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  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒ )            
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ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
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๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนวัดพิชัย ส ำนักงำนเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร ที่ตั้ง เลขท่ี 30/1 หมู่ 1 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม  
เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 10240  โทรศัพท์/โทรสาร  02–377–6160 Website: www.wpcs.ac.th    
Email: watpichai2010@hotmail.com เปิดสอนระดับชั้น อนุบำลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เนื้อที ่  
332  ตำรำงวำ 
 
๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  
     ๑) จ ำนวนบุคลำกร 

๒) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ปริญญำตรี
92.31 %

ปริญญำโท
7.69 %

แผนภูมิแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร (ร้อยละ)

ปริญญำตรี ปริญญำโท

บุคลำกร ผู้บริหำร ครูผู้สอน 
พนักงำน
รำชกำร 

ครูอัตรำ
จ้ำง 

เจ้ำหน้ำที่
อ่ืนๆ 

ปีกำรศึกษำ  ๒๕60 1 12 - - - 

วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของ
บุคลำกร 

ต่ ำกว่ำ
ปริญญำตรี ปริญญำตรี 

ปริญญำ
โท 

ปริญญำ
เอก 

รวม 

จ ำนวน - 12 1 - 13 
ร้อยละ - 92.31 7.69 - 100 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
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๓) สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน  

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

  
 ๑. กำรบริหำรกำรศึกษำ 1 - 
 ๒. ภำษำไทย 1 20 
 ๓. วิทยำศำสตร์ 1 16 
 4. พลศึกษำ 1 23 
 5. ดนตรีศึกษำ 1 18 
 6. สังคมศึกษำ 1 20 
 7. ประถมศึกษำ 1 20 
 8. ภำษำอังกฤษ 1 23 
 9. ศิลปะภำพพิมพ์ 1 22 
 10. บรรณำรักษศำสตร์ 1 19 
 11. คหกรรมศำสตร์ 1 18 
 12. คอมพิวเตอร์ 1 18 
 13. กำรศึกษำปฐมวัย 1 15 

รวม 13  
 
๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 
       จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ ๒๕60 รวม  244  คน (10 มิ.ย. 2560) 
 

ระดับชั้นเรียน อ.1 อ.2 รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 
รวม

ทั้งหมด 
จ านวนห้อง 1 1 2 1 1 2 2 2 2 10 12 

เพศ 
ชาย 18 15 33 18 19 13 14 21 20 105 138 
หญิง 9 7 16 20 6 17 16 12 19 90 106 

รวม 27 22 49 38 25 30 30 33 39 195 244 

เฉลี่ยต่อห้อง 27 : 1 22 : 1  38 : 1 25 : 1 15 : 1 15 : 1 17 : 1 20 : 1  
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  แผนภูมิแสดงจ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ ๒๕60 รวม  244 คน (10 มิ.ย. 2560) 
 
 

 
 
  เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ ๒559 – 2560 (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.) 
 
 

ระดับชั้น/ปีกำรศึกษำ 
พ.ศ.๒๕59 พ.ศ.๒๕60 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 
อนุบำลปีที่ 1 12 8 20 18 9 27 
อนุบำลปีที่ 2 14 19 33 15 7 22 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 21 8 29 18 20 38 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 19 17 36 19 6 25 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 22 20 42 13 17 30 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 21 15 36 14 16 30 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 26 16 42 21 12 33 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 13 27 40 20 19 39 

รวม (คน) 148 130 278 138 106 244 
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๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย 

        ผลพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี ๑ 
1. จ ำนวนนักเรียนที่มีเวลำเรียนตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป รวม    29   คน 
2. จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมควำมพร้อมแต่ละด้ำนและระดับควำมพร้อม 

 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็กที่

ประเมิน 

จ านวนของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

๑. ด้านร่างกาย 29 24 5 - 

๒. ด้านอารมณ-์จิตใจ 29 24 5 - 

๓. ด้านสังคม 29 25 4 - 

๔. ด้านสติปัญญา 29 25 4 - 

3. จ ำนวนนักเรียนที่พร้อมจะเรียนต่อในชั้นอนุบำลปีที่ ๒    รวม     29    คน  
4. จ ำนวนนักเรียนที่พร้อมจะเรียนต่อในชั้นอนุบำลปีที่ ๒ (เฉพำะที่มีเวลำเรียน 90 % ขึ้นไป)  

รวม   29   คน 

 
        ผลพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี ๒ 

1.  จ ำนวนนักเรียนที่มีเวลำเรียนตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป รวม    27    คน 
2.  จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมควำมพร้อมแต่ละด้ำนและระดับควำมพร้อม 

 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็กที่

ประเมิน 

จ านวนของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

๑. ด้านร่างกาย 27 24 3 - 

๒. ด้านอารมณ-์จิตใจ 27 24 3 - 

๓. ด้านสังคม 27 24 3 - 

๔. ด้านสติปัญญา 27 24 3 - 

  3. จ ำนวนนักเรียนที่พร้อมจะเรียนต่อในชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 รวม     27    คน  
  4. จ ำนวนนักเรียนที่พร้อมจะเรียนต่อในชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 (เฉพำะที่มีเวลำเรียน 90 % ขึ้นไป)  
                    รวม   27   คน 
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 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา 
                ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทุกระดับชั้น 
 

           ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวน นร. 
ที่ได้ระดับ           
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ               
๓ ขึ้นไป 

จ านวน 
ที่เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 ๒ 1.5 1 0 
ภาษาไทย 39 8 9 3 3 3 4 4 5 20 51.28 
คณิตศาสตร์ 39 7 2 7 3 5 6 4 5 16 41.03 
วิทยาศาสตร์ 39 4 4 4 11 6 4 1 5 12 30.77 
สังคมศึกษา ฯ 39 3 5 6 6 4 3 9 3 14 35.90 
ประวัติศาสตร์ 39 3 7 1 5 6 6 9 2 11 28.21 
สุขศึกษาและพลศึกษา 39 2 12 18 5 1 - - 1 32 82.05 
ศิลปะ 39 2 3 6 14 8 3 1 2 11 28.21 
การงานอาชีพฯ 39 4 8 17 3 4 1 - 2 29 74.36 
ภาษาต่างประเทศ 39 2 5 9 10 7 3 1 2 16 41.03 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
หน้าที่พลเมือง 39 3 3 6 9 10 4 2 2 12 30.77 

  
          ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 จ ำนวน นร. 
ที่ได้ระดับ           
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ               
๓ ขึ้นไป 

จ านวน 
ที่เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 ๒ 1.5 1 0 
ภาษาไทย 20 8 2 5 2 3 - - - 15 75.00 
คณิตศาสตร์ 20 1 5 5 2 4 3 - - 11 55.00 
วิทยาศาสตร์ 20 5 5 1 4 4 1 - - 11 55.00 
สังคมศึกษา ฯ 20 2 5 5 2 1 5 - - 12 60.00 
ประวัติศาสตร์ 20 - 1 4 7 3 5 - - 5 25.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา 20 4 10 3 3 - - - - 17 85.00 
ศิลปะ 20 3 2 5 4 2 4 - - 10 50.00 
การงานอาชีพฯ 20 3 8 4 5 - - - - 15 75.00 
ภาษาต่างประเทศ 20 2 6 5 2 4 1 - - 13 65.00 
รายวิชาเพ่ิมเติม 

หน้าที่พลเมือง 20 3 6 2 3 3 3 - - 11 55.00 
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         ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน นร. 
ที่ได้ระดับ           
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ               
๓ ขึ้นไป 

จ านวน 
ที่เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 ๒ 1.5 1 0 
ภาษาไทย 28 2 4 4 7 9 - 2 - 10 35.71 
คณิตศาสตร์ 28 - 5 2 5 13 1 2 - 7 25.00 
วิทยาศาสตร์ 28 2 4 5 6 7 4 - - 11 39.29 
สังคมศึกษา ฯ 28 7 4 3 7 7 - - - 14 50.00 
ประวัติศาสตร์ 28 3 6 2 10 7 - - - 11 39.29 
สุขศึกษาและพลศึกษา 28 4 10 10 2 2 - - - 24 85.71 
ศิลปะ 28 2 6 5 8 6 1 - - 13 46.43 
การงานอาชีพฯ 28 3 9 5 7 3 - 1 - 17 60.71 
ภาษาต่างประเทศ 28 5 4 3 12 2 2 - - 12 42.86 
รายวิชาเพ่ิมเติม 

หน้าที่พลเมือง 28 1 8 10 6 3 - - - 19 67.86 

  
          ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 

 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 จ ำนวน นร. 
ที่ได้ระดับ           
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ               
๓ ขึ้นไป 

จ านวน 
ที่เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 ๒ 1.5 1 0 
ภาษาไทย 30 1 2 5 6 5 6 5 - 8 26.67 
คณิตศาสตร์ 30 1 1 5 1 13 7 2 - 7 23.33 
วิทยาศาสตร์ 30 4 1 5 3 14 2 1 - 10 33.33 
สังคมศึกษา ฯ 30 9 2 10 4 2 2 1 - 21 70.00 
ประวัติศาสตร์ 30 - 3 10 13 3 1 - - 13 43.33 
สุขศึกษาและพลศึกษา 30 2 6 14 7 1 - - - 22 73.33 
ศิลปะ 30 3 6 6 8 5 2 - - 15 50.00 
การงานอาชีพฯ 30 3 7 5 5 7 3 - - 15 50.00 
ภาษาต่างประเทศ 30 3 9 5 7 5 - 1 - 17 56.67 
รายวิชาเพ่ิมเติม 

หน้าที่พลเมือง 30 13 8 6 2 1 - - - 27 90.00 
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          ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 
 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 จ ำนวน นร. 
ที่ได้ระดับ           
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ               
๓ ขึ้นไป 

จ านวน 
ที่เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 ๒ 1.5 1 0 
ภาษาไทย 29 1 6 4 6 5 4 3 - 11 37.93 
คณิตศาสตร์ 29 1 2 4 8 2 4 8 - 7 24.14 
วิทยาศาสตร์ 29 4 3 5 7 5 5 - - 12 41.38 
สังคมศึกษา ฯ 29 6 7 2 4 5 2 3 - 15 51.72 
ประวัติศาสตร์ 29 3 6 6 6 5 3 - - 15 51.72 
สุขศึกษาและพลศึกษา 29 3 13 7 6 - - - - 23 79.31 
ศิลปะ 29 2 7 9 4 2 5 - - 18 62.07 
การงานอาชีพฯ 29 16 4 2 6 - 1 - - 22 75.86 
ภาษาต่างประเทศ 29 2 6 9 7 4 1 - - 17 58.62 
รายวิชาเพ่ิมเติม 

หน้าที่พลเมือง 
29 12 4 5 3 3 2 - - 21 72.41 

  
          ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน นร. 
ที่ได้ระดับ           
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ               
๓ ขึ้นไป 

จ านวน 
ที่เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 ๒ 1.5 1 0 
ภาษาไทย 39 5 7 6 8 7 5 1 - 18 46.15 
คณิตศาสตร์ 39 4 2 3 4 6 6 14 - 9 23.08 
วิทยาศาสตร์ 39 4 2 7 12 7 7 - - 13 33.33 
สังคมศึกษา ฯ 39 11 5 5 7 5 5 1 - 21 53.85 
ประวัติศาสตร์ 39 9 4 4 4 6 3 9 - 17 43.59 
สุขศึกษาและพลศึกษา 39 6 16 12 5 - - - - 34 87.18 
ศิลปะ 39 10 5 12 6 4 2 - - 27 69.23 
การงานอาชีพฯ 39 16 8 3 4 8 - - - 27 69.23 
ภาษาต่างประเทศ 39 7 8 11 5 5 3 - - 26 66.67 
รายวิชาเพ่ิมเติม 

หน้าที่พลเมือง 
39 8 3 8 11 6 3 - - 19 48.72 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลส ำฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3  ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6 ปีกำรศึกษำ 2560 

 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 6 จ ำนวน นร. 

ที่ได้ระดับ           
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ               
๓ ขึ้นไป 

จ านวน 
ที่เข้าสอบ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ภาษาไทย 185 20 15 10 8 11 18 82 44.32 
คณิตศาสตร์ 185 16 11 7 7 7 9 57 30.81 
วิทยาศาสตร์ 185 12 11 11 10 12 13 69 37.30 
สังคมศึกษา ฯ 185 14 12 14 21 15 21 97 52.43 
ประวัติศาสตร์ 185 11 5 11 13 15 17 72 38.92 
สุขศึกษาและพลศึกษา 185 32 17 24 22 23 34 152 82.16 
ศิลปะ 185 11 10 13 15 18 27 94 50.81 
การงานอาชีพฯ 185 29 15 17 15 22 27 125 67.57 
ภาษาต่างประเทศ 185 16 13 12 17 17 26 101 54.59 
รายวิชาเพ่ิมเติม 

หน้าที่พลเมือง 
185 12 11 19 27 21 19 109 58.92 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลส ำฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3  ขึ้นไป 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6 ปีกำรศึกษำ 2560 
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1.5 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3   
   1.5.1 ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕60                      
   1.5.1.1) คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕60 ชัน้ประถมศึกษำปีที่ ๓ 
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละแยกตามระดับ 

โรงเรียน เขตพ้ืนที่  จังหวัด ศึกษำธิกำรภำค สังกัด ประเทศ 
ด้านภาษา (Literacy) 50.40 - 58.09 56.50 54.34 52.67 
ด้านค านวณ (Numeracy) 34.08 - 38.60 37.81 34.13 37.75 
ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)  47.04 - 48.78 47.50 45.03 45.31 
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน   
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 

43.84 - 48.49 47.27 44.50 45.25 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

50
.4

34
.0

8 47
.0

4

43
.8

458
.0

9

38
.6 48

.7
8

48
.4

956
.5

37
.8

1 47
.5

47
.2

754
.3

4

34
.1

3 45
.0

3

44
.552

.6
7

37
.7

5 45
.3

1

45
.2

5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ด้ำนภำษำ (Literacy) ด้ำนค ำนวณ (Numeracy) ด้ำนเหตุผล (Reasoning Abilities) รวมควำมสำมำรถทั้ง 3 ด้ำน  

โรงเรียน เขตพ้ืนที่ จังหวัด ศึกษำธิกำรภำค สังกัด ประเทศ

แผนภูมิเปรียบเทียบผลคะแนน NT ของโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด และประเทศ 
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  1.5.1.2) ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียน
ระดับชำติ (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560 จ ำแนกตำมร้อยละของระดับคุณภำพ 
 

ระดับคุณภาพ 
ความสามารถ 

ด้านภาษา (Literacy) ด้านค านวณ (Numeracy) ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) 
ปรับปรุง 28.57 35.71 14.28 
พอใช้ 25.00 50.00 46.42 
ดี 39.28 10.71 28.57 
ดีมาก 7.14 3.57 10.71 

 
 
 

 
 
 1.5.๒ ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 - ๒๕60    
   1.5.2.1) เปรียบเทียบภำพรวมผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ 
(NT) และร้อยละของผลต่ำงระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2559 – 2560  
 

ความสามารถ ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ร้อยของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 
ด้านภาษา 52.89 50.40 - 2.49 
ด้านค านวณ 29.14 34.08   4.94 
ด้านเหตุผล 53.22 47.04 - 6.18 
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.08 43.84 - 1.24 
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  1.5.2.2) เปรียบเทียบภำพรวมผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ 
(NT) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559 – 2560 จ ำแนกตำมร้อยละของระดับคุณภำพ 
 

ระดับคุณภาพ 

ความสามารถ/ปีการศึกษา 
ด้านภาษา (Literacy) ด้านค านวณ (Numeracy) ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) 
2559 2560 2559 2560 2559 2560 

ปรับปรุง 18.42 28.57 52.63 35.71 26.32 14.28 
พอใช้ 36.84 25.00 36.84 50.00 34.21 46.42 

ด ี 21.05 39.28 10.53 10.71 18.42 28.57 
ดีมาก 23.68 7.14 0.00 3.57 21.05 10.71 

 
 
แผนภูมเปรียบเทียบภำพรวมผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559 – 2560 ด้านภาษา (Literacy) 
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แผนภูมเปรียบเทียบภำพรวมผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559 – 2560 ด้านค านวณ (Numeracy) 

 

 
 
แผนภูมเปรียบเทียบภำพรวมผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559 – 2560 ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) 
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๑.6  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
      1.6.1. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕60 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
 

          ระดับ/รายวิชา      ภาษาไทย    คณิตศาสตร์    วิทยาศาสตร์   ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน       45.96       35.13        39.92       37.24 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด       52.39       43.59        39.84       47.99 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ทั้งหมด       48.57       37.41        43.13       36.99 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ       46.58       37.12        39.12       36.34 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  

 
 
 

 
 
 
   

45
.9

6

35
.1

3 39
.9

2

37
.2

4

52
.3

9

43
.5

9

39
.8

4

47
.9

9

48
.5

7

37
.4

1 43
.1

3

36
.9

9

46
.5

8

37
.1

2

39
.1

2

36
.3

4

0

10

20

30

40

50

60

ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ
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1.6.๒. เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 – ๒๕60 
         ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

 

       ปีการศึกษา/รายวิชา      ภาษาไทย    คณิตศาสตร์    วิทยาศาสตร์   ภาษาอังกฤษ 
ปีการศึกษา 2559       46.03       39.41        40.44       31.25 
ปีการศึกษา 2560       45.96       35.13        39.92       37.24 

ผลต่างปีการศึกษา 2559 -2560       - 0.07       - 4.28        - 0.52         5.99 
 

 
แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  (O-NET) 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 – ๒๕60 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
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๑๖ 

 

 

 

๑.๗  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕60 
1.7.1 แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน / ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

(จ านวนครั้ง/ปี) 
1. สวนพฤกษศาสตร์ 
    เป็นแหล่งกำรเรียนรู้เพื่อศึกษำเรื่องพันธุ์พืชต่ำง ๆ  

จ ำนวน 
ตลอดปี ครั้ง/ปี 

2. ห้องคอมพิวเตอร์ 
    ให้บริกำรนักเรียนในช่วงพักกลำงวันในกำรสืบค้นข้อมูล 

จ ำนวน 
ตลอดปี ครั้ง/ปี 

3. ลานกิจกรรม 
    เป็นสถำนที่ฝึกทักษะด้ำนกีฬำกำรออกก ำลังกำย กำรจัดกิจกรรม กลำงแจ้ง  
    และ กำรจดันิทรรศกำรของโรงเรียน 

จ ำนวน 
ตลอดปี ครั้ง/ปี 

4. ห้องสหกรณ์ 
    ให้บริกำรนักเรียนและฝึกทักษะในกำรด้ำนอำชีพในช่วงเช้ำและช่วงพักกลำงวัน 

จ ำนวน 
ตลอดปี ครั้ง/ปี 

๕. เสาความรู้ 
    เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนศึกษำหำควำมรู้ในข่ำวสำร องค์ควำมรู้ต่ำงๆตำมควำมสนใจ 

จ ำนวน 
ตลอดปี ครั้ง/ปี 

6. ห้องสมุด 
    เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนศึกษำหำควำมรู้  

จ ำนวน 
ตลอดปี ครั้ง/ปี 

 
1.7.2 แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน / ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

(จ านวนครั้ง/ปี) 
1. ห้องสมุดเสรีไทย 
    เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น ำนักเรียนออกไปฝึกปฏิบัติจริงหรือเรียนรู้จำกภูมิปัญญำท้องถิ่น 

จ ำนวน 
   2   ครั้ง/ป ี

2. ชุมชนวัดพิชัย 
    เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น ำนักเรียนออกไปฝึกปฏิบัติจริงหรือเรียนรู้จำกภูมิปัญญำท้องถิ่น 

จ ำนวน 
   3   ครั้ง/ป ี

3. ศูนย์สาธารณสุข 50 บึงกุ่ม 
จ ำนวน 
   2   ครั้ง/ป ี

4. สวนน้ าบึงกุ่ม 
จ ำนวน 
   2   ครั้ง/ป ี

5. ลานกีฬาพัฒน์ 
จ ำนวน 
   1   ครั้ง/ป ี

 
 
 
 
 
 

 



๑๗ 

 

 

 

๑.8  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา  ๒๕60 
 

กิจกรรม/ระดับชั้น 

จ านวนนักเรียนจ าแนกตามผลการประเมิน 

แนะแนว ลูกเสือ –ยุวกาชาด ชุมนุม,ชมรม 
กิจกรรมเพื่อสังคม และ
สาธารณะประโยชน์ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษำปีที่ 1 37 2 37 2 37 2 37 2 
ประถมศึกษำปีที่ 2 20 - 20 - 20 - 20 - 
ประถมศึกษำปีที่ 3 28 - 28 - 28 - 28 - 
ประถมศึกษำปีที่ 4 30 - 30 - 30 - 30 - 
ประถมศึกษำปีที่ 5 29 - 29 - 29 - 29 - 
ประถมศึกษำปีที่ 6 39 - 39 - 39 - 39 - 

รวม 183 2 183 2 183 2 183 2 
ร้อยละ 98.92 1.08 98.92 1.08 98.92 1.08 98.92 1.08 

 
๑.9 ข้อมูลงบประมาณ 
         งบประมาณ (รับ – จ่าย) 
  

รายรับ จ านวน (บาท) รายจ่าย จ านวน (บาท) 
เงินงบประมำณ 1,362,054 งบด ำเนินกำร/เงินเดือน – ค่ำจ้ำง 1,362,054 
เงินนอกงบประมำณ 648,390 งบพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 648,390 
เงินอ่ืนๆ (ระบุ) - งบอ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมรายรับ 2,010,444 รวมรายจ่าย 2,010,444 

 

 งบด ำเนินกำร/ เงินเดือน  เงินค่ำจ้ำง  คิดเป็นร้อยละ     100     ของรำยรับ 
 งบพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ    คิดเป็นร้อยละ     100     ของรำยรับ 
 

๑.10 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
สภำพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะ เป็นแหล่งประกอบอำชีพรับจ้ำงมีประชำกรประมำณ  มำกกว่ำ  

550    คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ บริษัท , วัด , ร้ำนค้ำ , และมหำวิทยำลัย     อำชีพหลักของชุมชน 
คือ    รับจ้ำง , ค้ำขำย      เนื่องจำก  เป็นแหล่งชุมชน     .ส่วนใหญ่นับถือศำสนำ   พุทธ  ประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ  ศิลปวัฒนธรรมด้ำนศำสนำพุทธ 
  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบกำรศึกษำระดับ   ประถมศึกษำ    อำชีพหลัก คือ  รับจ้ำง , ค้ำขำย     (คิดเป็นร้อยละ)         
90     ส่วนใหญ่นับถือศำสนำ    พุทธ    (คิดเป็นร้อยละ)         90         .ฐำนะทำงเศรษฐกิจ/รำยได้โดยเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว  ต่อปี    60,000    บำทขึ้นไป     จ ำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  3 – 4   คน  
          โรงเรียนวัดพิชัย เป็นสถำนศึกษำที่อยู่ใกล้กับวัด ศูนย์สำธำรณสุข 50 บึงกุ่ม หอสมุดเสรีไทย    สวนน้ ำบึงกุ่ม  
ลำนกีฬำพัฒน์  ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้มีโอกำสไปใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน ได้เป็นอย่ำงด ี โดยวัดพิชัย 
ผู้น ำชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น สมำชิกสภำเขต ,สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร ก็ให้กำรสนับสนุน 
ช่วยเหลือโรงเรียนในโอกำสต่ำงๆ ด้วยดีตลอด   ในด้ำนข้อจ ำกัดของโรงเรียน คือทำงเข้ำโรงเรียนที่มีกำรจรำจรแออัด 
ทำงเข้ำ-ออกล ำบำก พ้ืนที่ของโรงเรียนมีจ ำกัดไม่สำมำรถขยำยหรือต่อเติมได้ 



๑๘ 

 

 

 

๑.๑1 ผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
          1.11.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย (รอบสาม) 
 

การศึกษาปฐมวัย น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
๑. เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยสมวัย 5.00 5.00 ดีมำก 
    ๑.๑ เด็กมีสุขภำพกำยสมวัย    
    ๑.๒ เด็กมีสุนทรียภำพ    
๒. เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมำก 
    ๒.๑ เด็กมีสุขภำพจิตสมวัย    
    ๒.๒ เด็กมีสุนทรีภำพสมวัย    
๓. เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมำก 
    ๓.๑ เด็กมีวินัยและรู้ผิดชอบสมวัย    
    ๓.๒ เด็กสำมำรถปรับตัวเข้ำกับสังคมได้    
๔ เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำสมวัย 10.00 8.50 ดี 
    ๔.๑ เด็กมีควำมใฝ่รู้สมวัย    
    ๔.๒ เด็กมีกำรเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่องสมวัย    
    ๔.๓ เด็กมีทักษะในกำรสื่อสำรสมวัย    
    ๔.๔ เด็กมีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์สมวัย    
๕ เด็กมีควำมพร้อมศึกษำต่อในขั้นต่อไป 10.00 9.00 ดีมำก 
    ๕.๑ เด็กมีทักษะพ้ืนฐำนตำมพัฒนำกำรทุกด้ำนสมวัย    
    ๕.๒ เด็กมีควำมรู้พ้ืนฐำนสมวัย    

๖. ประสิทธิภำพของกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 35.00 35.00 ดีมำก 

      ๖.๑ ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำกำร 
ด้ำนร่ำงกำย 

   

      ๖.๒ ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำกำร 
ด้ำนอำรมณ์และจิตใจ 

   

       ๖.๓ ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำกำรด้ำนสังคม    
       ๖.๔ ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมส่งเสริมกำรเรียนรู้เพ่ือ 
พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ 

   

       ๖.๕ ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมควำมสัมพันธ์ทำงบวกเด็ก 
และครอบครัว 

   

       ๖.๖ ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ 
ธรรมชำติและพัฒนำกำรของเด็ก   

   

๗. ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำนศึกษำ  15.00 13.00 ดี 

       ๗.๑ ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ      



๑๙ 

 

 

 

การศึกษาปฐมวัย น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

       ๗.๒ ประสิทธิภำพของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ    
       ๗.๓ ประสิทธิภำพของสถำนศึกษำในกำรจัดให้มีครูหรือ 
ผู้เลี้ยงดูเด็กเพียงพอและมีคุณภำพ  

   

       ๗.๔ ประสิทธิภำพของสถำนศึกษำในกำรจัดให้มีมำตรกำรด้ำน ควำม
ปลอดภัย และกำรป้องกันกำรบำดเจ็บในเด็ก  

   

๘. ประสิทธิพัฒนำกำรของกำรประกันคุณภำพภำยใน 
โดยสถำนศึกษำและต้นสังกัด  

5.00 5.00 ดีมำก 

       ๘.๑ ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภำพภำยในโดย 
สถำนศึกษำหรือหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ  

   

       ๘.๒ พัฒนำกำรของกำรประกันคุณภำพภำยในโดย 
สถำนศึกษำและต้นสังกัด 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
๙. ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ 

2.50 2.00 ดี 

๑๐. ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถำนศึกษำ 

2.50 2.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
๑๑. ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบำทของสถำนศึกษำ
(๕ คะแนน) 

2.50 2.50 ดีมำก 

๑๒. ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพ่ือยกระดับมำตรฐำน รักษำ
มำตรฐำนและพัฒนำ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

2.50 2.00 ดี 

คะแนนรวม 100 94.00 ดีมาก 
  

สถำนศึกษำมีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป                      ใช่         ไม่ใช่ 
สถำนศึกษำมีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จำกทั้งหมด ๑๒ ตัวบ่งชี้                 ใช่         ไม่ใช่ 
สถำนศึกษำไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภำพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน        ใช่         ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
         สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

 

 

1.11.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบสาม) 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
๑. ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี 10.00 9.44 ดีมำก 
    ๑.๑ ผู้เรียนมีน้ ำหนัก ส่วนสูงและสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์  
รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีควำมปลอดภัย 

   

    ๑.๒ ผู้เรียนมีสุนทรียภำพ    
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.54 ดีมำก 
    ๒.๑ ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง    
    ๒.๒ ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน    
    ๒.๓ ผู้เรียนมีกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม    
๓. ผู้เรียนมีควำมใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 10.00 8.54 ดี 
    ๓.๑ ผู้เรียนค้นคว้ำหำควำมรู้และใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ    
    ๓.๒ ผู้เรียนเรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและ
นอกสถำนศึกษำ 

   

๔. ผู้เรียนคิดเป็น ท ำเป็น 10.00 8.81 ดี 
      ๔.๑ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถด้ำนกำรคิด    
      ๔.๒ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเข้ำกับสังคม     
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
๕. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน 20.00 9.59 พอใช้ 
    ๕.๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทยในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

   

    ๕.๒ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

   

    ๕.๓ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

   

    ๕.๔ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคม
ศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

   

    ๕.๕ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ
และพลศึกษำ ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

   

    ๕.๖ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
          ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖  

   

    ๕.๗ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำน
อำชีพและเทคโนโลยีในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

   

    ๕.๘ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

   



๒๑ 

 

 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

๖. ประสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 10.00 8.00 ดี 
     ๖.๑ ประสิทธิผลกำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำ    
     ๖.๒ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู    
๗. ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 5.00 4.30 ดี 
    ๗.๑ ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมบทบำทหน้ำที่ของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

   

    ๗.๒ ประสิทธิภำพของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    
    ๗.๓ บรรยำกำศและสภำพแวดล้อม    
๘. พัฒนำกำรของกำรประกันคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำและต้นสังกัด 5.00 5.00 ดีมำก 
     ๘.๑ เกณฑ์กำรพิจำรณำเชิงปริมำณ ผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในโดยต้นสังกัด 

   

     ๘.๒ เกณฑ์กำรพิจำรณำพัฒนำกำร พัฒนำกำรของระบบประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
๙. ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ 

5.00 4.00 ดี 

๑๐. ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

5.00 4.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
๑๑. ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบำทของ
สถำนศึกษำ 

5.00 5.00 ดี 

๑๒. ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพ่ือยกระดับมำตรฐำน           
รักษำมำตรฐำนและพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนว
ทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 80.22 ดี 
 
สถำนศึกษำมีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป                         ใช่         ไม่ใช่ 
สถำนศึกษำมีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จำกทั้งหมด ๑๒ ตัวบ่งชี้              ใช่         ไม่ใช่ 
สถำนศึกษำไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภำพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน     ใช่         ไม่ใช่  
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
    สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

 

 

ข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย  
จุดเด่น 

 ด้านผู้เรียน 

  ผู้เรียนปฐมวัยมีสุขภำพกำยและสุขนิสัยสมวัย  มีควำมกตัญญูกตเวที รักเคำรพพ่อแม่ ผู้ปกครองมีระเบียบ
วินัย สนใจและมีควำมสุขกับเพลงและดนตรี  สำมำรถเคลื่อนไหวได้ตำมจังหวะเพลงสำมำรถใช้กล้ำมเนื้อใหญ่ ในกำร
เคลื่อนไหวและเล่นเครื่องเล่นสนำมและสำมำรถใช้กล้ำมเนื้อเล็กอย่ำงคล่องแคล่วและประสำนสัมพันธ์กันในกำรเล่น
เครื่องเล่นสัมผัสกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวัน ผู้เรียนมีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนรู้สิ่งต่ำงๆรอบตัวให้ควำมร่วมมือกับ
เพ่ือนและผู้อื่นในกำรเล่นและท ำกิจกรรมร่วมกัน 

 ด้านคร ู
  ครูปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี มีควำมรู้และเข้ำใจเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัย สำมำรถจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ สำมำรถส่งเสริมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำกำรครบทั้ง 4  
ด้ำน คือ ด้ำนร่ำงกำย  ด้ำนอำรมณ์จิตใจ  ด้ำนสังคมและด้ำนสติปัญญำ มีกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชำติ
และพัฒนำกำรของเด็กแต่ละบุคคล ครูมีควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

 ด้านผู้บริหาร 

  ผู้บริหำรมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีและมุ่งมั่นในกำรบริหำร อุทิศเวลำให้กับกำร
ท ำงำน  มีควำมคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน์ มีควำมรู้และเป็นผู้น ำในกำรพัฒนำวิชำกำร มีควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำร
งบประมำณ  มีกำรบริหำรโดยใช้หลักกำรมีส่วนร่วมโดยสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ มี
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำที่มีควำมเข้มแข็งและเป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ด้ำนต่ำงๆหลำกหลำย 
และมีบทบำทส ำคัญต่อกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 จุดที่ควรพัฒนา 

  สถำนศึกษำควรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำอย่ำงเด่นชัด
สอดคล้องกับปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามก ากระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.  2553 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
         1. ครูควรฝึกผู้เรียนด้ำนกำรเป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดีให้มำกข้ึน  กำรรู้จักรอคอย  กำรพัฒนำควำม  
คิดรวบยอด กำรเชื่อมโยงประสบกำรณ์  
         2. ครูควรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนส ำหรับผู้เรียนอนุบำลให้มำกข้ึนพำไปเรียนในห้องสมุดบ่อยๆหรือไป
เรียนรู้สถำนที่ต่ำงๆในบริเวณสถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำเพ่ือให้เกิดควำมสนใจใฝ่รู้มำกข้ึน 
 
 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
         1. สถำนศึกษำควรจัดสภำพแวดล้อม และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงเต็มที่ กำรดูแลเด็ก ควำม
พร้อมควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ เครื่องเล่น ละอุปกรณ์ กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในระดับต่ำงๆโดยสถำนศึกษำ
ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน กรรมกำรสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
 



๒๓ 

 

 

 

 3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
          ครูควรจัดให้มีกำรประเมินผลที่หลำกหลำยและมีควำมชัดเจนมำกขึ้นทั้งจำกเพ่ือนครู ผู้ปกครอง ผู้เรียน  
มีกำรบันทึก ติดตำม ประเมินผลกำรพัฒนำกำรผู้เรียนทุกด้ำนไว้อย่ำงต่อเนื่อง 
 
 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
         สถำนศึกษำควรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีแยก เป็นระดับปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐำน โดยมีแผนงำน
โครงกำร/กิจกรรมที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำน มีกำรด ำเนินกำรแผน
งบประมำณ ประเมินแผนงำนโครงกำรตำมควำมเหมำะสมกับวัยของเด็ก น ำผลไปพัฒนำได้ตรงตำมบริบทของกำรศึกษำ 
ควบคุมกำนด ำเนินงำนตำมกระบวนกำร PDCA 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จุดเด่น 

 ด้านผู้เรียน 

  ผู้เรียนประถมศึกษำมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์เป็นลูกที่
ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครองมีควำมกตัญญูกตเวที รักเคำรพ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และแสดงออกซึ่งกำรตอบแทนพระคุณอย่ำง
เหมำะสม มีควำมใฝ่รู้และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 

 ด้านครู  

  ครูประถมศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน มีควำมมุ่งมั่นอุทิศตนในกำรสอนและพัฒนำผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำในวิชำที่สอนตำมที่คุรุสภำ
ก ำหนด  กำรจัดบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงต่อเนื่อง 

 ด้านผู้บริหาร 

  ผู้บริหำรมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีและมุ่งมั่นในกำรบริหำร อุทิศเวลำให้กับกำร
ท ำงำน มีควำมคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน์มีกำรบริหำรโดยใช้หลักกำรมีส่วนร่วม โดยผู้บริหำร ครู ชุมชน  นักเรียน และ
กรรมกำรสถำนศึกษำ ร่วมกันท ำงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำที่มีควำมเข้มแข็งและมีกำร
ประชุมอย่ำงสม่ ำเสมอส่งผลให้กำรพัฒนำสถำนศึกษำบรรลุเป้ำหมำยตำมปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ 

จุดที่ควรพัฒนา 

 สถำนศึกษำควรพัฒนำผู้เรียนในด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ 
การศึกษา พ.ศ. 2553 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
1.  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ควรตรวจสอบกำรน ำหลักสถำนศึกษำของครูผู้สอนสู่แผนจัดกำรเรียนรู้ทุก 

กลุ่มสำระ โดยเฉพำะกลุ่มสำระคณิตศำสตร์ สุขศึกษำและพลศึกษำ ภำษำต่ำงประเทศ ต้องปรับปรุงอย่ำงเร่งด่วน 
2. ครูผู้สอนส ำรวจตัวเองเก่ียวกับวิธีสอนและวิธีกำรเรียนของผู้เรียน รวมทั้งควำมรู้พื้นฐำนของผู้เรียน 

แต่ละคนและน ำผลที่ได้มำวำงแผนกำรจัดกำรเรียนในกลุ่มสำรกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพระดับต้องปรับปรุงและพอใช้  
ภำยในก ำหนด 1 ปี 



๒๔ 

 

 

 

 2. ด้านการบริหาร จัดการศกึษา 
  1. สถำนศึกษำควรจัดบุคลำกรให้ตรงกับสำยงำนหรือควำมถนัดของแต่ละบุคคล มีกำรอบรมครูผู้สอนวิชำ
คณิตศำสตร์ทุกระดับชั้นในเรื่องเทคนิควิธีกำรสอน 
  2. สถำนศึกษำควรประสำนกำรจัดกำรศึกษำกับศูนย์กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
โดยควำมร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร จัดงำนแนะแนวขึ้น  เพ่ือเป็นกำรสร้ำงทำงเลือกให้แก่นักเรียนในกำรศึกษำ
ต่อ 
  3. สถำนศึกษำควรน ำข้อเสนอแนะจำกประเมินคุณภำพภำยนอกและกำรประเมินคุณภำพภำยในมำวำงแผน
พัฒนำอย่ำงเป็นระบบ  โดยท ำข้อตกลงกับโรงเรียนหรือหน่วยงำนในเรื่องทักษะกระบวนกำรคิด เทคนิคกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ เพื่อรักษำมำตรฐำนของสถำนศึกษำ 
 

 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1. ผู้บริหำรควรน ำผลกำรประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรจัดเรียนกำรสอน กำรวัดผล ประเมินผลไป
พัฒนำครูอย่ำงเป็นระบบและจัดอบรมให้ควำมรู้กับครูในเรื่องกำรจัดท ำแบบทดสอบและกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำของ
ผู้เรียน 
  2. ครูควรน ำหลักสูตรสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรวิเครำะห์โดยมีสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่นมำใช้เขียนแผนกำรจัดกำร
เรียนทุกกลุ่มสำระ 
  3. ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยออกแบบกำรเรียนและกำรปฏิบัติให้แตกตำมศักยภำพของผู้เรียนแต่
ละรำย ครบ 8 กลุ่มสำระ 
 

 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถำนศึกษำควรปรับปรุงระบบข้อมูลสำรสนเทศ โดยปรับปรุงวิธีปฏิบัติงำนให้มีควำมคล่องตัว ก ำหนด 

ผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบประก้นคุณภำพภำยในที่แน่นอนและมีระบบกำรส่งต่อที่ดี 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่  ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย (๕ คะแนน) 
ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 

๑.๑ มีน้ ำหนักส่วนสูงเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 5 ดีเยี่ยม 
๑.๒ มีทักษะกำรเคลื่อนไหวตำมวัย 5 ดีเยี่ยม 
๑.๓ มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพของตน 4 ดีมำก 
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภำวะที่เสี่ยงต่อโรคอุบัติเหตุภัยและสิ่งเสพติด 4 ดีมำก 

สรุปมาตรฐาน 4.50 ดีเยี่ยม 
ร่องรอยความพยายาม  (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนท า) 
- สมุดประจ ำตัวนักเรียน -บันทึกน้ ำหนัก – ส่วนสูง – แบบบันทึกกำรเฝ้ำระวังและติดตำมภำวะโภชนำกำรใน
วัยเรียนส ำนักอนำมัย – กิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย - กิจกรรมส่งเสริมศักยภำพนักเรียนระดับปฐมวัย
ด้ำนร่ำงกำย- กิจกรรมโตไปไม่โกง – กิจกรรมกำรเรียนรู้สู่โลกกว้ำงส ำหรับเด็กปฐมวัย - กิจกรรมหนูน้อยกับ
นันทนำกำร - กิจกรรมค่ำยคุณธรรม – ค่ำยวิชำกำร – กิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์ส ำหรับเด็กปฐมวัย - กิจกรรม
ครอบครัวรักกำรอ่ำน – กิจกรรมเงินทองของมีค่ำ – กิจกรรมบัณฑิตน้อย – กิจกรรมพัฒนำคุณภำพอำหำรเช้ำ 
– กิจกรรมพัฒนำคุณภำพอำหำรกลำงวัน – กิจกรรมส่งเสริมกำรผลิตเพ่ือเสริมสร้ำงรำยได้ – โครงกำรเด็กไทย
ไร้พุง -  โครงกำรน ำร่องอำหำรปลอดภัยและยกระดับสุขอนำมัยในโรงเรียน – กิจกรรมส่งเสริมศักยภำพ
นักเรียนปฐมวัยด้ำนสังคมและสติปัญญำ – กิจกรรมส่งเสริมศักยภำพนักเรียนปฐมวัยด้ำนอำรมณ์และจิตใจ – 
กิจกรรมสร้ำงสรรค์ต้ำนยำเสพติดพัฒนำชีวิตเยำวชน – กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก – กิจกรรมกำรทดสอบ
สมรรถนะทำงร่ำงกำย - กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำสีนักเรียน 

  
วิธีการพัฒนา 
  1. ตรวจพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยโดยบันทึกน้ ำหนักส่วนสูงของเด็กปีละ   2 ครั้ง 
  2. จัดกิจเคลื่อนไหวและออกก ำลังกำยทุกๆวัน 
  3. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรักกำรดูแลสุขภำพของตนเองได้แก่ กำรล้ำงมือก่อนรับประทำนอำหำร กำรแปรงฟัน
และกำรดูแลสุขอนำมัยส่วนตัวเลือกรับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ 
  4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักอันตรำยและโทษของยำเสพติดต่ำงๆและปฏิเสธที่เป็นอันตรำยต่อร่ำงกำย
ทุกชนิด 

 

ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 



๒๖ 

 

 

 

ผลการพัฒนา 
  1. เด็กมีน้ ำหนักส่วนสูงเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
  2. เด็กมีทักษะกำรเคลื่อนไหวอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
  3. เด็กมีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพของตนอยู่ในระดับ ดีมำก 
  4. เด็กหลีกเลี่ยงสภำวะที่เสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด อยู่ในระดับ  ดีมำก 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  1. สังเกตเด็กที่พัฒนำกำรไม่เป็นไปตำมเกณฑ์แนะน ำผู้ปกครองให้มีส่วนช่วยอีกทำงหนึ่ง 
  2. ครูผู้สอนพัฒนำเด็กโดยสร้ำงสรรค์กิจกรรมเคลื่อนไหวที่แปลกใหม่ให้เด็กรักกำรออกก ำลังกำย 
  3. ครูผู้สอนดูแลสุขภำพและสร้ำงนิสัยให้เด็กอย่ำงสม่ ำเสมอ   
          4. ครูผู้สอนเพ่ิมกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุ ภัยจำกสิ่งเสพติด 

 
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  (๕ คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
๒.๑ ร่ำเริงแจ่มใสมีควำมรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 5 ดีเยี่ยม 
๒.๒ มีควำมม่ันใจและกล้ำแสดงออก 4 ดีมำก 
๒.๓ ควบคุมอำรมณ์ตนเองได้เหมำะสมกับวัย 4 ดีมำก 
๒.๔ ชื่นชมศิลปะดนตรีกำรเคลื่อนไหวและรักธรรมชำติ 5 ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน 4.60 ดีเยี่ยม 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนท า) 
 - กิจกรรมบัณฑิตน้อย – กิจกรรมกำรเรียนรู้สู่โลกกว้ำงส ำหรับเด็กปฐมวัย – กิจกรรมหนูน้อย
นันทนำกำร – กิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์ส ำหรับเด็กปฐมวัย – กิจกรรมครอบครัวรักกำรอ่ำน - กิจกรรมเงิน
ทองของมีค่ำ(ระดับปฐมวัย) - กิจกรรมส่งเสริมศักยภำพนักเรียนระดับปฐมวัยด้ำนร่ำงกำย – กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภำพนักเรียนระดับปฐมวัยด้ำนสังคมและสติปัญญำ – กิจกรรมส่งเสริมศักยภำพนักเรียนระดับปฐมวัย
ด้ำนอำรมณ์และจิตใจ – กิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์ – กิจกรรมค่ำยคุณธรรม – กิจกรรมโตไปไม่โกง - 
กิจกรรมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 

  
วิธีการพัฒนา 
 1.  ครูผู้สอนสร้ำงบรรยำกำศให้เด็กมีพฤติกรรม ร่ำเริง สดชื่น ชื่นชมผลงำนของตนเองได้ 
 2.  จัดกิจกรรมให้เด็กมีควำมมั่นใจ กล้ำพูด กล้ำแสดงออก ในกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ต่ำงๆ 
 3.  สังเกตและค ำแนะน ำกับเด็ก ด้ำนอำรมณ์ ให้เด็กสำมำรถควบคุมอำรมณ์ตนเองได้อย่ำงเหมำะสม 
 4.  จัดกิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี กำรเคลื่อนไหวและกิจกรรมด้ำนธรรมชำติ 
 
 
 



๒๗ 

 

 

 

ผลการพัฒนา 
 1.  เด็กมีควำมร่ำเริงแจ่มใส มีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเอง อยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม 
 2.  เด็กมีควำมม่ันใจและกล้ำแสดงออก  อยู่ในระดับ  ดีมำก 
 3.  เด็กควบคุมอำรมณ์ตนเองได้เหมำะสมกับวัย  อยู่ในระดับ  ดีมำก 
 4.  เด็กชื่นชมศิลปะ  ดนตรี  กำรเคลื่อนไหว  และกิจกรรมด้ำนธรรมชำติ  อยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1.  ครูผู้สอนส่งเสริมบรรยำกำศ  จัดกำรเรียนรู้  นอกห้องเรียน  แหล่งกำรเรียนรู้ที่แปลกใหม่เพ่ือกระตุ้นให้เด็กมี
ควำมสนใจในกำรเรียนรู้เพ่ิมมำกข้ึน  ส่งผลต่อพัฒนำกำรด้ำนอื่นๆ ในทำงที่ดี 
 2.  ครูผู้สอนจัดกิจกรรมให้เด็กฝึกดูแสดงควำมคิดเห็นในทุกกิจกรรม 
 3.  ครูผู้สอนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำกำรทำงด้ำนอำรมณ์ในทำงที่เหมำะสม 
 4.  ครูผู้สอนจัดกิจกรรมหลำกหลำยทั้งด้ำน  ศิลปะ  ดนตรี  กำรเคลื่อนไหว  และธรรมชำติ  และเด็กได้มีโอกำส
ชื่นชมทั้งผลงำนของตนเองและผู้อ่ืน 

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  (๕ คะแนน) 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
๓.๑ มีวินัยรับผิดชอบเชื่อฟังค ำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอำจำรย์ 4 ดีมำก 
๓.๒ มีควำมซื่อสัตย์สุจริตช่วยเหลือแบ่งปัน 4 ดีมำก 
๓.๓ เล่นและท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ 5 ดีเยี่ยม 
๓.๔ ประพฤติตนตำมวัฒนธรรมไทยและศำสนำที่ตนนับถือ 4 ดีมำก 

สรุปมาตรฐาน 4.2 ดีมาก 
ร่องรอยความพยายาม  (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนท า) 
- กิจกรรมบัณฑิตน้อย – กิจกรรมกำรเรียนรู้สู่โลกกว้ำงส ำหรับเด็กปฐมวัย – กิจกรรมหนูน้อยนันทนำกำร – 
กิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์ส ำหรับเด็กปฐมวัย – กิจกรรมครอบครัวรักกำรอ่ำน - กิจกรรมเงินทองของมีค่ำ
(ระดับปฐมวัย) - กิจกรรมส่งเสริมศักยภำพนักเรียนระดับปฐมวัยด้ำนร่ำงกำย – กิจกรรมส่งเสริมศักยภำพ
นักเรียนระดับปฐมวัยด้ำนสังคมและสติปัญญำ – กิจกรรมส่งเสริมศักยภำพนักเรียนระดับปฐมวัยด้ำนอำรมณ์
และจิตใจ – กิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์ – กิจกรรมค่ำยคุณธรรม – กิจกรรมโตไปไม่โกง - กิจกรรมโครงกำร
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 

 
วิธีการพัฒนา 

1. ครูผู้สอนสร้ำงบรรยำกำศให้เด็กมีพฤติกรรม มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค ำสั่งสอนของผู้ปกครอง และครู 
2. จัดกิจกรรมให้เด็กมีควำมซื่อสัตย์สุจริต  ช่วยเหลือ  แบ่งปัน 
3. สังเกตและให้ค ำแนะน ำ  เด็กสำมำรถเล่นและท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้  จัดกิจกรรมให้เด็กมีส่วนร่วมค่ำย

คุณธรรมและกิจกรรมวันส ำคัญทำงพุทธศำสนำที่ตนเองนับถือ 
 



๒๘ 

 

 

 

ผลการพัฒนา 

1. เด็กมีวินัย  รับผิดชอบ  เชื่อฟังค ำสั่งสอนของพ่อแม่  ครู  อำจำรย์  อยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม 
2. เด็กมีควำมซื่อสัตย์  สุจริต  ช่วยเหลือแบ่งปัน  อยู่ในระดับ  ดีมำก 
3. เด็กเลน่และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้  อยู่ในระดับ  ดีมำก 
4. เด็กประพฤติตนตำมวัฒนธรรมไทยและศำสนำที่ตนนับถือ อยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  1. ครูผู้สอนส่งเสริมบรรยำกำศ  จัดกำรเรียนรู้  นอกห้องเรียน  แหล่งกำรเรียนรู้ที่แปลกใหม่เพ่ือกระตุ้นให้เด็กมี
ควำมสนใจในกำรเรียนรู้เพ่ิมมำกข้ึน  ส่งผลต่อพัฒนำกำรด้ำนอื่น ๆ ในทำงที่ดี 
  2. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงควำมคิดเห็นในทุกกิจกรรม 
  3. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำกำรทำงด้ำนสังคม 
  4. นักเรียนร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ที่ทำงโรงเรียนจัดขึ้น  เช่น  กิจกรรมโตไปไม่โกง  ค่ำยคุณธรรม  บ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย  ฯลฯ 

มาตรฐานที่  4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  (5 คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวซักถำมอย่ำงตั้งใจและรักกำรเรียนรู้ 4 ดีมำก 
4.2 มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ ที่เกิดจำกประสบกำรณ์

กำรเรียนรู้ 
4 ดีมำก 

4.3 มีทักษะทำงภำษำที่เหมำะสมกับวัย 5 ดีเยี่ยม 
4.4 มีทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 4 ดีมำก 
4.5 มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 5 ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน 4.40 ดีมาก 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนท า) 
- กิจกรรมเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ (ในห้องเรียน) - กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ (ในห้องเรียน) - กิจกรรม
สร้ำงสรรค์เสรี (ในห้องเรียน) – กิจกรรมบ้ำนวิทยำศำสตร์น้อย – กิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์ – กิจกรรมห้องเรียน
ในโลกกว้ำง – กิจกรรมค่ำยคุณธรรม – กิจกรรมแข่งกีฬำสีนักเรียน – กิจกรรมโตไปไม่โกง – กิจกรรมสร้ำงสรรค์ต้ำน
ยำเสพติดพัฒนำชีวิตเยำวชน - กิจกรรมบัณฑิตน้อย                                     

วิธีการพัฒนา 

1. ครูสร้ำงประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้เด็กมีพฤติกรรมสนใจสิ่งรอบตัว ซักถำมกำรเรียนรู้ รักกำรเรียน 
2. ครูสร้ำงประสบกำรณ์ตำมหลักสูตรให้เด็กบอกลักษณะ คุณสมบัติ ควำมเหมือน ควำมต่ำง จ ำแนกได้ 
3. ครูสร้ำงทักษะกำรพูดและกำรสื่อสำรให้เด็ก เพ่ือสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 
4. ครูจัดโครงกำรบ้ำนวิทยำศำสตร์น้อย ส่งเสริมทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
5. ครูจัดกิจกรรมเชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อ่ืน 

 



๒๙ 

 

 

 

ผลการพัฒนา 
1. เด็กสนใจเรียนรู้รอบตัว ซักถำมอย่ำงตั้งใจ และรักกำรเรียนรู้อยู่ในระดับดีมำก 
2. เด็กมีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆท่ีเกิดจำกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้อยู่ในระดับดีมำก 
3. เด็กมีทักษะทำงภำษำท่ีเหมำะกับวัย  อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
4. เด็กมีทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  อยู่ในระดับดีมำก 
5. เด็กมีจิตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์  อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. ครูเพ่ิมกิจกรรมนอกห้องเรียนให้สนใจเรียนรู้รอบตัว  และรักษำกำรเรียนรู้ 
2. ครูสร้ำงประสบกำรณ์  เน้นกำรบอกลักษณะ ควำมเหมือน ควำมต่ำง จ ำแนกหมวดหมู่ 
 สัมพันธ์อย่ำงถูกต้องชัดเจน 
3. โรงเรียนมีกำรจัดประสบกำรณ์ด้ำนภำษำอังกฤษ เพ่ือเตรียมตัวสู่อำเซียน 
4. ครูจัดโครงกำรบ้ำนวิทยำศำสตร์น้อย โดยเน้นทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ เด็กมีโอกำสได้   
สังเกต  สงสัย  ถำม  ตอบ 
5. ครูเปิดโอกำสและสนับสนุนจิตนำกำรควำมคิดสร้ำงสรรค์ของเด็ก 
 

ด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่  5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (20 คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
5.1 ครูเข้ำใจปรัชญำ หลักกำรและธรรมชำติของกำรจัด

กำรศึกษำปฐมวัย และสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรจัด
ประสบกำรณ์ 

5 ดีเยี่ยม 

5.2 ครูจัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยและสำมำรถจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำย สอดคล้องกับควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 

5 ดีเยี่ยม 

5.3 ครูบริหำรจัดกำรชั้นเรียนที่สร้ำงวินัยเชิงบวก 5 ดีเยี่ยม 
5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสม สอดคล้องกับพัฒนำกำร

ของเด็ก 
5 ดีเยี่ยม 

5.5 ครูใช้เครื่องมือกำรวัดและประเมินพัฒนำกำรเด็กอย่ำง
หลำกหลำย และสรุปรำยงำนผลพัฒนำกำรของเด็กแก่
ผู้ปกครอง 

5 ดีเยี่ยม 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้
ผลในกำรปรับกำรจัดประสบกำรณ์ 

5 ดีเยี่ยม 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดกำรเรียนรู้ได้ตลอดเวลำ 5 ดีเยี่ยม 
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง 5 ดีเยี่ยม 



๓๐ 

 

 

 

5.9 ครูมีวุฒิและควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย 4 ดีมำก 
5.10 ครูจัดท ำสำรนิทัศน์และน ำมำไตร่ตรอง เพ่ือใช้ประโยชน์ใน

กำรพัฒนำเด็ก 
5 ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน 4.90 ดีเยี่ยม 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนท า) 
- แผนกำรจัดประสบกำรณ์ - สื่อ/แหล่งเรียนรู้ – เครื่องมือประเมินพัฒนำกำรเด็ก - ชิ้นงำน/ผลงำนเด็ก 
- รำยงำนผลกำรพัฒนำเด็กรำยบุคคล - เครื่องมือประเมินพัฒนำกำรเด็ก – บันทึกกำรสอนของครู  
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนท า) 
– รำยงำนกำรพัฒนำเด็กรำยบุคคล – โครงกำรบ้ำนวิทยำศำสตร์น้อย - ข้อตกลง/แนวปฏิบัติของห้องเรียน – 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนระดับปฐมวัย – กิจกรรมบัณฑิตน้อย – กิจกรรมกำรเรียนรู้สู่โลกกว้ำง– 
กิจกรรมค่ำยคุณธรรม – กิจกรรมเข้ำแถวหน้ำเสำธงตอนเช้ำ – เข้ำแถวขึ้นชั้นเรียน – เข้ำแถวซื้อขนม - เขำ้แถว
แปรงฟัน 

- รับประทำนอำหำร - บรรยำกำศ/สภำพแวดล้อมในห้องเรียน - กิจกรรมในห้องเรียนมีมุมต่ำงๆ เช่น  มุมหนังสือ  
มุมบล็อก  มุมศิลปะ  มุมบ้ำน  มุมดนตรีมุมบ้ำน  มุมดนตรี  เพ่ือให้เด็กๆได้เล่นอย่ำงอิสระ  เมื่อเลิกเล่นแล้วควร
เก็บของเล่นเข้ำที่ให้เรียบร้อย – สื่อตำมมุมประสบกำรณ์ – แผนกำรจัดประสบกำรณ์ – เครื่องมือกำรประเมิน
พัฒนำกำร - ผลงำน/ชั้นงำน – รำยงำนพัฒนำกำรเด็ก – เอกสำรกำรรำยงำนกับผู้ปกครอง – รำยงำนกำรวิจัยใน
กำรพัฒนำเด็ก – รำยงำนผลกำรพัฒนำเด็ก – รำยงำนกำรวิจัยในกำรพัฒนำเด็ก - รำยงำนผลกำรพัฒนำเด็ก 

- ประชุมผู้ปกครอง – พฤติกรรมของครู – เยี่ยมบ้ำน – หลักสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวัย – บันทึกหลังแผนกำรจัด 
ประสบกำรณ์ - สถำนที่/ห้องเรียนของเด็กปฐมวัย - สถำนที่นอกห้องเรียนได้แก่  วัดพิชัย/ลำนเอนกประสงค์วัด 

  /คลองหลังวัด/สวนพฤกษำศำสตร์ - แฟ้มข้อมูลเด็กรำยบุคคล 

วิธีการพัฒนา 
   ครูปฏิบัติหน้ำที่ตำมปรัชญำ จัดกำรศึกษำประยุกต์ใช้เพื่อจัดประสบกำรณ์ให้สอดคล้องกับควำมแตกต่ำงระหว่ำง
บุคคล โดยมีกำรใช้สื่อที่เหมำะสม มีเครื่องมือวัดประเมินผลพัฒนำกำรอย่ำงหลำกหลำย จัดท ำวิจัย โครงงำน กิจกรรม
ต่ำงๆ ที่จะส่งเสริมประสบกำรณ์ใหม่ๆให้กับเด็กปฐมวัย มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กและผู้ปกครอง โดยมีกำรจัดท ำสำรนิเทศ
เพ่ือให้ผู้ปกครองได้ทรำบพัฒนำกำรของเด็กอย่ำงต่อเนื่อง 
 
ผลการพัฒนา 
  จำกกำรที่ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล ในทุกๆด้ำนนั้น อยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 คุณครูได้รับกำรอบรมอย่ำงต่อเนื่อง และได้เข้ำร่วมโครงกำรกับหน่วยงำนภำยนอกเพ่ือเสริมประสบกำรณ์
หลำกหลำยให้กับเด็ก ได้แก่ กิจกรรมโรตำรี่และโครงกำรบ้ำนวิทยำศำสตร์น้อย  ซึ่งท ำกิจกรรมนี้ต่อเนื่องมำเป็นเวลำ 5 ปี 
และจะคงด ำเนินท ำกิจกรรมนี้ต่อไปเพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรของเด็ก 

 



๓๑ 

 

 

 

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (20 คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
6.1 ผู้บริหำรเข้ำใจปรัชญำและหลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 5 ดีเยี่ยม 
6.2 ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ภำวะผู้น ำและควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำร

พัฒนำเด็กปฐมวัย 
5 ดีเยี่ยม 

6.3 ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลกำร
ประเมินผลหรือกำรวิจัยเป็นฐำนคิดทั้งด้ำนวิชำกำรและกำร
จัดกำร 

4 ดีมำก 

6.4 ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำม
แผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

5 ดีเยี่ยม 

6.5 ผู้บริหำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มี
ประสิทธิภำพ 

5 ดีเยี่ยม 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
6.6 ผู้บริหำรให้ค ำแนะน ำค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและเอำใจใส่

กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยเต็มศักยภำพและเต็มเวลำ 
5 ดีเยี่ยม 

6.7 เด็กผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย 

5 ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน 4.85 ดีเยี่ยม 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนท า) 
- โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน - โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง 
- บันทึกกำรประชุม  ค ำสั่งกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียน -  สมุดนิเทศ/สมุดหมำยเหตุรำยวัน/สมุดเยี่ยมของโรงเรียน 
- บ ันท ึกกำรประช ุม ค ำสั ่งกำรปฏ ิบ ัต ิงำนของโรงเรียน - แฟ้มประกำศนียบัตร/รำงวัลต่ำง ๆ – แฟ้มสะสมงำนของครู 

/ผู้บริหำรสถำนศึกษำ – แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี - บ ันท ึกกำรประช ุม ค ำสั ่งกำรปฏ ิบ ัต ิงำนของโรงเรียน  
- รำยงำนประจ ำปี - บ ันท ึกกำรประช ุม ค ำสั ่งกำรปฏ ิบ ัต ิงำนของโรงเรียน - แฟ้มสะสมงำนของครู/ผู้บริหำรสถำน 
  ศึกษำ – โครงกำรสำนสัมพันธ์ – แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี - บันทึกกำรประชุม - ค ำสั่งกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียน  
– รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก – แผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ – หลักสูตรสถำน 
  ศึกษำ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หลักฐำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน – ค ำสั่งแต่งตัง้ – โครงกำรตรวจสอบทบทวนหลักสูตร 
  สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน – โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนระดับปฐมวัย - โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ทั้ง 8 สำระ ( 8 โครงกำร ) – โครงกำรผลิตสื่อกำรเรียนรู้ - เข้ำร่วมงำนกิจกรรม กลุ่มเครือข่ำยที่ 26  
- โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรเพ่ือยกระดับวิชำชีพครูและผู้บริหำร - กำรอบรมของครู – ตรวจแผนกำรสอน 
- โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ - แฟ้มสะสมงำนของครูแฟ้มภำพถ่ำยของโรงเรียน วีดีทัศน์รำยงำนกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน   
- ป้ำย แผนภูมิกำรจัดโครงสร้ำงองค์กรป้ำยแสดงแผนงำนโครงกำร หร ือก ิจกรรม ป ้ำยน ิเทศติดตำมก ำกับงำน 
- โครงกำรป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียน - โครงกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน – โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ  

บุคลำกรเพ่ือยกระดับวิชำชีพครู – รำยงำนกำรอบรม  - งำนงบประมำณ กำรจัดซื้อโครงกำรป้องกันอุบัติเหตุใน
โรงเรียน 

 
   



๓๒ 

 

 

 

วิธีการพัฒนา 

ผู้บริหำรมีควำมเข้ำใจปรัชญำ หลักกำรจัดกำรศึกษำ มีวิสัยทัศน์ ภำวะผู้น ำ เพื่อเน้นกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย ใช้
หลักกำรบริหำรมีส่วนร่วม ทั้ง ครู ผู้ปกครองจัดกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มีกำร
ส่งเสริม ให้ครูบุคลำกรอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพ มีกำรให้ค ำแนะน ำดูแลเอำใจใส่กำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเต็มที่ จนเป็นที่พึง
พอใจของเด็ก ผู้ปกครองและชุมชน 

ผลการพัฒนา 

 โดยภำพรวมผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล อยู่ในระดับดีมำก 
ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ภำวะผู้น ำ ใช้หลักกำรมีส่วนร่วม บริหำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำย ให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำอย่ำง
เต็มที่ อยู่ในระดับดีมำก นอกจำกนี้ ผู้บริหำรมีควำมเข้ำใจปรัชญำ หลักกำรจัดกำรศึกษำ ส่งเสริมให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
ได้รับกำรอบรม จนเป็นที่พึงพอใจของเด็ก ผู้ปกครองและชุมชน อยู่ในระดับดีมำก 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ใช้หลักกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ ให้มำกข้ึน เพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา (20 คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
7.1 มีหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำและน ำสู่กำร

ปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
5 ดีเยี่ยม 

7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ำยตระหนักและเข้ำใจ
กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 

5 ดีเยี่ยม 

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้และเข้ำใจหลักกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย 

5 ดีเยี่ยม 

7.4 สร้ำงกำรมีส่วนร่วมและแสวงหำควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถิ่น 

5 ดีเยี่ยม 

7.5 จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือพัฒนำเด็กอย่ำงรอบด้ำน 5 ดีเยี่ยม 
สรุปมาตรฐาน 5 ดีเยี่ยม 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนท า) 
-  หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำ – แหล่งเรียนรู้ – สมุดรำยงำนพัฒนำกำร - ค ำสั่ง   
-  บันทึกแต่งตั้งหรือมอบหมำยผู้รับ - แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำหรือแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

-  แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำหรือแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี - ค ำสั่ง  บันทึกแต่งตั้งหรือมอบหมำยผู้รับผิดชอบ
หรือด ำเนินงำน – รำยงำนโครงกำร – บันทึกกำรประชุมครู – รำยงำนกำรประชุม – บันทึกกำรประชุมผู้ปกครอง    
– รำยงำนกำรอบรม – บันทึกกำรประชุมสถำนศึกษำ – แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี -  แผนกำรจัดประสบกำรณ์         
– รำยงำนผลกำรประเมินกิจกรรมโครงกำร - งบสนับสนุนจำกรัฐเรียนฟรี  15  ปี – มุมหนังสือในห้องเรียน              
– สนำมของโรงเรียน - ที่ล้ำงมือ  ล้ำงหน้ำ  แปรงฟัน - ห้องพยำบำล 



๓๓ 

 

 

 

  วิธีการพัฒนา 
   พัฒนำทบทวนหลักสูตรปฐมวัยทุกปีเพ่ือพัฒนำสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม สร้ำง
ควำมตระหนักและเข้ำใจหลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย และมีกำรจัดหำ เพิ่ม ปรับปรุง สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้กับเด็ก
ปฐมวัยอย่ำงรอบด้ำน 

ผลการพัฒนา 
  โรงเรียนมีแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ สร้ำงกำรมีส่วนร่วม และจัดสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก ผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีมำก 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 พัฒนำแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยให้มีคุณภำพ โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (5 คะแนน) 
ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 

8.1 ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำ 4 ดีมำก 
8.2 จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำท่ีมุ่งพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

5 ดีเยี่ยม 

8.3 จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำรบริหำร
จัดกำร 

5 ดีเยี่ยม 

8.4 ติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำนคุณภำพ
ภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

5 ดีเยี่ยม 

8.5 น ำผลกำรประเมินคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอกไปใช้
วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
 

5 ดีเยี่ยม 

8.6 จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ
ภำยใน 

5 ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน 4.70 ดีเยี่ยม 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนท า) 
- ปรัชญำ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ – หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย

ของสถำนศึกษำ – มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำ – แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
- แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ - ค ำสั่งมอบหมำยงำนให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน/งำน/โครงกำร/

กิจกรรมที่ก ำหนดไว้ – รำยงำนประจ ำปี – โครงกำรแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียนวัดพิชัย – กิจกรรมห้องเรียนในโลก
กว้ำง – ปฏิทินปฏิบัติงำนประจ ำปี – รำยงำนประจ ำปี – โครงกำรปรับปรุงระบบงำนสำรสนเทศ - โครงกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

 



๓๔ 

 

 

 

วิธีการพัฒนา 

 สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำข้อก ำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภำพที่พึงประสงค์ และมำตรฐำนที่ต้องกำรให้เกิด
ขึ้นกับสถำนศึกษำ เพ่ือใช้เป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ  มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ  ที่แสดงแผนงำนโครงกำร  กิจกรรม  วิธีกำร  งบประมำณ  และผู้รับผิดชอบอย่ำงชัดเจนสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนดให้มีกำรจัดท ำระบบสำระสนเทศ  ให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม 
ทันสมัย ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ ที่ครอบคลุมภำรกิจด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร กำรบริหำรงบประมำณ กำรบริหำร
บุคคล และกำรบริหำรทั่วไปรวมทั้งกำรสนับสนุนอ่ืนๆ โดยเกิดจำกควำมร่วมมือของบุคลำกรทุกฝ่ำยและสำมำรถ
ให้บริกำรแก่ผู้ต้องกำรใช้ 

ผลการพัฒนา 

 สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินกำรติดตำมตำรำงสอนควำมก้ำวหน้ำของปฏิบัติตำมพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของ
สถำนศึกษำ  และประเมินผลกำรด ำเนินงำน  ของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย
ของกำรศึกษำ  และจัดท ำรำยงำนกำรติดตำมตำรำงสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

น ำผลกำรประเมินคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอกไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง  โครงกำร
จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (5 คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กและบุคลำกร

ในสถำนศึกษำ 
 

5 ดีเยี่ยม 

9.2 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรในสถำนศึกษำ
ระหว่ำงสถำนศึกษำ  กับครอบครัวชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

5 ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน 5 ดีเยี่ยม 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนท า) 
- โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียนวัดพิชัย - โครงกำรสวนพฤกษศำสตร์-โครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่ 
- กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมสภำพทำงกำยภำพ - กิจกรรมกำรปลูกต้นไม้ จัดสวนหย่อมในโรงเรียน – กิจกรรมพัฒนำ

สถำนที่ - โครงกำรสำนสัมพันธ์ชุมชน – กิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชน – กิจกรรมวันแห่งควำมส ำเร็จ 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน – กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ – กิจกรรมวำรสำรโรงเรียน  
- เอกสำรประชำสัมพันธ์โรงเรียน – กิจกรรมประชำสัมพันธ์โรงเรียนทำงอินเตอร์เน็ต – กิจกรรมจัดท ำป้ำย

ประชำสัมพันธ์ – กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน – กิจกรรมประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
- กิจกรรมประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครองนักเรียน 



๓๕ 

 

 

 

วิธีการพัฒนา 
 สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดวิธีกำรหรือขั้นตอนกำรด ำเนินกำรสร้ำง และพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ โดย
ให้กำรสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำเรียนรู้ตำมวัย ใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเองตำมควำมสำมำรถ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู ผู้
ปกรอง ชุมชม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถำนศึกษำ มีกำรแลกเปลี่ยน เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม สื่อ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ แหล่งเรียนรู้ องค์กรควำมรู้ต่ำงๆ 

ผลการพัฒนา 
 บุคลำกรสำมำรถน ำควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงเหมำะสมเกิดกระบวนกำรเรียนรู้ทั้ง
ภำยในและภำยนอก เช่น อ่ำนหนังสือนิทำน หนังสือให้ควำมรู้ หรือสำรพันธ์ของสถำนศึกษำ เป็นต้น ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
ครู  นักเรียน ผู้ปกครอง สำมำรถสร้ำงควำมรู้ ทักษะ มีระบบกำรจัดกำรควำมรู้ มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ร่วมกันทั้งบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำระหว่ำงสถำนศึกษำกับครอบครัวระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  1. พัฒนำและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  2. เป็นแหล่งเรียนรู้ส ำหรับนักเรียน บุคลำกร ผู้ปกครอง และชุมชน 
  3. ส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตนเอง มีควำมสำมำรถ ใน กำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์และคิด
สร้ำงสรรค์ 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย  
(5 คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
10.1 จัดโครงกำรกิจกรรมพัฒนำเด็กให้บรรลุตำมเป้ำหมำย

ปรัชญำวิสัยทัศน์และจุดเนินกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของ
สถำนศึกษำ 

5 ดีเยี่ยม 

10.2 ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย 5 ดีเยี่ยม 
สรุปมาตรฐาน 5 ดีเยี่ยม 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนท า) 
-  แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ -  รำยงำนกำรประชุม -  รำยงำนสรุปผลกำรประเมินโครงกำร 
-  รำยงำนสรุปกำรประเมินโครงกำร -  แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับปฐมวัย 
-  รำยงำนประจ ำปี 
 

 

 



๓๖ 

 

 

 

วิธีการพัฒนา 
  พัฒนำให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรเรียนรู้ตำมจุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำ  เน้นกำรมีวินัยในตนเอง คุณธรรม 
จริยธรรม ด้วยกิจกรรม โครงกำรที่เกี่ยวข้อง เช่น กิจกรรมกำรเข้ำแถว แปรงฟัน กำรเข้ำห้องน้ ำ กำรท ำกิจกรรม ควำม
รับผิดชอบ เป็นต้น 

ผลการพัฒนา 
  ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยปรัชญำ วิสัยทัศน์ คือด้ำนเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน ผลกำร
พัฒนำอยู่ในระดับ ดีมำก 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

เพ่ิมกิจกรรมโครงกำรเพ่ือพัฒนำวินัย ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้หนังสือนิทำนเป็นสื่อ ทำงโรงเรียนจะ
เข้ำร่วมโครงกำรกับส ำนักกำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำหน้ำ ได้แก่ โครงกำรอ่ำน 10 มหัศจรรย์ 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย  
(5 คะแนน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
11.1 จัดโครงกำรกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตำมนโยบำยเกี่ยวกับ

กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
5 ดีเยี่ยม 

11.2 ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย 5 ดีเยี่ยม 
สรุปมาตรฐาน 5 ดีเยี่ยม 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนท า) 
- กิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย – กิจกรรมส่งเสริมศักยภำพนักเรียนระดับปฐมวัยด้ำนร่ำงกำย 
- กิจกรรมโตไปไม่โกง – กิจกรรมกำรเรียนรู้สู่โลกกว้ำงส ำหรับเด็กปฐมวัย - กิจกรรมหนูน้อยกับนันทนำกำร  
- กิจกรรมค่ำยคุณธรรม – กิจกรรมค่ำยวิชำกำร – กิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์ส ำหรับเด็กปฐมวัย – กิจกรรมครอบครัว

รักกำรอ่ำน – กิจกรรมเงินทองของมีค่ำ - กิจกรรมบัณฑิตน้อย – กิจกรรมส่งเสริมศักยภำพนักเรียนปฐมวัยด้ำน
สังคมและสติปัญญำ - กิจกรรมส่งเสริมศักยภำพนักเรียนปฐมวัยด้ำนอำรมณ์และจิตใจ 

 
วิธีการพัฒนา 

สถำนศึกษำจัดท ำโครงกำร กิจกรรมบ้ำนวิทยำศำสตร์น้อยให้กับนักเรียนปฐมวัย เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้  ศึกษำ  
ค้นคว้ำ  และทดลอง ในสิ่งที่อยำกเรียนรู้  ด้วยตนเอง  โดยมีคุณครู  บุคลำกร  และผู้ปกครอง  เป็นผู้ช่วยในกำรทดลอง  
ท ำให้นักเรียนสำมำรถตั้งสมมุติฐำน คิดวิเครำะห์  ในสิ่งที่ทดลองได้ ส่งเสริมให้นักเรียนสำมำรถมีควำมกระตือรือร้นในกำร
เรียนรู้ และสำมำรถน ำไปใช้ชีวิตประจ ำวัน สำมำรถเล่ำให้ผู้อ่ืนฟังได้ 

 



๓๗ 

 

 

 

ผลการพัฒนา 

 นักเรียนปฐมวัย คิดวิเครำะห์ แสวงหำค ำตอบในสิ่งที่ได้ท ำกำรทดลอง สำมำรถออกควำมคิดเห็น และซักถำม
ในสิ่งที่อยำกรู้ได้เพ่ิมขึ้นจำกแผนกำรสอน และสำมำรถตอบสนองในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงชัดเจน 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

     สำมำรถน ำผลสรุปจำกทดลองมำประเมินคุณภำพทั้งภำยในและภำพนอก มีกำรวำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง กำรจัดโครงกำรและกิจกรรมที่หลำกหลำยให้กับนักเรียนปฐมวัยได้เรียนรู้อย่ำงเหมำะสม เพ่ือ
ตอบสนองนโยบำยและเป็นไปตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับคุณภาพ...4.69... แปลคุณภาพ……ดีเยี่ยม…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

 

 

 
 
 
 
 
ระดับคุณภาพ  :  ดี  
 
๑. กระบวนการพัฒนา 
   สถำนศึกษำมีกระบวนกำรพัฒนำที่หลำกหลำย ครูจัดกำรเรียนรู้ให้เป็นไปตำมศักยภำพของผู้เรียน ตำม
มำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีกำรออกแบบกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับผู้เรียน เน้นควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล โดย
จัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบหลำกหลำย ทั้งรูปแบบกำรมีส่วนร่วม แบบกิจกรรมกลุ่ม ลงมือปฏิบัติจริง ใช้กระบวนกำรคิด
และแก้ปัญหำ ให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออกเขียนได้ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์กำรอ่ำน เขียนและสื่อสำรภำษำไทย
ได้ กำรเขียนและสื่อสำรภำษำอังกฤษ กำรคิดค ำนวณ เหมำะสมตำมระดับชั้น ครูมุ่งพัฒนำให้ผู้เรียนทุกคนอ่ำนออก เขียน
ได้ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 โดยจัดกิจกรรมเสริมพัฒนำกำรอ่ำนให้กับผู้เรียนที่อ่ำนไม่ออก ไม่คล่อง ครูพัฒนำให้ผู้เรียนเรียนรู้
แบบโครงงำน พัฒนำกระบวนกำรท ำงำนกลุ่ม และกำรคิดแก้ปัญหำ นอกจำกนี้ให้ผู้เรียนได้น ำเสนอผลงำนของตนเอง 
และสำมำรถสื่อสำรให้ผู้อื่นเข้ำใจได้อย่ำงชัดเจน 
   นอกจำกนี้ สถำนศึกษำได้พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมพร้อมทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่ำง
มีควำมสุข พร้อมร่วมกิจกรรมได้อย่ำงสร้ำงสรรค์และหลำกหลำย เน้นพัฒนำตำมนโยบำย “อ่ิมท้อง สมองดี มีวินัย 
ปลอดภัย โตไปไม่โกง สร้ำงภูมิคุ้มกัน และรู้เท่ำทันสื่อและสิ่งที่ไม่พึงประสงค์” โดยสอดแทรกกำรพัฒนำในด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม ที่เหมำะสมกับวัยของผู้เรียน บูรณำกำรในรำยวิชำพ้ืนฐำน กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและโครงกำรที่จัดท ำขึ้น เช่น 
กิจกรรมค่ำยคุณธรรม กิจกรรมโตไปไม่โกง และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตำมที่
สถำนศึกษำก ำหนด 
 
๒. ผลการด าเนินการ 

  ในด้ำนกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออก เขียนได้ตำมมำตรฐำนกำรอ่ำนใน
แต่ละระดับชั้น สำมำรถเขียนสื่อสำรได้ สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี กล้ำแสดงออกและสำมำรถใช้สื่อเทคโนโลยีได้
อย่ำงสร้ำงสรรค์ สำมำรถวิเครำะห์แยกแยะ รวมถึงกำรรู้เท่ำทันโทษและพิษภัยต่ำงๆ รอบตัว สิ่งเสพติดต่ำงๆ กำรเลือก
รับประทำนอำหำร รักสุขภำพ มีทัศนคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เข้ำใจเรื่องควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล มี
ผลกำรประเมินในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 

2.2 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 



๓๙ 

 

 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน 
 ( ป.1 - 6 )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ควำมสำมำรถในกำรเขียน 
(ป.1-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควำมสำมำรถในกำรคิด
ค ำนวณ (ป.1-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๐ 

 

 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ (ป.1-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยี 
 (ป.1-6) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรทดสอบควำมสำมำรถ
พ้ืนฐำนระดับชำติ (NT) ป.3 
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๔๑ 

 

 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
กำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติ 
 (O - NET) ป.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
(ป.1-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

 

 

๓. จุดเด่น 
  1. กำรจัดกิจกรรมให้ควำมช่วยเหลือนักเรียนที่อ่ำนไม่ออก/ไม่คล่อง จนสำมำรถอ่ำนออก เขียนได้ในระดับหนึ่ง 
  2. กิจกรรมประกวดโครงงำนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และชั้นอนุบำล เป็นกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักกำรคิด
วิเครำะห์ แก้ปัญหำ และสำมำรถน ำเสนอผลงำนได้ 
  3. ผู้เรียนนับถือศำสนำที่แตกต่ำงกัน แต่สำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงมีควำมเข้ำใจ ยอมรับซึ่งกันและกัน 
  4. ผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตใจ สำมำรถป้องกันตนเองได้ โดยมีกิจกรรมที่ให้ควำมรู้ เช่น โครงกำร 
D.A.D.R.E. ป้องกันยำเสพติด และทหำรจำกกองร้อยรักษำควำมสงบที่ 1 กรมทหำรรำบที่ 9 เขตบึงกุ่ม  
 5. กำรด ำเนินงำนกิจกรรม อ่ำน 10 นำทีมหัศจรรย์ ในช่วงกิจกรรมหน้ำเสำธง และอ่ำนต้นชั่วโมงเรียน   ท ำให้
ผู้เรียน รักหนังสือ รักกำรอ่ำนมำกขึ้น 
 
4. จุดควรพัฒนา  
  1. ครูควรพัฒนำผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ภำษำอังกฤษและ
คณิตศำสตร์ ให้สูงขึ้น 
  2. กำรน ำผลกำรนิเทศภำยในมำปรับปรุงพัฒนำ และติดตำมงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
  3. กำรก ำกับติดตำมผู้เรียนเป็นรำยบุคคล จะท ำให้รู้ข้อมูลของผู้เรียนได้อย่ำงชัดเจน สำมำรถพัฒนำผู้เรียนได้
อย่ำงมีคุณภำพ 
  4. ฝึกผู้เรียนในกำรอ่ำนจับใจควำมและสำมำรถสื่อสำรให้ผู้อื่นเข้ำใจได้ 
  5. ฝึกผู้เรียนด้ำนกำรวิเครำะห์ แก้ปัญหำ และค ำนวณ โดยหำแนวทำงเพ่ือส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนนี้ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



๔๓ 

 

 

 

 
 
 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 
 
๑.กระบวนการพัฒนา  
    สถำนศึกษำมีกำรวิเครำะห์ SWOT เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำงวิสัยทัศน์และพันธกิจ ก ำหนดเป้ำหมำย 
สอดคล้องกับนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร มีแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ฝ่ำยวิชำกำร ฝ่ำยงบประมำณ ฝ่ำยบุคลำกร และฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์
กว้ำงไกล ใช้กระบวนกำร PDCA และหลักกำรบริหำรแบบโรงเรียนเป็นฐำน S B M เน้นกำรกระจำยอ ำนำจ และกำรมี
ส่วนร่วม ยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรด ำเนินงำนบริหำร มีกำรด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
และสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
 
๒. ผลการพัฒนา 
   2.1  ผู้บริหำร คณะครู และบุคลำกร ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถำนศึกษำ น ำไปสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  
   2.2 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สอดคล้องกับกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง มีกิจกรรมและ
โครงกำรที่หลำกหลำย เช่น โครงกำรนิเทศภำยใน กำรวิจัยในชั้นเรียน กิจกรรมค่ำยวิชำกำร กำรพัฒนำสภำพแวดล้อม 
โครงกำรผลิตและประกวดสื่อกำรเรียนรู้ของคณะครู และโครงกำรประกวดโครงงำนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และ
ระดับชั้นอนุบำล 
    2.3 สถำนศึกษำ จัดสภำพแวดล้อมของโรงเรียนได้อย่ำงเหมำะสม จัดพ้ืนที่ได้อย่ำงคุ้มค่ำ มีแหล่งเรียนรู้
ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน 
   2.4 สถำนศึกษำมีกำรประชำสัมพันธ์ที่หลำกหลำย เช่น เฟสบุ๊ค  เว็บไซต์ วำรสำรโรงเรียน ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ำยและเครือข่ำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ รับทรำบและรับผิดชอบต่อผลกำรจัด
กำรศึกษำ  
   2.5 สถำนศึกษำได้รับควำมอนุเครำะห์ทรัพยำกรเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจำกทุกฝ่ำย ส่งผลให้
สถำนศึกษำมีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภำพ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 



๔๔ 

 

 

 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        1. จ ำนวนครั้งที่ครูได้รับกำรอบรมพัฒนำทำง
วิชำชีพ 

 
    
 
 
 
 
 

         2. กำรพัฒนำครูด้ำนทักษะภำษำต่ำงประเทศ 
( โครงกำร English Teacher Program และ โครงกำร 
Chainese Teacher Program) 
         3. โครงกำรผลิตและประกวดสื่อกำรเรียนรู้ 

 
 

         4. โครงกำรส่งเสริมกำรวิจัยในชั้นเรียน 

2.  ครูทุกคนได้เข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำรนี้
คิดเป็นร้อยละ 100  

 
3.  ครูทุกคนมีสื่อกำรเรียนรู้ที่ตรงตำมตัวชี้วัด

และสำมำรถน ำไปใช้ได้จริง คิดเป็น ร้อยละ 
100  

 
4.  ครูทุกคนส่งวิจัยในชั้นเรียน ภำคเรียนละ      

1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 
กำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยในกำรวำงแผนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 

ได้รับควำมร่วมมือจำกเครือข่ำยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ใน
กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มำกกว่ำ 2 ครั้ง/
ภำคเรียน 

กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผล  ครูทุกคนได้รับกำรนิเทศ กำรก ำกับ ติดตำม และ
ประเมินผลจำกผู้บริหำร ภำคเรียนละ 1 ครั้ง 

 
3. จุดเด่น 
    สถำนศึกษำปฏิบัติงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ สำมำรถต่อยอดนโยบำยทำงกำรศึกษำของ
กรุงเทพมหำนครโดยค ำนึงกำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์ เช่น โครงกำรผลิตและประกวดสื่อกำรเรียนรู้ กิจกรรมประกวด
โครงงำนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และชั้นอนุบำล ครูได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ ตำมโครงกำรโครงกำร 
English Teacher Program และ โครงกำร Chainese Teacher Program  นอกจำกรี้สถำนศึกษำมี   กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรภำยในโรงเรียนได้อย่ำงเหมำะสม ท ำให้มีผลงำนที่มีประสิทธิภำพ ในด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมภำยในโรงเรียน 
สะอำด สวยงำม เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ และใช้ประโยชน์ได้อย่ำงคุ้มค่ำ ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องมีกำรประชุมและตกลงร่วมกันใน
กำรแก้ปัญหำนักเรียนที่พบ ท ำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อนักเรียน ครูผู้สอนสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ มี
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเพื่อน ำไปรวบรวมข้อมูลและพัฒนำกำรศึกษำในปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

 

 

4. จุดควรพัฒนา 
   1. ควรสร้ำงเครือข่ำยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีควำมเข้มแข็ง เพ่ือให้สำมำรถขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
  2. ควรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) เพ่ือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนำกระบวนกำร
เรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ  
   3. กำรน ำสื่อกำรเรียนรู้ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ ควรมีกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพของสื่อ เพ่ือน ำไปสู่
กำรปรับปรุงพัฒนำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
   4. ควรเพ่ิมกิจกรรมที่จะส่งเสริมพัฒนำในแผนปฏิบัติรำชกำร เช่น กำรซ่อมเสริมกำรอ่ำนของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 กำรสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 เพ่ือเตรียมควำมพร้อมใน
กำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนระดับชำติ (NT) และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O - NET) ซึ่งโรงเรียนได้ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
 
  
 
 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 
 
๑.กระบวนการพัฒนา  
   โรงเรียนมีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ เช่น กิจกรรมค่ำยวิชำกำร 8 กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้และระดับชั้นอนุบำล กิจกรรมประกวดโครงงำนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และระดับชั้นอนุบำล และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่
ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะกำรคิด ท ำได้โดยลงมือปฏิบัติจริง ฝึกทักษะกำรแก้ปัญหำท ำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมจำกกำรเรียนรู้แบบ
โครงงำน และมีกำรน ำเสนอโครงงำน ท ำให้ผู้เรียนมีควำมกล้ำแสดงออก นอกจำกนี้ผู้เรียนยังสำมำรถศึกษำหำควำมรู้ได้
ด้วยตนเอง จำกเสำควำมรู้ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน ได้รับควำมรู้จำกวิทยำกรท้องถิ่น คือ พระภิกษุสงฆ์ จำกวัด
พิชัย สำมำรถร่วมกิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำ และประเพณีไทย ครูมีกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วม เน้นกระบวนกำรกลุ่ม โดยใช้สื่อกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับวัย ผู้เรียนมีควำมกระตือรือร้น และครูมีกำรพัฒนำตนเอง
ในด้ำนกำรผลิตสื่อที่หลำกหลำย โดยกำรน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำปรับใช้เข้ำสู่  Thailand 4.0 โดยน ำสื่อ AR ( 
Augmented Reality) จำกกำรใช้แอพพลิเคชั่นทำงมือถือ กำรใช้ QR-CODE ซึ่งเป็นกำรเชื่อมโยงควำมรู้ น ำไปสู่กำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ที่น่ำสนใจ และต่อยอดด้วยกิจกรรมกำรประกวดสื่อกำรเรียนรู้ ซึ่งเป็นสื่อที่น ำไปใช้จริงในแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ ท ำให้ผู้เรียนมีโอกำสได้เรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรประเมินคุณภำพแบบทดสอบ โดยใช้โปรแกรม  EVANA 
เพ่ือหำควำมเป็นมำตรฐำนและคุณภำพของข้อสอบ ครูทุกคนท ำงำนวิจัยในชั้นเรียน ภำคเรียนละ 1 เรื่อง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
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๒. ผลการพัฒนา 
  จำกกำรด ำเนินงำน / โครงกำร / กิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย เพ่ือพัฒนำให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ ส่งผลให้ผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนที่ 3 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
โรงเรียนด ำเนินกำรส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

1. โครงกำรผลิตและประกวดสื่อกำรเรียนรู้ ๑. โรงเรียนมีสื่อกำรเรียนรู้ที่ตรงตำมควำมต้องกำรของครู
และนักเรียน ส ำหรับใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนครบ ๘ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
๒. ครูใช้สื่อประกอบกำรเรียนกำรสอน ร้อยละ ๑๐๐ 
๓. ครูผลิตและประกวดสื่อ มีคุณภำพในระดับดี ร้อยละ 100 

2. กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนแบบ
โครงงำน 

ครูมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบโครงงำน ร้อยละ ๑๐๐ 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
3. กิจกรรมกำรท ำวิจัยในชั้นเรียน ครูทุกคนส่งผลงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 

( ภำคเรียนละ 1 เรื่อง ) 
4. โครงกำรนิเทศภำยใน  

(นิเทศแบบกัลยำณมิตร  
ภำคเรียนละ 1 ครั้ง) 

๑.ครูมีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ร้อยละ 
93.75 
๒.ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้ตรงตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำร้อยละ 94.38 
๓.ครูจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ด้วย
เทคนิคและวิธีกำรที่หลำกหลำย ร้อยละ 78.13 

๓. จุดเด่น 
   1. ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบัติจริง
ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 
   2. ครูมีควำมตั้งใจ และมุ่งมั่นกำรกำรพัฒนำกำรสอน โดยกำรแสวงหำควำมรู้จำกสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง และสำมำรถต่อยอดออกเป็นสื่อ AR (Augmented Reality) จำกกำรใช้แอพพลิเคชั่นทำงมือถือ กำร
ใช้ QR-CODE ซึ่งเป็นกำรเชื่อมโยงควำมรู้ น ำไปสู่กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ที่น่ำสนใจ และน ำไปใช้จริงในกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ ซึ่งเหมำะกับ Thailand 4.0  
   3. ครูทุกคนท ำวิจัยในชั้นเรียนสอดคล้องกับแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ซึ่งเป็นกำรวิจัยในชั้นเรียนที่เห็นผล
และน ำไปพัฒนำในปีกำรศึกษำหน้ำ 
    
4. จุดควรพัฒนา 
   1. เน้นกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน คือ กำรด ำเนินชีวิตตำม
แนวทำงหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
   2. น ำกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) มำใช้เพ่ือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น แผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ สื่อกำรเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียน หรือผลงำนทำงวิชำกำร มำใช้ให้เกิดผลในโรงเรียน 
   3. ควรมีกำรประเมินคุณภำพของสื่อ เพื่อจะได้น ำไปใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 



๔๗ 

 

 

 

 
 
 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 
   
๑.กระบวนการพัฒนา  
   โรงเรียนด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ดังนี้  
   1) มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำเพ่ิมเติม คือ กำรด ำเนินชีวิตตำมแนวทำงหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง  
   2) จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีกำรจัดท ำค ำสั่ง ผู้รับผิดชอบ
ให้เหมำะสมแต่ละมำตรฐำน ร่วมประชุมตกลงกัน เน้นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ มีกำรอบรมให้ควำมรู้ เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจ
ที่ตรงกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ 
   3) จัดกำรและบริหำรข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในกำรเก็บข้อมูล 
   4) จัดกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ 
   5) จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เสนอผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
   6) โรงเรียนด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง โดยจัดประชุมครู บุคลำกร คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
น ำเสนอกำรจัดกำรเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ เพ่ือน ำไปจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีตำมจุดที่ควรพัฒนำ 
ประกอบด้วย โครงกำร/กิจกรรมที่จะพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
จัดท ำโครงกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ท ำควำมเข้ำใจ เพ่ือให้คณะครู บุคลำกรทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องสำมำรถ
ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและของที่โรงเรียนก ำหนด มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
ภำยในของโรงเรียน จัดท ำเครื่องมือเพ่ือกำรประเมินกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนและสรุปผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำ
ปรับปรุงตลอดปีกำรศึกษำ ผู้บริหำรมีกำรติดตำมกำรประเมินโครงกำรและกิจกรรม จัดท ำแบบส ำรวจควำมพึงพอใจและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนจำกนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมกำรของสถำนศึกษำในกำรจัดกำรศึกษำของ
โรงเรียน 
 
๒. ผลการพัฒนา 
    โรงเรียนมีกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ อย่ำงเป็นระบบ มีผล
กำรประเมินคุณภำพภำยในที่ระดับคุณภำพดีเยี่ยม และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง ชุมชนมีควำมพึงพอใจใน
กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน 
๓. จุดเด่น 
  โรงเรียนให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ได้รับ
ทรำบ เข้ำใจและสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
4. จุดควรพัฒนา 
   1. โรงเรียนควรด ำเนินกำรพัฒนำให้ผู้เรียนทุกคนต้องอ่ำนออก เขียนได้ ตำมระดับชั้น 
   2. ควรมีกรอบกำรประเมินผู้เรียนที่ชัดเจน ให้ผู้เรียนมีกำรประเมินตนเองในกำรเรียนรู้ และติดตำมให้
กำรช่วยเหลือผู้เรียน 
 
 

มาตรฐานที่  ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
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ระดับคุณภาพ  :  ดี 
 
๑.กระบวนการพัฒนา  
   โรงเรียนพัฒนำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เห็นควำมส ำคัญ มี
จิตส ำนึกที่ดี และยึดถือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิต โดยบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้มีจิตส ำนึกท่ีดี ส่งเสริมและสอดแทรกในโครงกำร / กิจกรรมต่ำงๆ ของโรงเรียน  
และยึดถือเป็นแนวทำงในกำรด ำรงชีวิต  
 
๒. ผลการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
ด้านความพอประมาณ 

- โครงกำรเงินทองของมีค่ำ ผู้เรียนรู้จักกำรเก็บออม แบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้  
ด้านมีเหตุผล 

- ครูให้ควำมรู้ ค ำแนะน ำ และเหตุผลในกำรใช้
จ่ำยเงินในชีวิตประจ ำวันของนักเรียน ใน
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ผู้เรียนเลือกซ้ือสินค้ำท่ีคุ้มค่ำและมีประโยชน์ 

ด้านมีภูมิคุ้มกัน 
- ครูสอนให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงผลกระทบของ

กำรใช้พลังงำนในโรงเรียน เพ่ือให้สำมำรถ
มองเห็นภำพและจัดกำรทรัพยำกรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ (ประหยัดน้ ำ ไฟ) 

กำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และกำร
เปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยค ำนึงถึงควำม
เป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดข้ึนใน
อนำคตทั้งใกล้และไกล 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
ด้านความรู้ 

- ครูให้ควำมรู้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
เห็นควำมส ำคัญและยึดถือเป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนินชีวิต  

- ครูสอนให้ผู้เรียนศึกษำหำควำมรู้ให้รู้รอบด้ำน
เพ่ือจะใช้ชีวิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกที่สุด 

มีควำมรู้รอบด้ำน สำมำรถใช้ชีวิตได้อย่ำงถูกต้อง
เหมำะสม 

ด้านคุณธรรม  
- สอดแทรกในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
- โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม 
- โครงกำรโตไปไม่โกง 

ผู้เรียนใช้ชีวิตด้วยตระหนักในคุณธรรม มีควำมชื่อสัตย์
สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมพำกเพียร ใช้สติปัญญำ
ในกำรด ำเนินชีวิต 

๓. จุดเด่น 
   ทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบร่วมกัน ในเรื่องกำรมีจิตส ำนึกที่ดีในกำรใช้ไฟฟ้ำและน้ ำ
อย่ำงประหยัด 
 

มาตรฐานที่  5  การด าเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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4. จุดควรพัฒนา 
   1. ควรปลูกฝังให้ผู้เรียนทุกคนเห็นควำมส ำคัญ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจพ้ืนฐำน เกี่ยวกับปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง (3 ห่วง 2 เงื่อนไข) ให้เกิดควำมเข้ำใจที่ชัดเจนมำกข้ึน และน ำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจ ำวัน 
   2. ควรส่งเสริม หรือจัดให้มีสวนผักสวนครัวในโรงเรียน ตำมบริบทของโรงเรียนที่เหมำะสม โดยให้
ผู้เรียนมีบทบำทและร่วมท ำและดูแล ให้เกิดขึ้นภำยในโรงเรียน เพ ื่อปลูกฝังควำมพอเพียงอีกทำงหนึ่ง 
 
 
 
 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ใน (ระดับ ดเียี่ยม ) 
       จำกผลกำรด ำเนินงำน โครงกำร และกิจกรรมต่ำงๆ ส่งผลให้สถำนศึกษำจัดกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ประสบผลส ำเร็จตำมที่ตั้งเป้ำหมำยไว้แต่ละมำตรฐำน จำกกำรประเมินสรุปว่ำได้ระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้ มำตรฐำนที่ 1 ผลกำร
จัดกำรศึกษำอยู่ในระดับดี  มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำอยู่ในระดับดีเยี่ยม  มำตรฐำนที่ 3 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม  มำตรฐำนที่ 4 ระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยในที่มีประสิทธิผลอยู่ในระดับดีเยี่ยม  มำตรฐำนที่ 5 กำรด ำเนินชีวิตตำมแนวทำงหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง อยู่
ในระดับด ี
       ทั้งนี้ สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย สอดคล้องกับจุดเน้นของสถำนศึกษำและสภำพ
ชุมชนท้องถิ่น ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและเขียน กำรสื่อสำรทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ควำมสำมำรถในกำร
คิดค ำนวณ กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้ ตำมมำตรฐำนที่ 1 อยู่ในระดับ ดี  ในด้ำนกระบวนกำรบริหำร
จัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำมีผลประเมินในรำยมำตรฐำนอยู่ในระดับดีเยี่ยม สถำนศึกษำมีกำรวิเครำะห์ SWOT เพ่ือ
น ำไปสู่กำรสร้ำงวิสัยทัศน์และพันธกิจ ก ำหนดเป้ำหมำย สอดคล้องกับนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร มีแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ฝ่ำยวิชำกำร ฝ่ำยงบประมำณ ฝ่ำยบุคลำกร 
และฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล ใช้กระบวนกำร PDCA และหลักกำรบริหำรแบบโรงเรียนเป็นฐำน 
S B M เน้นกำรกระจำยอ ำนำจ และ กำรมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรด ำเนินงำนบริหำร มีกำรด ำเนินกำรนิเทศ 
ก ำกับ ติดตำมประเมินผล กำรด ำเนินงำน และสรุปผลกำรด ำเนินงำน  ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
เช่น กิจกรรมค่ำยวิชำกำร 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้และระดับชั้นอนุบำล กิจกรรมประกวดโครงงำนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
และระดับชั้นอนุบำล และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะกำรคิด ท ำได้โดยลงมือปฏิบัติจริง ฝึกทักษะกำรแก้ปัญหำ
ท ำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมจำกกำรเรียนรู้แบบโครงงำน และมีกำรน ำเสนอโครงงำน ท ำให้ผู้เรียนมีควำมกล้ำแสดงออก 
นอกจำกนี้ผู้เรียนยังสำมำรถศึกษำหำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง จำกเสำควำมรู้ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน ได้รับควำมรู้
จำกวิทยำกรท้องถิ่น คือ พระภิกษุสงฆ์ จำกวัดพิชัย สำมำรถร่วมกิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำ และประเพณีไทย ครูมี
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เน้นกระบวนกำรกลุ่ม โดยใช้สื่อกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับวัย 
ผู้เรียนมีควำมกระตือรือร้น และครูมีกำรพัฒนำตนเองในด้ำนกำรผลิตสื่อที่หลำกหลำย โดยกำรน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำ
ปรับใช้เข้ำสู่ Thailand 4.0 โดยน ำสื่อ AR ( Augmented Reality) จำกกำรใช้แอพพลิเคชั่นทำงมือถือ กำรใช้ QR-
CODE ซึ่งเป็นกำรเชื่อมโยงควำมรู้ น ำไปสู่กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ที่น่ำสนใจ และต่อยอดด้วยกิจกรรมกำรประกวดสื่อกำร
เรียนรู้ ซึ่งเป็นสื่อที่น ำไปใช้จริงในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ท ำให้ผู้เรียนมีโอกำสได้เรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรประเมิน
คุณภำพแบบทดสอบ โดยใช้โปรแกรม EVANA เพ่ือหำควำมเป็นมำตรฐำนและคุณภำพของข้อสอบ ครูทุกคนท ำงำนวิจัย
ในชั้นเรียน ภำคเรียนละ 1 เรื่อง มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม  ในส่วนของกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำ วิเครำะห์และออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ให้เป็นไปตำมหลักสูตรและบริบทของสถำนศึกษำ พัฒนำกิจกรรม
กำรเรียนรู้ ผลิตสื่อและใช้สื่อกำรเรียนรู้ ติดตำมตรวจสอบช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนำและแก้ไขปัญหำรำยบุคคล 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
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ด ำเนินกำรประเมินผลจำกสภำพจริงทุกขั้นตอน  ผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม ในส่วนมำตรฐำนที่ 5 โรงเรียนพัฒนำ
ให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เห็นควำมส ำคัญ มีจิตส ำนึกท่ีดี และยึดถือเป็นแนวทำงใน
กำรด ำเนินชีวิต โดยบูรณำกำร  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้มี
จิตส ำนึกที่ดี ส่งเสริมและสอดแทรกในโครงกำร / กิจกรรมต่ำงๆ ของโรงเรียน และยึดถือเป็นแนวทำงในกำรด ำรงชีวิต  มี
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดี โดยสถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยเพ่ือเกิดควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำน
ประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำเป็นอย่ำงดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีควำมม่ันใจต่อระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ของสถำนศึกษำในระดับสูง 
 
 2.3 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ด้านคุณภาพผู้เรียน      
มำตรฐำนที่ ๑ เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย      
มำตรฐำนที่ ๒ เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจ      
มำตรฐำนที่ ๓ เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม      
มำตรฐำนที่ ๔ เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ      
ด้านการจัดการศึกษา      
มำตรฐำนที่ ๕ ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ

และเกิดประสิทธิผล 
     

มำตรฐำนที่ ๖ ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

     

มำตรฐำนที่ ๗ แนวกำรจัดกำรศึกษำ      
มำตรฐำนที่ ๘ สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของ

สถำนศึกษำตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
     

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      

มำตรฐำนที่ ๙ สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

     

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา      
มำตรฐำนที่ ๑๐ กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำม

ปรัชญำวิสัยทัศน์และจุดเน้นของกำรศึกษำปฐมวัย 
     

ด้านมาตรการส่งเสริม      

มำตรฐำนท่ี ๑๑ กำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมนโยบำยและแนวทำง
ปฏิรูปกำรศึกษำเพ่ือยกระดับคุณภำพให้สูงขึ้น 

     

 

โรงเรียนมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำปฐมวัย ในระดับคุณภำพ   ดีเยี่ยม   มีค่ำเฉลี่ย   4.69  
 



๕๑ 

 

 

 

  2.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน     
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน     
 ๑. ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิด

ค ำนวณตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
    

๒. ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ  

    

๓. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร  

  
 
 

  

๔. ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ      
๕. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและพัฒนำกำรจำกผลกำรสอบวัด
ระดับชำติ  

    

๖. ควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ กำรฝึกงำนหรือกำรท ำงำน      
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน      
 ๑. กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 

โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
    

๒. ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย      
๓. กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและ
หลำกหลำย  

    

๔. สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม      
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา  

    

 ๑. กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำ
ก ำหนดชัดเจน  

    

๒. กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ  

    

    ๒.๑ กำรวำงแผนและด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้น
คุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำนทุกกลุ่มเป้ำหมำย และด ำเนินกำร
อย่ำงเป็นรูปธรรม  

    

    ๒.๒ กำรวำงแผนและด ำเนินงำนพัฒนำครูและบุคลำกร 
ให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ  

    

    ๒.๓ กำรวำงแผนกำรบริหำรและกำรจัดกำรข้อมูล
สำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ  

    

 



๕๒ 

 

 

 

 2.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

      ๒.๔ กำรวำงแผนและจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ  

    

 ๓. กำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และกำรร่วมรับผิด         
รับชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน  

    

 ๔. กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำร           
จัดกำรศึกษำ  

    

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     

 ๑. กำรมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วม 

    

 ๒. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

    

 ๓. กำรตรวจสอบและประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียน   
อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 

    

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล     

 กำรใช้ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในเพื่อยกระดับคุณภำพ 
กำรจัดกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น 

    

มาตรฐานที่ 5 การด าเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

    

 มีควำมรู้ในหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เห็นควำมส ำคัญและ
ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิต 

    

สรุปภาพรวม     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

 

 

 
 
 

 
สรุปผล 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
● ด้านคุณภาพผู้เรียน 
         1. กำรจัดกิจกรรมให้ควำมช่วยเหลือนักเรียนที่
อ่ำนไม่ออก/ไม่คล่อง จนสำมำรถอ่ำนออก เขียนได้ใน
ระดับหนึ่ง 
  2. กิจกรรมประกวดโครงงำนทุกกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้และชั้นอนุบำล เป็นกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักกำร
คิดวิเครำะห์ แก้ปัญหำ และสำมำรถน ำเสนอผลงำนได้ 
  3. ผู้เรียนนับถือศำสนำที่แตกต่ำงกัน แต่
สำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงมีควำมเข้ำใจ ยอมรับซึ่งกัน
และกัน 
  4. ผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตใจ 
สำมำรถป้องกันตนเองได้ โดยมีกิจกรรมที่ให้ควำมรู้ เช่น 
โครงกำร D.A.D.R.E. ป้องกันยำเสพติด และทหำรจำก
กองร้อยรักษำควำมสงบที่ 1 กรมทหำรรำบที่ 9 เขตบึง
กุ่ม  
 5. กำรด ำเนินงำนกิจกรรม อ่ำน 10 นำที
มหัศจรรย์ ในช่วงกิจกรรมหน้ำเสำธง และอ่ำนต้นชั่วโมง
เรียน   ท ำให้ผู้เรียน รักหนังสือ รักกำรอ่ำนมำกข้ึน 

  ● ด้านคุณภาพผู้เรียน 
          1. ครูควรพัฒนำผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ภำษำอังกฤษและคณิตศำสตร์ ให้สูงขึ้น 
  2. กำรน ำผลกำรนิเทศภำยในมำปรับปรุง
พัฒนำ และติดตำมงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
  3. กำรก ำกับติดตำมผู้เรียนเป็นรำยบุคคล จะ
ท ำให้รู้ข้อมูลของผู้เรียนได้อย่ำงชัดเจน สำมำรถพัฒนำ
ผู้เรียนได้อย่ำงมีคุณภำพ 
  4. ฝึกผู้เรียนในกำรอ่ำนจับใจควำมและ
สำมำรถสื่อสำรให้ผู้อ่ืนเข้ำใจได้ 
  5. ฝึกผู้เรียนด้ำนกำรวิเครำะห์ แก้ปัญหำ 
และค ำนวณ โดยหำแนวทำงเพ่ือส่งเสริมพัฒนำกำร
ด้ำนนี้ 
 

    ●ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
            สถำนศึกษำปฏิบัติงำนตำมแผนพัฒนำ
กำรศึกษำ สำมำรถต่อยอดนโยบำยทำงกำรศึกษำของ
กรุงเทพมหำนครโดยค ำนึงกำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์ เช่น 
โครงกำรผลิตและประกวดสื่อกำรเรียนรู้ กิจกรรม
ประกวดโครงงำนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และชั้นอนุบำล 
ครูได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ ตำม
โครงกำรโครงกำร English Teacher Program และ 
โครงกำร Chainese Teacher Program  นอกจำกรี้
สถำนศึกษำมี   กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำยใน
โรงเรียนได้อย่ำงเหมำะสม ท ำให้มีผลงำนที่มี
ประสิทธิภำพ ในด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมภำยใน
โรงเรียน สะอำด สวยงำม เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ และใช้

● ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  
           1. ควรสร้ำงเครือข่ำยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มี
ควำมเข้มแข็ง เพ่ือให้สำมำรถขับเคลื่อนคุณภำพกำร
จัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
           2. ควรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
(PLC) เพ่ือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนำ
กระบวนกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ  
           3. กำรน ำสื่อกำรเรียนรู้ไปใช้ในกำรจัดกำร
เรียนรู้ ควรมีกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพของสื่อ เพ่ือ
น ำไปสู่กำรปรับปรุงพัฒนำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน 
 

ส่วนที่ ๓  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการช่วยเหลือ 
 



๕๔ 

 

 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ประโยชน์ได้อย่ำงคุ้มค่ำ ทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้องมีกำรประชุม
และตกลงร่วมกันในกำรแก้ปัญหำนักเรียนที่พบ ท ำให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดต่อนักเรียน ครูผู้สอนสำมำรถจัดกำร
เรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
เพ่ือน ำไปรวบรวมข้อมูลและพัฒนำกำรศึกษำในปีต่อไป 

           4. ควรเพิ่มกิจกรรมที่จะส่งเสริมพัฒนำใน
แผนปฏิบัติรำชกำร เช่น กำรซ่อมเสริมกำรอ่ำนของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 กำรสอนเสริม
แบบเข้มให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรทดสอบควำมสำมำรถ
พ้ืนฐำนระดับชำติ (NT) และนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O - NET) ซึ่ง
โรงเรียนได้ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

● ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

           1. ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบัติ
จริงด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 

   2. ครูมีควำมตั้งใจ และมุ่งม่ันกำรกำรพัฒนำกำร
สอน โดยกำรแสวงหำควำมรู้จำกสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง และสำมำรถต่อยอดออกเป็นสื่อ 
AR (Augmented Reality) จำกกำรใช้แอพพลิเคชั่น
ทำงมือถือ กำรใช้ QR-CODE ซึ่งเป็นกำรเชื่อมโยง
ควำมรู้ น ำไปสู่กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ที่น่ำสนใจ และ
น ำไปใช้จริงในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ซึ่งเหมำะกับ 
Thailand 4.0  

   3. ครูทุกคนท ำวิจัยในชั้นเรียนสอดคล้องกับ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ซึ่งเป็นกำรวิจัยในชั้นเรียนที่
เห็นผลและน ำไปพัฒนำในปีกำรศึกษำหน้ำ 

●  ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็น
ส าคัญ 
           1. เน้นกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน คือ กำรด ำเนินชีวิต
ตำมแนวทำงหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
           2. น ำกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพ (PLC) มำใช้เพ่ือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อกำรเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียน 
หรือผลงำนทำงวิชำกำร มำใช้ให้เกิดผลในโรงเรียน 
  3. ควรมีกำรประเมินคุณภำพของสื่อ เพื่อจะได้
น ำไปใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด 

● ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
           โรงเรียนให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ได้รับ
ทรำบ เข้ำใจและสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 
 
 
 
 
 
 

●  ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
          1. โรงเรียนควรด ำเนนิกำรพัฒนำให้ผู้เรียนทุก
คนต้องอ่ำนออก เขียนได้ ตำมระดับชั้น 
          2. ควรมีกรอบกำรประเมินผู้เรียนที่ชัดเจน ให้
ผู้เรียนมีกำรประเมินตนเองในกำรเรียนรู้ และติดตำม
ให้กำรช่วยเหลือผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 

 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
● ด้านการด าเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
              ทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบ
ร่วมกัน ในเรื่องกำรมีจิตส ำนึกที่ดีในกำรใช้ไฟฟ้ำและน้ ำ
อย่ำงประหยัด 
 

● ด้านการด าเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
          1. ควรปลูกฝังให้ผู้เรียนทุกคนเห็น
ควำมส ำคัญ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจพ้ืนฐำน เกี่ยวกับ
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ( 3 ห่วง 2 เงื่อนไข) ให้เกิด
ควำมเข้ำใจที่ชัดเจนมำกขึ้น และน ำไปปรับใช้ได้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 
  2. ควรส่งเสริม หรือจัดให้มีสวนผักสวนครัว
ในโรงเรียน ตำมบริบทของโรงเรียนที่เหมำะสม โดยให้
ผู้เรียนมีบทบำทและร่วมท ำและดูแล ให้เกิดขึ้นภำยใน
โรงเรียน เพ่ือปลูกฝังควำมพอเพียงอีกทำงหนึ่ง 
 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
                 1. กำรส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียน ในเรื่องควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล พัฒนำผู้เรียนให้สำมำรถ
เรียนรู้ได้เต็มตำมศักยภำพ 
                 2. น ำกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) มำใช้เพ่ือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น แผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ สื่อกำรเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียน หรือผลงำนทำงวิชำกำร มำใช้ให้เกิดผลในโรงเรียน 
                 3. ออกแบบผลที่คำดหวังตำมชั้นปี โดยก ำหนดกรอบกำรประเมินผู้เรียนที่ชัดเจนในแต่ละระดับชั้น  ให้
ผู้เรียนมีกำรประเมินตนเองในกำรเรียนรู้ และติดตำมให้กำรช่วยเหลือผู้เรียน  
                 4. ครูควรพัฒนำผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ภำษำอังกฤษและ
คณิตศำสตร์ ให้สูงขึ้น 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
                 1. กำรพัฒนำครูผู้สอนในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย น ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ ที่สอดคล้องกับกำร
พัฒนำผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และ ก้ำวสู่ Thailand 4.0  
                 2. กำรจัดสรรครูผู้สอนในโรงเรียนขนำดเล็กให้มีครบตำมวิชำเอก เมื่อโรงเรียนมีควำมต้องกำร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



๕๖ 

 

 

 

 
 
 
 
- ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  
- ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือประกันคุณภำพ 
  ภำยในของสถำนศึกษำ 
- ผลกำรประเมินภำยนอกรอบแรก รอบสอง และรอบสำม  
- รำยงำนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (Nation Test: NT) 
- รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
- ควำมเห็นชอบรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่  4 ภาคผนวก 







 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวัดพิชัย 
ท่ี   79 /2560 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ โรงเรียนวัดพิชัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

……………………………………………………………………………. 
 เพื่อให้การด าเนินงานประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนวัดพิชัย มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน 
คุณภาพครู คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษาและให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 

1.  คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ มีหน้าท่ี ให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทาง ตลอดจนให้การสนับสนุน
กระบวนการท างานของคณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

 1.1 นางบุญรัตน์    โกศลานันท์       ผู้อ านวยการสถานศึกษา         ประธาน 
 1.2 นางอารีภรณ์   นาชัยฤทธิ์        ครู คศ.3                            กรรมการและเลขานุการ 
 

๒.  คณะกรรมกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำ มีหน้ำที่ 
 ๒.๑.๑  ก าหนดกรอบการประเมิน 
 ๒.๑.๒  จัดหา / จัดท า / ปรับปรุงเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
 ๒.๑.๓  เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในมาตรฐานท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๒.๑.๔  สรุปผลการประเมิน พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง 

๒.๑.๕  การด าเนินการในข้อ ๒.๑ – ๒.3 ให้แล้วเสร็จ และส่งแฟ้มงานการประเมินมาตรฐาน
การศึกษาท่ีฝ่ายบริหารภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

                     

2.1 คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ระดับประถมศึกษำ   ประกอบด้วย 
  มำตรฐำนท่ี ๑  คุณภำพของผู้เรียน    
 ประเด็นพิจารณา 
 ๑) ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน   มีหน้าท่ี รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
                  ๑.1  ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่
ละระดับช้ัน  ประกอบด้วย 

๑. นางอ าพา   โพธิผละ ครู คศ.๓ ประธาน 
2. นางสาวลัดดาวัลย์ โต๊ะซอ ครู คศ.๑ กรรมการ 
3. นางทัชชา วุฒิชาญ ครู คศ.๑ กรรมการ 

      1.๒  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา ประกอบด้วย  

      1.นางพัชรินทร ปัญญาดี ครู คศ.๒ ประธาน 
      2.นางทัชชา วุฒิชาญ ครู คศ.๑ กรรมการ 
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      1.๓  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   ประกอบด้วย 
                         1. นายเสกสรรค์ วะลัยใจ ครู คศ.๑ ประธาน 
                         2. นางเบญจวรรณ  ชลหาญ ครู คศ.2 กรรมการ 
      1.๔ ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
                          1. นางอารีภรณ์     นาชัยฤทธิ์        ครู คศ.๓  ประธาน 
                          2. นางสาวลัดดาวัลย์ โต๊ะซอ ครู คศ.๑ กรรมการ 
      1.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลสอบวัดระดับชาติ  
                          1. นางพัชรินทร ปัญญาดี             ครู คศ.๒  ประธาน 
                          2. นางทัชชา  วุฒิชาญ                 ครู คศ.๑         กรรมการ 
      1.๖ ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน  ประกอบด้วย 
                          1. นายเสกสรรค์ วะลัยใจ ครู คศ.๑ ประธาน 
                          2. นายภัทระ นาชัยฤทธิ์ ครู คศ.2 กรรมการ 
 

 ๒)  คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน 
  2.๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย

และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
     1. นายภัทระ นาชัยฤทธิ์         ครู คศ.๒  ประธาน 
     2.  นางทัชชา วุฒิชาญ                  ครู คศ.๑  กรรมการ 
  2.2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     1. นางอารีภรณ์ นาชัยฤทธิ์         ครู คศ.3  ประธาน 
     2. นายภัทระ นาชัยฤทธิ์         ครู คศ.2  กรรมการ 
  2.๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

๑. นายสุชาติ เสนารัตน์  ครู คศ.3 ประธาน 
   2. นายปุญญพัฒน ์     กิ่งแก้ว         ครู คศ.๑  กรรมการ 
  2.๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  ประกอบด้วย 
                             1. นางกรรณิกา เอมพรห์ม ครู คศ.๓ ประธาน 
   2. นางเบญจวรรณ      ชลหาญ        ครู คศ.2  กรรมการ 
 
  มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ    
 ประเด็นพิจารณา 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ประกอบด้วย 
1. นางสาวลัดดาวัลย์ โต๊ะซอ ครู คศ.๑ ประธาน 
2. นางอารีภรณ์ นาชัยฤทธิ์ ครู คศ.๓ กรรมการ  

๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
           1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก

กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 
       1. นางสาวลัดดาวัลย์ โต๊ะซอ ครู คศ.๑ ประธาน 
       2. นางอ าพา โพธิผละ ครู คศ.๓ กรรมการ 
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  ๒) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ประกอบด้วย 
       1. นายปุญญพัฒน ์      กิ่งแก้ว  ครู คศ.๑ ประธาน 

                             2. นางกรรณิกา          เอมพรห์ม  ครู คศ.๓ กรรมการ 
  ๓) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

ประกอบด้วย 
       1. นายเสกสรรค์ วะลัยใจ  ครู คศ.๑ ประธาน 
       2. นางสาวลัดดาวัลย์ โต๊ะซอ  ครู คศ.๑ กรรมการ 

  ๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ  ประกอบด้วย 

       1. นางทัชชา วุฒิชาญ  ครู คศ.๑ ประธาน 
                             2. นางกรรณิกา          เอมพรห์ม  ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๓.  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี  
   คุณภาพและได้มาตรฐาน  ประกอบด้วย 
                             1. นางเบญจวรรณ      ชลหาญ        ครู คศ.2  ประธาน 
                             2. นายภัทระ นาชัยฤทธิ์        ครู คศ.๒  กรรมการ 
      3. นายปุญญพัฒน ์     กิ่งแก้ว        ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๔.  การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย 

1. นางอ าพา โพธิผละ ครู คศ.๓ ประธาน 
                             2. นางอารีภรณ์ นาชัยฤทธิ์ ครู คศ.๓ กรรมการ 

3. นางสาวลัดดาวัลย์ โต๊ะซอ ครู คศ.๑ กรรมการ 

  มำตรฐำนที่ ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ    
 ประเด็นพิจารณา 
 1.การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  ประกอบด้วย 
                             1. นางอ าพา โพธิผละ                  ครู คศ.๓  ประธาน 
                             2. นางกรรณิกา เอมพรห์ม ครู คศ.๓ กรรมการ 
                             3. นางพัชรินทร ปัญญาดี ครู คศ.๒ กรรมการ 
                             4. นางทัชชา วุฒิชาญ ครู คศ.๑ กรรมการ 
                             5. นายเสกสรรค์ วะลัยใจ ครู คศ.๑ กรรมการ 
                             6. นางสาวลัดดาวัลย์ โต๊ะซอ ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๒.  การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น   ประกอบด้วย 

๑. นายภัทระ นาชัยฤทธิ์ ครู คศ.๒ ประธาน 
๒. นางอารีภรณ์ นาชัยฤทธิ์ ครู คศ.๓ กรรมการ 
๓. นายเสกสรรค์ วะลัยใจ ครู คศ.๑ กรรมการ 

 ๓.  การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  
      ประกอบด้วย 

๑. นางพัชรินทร ปัญญาดี ครู คศ.๒ ประธาน 
๒. นางสาวลัดดาวัลย์ โต๊ะซอ ครู คศ.๑ กรรมการ 
๓. นายเสกสรรค์ วะลัยใจ ครู คศ.๑ กรรมการ 
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  มำตรฐำนที่ ๔  ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล    
 ประเด็นพิจารณา 
 การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 ประกอบด้วย 

๑. นางอารีภรณ์ นาชัยฤทธิ์ ครู คศ.๓ ประธาน 
๒. นางพัชรินทร ปัญญาดี ครู คศ.๒ กรรมการ 
๓. นางสาวลัดดาวัลย์ โต๊ะซอ ครู คศ.๑ กรรมการ 
๔. นายเสกสรรค์ วะลัยใจ ครู คศ.๑ กรรมการ 

 

     มำตรฐำนที่ 5  กำรด ำเนินชีวิดตำมแนวทำงหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นพิจารณา  
     มีความรู้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นความส าคัญและยึดถือเป็นแนวทาง 
ในการด าเนินชีวิต  ประกอบด้วย 

๑. นางอารีภรณ์ นาชัยฤทธิ์ ครู คศ.๓ ประธาน 
๒. นายภัทระ นาชัยฤทธิ์ ครู คศ.๒ รองประธาน 
๓. นางทัชชา วุฒิชาญ ครู คศ.1 กรรมการ 
๔. นายเสกสรรค์ วะลัยใจ ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 

 
๒.2  คณะกรรมกำรรับผิดชอบงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย 
 มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน  ๔  มำตรฐำน  ๑๗  ตัวบ่งชี้   

 มำตรฐำนที่  ๑  เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย  มีหน้ำที่ รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
 ตัวบ่งช้ีท่ี  1.1  มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ตัวบ่งช้ีท่ี  1.2  มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย 
 ตัวบ่งช้ีท่ี  1.3  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
 ตัวบ่งช้ีท่ี  1.4  หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค  อุบัติเหตุ  ภัย  และส่ิงเสพติด 
 ประกอบด้วย  

1.  นางสาวบุญตา เพชรนุช  ครู คศ.๑ ประธาน 
2.  นางศรีทิพ  เช้ือบุญ  พี่เล้ียง  กรรมการ 

มำตรฐำนที่  2  เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจ  มีหน้ำที่ รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
ตัวบ่งช้ีท่ี  2.1  ร่าเริงแจ่มใส  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
ตัวบ่งช้ีท่ี  2.2  มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
ตัวบ่งช้ีท่ี  2.3  ควบคุมตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี  2.4  ช่ืนชมศิลปะ  ดนตรี  การเคล่ือนไหว  และรักธรรมชาติ 
ประกอบด้วย  

1.  นางสาวบุญตา เพชรนุช  ครู คศ.๑ ประธาน 
2.  นางสาวจรูณ  ทองศรี  พี่เล้ียง  กรรมการ 
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มำตรฐำนที่  3  เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม  มีหน้ำที่ รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
ตัวบ่งช้ีท่ี  3.1  มีวินัย  รับผิดชอบ  เช่ือฟังค าส่ังสอนของพ่อแม่  ครูอาจารย์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  3.2  มีความซื่อสัตย์สุจริต  ช่วยเหลือแบ่งปัน 
ตัวบ่งช้ีท่ี  3.3  เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  3.4  ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 
ประกอบด้วย  

1.  นางสาวบุญตา เพชรนุช  ครู คศ.๑ ประธาน 
2.  นางสาวจรูณ ทองศรี  พี่เล้ียง  กรรมการ 

มำตรฐำนที่  ๔  เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ  มีหน้ำที่ รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
ตัวบ่งช้ีท่ี  4.1  สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว  ซักถามอย่างต้ังใจ  และรักการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๔.๒  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  4.3  มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี  4.4  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  4.5  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
ประกอบด้วย  

1.  นางสาวบุญตา เพชรนุช  ครู คศ.๑ ประธาน 
2.  นางสาวประภาขวัญ ฉิมเฉิด  พี่เล้ียง  กรรมการ 

มำตรฐำนที่  5  ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล       
มีหน้ำที่ รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
ตัวบ่งช้ีท่ี  5.1  ครูเข้าใจปรัชญา  หลักการ  และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  และ

สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์   
ตัวบ่งช้ีท่ี  5.2  ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ

สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

ตัวบ่งช้ีท่ี  5.3  ครูบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวก 
ตัวบ่งช้ีท่ี  5.4  ครูใช้ส่ือ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
ตัวบ่งช้ีท่ี  5.5  ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย  และสรุป

รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
ตัวบ่งช้ีท่ี  5.6  ครูวิจัยและพัฒนาการาจัดการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบ  และใช้ผลในการปรับ  การ

จัดประสบการณ์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  5.7  ครูจัดส่ิงแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
ตัวบ่งช้ีท่ี  5.8  ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก  และผู้ปกครอง 
ตัวบ่งช้ีท่ี  5.9  ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 
ตัวบง่ช้ีท่ี  5.10  ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 
ประกอบด้วย  

1.  นางกรรณิกา เอมพรห์ม ครู คศ.๓ ประธาน 
2.  นางสาวบุญตา เพชรนุช  ครู คศ.๑ กรรมการ 
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มำตรฐำนที่  6  ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล    
มีหน้ำที่ รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย   
ตัวบ่งช้ีท่ี  6.1  ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี  6.2  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้น า  และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี  6.3  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  และใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการ

วิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  6.4  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี  6.5  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  6.6  ผู้บริหารให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทางวิชาการ  และเอาใจใส่การจัดการศึกษา

ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
ตัวบ่งช้ีท่ี  6.7  เด็ก  ผู้ปกครอง  และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 
ประกอบด้วย  

1.  นางสาวบุญตา เพชรนุช  ครู คศ.๑ ประธาน 
2.  นางศรีทิพ  เช้ือบุญ  พี่เล้ียง  กรรมการ 

มำตรฐำนที่  7   แนวกำรจัดกำรศึกษำ  มีหน้ำที่ รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย     
ตัวบ่งช้ีท่ี  7.1  มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  7.2  มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี  7.3  จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี  7.4  สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน  และท้องถิ่น 
ตัวบ่งช้ีท่ี  7.5  จัดสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
ประกอบด้วย  

1.  นางกรรณิกา เอมพรห์ม ครู คศ.๓ ประธาน 
2.  นางสาวบุญตา เพชรนุช  ครู คศ.๑ กรรมการ 

มำตรฐำนที่  8  สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง  มีหน้ำที่ รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 

ตัวบ่งช้ีท่ี  8.1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา     
ตัวบ่งช้ีท่ี  8.2  จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี  8.3   จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  8.4  ติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี  8.5  น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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ตัวบ่งช้ีท่ี  8.6  จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
ประกอบด้วย  

1.  นางสาวบุญตา เพชรนุช  ครู คศ.๑ ประธาน 
2.  นางวันดี  โปร่งสุข  พี่เล้ียง  กรรมการ 

มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  1  มำตรฐำน  2   ตัวบ่งชี้ 
มำตรฐำนที่  9  สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สถำนศึกษำเปน็สังคมแห่งกำร

เรียนรู้  มีหน้ำที่ รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
ตัวบ่งช้ีท่ี  9.1  เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี  9.2  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับ

ครอบครัว  ชุมชน  และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย  

1.  นางสาวบุญตา เพชรนุช  ครู คศ.๑ ประธาน 
2.  นางวันดี  โปร่งสุข  พี่เล้ียง  กรรมการ 

มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ  1  มำตรฐำน   2  ตัวบ่งชี้ 
มำตรฐำนที่  10  กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมปรัชญำ  วิสัยทัศน์  และจุดเน้น

ของกำรศึกษำปฐมวัย  มีหน้ำที่ รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
ตัวบ่งช้ีท่ี  10.1  จัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  และ

จุดเนินการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี  10.2  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
ประกอบด้วย  

1.  นางกรรณิกา เอมพรห์ม ครู คศ.๓ ประธาน 
2.  นางสาวบุญตา เพชรนุช  ครู คศ.๑ กรรมการ 

มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม  1  มำตรฐำน  2  ตัวบ่งชี้ 
มำตรฐำนที่  11  กำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมนโยบำยและแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อ

ยกระดับคุณภำพให้สูงขึ้น  มีหน้ำที่ รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
ตัวบ่งช้ีท่ี  11.1  จัดโครงการ  กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

ปฐมวัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี  11.2  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
ประกอบด้วย  

1.  นางสาวบุญตา เพชรนุช  ครู คศ.๑ ประธาน 
2.  นางสาวประภาขวัญ ฉิมเฉิด  พี่เล้ียง  กรรมการ 
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    ๒.๓  คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี มีหน้ำที่ 

 ๒.๓.๑ รวบรวมข้อมูลการจัดท ารายงานประจ าปีตามแบบตัวอย่างในหนังสือแนวทางการเขียน  
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา 

  ๒.๓.๒  จัดพิมพ์และจัดท ารูปเล่มส่งส านักการศึกษาภายในวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ประกอบด้วย 
๑. นางอารีภรณ์ นาชัยฤทธิ์ ครู คศ.๓ ประธาน 
๒. นางพัชรินทร ปัญญาดี ครู คศ.๒ รองประธาน 
๓. นางทัชชา วุฒิชาญ ครู คศ.๑ กรรมการ 
๔. นายปุญญพฒัน ์ กิ่งแก้ว ครู คศ.๑ กรรมการ 
๕. นางบุญตา เพชรนุช ครู คศ.๑ กรรมการ  
๖. นายเสกสรรค์ วะลัยใจ ครู คศ.๑ กรรมการ 
๗. นางสาวลัดดาวัลย์ โต๊ะซอ ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 

  ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลท่ีดี 

  

 ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๙  พฤษภาคม  25๖๐ 
   
 
                      

                 (นางบุญรัตน์ โกศลานันท์) 
                     ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดพิชัย 
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 1. ข้อมูลสถานศึกษา

  รหัสโรงเรียน : 3110012105 ชื่อโรงเรียน :  วัดพิชัย

  ขนาดโรงรียน : ขนาดกลาง ที่ตั้งโรงเรียน : ในเมือง อำเภอ : เขตบึงกุ่ม  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา : - ศึกษาธิการจังหวัด : กรุงเทพมหานคร  ภาค : กลาง

  สังกัด : สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ 28  คน (ปกติ : 28 คน, พิเศษ :  - คน)

 2. คะแนนสอบ NT

ด้าน

คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตามระดับ

โรงเรียน
เขตพื้นที่ จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด ประเทศ

(N=-) (N=712) (N=1,811) (N=431) (N=30,735)

  ด้านภาษา (Literacy)

 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.40 - 58.09 56.50 54.34 52.67

SD. 7.26 - 6.32 6.33 6.23 6.37

ลำดับที่ - 508 926 275 3,643

  ด้านคำนวณ (Numeracy)

 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.08 - 38.60 37.81 34.13 37.75

SD. 4.98 - 6.44 6.28 5.55 6.26

ลำดับที่ - 370 756 157 3,941

  ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)

 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 47.04 - 48.78 47.50 45.03 45.31

SD. 6.05 - 6.34 6.28 5.99 6.22

ลำดับที่ - 312 578 122 2,676

  รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน
 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.84 - 48.49 47.27 44.50 45.25

SD. 16.17 - 16.79 16.55 15.35 16.57

ลำดับที่ - 416 835 194 4,935

 3. กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน NT ของโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด และประเทศ

   โรงเรียน    เขตพื้นที่    จังหวัด    ศึกษาธิการภาค    สังกัด    ประเทศ

ด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560

ฉบับที่ 1 แบบสรุปรายงานผลการทดสอบของโรงเรียน (School01)

 4. ตารางแสดงจำนวนและร้อยละนักเรียน จำแนกตามระดับคุณภาพ

สมรรถนะ

จำนวนและร้อยละนักเรียน จำแนกตามระดับคุณภาพ

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
  ด้านภาษา (Literacy) 2 7.14 11 39.28 7 25.00 8 28.57

  ด้านคำนวณ (Numeracy) 1 3.57 3 10.71 14 50.00 10 35.71

  รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 1 3.57 9 32.14 12 42.85 6 21.42

  ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) 3 10.71 8 28.57 13 46.42 4 14.28



สำนักทดสอบทางการศึกษา

 5. คะแนนสอบ NT รายตัวชี้วัด

ด้าน
คะแนน
ร้อยละ

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก

ด้านภาษา (Literacy)(คะแนนรวม) 50.40 �

1. บอกความหมายของคำาและประโยคจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน 50.89 �

2. บอกความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณ์ 46.42 �

3. ตอบคำาถามจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน 58.16 �

4. บอก เล่าเรื่องราวที่ได้จากการฟัง ดู และอ่านอย่างง่ายๆ 40.00 �

5. คาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน 49.20 �

6. สื่อสารความรู้ ความเข้าใจ ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่านอย่างเหมาะสม 53.06 �

ด้านคำานวณ (Numeracy)(คะแนนรวม) 34.08 �

1. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดคำานวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ หรือหาคำาตอบจากสถานการณ์ต่างๆ
ในชีวิตประจำาวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เรื่องจำานวนและการดำาเนินการตามขอบข่ายสิ่งเร้า

40.77 �

2. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดคำานวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ หรือหาคำาตอบจากสถานการณ์ต่างๆ
ในชีวิตประจำาวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด ตามขอบข่ายสิ่งเร้า

27.80 �

3. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดคำานวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ หรือหาคำาตอบจากสถานการณ์ต่างๆ
ในชีวิตประจำาวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิต ตามขอบข่ายสิ่งเร้า

45.23 �

4. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดคำานวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ หรือหาคำาตอบจากสถานการณ์ต่างๆ
ในชีวิตประจำาวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง พีชคณิต ตามขอบข่ายสิ่งเร้า

27.38 �

5. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดคำานวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ หรือหาคำาตอบจากสถานการณ์ต่างๆ
ในชีวิตประจำาวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ตามขอบข่ายสิ่งเร้า

32.14 �

ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)(คะแนนรวม) 47.04 �

1. มีความเข้าใจในข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้านการดำาเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล

62.85 �

2. วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศ โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
และด้านการดำาเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล

51.78 �

3. สามารถสร้างข้อมูลสรุปใหม่ ออกแบบ วางแผน บนพื้นฐานของข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศที่ผ่านการวิเคราะห์
โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้านการดำาเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล

46.42 �

4. สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล หรือให้ข้อสนับสนุนข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผล โดยคำานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม
ค่านิยม ความเชื่อ ในกรณีที่มีสถานะการณ์ที่ต้องการตัดสินใจหรือมีปัญหา

39.03 �

รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 43.84 �

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

School01

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
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ระดับคุณภาพ

ช่วงคะแนนและคะแนนร้อยละในแต่ละระดับคุณภาพ

ด้านภาษา ด้านคำนวณ ด้านเหตุผล รวมทุกด้าน

คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ

ดีมาก 27.01 - 35 77.15 - 100 23.01 - 35 65.72 - 100 25.01 - 35 71.44 - 100 75.01 - 105 71.44 - 100

ดี 19.01 - 27.00 54.30 - 77.14 17.01 - 23.00 48.58 - 65.71 18.01 - 25.00 51.44 - 71.43 54.01 - 75.00 51.44 - 71.43

พอใช้ 11.01 - 19.00 31.44 - 54.29 9.01 - 17.00 25.72 - 48.57 10.01 - 18.00 28.58 - 51.43 30.01 - 54.00 28.58 - 51.43

ปรับปรุง 0.00 - 11.00 0.00 - 31.43 0.00 - 9.00 0.00 - 25.71 0.00- 10.00 0.00 - 28.57 0.00 - 30.00 0.00 - 28.57

 6. เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพในแต่ละความสามารถ
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รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

จหงหวหด

ทรชตหตงโรงเรรยน       ในเมชองขนาดโรงเรรยน          กลาง

3110012105 วหดพพชหย

สสานหกการศศกษา กรรงเทพมหานครกรรงเทพมหานคร ภาค กรรงเทพมหานคร

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตพขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนประถมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2560

ฉบหบทรช 6 - คคาสถพตพแยกตามรายวพชาสสาหรหบโรงเรรยน

สหงกหด

วพชา : 
คะแนนเฉลรชย ฐานนพยมมหธยฐาน

(S.D.)
คะแนนตสชาสรดคะแนนสสงสรดจสานวน สควนเบรชยงเบนมาตรฐานการจสาแนกระดหบ

คคาสถพตพ

ภาษาไทย (61)

(Mean) (Max.) (Min.) (Median) (Mode)
ผสผเขผาสอบ รวมอหตนหยปรนหย รวมอหตนหยปรนหย ปรนหย อหตนหย รวม ปรนหย อหตนหย รวม รวม รวม

45.25โรงเรรยน *76.75 15.7545.96 15.74 29.0039 37.18 8.79 13.87 3.12 60.00 16.75 12.50 3.25

44.25ขนาดโรงเรรยน 99.50 0.0045.06 14.16 40.25232,888 36.01 9.05 12.09 3.54 80.00 20.00 0.00 0.00

52.25ทรชตหตงโรงเรรยน: ในเมชอง 97.50 3.0052.39 14.94 53.0065,242 42.13 10.26 12.95 3.47 80.00 20.00 0.00 0.00

52.25จหงหวหด 97.50 3.0052.39 14.94 53.0065,242 42.13 10.26 12.95 3.47 80.00 20.00 0.00 0.00

-เขตพชตนทรช - -- - -- - - - - - - - -

48.25สหงกหด *96.00 3.0048.57 14.00 44.2531,920 38.79 9.78 12.14 3.27 77.50 19.75 0.00 0.00

52.25ภาค 97.50 3.0052.39 14.94 53.0065,242 42.13 10.26 12.95 3.47 80.00 20.00 0.00 0.00

45.75ประเทศ 99.50 0.0046.58 14.55 43.25704,705 37.30 9.28 12.46 3.55 80.00 20.00 0.00 0.00

* : มมคคาฐานนนยมมากกวคา 1 คคา

วพชา : 
คะแนนเฉลรชย ฐานนพยมมหธยฐาน

มาตรฐาน (S.D.)

คะแนนตสชาสรดคะแนนสสงสรดจสานวนผสผเขผาสอบ สควนเบรชยงเบนการจสาแนกระดหบ

คคาสถพตพ

ภาษาอหงกฤษ (63)

(Mean) (Max.) (Min.) (Median) (Mode)

โรงเรรยน 82.50 12.5037.24 13.69 35.00 27.5039

ขนาดโรงเรรยน 100.00 2.5033.86 16.08 30.00 25.00232,888

ทรชตหตงโรงเรรยน: ในเมชอง 100.00 2.5047.99 23.53 42.50 27.5065,241

จหงหวหด 100.00 2.5047.99 23.53 42.50 27.5065,241

เขตพชตนทรช - -- - - --

สหงกหด 100.00 2.5036.99 16.80 32.50 27.5031,920

ภาค 100.00 2.5047.99 23.53 42.50 27.5065,241

ประเทศ 100.00 0.0036.34 18.36 30.00 25.00704,692

วพชา : 
คะแนนเฉลรชย ฐานนพยมมหธยฐาน

มาตรฐาน (S.D.)

คะแนนตสชาสรดคะแนนสสงสรดจสานวนผสผเขผาสอบ สควนเบรชยงเบนการจสาแนกระดหบ

คคาสถพตพ

คณพตศาสตรร  (64)

(Mean) (Max.) (Min.) (Median) (Mode)

โรงเรรยน 65.00 10.0035.13 11.57 35.00 30.0039

ขนาดโรงเรรยน 100.00 0.0034.99 14.87 35.00 30.00232,872

ทรชตหตงโรงเรรยน: ในเมชอง 100.00 0.0043.59 19.13 40.00 35.0065,241

จหงหวหด 100.00 0.0043.59 19.13 40.00 35.0065,241

เขตพชตนทรช - -- - - --

สหงกหด 100.00 0.0037.41 14.61 35.00 35.0031,920

ภาค 100.00 0.0043.59 19.13 40.00 35.0065,241

ประเทศ 100.00 0.0037.12 16.44 35.00 30.00704,633

ววนทมท 24/03/2018 20:22:12



รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

จหงหวหด

ทรชตหตงโรงเรรยน       ในเมชองขนาดโรงเรรยน          กลาง

3110012105 วหดพพชหย

สสานหกการศศกษา กรรงเทพมหานครกรรงเทพมหานคร ภาค กรรงเทพมหานคร

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตพขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนประถมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2560

ฉบหบทรช 6 - คคาสถพตพแยกตามรายวพชาสสาหรหบโรงเรรยน

สหงกหด

วพชา : 
คะแนนเฉลรชย ฐานนพยมมหธยฐาน

มาตรฐาน (S.D.)

คะแนนตสชาสรดคะแนนสสงสรดจสานวนผสผเขผาสอบ สควนเบรชยงเบนการจสาแนกระดหบ

คคาสถพตพ

วพทยาศาสตรร  (65)

(Mean) (Max.) (Min.) (Median) (Mode)

โรงเรรยน 56.00 18.0039.92 10.35 41.50 32.5039

ขนาดโรงเรรยน 94.00 3.0037.86 11.27 38.00 41.00232,889

ทรชตหตงโรงเรรยน: ในเมชอง 94.00 3.0043.13 12.62 42.00 47.0065,242

จหงหวหด 94.00 3.0043.13 12.62 42.00 47.0065,242

เขตพชตนทรช - -- - - --

สหงกหด 85.50 3.0039.84 11.23 39.00 41.0031,920

ภาค 94.00 3.0043.13 12.62 42.00 47.0065,242

ประเทศ 97.00 0.0039.12 11.74 38.50 41.00704,697

ววนทมท 24/03/2018 20:22:12



ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดพิชัย ส านักงานเขตบึงกุ่ม

สังกัดกรุงเทพมหานคร

Website: www.wpcs.ac.th
Facebook : www.facebook.com/watpichai 


