
สวนท่ี 1  

ภาพรวมของโรงเรียนอุดมวิทยา 

 
1.  ขอมูลท่ัวไป 

 โรงเรียนอุดมวิทยา  ตั้งอยูเลขท่ี  257/1  ถนนบานดอนตูม อำเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย  
70110  โทรศัพท  0-3221-1176,  0-3220-0350  โทรสาร  0-3222-2492  E-mail  udomvithaya@gmail.com  
Website  www.udom.ac.th  สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา

เอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อท่ี  20  ไร 1 งาน  95 10
6  ตารางวา  เปดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล  ถึง  ชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 6 

     1.1  ประวัตคิวามเปนมาของโรงเรียน 

ทศวรรษท่ี 1  การเริ่มตน (2497 – 2507) 

โรงเรียนอุดมวิทยา  เปนโรงเรียนเอกชน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  
กระทรวงศึกษาธิการ  กอต้ังข้ึนโดยนายประสทิธิ์  ชัยเจริญ  ไดรับอนุญาตใหเปดทำการสอนไดตั้งแตชั้นอนุบาลปท่ี 1   
ถึงชั้นอนุบาลปท่ี 2  เม่ือวันท่ี  17  กุมภาพันธ  2497  รับนักเรียนชาย – หญิงท้ังประจำและไป – กลับ  เริ่มเปด        
ทำการสอนตั้งแตวันท่ี  19  พฤษภาคม  พ.ศ.  2497  ในระดับชั้นอนุบาลปท่ี 1  และชั้นอนุบาลปท่ี 2  รวม 4  หองเรียน  
มีนักเรียน  75  คน  ครู  5  คน  โดยมี  นายประสิทธิ์  ชัยเจริญ  เปนผูรับใบอนุญาตจัดต้ังและเปนผูจัดการ      
นางสาวสรรเสริญ  บำราศอรินทรพาย  เปนครูใหญ  อาคารเรียนเดิมเปนอาคารไม  2  ชั้น  ตั้งอยูเลขท่ี  187      
ถนนทรงพล  อำเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี 

ตอมาในป  พ.ศ.  2498  นายประสิทธิ์  ชัยเจริญ  ไดโอนกิจการใหนางสาวปราณี  วังตาล  ดำเนินการ      
เปนเจาของ 

ปการศึกษา  2499  ไดขออนุญาตเปดชั้นเรียนเพ่ิม  ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  
และแตงตั้งนายวิสุทธิ์  กาญจนสินธุ  เปนครูใหญ  จนถึงป  พ.ศ.  2501  นายวิสุทธิ์  กาญจนสินธุ  ไดลาออก          
จึงแตงตั้งนางสาวรัตนา  มุงหมาย  เปนครูใหญแทนสืบมา 

ปการศึกษา  2502  นางสาวปราณี  วังตาล  ไดโอนกิจการใหนายอุดม  วังตาล  ดำเนินการเปนผูรับ
ใบอนุญาตจัดตั้ง  และแตงตั้งนางวิไลวรรณ  วังตาล  เปนผูจัดการ  จนกระท่ัง  พ.ศ.  2506  นางสาวรัตนา  มุงหมาย      
ไดลาออกจากตำแหนงครูใหญ  จึงแตงตั้งนางวิไลวรรณ  วังตาล  เปนครูใหญแทน 

เนื่องจากจำนวนนักเรียนไดเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว  สถานท่ีเดิมคับแคบและอาคารเรียนไมเพียงพอ  ในป              
พ.ศ.  2507  จึงไดยายโรงเรียนจากท่ีเดิมมาตั้งในท่ีปจจุบัน  ณ  เลขท่ี  257/1  ถนนบานดอนตูม  อำเภอบานโปง  
จังหวัดราชบุรี  มีเนื้อท่ี  12  ไร  3  งาน  หางจากสถานท่ีเดิมประมาณ  500  เมตร  มีอาคารเรียนเปนตึกชั้นเดียว      
2  หลัง  กับตึก  2  ชั้น  1  หลัง  อาคารหอประชุม  1  หลัง 

ทศวรรษท่ี 2  การสรางรากฐานท่ีเขมแข็ง (2508 – 2517) 

 โรงเรียนไดรับการรับรองวิทยฐานะเทียบเทาโรงเรียนรัฐบาล ต้ังแตชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 4  ในป
พุทธศักราช  2509  และไดดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนจนเปนท่ียอมรับของผูปกครอง 
 ในปพุทธศักราช 2510 โรงเรียนไดขยายชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 และขยายเพ่ิมระดับชั้นทุกปจนถึง     
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 7 ในปพุทธศักราช 2512 และไดการรับรองวิทยฐานะจนถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี 7 เชนกัน      
เม่ือจำนวนนักเรียนเพ่ิมข้ึนทุกป โรงเรียนจึงสรางอาคารเรียนใหมอีก 1 หลัง ในปพุทธศักราช 2512 เปนอาคาร 3 ชั้น 
เรียกวา อาคาร 4 มีท้ังหมด 16 หองเรียน เพ่ือรองรับจำนวนนักเรียนท่ีเพ่ิมมากข้ึน 



ทศวรรษท่ี 3  การพัฒนา (2518 – 2527) 

 ดวยความเอาใจใสของนักเรียนอยางใกลชิด ตลอดจนมุงเนนการพัฒนาวิชาการอยางตอเนื่อง ทำให           

โรงเรียนอุดมวิทยาเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ผูปกครองใหความไววางใจบุตรหลานมาเรียนเพ่ิมข้ึนทุกป  ไมเพียงแต    

จะรับนักเรียนในบานโปงเทานั้น นักเรียนจากบริเวณจังหวัดใกลเคียง อาทิ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ 

และอ่ืนๆ ก็ไดมาเรียนท่ีนี่เชนกัน 

 จากการท่ีนักเรียนซ่ึงจบการศึกษาไปแลว  ไดสรางชื่อเสียงทางดานวิชาการ  เม่ือไปศึกษาตอในสถานศึกษา

ระดับมัธยม  สงผลใหเกิดความเชื่อม่ันในหมูผูปกครองอยางมาก และเม่ือโรงเรียนไมสามารถรองรับจำนวนนักเรียนท่ี

ตองการมาเรียนท่ีนี่ทุกคน  จึงเปนท่ีทราบกันวา เม่ือเปดรับสมัครนักเรียนใหม แตละปผูปกครองจะตองมารอสมัคร

เรียนแตเชาตรู เพ่ือท่ีจะไดสามารถเขาเรียนในโรงเรียนอุดมวิทยาได  เพราะนโยบายของโรงเรียนไมเนนการสอบเขา 

 ความมุงม่ันของผูบริหาร และการเอาจริงเอาจังในการจัดการเรียนการสอนของคณะครูท่ีตองการใหนักเรียน

ไดรับความรูเต็มศักยภาพ อีกท้ังอบรมใหเปนคนท่ีมีคุณธรรมนั้น  ไดผลจนเปนท่ีประจักษแกผูปกครองและชุมชน  

สงผลใหโรงเรียนอุดมวิทยามีการขยายอาคารเรียนใน 2 ป ถัดมา 

ทศวรรษท่ี 4  ช่ืนชมกับผลงานพัฒนา (2528 – 2537) 

 ในปพุทธศักราช  2529 โรงเรียนอุดมวิทยาไดขยายหองเรียนเพ่ิมข้ึน โดยตอเติมอาคาร 2 และอาคาร 3      

จากชั้นเดียวเปนอาคาร 2 ชั้น มีหองเรียนอนุบาลเพ่ิมข้ึนอีก 8 หองเรียน พรอมท้ังปรับปรุงหองสมุดใหม โดยยาย      

มาอยูท่ีอาคารอำนวยการ มีพ้ืนท่ี 200 ตารางเมตร ทำใหสามารถรองรับจำนวนนักเรียนท่ีมาใชหองสมุดไดมากข้ึน 

 โรงเรียนอุดมวิทยาไดพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานท่ีดีข้ึน จึงเห็นความสำคัญของหองประกอบ      

การเรียนการสอนท่ีจะชวยในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน ในปพุทธศักราช  2532 จึงไดสรางอาคารอนุสรณ 36 ป 

เปนอาคาร 4 ชั้น ชั้นลางเปนหองโถงอเนกประสงค ชั้น 2 ถึงชั้น 4 เปนหองเรียนและหองประกอบ อาทิ หองปฏิบัติการ 

วิทยาศาสตร หองปฏิบัติการทางภาษา หองโสตทัศนศึกษา และหองโสตทัศนูปกรณ เปนตน 

 นอกจากจะพัฒนาการจัดการศึกษาแลว โรงเรียนอุดมวิทยายังเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบ        

การบริหารโรงเรยีน ในปการศึกษา  2534 จึงไดปรับปรุงระบบบริหาร โดยวางโครงสรางการบริหารเปน 8 ฝาย ไดแก  

ฝายปรัชญานโยบายและแผน ฝายวิชาการ ฝายกิจการนักเรียน ฝายอาคารสถานท่ีและบริการ ฝายความสัมพันธกับชุมชน 

ฝายธุรการและการเงิน และฝายประสิทธิผลของโรงเรียน เพ่ือเปดโอกาสใหครูทุกคนเขามามีสวนรวมในการบริหาร

โรงเรียน 

 ในปการศึกษา  2537 ไดปรับปรุงโครงสรางการบริหารอีกครั้ง โดยแบงโครงสรางการบริหารออกเปน  6  ฝาย 

ไดแก ฝายวิชาการ ฝายกิจการนักเรียน ฝายอาคารสถานท่ีและบริการ ฝายบุคลากร ฝายความสัมพันธกับชุมชน  และ

ฝายธุรการและการเงิน เพ่ือความมีประสิทธิภาพในการบริหาร 

 และในปเดียวกันโรงเรียนอุดมวิทยาไดสรางอาคารเรียนอีก 1 หลัง ชื่อวา อาคารสิริวิไล เปนอาคารเรียน  4  ชั้น  

ชั้นลางเปนหองโถงอเนกประสงค ชั้น 2 ถึงชั้น 4 เปนหองเรียนและหองประกอบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร      

ชั้นดาดฟาเปนหองอเนกประสงค 

 ในปการศึกษา 2537 ไดนำระบบคอมพิวเตอรมาใชในงานธุรการและการเงิน เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพ    

ในการบริหาร 



ทศวรรษท่ี 5  มุงสูสังคมของศตวรรษท่ี 21 (2538 – 2547) 

 โรงเรียนอุดมวิทยาไดกาวสูทศวรรษท่ี 5 พรอมกับการท่ีโลกเขาสูศตวรรษท่ี 21  ดังนั้นโรงเรียนจึงไดจัด     

การเรียนการสอนคอมพิวเตอรในหลักสูตรการสอนของโรงเรียน โดยเริ่มตั้งแตระดับชั้นอนุบาล 3 ถึง ชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 6 ในปการศึกษา 2538 เพ่ือเปนการเตรียมนักเรียนสูยุค Information Technology (IT)  

 โรงเรียนมีการพัฒนามุงสูการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 โดยเนน   

การพัฒนาใน 4 ดานหลัก ซ่ึงถือเปนหัวใจของการบริหารโรงเรียน เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2540 ดังนี้ 

ดานบริหาร 

 ปการศึกษา 2538 วันท่ี 6 กันยายน 2538 นายอุดม  วังตาล ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนอุดมวิทยา ไดถึงแกกรรม 

นางสาวลลิดา  วังตาล จึงไดรับการแตงตั้งเปนผูรับใบอนุญาตแทน และวันท่ี 1 พฤษภาคม 2539 นางวิไลวรรณ  วังตาล  

ไดขอลาออกจากตำแหนงผูจัดการและครูใหญ นางสาวลลิดา  วังตาล จึงไดรับการแตงตั้งเปนผูจัดการ และ       

นางสาวเจนจิรา  ศรีพิจารณ ไดรับการแตงตั้งเปนครูใหญ นางวิไลวรรณ  วังตาล และนายอดุลย  วังตาล เปนท่ีปรึกษา    

ของโรงเรียน 

โรงเรียนไดจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน โดยเริ่มต้ังแตในปการศึกษา 2542 นอกจากนั้นไดดำเนินการแตงตั้ง

คณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือการบริหารงานโดยชุมชนมีสวนรวมตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ ป พ.ศ. 2542 

 ดานการรับรองคุณภาพของสถานศึกษานั้น โรงเรียนไดมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในประจำป        

เพ่ือเปนการประเมินตนเองใหไดมาตรฐาน และพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานคณะกรรมการ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ (สมศ.) 

ดานการพัฒนาบุคลากร 

 จากพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ท่ีวาดวยการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสำคัญจึง      

นำสูการเสริมความรูใหกับครูในเรื่องของการนำนวัตกรรมการเรียนการสอน เทคนิคการสอน ตลอดจนทฤษฎี           

การเรียนรูใหมๆ เพ่ือท่ีครูจะไดนำไปประยุกตใชในการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสำคัญอยางมีประสิทธิภาพ 

 โรงเรียนยังไดสนับสนุนครูในการพัฒนาตนเอง จนครูไดรับคัดเลือกเปนครูตนแบบของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน เปนการวางรากฐานไปสูการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครู (NTQ) ในอนาคต 

ดานการพัฒนาการจัดการศึกษา 

 ในปการศึกษา 2545 โรงเรียนไดพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนเพ่ือสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา โดยมี

วิสัยทัศนของหลักสูตรสถานศึกษาของตนเองความวา “ภายในปพุทธศักราช 2555 โรงเรียนอุดมวิทยาเปนเลิศและ

เปนแหลงบริการดานวิชาการ และการวิจัยการเรียนการสอน ดานสถานท่ีและสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ดานสื่อ 

อุปกรณ  นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศใชกระบวนการจัดการเรียนการสอน  สื่อ อุปกรณ  นวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีหลากหลาย และภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญเพ่ือพัฒนาผูเรียน         

เต็มศักยภาพ 

 มุงสรางและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพกายจิตสมบูรณ รักทองถ่ินและประเทศชาติ      

มีจิตสำนึกในความเปนไทย อนุรักษสิ่งแวดลอม มีความรูความสามารถตามมาตรฐานชาติและสากล มีทักษะการคิด

สามารถแกปญหาอยางมีเหตุผล มีทักษะการทำงาน ทักษะการจัดการและทักษะการสื่อสาร สามารถสื่อสารดวย

ภาษาอังกฤษได สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถศึกษาตอและมีความรูพ้ืนฐาน       

ในการประกอบอาชีพ รูเทาทันสังคมโลก สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข” 



ดานการพัฒนาอาคารสถานท่ี 

 ในปการศึกษา 2543 ไดยายหองสมุดของโรงเรียนมาอยูท่ีอาคาร 4 ใหชื่อวา หองสมุดอุดมวังตาล มีพ้ืนท่ี 

224 ตารางเมตร และจัดทำทางเดินเทาริมสนามฟุตบอล จัดวางโตะสนามเพ่ือใหผูปกครองและนักเรียนนั่งพักผอน     

ทำใหเกิดบรรยากาศในโรงเรียนท่ีดี 

 ดวยเห็นความสำคัญของหองสมุด  ซ่ึงเปนแหลงเรียนรูท่ีสำคัญของนักเรียน ในปการศึกษา 2544 จึงได   

ขยายหองสมุดตอจากเดิม สรางเปนอาคาร 3 ชั้น โดยพ้ืนท่ีชั้นลางเปนหองสมุด มีการนำระบบคอมพิวเตอรมาใช     

กับหองสมุดในการคนหาขอมูล และหนังสือ นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบ Internet ใหคุณครูและนักเรียนไดใชคนหา

ขอมูลตางๆ ใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สวนชั้น 2 และชั้น 3 เปนหองประกอบและหองประชุม 

ทศวรรษท่ี  6   ความผสมผสานระหวางเทคโนโลยีกับวิถีความพอเพียงและการกาวสูประชาคมอาเซียน             

          (2548 – 2557) 

 จากการท่ีเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ทำใหเกิดความสะดวกสบายในชีวิตของผูคนใน

ปจจุบันมากยิ่งข้ึน ทุกๆ อยางในชีวิตลวนเก่ียวพันกับเทคโนโลยี จนทำใหวิถีชีวิตเปลี่ยนไป โดยเฉพาะเด็กรุนใหม       

ท่ีเกิดมาพรอมกับความสะดวกสบายและงายดาย โดยมีเทคโนโลยีเปนสวนประกอบ  ท่ีสำคัญ สงผลถึงกระแสวัตถุนิยม 

ท่ีผูคนถูกกระตุนใหบริโภคจนเกินความจำเปน ดังนั้น โรงเรียนจึงมีบทบาทหนาท่ีในการปลูกฝงนักเรียนใหใชชีวิตอยูใน

วิถีแหงความพอเพียง รวมถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติตามความจำเปนเทานั้น ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ระยะท่ี 3 ( พ.ศ. 2550 – 2554 ) จึงมีวิสัยทัศนวา “โรงเรียนอุดมวิทยาเปนสถาบันการศึกษาท่ีมีมาตรฐานในการบริหาร  

บุคลากรมีคุณภาพ  มีความมุงม่ัน  ในการพัฒนานักเรียนใหมีดุลยภาพท้ังดานคุณธรรมและความรูเต็มศักยภาพของ   

แตละคน บนพ้ืนฐาน  ความเปนไทย มีจิตสำนึกและมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม” 

 นอกจากนั้นในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะกาวเขาสูการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียนเต็มรูปแบบ           

ในดานการศึกษา โรงเรียนมีบทบาทในการเตรียมนักเรียนสูการเปนสมาชิกของประชาคมอาเซียน ดังนั้นแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ระยะท่ี 4 (2555 – 2557) จึงมีวิสัยทัศนวา “โรงเรียนอุดมวิทยาเปนสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและ

มาตรฐานท่ีมุงสูความเปนประชาคมอาเซียน” 

 และจากสภาพสังคมเมืองท่ีมีครอบครัวเดี่ยวมากข้ึน โรงเรียนจึงสนองความตองการของผูปกครองรุนใหม 

โดยเปดรับนักเรียนเตรียมอนุบาล ในปการศึกษา 2550 อีก 2 หองเรียน 

 ในป พ.ศ. 2554 โรงเรียนไดเริ่มดำเนินการกอสรางอาคารใหม เปนอาคารเรียนและสระวายน้ำ เพ่ือใหมี

สถานท่ีจัดกิจกรรมเพ่ิมพูนประสบการณนักเรียนไดอยางหลากหลายมากข้ึน และในปการศึกษา 2554 โรงเรียนอุดมวิทยา 

ไดเขารวมโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย เพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูและสรางเจตคติท่ีดีดาน

วิทยาศาสตรในเด็กอนุบาล ซ่ึงเปนโครงการของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และบริษัท นานมีบุคส จำกัด 

 ในป พ.ศ. 2555 โรงเรียนไดบันทึกขอตกลงความรวมมือในการจัดสอบตามโครงการ “การประเมิน

ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา” ระหวางสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษา 

 ในป พ.ศ. 2556 โรงเรียนไดบันทึกขอตกลงความรวมมือมาตรการเรงรัดคุณภาพการอานรูเรื่องและสื่อสารได 

“อานไมออก เขียนไมได ตองไมมี” ระหวางสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และสถานศึกษา 

 ในปการศึกษา 2557 โรงเรียนไดเริ่มจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติม โดยจัดใหมีโปรแกรม IEP (Intersive 

English Program) ซ่ึงใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ ตั้งแตชั้นอนุบาลปท่ี 1 

ถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สำหรับนักเรียนท่ีมีความพรอม 



ทศวรรษท่ี  7   เขาสูทศวรรษแรกของศตวรรษท่ี 21 ( 2558 – ปจจุบัน )            

 ผลจากการท่ีเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว สามารถคนควาหาความรูไดจากเทคโนโลยีสารสนเทศงายข้ึน 

นักเรียนขาดการคิดวิเคราะห โรงเรียนอุดมวิทยาจึงไดวางแผนสงเสริมผูเรียนใหมีทักษะกระบวนการคิด เพ่ิมเติมมากข้ึน 

 ในปการศึกษา 2558 เนื่องจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะท่ี 4 (พ.ศ.2555 – 2557)  ไดสิ้นสุดลง 

โรงเรียนอุดมวิทยาจึงไดจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะท่ี 5 (พ.ศ.2558 – 2560) ท่ีมีวิสัยทัศนวา “โรงเรียน

อุดมวิทยาสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการคิด ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษา มีคุณธรรม จริยธรรม  

โดยยึดคานิยมหลักของไทย มีสุขภาวะท่ีดี พัฒนาคุณภาพครูใหทันตอการเปลี่ยนแปลง มีการบริหารจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพ” 

 และในปการศึกษา 2558 โรงเรียนอุดมวิทยาไดเขารวมในบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กับสมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “โครงการพัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยี ระดับปฐมวัย โรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน” และบันทึกขอตกลง

รวมมือทางวิชาการ ระหวางสมาคมประถมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย กับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เรื่อง “โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรนำรองวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษาท่ีเนนการคิดวิเคราะห 

การแกปญหาและการนำไปใช 

 และในปการศึกษา 2559 จากการลงนามความรวมมือ “โครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตร

และวิทยาศาสตร (TEDET) ระหวางสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการจึงได  

ลงนามในแนวปฏิบัติของหนวยงานท่ีลงนามความรวมมือในโครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตร

และวิทยาศาสตร (TEDET) ระดับประถมศึกษา ประจำป 2559” ระหวางสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษา 

 และในปลายปการศึกษา 2559 หลังจากกลับจากศึกษาดูงานองคกรการกุศลขามชาติ มูลนิธิฉือจี้ท่ีไตหวัน 

โรงเรียนอุดมวิทยาไดรวมพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก       

แหงประเทศไทย สภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทยและศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) ซ่ึงเขารวมเปน 1 ใน 14 

โรงเรียนวิถีคุณธรรม ภายใตแผนงานการสนับสนุนการพัฒนาเชิงนโยบาย โดยศูนยคุณธรรมมีบทบาทเปนท่ีปรึกษาใน

การออกแบบกิจกรรมการพัฒนา การติดตามสงเสริมทีมวิทยากรและหลักสูตรตางๆ ในการพัฒนาดานคุณธรรมใหเห็น

เปนรูปธรรมความสำเร็จได และจะไดเริ่มปฏิบัติในปการศึกษา 2560 เปนตนไป 

 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนอุดมวิทยาไดพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยนำรูปแบบกิจกรรมเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูรูปแบบใหม ใชนวัตกรรมการเรียนรูแบบครบวงจรผานคอมพิวเตอร (LEARNING SOLUTION)            

ในหอง Computer LAB วิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 – 6 และนอกจากนั้นได

จัดทำหองปฏิบัติการ STEM LAB เพ่ือรองรับการเรียนการสอนโดยใชนวัตกรรม STEM ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษา  

ปท่ี 1 – 5 ท้ังนี้เพ่ือเตรียมเด็กรุน Gen Z เขาสูสังคมไทยยุค 4.0 ท่ีทุกอยางขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมเทคโนโลยี 

 ปการศึกษา 2561 เปดใชอาคารเรียนหลังใหม อาคารสิริอุดมวิทย โดยยายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

และชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 มาเรียนท่ีอาคารหลังนี้ พรอมจัดใหมีการเรียนการสอนวายน้ำในระดับชั้นอนุบาลปท่ี 2 ถึง

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โดยใชสระวายน้ำ “อุดมวิท” ซ่ึงอยูชั้นท่ี 2 ของอาคารสิริอุดมวิทย 

 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนอุดมวิทยาไดพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยนำรูปแบบการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร (Coding) และ Robotics ซ่ึงก็คือทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบระเบียบ และรูจัก

นำไปปรับใชในชีวิตประจำวันนั่นเอง โดยจัดกิจกรรมใหเด็กตั้งแตชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี 6           

เพ่ือเสริมใหเด็กมีทักษะรอบดาน พรอมเอาตัวรอดในศตวรรษท่ี 21 



 ปการศึกษา 2563 ปรับปรุงหลักสูตรโดยยกเลิกและเปลี่ยนชื่อกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เปนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเปนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่องการเปลี่ยนชื่อกลุมสาระการเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2560 นอกจากนั้นไดเลื่อนเปดภาคเรียน  
จากวันท่ี 16 พฤษภาคม เปนวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และในชวงระยะเวลาท่ียังเปดภาคเรียนไมได ทางโรงเรียนไดจัดใหมีการเรียนผานระบบ
ออนไลน (Online) เปนการชวยเหลือนักเรียนดวย  และในปลายภาคเรียนท่ี 2  วันท่ี  18  มีนาคม  พ.ศ.  2564  ได
จัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือในการพัฒนาสถานศึกษาสุจริต  ระหวางศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  กับ  โรงเรียน
อุดมวิทยา  โดยคณะครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของโรงเรียนอุดมวิทยาไดจัดพิธีกลาวคำปฏิญญา
โรงเรียนสุจริตโดยพรอมเพรียงกัน 
 ปการศึกษา  2564  มีนักเรียน  1,692  คน  ครูประจำการ  80  คน  บุคลากรสนับสนุนการสอน  6  คน       
พ่ีเลี้ยง  8  คน  มีอาคารเรียน  8  หลัง  อาคารประกอบ  3  หลัง  มีหองเรียน  52  หอง  หองประกอบการเรียนการสอน  
36  หอง  รานคา  2  ราน  สระวายน้ำ  2  สระ  จัดการเรียนการสอนในวิชาสามัญ  เพ่ิมเติมโปรแกรม IEP  ตั้งแต       
ชั้นอนุบาลปท่ี 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  รับนักเรียนชาย – หญิง  ท้ังประจำและไป – กลับ 
 

ตราสัญลักษณโรงเรียน 

หนังสือและคบเพลิงภายในวงกลม 
 
 
 
 
 
 
 

 ตราประจำโรงเรียนอุดมวิทยา  ประกอบดวยวงกลม  2  ชั้น  ชั้นในมีรูปหนังสือเปดอยู  มีคบเพลิงวางอยูตรง
ก่ึงกลางของหนังสือ  ภาพหนังสือเปนสัญลักษณของความรูและคุณธรรม  สวนคบเพลิงเปนเครื่องหมายของความสวาง
โชติชวงในจิตใจ  ท่ีจะนำความรูและคุณธรรมไปใชสองทางดำเนินชีวิต  สวนเสนท่ีขีดขนานอยูเบื้องหลังหนังสือ  หมายถึง  
ระเบียบวินัยท่ีปูพ้ืนฐานจิตใจใหดำเนินชีวิตอยางม่ันคง  และมีระเบียบแบบแผนอันจะนำไปสูความสำเร็จในชีวิต 
 

 อักษรยอของโรงเรียน  อ.ว. 

สีประจำโรงเรียน   เขียว – ขาว 
 

 
 

 

 สีเขียว  หมายถึง ความรู  อันไดแกวิชาการแขนงตาง ๆ 

 สีขาว  หมายถึง ศาสนา  คือ  คุณธรรมท่ีนักเรียนพึงปฏิบัติ 
 
ปจจุบันโรงเรียนอุดมวิทยาอยูภายใตการบริหารของนางสาวลลิดา  วังตาล ผูรับใบอนุญาตและผูจัดการ 

นางสาวเจนจิรา  ศรีพิจารณ ผูอำนวยการ โดยมี นายอดุลย  วังตาล เปนท่ีปรึกษาของโรงเรียน 



1.2  ขอมูลดานการบริหาร 

โรงเรียนอุดมวิทยา  มีการบริหารงานแบบใชโรงเรียนเปนฐาน  (School  based  management)          

โดยจัดโครงสรางการบริหารงานออกเปน  8  ฝาย  ไดแก  ฝายธุรการและการเงิน  ฝายอาคารสถานท่ีและบริการ  

ฝายนโยบายและแผน  ฝายวิชาการประถมศึกษา  ฝายบุคลากร  ฝายกิจการนักเรียนประถมศึกษา  ฝายวิชาการ

ปฐมวัย  และฝายกิจการนักเรียนปฐมวัย  โดยมีรายชื่อผูบริหาร  ดังนี้ 

1.2.1   ผูบริหาร 

 1)  นางสาวลลิดา วังตาล  ผูรับใบอนุญาต – ผูจัดการ 

  วุฒิการศึกษาสูงสุด  Master  of  Science  สาขา  Early  Childhood  Ed.   

  ดำรงตำแหนงตั้งแต  พ.ศ.  2539  จนถึงปจจุบัน  เปนเวลา  36  ป 
  

 2) นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ ผูอำนวยการ 

  วุฒิการศึกษาสูงสุด  Master  of  Science  สาขา  Supervision  Instruction 

  ดำรงตำแหนงตั้งแต  พ.ศ.  2539  จนถึงปจจุบัน  เปนเวลา  36  ป 

 

1.2.2  ท่ีปรึกษาโรงเรียน 

 1.  นายอดุลย  วังตาล 

 2.  นายวิจิตร  เทาลิ้ม 

 3.  นางสุภาภรณ  ชอยเครือ 

 4.  นางสาวกาญจนา  วีรวงศ 

 5.  นายนิพนธ  วีรวงศ 

 

1.2.3  ผูชวยผูบริหาร 

 1.  นางสาวนุศรา กล่ำดี  รองผูอำนวยการ   กลุมบริหารงานวิชาการ 

 2.  นางสาววรรณี อมรชัยศักดา ผูชวยผูจัดการ    กลุมบรหิารงบประมาณ 

 3.  นางปอล  ชมชื่น  ผูชวยผูอำนวยการ   กลุมบริหารงานบุคคล  และ 

         กลุมบริหารท่ัวไป 

 4.  นางสาวสุมาลี หอทอง  ผูชวยผูอำนวยการ   กลุมบริหารปฐมวัย 

  



1.2.4  หัวหนาฝาย 

 1.  นางนันทนา อยูโชติพัฒนา หัวหนาฝายธุรการและการเงิน 

 2.  นายอนุสรณ โสภณนาค หัวหนาฝายอาคารสถานท่ีและบริการ 

 3.  นางสาวอุมาพร พุมพฤกษา หัวหนาฝายนโยบายและแผน 

 4.  นางศศิสิริกร เฉลิมธนาสกุล หัวหนาฝายวิชาการประถมศึกษา 

 5.  นางสาวชุลีพร วงคนุกูล  หัวหนาฝายวิชาการประถมศึกษา 

 6.  นางสาวจรรยา บัวเมฆ  หัวหนาฝายบุคลากร 

 7.  นายชัชวาล จินรอด  หัวหนาฝายกิจการนักเรียนประถมศึกษา 

 8.  นางอาจรีย แปงการยิา หัวหนาฝายกิจการนักเรียนประถมศึกษา 

 9.  นางสาวสมศรี จิตใจภักดี หัวหนาฝายวิชาการปฐมวัย 

 10. นางจีรยา พลับลัดโพธิ์ หัวหนาฝายกิจการนักเรียนปฐมวัย 

 

1.2.5  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอุดมวิทยา 

 1.  นางสาวลลิดา วังตาล  ผูรับใบอนุญาต – ผูจัดการ ประธานกรรมการ  

 2.  นางสาวนุศรา กล่ำดี  ผูแทนคร ู   รองประธานกรรมการ 

 3.  ดร.เกรียงศักดิ์ สังขชัย  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 4.  นางวรรณวภิา สุนันธรรม ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 5.  นายธนากร พูตระกูล ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 6.  นางปอล  ชมชื่น  ผูแทนคร ู   กรรมการ 

 7.  นายภาคภูมิ นัฏสุภัคพงศ ผูแทนผูปกครอง   กรรมการ 

 8.  นางอรพรรณ เกษโสภา ผูแทนผูปกครอง   กรรมการ 

 9.  นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ ผูอำนวยการ   กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 



2. ขอมูลครู บุคลากร และขอมูลนักเรียน 

 2.1  ขอมูลครูและบุคลากรโรงเรียนอุดมวิทยา ปการศึกษา  2564 

ประเภท/ตำแหนง 
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม ต่ำกวา ป.ตรี ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1. ผูบริหารสถานศึกษา            

- ผูรับใบอนุญาต/ผูแทน         

1 

   

1 - ผูจัดการ          

- ผูอำนวยการ        1   1 

- รอง/ผูอำนวยการ        1   1 

รวม        3   3 

2. ผูสอนการศึกษาปฐมวัย            

- ครูไทย   1 21  2     24 

- ครูชาวตางประเทศ    1       1 

3. ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            

ระดับประถมศึกษา            

- ครูไทย   5 23 1 13  1   43 

- ครูชาวตางประเทศ   1        1 

ระดับมัธยมศึกษา           - 

- ครูไทย           - 

- ครูชาวตางประเทศ           - 

รวม   7 45 1 15  1   69 

4. บุคลากรทางการศึกษา            

- ผูสนับสนุนการศึกษา   3 7       10 

- พ่ีเลี้ยง  8         8 

- เจาหนาท่ีธุรการ  1  2       3 

- เจาหนาท่ีวิชาการ  2         2 

- เจาหนาท่ีหองพยาบาล    1       1 

รวม  11 3 10       24 

5.อ่ืนๆ (ระบุ)...            

- แมครัว+พนักงานทำอาหาร 1 14         15 

- นักการภารโรง  1         1 

- คนทำสวน  1         1 

- คนขับรถ 1          1 

- แมบาน+พนักงานทำความสะอาด 1 14         15 

- ชางซอมท่ัวไป 2          2 

- ยามรักษาความปลอดภัย 2          2 

รวม 7 30         37 

รวมท้ังสิ้น 7 41 10 55 1 15 - 4 - - 133 



2.2  ขอมูลนักเรียน  ปการศึกษา 2564 ของโรงเรียนอุดมวิทยา (10 มิถุนายน 2564) 

จำนวนหองเรียน/ผูเรียนจำแนกตามระดับท่ีเปดสอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับท่ีเปดสอน 
จำนวน

หองเรียน 

จำนวนผูเรียน 

ชาย หญิง รวม 

เตรียมอนุบาล 2 19 23 42 

ระดับกอนประถมศึกษา     

อนุบาลปท่ี 1 6 85 101 186 

อนุบาลปท่ี 2 6 100 82 182 

อนุบาลปท่ี 3 5 82 85 167 

รวม 19 286 291 577 

ระดับประถมศึกษา     

ประถมศึกษาปท่ี 1 6 90 98 188 

ประถมศึกษาปท่ี 2 5 85 89 174 

ประถมศึกษาปท่ี 3 6 188 81 199 

ประถมศึกษาปท่ี 4 6 105 90 195 

ประถมศึกษาปท่ี 5 5 97 89 186 

ประถมศึกษาปท่ี 6 5 83 90 173 

รวม 33 578 537 1115 

รวมท้ังหมด 52 864 828 1692 



3. แผนที่ตั้งของโรงเรียน 
 

 

 



ถนนทรงพล ไปกรุงเทพฯ

4. อาคารเรียน อาคารประกอบการ หองเรียน หองประกอบ 

4.1 

 

 

แผนผังบริเวณโรงเรียน  และอาคารตางๆ 



 

 
 

1. ชื่ออาคาร 1 เปนอาคาร 2 ชั้น ท่ีตั้งสำนักงาน , หองธุรการและการเงิน , หองวิชาการประถมศึกษา , หองปฐมพยาบาล , 

หองประชุมประดูแดง , หองวิชาการปฐมวัย , หองอาหาร , หอพักนักเรยีนประจำและครู 

2. ชื่ออาคาร 2 และอาคาร 3 เปนอาคารเรียน 2 ชั้น 16 หองเรียน 

3. หอประชุมวิไลวรรณ วังตาล 

4. เสาธงโรงเรียน 

5. ชื่ออาคาร 4 เปนอาคาร 3 ชั้น 5 หองเรียน , หองเรียน FUN 6 หอง , หองสมุด , หองศิลปะ , หองปกครอง ,หอง

พลศึกษา , หองพักครู , หองโสตทัศนศึกษา , หอพักนักเรียนประจำ และครู 

6. ชื่ออาคารอนุสรณ 36 ป เปนอาคาร 4 ชั้น 12 หองเรียน , หองโสตทัศนศึกษา , หองดนตรี , หองปฏิบัติการ  

ทางวิทยาศาสตร 2 หอง , หองพักครู , หองโถงเอนกประสงค 

7. ชื่ออาคารสิริวิไล เปนอาคาร 5 ชั้น 8 หองเรียน , หองคอมพิวเตอร 3 หอง , หองเรียนสะเต็มศึกษา , หอง Active 

board  2 หอง , หองศิลปะ , หองนาฏศิลป , หองพักครู , หองสหการ , หองสวนหนังสือ , หองกิจกรรมอนุบาล , 

หองโถงเอนกประสงค 

8. ชื่ออาคารสิริอุดมวิทย เปนอาคาร 5 ชั้น 18 หองเรียน , หองโถงเอนกประสงค , หองอาหาร , รานคา , สระวายน้ำ

ประถมศึกษาและปฐมวัย , หองประชุมพรอมเพรียง , หองเธียรธรรม , หองประชุมพรพระเมตตา, หองเอนกประสงค , 

หองเก็บเอกสาร 

9. โรงครัว 

10. ชื่ออาคารเพาะกลา เปนอาคาร 2 ชั้น 1 หองเรียน , หองโสตทัศนศึกษา อนุบาล 

11. ชื่ออาคารหองสมุดอุดม วังตาล เปนอาคาร 3 ชั้น หองสมุด , หองภูมิปญญาทองถ่ิน , หองอาเซียน , หองประชุม 

12. หองน้ำ หองสวม 

13. ถังน้ำเก็บน้ำประปา 

14. อาคารเก็บพัสดุ 

15. สนามตะกรอ 

16. สนามบาสเกตบอล 

17. สนามฟุตบอล 

18. สนามเด็กเลน 

19. ท่ีพักผอนนักเรียนและผูปกครอง 

20. ทางเดินมีหลังคา ท่ีพักผูปกครอง 

21. สวนหยอม 

22. โรงเก็บรถ 

23. จอดรถ 

24. ท่ีจอดรถจักรยานยนต , จักรยาน 

25. หองควบคุมไฟฟา 

อธิบายแผนผังบริเวณโรงเรียน  และอาคารตางๆ 



รายละเอียดการใชอาคารเรียนเปนหองเรียน  และหองประกอบตางๆ 

ท่ี ประเภทอาคาร จำนวนหอง 

1 อาคารประกอบ อาคาร 1 เปนอาคาร 2 ชั้น ท่ีตั้งสำนักงาน หองธุรการและการเงิน 

หองประชุมประดูแดง หองวิชาการระดับประถมศึกษา หองพยาบาล หองวิชาการระดับ

ปฐมวัย หองเรียนชั้นเตรียมอนุบาล หองอาหารนักเรียน (อนุบาล) หองอาหารนักเรียน 

(ประถมศึกษา) หองอาหารครู หองศาสนสัมพันธ หองนอนครูประจำ หองนอนนักเรียน

ประจำ หองทำการบานนักเรียนประจำ หองเก็บของ หองอาบน้ำนักเรียน หองซักรีด 

17 

2 อาคารเรียน อาคาร 2 เปนอาคาร 2 ชั้น หองเตรียมอนุบาล และหองอนุบาล 8 

3 อาคารเรียน อาคาร 3 เปนอาคาร 2 ชั้น หองอนุบาล 8 

4 อาคารเรียน อาคาร 4 เปนอาคาร 3 ชั้น หองสมุด หองศิลปะ หองเรียนภาษาอังกฤษ (FUN) 

7 หอง หองเรียนประถม 9 หอง หองปกครอง หองพลศึกษา หองพักครู หองโสตทัศนศึกษา 

หองนอนนักเรียนประจำ หองนอนครู 

26 

5 อาคารเรียน อาคารอนุสรณ 36 ป เปนอาคาร 4 ชั้น 12 หองเรียน หองโถงเอนกประสงค 

หองโสตทัศนศึกษา หองดนตรี หองวิทยาศาสตร 2 หอง หองสุขา  

20 

6 อาคารเรียน อาคารสิริวิไล เปนอาคาร 4 ชั้น หองโถงเอนกประสงค หองสหการ 

หองเรียนภาษาอังกฤษ (FUN) หองพักครู หองเรียนประถม หอง STEM ศึกษา                 

หองคอมพิวเตอร 2 หอง หอง Robotics หองศิลปะ หองนาฏศิลป หองสวนหนังสือ 

หองเรียนอนุบาล          

23 

7 อาคารเรียน อาคารเพาะกลา เปนอาคาร 2 ชั้น หองเรียนอนุบาล หองโสตปฐมวัย 2 

8 อาคารเรียน อาคารสิริอุดมวิทย เปนอาคาร 5 ชั้น 18 หองเรียน หองโถงเอนกประสงค 

หองรับประทานอาหาร หองอาบน้ำชาย - หญิง รานคา หองสุขา หองพักคนงาน     

หองเก็บอุปกรณทำความสะอาด หองเก็บจานอาหาร อางลางมือ ลานเอนกประสงค 

หองพักครู สระวายน้ำเด็กอนุบาล สระวายน้ำเด็กประถม หองพักครูสอนวายน้ำ      

หองเก็บของ หองประชุม หองเกียรติยศ หองประชุมอบรมสัมมนา หองรับรอง        

หองจัดเตรียมของวาง หองเก็บเอกสาร 

29 

9 อาคารประกอบ หอประชมุวิไลวรรณ วังตาล เปนอาคาร 1 ชั้น  1 

10 อาคารประกอบ เปนอาคาร 2 ชั้น หองประกอบอาหาร หองนอน 4 

11 อาคารประกอบ เปนอาคาร 3 ชั้น หองสมุด หองภูมิปญญา หองประชุมอุดม วังตาล 3 

12 หองน้ำ หองสวม 185 

13 สนามเครื่องเลน 1 สนาม 1 

14 สนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอล 2 

15 ถังเก็บน้ำประปา 1 

16 หองควบคุมไฟฟา 1 

17 ทางเดินมีหลังคา ท่ีพักผูปกครอง  



คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ผูรับใบอนุญาต

คณะกรรมการดําเนินงานโรงเรียน

ผูจัดการ

กลุมบริหารงบประมาณ

ผูอํานวยการ

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนอุดมวิทยา

ที่ปรึกษา

กลุมบริหารงานวิชาการ กลุมบริหารท่ัวไป

ฝายธุรการและ

การเงิน

ฝายนโยบาย

และแผน

ฝายอาคารสถานท่ี

และบริการ

ฝายวิชาการ

ประถมศึกษา

ฝายกิจการนักเรียน

ประถมศึกษา
ฝายบุคลากร ฝายวิชาการปฐมวัย

ฝายกิจการนักเรียน

ปฐมวัย

กลุมบริหารปฐมวัยกลุมบริหารงานบุคคล

งานธุรการ

งานงบประมาณ

งานประชาสัมพันธ

งานอาคารสถานที่และ

สาธารณ ูปโภค
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม 

เทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ
งานสิ่งแวดล อม

งานความปลอดภัยและ

ยานพาหนะ

งานนโยบายและแผน

งานประก ันคุณภาพการศึกษา

งานหล ักสูตรสถานศึกษา

และหลักสูตรทองถิ่น
งานกลุมสาระการเรียนรู

งานวัดผลและประเมิน

ผลการเรียน
งานทะเบียนวัดผล

งานนิเทศ กํากับและติดตาม

งานผลิตเอกสาร

งานบุคลากร

งานสวัสด ิการบุคลากร

งานเส ริมสร างประสิทธ ิภาพ

ในการปฏิบัติงาน

งานกิจกรรมพัฒนาผูเร ียน

งานสงเส ริมกิจกรรมนักเรียน

และประชาธิปไตยในโรงเร ียน
งานระบบดูแลชวยเหล ือ

นักเร ียน
งานสงเส ริมพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม
งานอนามัยโรงเรียนและ

โภชนาการ

งานหล ักสูตรสถานศึกษา

งานจัดประสบการณการเรียนรู

เพื่อการพัฒนา
งานการประเมินพัฒนาการ

งานนิเทศ กํากับและติดตาม

งานผลิตเอกสาร

งานพัฒนาศักยภาพนักเร ียน

ปฐมวัย
งานสงเส ริมกิจกรรมนักเรียน

และประชาธิปไตยในโรงเร ียน
งานสงเส ริมพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม
งานอนามัยโรงเรียนและ

โภชนาการ

ปรับปรุง 2561

งานสัมพันธชุมชน

 

5.  โครงสรางการบริหารงาน 

14 



ผูรับใบอนุญาต
นางสาวลลิดา  วังตาล

แผนภูมิกลุมบริหารงบประมาณ

ผูจัดการ
นางสาวลลิดา  วังตาล

ผูชวยผูจัดการ
นางสาววรรณี  อมรชัยศักดา

หัวหนาฝายธุรการและการเงิน
นางนันทนา  อยูโชติพัฒนา

รองหัวหนาฝายธุรการและการเงิน
นางสาวชลทิชา  การะเกตุ

ฝายธุรการและการเงิน

หัวหนาฝายอาคารสถานที่และบริการ
นายอนุสรณ  โสภณนาค

ฝายอาคารสถานท่ีและบริการ

รองหัวหนาฝายอาคารสถานที่และบริการ
นายสุริยะ  ตวนเครือ

งานธุรการ
งานงบประมาณ
งานประชาสัมพันธ

งานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
งานพัฒนาส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ
งานส ิ่งแวดลอม
งานความปลอดภัยและยานพาหนะ

ที่ปรึกษา
นายนิพนธ  วีรวงศ

ปรับปรุง 2564
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ผูรับใบอนุญาต - ผูจัดการ
นางสาวลลิดา  วังตาล

แผนภูมิกลุมบริหารงานวิชาการ

ผูอํานวยการ
นางสาวเจนจิรา  ศรีพิจารณ

รองผูอํานวยการ
นางสาวนุศรา  กลํ่าดี

หัวหนาฝายวิชาการประถมศึกษา
นางสาวชุลีพร  วงคนุกูล

รองหัวหนาฝายวิชาการประถมศึกษา
นางสาววิภา  พุมพิทักษ

นายวิธวัช  รอดแสง

ฝายวิชาการประถมศึกษา

หัวหนาฝายนโยบายและแผน
นางสาวอุมาพร  พุมพฤกษา

รองหัวหนาฝายนโยบายและแผน
นางสาววิวรรณ  สุกหอม
นางสาวอรนุช  เลิศภูษิต

ฝายนโยบายและแผน

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนาระดับชั้น

รองหัวหนาฝายวิชาการประถมศึกษา
นางสาวอรุณศรี  ทรงจ๋ิว

นางสาวอรนุช  เลิศภูษิต

หัวหนาฝายวิชาการประถมศึกษา
นางศศิสิริกร  เฉลิมธนาสกุล

งานนโยบายและแผน
งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานหลักสูตรสถานศึกษาและหลักส ูตรทองถ่ิน
งานวัดผลและประเมินผลการเรียน
งานทะเบียนวัดผล

งานกลุมสาระการเรียนรู
งานนิเทศ กํากับและติดตาม
งานผลิตเอกสาร

ที่ปรึกษา
นายวิจิตร  เทาลิ้ม

ปรับปรุง 2562
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ผูรับใบอนุญาต - ผูจัดการ
นางสาวลลิดา  วังตาล

แผนภูมิกลุมบริหารงานบุคคล

ผูอํานวยการ
นางสาวเจนจิรา  ศรีพิจารณ

ผูชวยผูอํานวยการ
นางปอล  ชมชื่น

หัวหนาฝายบุคลากร
นางสาวจรรยา  บัวเมฆ

รองหัวหนาฝายบุคลากร
นางสาวอนิศา  พงศย่ีหลา

นางสุรัชภรณ  เพ่ิมสิน

ฝายบุคลากร

งานบุคลากร
งานสวัสดิการบุคลากร
งานเสริมสร างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ที่ปรึกษา
นางสาวกาญจนา  วีรวงศ

งานส ัมพันธชุมชน  
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ผูรับใบอนุญาต - ผูจัดการ
นางสาวลลิดา  วังตาล

แผนภูมิกลุมบริหารท่ัวไป

ผูอํานวยการ
นางสาวเจนจิรา  ศรีพิจารณ

ผูชวยผูอํานวยการ
นางปอล  ชมชื่น

หัวหนาฝายกิจการนักเรียนประถมศึกษา
นายชัชวาล  จินรอด

รองหัวหนาฝายกิจการนักเรียนประถมศึกษา
นายไชยา  อยูไว

ฝายกิจการนักเรียนประถมศึกษา

หัวหนาฝายกิจการนักเรียนประถมศึกษา
นางอาจรีย  แปงการิยา

รองหัวหนาฝายกิจการนักเรียนประถมศึกษา
นางสาวชุรีพร  พ่ึงพิงพัก

งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
งานส งเสริมกิจกรรมนักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน
งานระบบดูแลช วยเหลือนักเร ียน

งานส งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
งานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนาระดับชั้น

ที่ปรึกษา
นางสุภาภรณ  ชอยเครือ
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ผูรับใบอนุญาต - ผูจัดการ
นางสาวลลิดา  วังตาล

แผนภูมิกลุมบริหารปฐมวัย

ผูอํานวยการ
นางสาวเจนจิรา  ศรีพิจารณ

ผูชวยผูอํานวยการ
นางสาวสุมาลี  หอทอง

หัวหนาฝายกิจการนักเรียนปฐมวัย
นางจีรยา  พลับลัดโพธิ์

รองหัวหนาฝายกิจการนักเรียนปฐมวัย
นางสมฤดี  จันอน

ฝายกิจการนักเรียนปฐมวัย

หัวหนาฝายวิชาการปฐมวัย
นางสาวสมศรี  จิตใจภักดี

รองหัวหนาฝายวิชาการปฐมวัย
นางสาวกมลวรรณ  สาถีระเนตร

ฝายวิชาการปฐมวัย

งานหลักสูตรสถานศึกษา
งานจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือการพัฒนา
งานการประเมินพัฒนาการ
งานนิเทศ กํากับและติดตาม
งานผลิตเอกสาร

งานพัฒนาศักยภาพนักเรียนปฐมวัย
งานส งเสริมกิจกรรมนักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน
งานส งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
งานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ

หัวหนาระดับชั้น

ปรับปรุง 2564
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6.  ส่ิงอำนวยความสะดวก 

โรงเรียนอุดมวิทยาจัดการศึกษากาวสูทศวรรษท่ี 7 พรอมกับการท่ีโลกเขาสูศตวรรษท่ี 21 ดังนั้นจึงไดพัฒนา

สิ่งตางๆ มากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมใหมๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกรวมท้ังการบริการตางๆ 
เพ่ือใหเราไดบรรลุตามเปาหมายของเราในการใหการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงสุด ซ่ึงเปนประโยชนแกเด็กนักเรียนทุกคน

และผูปกครอง ดังตอไปนี้  

           ดานอาคารเรียนไดสรางอาคารเรียนหลังใหมท่ีทันสมัยและรองรับจำนวนนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน เปนอาคารเรียนและ
สระวายน้ำ เพ่ือใหมีสถานท่ีจัดกิจกรรมเพ่ิมพูนประสบการณนักเรียนไดอยางหลากหลายมากข้ึน เชน มีโถงเอนกประสงค 

ลานจัดกิจกรรม หองประชุมใหญ หองประชุมยอย สระวายน้ำขนาดมาตรฐาน ท่ีมีครูคอยดูแลความปลอดภัย 

          ตั้งแตปการศึกษา 2554 – ปจจุบัน โรงเรียนอุดมวิทยาไดเขารวมโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยแหง
ประเทศไทย เพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูและสรางเจตคติท่ีดีดานวิทยาศาสตรในเด็กอนุบาล ซ่ึงเปนโครงการของ

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี และบริษัท นานมีบุคส จำกัด  และรวม “โครงการพัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 
ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา โรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน” 

รวมกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

           หองเรียนคอมพิวเตอรพรอมการติดต้ังระบบ Internet ความเร็วสูง ใหคุณครูและนักเรียนไดใชคนหาขอมูลตางๆ 
ใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและมีครูผูเชี่ยวชาญคอยแนะนำนักเรียนใหเขาใจงายมากข้ึน โดยจัดเปนหลักสูตรของ

โรงเรียน เริ่มเรียนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลปท่ี 3 ถึง ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เพ่ือเปนการเตรียมนักเรียนสูยคุ Information 

Technology (IT) และจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติม โดยจัดใหมีโปรแกรม IEP (Intersive English Program) ซ่ึงใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ ตั้งแตชั้นอนุบาลปท่ี 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

สำหรับนักเรียนท่ีสนใจ   
          หองเรียนวิทยาศาสตร ซ่ึงโรงเรียนใชกระบวนการสอนท่ีไดรับการอบรมจาก สสวท. ในโครงการวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตรนำรองวิทยาศาสตร เปนโครงการท่ีโรงเรียนอุดมวิทยาไดทำ MOU กับสถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ซ่ึงนำไปสูการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรท่ีประสบความสำเร็จ 

นักเรียนไดรับรางวัลทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในระดับชาติจาก สสวท.และสพฐ. ทุกๆ ป และไดจัดสราง      
หองการเรียนรู STEM ศึกษา โดยรวมกับสถาบัน EDUKIDS 

           หองสมุด E–Library ท่ีแยกตางหากของฝายอนุบาล และหองสมุดอุดมวังตาลมีพ้ืนท่ี 224 ตารางเมตร    

รวมท้ังจัดหอง IT สำหรับครูและนักเรียน รวมอยูในหองสมุดดวย หองดนตรี หองศิลปะ หองกิจกรรมการแสดง และ
หองฉายวีดีทัศนซ่ึงมีท้ังสาระความรูควบคูไปกับการบันเทิง 

           หองพักครู IT ท่ีครูสามารถเขามาสืบคนจาก Internet หองปกครองท่ีนักเรียนสามรถเขามาขอคำปรึกษา
เก่ียวกับการเรียนหรือปญหาตางๆ ท่ีสอดคลองกับการศึกษาไดตลอดเวลา หองปฐมพยาบาลท่ีมีครูพยาบาลวิชาชีพ

ประจำการดวย  

          มีสนามเด็กเลนของอนุบาล โรงอาหารและรานขายขนมท่ีปรับโฉมใหม สนามกีฬาท้ังกลางแจง และในรม 
ประกอบดวย สนามฟุตบอล บาสเก็ตบอล ฯลฯ ซ่ึงไดรับการดูแลตลอดเวลา ยิ่งไปกวานั้นโรงเรียนไดจัดสถานท่ี

พักผอนหยอนใจและสถานท่ีนั่งเลนของเด็กอยางเหมาะสมและเพียงพอตอความตองการของเด็กภายใตรมไมอันรมรื่น

ของบริเวณโรงเรียน และจัดทำทางเดินเทาริมสนามฟุตบอล จัดวางโตะสนามเพ่ือใหผูปกครองและนักเรียนนั่งพักผอน 
ทำใหเกิดบรรยากาศในโรงเรียนท่ีดี  

        นอกจากนี้โรงเรียนยังมีความม่ันคงและปลอดภัยจากการติดตั้งกลองวงจรปดท่ัวท้ังโรงเรียนอีกดวย  
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7. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป (รอบปท่ีผานมา   คือป  2563)  

เปาหมาย 

(ตามแผนพัฒนา) 
โครงการ กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

1. ผูเรียนมีทักษะการอาน 

การเขียน การคดิเลขเปน

และการคิดคำนวณ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการ

เรียนรูของผูเรียน 

1. กิจกรรมการอาน ฟง ดู พูด คดิ

วิเคราะหและเขียน 

2. กิจกรรมสมรรถนะท่ีสำคัญของ

ผูเรยีน 

งานทะเบียนวัดผล 

1. กิจกรรมการวัดและประเมินผล 

2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

1. กิจกรรมสงเสริมการอานและ 

การเขียนของนักเรียนช้ันประถม 

ศึกษาปท่ี 1 

1. รอยละ 90 ของผูเรียนมีทักษะ

ดานการอาน และการเขียน ตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 

2. รอยละ 90 ของผูเรยีนมีทักษะ

การคิดคำนวณไดระดับผลการ

เรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรยีนรู

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

ระดับ 3 ข้ึนไป 

1) ผลการทดสอบการอาน 
เขียน การสื่อสาร การคิด
คำนวณ ผูเรียนท้ังหมด 
1,121 คน ผานการทดสอบ 
ระดับยอดเยีย่ม 1,045 คน 
คิดเปนรอยละ 93.22   
2) ผลการประเมนิความ 
สามารถดานการอานของ
ผูเรียน (RT) ช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 1 คะแนนเฉลี่ยรอยละ 
87.66 ซึ่งสูงกวาระดับจังหวัด 
ระดับศึกษาธิการภาค ระดบั
สังกัด และระดบัประเทศ 
3) ผลการทดสอบการคิดวิเคราะห 
คิดอยางมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นและแกปญหา ผูเรียน
ท้ังหมด 1,121 คน ผานการ
ทดสอบ ระดับยอดเยี่ยม  
1,035 คน รอยละ 92.33  
4) ผูเรียนท้ังหมด 1,121 คน มี
ทักษะการคิดคำนวณไดระดับ
ผลการเรยีนเฉลีย่ในกลุมสาระ
การเรยีนรูคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรระดับ 3 ข้ึนไป 
จำนวน 980 คน  คิดเปนรอย
ละ 87.42 

2. ผูเรียนมีการใชภาษาไทย 

เพ่ือการสื่อสารอยางเหมาะสม 

3. โครงการสงเสริมผูเรียนดาน    

การอาน  

1. กิจกรรมรักการอาน 

2. กิจกรรมการจัดซื้อหนังสือเขา

หองสมุด 

3. กิจกรรมสงเสริมการใชหองสมดุ 

4. กิจกรรมสัปดาหหองสมุด/

สัปดาหวิชาการ 

 

1. รอยละ 90 ของผูเรียนมีทักษะ

ในการสื่อสารภาษาไทย ตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 

2. รอยละ 90 ของผูเรียนมีทักษะ

ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ แนะนำ

ตนเอง สถานศึกษาและสนทนา

อยางงายๆ ได   

1) ผูเรียนท้ังหมด 1,121 คน มี
ทักษะในการสื่อสารภาษาไทย 
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
ระดับ 3 ข้ึนไป จำนวน 1,067 
คนเฉลี่ยคดิเปนรอยละ 95.18  
2) ผูเรียนท้ังหมด 1,121 คน มี
ทักษะในการสื่อสารภาษา 
อังกฤษ แนะนำตนเอง 
สถานศึกษาและสนทนาอยาง
งายๆ ได ระดับ 3 ข้ึนไป 
จำนวน 930 คน เฉลี่ยคิดเปน
รอยละ 82.96 

3. ผูเรียนมีการใชภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการสื่อสารอยางเหมาะสม 
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เปาหมาย 

(ตามแผนพัฒนา) 
โครงการ กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

4. ผูเรียนมีทักษะดานการคิด

อยางมีวิจารณญาณและ     

มีทักษะในการแกปญหา 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
2. กิจกรรมการสอบประเมิน
คุณภาพการศึกษาของนักเรียน 
3. กิจกรรมการซอมเสริมนักเรียนท่ี
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตำ่กวาเกณฑ 
4. กิจกรรมสงเสริมความสามารถ
ของนักเรียนท่ีเรียนดีและการแขงขัน 
5. กิจกรรมการสมคัรทดสอบกับ
สถาบันตางๆ 
6. กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักเรยีนท่ีมีความสามารถ
พิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และภาษาอังกฤษ 
7. กิจกรรมแขงขันทักษะตามกลุม
สาระการเรียนรูภายในโรงเรียน 
4. โครงการพัฒนาวิชาการสู
โรงเรียนคุณภาพ SMT ตาม
มาตรฐาน สสวท. 
1. กิจกรรมการพัฒนาองคความรู
เพ่ือการเปนผูนำดานวิชาการ  
- ผูบริหารสถานศึกษา/ครู บุคลากร     
เขารวมอบรมดวยระบบออนไลน  
- จัดทำหลักสตูรสถานศึกษา 
- จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนคุณภาพ SMT ตาม
มาตรฐาน สสวท. 
- PLC สูการพัฒนาการเรียนการสอน 
SMT 
2. กิจกรรมการประยุกตใชความรู
ไปสูการปฏิบัติงานจริง 
- แผนการจัดการเรียนรู SMT ตาม
แนวทาง สสวท. 
- พัฒนาและปรับปรุงหองปฏิบัติการ
ท่ีเอ้ือตอการเรยีนรู SMT 
3. กิจกรรมการนำเสนอผลงาน SMT 
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู
ของผูเรียน 
1. กิจกรรมการทำโครงงาน (5 กลุม
สาระฯ ไทย,คณิต,วิทย,สังคม,อังกฤษ) 
5. โครงการพัฒนาทักษะชีวิต เกง ดี 
มีสขุ 
1. กิจกรรมแนะแนว 
2. กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
6. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม   
1. กิจกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. รอยละ 90 ของผูเรียนมีทักษะ

ในการคิดวิเคราะห คดิอยางมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น แกปญหาและนำไป

ประยุกตใชในสถานการณตางๆ 

อยางเหมาะสมตามระดับช้ัน 

2. รอยละ 90 ของผูเรียนมีผลงาน/ 

ช้ินงาน/โครงงาน และนวัตกรรม 

สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด 

ข้ันตอนการทำงานและปญหา

อุปสรรคของการทำงานได 

3. รอยละ 90 ของผูเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม

หลักสตูรสถานศึกษาสูงกวา

เปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

4. รอยละ 90 ของผูเรียนมีความรู

และทักษะพ้ืนฐานตองานอาชีพ

ตามคณุลักษณะอันพึงประสงค 

(ขอท่ี 6) 

 

1) ผูเรียนมีทักษะในการคิด

วิเคราะห  คดิอยางมี

วิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลีย่นความคดิเห็น 

แกปญหาและนำไป

ประยุกตใชในสถานการณ

ตางๆ อยางเหมาะสมตาม

ระดับช้ัน ผูเรียนไดคะแนน

ระดับ 3 ข้ึนไป จำนวน 1,035 

คน คิดเปนรอยละ 92.33  

2) ผูเรียนมผีลงาน/ช้ินงาน/

โครงงาน และนวัตกรรม 

สามารถอธิบายหลักการ แนวคดิ 

ข้ันตอนการทำงานและปญหา

อุปสรรคของการทำงานได 

ผูเรียนไดคะแนนระดับ 3 ข้ึนไป 

จำนวน 1,075 คน คิดเปน

รอยละ 95.90  

3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 

กลุมสาระการเรียนรู ของ

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา

ปท่ี 1 - 6 จำนวน  1,121 คน 

เปนไปตามเกณฑท่ีโรงเรียน

กำหนด ผูเรียนไดคะแนน

ระดบั 3 ข้ึนไปจำนวน 1,075 คน 

คิดเปนรอยละ 95.90 ระดับ

ยอดเยี่ยม 

4) ผูเรียนมีความรูและทักษะ

พ้ืนฐานตองานอาชีพตาม

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

(ขอท่ี 6)  ผูเรียนไดคะแนน

ระดบั 3 ข้ึนไปจำนวน 1,062 คน 

คิดเปนรอยละ 94.74  
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เปาหมาย 

(ตามแผนพัฒนา) 
โครงการ กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

5. ผูเรียนมีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีและการ
สื่อสารอยางเหมาะสม 

7. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
1. กิจกรรมจดัระบบใหบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- บริการคอมพิวเตอร 
- บริการอินเตอรเน็ต 
- School Bright 
2. กิจกรรมอบรมครดูานการใชสื่อ 
IT เสริมการจัดการเรยีนรูสูนักเรยีน 
3. กิจกรรมการจัดซื้อหนังสือและสื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (virtual+อ่ืน )ๆ 
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู
ของผูเรียน 
1. กิจกรรมสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

1. รอยละ 90 ของผูเรียนมี
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
พัฒนาตนเองและสังคม ในดาน
การเรยีนรู การทำงานอยาง
สรางสรรคและมีคุณธรรม 

1) ผลการทดสอบการ
ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง
และสังคม ในดานการเรียนรู 
การทำงานอยางสรางสรรค
และมีคณุธรรม ผูเรียนท้ังหมด 
1,121 คน ไดคะแนนระดบั    
3 ข้ึนไป 1,070 คน รอยละ 95.45 

6. ผูเรยีนมีคณุธรรม จรยิธรรม 
โดยเนนดานวินัย พอเพียง 
ซื่อสตัย และจติอาสา 

โครงการพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม   
1. กิจกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค 
- ประเมินคณุลักษณะการเปนนักเรยีน
ท่ีดีของโรงเรียน 12 ประการ 
2. กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา
และเทศกาล 
3. กิจกรรมคายคุณธรรม จริยธรรม 
(คายธรรมะ ธรรมะสัญจร)  
4. กิจกรรมสงเสริมศาสนสมัพันธ    
ในโรงเรียน 
 8. โครงการทำดีตามวิถีคุณธรรม   
1. กิจกรรมเพาะกลาคณุธรรม 
2. กิจกรรมหน่ึงสจัจะหน่ึงความด ี
3. กิจกรรมคณุธรรมอัตลักษณ 
4. กิจกรรมจติอาสา 
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต เกง ดี มสีุข 
1. กิจกรรมชมรม 4 H (Head Heart 
Hand Health) 
2. กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 
3. กิจกรรมสภานักเรียนและสารวัตร
นักเรียน 

1. รอยละ 90 ของผูเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมดานวินัย พอเพียง ซื่อสัตย
และจิตอาสาตามคุณธรรมอัตลักษณ
ท่ีสถานศึกษากำหนด 
2. รอยละ 90 ของผูเรียนมี
คุณลักษณะและคานิยมท่ีดตีาม    
ท่ีสถานศึกษากำหนด 
3. รอยละ 90 ของผูเรยีนอยู
รวมกันอยางมีความสุขบนความ
แตกตางและหลากหลาย  
4. รอยละ 90 ของผูเรียนมีความ
ภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของ
ความเปนไทย มีสวนรวมในการ
อนุรักษวัฒนธรรมไทยประเพณี
และภมูิปญญาไทย 

1) ผูบริหาร ครู นักเรียน และ
บุคลากรโรงเรียนอุดมวิทยา มี
คุณธรรมอัตลักษณ เรื่อง วินัย 
พอเพียง ซื่อสัตยและจิตอาสา
ในการท้ิงขยะแกปญหาขยะ 
คาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 94.98 
2) ผูเรียนมีคณุลักษณะและ
คานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนดในระดับดีข้ึนไปจำนวน 
1,029 คน คาเฉลี่ยคิดเปน 
รอยละ 91.79 
3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกัน
บนความแตกตางและหลากหลาย
ผูเรยีนท่ีมีคุณลักษณะในระดับ
ดีข้ึนไป จำนวน 983 คน 

คาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 87.69   
4) จำนวนผูเรียนท้ังหมดระดับ
ประถมศึกษาปท่ี 1 - 6 จำนวน 
1,121 คน มีความภูมิใจใน
ทองถ่ินและความเปนไทย   
ในระดับยอดเยี่ยมข้ึนไป     
จำนวน 1,029 คน คาเฉลี่ย 
คิดเปนรอยละ รอยละ 91.79 

7. ผูเรียนมีความตระหนักรู 
มีจิตสำนึก และมีสวนรวมใน
การอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม 

9. โครงการอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม (Think กอนท้ิง) 
1. กิจกรรมการรณรงคแกปญหา
ขยะดวยหลัก 3 R 
2. กิจกรรมลด แยก ยอ ขยะ ดวย
หลัก 3 R 

1. รอยละ 90 ของผูเรียนเขารวม
กิจกรรมอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม 
2. รอยละ 90 ของผูเรียนรวมกัน
คัดแยกขยะตามหลัก 3 R (Reuse 
Reduce Recycle) ไดถูกตอง 

1) โดยภาพรวมผูเรียนเขารวม
กิจกรรมอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอมระดบัคุณภาพ
ความสำเร็จ คาเฉลี่ยคดิเปน
รอยละ 94.98  
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เปาหมาย 

(ตามแผนพัฒนา) 
โครงการ กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

3. กิจกรรมเศษอาหารเปนศูนย 
4. กิจกรรมขยะ Recycle 
5. กิจกรรมถุงผาทดแทน/กระบอกน้ำ
ใชซ้ำ 

2) ผูบริหาร ครู นักเรียน และ
บุคลากรโรงเรียนอุดมวิทยา มี
คุณธรรมอัตลักษณ เรื่อง วินัย 
พอเพียง ซื่อสัตยและจิตอาสา
ในการท้ิงขยะแกปญหาขยะ 
คาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 94.98 

8. ผูเรียนมีสุขภาวะทาง
รางกายและจิตสังคมท่ีดี    

10. โครงการพัฒนาสุขภาวะท่ีดี   
1. กิจกรรมเสริมสรางสุขนิสัยเพ่ือ
รางกายท่ีแข็งแรง 
2. กิจกรรมเติบโตตามวัยใสใจสุขภาพ 
11. โครงการโรงเรียนสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข   
1. กิจกรรมรู เขาใจ หางไกลสภาวะ
เสี่ยง 
2. กิจกรรมหองเรยีนสีขาว 
3. กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
โครงการพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม   
1. กิจกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. รอยละ 90 ของผูเรียนมีน้ำหนัก
และสวนสูง และสมรรถนะภาพ
ทางกายตามเกณฑ  
2. รอยละ 90 ของผูเรียนสามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนอยางมคีวามสุข 
เขาใจผูอ่ืน ไมมีความขัดแยงกับผูอ่ืน 
3. รอยละ 90 ของผูเรียนมีจิตสังคม
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค    
(ขอท่ี 8) 

1) จำนวนผูเรียนท้ังหมดระดับ
ประถมศึกษาปท่ี 1 - 6  
จำนวน 1,121 คน 
- ผูเรียนท่ีมีน้ำหนักตามเกณฑ
อายุในเกณฑปกติคิดเปนรอย
ละ 78.10    
- ผูเรียนท่ีมสีวนสูงตามเกณฑ
อายุ คิดเปนรอยละ 87.44 
- ผูเรียนท่ีมีน้ำหนักตามเกณฑ
สวนสูง คิดเปนรอยละ 78.14 
- ผูเรียนผานการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายระดับดี   
ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 91.20 
2) ผูเรียนสามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนอยางมีความสุข เขาใจ
ผูอ่ืน ไมมคีวามขัดแยงกับผูอ่ืน 
มีจิตสังคมระดับดีข้ึนไป เฉลีย่คิด
เปนรอยละ 91.26   

3) ผูเรียนมีจติสังคมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค     
(ขอท่ี 8) คิดเปนรอยละ 100 

9. โรงเรียนมีกระบวนการ
บริหารจัดการอยางเปนระบบ
และใหทุกฝายมีสวนรวม 

12. โครงการปลอดภัยไวกอน   
1. กิจกรรมรูรอดปลอดภยั 
2. กิจกรรมจราจรและความปลอดภัย 
3. กิจกรรมบัตรนักเรียน 
4. กิจกรรมยานพาหนะ   
13. โครงการพัฒนาการศึกษาโดย
ใชสถานศึกษาเปนฐาน    
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน 
2. กิจกรรมปฐมนิเทศผูปกครอง 
3. กิจกรรมวันพบครู / ประชุม
ผูปกครอง 
4. กิจกรรมเอ้ือเฟอสถานท่ีในการ  
จัดกิจกรรม/ประชุม/ศึกษาดูงาน 
5. กิจกรรมประเมินความพึงพอใจ
ของผูท่ีเก่ียวของในการบริหารจดั
การศึกษา 

1. ระดับคณุภาพของการบริหาร 
และจัดการท่ีเปนระบบ ทุกฝายมี
สวนรวม มีบริการท่ีดี และ มี
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรยีนรู 
2. โรงเรียนมีแผนพัฒนาวิชาการ 
ท่ีคำนึงถึงคุณภาพผูเรียนทุก
กลุมเปาหมาย 
3. รอยละ 90 ของความพึงพอใจ
ของผูท่ีเก่ียวของในการบริหารจดั
การศึกษาอยูในระดับดีข้ึนไปดี    
ข้ึนไป 

1) โรงเรียนอุดมวิทยามีการ
บริหาร และจัดการท่ีเปนระบบ 
ทุกฝายมสีวนรวม มีบริการท่ีดี 
และมสีภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ
การเรยีนรู 
2) มีแผนพัฒนาวิชาการท่ี
คำนึงถึงคุณภาพผูเรียนทุก
กลุมเปาหมาย 
3) มีหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสตูรทองถ่ิน 
4) รวมกับ สสวท.จดัทำหลกัสตูร
นำรองวิทยาศาสตรระดับประถม 
ศึกษาท่ีเนนการคิดวิเคราะห 
แกปญหา และการนำไปใช 
5) ทำบันทึกขอตกลงความ
รวมมือกับสถาบันสงเสริม    
การสอนวิทยาศาสตรและ
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เปาหมาย 

(ตามแผนพัฒนา) 
โครงการ กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

14. โครงการพัฒนาหลกัสูตร
สถานศึกษา 
1. กิจกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการใชหลักสูตร 
2. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน 
โครงการพัฒนาวิชาการสูโรงเรียน
คุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท. 
1. กิจกรรมการพัฒนาองคความรู
เพ่ือการเปนผูนำดานวิชาการ  
- ผูบริหารสถานศึกษา/ครู บุคลากร     
เขารวมอบรมดวยระบบออนไลน  
- จัดทำหลักสตูรสถานศึกษา 
- จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน
คุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท. 
- PLC สูการพัฒนาการเรียนการสอน 
SMT 
2. กิจกรรมการประยุกตใชความรู
ไปสูการปฏิบัติงานจริง 
- แผนการจัดการเรียนรู SMT ตาม
แนวทาง สสวท. 
- พัฒนาและปรับปรุงหองปฏิบัติการ
ท่ีเอ้ือตอการเรยีนรู SMT 
3. กิจกรรมการนำเสนอผลงาน SMT 
15. โครงการนิเทศ กำกับ และ
ติดตาม  
1. กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียน   
การสอน   
2. กิจกรรมนิเทศการทำงาน 
- แผนการจัดการเรียนรูและบันทึก  
ผลการสอน 
16. โครงการพัฒนาครูมืออาชีพ   
1. กิจกรรมอบรมศึกษาดูงาน 
2. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม นำวิชาชีพ 
3. กิจกรรมพัฒนาครสููศตวรรษท่ี 21 
4. กิจกรรมครูดีเดน 
17. โครงการพัฒนาภูมิทัศนภายใน
โรงเรียน   
1. กิจกรรมประกวดหองเรียน 
2. กิจกรรมดูแลตนไมและความ
สะอาดบริเวณ โรงเรียน 
3. กิจกรรมดานสาธารณูปโภค 
4. กิจกรรมปรบัปรุงซอมแซม 
จัดสรางตรวจสอบอาคารเรียน 
5. กิจกรรมปองกันกำจัดยุง 

เทคโนโลยี (สสวท.) เรื่อง 
โครงการโรงเรยีนคุณภาพ
วิทยาศาสตร คณติศาสตรและ
เทคโนโลยี ตามมาตรฐาน 
SMT สสวท. 
6) ครูผูสอนระดับช้ัน
ประถมศึกษาจำนวน 49 คน 
รอยละ 100 ไดรับการอบรม 
สัมมนาท่ีเก่ียวกับการออกแบบ 
การเรยีนรู/การจดัทำแผนการ
จัดการเรียนรู ในระยะเวลา   
ไมเกิน 2 ป  
7) ครูท้ังโรงเรียนจำนวน 88 คน 
รอยละ 100 ไดรับการอบรม 
สัมมนา ในงานท่ีเก่ียวของ 
มากกวา 20 ช่ัวโมงตอป 
8) จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ
และสังคมท่ีดีและกระตุนให
ผูเรยีนใฝเรียนรู ท่ัวถึงทุก
กลุมเปาหมาย 
9) จัดหองเรียน หองปฏิบัติการ 
หองน้ำ โรงอาหาร หอประชุม 
อยางเพียงพอกับจำนวนผูเรียน 
10) ปรับปรุงภูมิทัศนและ
แหลงเรียนรูนอกหองเรียน 
11) ความพึงพอใจของผูท่ี
เก่ียวของในการบริหารจัด
การศึกษาอยูในระดับ ดี ข้ึนไป 
เฉลี่ย คิดเปนรอยละ 94.70 
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เปาหมาย 

(ตามแผนพัฒนา) 
โครงการ กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
1. กิจกรรมจดัระบบใหบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- บริการคอมพิวเตอร 
- บริการอินเตอรเน็ต 
- School Bright 
2. กิจกรรมอบรมครดูานการใชสื่อ 
IT เสริมการจัดการเรยีนรูสูนักเรยีน 
3. กิจกรรมการจัดซื้อหนังสือและสื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (virtual+อ่ืน )ๆ 
18. โครงการรวมสานสัมพันธ
รวมกันทำดี 
1. กิจกรรมการรวมงานกับ
หนวยงานอ่ืน  
2. กิจกรรมบรจิาคโลหิตเพ่ือถวาย
เปนพระราชกุศล 
3. กิจกรรมธารน้ำใจครู สูชุมชน 
19. โครงการบริหารงานบุคลากร 
1. กิจกรรมสรรหาบุคลากร 
2. กิจกรรมมอบหมายงานบุคลากร 
3. กิจกรรมจดัทำทะเบียนประวัติ
บุคลากร 
4. กิจกรรมการตอใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพคร ู
5. กิจกรรมเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ 
6. กิจกรรมแฟมสะสมงานของคร ู
7. กิจกรรมสำรวจความตองการและ
ประเมินความพึงพอใจของครู 
8. กิจกรรมสำรวจการมาปฏิบัติงาน
ประจำวัน 
9. กิจกรรมประเมินการปฏบัิติงาน
บุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ 
20. โครงการเพ่ือขวัญและกำลังใจ
บุคลากร 
1. กิจกรรมเงินเอ้ืออาทร 
2. กิจกรรมรื่นเริงสังสรรคปใหม 
3. กิจกรรมสวัสดิการอยูดมีีสุข 
4. กิจกรรมแบงปนน้ำใจ เราไมท้ิงกัน 
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เปาหมาย 

(ตามแผนพัฒนา) 
โครงการ กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

21. โครงการจัดงบประมาณตาม
นโยบายเรียนฟรี 15 ป 
1. กิจกรรมจดังบประมาณระดับ
ปฐมวัย 
1. หมวดคาหนังสือเรียน  
2. หมวดอุปกรณการเรียน 
3. หมวดเครื่องแบบ ชุดผูเรียน  
4. หมวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
2. กิจกรรมจดังบประมาณระดับ
ประถมศึกษา 
1. หมวดคาหนังสือเรียน  
2. หมวดอุปกรณการเรียน 
3. หมวดเครื่องแบบ ชุดผูเรียน  
4. หมวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
งาน 
1. งานทะเบียนวัดผล 
2. งานผลิตเอกสาร 
3. งานธุรการ 
4. งานงบประมาณ 
5. งานประชาสัมพันธ 

10. โรงเรียนมรีะบบประกัน
คุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

22. โครงการการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
- มีการประกาศคาเปาหมายตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
- กำหนดนโยบายของสถานศึกษา 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ระยะท่ี 6 พ.ศ. 2561-2564 
(ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา 2562) 
- แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
- บันทึกการประชุมและติดตามงาน 
- จัดโครงสรางและระบบขอมูล
สารสนเทศท่ีครอบคลุมงานทุกฝาย 
- คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในและคณะกรรมการ
ประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษา 
- รายงานสรุปผลการประเมินงาน/
โครงการ/กิจกรรมทุกฝาย 
- รายงานการประเมินคณุภาพ
ภายนอก (สมศ.)  
- รายงานประจำปท่ีเปนรายงานการ
ประเมินคณุภาพภายในของ
สถานศึกษา (SAR) 

1. โรงเรียนมีกระบวนการประกัน
คุณภาพภายในเปนระบบครบ
วงจรคุณภาพ PDCA มีหลักฐาน
รองรอยชัดเจน 
2. คาเฉลี่ยของผลการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอยูใน
ระดับ ดีข้ึนไป 
 

1) โรงเรียนอุดมวิทยามีการตั้ง 
เปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจ
ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  
มีการเสนอขอความเห็นชอบ/
อนุมัติในการใชแผนพัฒนาคุณภาพ 
แผนปฏิบัติการประจำป ตอ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 
2563 ประธานผูลงนาม คือ 
นางสาวลลดิา วังตาล ตำแหนง 
ผูรับใบอนุญาตและผูจดัการ
โรงเรียนอุดมวิทยา 
- มีระบบคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในท่ีชัดเจน
ตามคำสั่งท่ี 5/2563 
- มีการประกาศใชมาตรฐาน
และการกำหนดมาตรฐานท่ี
สอดคลองกฎกระทรวงฯและ
บริบทของสถานศึกษา มี
หลักฐาน คือ  
- มีคำประกาศการใช
มาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการ
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เปาหมาย 

(ตามแผนพัฒนา) 
โครงการ กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

กำหนดคาเปาหมาย 
- มีรายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน 
- มีการกำหนดเปาหมายราย
มาตรฐานและการจัดโครงการ
และกิจกรรมท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษา  
- มีการวางแผนเพ่ือดำเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลและประเมิน 
คุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน
การศึกษาท่ีกำหนด มีหลักฐาน 
คือ คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ท่ี 
6/2563  คำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทำรายงาน
การประเมินตนเองประจำป 
(SAR) ท่ี 16/2563 
2) คาเฉลี่ยของผลการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอยู
ในระดับยอดเย่ียม   

11. ครูมีการจัดการเรียน
การสอนโดยใชนวัตกรรม    
ท่ีทันสมัย 

23. โครงการระบบดูแลและ
ชวยเหลือนักเรียน   
1 .กิจกรรมการรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล 
2. กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน 
3. กิจกรรมการสงเสริมนักเรียน  
4. กิจกรรมการปองกันและแกปญหา 
5. กิจกรรมการสงตอไปยังผูท่ีเก่ียวของ 

1. รอยละ 90 ของครูพัฒนาและ
ใชสื่อการสอน สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหลงเรียนรูใน
ชุมชนท่ีสอดคลองกับสาระท่ีสอน 
สรางแรงจูงใจใหนักเรยีนสนุกใน
การเรยีนรู  
2. รอยละ 90 ของครูมีนวัตกรรม
ในการจัดการเรียนรูและมีการ
เผยแพร 

1) ครูผูสอนระดับชัน
ประถมศึกษาจำนวน 48 คน 
รอยละ 100 ไดรับการอบรมท่ี
เก่ียวของกับสื่อ /เทคนิคการสอน 
ใชสื่อการสอน สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหลงเรียนรูใน
ชุมชนท่ีสอดคลองกับสาระท่ีสอน 
สรางแรงจูงใจใหนักเรยีนสนุก
ในการเรียนรู อยูในระดับ ดี
ข้ึนไปคิดเปนรอยละ 97.92 

12. ครูมีการจัดกระบวนการ
เรียนรูผานการคิดและ
ปฏิบัติจริง 

โครงการนิเทศ กำกับ และตดิตาม 
1. กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียน  
การสอน 
2. กิจกรรมนิเทศการทำงาน 
- แผนการจัดการเรียนรูและบันทึก
ผลการสอน 
โครงการพัฒนาครูมืออาชีพ   
2. กิจกรรมพัฒนาครสููศตวรรษท่ี 21 
3. กิจกรรมการผลิตและใชสื่อนวัตกรรม 
4. กิจกรรมการใชแหลงเรียนรูและ     
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
5. กิจกรรมการวิจัยในช้ันเรียน 
โครงการบริหารงานบุคลากร 
- กิจกรรมแฟมสะสมงานของคร ู

 

1. รอยละ 90 ของครูจัดการเรียนรู
ใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิด
วิเคราะห สังเคราะห และคิด
สรางสรรคโดยการปฏิบัติจริง ผาน
การทำโครงงาน/กิจกรรม/การฝก
ปฏิบัติในสถานการณจริงและ
นักเรียนขยายความคดินำไป
ปรับปรุงในชีวิตได 
2. ครูทุกกลุมสาระการเรียนรู
จัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ 
วิจัยเปนฐาน 
3. รอยละ 90 ของครูพัฒนากลวิธี/ 
เทคนิคการสอนอยางนอย 2 รปูแบบ
ในแตละกลุมสาระการเรียนรู 

 

2) ครูอธิบายวิธีการสอนท่ีเนน
กระบวนการคดิ และการฝก
ปฏิบัติไดอยางชัดเจน 47 คนใน 
48 คน คิดเปนรอยละ 97.92 
3) ครูผูสอนระดับช้ัน
ประถมศึกษาจำนวน 48 คน 
รอยละ 100 อธิบายวิธีการใช
ประโยชนจากขอมลูวิจัยในช้ัน
เรียน เพ่ือสะทอนกลับสูการ
พัฒนาการจัดการเรยีนรูไดชัดเจน 
4) ครูผูสอนระดับช้ันประถม 
ศึกษาจำนวน 47 คน ใน 49 คน 
คิดเปนรอยละ 96.40 อธิบาย
วิธีการบริหารช้ันเรียนเชิงบวก
ไดอยางชัดเจน 
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เปาหมาย 

(ตามแผนพัฒนา) 
โครงการ กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

โครงการพัฒนาวิชาการสูโรงเรียน

คุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท. 

1. กิจกรรมการพัฒนาองคความรู

เพ่ือการเปนผูนำดานวิชาการ  

- ผูบริหารสถานศึกษา/ครู บุคลากร     

เขารวมอบรมดวยระบบออนไลน  

- จัดทำหลักสตูรสถานศึกษา 

- จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน

คุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท. 

- PLC สูการพัฒนาการเรียนการสอน 

SMT 

2. กิจกรรมการประยุกตใชความรู

ไปสูการปฏิบัติงานจริง 

- แผนการจัดการเรียนรู SMT ตาม

แนวทาง สสวท. 

- พัฒนาและปรับปรุงหองปฏิบัติการ

ท่ีเอ้ือตอการเรยีนรู SMT 

3. กิจกรรมการนำเสนอผลงาน SMT  

4. รอยละ 90 ของครูมีแผนการวัด

และประเมินผลนักเรียนชัดเจน

ตลอดปการศึกษา (มีการกำหนด

สัดสวนคะแนน จำนวนช้ินงาน 

และพฤติกรรมนักเรียนชัดเจน) มี

การวิเคราะหผลการเรยีนรูของ

นักเรียนและนำผลมาพัฒนาให

นักเรียนบรรลผุลตามตัวช้ีวัดของ

หลักสตูร 

5.รอยละ90 ของครูมีการ

แลกเปลีย่นเรยีนรูโดยใชชุมชนการ

เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)  

5) ครูผูสอนระดับช้ันประถม 

ศึกษาจำนวน 49 คน คิดเปน

รอยละ 100 มีแผนการวัดและ

ประเมินผลนักเรยีนชัดเจน

ตลอดปการศกึษา (มีการกำหนด

สัดสวนคะแนน จำนวนช้ินงาน 

และพฤติกรรมนักเรียนชัดเจน) 

มีการวิเคราะหผลการเรียนรู

ของนักเรียนและนำผลมาพัฒนา

ใหนักเรียนบรรลผุลตาม

ตัวช้ีวัดของหลักสูตร 
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8. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (รอบปท่ีผานมา)  
8.1 ระดับปฐมวัย  ปการศึกษา 2563 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของเด็ก ระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี  3  การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ ระดับยอดเยี่ยม 

8.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2563 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน ระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี  3  การจัดประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ระดับยอดเยี่ยม 

 


