16 : การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูป การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน

ตัวบ่งช้ีท่ี 16.1 : จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ตัวบ่งช้ีท่ี 16.2 : ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายการศึกษานานาชาติข้ันพ้ืนฐาน

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ ส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ นางสาวสุกัญญา เคลือบแก้ว / /

โครงการ สัปดาห์ห้องสมุด นายธีรศักด์ิ โชตะนา / /

นางชลธิชา ภูริปาณิก

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายการศึกษานานาชาติข้ันพ้ืนฐาน

ด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานท่ี 3 : ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 : มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และเสนอผลงาน

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ ห้องสมุดเคล่ือนท่ี นางชลธิชา ภูริปาณิก / /

นายธีรศักด์ิ โชตะนา

โครงการ ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด นายธีรศักด์ิ โชตะนา / /

โครงการ สัปดาห์ห้องสมุด นายธีรศักด์ิ โชตะนา / /

นางชลธิชา ภูริปาณิก

โครงการ ส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ นางสาวสุกัญญา เคลือบแก้ว / /

โครงการ ส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ นางสาวสุกัญญา เคลือบแก้ว / /

โครงการ พัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นางมันทนา เมฆิยานนท์ / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2 : กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 : สามารถอ่านเพ่ือการศึกษา ค้นคว้า เพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

มาตรฐานท่ี 5 : ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์

ด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานท่ี 7 : ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 : ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในและนอกสถานศึกษา

มาตรฐานท่ี 4 : ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างมีสติ สมเหตุผล

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



45

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ ประชุมผู้ปกครองช้ีแจงแนวทางศึกษาต่อส าหรับนักเรียน นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง / /

ประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ส าหรับผู้ปกครอง

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3

โครงการ ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นางมันทนา เมฆิยานนท์ / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 15.1 : จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

มาตรฐานท่ี 10 : สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

ตัวบ่งช้ีท่ี 10.3 : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มาตรฐานท่ี 15 : การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



46

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ อบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายบริการ นายอัครวัฒน์ อาชีวะ / /

ประจ าปี พ.ศ. 2562

และบุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ังผู้ท่ีเก่ียวข้อง

โครงการ จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบน่ังขับ นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์ / /

โครงการ จัดซ้ือตู้ล าโพงล้อเล่ือน นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์ / /

โครงการ ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศห้องเรียนและห้องปฎิบัติการ นายอัครวัฒน์ อาชีวะ / /

โครงการ ติดต้ังระบบเคร่ืองเสียงโรงฝึกพลศึกษา ช้ัน 1 นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์ / /

อาคารบูรณาการ (สติล คุณปล้ืม)

โครงการ จัดท าล็อกเกอร์ห้องเรียน ช้ัน ป.3 นายอัครวัฒน์ อาชีวะ / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 13.1 : มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

ด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานท่ี 8 : ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.4 : ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ

ด้านการสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานท่ี 13 : สถานศึกษามีความพร้อม และ บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายอาคารสถานท่ี

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



47

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ เข้าร่วมงานสาธิตวิชาการ คร้ังท่ี 7 นางสิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา / /

ด้านการสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานท่ี 14 : สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ตัวบ่งช้ีท่ี 14.1 : มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายกิจการพิเศษ

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



48

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ เตรียมการและแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 43 นายราชัย นาเจริญ / /

โครงการ ลอยกระทง ประจ าปีการศึกษา 2561 นายรัฐพล กัลพล / /

นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์

โครงการ ฟุตบอล 7 คน ประเพณี นางสาวจีรสุดา เปล่ียนสมัย / /

โครงการ ค่ายผู้น านักเรียน นายธราพงษ์ การกระโทก / /

โครงการ แข่งขันกีฬาและกรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 นายฉลอง แสนโคก / /

โครงการ ลอยกระทง ประจ าปีการศึกษา 2561 นายรัฐพล กัลพล / /

นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์

โครงการ Satit Music Festival นางสาวคณิตา จูตะเสน / /

โครงการ วันเด็กแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ ฟุตบอล 7 คน ประเพณี นางสาวจีรสุดา เปล่ียนสมัย / /

โครงการ จิตรกรจ๋ิว นางสาวจีรสุดา เปล่ียนสมัย / /

โครงการ กลุ่มสัมพันธ์ ม.3 นายรัฐพล กัลพล / /

มาตรฐานท่ี 1 : ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 : ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมท้ังรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 : ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

ด้านคุณภาพผู้เรียน

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา



49

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ ปัจฉิมนิเทศช้ัน ม.6 นายราชัย นาเจริญ / /

โครงการ ก่อพระทรายวันไหลบางแสน นายธราพงษ์ การกระโทก / /

โครงการ ค่ายผู้น านักเรียน นายธราพงษ์ การกระโทก / /

โครงการ จัดท าหนังสือรุ่น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 นายรัฐพล กัลพล / /

และมัธยมศึกษาปีท่ี 6

โครงการ แข่งขันกีฬาและกรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 นายฉลอง แสนโคก / /

โครงการ จัดซ้ือแฟ้มใส่เอกสาร ประจ าปีการศึกษา 2562 นางสาวเจติยา อุ่นกมล / /

โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ นายฉลอง แสนโคก / /

โครงการ ไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562 นายศักด์ิดา ทองโสภณ / /

โครงการ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา เน่ืองในโอกาสมหามงคล นางสาวณัฐวรรณ เฉลิมสุข / /

เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์

โครงการ จัดซ้ือแฟ้มใส่เอกสาร ประจ าปีการศึกษา 2562 นางสาวเจติยา อุ่นกมล / /

โครงการ จัดซ้ือเกียรติบัตร นางสาวเจติยา อุ่นกมล / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 : ผู้เรียนเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน

มาตรฐานท่ี 2 : ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 : ผู้เรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



50

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ บ าเพ็ญกุศล เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ / /

สมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 นายศุภชัย สมนวล

โครงการ จิตรกรจ๋ิว นางสาวจีรสุดา เปล่ียนสมัย / /

โครงการ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ เลือกต้ังประธานนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ / /

โครงการ สุขสันต์วันยินดีส่งพ่ี ม.6 นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ / /

โครงการ มอบประกาศนียบัตรส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 นางสาวคณิตา จูตะเสน / /

โครงการ จิตอาสาพัฒนาผู้น า ประจ าปีการศึกษา 2561 นางสาวจีรสุดา เปล่ียนสมัย / /

โครงการ ปัจฉิมนิเทศช้ัน ม.6 นายราชัย นาเจริญ / /

โครงการ ก่อพระทรายวันไหลบางแสน นายธราพงษ์ การกระโทก / /

โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ นายฉลอง แสนโคก / /

โครงการ ไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562 นายศักด์ิดา ทองโสภณ / /

โครงการ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา เน่ืองในโอกาสมหามงคล นางสาวณัฐวรรณ เฉลิมสุข / /

เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



51

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ จิตอาสาพัฒนาผู้น า ประจ าปีการศึกษา 2561 นางสาวจีรสุดา เปล่ียนสมัย / /

โครงการ แห่เทียนจ าน าพรรษา นายธราพงษ์ การกระโทก / /

โครงการ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา เน่ืองในโอกาสมหามงคล นางสาวณัฐวรรณ เฉลิมสุข / /

เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์

โครงการ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ ค่ายผู้น านักเรียน นายธราพงษ์ การกระโทก / /

โครงการ จัดซ้ือเกียรติบัตร นางสาวเจติยา อุ่นกมล / /

โครงการ เตรียมการและแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 43 นายราชัย นาเจริญ / /

โครงการ Satit Music Festival นางสาวคณิตา จูตะเสน / /

โครงการ วันเด็กแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน นายรัฐพล กัลพล / /

ผลจากการประเมิน

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 : ผู้เรียนมีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

มาตรฐานท่ี 3 : ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 : มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และเสนอผลงาน

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 : ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในและนอกสถานศึกษา

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ



52

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ ก่อพระทรายวันไหลบางแสน นายธราพงษ์ การกระโทก / /

โครงการ ค่ายผู้น านักเรียน นายธราพงษ์ การกระโทก / /

โครงการ จัดท าหนังสือรุ่น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 นายรัฐพล กัลพล / /

และมัธยมศึกษาปีท่ี 6

โครงการ ค่ายผู้น านักเรียน นายธราพงษ์ การกระโทก / /

โครงการ เลือกต้ังประธานนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ / /

โครงการ ค่ายผู้น านักเรียน นายธราพงษ์ การกระโทก / /

โครงการ เลือกต้ังประธานนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ / /

โครงการ ค่ายผู้น านักเรียน นายธราพงษ์ การกระโทก / /

โครงการ เลือกต้ังประธานนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ / /

โครงการ ค่ายผู้น านักเรียน นายธราพงษ์ การกระโทก / /

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

มาตรฐานท่ี 4 : ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างมีสติ สมเหตุผล

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 : สามารถอ่านเพ่ือการศึกษา ค้นคว้า เพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 : สามารถจับประเด็นส าคัญ ล าดับเหตุการณ์จากการอ่านส่ือท่ีความซับซ้อน

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.3 : สามารถวิเคราะห์ ส่ิงท่ีผู้เขียนต้องการส่ือสารกับผู้อ่านและสามารถวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะในแง่มุมต่าง ๆ

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.4 : สามารถประเมินความน่าเช่ือถือ คุณค่า แนวคิดท่ีได้จากส่ิงท่ีอ่านอย่างหลากหลาย
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ มอบประกาศนียบัตรส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 นางสาวคณิตา จูตะเสน / /

ประจ าปีการศึกษา 2561

โครงการ มอบประกาศนียบัตรส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 นางสาวคณิตา จูตะเสน / /

ประจ าปีการศึกษา 2561

โครงการ Piboonbumpen Prom Night 2019 นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ ก่อพระทรายวันไหลบางแสน นายธราพงษ์ การกระโทก / /

โครงการ จัดท าหนังสือรุ่น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 นายรัฐพล กัลพล / /

และมัธยมศึกษาปีท่ี 6

โครงการ บ าเพ็ญกุศล เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ / /

สมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 นายศุภชัย สมนวล

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2 : สามารถปรับเข้ากับผู้อ่ืนได้

มาตรฐานท่ี 5 : ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 : ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานท่ี 6 : ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 : ท างานอย่างมีความสุขมุ่งม่ันพัฒนางานและภูมิใจในตนเอง



54

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ Piboonbumpen Prom Night 2019 นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ ปัจฉิมนิเทศช้ัน ม.6 นายราชัย นาเจริญ / /

โครงการ ก่อพระทรายวันไหลบางแสน นายธราพงษ์ การกระโทก / /

โครงการ จัดท าหนังสือรุ่น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 นายรัฐพล กัลพล / /

และมัธยมศึกษาปีท่ี 6

โครงการ จัดซ้ือแฟ้มใส่เอกสาร ประจ าปีการศึกษา 2562 นางสาวเจติยา อุ่นกมล / /

โครงการ Satit Street Basketball นายศักด์ิดา ทองโสภณ / /

โครงการ ฟุตบอลประถม 7 คน นายศักด์ิดา ทองโสภณ / /

โครงการ จัดซ้ือแฟ้มใส่เอกสาร ประจ าปีการศึกษา 2562 นางสาวเจติยา อุ่นกมล / /

โครงการ บ าเพ็ญกุศล เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ / /

สมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 นายศุภชัย สมนวล

มาตรฐานท่ี 8 : ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.1 : ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเร่ิมท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน

ด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานท่ี 7 : ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1 : ประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2 : กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



55

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ เตรียมการและแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 43 นายราชัย นาเจริญ / /

โครงการ ตลาดนัดสาธิตพอเพียง นางสาวคณิตา จูตะเสน / /

โครงการ เตรียมการและแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 43 นายราชัย นาเจริญ / /

โครงการ จัดซ้ือแฟ้มใส่เอกสาร ประจ าปีการศึกษา 2562 นางสาวเจติยา อุ่นกมล / /

โครงการ ฟุตบอล 7 คน ประเพณี นางสาวจีรสุดา เปล่ียนสมัย / /

และบุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ังผู้ท่ีเก่ียวข้อง

โครงการ ตลาดนัดสาธิตพอเพียง นางสาวคณิตา จูตะเสน / /

โครงการ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน นายรัฐพล กัลพล / /

มาตรฐานท่ี 10 : สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

ตัวบ่งช้ีท่ี 10.3 : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

ด้านการสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานท่ี 13 : สถานศึกษามีความพร้อม และ บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

ตัวบ่งช้ีท่ี 13.1 : มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

มาตรฐานท่ี 9 : คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตัวบ่งช้ีท่ี 9.1 : คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด

ตัวบ่งช้ีท่ี 9.3 : ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



56

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ ก่อพระทรายวันไหลบางแสน นายธราพงษ์ การกระโทก / /

โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ นายฉลอง แสนโคก / /

โครงการ Satit Music Festival นางสาวคณิตา จูตะเสน / /

โครงการ วันเด็กแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ ฟุตบอล 7 คน ประเพณี นางสาวจีรสุดา เปล่ียนสมัย / /

โครงการ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ กลุ่มสัมพันธ์ ม.3 นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ ปัจฉิมนิเทศช้ัน ม.6 นายราชัย นาเจริญ / /

โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ นายฉลอง แสนโคก / /

โครงการ จัดท าหนังสือรุ่น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 นายรัฐพล กัลพล / /

และมัธยมศึกษาปีท่ี 6

โครงการ ฟุตบอลประถม 7 คน นายศักด์ิดา ทองโสภณ / /

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

มาตรฐานท่ี 14 : สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ตัวบ่งช้ีท่ี 14.1 : มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มาตรฐานท่ี 15 : การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นท่ีก าหนด

ตัวบ่งช้ีท่ี 15.1 : จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ Satit Street Basketball นายศักด์ิดา ทองโสภณ / /

โครงการ ไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562 นายศักด์ิดา ทองโสภณ / /

โครงการ แห่เทียนจ าน าพรรษา นายธราพงษ์ การกระโทก / /

โครงการ Satit Music Festival นางสาวคณิตา จูตะเสน / /

โครงการ วันเด็กแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ ฟุตบอล 7 คน ประเพณี นางสาวจีรสุดา เปล่ียนสมัย / /

โครงการ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ ค่ายผู้น านักเรียน นายธราพงษ์ การกระโทก / /

โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ นายฉลอง แสนโคก / /

โครงการ ไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562 นายศักด์ิดา ทองโสภณ / /

โครงการ แห่เทียนจ าน าพรรษา นายธราพงษ์ การกระโทก / /

โครงการ วันลอยกระทง นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

โครงการ Satit Music Festival นางสาวคณิตา จูตะเสน / /

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

ตัวบ่งช้ีท่ี 15.2 : ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

ด้านมาตรการส่งเสริม

มาตรฐานท่ี 16 : การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูป การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน

ตัวบ่งช้ีท่ี 16.1 : จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา



58

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ วันเด็กแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ มุทิตาคารวะ นายธราพงษ์ การกระโทก / /

โครงการ Satit Music Festival นางสาวคณิตา จูตะเสน / /

โครงการ วันเด็กแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ มุทิตาคารวะ นายธราพงษ์ การกระโทก / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 16.2 : ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



59

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ วันเด็ก นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

โครงการ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ระดับประถมศึกษา นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นางสาวทรงศรี สารภูษิต / /

ผศ.พัดชา กวางทอง

นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร

นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล

นางสาวขวัญตา บุญจันทร์

โครงการ วันแม่แห่งชาติประจ าปีการศึกษา2562 นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

นายธราพงษ์ การกระโทก

โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นางสาวทรงศรี สารภูษิต / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 : ผู้เรียนเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน

ด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานท่ี 1 : ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 : ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ

มาตรฐานท่ี 2 : ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 : ผู้เรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



60

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ วันแม่แห่งชาติประจ าปีการศึกษา2562 นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

นายธราพงษ์ การกระโทก

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าและจิตสาธารณะ นางสาวทรงศรี สารภูษิต / /

โครงการ ทัศนศึกษาวิชาการ สานสัมพันธ์ช้ัน ป.6 นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

นางสาวรุ่งอรุญ บุญพยุง

โครงการ วันเด็ก นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

โครงการ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ระดับประถมศึกษา นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

โครงการ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ระดับประถมศึกษา นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

โครงการ รทัศนศึกษาวิชาการ สานสัมพันธ์ช้ัน ป.6 นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

นางสาวรุ่งอรุญ บุญพยุง

โครงการ แลกเปล่ียนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม (ไทย - ญ่ีปุ่น) นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 : ผู้เรียนมีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

มาตรฐานท่ี 3 : ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 : มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และเสนอผลงาน

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 : ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในและนอกสถานศึกษา

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ วันเด็ก นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

โครงการ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ระดับประถมศึกษา นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

โครงการ ทัศนศึกษาวิชาการ สานสัมพันธ์ช้ัน ป.6 นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

นางสาวรุ่งอรุญ บุญพยุง

โครงการ แลกเปล่ียนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม (ไทย - ญ่ีปุ่น) นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

โครงการ วันเด็ก นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

โครงการ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ระดับประถมศึกษา นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

โครงการ ทัศนศึกษาวิชาการ สานสัมพันธ์ช้ัน ป.6 นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

นางสาวรุ่งอรุญ บุญพยุง

โครงการ แลกเปล่ียนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม (ไทย - ญ่ีปุ่น) นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

มาตรฐานท่ี 6 : ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 : ท างานอย่างมีความสุขมุ่งม่ันพัฒนางานและภูมิใจในตนเอง

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2 : สามารถปรับเข้ากับผู้อ่ืนได้
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ ส่ือสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา นายอุดม รัตนอัมพรโสภณ / /

นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 

นายธราพงษ์ การกระโทก

โครงการ ส่ือสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา นายอุดม รัตนอัมพรโสภณ / /

นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 

นายธราพงษ์ การกระโทก

โครงการ ส่ือสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา นายอุดม รัตนอัมพรโสภณ / /

นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 

นายธราพงษ์ การกระโทก

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1 : ประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2 : กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู

มาตรฐานท่ี 9 : คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตัวบ่งช้ีท่ี 9.3 : ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

ด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานท่ี 7 : ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน

โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นางสาวทรงศรี สารภูษิต / /

ผศ.พัดชา กวางทอง

นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร

นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล

นางสาวขวัญตา บุญจันทร์

โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นางสาวทรงศรี สารภูษิต / /

ผศ.พัดชา กวางทอง

นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร

นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล

นางสาวขวัญตา บุญจันทร์

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าและจิตสาธารณะ นางสาวทรงศรี สารภูษิต / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 11.1 : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการอาคารเรียนม่ันคง สะอาด ปลอดภัย มีส่ิงอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มร่ืน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 11.2 : จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

มาตรฐานท่ี 11 : สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

และบุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ังผู้ท่ีเก่ียวข้อง

โครงการ แลกเปล่ียนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม (ไทย - ญ่ีปุ่น) นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

โครงการ ทัศนศึกษาวิชาการ สานสัมพันธ์ช้ัน ป.6 นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

นางสาวรุ่งอรุญ บุญพยุง

โครงการ วันเด็ก นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

โครงการ ทัศนศึกษาวิชาการ สานสัมพันธ์ช้ัน ป.6 นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

นางสาวรุ่งอรุญ บุญพยุง

โครงการ วันแม่แห่งชาติประจ าปีการศึกษา2562 นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

นายธราพงษ์ การกระโทก

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

มาตรฐานท่ี 14 : สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ตัวบ่งช้ีท่ี 14.1 : มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มาตรฐานท่ี 15 : การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นท่ีก าหนด

ตัวบ่งช้ีท่ี 15.1 : จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

ด้านการสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานท่ี 13 : สถานศึกษามีความพร้อม และ บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

ตัวบ่งช้ีท่ี 13.1 : มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

นายศักด์ิดา ทองโสภณ

โครงการ ส่ือสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา นายอุดม รัตนอัมพรโสภณ / /

นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์

นายธราพงษ์ การกระโทก

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าและจิตสาธารณะ นางสาวทรงศรี สารภูษิต / /

โครงการ ทัศนศึกษาวิชาการ สานสัมพันธ์ช้ัน ป.6 นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ / /

นางสาวรุ่งอรุญ บุญพยุง

โครงการ ส่ือสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา นายอุดม รัตนอัมพรโสภณ / /

นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์

นายธราพงษ์ การกระโทก

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

ตัวบ่งช้ีท่ี 15.2 : ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ ศิลปะเพ่ือการเรียนรู้ นายวราพงษ์ เสนาภักด์ิ / /

นางสาวณัฐวรรณ เฉลิมสุข

โครงการ วมว. กับ ห้องเรียนธรรมชาติ ระยะท่ี 2 ดร.ปรียานุช ใจหาญ / /

โครงการ บูรณาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ผศ.ดร.จริยาวดี สุริยพันธ์ / /

โครงการ ฝึกอบรมด าน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากร นายพีรพัฒน์ สามัญ / /

โครงการ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ นางอภิญญา ชัยกุล / /

โครงการ ปรับพ้ืนฐานนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง / /

มาตรฐานท่ี 3 : ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 : มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และเสนอผลงาน

ด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานท่ี 1 : ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 : ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ

มาตรฐานท่ี 2 : ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 : ผู้เรียนมีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โครงการสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



67

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ เพ่ิมพูนเจตคติทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะกระบวนการ ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต / /

เพ่ือความเป็นนานาชาติ

โครงการ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ นางอภิญญา ชัยกุล / /

โครงการ วมว. กับ ห้องเรียนธรรมชาติ ระยะท่ี 2 ดร.ปรียานุช ใจหาญ / /

โครงการ การบริหารจัดการการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต / /

โครงการ วมว. กับ ห้องเรียนธรรมชาติ ระยะท่ี 3 นายบุญส่ง เห็นงาม / /

โครงการ ฝึกอบรมด าน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากร นายพีรพัฒน์ สามัญ / /

โครงการ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ นางอภิญญา ชัยกุล / /

โครงการ ปรับพ้ืนฐานนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง / /

โครงการ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ นางอภิญญา ชัยกุล / /

โครงการ ปรับพ้ืนฐานนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 : ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 : ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในและนอกสถานศึกษา

มาตรฐานท่ี 5 : ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โครงการสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



68

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ วมว. กับ ห้องเรียนธรรมชาติ ระยะท่ี 2 ดร.ปรียานุช ใจหาญ / /

โครงการ การบริหารจัดการการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต / /

โครงการ ฝึกอบรมด าน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากร นายพีรพัฒน์ สามัญ / /

โครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว.คร้ังท่ี 11 นางสาวชนากานต์ จินากูล / /

โครงการ วมว. กับ ห้องเรียนธรรมชาติ ระยะท่ี 2 ดร.ปรียานุช ใจหาญ / /

โครงการ การบริหารจัดการการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต / /

โครงการ ฝึกอบรมด าน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากร นายพีรพัฒน์ สามัญ / /

โครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว.คร้ังท่ี 11 นางสาวชนากานต์ จินากูล / /

โครงการ สัมมนาบุคลากรโครงการ วมว. นายพีรพัฒน์ สามัญ / /

มาตรฐานท่ี 8 : ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.2 : ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ

มาตรฐานท่ี 6 : ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 : ท างานอย่างมีความสุขมุ่งม่ันพัฒนางานและภูมิใจในตนเอง

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2 : สามารถปรับเข้ากับผู้อ่ืนได้

ด้านการจัดการศึกษา

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โครงการสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ สัมมนาบุคลากรโครงการ วมว. นายพีรพัฒน์ สามัญ / /

โครงการ สัมมนาบุคลากรโครงการ วมว. นายพีรพัฒน์ สามัญ / /

โครงการ ฝึกอบรมด าน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากร นายพีรพัฒน์ สามัญ / /

และบุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ังผู้ท่ีเก่ียวข้อง

โครงการ วมว. กับ ห้องเรียนธรรมชาติ ระยะท่ี 2 ดร.ปรียานุช ใจหาญ / /

โครงการ น าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต / /

โครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว.คร้ังท่ี 11 นางสาวชนากานต์ จินากูล / /

โครงการ การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ SCiUS Forum คร้ังท่ี 9 ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 10.3 : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

ด้านการสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานท่ี 13 : สถานศึกษามีความพร้อม และ บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

ตัวบ่งช้ีท่ี 13.1 : มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.3 : ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.4 : ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ

มาตรฐานท่ี 10 : สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โครงการสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



70

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ วมว. กับ ห้องเรียนธรรมชาติ ระยะท่ี 2 ดร.ปรียานุช ใจหาญ / /

โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การจัดท าหลักสูตรและ ผศ.ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ / /

จัดการเรียนการสอนเพ่ือมุ่งสู่ผลลัพธ์ของโครงการ วมว. 

มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการ สัมมนาบุคลากรโครงการ วมว. นายพีรพัฒน์ สามัญ / /

โครงการ การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข / /

โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2562

โครงการ ฝึกอบรมด าน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากร นายพีรพัฒน์ สามัญ / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 14.1 : มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มาตรฐานท่ี 15 : การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นท่ีก าหนด

ตัวบ่งช้ีท่ี 15.1 : จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

มาตรฐานท่ี 14 : สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โครงการสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



71

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ Big Cleanig Day คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นายพีรพัฒน์ สามัญ / /

โครงการ ฝึกอบรมด าน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากร นายพีรพัฒน์ สามัญ / /

โครงการ การประชุมแลกเปล่ียนเพ่ือการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์ นายพีรพัฒน์ สามัญ / /

ในโครงการ วมว. พร้อมดูงาน

โครงการ ฝึกอบรมด าน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากร นายพีรพัฒน์ สามัญ / /

มาตรฐานท่ี 16 : การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูป การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน

ตัวบ่งช้ีท่ี 16.1 : จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ตัวบ่งช้ีท่ี 16.2 : ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

ด้านมาตรการส่งเสริม

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โครงการสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ Father’s day Week Ms.Jareewan Chaiareeleard / /

โครงการ English Day Camp at Thai Thani Art & Culture Ms.Natkristha Intarakulchai / /

Village G.2 Ms.Naruemon Sangiam  

โครงการ English Day Camp at Funarium G.2 Ms.Natkristha Intarakulchai / /

โครงการ Morning Brief นางสาวสุภิญญา เถาทอง / /

นายปริญญา ผสมทรัพย์

โครงการ The Adventure at Khao Kheow Open Zoo G.1 นางสุริยาพร โตวรรณสูตร / /

โครงการ English Day Camp at Thai Thani Art & Culture Ms.Natkristha Intarakulchai / /

Village G.2 Ms.Naruemon Sangiam  

โครงการ English Day Camp at Suanthai Grade5 นางสาววราภรณ์ พูลสวัสด์ิ / /

นายศุภชัย สมนวล

มาตรฐานท่ี 2 : ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 : ผู้เรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 : ผู้เรียนเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน

มาตรฐานท่ี 3 : ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 : ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในและนอกสถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

ด้านคุณภาพผู้เรียน

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายโปรแกรม JIP
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ English Day Camp - at SPACE INSPIRIUM (Gistda) นางสาวสุภิญญา เถาทอง / /

Grade 4 นายกสินธ์ ป้อมเกิดแสง

โครงการ English Camp นางสาวอรอุมา เสือนาค / /

โครงการ English day camp at KidZania Bangkok G.1 นางสุริยาพร โตวรรณสูตร / /

โครงการ English Day Camp at Funarium G.2 Ms.Natkristha Intarakulchai / /

โครงการ English Day Camp at Safari World Bangkok G.3 นายปริญญา ผสมทรัพย์ / /

นางสาวส าเนา ยอดย่ิง

โครงการ พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือการแข่งขัน นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ / /

นางสาวสุภิญญา เถาทอง

โครงการ English Camp นางสาวอรอุมา เสือนาค / /

โครงการ Mother's Day Week นางสาวอรอุมา เสือนาค / /

โครงการ พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือการแข่งขัน นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ / /

นางสาวสุภิญญา เถาทอง

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายโปรแกรม JIP

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

มาตรฐานท่ี 4 : ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างมีสติ สมเหตุผล

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 : สามารถอ่านเพ่ือการศึกษา ค้นคว้า เพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

มาตรฐานท่ี 5 : ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 : ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือการแข่งขัน นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ / /

นางสาวสุภิญญา เถาทอง

โครงการ English Day Camp at Thai Thani Art & Culture Ms.Natkristha Intarakulchai / /

Village G.2 Ms.Naruemon Sangiam  

โครงการ English Day Camp at Funarium G.2 Ms.Natkristha Intarakulchai / /

โครงการ English Day Camp at Thai Thani Art & Culture Ms.Natkristha Intarakulchai / /

Village G.2 Ms.Naruemon Sangiam  

โครงการ English Camp นางสาวอรอุมา เสือนาค / /

โครงการ English Day Camp at Funarium G.2 Ms.Natkristha Intarakulchai / /

โครงการ Mother's Day Week นางสาวอรอุมา เสือนาค / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 : ท างานอย่างมีความสุขมุ่งม่ันพัฒนางานและภูมิใจในตนเอง

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2 : สามารถปรับเข้ากับผู้อ่ืนได้

มาตรฐานท่ี 6 : ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายโปรแกรม JIP

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

บุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ังผู้ท่ีเก่ียวข้อง

โครงการ Morning Brief นางสาวสุภิญญา เถาทอง / /

นายปริญญา ผสมทรัพย์

โครงการ English Day Camp at Thai Thani Art & Culture Ms.Natkristha Intarakulchai / /

Village G.2 Ms.Naruemon Sangiam  

โครงการ English Day Camp at Suanthai Grade5 นางสาววราภรณ์ พูลสวัสด์ิ / /

นายศุภชัย สมนวล

โครงการ Valentine's Day Week นางสาววราภรณ์ พูลสวัสด์ิ / /

นางสาวสุภิญญา เถาทอง

โครงการ English Day Camp - at SPACE INSPIRIUM (Gistda) นางสาวสุภิญญา เถาทอง / /

Grade 4 นายกสินธ์ ป้อมเกิดแสง

โครงการ English Day Camp at Funarium G.2 Ms.Natkristha Intarakulchai / /

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายโปรแกรม JIP

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

ด้านการสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานท่ี 13 : สถานศึกษามีความพร้อม และ บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

ตัวบ่งช้ีท่ี 13.1 : มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ Valentine's Day Week นางสาววราภรณ์ พูลสวัสด์ิ / /

นางสาวสุภิญญา เถาทอง

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายโปรแกรม JIP

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มาตรฐานท่ี 15 : การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นท่ีก าหนด

ตัวบ่งช้ีท่ี 15.1 : จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ LIP Go Abroad นายนภนต์ จุสมใจ / /

โครงการ GAT Success for LIP นายนภนต์ จุสมใจ / /

โครงการ English Camp for LIP นายนภนต์ จุสมใจ / /

โครงการ วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ นายนภนต์ จุสมใจ / /

(Placement Test for LIP)

โครงการ LIP Go Abroad นายนภนต์ จุสมใจ / /

โครงการ English Summer Camp for LIP นายนภนต์ จุสมใจ / /

โครงการ English Trip for LIP นายนภนต์ จุสมใจ / /

โครงการ English Camp for LIP นายนภนต์ จุสมใจ / /

มาตรฐานท่ี 1 : ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 : ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ

มาตรฐานท่ี 3 : ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 : มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และเสนอผลงาน

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 : ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในและนอกสถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

ด้านคุณภาพผู้เรียน

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายโปรแกรม LIP
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ นายนภนต์ จุสมใจ / /

(Placement Test for LIP)

โครงการ LIP Go Abroad นายนภนต์ จุสมใจ / /

โครงการ English Summer Camp for LIP นายนภนต์ จุสมใจ / /

โครงการ English Trip for LIP นายนภนต์ จุสมใจ / /

โครงการ LIP Go Abroad นายนภนต์ จุสมใจ / /

โครงการ English Camp for LIP นายนภนต์ จุสมใจ / /

โครงการ วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ นายนภนต์ จุสมใจ / /

(Placement Test for LIP)

โครงการ LIP Go Abroad นายนภนต์ จุสมใจ / /

โครงการ English Summer Camp for LIP นายนภนต์ จุสมใจ / /

โครงการ English Trip for LIP นายนภนต์ จุสมใจ / /

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายโปรแกรม LIP

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

มาตรฐานท่ี 4 : ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างมีสติ สมเหตุผล

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 : สามารถอ่านเพ่ือการศึกษา ค้นคว้า เพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

มาตรฐานท่ี 6 : ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 : ท างานอย่างมีความสุขมุ่งม่ันพัฒนางานและภูมิใจในตนเอง
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ English Camp for LIP นายนภนต์ จุสมใจ / /

โครงการ วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ นายนภนต์ จุสมใจ / /

(Placement Test for LIP)

โครงการ LIP Go Abroad นายนภนต์ จุสมใจ / /

โครงการ English Summer Camp for LIP นายนภนต์ จุสมใจ / /

โครงการ English Trip for LIP นายนภนต์ จุสมใจ / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2 : สามารถปรับเข้ากับผู้อ่ืนได้

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายโปรแกรม LIP

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SAM CAMP นางชลดา ศรารัชต์ / /

โครงการ SAM GO ABROAD นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสด์ิ / /

โครงการ Cubic Creative Camp นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสด์ิ / /

โครงการ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์เบ้ืองต้น นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์เบ้ืองต้น นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SAM CAMP นางชลดา ศรารัชต์ / /

โครงการ SAM GO ABROAD นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสด์ิ / /

โครงการ Cubic Creative Camp นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสด์ิ / /

โครงการ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์เบ้ืองต้น นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์เบ้ืองต้น นายรัฐพล กัลพล / /

ด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานท่ี 3 : ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 : มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และเสนอผลงาน

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 : ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในและนอกสถานศึกษา

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายโปรแกรม SAM

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SAM CAMP นางชลดา ศรารัชต์ / /

โครงการ SAM GO ABROAD นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสด์ิ / /

โครงการ Cubic Creative Camp นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสด์ิ / /

โครงการ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์เบ้ืองต้น นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์เบ้ืองต้น นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SAM CAMP นางชลดา ศรารัชต์ / /

โครงการ SAM GO ABROAD นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสด์ิ / /

โครงการ Cubic Creative Camp นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสด์ิ / /

โครงการ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์เบ้ืองต้น นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์เบ้ืองต้น นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SAM CAMP นางชลดา ศรารัชต์ / /

โครงการ SAM GO ABROAD นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสด์ิ / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 : สามารถอ่านเพ่ือการศึกษา ค้นคว้า เพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

มาตรฐานท่ี 6 : ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 : ท างานอย่างมีความสุขมุ่งม่ันพัฒนางานและภูมิใจในตนเอง

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2 : สามารถปรับเข้ากับผู้อ่ืนได้

มาตรฐานท่ี 4 : ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างมีสติ สมเหตุผล

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายโปรแกรม SAM

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ Cubic Creative Camp นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสด์ิ / /

โครงการ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์เบ้ืองต้น นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์เบ้ืองต้น นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SAM CAMP นางชลดา ศรารัชต์ / /

โครงการ SAM GO ABROAD นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสด์ิ / /

โครงการ Cubic Creative Camp นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสด์ิ / /

โครงการ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์เบ้ืองต้น นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์เบ้ืองต้น นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SAM CAMP นางชลดา ศรารัชต์ / /

โครงการ SAM GO ABROAD นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสด์ิ / /

โครงการ Cubic Creative Camp นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสด์ิ / /

มาตรฐานท่ี 10 : สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

ตัวบ่งช้ีท่ี 10.3 : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มาตรฐานท่ี 15 : การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นท่ีก าหนด

ตัวบ่งช้ีท่ี 15.1 : จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

ด้านการจัดการศึกษา

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายโปรแกรม SAM

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์เบ้ืองต้น นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์เบ้ืองต้น นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SAM CAMP นางชลดา ศรารัชต์ / /

โครงการ SAM GO ABROAD นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสด์ิ / /

โครงการ Cubic Creative Camp นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสด์ิ / /

โครงการ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์เบ้ืองต้น นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์เบ้ืองต้น นายรัฐพล กัลพล / /

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายโปรแกรม SAM

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

ด้านมาตรการส่งเสริม

มาตรฐานท่ี 16 : การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูป การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน

ตัวบ่งช้ีท่ี 16.1 : จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ พัฒนาทักษะภาษาและภาวะผู้น าส าหรับเยาวชน นางสาวณฐมน กีรติโชติกูล / /

Appalachian State University Youth Language and

Leadership Academy ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

โครงการ พัฒนาทักษะภาษาและภาวะผู้น าส าหรับเยาวชน นางสาวณฐมน กีรติโชติกูล / /

Appalachian State University Youth Language and

Leadership Academy ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

โครงการ พัฒนาทักษะภาษาและภาวะผู้น าส าหรับเยาวชน นางสาวณฐมน กีรติโชติกูล / /

Appalachian State University Youth Language and

Leadership Academy ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2 : สามารถปรับเข้ากับผู้อ่ืนได้

มาตรฐานท่ี 1 : ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 : ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ

มาตรฐานท่ี 3 : ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 : ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในและนอกสถานศึกษา

มาตรฐานท่ี 6 : ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

ด้านคุณภาพผู้เรียน

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ New Foreign Staff Orientation ปฐมนิเทศบุคคลากรใหม่ นางสาวณฐมน กีรติโชติกูล / /

ส าหรับลูกจ้างชาวต่างประเทศ

โครงการ Classroom Research Training for Foreign Staff นางสาวณฐมน กีรติโชติกูล / /

โครงการ Appalachian International Student Teaching Program นางสาวณฐมน กีรติโชติกูล / /

โครงการ พัฒนาทักษะภาษาและภาวะผู้น าส าหรับเยาวชน นางสาวณฐมน กีรติโชติกูล / /

Appalachian State University Youth Language and

Leadership Academy ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

มาตรฐานท่ี 14 : สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ตัวบ่งช้ีท่ี 14.1 : มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง

ด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานท่ี 8 : ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.4 : ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ

ด้านการสังคมแห่งการเรียนรู้

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ บริการวิชาการ STLC Conversation Course 2/2018 นางสุริยาพร โตวรรณสูตร / /

โครงการ STLC Summer Kids 2019 นางสุริยาพร โตวรรณสูตร / /

โครงการ บริการวิชาการ STLC Conversation Course 1/2019 นางสุริยาพร โตวรรณสูตร / /

ด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานท่ี 3 : ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 : ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในและนอกสถานศึกษา

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



87

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ ทุนอุดหนุนส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยทางการศึกษา นายศุภชัย สมนวล / /

(ช่วงท่ี 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โครงการ ทุนส่งเสริมและพัฒนาผลงานทางวิชาการ นายศุภชัย สมนวล / /

(ช่วงท่ี 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โครงการ พัฒนาคุณภาพงานวิจัย นายศุภชัย สมนวล / /

(ช่วงท่ี 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โครงการ พัฒนาผลงานวิจัยในช้ันเรียน นายศุภชัย สมนวล / /

(ช่วงท่ี 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โครงการ ทุนอุดหนุนการน าเสนอผลงานวิจัย นายศุภชัย สมนวล / /

(ช่วงท่ี 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โครงการ พัฒนาผลงานวิจัยในช้ันเรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤทธ์ิ วัฒนภู / /

(ช่วงท่ี 2 ต้ังแต่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2562)

มาตรฐานท่ี 7 : ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1 : ประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

ด้านการจัดการศึกษา

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและต ารา



88

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ พัฒนาผลงานวิจัยในช้ันเรียน นายศุภชัย สมนวล / /

(ช่วงท่ี 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โครงการ ทุนอุดหนุนส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยทางการศึกษา นายศุภชัย สมนวล / /

(ช่วงท่ี 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โครงการ พัฒนาคุณภาพงานวิจัย นายศุภชัย สมนวล / /

(ช่วงท่ี 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โครงการ ทุนส่งเสริมและพัฒนาผลงานทางวิชาการ นายศุภชัย สมนวล / /

(ช่วงท่ี 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โครงการ ทุนอุดหนุนการน าเสนอผลงานวิจัย นายศุภชัย สมนวล / /

(ช่วงท่ี 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

โครงการ พัฒนาผลงานวิจัยในช้ันเรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤทธ์ิ วัฒนภู / /

(ช่วงท่ี 2 ต้ังแต่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2562)

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2 : กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและต ารา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



89

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ วันสุนทรภู่ นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์ / /

ผศ.ดร.ระพิน ชูช่ืน

โครงการ วันภาษาไทยแห่งชาติ นางสาวจีรสุดา เปล่ียนสมัย / /

นางอรวรรณ รักนาย

โครงการ ทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ / /

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5

โครงการ วันสุนทรภู่ นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์ / /

ผศ.ดร.ระพิน ชูช่ืน

โครงการ วันภาษาไทยแห่งชาติ นางสาวจีรสุดา เปล่ียนสมัย / /

นางอรวรรณ รักนาย

มาตรฐานท่ี 1 : ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 : ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ

มาตรฐานท่ี 3 : ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 : มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และเสนอผลงาน

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

ด้านคุณภาพผู้เรียน

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ เสริมทักษะการคิดภาษาไทย นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ / /

โครงการ วันสุนทรภู่ นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์ / /

ผศ.ดร.ระพิน ชูช่ืน

โครงการ วันภาษาไทยแห่งชาติ นางสาวจีรสุดา เปล่ียนสมัย / /

นางอรวรรณ รักนาย

โครงการ เสริมทักษะการคิดภาษาไทย นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ / /

โครงการ ทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ / /

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5

โครงการ วันสุนทรภู่ นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์ / /

ผศ.ดร.ระพิน ชูช่ืน

โครงการ วันภาษาไทยแห่งชาติ นางสาวจีรสุดา เปล่ียนสมัย / /

นางอรวรรณ รักนาย

มาตรฐานท่ี 4 : ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างมีสติ สมเหตุผล

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 : สามารถอ่านเพ่ือการศึกษา ค้นคว้า เพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 : ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในและนอกสถานศึกษา

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



91

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ เสริมทักษะการคิดภาษาไทย นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ / /

โครงการ วันสุนทรภู่ นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์ / /

ผศ.ดร.ระพิน ชูช่ืน

โครงการ วันภาษาไทยแห่งชาติ นางสาวจีรสุดา เปล่ียนสมัย / /

นางอรวรรณ รักนาย

โครงการ วันสุนทรภู่ นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์ / /

ผศ.ดร.ระพิน ชูช่ืน

โครงการ วันภาษาไทยแห่งชาติ นางสาวจีรสุดา เปล่ียนสมัย / /

นางอรวรรณ รักนาย

โครงการ วันสุนทรภู่ นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์ / /

ผศ.ดร.ระพิน ชูช่ืน

โครงการ วันภาษาไทยแห่งชาติ นางสาวจีรสุดา เปล่ียนสมัย / /

นางอรวรรณ รักนาย

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 : สามารถจับประเด็นส าคัญ ล าดับเหตุการณ์จากการอ่านส่ือท่ีความซับซ้อน

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.3 : สามารถวิเคราะห์ ส่ิงท่ีผู้เขียนต้องการส่ือสารกับผู้อ่านและสามารถวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะในแง่มุมต่าง ๆ

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.4 : สามารถประเมินความน่าเช่ือถือ คุณค่า แนวคิดท่ีได้จากส่ิงท่ีอ่านอย่างหลากหลาย

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



92

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ เสริมทักษะการคิดภาษาไทย นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ / /

โครงการ วันสุนทรภู่ นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์ / /

ผศ.ดร.ระพิน ชูช่ืน

โครงการ วันภาษาไทยแห่งชาติ นางสาวจีรสุดา เปล่ียนสมัย / /

นางอรวรรณ รักนาย

โครงการ วันสุนทรภู่ นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์ / /

ผศ.ดร.ระพิน ชูช่ืน

โครงการ วันภาษาไทยแห่งชาติ นางสาวจีรสุดา เปล่ียนสมัย / /

นางอรวรรณ รักนาย

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

มาตรฐานท่ี 5 : ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 : ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานท่ี 6 : ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 : ท างานอย่างมีความสุขมุ่งม่ันพัฒนางานและภูมิใจในตนเอง

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2 : สามารถปรับเข้ากับผู้อ่ืนได้
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ วันสุนทรภู่ นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์ / /

ผศ.ดร.ระพิน ชูช่ืน

โครงการ วันภาษาไทยแห่งชาติ นางสาวจีรสุดา เปล่ียนสมัย / /

นางอรวรรณ รักนาย

โครงการ วันสุนทรภู่ นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์ / /

ผศ.ดร.ระพิน ชูช่ืน

โครงการ วันภาษาไทยแห่งชาติ นางสาวจีรสุดา เปล่ียนสมัย / /

นางอรวรรณ รักนาย

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มาตรฐานท่ี 15 : การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นท่ีก าหนด

ตัวบ่งช้ีท่ี 15.1 : จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

ตัวบ่งช้ีท่ี 15.2 : ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ บริการวิชาการแก่สังคม ค่ายคณิตศาสตร์บูรณาการ STEM นางสาวพาวา พงษ์พันธ์ุ / /

กับแหล่งการเรียนรู้ในท้องถ่ิน

โครงการ ค่ายคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ คัดเลือกและเตรียมความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ของ นางสาวรุ่งอรุณ บุญพยุง / /

นักเรียนระดับประถมศึกษา สู่การแข่งขัน

โครงการ บริการวิชาการแก่สังคม ค่ายคณิตศาสตร์บูรณาการ STEM นางสาวพาวา พงษ์พันธ์ุ / /

กับแหล่งการเรียนรู้ในท้องถ่ิน

โครงการ ค่ายคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 นายรัฐพล กัลพล / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 : ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในและนอกสถานศึกษา

มาตรฐานท่ี 4 : ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างมีสติ สมเหตุผล

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 : สามารถอ่านเพ่ือการศึกษา ค้นคว้า เพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

ด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานท่ี 1 : ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 : ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ

มาตรฐานท่ี 3 : ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 : มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และเสนอผลงาน

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ บริการวิชาการแก่สังคม ค่ายคณิตศาสตร์บูรณาการ STEM นางสาวพาวา พงษ์พันธ์ุ / /

กับแหล่งการเรียนรู้ในท้องถ่ิน

โครงการ ค่ายคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ บริการวิชาการแก่สังคม ค่ายคณิตศาสตร์บูรณาการ STEM นางสาวพาวา พงษ์พันธ์ุ / /

กับแหล่งการเรียนรู้ในท้องถ่ิน

โครงการ ค่ายคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ บริการวิชาการแก่สังคม ค่ายคณิตศาสตร์บูรณาการ STEM นางสาวพาวา พงษ์พันธ์ุ / /

กับแหล่งการเรียนรู้ในท้องถ่ิน

โครงการ ค่ายคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ บริการวิชาการแก่สังคม ค่ายคณิตศาสตร์บูรณาการ STEM นางสาวพาวา พงษ์พันธ์ุ / /

กับแหล่งการเรียนรู้ในท้องถ่ิน

โครงการ ค่ายคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 นายรัฐพล กัลพล / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.4 : สามารถประเมินความน่าเช่ือถือ คุณค่า แนวคิดท่ีได้จากส่ิงท่ีอ่านอย่างหลากหลาย

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.5 : สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง สรุปโดยมีข้อมูลอธิบาย สนับสนุน อย่างเพียงพอและสมเหตุสมผล

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 : สามารถจับประเด็นส าคัญ ล าดับเหตุการณ์จากการอ่านส่ือท่ีความซับซ้อน

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.3 : สามารถวิเคราะห์ ส่ิงท่ีผู้เขียนต้องการส่ือสารกับผู้อ่านและสามารถวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะในแง่มุมต่าง ๆ

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ บริการวิชาการแก่สังคม ค่ายคณิตศาสตร์บูรณาการ STEM นางสาวพาวา พงษ์พันธ์ุ / /

กับแหล่งการเรียนรู้ในท้องถ่ิน

โครงการ บริการวิชาการแก่สังคม ค่ายคณิตศาสตร์บูรณาการ STEM นางสาวพาวา พงษ์พันธ์ุ / /

กับแหล่งการเรียนรู้ในท้องถ่ิน

โครงการ ค่ายคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 นายรัฐพล กัลพล / /

โครงการ บริการวิชาการแก่สังคม ค่ายคณิตศาสตร์บูรณาการ STEM นางสาวพาวา พงษ์พันธ์ุ / /

กับแหล่งการเรียนรู้ในท้องถ่ิน

มาตรฐานท่ี 6 : ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 : ท างานอย่างมีความสุขมุ่งม่ันพัฒนางานและภูมิใจในตนเอง

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2 : สามารถปรับเข้ากับผู้อ่ืนได้

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

กิจกรรม แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา นางสาวจุรีย์ นวเมธาพงศ์ / /

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก คร้ังท่ี 35

กิจกรรม แข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ คร้ังท่ี 14 นางสาวจุรีย์ นวเมธาพงศ์ / /

นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง

โครงการ ทัศนศึกษาด้านวิชาการ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง / /

โครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ นายคงศักด์ิ วัฒนะโชติ / /

โครงการ บริการวิชาการแก่สังคม ค่ายทักษะกระบวนการทาง นายคงศักด์ิ วัฒนะโชติ / /

วิทยาศาสตร์ นางสาวส าเนา ยอดย่ิง

โครงการ ค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นางสาวจุรีย์ นวเมธาพงศ์ / /

โครงการ Biodiversity camp นางสาวส าเนา ยอดย่ิง / /

โครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ นายคงศักด์ิ วัฒนะโชติ / /

ด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานท่ี 3 : ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 : ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในและนอกสถานศึกษา

มาตรฐานท่ี 4 : ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างมีสติ สมเหตุผล

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 : สามารถอ่านเพ่ือการศึกษา ค้นคว้า เพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ บริการวิชาการแก่สังคม ค่ายทักษะกระบวนการทาง นายคงศักด์ิ วัฒนะโชติ / /

วิทยาศาสตร์ นางสาวส าเนา ยอดย่ิง

โครงการ ค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นางสาวจุรีย์ นวเมธาพงศ์ / /

โครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ นายคงศักด์ิ วัฒนะโชติ / /

โครงการ บริการวิชาการแก่สังคม ค่ายทักษะกระบวนการทาง นายคงศักด์ิ วัฒนะโชติ / /

วิทยาศาสตร์ นางสาวส าเนา ยอดย่ิง

โครงการ ค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นางสาวจุรีย์ นวเมธาพงศ์ / /

โครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ นายคงศักด์ิ วัฒนะโชติ / /

โครงการ บริการวิชาการแก่สังคม ค่ายทักษะกระบวนการทาง นายคงศักด์ิ วัฒนะโชติ / /

วิทยาศาสตร์ นางสาวส าเนา ยอดย่ิง

โครงการ ค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นางสาวจุรีย์ นวเมธาพงศ์ / /

โครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ นายคงศักด์ิ วัฒนะโชติ / /

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 : สามารถจับประเด็นส าคัญ ล าดับเหตุการณ์จากการอ่านส่ือท่ีความซับซ้อน

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.3 : สามารถวิเคราะห์ ส่ิงท่ีผู้เขียนต้องการส่ือสารกับผู้อ่านและสามารถวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะในแง่มุมต่าง ๆ

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.5 : สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง สรุปโดยมีข้อมูลอธิบาย สนับสนุน อย่างเพียงพอและสมเหตุสมผล
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บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ บริการวิชาการแก่สังคม ค่ายทักษะกระบวนการทาง นายคงศักด์ิ วัฒนะโชติ / /

วิทยาศาสตร์ นางสาวส าเนา ยอดย่ิง

โครงการ ค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นางสาวจุรีย์ นวเมธาพงศ์ / /

โครงการ พฤกษาดาราศาสตร์ นางมันทนา เมฆิยานนท์ / /

ตัวบ่งช้ีท่ี 15.1 : จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มาตรฐานท่ี 15 : การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



100

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ งามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต ระดับมัธยมศึกษา นางสาวอธิพร มากพูน / /

โครงการ งามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต ระดับประถมศึกษา นางสาวอรัญญา เซียวประเสริฐ / /

โครงการ ทัศนาศึกษาด้านวิชาการ นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์ / /

ผศ.อิทธิเดช น้อยไม้

โครงการ งามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต ระดับมัธยมศึกษา นางสาวอธิพร มากพูน / /

โครงการ งามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต ระดับประถมศึกษา นางสาวอรัญญา เซียวประเสริฐ / /

โครงการ ทัศนาศึกษาด้านวิชาการ นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์ / /

ผศ.อิทธิเดช น้อยไม้

โครงการ สังคมวัฒนธรรมสัญจร นายธราพงษ์ การกระโทก / /

โครงการ หล่อเทียนจ าน าพรรษา นางสาวศุภรัศม์ิ วิภักดีรัตนมณี / /

ด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานท่ี 2 : ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 : ผู้เรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 : ผู้เรียนเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 : ผู้เรียนมีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



101

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ ทัศนาศึกษาด้านวิชาการ นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์ / /

ผศ.อิทธิเดช น้อยไม้

โครงการ สังคมวัฒนธรรมสัญจร นายธราพงษ์ การกระโทก / /

โครงการ หล่อเทียนจ าน าพรรษา นางสาวศุภรัศม์ิ วิภักดีรัตนมณี / /

โครงการ ทัศนาศึกษาด้านวิชาการ นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์ / /

ผศ.อิทธิเดช น้อยไม้

โครงการ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 นางสาววรธมน ภาวิณีวณิช / /

โครงการ "Social Award" สู่ความเป็นเลิศทางสังคม ปี 2562 นายสุทัศน์ ค าเอ่ียมเอก / /

โครงการ "Social Award" สู่ความเป็นเลิศทางสังคม ปี 2562 นายสุทัศน์ ค าเอ่ียมเอก / /

โครงการ "Social Award" สู่ความเป็นเลิศทางสังคม ปี 2562 นายสุทัศน์ ค าเอ่ียมเอก / /

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.4 : สามารถประเมินความน่าเช่ือถือ คุณค่า แนวคิดท่ีได้จากส่ิงท่ีอ่านอย่างหลากหลาย

มาตรฐานท่ี 3 : ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 : ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในและนอกสถานศึกษา

มาตรฐานท่ี 4 : ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างมีสติ สมเหตุผล

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 : สามารถจับประเด็นส าคัญ ล าดับเหตุการณ์จากการอ่านส่ือท่ีความซับซ้อน

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.3 : สามารถวิเคราะห์ ส่ิงท่ีผู้เขียนต้องการส่ือสารกับผู้อ่านและสามารถวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะในแง่มุมต่าง ๆ



102

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

กิจกรรม กิจกรรมน านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ นางสาววรธมน ภาวิณีวณิช / /

ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ นายอภิชาติ คามีศักด์ิ

กิจกรรม กิจกรรมน านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ นายอภิชาติ คามีศักด์ิ / /

เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ คร้ังท่ี 11 นางสาววรธมน ภาวิณีวณิช

โครงการ สังคมวัฒนธรรมสัญจร นายธราพงษ์ การกระโทก / /

โครงการ "Social Award" สู่ความเป็นเลิศทางสังคม ปี 2562 นายสุทัศน์ ค าเอ่ียมเอก / /

โครงการ ทัศนาศึกษาด้านวิชาการ นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์ / /

นายอิทธิเดช น้อยไม้

มาตรฐานท่ี 5 : ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 : ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานท่ี 6 : ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2 : สามารถปรับเข้ากับผู้อ่ืนได้

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



103

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

บุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ังผู้ท่ีเก่ียวข้อง

โครงการ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 นางสาววรธมน ภาวิณีวณิช / /

ด้านการสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานท่ี 13 : สถานศึกษามีความพร้อม และ บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

ตัวบ่งช้ีท่ี 13.1 : มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



104

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ วิจิตรแพรพรรณสร้างสรรค์งานศิลป์ นางสาวธีรนันท์ ชูเชิด / /

โครงการ ทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม นางสาวธีรนันท์ ชูเชิด / /

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6

โครงการ ทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม นางสาวธีรนันท์ ชูเชิด / /

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6

โครงการ ทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม นางสาวธีรนันท์ ชูเชิด / /

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2 : สามารถปรับเข้ากับผู้อ่ืนได้

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มาตรฐานท่ี 15 : การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นท่ีก าหนด

ตัวบ่งช้ีท่ี 15.1 : จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

มาตรฐานท่ี 1 : ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 : ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ

มาตรฐานท่ี 3 : ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 : ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในและนอกสถานศึกษา

มาตรฐานท่ี 6 : ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

ด้านคุณภาพผู้เรียน

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ



105

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ จัดแข่งขันแฮนด์บอลพิบูลบ าเพ็ญอินวิเตช่ัน คร้ังท่ี 2 นายกิตติวุฒิ อังคะนาวิน / /

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มาตรฐานท่ี 15 : การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นท่ีก าหนด

ตัวบ่งช้ีท่ี 15.1 : จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



106

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ ทัศนศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 นางสาวนฤมล ป่ินวิศุทธ์ิ / /

นายกิตติภัฎ วงค์กระโซ่

โครงการ ทัศนศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 นางสาวนฤมล ป่ินวิศุทธ์ิ / /

นายกิตติภัฎ วงค์กระโซ่

โครงการ ทัศนศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 นางสาวนฤมล ป่ินวิศุทธ์ิ / /

นายกิตติภัฎ วงค์กระโซ่

โครงการ ทัศนศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 นางสาวนฤมล ป่ินวิศุทธ์ิ / /

นายกิตติภัฎ วงค์กระโซ่

มาตรฐานท่ี 6 : ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 : ท างานอย่างมีความสุขมุ่งม่ันพัฒนางานและภูมิใจในตนเอง

มาตรฐานท่ี 3 : ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 : มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และเสนอผลงาน

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 : ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในและนอกสถานศึกษา

มาตรฐานท่ี 4 : ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างมีสติ สมเหตุผล

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 : สามารถอ่านเพ่ือการศึกษา ค้นคว้า เพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

ด้านคุณภาพผู้เรียน

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ



107

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ ทัศนศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 นางสาวนฤมล ป่ินวิศุทธ์ิ / /

นายกิตติภัฎ วงค์กระโซ่

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2 : สามารถปรับเข้ากับผู้อ่ืนได้

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



108

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ ทัศนาศึกษาด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางสาวจิรนุช ขาวเมืองน้อย / /

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

โครงการ ทัศนาศึกษาด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางสาวจิรนุช ขาวเมืองน้อย / /

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

โครงการ ทัศนาศึกษาด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางสาวจิรนุช ขาวเมืองน้อย / /

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

โครงการ ทัศนาศึกษาด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางสาวจิรนุช ขาวเมืองน้อย / /

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2 : สามารถปรับเข้ากับผู้อ่ืนได้

มาตรฐานท่ี 3 : ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 : มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และเสนอผลงาน

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 : ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในและนอกสถานศึกษา

มาตรฐานท่ี 6 : ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 : ท างานอย่างมีความสุขมุ่งม่ันพัฒนางานและภูมิใจในตนเอง

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

ด้านคุณภาพผู้เรียน

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ



109

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

กิจกรรม พิธีถวายราชสดุดี นายมุรธา นามพลกรัง / /

โครงการ ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ม.1-3 นางสาวเพ็ญพรรณ อภิรติวานนท์ / /

โครงการ ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ม.1-3 นางสาวเพ็ญพรรณ อภิรติวานนท์ / /

โครงการ ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ม.1-3 นางสาวเพ็ญพรรณ อภิรติวานนท์ / /

โครงการ ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ม.1-3 นางสาวเพ็ญพรรณ อภิรติวานนท์ / /

มาตรฐานท่ี 6 : ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 : ท างานอย่างมีความสุขมุ่งม่ันพัฒนางานและภูมิใจในตนเอง

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2 : สามารถปรับเข้ากับผู้อ่ืนได้

ด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานท่ี 2 : ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 : ผู้เรียนมีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

มาตรฐานท่ี 3 : ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 : ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในและนอกสถานศึกษา

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งานลูกเสือ/เนตรนารี

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน



110

บรรลุ ไม่บรรลุ เป็นไป ไม่เป็น

เป้าหมาย เป้าหมาย ตามแผน ไปตามแผน

โครงการ ค่ายผู้บ าเพ็ญประโยชน์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 2 นางสาวสญามณ รูปต่ า / /

โครงการ ค่ายพักแรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 นางสุธาสินี จันทรเฉิด / /

โครงการ ค่ายพักแรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 นางสุธาสินี จันทรเฉิด / /

โครงการ ค่ายผู้บ าเพ็ญประโยชน์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 2 นางสาวสญามณ รูปต่ า / /

โครงการ ค่ายผู้บ าเพ็ญประโยชน์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 2 นางสาวสญามณ รูปต่ า / /

โครงการ ค่ายผู้บ าเพ็ญประโยชน์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 2 นางสาวสญามณ รูปต่ า / /

มาตรฐานท่ี 6 : ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2 : สามารถปรับเข้ากับผู้อ่ืนได้

มาตรฐานท่ี 2 : ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 : ผู้เรียนเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 : ผู้เรียนมีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

มาตรฐานท่ี 3 : ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 : ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในและนอกสถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ผลจากการประเมิน

ด้านคุณภาพผู้เรียน

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งานผู้บ าเพ็ญประโยชน์


