ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านห้วยมะระ(เทวานุกูลวิทยา) สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD
ประจาปีการศึกษา 2562
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยมะระ(เทวานุกูลวิทยา) เริ่มก่อตั้งขึ้นจนถึงปัจจุบัน
เป็นเวลา 52 ปี ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านห้วยมะระ หมู่ที่ 2 ตาบลหนองเสือช้าง อาเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
สหวิทยาเขตหนองใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 สานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โทรศั พ ท์ 081-1763676 e – Mail : Huaymaraschool9@gmail.com Facebook
Fan page : โรงเรียนบ้านห้วยมะระ – เทวานุกูลวิทยา ผู้บริหารคนปัจจุบัน คือ นางสาวปนัดดา เฮ็งเจริญ
ข้อมูลประกอบการจัดการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยมะระ(เทวานุกูลวิทยา) เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดยมี ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ดังนี้
จานวนนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมะระ(เทวานุกูลวิทยา) จาแนกตามระดับการศึกษา
เพศ
ระดับการศึกษา
จานวนห้อง
ชาย
หญิง
ปฐมวัย
อนุบาลชั้นปีที่ 1
1
1
4
อนุบาลชั้นปีที่ 2
1
2
7
อนุบาลชั้นปีที่ 3
1
7
5
รวม
3
10
16
ขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1
1
6
11
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 2
1
9
5
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 3
1
9
13
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
1
5
2
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 5
1
4
5
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
1
8
1
รวม
6
41
37
รวมทั้งสิ้น
9
51
53
จานวนบุคลากรของโรงเรียนบ้านห้วยมะระ(เทวานุกูลวิทยา)
ระดับการศึกษาสูงสุด
ที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
1 นางสาวปนัดดา เฮ็งเจริญ
ผอ.รร.
ปริญญาโท
2 นางสุภาภรณ์ วีระศิริรัตน์
ครู คศ.3
ปริญญาตรี
3 นายไพโรจน์ จานงค์ผล
ครู คศ.3
ปริญญาโท
4 นางกัญญา
จิตรีวรรณ์
ครู คศ.3
ปริญญาตรี

รวม
5
9
12
26
17
14
22
7
9
9
78
104
วิชาเอก
บริหารการศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

ที่
5
6
7
8
9
10
11

1.

ชื่อ – สกุล
นางสุรีรัตน์
ภัทรเมธีธรรม
นายกานต์
ภูทองวิจิตร
นางสาวรัตน์สุวรรณ ยอดพรหม
นางสาววิภาดา บุญรักษา
นางสาวยุวดี
มายอด
นางสาวชุติภา สุกใส
นายสุวิทย์
รายศิริ

ตาแหน่ง
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
พนักงานธุรการ
นักการภารโรง

ระดับการศึกษาสูงสุด
วิชาเอก
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
ปริญญาตรี
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
การศึกษาปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
การศึกษาปฐมวัย
ปวส.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ม.3
-

ข้อมูลการบริหารจัดการชั้นเรียน
การศึกษาปฐมวัย
- สัดส่วนของจานวนนักเรียน : ครู
=
13 : 1
- สัดส่วนของจานวนนักเรียน : ห้อง
=
8:1
- จานวนครูประจาชั้น
 ครบชั้น  ไม่ครบชั้น
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(ประถมศึกษา)
- สัดส่วนของจานวนนักเรียน : ครู
=
11 : 1
- สัดส่วนของจานวนนักเรียน : ห้อง
=
13 : 1
- จานวนครูประจาชั้น
 ครบชั้น  ไม่ครบชั้น
พื้นที่ให้บริการ
หมู่ 1 บ้านห้วยมะระ ตาบลหนองเสือช้าง อาเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
โครงการที่สนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
โครงการ
กิจกรรม
งบประมาณที่ใช้
โครงการการบริหาร
1.1 กิจกรรมจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
10,000
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ .......การศึกษา
1.2 กิจกรรมจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี.....
1.3 กิจกรรมจัดทาแผนวิชาการและแผนนิเทศ
.......ภายใน
1.4 กิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
1.5 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
1.6 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
1.7 กิจกรรมระบบการประกันคุณภาพภายในที่
.......เข้มแข็ง
1.8 กิจกรรมจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
.......บริหาร
1.9 กิจกรรมประเมินความพึงพอใจต่อการจัด
.......การศึกษาของสถานศึกษา

โครงการ

2.

3.

4.

5.

6.

กิจกรรม
1.10 กิจกรรมจัดหาและแต่งตั้งบุคลากร
.........ทางการศึกษา
โครงการพัฒนาบุคลากร
2.1 กิจกรรมอบรม/สัมมนาวิชาการ
2.2 กิจกรรมสร้างเสริมเติมขวัญ
2.3 กิจกรรม PLC
2.4 กิจกรรมศึกษาดูงาน
โครงการพัฒนาและปรับปรุง 3.1 กิจกรรมจัดทาหรือพัฒนาแหล่ง........
ภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้
เรียนรู้อย่างปลอดภัย
3.2 กิจกรรมจัดทาทะเบียนแหล่งเรียนรู้........
ทั้งภายใน ภายนอก และภูมิปัญญา..
ท้องถิ่น และบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้
3.3 กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่..และ
สภาพแวดล้อม
โครงการพัฒนาหลักสูตร
4.1 กิจกรรมจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ........
สถานศึกษา
(ปฐมวัย)
4.2 กิจกรรมจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
(การศึกษาขั้นพื้นฐาน)
4.3 กิจกรรมติดตามและประเมินหลักสูตร
โครงการระบบดูแล
5.1 กิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ช่วยเหลือนักเรียน
5.2 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
5.3 กิจกรรมอาหารกลางวันและอาหารเสริม
(นม)
5.4 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและ
จิตสังคม
5.5 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 6.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
ทางการเรียน
6.2 กิจกรรมศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ และกีฬา
6.3 กิจกรรมซ่อมเสริม
6.4 กิจกรรมการสอนแบบสองประสาน
6.5 กิจกรรมแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
6.6 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน
6.7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6.8 กิจกรรมวัดและประเมินผล

งบประมาณที่ใช้
8,000

10,000

3,000

430,000

20,000

7.

โครงการ
โครงการการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะกระบวนการ

8.

โครงการอยู่อย่างพอเพียง

9.

โครงการตามนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ

10. โครงการเทคโนโลยีทาง
การศึกษา

กิจกรรม
7.1 กิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน
7.2 กิจกรรมสะเต็ม
7.3 กิจกรรม Active Learning
7.4 กิจกรรมส่งเสริมการสื่อความคิดผ่านการพูด
และสนทนา การนาเสนอ และการรายงาน
7.5 กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย
7.6 กิจกรรมส่งเสริมจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
8.1 กิจกรรมออมทรัพย์
8.2 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและสร้างองค์
ความรู้สู่เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
9.1 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
9.2 กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
9.3 กิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ และอนุรักษ์ความ
เป็นไทย
9.4 กิจกรรมครูพระสอนธรรม
10.1 กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
10.2 กิจกรรมสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
(ICT) ทางการศึกษา

งบประมาณที่ใช้
10,000

1,500
10,000

24,300

สภาพชุมชนโดยรวม
สภาพชุมชนโดยรวมรอบบริเวณโรงเรียนบ้านห้วยมะระ(เทวานุกูลวิทยา) มีลักษณะเป็นที่ราบ
เนินเขา สภาพที่พักอาศัยกระจายตัวอยู่ภายในชุมชนประมาณ 160 ครัวเรือน ซึ่งมีประชากรประมาณ 400 คน
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา ประกอบอาชีพทางการเกษตร
และอาชีพรับจ้างทั่วไป ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 3,000-6,000 บาทต่อเดือน
การคมนาคมสามารถติดต่อกันได้ด้ว ยเส้ นทางรถยนต์ภ ายในเขตชุมชนโดยรอบ บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดห้วยมะระ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองเสือช้าง บริษัทเกษตร
การยาง และฟาร์มไก่ไทยฟูดส์
วิธีปฏิบัติที่โดดเด่น ผลสาเร็จที่สะท้อนพัฒนาการที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการดารงสภาพ โดย
พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้
การกาหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพ ทางโรงเรียนมีการประชุม วางแผน ประสานความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน เพื่อดาเนินการกาหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัด และสภาพปัญหาของชุมชน โรงเรียน

การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน โรงเรียนมีการวางแผนและจัดทาแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ ที่
ครอบคลุมทุกเป้าหมายการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานที่ทางโรงเรียนได้ตั้งเป้าหมายไว้ อย่าง
รอบด้าน มีการนิเทศการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้ เกิดประสิทธิภาพ
อย่างสูงสุด

การประเมินความสาเร็จตามมาตรฐาน โรงเรียนมีการนามาตรฐานที่ได้วางแผนร่วมกัน มาปรับเข้า
กับกิจกรรมในโครงการ เพื่อให้ตอบโจทย์กับเป้าหมายของมาตรฐานที่ได้ตั้งไว้ โดยตั้งกิจกรรมและวัตถุประสงค์
ในกิจกรรมให้มีความสอดคล้ องกับตัวบ่งชี้ในมาตรฐานของโรงเรียน ซึ่งจะสามารถประเมินผลกิจกรรมใน
โครงการได้ตรงกับเป้าหมายของมาตรฐานที่ได้ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

การนาการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการ
ผลการพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียน จากการดาเนินการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียน
บ้านห้วยมะระ(เทวานุกูลวิทยา) ส่งผลให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่ดี จนเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชน ว่าโรงเรียนบ้านห้วยมะระ(เทวานุกูลวิทยา) เป็นโรงเรียน
ขนาดเล็ ก ที่ จั ด การศึ ก ษาได้ อ ย่ างมี คุ ณ ภาพ มี ศั ก ยภาพทั ด เที ย มกั บโรงเรี ยนขนาดใหญ่ ทั้ ง นี้ จ ากการจัด
การศึกษาดังกล่าว ส่งผลด้านต่างๆ ดังนี้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างรอบด้าน สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองได้
อย่างเต็มความสามารถ โดยมีผลที่เกิดกับตัวผู้เรียน ดังนี้
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านคาในบัญชีคาพื้นฐานตามระดับชั้นของตนเอง สามารถสะกดคา อ่าน
คา และประโยคในบทเรี ย นได้ อย่ า งคล่ อ งแคล่ ว ออกเสี ยง ร ล และคาควบกล้ าได้ อ ย่า งชั ดเจน ไม่ อ่ า น
ตะกุกตะกัก โดยมีผลคะแนนทดสอบการอ่าน จากระบบ e-MES ซึ่งเป็นข้อสอบจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอ่าน ของนักเรียนปกติ จานวน 69 คน อยู่ในระดับพอใช้

ขึ้นไป จานวน 67 คน คิดเป็น
ร้อยละ 97.10 โดยอยู่ในระดับ
ปรับปรุง จานวน 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.90

ผู้เรียนสามารถเขียนคาตามบัญชีคาพื้นฐานตามระดับชั้นของตนเอง สามารถเขียนคาตามคาบอกได้
ถูกต้อง เขียนประโยค แต่งประโยคได้ เขียนเรียงความ เขียนเรื่องจากภาพ ได้ถูกต้องตามหลักการเขียน โดยมี
ผลคะแนนทดสอบการเขียน จากระบบ e-MES ซึ่งเป็นข้อสอบจากสานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น
พื้นฐาน เป็นข้อมูลของนักเรียนปกติ จานวน 69 คน อยู่ใ นระดับพอใช้ขึ้นไป จานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ
91.30 โดยอยู่ในระดับ ปรับปรุง จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70

ผู้เรียนสามารถคิดคานวณความรู้ทางคณิตศาสตร์ตามระดับชั้นของตนเอง สามารถคิดเลขเร็วและตอบ
เป็นคาพูดได้ทันที แก้โจทย์ในแบบฝึกคิดเลขเร็วได้ทันตามกาหนดทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผลคะแนนทดสอบการคิดคานวณ
ด้วยวาจา และการทาแบบฝึกคิดเลขเร็ว
เป็นการทดสอบระดับโรงเรียน มีข้อมูล
ของนักเรียนปกติ จานวน 69 คน อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป จานวน 65 คน คิดเป็น
ร้อยละ 94.20 และอยู่ในระดับ ผ่าน
จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.80
ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างง่าย สามารถสร้างนวัตกรรม
และใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร สามารถคิ ด วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ อภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้ เช่น การนาเสนอภาษาอังกฤษวันละคา นาเสนอ
ภาษาอังกฤษวันละประโยค การทาโครงงาน การนาเสนอและอภิปรายผลงาน เป็นต้น

ผลการพัฒนาด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ส่งผลให้โรงเรียนมีการทางานเป็นทีม
(Teamwork) เน้นทางานแบบมีส่วนร่วม มีการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานและข้อมูลข่าวสารโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง มีการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการให้นักเรียนเกิดความรักในการที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จนทาให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาอย่างรอบด้าน และเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชน

ผลการพัฒนาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งผลให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปี ทั้งนี้ในแผน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตั้งค่าเป้าหมาย ต้องเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 และแผนรักษาสภาพผลสัมฤทธิ์ของ
โรงเรียน ได้ตั้งค่าเป้าหมาย รักษาสภาพเดิมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 โดยโรงเรียนบ้านห้วยมะระ(เทวานุกูล
วิทยา) มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในภาพรวมของระดับโรงเรียนสูงบรรลุเป้าหมายในการรักษาสภาพ ตลอด
ระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 – 2561 ดังนี้

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 - 2561 มีผลการประเมินโดยรวมเฉลี่ยบรรลุตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทั้ง 2 ปี
การศึกษา แต่ยังคงต่ากว่าระดับเขตพื้นที่ ระดับสพฐ. และระดับชาติ ทั้ง 2 ปีการศึกษา
ดังนี้

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Teat : NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 – 2561 มีผลการประเมินโดยรวมเฉลี่ยบรรลุตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 จานวน 2 ปีการศึกษา ได้แก่ ปีการศึกษา 2559 และ ปีการศึกษา 2561 แต่สูงกว่าระดับเขตพื้นที่
ระดับสพฐ. และระดับชาติ ทุกสมรรถนะ และทั้ง 3 ปีการศึกษา ดังนี้

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
– 2561 มีผลการประเมินโดยรวมเฉลี่ยบรรลุตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จานวน 1 ปีการศึกษา ได้แก่
ปีการศึกษา 2561 แต่สูงกว่าระดับเขตพื้นที่ ระดับสพฐ. และระดับชาติ ทุกกลุ่มสาระ และทั้ง 3 ปีการศึกษา
ดังนี้

นวัตกรรมที่ใช้ขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลง โรงเรียนบ้านห้วยมะระ(เทวานุกูลวิทยา) มี
กระบวนการในการทางานซึ่งเป็นนวัตกรรมเซิง ประจักษ์ที่หลากหลาย ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงวิธีการปฏิบัติโดยมี
ขัน้ ตอนอย่างซัดเจน คือ นวัตกรรม “HUAI MARA MODEL” คือ

การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน จากกระบวนการจัดการศึกษา) ของโรงเรียน
บ้านห้วยมะระ(เทวานุกูลวิทยา) ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างยั่งยืน และเป็นทักษะติดตัวผู้เรียนไป
ตลอดชีวิต ดังนี้
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานด้านงานอาชีพช่างตัดผม
อาชีพการเกษตรปลูกผักไร้ดิน และอาชีพการทาปุ๋ยหมักชีวภาพ
โดยผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ พร้อมที่จะทางานอย่างมี
ความสุขและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เคารพในกฎ กติกา กฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม มีค่านิยม
จิตสานึกที่ดี มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการเข้าเรียนได้ตรงตามตารางเวลาของโรงเรียนต้นทาง และมี
วินัยในการเตรียมความพร้อมในการเปิดโทรทัศน์เพื่อรับสัญญาณดาวเทียมด้วยตนเอง รู้จักจดจาตารางเรียน
และเตรียมสมุด หนังสือ อุปกรณ์การเรียนทุกครั้งก่อนเข้าสู่บทเรียนโดยที่ครูปลายทางไม่ต้องเตือน และปฏิบัติ
กิจกรรมตามโรงเรียนต้นทางอย่างมีความสุข

ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง รักในความเป็นธรรมชาติของบ้านห้วยมะระ ภูมิใจในความ
เป็นไทย ด้วยการสวมใส่ชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ มีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี โดยร่วม
เดินขบวนในเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษา เวียนเทียนในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา และเข้าวัดทาบุญตัก
บาตรทุกวันพระด้วยจิตที่เป็นกุศล ให้การยอมรับเพื่อนชาวต่างชาติ ครูต่างชาติ ต่างศาสนาอย่างเป็นมิตร
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่ลงตัว พร้อมทั้งดูแลจิตใจซึ่งกั นและกัน เรียนและเล่นกีฬาด้วยกัน
อย่างมีน้าใจ จึงส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมไปพร้อมกัน

ผลงานส าคั ญ รั บ รางวั ล เกี ย รติ บั ต รและโล่ ร างวั ล เป็ น โรงเรี ย นที่ มี วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ (Best
Practices) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจาปี
2562
รับรางวัล สถานศึกษา ที่ดาเนินงาน
ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาประสบผลสาเร็จ “ระดับ
ดีเด่น” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รับรางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไก
การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา รางวัล IQA AWARD
ประจาปีการศึกษา 2562 ระดับยอดเยี่ยม

รับรางวัล ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) เพียงอย่างเดียว

