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ค าน า 

 
ตามกฎกระทรวง “การประกันคุณภาพการศึกษา” พ.ศ.2561  ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด 

หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษาเพ่ือให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อได้รับรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาแล้ว ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับ
ประเด็นต่างๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษาแห่งนั้น ให้แก่ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมิน
คุณภาพภายนอกต่อไป  

การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นการรายงานผลการด าเนินงานใน
รอบปีการศึกษาของสถานศึกษาในการเขียนรายงานต้องสะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของ
โรงเรียนตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนั้น เพ่ือให้โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครมีความชัดเจนในการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวการ
ประกันคุณภาพแนวใหม่ เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลมีข้อมูลในการให้
ค าปรกึษา ช่วยเหลือและแนะน าสถานศึกษา โรงเรียนวัดพิชัย ส านักงานเขตบึงกุ่ม จึงได้จัดท ารายงานเล่มนี้ขึ้น 
 
 
                    โรงเรียนวัดพิชยั 

                                                                    ส ำนักงำนเขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหำนคร 
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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 เปิดสอนระดับช้ัน อนุบำลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เนื้อที ่  
332  ตำรำงวำ 
   ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
                 โรงเรียนวัดพิชัย ส ำนักงำนเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร เปิดท ำกำรสอนเมื่อ พ.ศ. 2475 โดยอำศัย
ศำลำกำรเปรียญของวัดพิชัย  และอำศัยศำลำดินเป็นที่เรียนเพ่ิมอีกหนึ่งหลัง   
 พ.ศ. 2484  ได้ท ำกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนเป็นไม้ทรงปั้นหยำ 2 ชั้น ด้วยเงินที่ได้รับบริจำคจำกประชำชน
ชำวบำงกะปิ เปิดใช้อำคำรเมื่อ วันที่ 1 พฤษภำคม 2490  
 พ.ศ. 2510  ย้ำยอำคำรเรียนและปรับปรุงใหม่เป็นอำคำรเรียนชั้นเดียว ยำว 32 เมตร กว้ำง 8 เมตร มุข
ยำว 3 เมตร  กว้ำง 8 เมตร ด้วยเงินบ ำรุงท้องถิ่นของกระทรวงมหำดไทย 
 พ.ศ. 2510  ได้รับงบประมำณจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพระนคร สร้ำงอำคำรเรียนแบบ 017 กรม
สำมัญ 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่งเป็นอำคำรเรียน  1 โดยรื้ออำคำรเรียนเก่ำทรงปั้นหยำ สิ้นงบประมำณ 
400,000.-บำท (สี่แสนบำทถ้วน)  
 พ.ศ. 2512  มีกำรต่อเติมชั้นล่ำงอำคำรแบบ 017 เป็นห้องเรียนเพ่ิมอีก 4 ห้อง รวมเป็น 8 ห้องเรียน จำก
เงินงบประมำณรวมกับเงินบริจำคของประชำชน 
 พ.ศ. 2526  ได้รับงบประมำณจำกกรุงเทพมหำนคร ก่อสร้ำงอำคำรเรียนแบบ กทม.800 ปรับปรุงเป็น
อำคำรสูง 4 ชั้น จ ำนวน 9 ห้องเรียนใต้ถุนโล่งแบบ สนศ 264 กว้ำง 8.70 เมตร  ยำว 28.30 เมตร เนื้อท่ี 246.21 
ตำรำงเมตร สิ้นเงินงบประมำณ 3,340,000.-บำท (สำมล้ำนสำมแสนสี่หมื่นบำทถ้วน)  
 พ.ศ. 2528  ได้รับงบประมำณสร้ำงส้วมขนำด 10 ที่พร้อมที่ปัสสำวะชำยและที่ล้ำงมือ สิ้นงบประมำณ   
274,500.-บำท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้ำร้อยบำทถ้วน)   
 พ.ศ. 2529  ได้รับงบประมำณจำกส ำนักกำรศึกษำ สร้ำงที่ดื่มน้ ำมำตรฐำน จ ำนวน 10 ก๊อก เป็นคอนกรีต
เหล็ก ปูกระเบื้อง สิ้นงบประมำณ 33,600.-บำท (สำมหมื่นสำมพันหกร้อยบำทถ้วน) 
 พ.ศ. 2534  ได้รับงบประมำณจำกส ำนักกำรศึกษำ สร้ำงรั้วโรงเรียนตำมแบบ ส.114 พร้อมประตูเหล็ก
บำนเลื่อน 3 ชุด แบบ ศอ.67 ยำว 54 เมตร ตอนล่ำงก่ออิฐฉำบปูน ตอนบนเป็นเหล็กโปร่งพร้อมทำสี สิ้นงบประมำณ 
117,300.-บำท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสำมร้อยบำทถ้วน) 

พ.ศ. 2537  ได้รับงบประมำณจำกส ำนักกำรศึกษำ สร้ำงส้วมนักเรียน แบบ ศอ. 61 พร้อม ที่ปัสสำวะชำย 
และที่ล้ำงมือตำมแบบศอ .207 จ ำนวน 10 ที่นั่ง และเทพ้ืนคอนกรีตหน้ำอำคำร 1 หน้ำ 10 เซนติเมตร พ้ืนที่
ประมำณ 50 ตำรำงเมตร สิ้นงบประมำณ 364,000.-บำท (สำมแสนหกหมื่นสี่พันบำทถ้วน)   

พ.ศ. 2540  ได้รับงบประมำณจำกกรุงเทพมหำนคร ก่อสร้ำงอำคำรเรียนแบบ สนศ.384 เป็นตึก 4 ชั้น 
จ ำนวน 11  ห้องเรียน  1 ห้องน้ ำ  สิ้นงบประมำณ 10,071,000.- บำท (สิบล้ำนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน) 

ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนเปิดสอนชั้นอนุบำลศึกษำปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 รวมทั้งสิ้น 9  
ห้องเรียน  มีนักเรียน  228 คน  ผู้บริหำรโรงเรียน  1  คน  ข้ำรำชกำรครู 9 คน เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 1 คน 
พนักงำนสถำนที่ 2 คน และแม่ครัว  2  คน 

 
 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 



๒ 

 

 

 

1.1 แผนที่เส้นทางการเดินทาง 
 

 
 
          1.2 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 

ชุมชนวัดพิชัย ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด ประกำศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตำมระเบียบ
กรุงเทพมหำนครเมื่อปี 2535 ชุมชนตั้งอยู่ที่ 30/3 หมู่ 1 ซ.วัดพิชัย ถนน เสรีไทย แขวง คลองกุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 
4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ชุมชนวัดพิชัย มีประชำกรชำยจ ำนวน 635 คน และประชำกรหญิงจ ำนวน 565 คน รวม
เป็น 1,200 คน ชุมชนวัดพิชัย มีจ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 250 ครัวเรือน (ที่มำ: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตำมระเบียบ
กรุงเทพมหำนคร) สภำพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน ติดกับคลองแสนแสบ บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ 
บริษัท  วัด ร้ำนค้ำ ห้ำงสรรพสินค้ำ และมหำวิทยำลัย  อำชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้ำง และค้ำขำย  คนในชุมชนส่วน
ใหญ่นับถือศำสนำพุทธ ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ  ฐำนะทำงเศรษฐกิจ/รำยได้โดยเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว ต่อปี ประมำณ  15,000 บำท จ ำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 3–4 คน  
          โรงเรียนวัดพิชัย เป็นสถำนศึกษำที่อยู่ใกล้กับวัด ศูนย์สำธำรณสุข 50 บึงกุ่ม หอสมุดเสรีไทย  สวนน้ ำบึงกุ่ม  
ลำนกีฬำพัฒน์  ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้มีโอกำสไปใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน ได้เป็นอย่ำงดี  โดยวัด
พิชัย ผู้น ำชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น สมำชิกสภำเขต ,สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร ให้กำร
สนับสนุน ช่วยเหลือโรงเรียนในโอกำสต่ำงๆ ด้วยดีตลอด  ในด้ำนข้อจ ำกัดของโรงเรียน คือทำงเข้ำโรงเรียนที่มี
กำรจรำจรแออัด ทำงเข้ำ-ออกล ำบำก พ้ืนที่ของโรงเรียนมีจ ำกัดไม่สำมำรถขยำยหรือต่อเติมได้ 
 
 
 



๓ 

 

 

 

 1.3  ผู้ปกครอง : ศาสนา/อาชีพ/รายได้ 
   1. ศำสนำที่ผู้ปกครองนักเรียนนับถือ คือ 
    1.1 ศำสนำพุทธ     ประมำณร้อยละ 75.93 
    1.2 ศำสนำอิสลำม    ประมำณร้อยละ 17.59 
    1.3 ศำสนำคริสต์    ประมำณร้อยละ 6.48 
    2. กำรศึกษำของผู้ปกครอง 
    2.1 จบต่ ำกว่ำระดับประถมศึกษำปีที่ 6  ร้อยละ 40.00 
    2.2 จบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6   ร้อยละ 3.06 
    2.3 จบมัธยมศึกษำตอนต้น   ร้อยละ 37.04 
    2.4 จบมัธยมศึกษำตอนปลำย    ร้อยละ 21.76 
    2.5 จบระดับปริญญำตรี    ร้อยละ 2.78 
   3. รำยได้ของผู้ปกครองนักเรียนต่อปีสรุปได้ดังนี้ 
    3.1 รำยได้ ต่ ำกว่ำ 15,000 บำท   ร้อยละ 50.00 
    3.2 รำยได้ 15,000 – 30,000 บำท  ร้อยละ 32.41 
    3.3 รำยได้ มำกกว่ำ  30,000  บำท  ร้อยละ 17.59 
    
  1.4 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2.1  แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
    1. สวนสมุนไพร   ๖. ห้องดนตรีสำกล 
    2. ห้องคอมพิวเตอร์  7. ตู้ปลำ 
    ๓. ห้องสมุด e-library  8. เสำควำมรู้ 
    ๔. ห้องสหกรณ์   9. สนำมเปตอง  
    ๕. ห้องดนตรีไทย    
   2.2  แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 
    1. ห้องสมุดเสรีไทย 
    2. วัดพิชัย 
    ๓. ศูนย์สำธำรณสุข ๕๐ บึงกุ่ม 
    ๔. สวนน้ ำบึงกุ่ม 
    ๕. ลำนกีฬำพัฒน์ 
    6. คลินิกแพทย์แผนไทยหมอชู 
   2.3 ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ ภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถำนศึกษำเชิญมำให้ควำมรู้  
    1. เจ้ำอำวำสวัดพิชัย    ให้ควำมรู้เรื่อง ศำสนำพุทธ  
    2. นำยภำคิน   หมัดละ  ให้ควำมรู้เรื่อง ศำสนำอิสลำม      
    3. นำยสมศักดิ์ ชีนิมิตร  ให้ควำมรู้เรื่อง ชุมชนวัดพิชัย 
    4. นำยสุรพล ม่วงอวยพร  ให้ควำมรู้เรื่อง    สมุนไพรในกำรด ำรงชีวิต 
    5. นำงประคอง ปำลกะวงศ์   ให้ควำมรู้เรื่อง      กำรท ำขนมไทย  
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๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
๑) จ ำนวนบุคลำกร  ปีกำรศึกษำ ๒๕61 

สายงาน 
จ านวน (คน) 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

1. ผู้บริหำร - 1  
2. ข้ำรำชกำรครู 3 6  
3. เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน - 1  
4. พ่ีเลี้ยงเด็ก - 4  
5. พนักงำนสถำนที่ 1 1  
6. แม่ครัวและผู้ช่วยแม่ครัว - 2  

                รวม (คน) 4 15  
             รวมทั้งหมด (คน) 19  

 
 

๒) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ต่ ากว่าปริญญาตรี, 
42.1

ปริญญาตรี, 52.63

ปริญญาโท, 5.27

แผนภูมิแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของ
บุคลำกร 

ต่ ำกว่ำ
ปริญญำตรี ปริญญำตรี 

ปริญญำ
โท 

ปริญญำ
เอก 

รวม 

จ ำนวน 8 10 1 - 19 
ร้อยละ 42.10 52.63 5.27 - 100 
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๓) สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน  

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

  
 ๑. กำรบริหำรกำรศึกษำ 1 - 
 2. วิทยำศำสตร์ 2 41 
 3. พลศึกษำ 1 22 
 4. ดนตรีศึกษำ 1 20 
 5. นำฏศิลป์ 1 18 
 6. สังคมศึกษำ 1 21 
 7. ภำษำอังกฤษ 1 24 
 8. บรรณำรักษศำสตร์ 1 19 
 9. คอมพิวเตอร์ 1 21 

รวม 10  
 
3. ข้อมูลนกัเรียน 
       จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ ๒๕61 รวม    228     คน (10 มิ.ย. 2561) 
 

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

ทั้งหมด 
จ านวนห้อง 1 2 3 1 1 1 1 1 1 6 9 

เพศ 
ชาย 15 18 33 17 18 15 15 17 17 99 132 
หญิง - 16 16 16 19 6 10 16 13 80 96 

รวม 15 34 49 33 37 21 25 33 30 179 228 

เฉลี่ยต่อห้อง 15: 1 17 : 1  33 : 1 37 : 1 21 : 1 25 : 1 33 : 1 30 : 1  
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แผนภูมิแสดงจ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ ๒๕61 รวม  228 คน (10 มิ.ย. 2561) 

 
 

 

 
 
   

เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ ๒560 – 2561 (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.) 
 

ระดับชั้น/ปีกำรศึกษำ 
พ.ศ.๒๕60 พ.ศ.๒๕61 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 
อนุบำลปีที่ 1 18 9 27 15 - 15 
อนุบำลปีที่ 2 15 7 22 18 16 34 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 18 20 38 17 16 33 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 19 6 25 18 19 37 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 13 17 30 15 6 21 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 14 16 30 15 10 25 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 21 12 33 17 16 33 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 20 19 39 17 13 30 

รวม (คน) 138 106 244 132 96 228 
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๔.  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
4.1  ระดับการศึกษา : ปฐมวัย 

        ผลพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี ๑ 
1. จ ำนวนนักเรียนที่มีเวลำเรียนตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป รวม    18   คน 
2. จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมควำมพร้อมแต่ละด้ำนและระดับควำมพร้อม 

 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็กที่

ประเมิน 

จ านวนของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

๑. ด้านร่างกาย 18 15 3 - 

๒. ด้านอารมณ-์จิตใจ 18 15 3 - 

๓. ด้านสังคม 18 16 2 - 

๔. ด้านสติปัญญา 18 16 2 - 

3. จ ำนวนนักเรียนที่พร้อมจะเรียนต่อในชั้นอนุบำลปีที่ ๒    รวม     18    คน  
4. จ ำนวนนักเรียนที่พร้อมจะเรียนต่อในชั้นอนุบำลปีที่ ๒ (เฉพำะที่มีเวลำเรียน 90 % ขึ้นไป)  

รวม   18   คน 

 
        ผลพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี ๒ 

1.  จ ำนวนนักเรียนที่มีเวลำเรียนตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป รวม    34    คน 
2.  จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมควำมพร้อมแต่ละด้ำนและระดับควำมพร้อม 

 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็กที่

ประเมิน 

จ านวนของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

๑. ด้านร่างกาย 34 32 2 - 

๒. ด้านอารมณ-์จิตใจ 34 33 1 - 

๓. ด้านสังคม 34 32 2 - 

๔. ด้านสติปัญญา 34 33 1 - 

  3. จ ำนวนนักเรียนที่พร้อมจะเรียนต่อในชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 รวม     34    คน  
  4. จ ำนวนนักเรียนที่พร้อมจะเรียนต่อในชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 (เฉพำะที่มีเวลำเรียน 90 % ขึ้นไป)  
                    รวม   34   คน 
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 4.2 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 32 11 5 2 3 3 2 5 1 18 56.25 
คณิตศาสตร์ 32 10 3 1 8 1 3 6 0 14 43.75 
วทิยาศาสตร์ 32 3 5 3 7 6 7 1 0 11 34.38 
สังคมศึกษา ฯ 32 9 3 3 6 3 3 5 0 15 46.88 
ประวัติศาสตร์ 32 7 2 3 8 5 5 2 0 12 37.50 
สุขศึกษาและพลศึกษา 32 5 11 13 1 1 1 0 0 29 90.63 
ศิลปะ 32 4 3 11 8 3 3 0 0 18 56.25 
การงานอาชีพฯ 32 4 12 10 3 3 0 0 0 26 81.25 
ภาษาต่างประเทศ 32 14 3 5 3 5 1 0 1 22 68.75 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
หน้าที่พลเมือง 32 8 5 5 7 3 3 1 0 18 56.25 

  
          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 34 3 4 7 6 4 6 4 0 14 41.18 
คณิตศาสตร์ 34 0 4 4 12 12 2 0 0 8 23.53 
วิทยาศาสตร์ 34 4 4 7 8 5 6 0 0 15 44.12 
สังคมศึกษา ฯ 34 9 5 3 6 6 5 0 0 17 50.00 
ประวัติศาสตร์ 34 7 6 4 5 6 5 1 0 17 50.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา 34 4 10 14 3 2 1 0 0 28 82.35 
ศิลปะ 34 10 6 4 10 3 1 0 0 20 58.82 
การงานอาชีพฯ 34 0 0 4 15 8 5 2 0 4 11.76 
ภาษาต่างประเทศ 34 10 6 11 5 1 1 0 0 27 79.41 
รายวิชาเพ่ิมเติม 

หน้าที่พลเมือง 34 0 5 10 7 8 4 0 0 15 44.12 
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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 19 7 4 1 5 2 0 0 0 12 63.16 
คณิตศาสตร์ 19 5 3 2 6 2 1 0 0 10 52.63 
วิทยาศาสตร์ 19 2 3 3 2 4 5 0 0 8 42.11 
สังคมศึกษา ฯ 19 7 2 5 1 3 1 0 0 14 73.68 
ประวัติศาสตร์ 19 8 4 3 2 2 0 0 0 15 78.95 
สุขศึกษาและพลศึกษา 19 0 11 5 2 1 0 0 0 16 84.21 
ศิลปะ 19 8 2 3 3 2 1 0 0 13 68.42 
การงานอาชีพฯ 19 3 6 4 4 1 1 0 0 13 68.42 
ภาษาต่างประเทศ 19 6 6 4 3 0 0 0 0 16 84.21 
รายวิชาเพ่ิมเติม 

หน้าที่พลเมือง 19 9 4 5 1 0 0 0 0 18 94.74 

  
          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 27 5 1 7 7 6 1 0 0 13 48.15 
คณิตศาสตร์ 27 0 0 2 3 5 11 6 0 2 7.41 
วิทยาศาสตร์ 27 1 3 3 6 14 0 0 0 7 25.93 
สังคมศึกษา ฯ 27 9 2 5 7 3 1 0 0 16 59.26 
ประวัติศาสตร์ 27 3 4 9 7 4 0 0 0 16 59.26 
สุขศึกษาและพลศึกษา 27 1 6 11 9 0 0 0 0 18 66.67 
ศิลปะ 27 6 4 4 10 3 0 0 0 14 51.85 
การงานอาชีพฯ 27 3 3 9 7 5 0 0 0 15 55.56 
ภาษาต่างประเทศ 27 5 2 10 9 1 0 0 0 17 62.96 
รายวิชาเพ่ิมเติม 

หน้าที่พลเมือง 27 8 2 4 11 2 0 0 0 14 51.85 
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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 6 7 5 5 4 1 1 0 18 62.07 
คณิตศาสตร์ 29 1 6 2 6 10 4 0 0 9 31.03 
วิทยาศาสตร์ 29 1 6 7 7 7 1 0 0 14 48.28 
สังคมศึกษา ฯ 29 8 5 10 5 0 1 0 0 23 79.31 
ประวัติศาสตร์ 29 4 3 12 7 2 0 1 0 19 65.52 
สุขศึกษาและพลศึกษา 29 3 6 14 5 0 0 1 0 23 79.31 
ศิลปะ 29 7 9 6 0 2 4 1 0 22 75.86 
การงานอาชีพฯ 29 2 11 13 2 1 0 0 0 26 89.66 
ภาษาต่างประเทศ 29 1 3 14 10 1 0 0 0 18 62.07 
รายวิชาเพ่ิมเติม 

หน้าที่พลเมือง 
29 14 9 6 0 0 0 0 0 29 100.00 

  
          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 30 7 5 8 5 4 1 0 0 20 66.67 
คณิตศาสตร์ 30 1 4 5 4 11 4 1 0 10 33.33 
วิทยาศาสตร์ 30 6 2 7 7 8 0 0 0 15 50.00 
สังคมศึกษา ฯ 30 11 9 8 1 0 1 0 0 28 93.33 
ประวัติศาสตร์ 30 2 9 13 5 0 1 0 0 24 80.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา 30 5 7 16 1 1 0 9 0 28 71.79 
ศิลปะ 30 9 12 3 5 0 1 0 0 24 80.00 
การงานอาชีพฯ 30 1 9 11 8 0 1 0 0 21 70.00 
ภาษาต่างประเทศ 30 3 5 13 8 1 0 0 0 21 70.00 
รายวิชาเพ่ิมเติม 

หน้าที่พลเมือง 
30 17 3 9 1 0 0 0 0 29 96.67 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลส ำฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3  ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6 ปีกำรศึกษำ 2561 

 
 

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 171 18 14 12 13 18 20 95 55.56 
คณิตศาสตร์ 171 14 8 10 2 9 10 53 30.99 
วิทยาศาสตร์ 171 11 15 8 7 14 15 70 40.94 
สังคมศึกษา ฯ 171 15 17 14 16 23 28 113 66.08 
ประวัติศาสตร์ 171 12 17 15 16 19 24 103 60.23 
สุขศึกษาและพลศึกษา 171 29 28 16 18 23 28 142 83.04 
ศิลปะ 171 18 20 13 14 22 24 111 64.91 
การงานอาชีพฯ 171 26 4 13 15 26 21 105 61.40 
ภาษาต่างประเทศ 171 22 27 16 17 18 21 121 70.76 
รายวิชาเพ่ิมเติม 

หน้าที่พลเมือง 
171 18 15 18 14 29 29 123 71.93 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลส ำฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3  ขึ้นไป 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6 ปีกำรศึกษำ 2561 
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4.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน นร. 
เข้ำรับกำร
ประเมิน 

จ ำนวนนักเรียนผ่ำนกำรประเมิน (คน/ร้อยละ) 
ระดับคุณภำพ รวม   

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ประถมศึกษำปีที่ 1 32 (20/62.50) (6/18.75) (6/18.75) - 100.00 
ประถมศึกษำปีที่ 2 34 (20/58.82) (14/41.18) - - 100.00 
ประถมศึกษำปีที่ 3 19 (9/47.37) (7/36.84) (3/15.79) - 100.00 
ประถมศึกษำปีที่ 4 27 (9/33.33) (11/40.74) (7/25.93) - 100.00 
ประถมศึกษำปีที่ 5 29 (5/17.24) (15/51.72) (9/31.03) - 100.00 
ประถมศึกษำปีที่ 6 30 (8/26.67) (15/50.00) (7/23.33) - 100.00 

รวมทั้งสิ้น 171 71 68 32 - 100.00 
 
   แผนภูมิแท่งแสดงค่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ปีการศึกษา 2561 
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4.4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2561 
 

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
จ ำนวน นร.
เข้ำรับกำร
ประเมิน 

จ ำนวนนักเรียนผ่ำนกำรประเมิน (คน/ร้อยละ) 
ระดับคณุภำพ รวม 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่ำน ไม่ผำ่น 

1. รักชำติ ศำสน์ กษตัริย์ 32 (23/71.88) (9/28.13) - - 100.00 
2. ซื่อสัตย์ สุจริต 32 (23/71.88) (9/28.13) - - 100.00 
3. มีวินัย 32 (23/71.88) (9/28.13) - - 100.00 
4. ใฝ่เรียนรู้ 32 (23/71.88) (9/28.13) - - 100.00 
5. อยู่อย่ำงพอเพียง 32 (23/71.88) (9/28.13) - - 100.00 
6. มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 32 (23/71.88) (9/28.13) - - 100.00 
7. รักควำมเป็นไทย 32 (23/71.88) (9/28.13) - - 100.00 
8. จิตสำธำรณะ 32 (23/71.88) (9/28.13) - - 100.00 

รวม 8 คณุลักษณะฯ 
(ค่าเฉลี่ยร้อยละ) 

71.88 28.13 - - 100.00 

 
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
จ ำนวน นร.
เข้ำรับกำร
ประเมิน 

จ ำนวนนักเรียนผ่ำนกำรประเมิน (คน/ร้อยละ) 
ระดับคณุภำพ รวม 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่ำน ไม่ผำ่น 

1. รักชำติ ศำสน์ กษตัริย์ 34 (34/100) - - - 100.00 
2. ซื่อสัตย์ สุจริต 34 (20/58.82) (14/41.18) - - 100.00 
3. มีวินัย 34 (25/73.53) (9/26.47) - - 100.00 
4. ใฝ่เรียนรู้ 34 (20/58.82) (14/41.18) - - 100.00 
5. อยู่อย่ำงพอเพียง 34 (25/73.53) (9/26.47) - - 100.00 
6. มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 34 (25/73.53) (9/26.47) - - 100.00 
7. รักควำมเป็นไทย 34 (34/100) - - - 100.00 
8. จิตสำธำรณะ 34 (34/100) - - - 100.00 

รวม 8 คุณลักษณะฯ 
(ค่าเฉลี่ยร้อยละ) 79.78 20.22 - - 100.00 
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การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
จ ำนวน นร.
เข้ำรับกำร
ประเมิน 

จ ำนวนนักเรียนผ่ำนกำรประเมิน (คน/ร้อยละ) 
ระดับคณุภำพ รวม 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่ำน ไม่ผำ่น 

1. รักชำติ ศำสน์ กษตัริย์ 19 (19/100) - - - 100.00 
2. ซื่อสัตย์ สุจริต 19 (15/78.95) (4/21.05) - - 100.00 
3. มีวินัย 19 (12/63.16) (7/36.84) - - 100.00 
4. ใฝ่เรียนรู้ 19 (11/57.89) (8/42.11) - - 100.00 
5. อยู่อย่ำงพอเพียง 19 (19/100) - - - 100.00 
6. มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 19 (10/52.63) (9/47.37) - - 100.00 
7. รักควำมเป็นไทย 19 (19/100) - - - 100.00 
8. จิตสำธำรณะ 19 (13/68.42) (6/31.58) - - 100.00 

รวม 8 คุณลักษณะฯ 
(ค่าเฉลี่ยร้อยละ) 

77.63 22.37 - - 100.00 

 
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
จ ำนวน นร.
เข้ำรับกำร
ประเมิน 

จ ำนวนนักเรียนผ่ำนกำรประเมิน (คน/ร้อยละ) 
ระดับคณุภำพ รวม 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่ำน ไม่ผำ่น 

1. รักชำติ ศำสน์ กษตัริย์ 27 (27/100) - - - 100.00 
2. ซื่อสัตย์ สุจริต 27 (27/100) - - - 100.00 
3. มีวินัย 27 (20/74.07) (7/25.93) - - 100.00 
4. ใฝ่เรียนรู้ 27 (20/74.07) (7/25.93) - - 100.00 
5. อยู่อย่ำงพอเพียง 27 (27/100) - - - 100.00 
6. มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 27 (20/74.07) (7/25.93) - - 100.00 
7. รักควำมเป็นไทย 27 (27/100) - - - 100.00 
8. จิตสำธำรณะ 27 (27/100) - - - 100.00 

รวม 8 คุณลักษณะฯ 
(ค่าเฉลี่ยร้อยละ) 90.28 9.72 - - 100.00 

 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

 

 

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
จ ำนวน นร.
เข้ำรับกำร
ประเมิน 

จ ำนวนนักเรียนผ่ำนกำรประเมิน (คน/ร้อยละ) 
ระดับคณุภำพ รวม 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผำ่น 

1. รักชำติ ศำสน์ กษตัริย์ 29 (29/100) - - - 100.00 
2. ซื่อสัตย์ สุจริต 29 (5/17.24) (24/82.76) - - 100.00 
3. มีวินัย 29 (9/31.03) (14/48.28) (6/20.69) - 100.00 
4. ใฝ่เรียนรู้ 29 (6/20.69) (16/55.17) (7/24.14) - 100.00 
5. อยู่อย่ำงพอเพียง 29 (29/100) - - - 100.00 
6. มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 29 (8/27.59) (15/51.72) (6/20.69) - 100.00 
7. รักควำมเป็นไทย 29 (29/100) - - - 100.00 
8. จิตสำธำรณะ 29 (29/100) - - - 100.00 

รวม 8 คุณลักษณะฯ 
(ค่าเฉลี่ยร้อยละ) 62.07 29.74 8.19 - 100.00 

 
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
จ ำนวน นร.
เข้ำรับกำร
ประเมิน 

จ ำนวนนักเรียนผ่ำนกำรประเมิน (คน/ร้อยละ) 
ระดับคณุภำพ รวม 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่ำน ไม่ผำ่น 

1. รักชำติ ศำสน์ กษตัริย์ 30 30/100 - - - 100.00 
2. ซื่อสัตย์ สุจริต 30 5/16.67 25/83.33 - - 100.00 
3. มีวินัย 30 8/26.67 15/50.00 7/23.33 - 100.00 
4. ใฝ่เรียนรู้ 30 5/16.67 17/56.57 8/26.67 - 100.00 
5. อยู่อย่ำงพอเพียง 30 30/100 - - - 100.00 
6. มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 30 8/26.67 15/50.00 7/23.33 - 100.00 
7. รักควำมเป็นไทย 30 30/100 - - - 100.00 
8. จิตสำธำรณะ 30 30/100 - - - 100.00 

รวม 8 คุณลักษณะฯ 
(ค่าเฉลี่ยร้อยละ) 60.83 30.00 9.17 - 100.00 
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    สรุปการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน นร. 
เข้ำรับกำร
ประเมิน 

จ ำนวนนักเรียนผ่ำนกำรประเมิน (ร้อยละ) 
ระดับคุณภำพ รวม   

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ประถมศึกษำปีที่ 1 32 71.88 28.13 - - 100.00 
ประถมศึกษำปีที่ 2 34 79.78 20.22 - - 100.00 
ประถมศึกษำปีที่ 3 19 77.63 22.37 - - 100.00 
ประถมศึกษำปีที่ 4 27 90.28 9.72 - - 100.00 
ประถมศึกษำปีที่ 5 29 62.07 29.74 8.19 - 100.00 
ประถมศึกษำปีที่ 6 30 60.83 30.00 9.17 - 100.00 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 73.75 23.36 2.89 - 100.00 
 

แผนภูมิแท่งแสดงค่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2561 
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4.5 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕61 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน นร.
เข้ำรับกำร
ประเมิน 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ก ำหนด 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สำธำรณประโยชน์ 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน ผ่ำน ไม่ผ่ำน ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
ประถมศึกษำปีที่ 1 32 32 - 32 - 32 - 
ประถมศึกษำปีที่ 2 34 34 - 34 - 34 - 
ประถมศึกษำปีที่ 3 19 19 - 19 - 19 - 
ประถมศึกษำปีที่ 4 27 27 - 27 - 27 - 
ประถมศึกษำปีที่ 5 29 29 - 29 - 29 - 
ประถมศึกษำปีที่ 6 30 30 - 30 - 30 - 

รวม 171 171 - 171 - 171 - 
 
4.6 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (Reading Test: RT)  
ปีการศึกษา 2561 
   4.6.1 คะแนนประเมินการอ่าน 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 

เขตพ้ืนที่ จังหวัด ศึกษำธิกำรภำค สังกัด ประเทศ 

กำรอ่ำนออกเสียง 
คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 66.61 - 71.80 71.80 69.19 66.13 

S.D. 11.50 - 14.39 14.39 14.82 14.42 

กำรอ่ำนรู้เรื่อง 
คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 82.40 - 74.45 74.45 72.46 71.24 

S.D. 5.33 - 9.96 9.96 10.14 9.91 

รวม 2 สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.50 - 73.13 73.13 70.83 68.69 

S.D. 9.79 - 12.39 12.39 12.72 12.43 

 
   4.6.2 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลคะแนนประเมินการอ่านของโรงเรียน กับเขตพื้นที่ จังหวัด ศึกษาธิการ
ภาค สังกัด และประเทศ
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กำรอ่ำนออกเสียง กำรอ่ำนรู้เรือ่ง รวม 2 สมรรถนะ
โรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด ศึกษำธิกำรภำค สังกัด ประเทศ
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  4.6.3 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

สมรรถนะ 
จ านวนและร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

กำรอ่ำนออกเสียง 14 46.66 8 26.66 8 26.66 - - 
กำรอ่ำนรู้เรื่อง 24 80.00 6 20.00 - - - - 
รวม 2 สมรรถนะ 16 53.33 11 36.66 3 10.00 - - 

 
 
  4.6.4 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

สมรรถนะและองค์ประกอบ 
คะแนน 
ร้อยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

การอ่านออกเสียง 66.61     
1. กำรอ่ำนค ำ 69.83     
2. กำรอ่ำนประโยค 69.08     
3. กำรอ่ำนข้อควำม 62.54     

การอ่านรู้เรื่อง 82.40     
1. กำรอ่ำนค ำ 94.00     
2. กำรอ่ำนประโยค 77.33     
3. กำรอ่ำนข้อควำม 69.33     

รวม  2  สมรรถนะ 74.50     
 
4.7 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2561 
 4.7.1 ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕61                      
   4.7.1.1) คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ 
(NT) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕61 ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ 
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละแยกตามระดับ 

โรงเรียน เขตพ้ืนที่  จังหวัด ศึกษำธิกำรภำค สังกัด ประเทศ 
ด้านภาษา (Literacy) 53.49 - 57.92 56.41 54.30 53.18 
ด้านค านวณ (Numeracy) 42.53 - 48.55 47.54 44.49 47.19 
ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)  46.66 - 52.22 50.96 49.15 48.07 
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน   
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 

47.56 - 52.90 51.64 49.32 49.48 
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4.7.2 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

สมรรถนะ 
จ านวนและร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ (ยกเว้นเด็กพิเศษ และ Walk-in) 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านภาษา  
(Literacy) 

3 16.66 7 38.88 3 16.66 5 27.77 

ด้านค านวณ 
(Numeracy) 

2 11.11 4 22.22 6 33.33 6 33.33 

ด้านเหตุผล 
(Reasoning 
Abilities)  

- - 9 50.00 4 22.22 5 27.77 

รวมความสามารถ 
ทั้ง 3 ด้าน 

- - 7 38.88 6 33.33 5 27.77 
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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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  4.7.3 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

คะแนนสอบ NT รายตัวชี้วัด 
คะแนน 
ร้อยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

ด้านภาษา (Literacy)(คะแนนรวม) 53.49     
1. บอกควำมหมำยของค ำและประโยคจำกเรื่องที่ฟัง  
ดูและอ่ำน 

44.44 
 

  
 

2. บอกควำมหมำยของเครื่องหมำยสัญลักษณ์ 51.85     
3. ตอบค ำถำมจำกเรื่องที่ฟัง ดูและอ่ำน 61.90     
4. บอก เล่ำเรื่องรำวที่ได้จำกกำรฟัง ดูและอ่ำนอย่ำงง่ำยๆ 53.33     
5. คำดคะเนเหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้นจำกเรื่องที่ฟัง ดูและอ่ำน 47.53     
6. สื่อสำรควำมรู้ควำมเข้ำใจ ข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่ฟัง ดู
และอ่ำนอย่ำงเหมำะสม 

58.73 
 

  
 

ด้านค านวณ (Numeracy)(คะแนนรวม) 42.53     
1. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์หรือทักษะกำรคิดค ำนวณเพื่อตัดสินใจ
เลือกแนวทำงปฏิบัติหรือหำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์ต่ำงๆในชีวิตประจ ำวัน
เกี่ยวกบัควำมคิดรวบยอดทำงคณิตศำสตร์เร่ืองจ ำนวนและกำรด ำเนินกำรตำม
ขอบข่ำยสิ่งเร้ำ 

38.42 
 

 
  

2. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์หรือทักษะกำรคิดค ำนวณเพื่อตัดสินใจ
เลือกแนวทำงปฏิบัติหรือหำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ในชีวิตประจ ำวัน
เกี่ยวกบัควำมคิดรวบยอดทำงคณิตศำสตร์เร่ือง กำรวัด ตำมขอบข่ำยสิ่งเร้ำ 

46.03 
 

 
  

3. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์หรือทักษะกำรคิดค ำนวณเพื่อตัดสินใจ
เลือกแนวทำงปฏิบัติหรือหำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์ต่ำงๆในชีวิตประจ ำวัน
เกี่ยวกบัควำมคิดรวบยอดทำงคณิตศำสตร์เร่ือง เรขำคณิต ตำมขอบข่ำยสิ่งเร้ำ 

42.59 
 

 
  

4. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์หรือทักษะกำรคิดค ำนวณเพื่อตัดสินใจ
เลือกแนวทำงปฏิบัติหรือหำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ในชีวิตประจ ำวัน
เกี่ยวกบัควำมคิดรวบยอดทำงคณิตศำสตร์เร่ือง พีชคณิต ตำมขอบข่ำยสิ่งเร้ำ 

31.48 
 

 
  

5. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์หรือทักษะกำรคิดค ำนวณเพื่อตัดสินใจ
เลือกแนวทำงปฏิบัติหรือหำค ำตอบจำกสถำนกำรณ์ต่ำงๆในชีวิตประจ ำวัน
เกี่ยวกบัควำมคิดรวบยอดทำงคณิตศำสตร์เร่ือง กำรวิเครำะห์ข้อมูลและควำม
น่ำจะเป็น ตำมขอบขำ่ยสิ่งเร้ำ 

53.70 
 

 
  

ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) (คะแนนรวม) 46.66     
1. มีควำมเข้ำใจในขอ้มูล สถำนกำรณ์หรือสำรสนเทศทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
สิ่งแวดล้อม ด้ำนสังคม เศรษฐศำสตร์และด้ำนกำรด ำเนินชวีิตอยำ่งมีเหตุผล 31.25     

2. วิเครำะห์ข้อมูล สถำนกำรณ์หรือสำรสนเทศ โดยใช้องค์ควำมรู้ด้ำน
วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม ด้ำนสังคม เศรษฐศำสตร์และด้ำนกำรด ำเนินชีวิตอยำ่ง
มีเหตุผล 

57.40    
 

3. สำมำรถสร้ำงข้อมูลสรุปใหม่ออกแบบ วำงแผน บนพื้นฐำนของข้อมูล 
สถำนกำรณ์หรือสำรสนเทศที่ผ่ำนกำรวิเครำะห์โดยใช้องค์ควำมรู้ด้ำน
วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม ด้ำนสังคม เศรษฐศำสตร์และด้ำนกำรด ำเนินชีวิตอยำ่ง
มีเหตุผล 

48.14    
 

4. สำมำรถตัดสินใจและแก้ปัญหำอย่ำงมีเหตุผล หรือให้ข้อสนับสนุนขอ้โต้แย้ง
ที่สมเหตุสมผล โดยค ำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ค่ำนยิมควำมเชื่อ ในกรณีที่
มีสถำนกำรณ์ที่ต้องกำรตัดสินใจหรือแกป้ัญหำ 

48.14    
 

รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 47.56     
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4.8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 
      
 4.8.1. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕61  
 

          ระดับ/รายวิชา      ภาษาไทย    คณิตศาสตร์    วิทยาศาสตร์   ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 54.95 32.86 37.73 38.57 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 61.65 44.82 43.93 51.24 

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด  57.71 37.43 40.17 41.11 
คะแนนเฉลี่ยระดับภาค 61.65 44.82 43.93 51.24 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 55.90 37.50 39.93 39.24 
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แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจ าปีการศึกษา ๒๕61 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด 

คะแนนเฉลียระดับภำค คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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4.8.๒. เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ ๒๕60 – ๒๕61 
         ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

 

       ปีการศึกษา/รายวิชา      ภาษาไทย    คณิตศาสตร์    วิทยาศาสตร์   ภาษาอังกฤษ 
ปีการศึกษา 2560       45.96       35.13        39.92       37.24 
ปีการศึกษา 2561       54.95       32.86        37.73       38.57 

ผลต่างปีการศึกษา 2560 -2561 8.99 -2.27 -2.19 1.33 
 

 
แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  (O-NET) 

ปีกำรศึกษำ ๒๕60 – ๒๕61 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

45.96

54.95

35.13 32.86

39.92 37.73
37.24 38.57

0

10

20

30

40

50

60

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561

ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ



๒๔ 

 

 

 

5 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕61 
5.1 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

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 

5.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน / ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

(จ านวนครั้ง/ปี) 
1. ห้องสมุดเสรีไทย 
    เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น ำนักเรียนออกไปฝึกปฏิบัติจริงหรือเรียนรู้จำกภูมิปัญญำท้องถิ่น 

จ ำนวน   2   ครั้ง/ปี 

2. ชุมชนวัดพิชัย 
    เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น ำนักเรียนออกไปฝึกปฏิบัติจริงหรือเรียนรู้จำกภูมิปัญญำท้องถิ่น 

จ ำนวน   2   ครั้ง/ปี 

3. ศูนย์สาธารณสุข 50 บึงกุ่ม จ ำนวน   2   ครั้ง/ปี 

4. สวนน้ าบึงกุ่ม จ ำนวน   2   ครั้ง/ปี 

5. ลานกีฬาพัฒน์ จ ำนวน   1   ครั้ง/ปี 
 

6. ข้อมูลงบประมาณ 
         งบประมาณ (รับ – จ่าย) 

รายรับ จ านวน (บาท) รายจ่าย จ านวน (บาท) 
เงินงบประมำณ 1,655,912 งบด ำเนินกำร/เงินเดือน – ค่ำจ้ำง 1,024,042 
เงินนอกงบประมำณ - งบพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 631,870 
เงินอ่ืนๆ (ระบุ) - งบอ่ืนๆ (ระบุ) - 
รวมรายรับ 1,655,912 รวมรายจ่าย 1,655,912 

 

 งบด ำเนินกำร/ เงินเดือน  เงินค่ำจ้ำง  คิดเป็นร้อยละ     61.84     ของรำยรับ 
 งบพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ    คิดเป็นร้อยละ     38.16     ของรำยรับ 
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7. ผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
7.1 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      
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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 
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   7.2 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 
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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 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

 

 

ข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย  
จุดเด่น 

 ด้านผู้เรียน 

  ผู้เรียนปฐมวัยมีสุขภำพกำยและสุขนิสัยสมวัย  มีควำมกตัญญูกตเวที รักเคำรพพ่อแม่ ผู้ปกครองมี
ระเบียบวินัย สนใจและมีควำมสุขกับเพลงและดนตรี  สำมำรถเคลื่อนไหวได้ตำมจังหวะเพลงสำมำรถใช้กล้ำมเนื้อใหญ่ 
ในกำรเคลื่อนไหวและเล่นเครื่องเล่นสนำมและสำมำรถใช้กล้ำมเนื้อเล็กอย่ ำงคล่องแคล่วและประสำนสัมพันธ์กันใน
กำรเล่นเครื่องเล่นสัมผัสกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวัน ผู้เรียนมีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนรู้สิ่งต่ำงๆรอบตัวให้ควำม
ร่วมมือกับเพ่ือนและผู้อื่นในกำรเล่นและท ำกิจกรรมร่วมกัน 

 ด้านคร ู
  ครูปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี มีควำมรู้และเข้ำใจเป้ำหมำยกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย สำมำรถจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ สำมำรถส่งเสริมกำรเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนำกำรครบทั้ง 4  ด้ำน คือ ด้ำนร่ำงกำย  ด้ำนอำรมณ์จิตใจ  ด้ำนสังคมและด้ำนสติปัญญำ มีกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อธรรมชำติและพัฒนำกำรของเด็กแต่ละบุคคล ครูมีควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

 

 ด้านผู้บริหาร 

  ผู้บริหำรมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีและมุ่งมั่นในกำรบริหำร อุทิศเวลำให้กับ
กำรท ำงำน  มีควำมคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน์ มีควำมรู้และเป็นผู้น ำในกำรพัฒนำวิชำกำร มีควำมสำมำรถด้ำนกำร
บริหำรงบประมำณ  มีกำรบริหำรโดยใช้หลักกำรมีส่วนร่วมโดยสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำ มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำที่มีควำมเข้มแข็งและเป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ด้ำน
ต่ำงๆหลำกหลำย 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 ำหรับผู้เรียนอนุบำลให้มำกข้ึนพำไปเรียนในห้องสมุดบ่อยๆหรือ
ไปเรียนรู้สถำนที่ต่ำงๆในบริเวณสถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำเพ่ือให้เกิดควำมสนใจใฝ่รู้มำกขึ้น 
 
 
 
 



๓๐ 

 

 

 

 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
         1. สถำนศึกษำควรจัดสภำพแวดล้อม และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงเต็มที่ กำรดูแลเด็ก 
ควำมพร้อมควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ เครื่องเล่น ละอุปกรณ์ กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในระดับต่ำงๆโดย
สถำนศึกษำประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน กรรมกำรสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
 
 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 ำผลไปพัฒนำได้ตรงตำมบริบทของ
กำรศึกษำ ควบคุมกำนด ำเนินงำนตำมกระบวนกำร PDCA 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จุดเด่น 

 ด้านผู้เรียน 

  ผู้เรียนประถมศึกษำมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์เป็น
ลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครองมีควำมกตัญญูกตเวที รักเคำรพ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และแสดงออกซึ่งกำรตอบแทนพระคุณ
อย่ำงเหมำะสม มีควำมใฝ่รู้และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 

 ด้านครู  

  ครูประถมศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีควำมมุ่งม่ันอุทิศตนในกำรสอนและพัฒนำผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำในวิชำที่สอนตำมที่คุรุ
สภำก ำหนด  กำรจัดบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงต่อเนื่อง 

 ด้านผู้บริหาร 

  ผู้บริหำรมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีและมุ่ งมั่นในกำรบริหำร อุทิศเวลำให้กับ
กำรท ำงำน มีควำมคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน์มีกำรบริหำรโดยใช้หลักกำรมีส่วนร่วม โดยผู้บริหำร ครู ชุมชน  นักเรียน 
และกรรมกำรสถำนศึกษำ ร่วมกันท ำงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำที่มีควำมเข้มแข็งและมี
กำรประชุมอย่ำงสม่ ำเสมอส่งผลให้กำรพัฒนำสถำนศึกษำบรรลุเป้ำหมำยตำมปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ 

จุดที่ควรพัฒนา 

 สถำนศึกษำควรพัฒนำผู้เรียนในด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

 

 

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 
 2. ด้านการบริหาร จัดการศกึษา 
  1. สถำนศึกษำควรจัดบุคลำกรให้ตรงกับสำยงำนหรือควำมถนัดของแต่ละบุคคล มีกำรอบรมครูผู้สอนวิชำ
คณิตศำสตร์ทุกระดับชั้นในเรื่องเทคนิควิธีกำรสอน 
  2. สถำนศึกษำควรประสำนกำรจัดกำรศึกษำกับศูนย์กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัยโดยควำมร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร จัดงำนแนะแนวขึ้น  เพ่ือเป็นกำรสร้ำงทำงเลือกให้แก่นักเรียน
ในกำรศึกษำต่อ 
  3. สถำนศึกษำควรน ำข้อเสนอแนะจำกประเมินคุณภำพภำยนอกและกำรประเมินคุณภำพภำยในมำ
วำงแผนพัฒนำอย่ำงเป็นระบบ  โดยท ำข้อตกลงกับโรงเรียนหรือหน่วยงำนในเรื่องทักษะกระบวนกำรคิด เทคนิคกำร
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ เพ่ือรักษำมำตรฐำนของสถำนศึกษำ 
 

 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1. ผู้บริหำรควรน ำผลกำรประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรจัดเรียนกำรสอน กำรวัดผล ประเมินผลไป
พัฒนำครูอย่ำงเป็นระบบและจัดอบรมให้ควำมรู้กับครูในเรื่องกำรจัดท ำแบบทดสอบและกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำ
ของผู้เรียน 
  2. ครูควรน ำหลักสูตรสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรวิเครำะห์โดยมีสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่นมำใช้เขียนแผนกำร
จัดกำรเรียนทุกกลุ่มสำระ 
  3. ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยออกแบบกำรเรียนและกำรปฏิบัติให้แตกตำมศักยภำพของผู้เรียน
แต่ละรำย ครบ 8 กลุ่มสำระ 
 

 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถำนศึกษำควรปรับปรุงระบบข้อมูลสำรสนเทศ โดยปรับปรุงวิธีปฏิบัติงำนให้มีควำมคล่องตัว ก ำหนด 

ผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบประก้นคุณภำพภำยในที่แน่นอนและมีระบบกำรส่งต่อที่ดี 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



๓๒ 

 

 

 

 
 

 
ผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ โดยคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในของ

สถำนศึกษำตำมค ำสั่งโรงเรียนวัดพิชัยที่  135 /2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินกำรประกันคุณภำพ
ภำยในของโรงเรียนวัดพิชัยประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ลงวันที่  17 ธันวำคม 2561  มีผลกำรประเมินตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำระดับปฐมวัยและระดับพื้นฐำนดังนี้ 
 
 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

๑.๑ มีกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำย  แข็งแรง  มีสุขนิสัย 
      ที่ดีและดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ 

  
  

 

๑.๒ มีกำรพัฒนำด้ำนอำรมณ์  จิตใจ  ควบคุม  
      และแสดงออกทำงอำรมณ์ได้ 

  
  

 

๑.๓ มีกำรพัฒนำกำรด้ำนสังคม  ช่วยแหลือตนเอง    
      และเป็นสมำชิกท่ีดีของสังคม 

  
  

 

๑.๔ มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ  สื่อสำรได้   
      มีทักษะกำรคิดพ้ืนฐำนและแสวงหำควำมรู้ได้ 

  
  

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1      
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำน   
       สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น 

  
  

 

๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน      
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำร 
       จัดประสบกำรณ์ 

  
  

 

๒.๔  จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพ่ือกำรเรียนรู้   
       อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ 

  
  

 

๒.๕  ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
       สื่อกำรเรียนรู้เพ่ือสนับสนนุกำรจัดประสบกำรณ์ 

  
  

 

๒.๖  มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำส 
       ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 

  
  

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2      
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

๓.๑  จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีกำร 
       พัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ 

  
  

 

๓.๒  สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง        

ส่วนที่  ๒  สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา 
 

2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 



๓๓ 

 

 

 

       เล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ก ำลังพัฒนำ ปำนกลำง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

๓.๓  จัดบรรยำกำศท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ใช้สื่อ 
       เทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย 

  
  

 

๓.๔  ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและ 
       น ำผลประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุง 
       กำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก 

  
  

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3      
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 

 
สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก    

เป้าหมาย  ระดับคุณภาพ   ดี 
 ผลการพัฒนา ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

๑. กระบวนการพัฒนา 
การวางแผน (Plan) 
         จัดให้มีกำรประชุมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้เกี่ยวข้อง 

ในกำรจัดศึกษำระดับปฐมวัย เพ่ือร่วมกันพิจำรณำมำตรฐำนกำรศึกษำจำกต้นสังกัด บริบทของโรงเรียน แผน
ยุทธศำสตร์กำรศึกษำระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕๖1) รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR) อย่ำงน้อย 
๒ ปีกำรศึกษำย้อนหลัง นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกรุงเทพมหำนคร กระทรวงศึกษำธิกำร  เพ่ือก ำหนดเป็น
เป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน ก ำหนดค่ำร้อยละหรือคุณลักษณะที่ต้องกำรให้เกิดกับเด็ก 

จัดให้มีกำรวิเครำะห์ ทบทวน ตรวจสอบหลักสูตรสถำนศึกษำ วำงแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่ 
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ กำรวัดและประเมินผลให้ วำงแผนกำรพัฒนำสื่อตำมโครงกำรพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วำงแผนกำรจัดชั้นเรียน มุมประสบกำรณ์กำรจัดสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกท่ีช่วยกระตุ้น
กำรอยำกรู้อยำกเห็นของเด็ก 
  

การด าเนินการ (Do) 
             โรงเรียนด ำเนินกำรจัดให้มีกำรทบทวนตรวจสอบหลักสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวัยเป็นประจ ำทุกปี
และจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๑ ให้มีควำมสอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
พุทธศักรำช ๒๕๖๐ และครอบคลุมตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น ก ำหนดให้ครูทุกคนจัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์
หน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพของเด็กตำมวัย  กิจกรรมต่ำงๆ ที่ส่งเสริมพัฒนำกำรและกำร
เจริญเติบโตของเด็ก  
   ครูจัดประสบกำรณ์ทั้ง 6 กิจกรรม ให้กับเด็กโดยยึดเด็กเป็นส ำคัญ พร้อมจัดให้มีโครงกำรต่ำงๆ 
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ เช่น โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ห้องเรียนในโลกกว้ำง กิจกรรมเล่ำ
นิทำน อ่ำนหนังสือในตอนเช้ำ กิจกรรมตรวจสุขภำพ กิจกรรมรักษ์ฟัน ฯลฯ จัดมุมประสบกำรณ์ และสภำพแวดล้อม
ทั้งภำยใน และภำยนอกห้องเรียนให้มีบรรยำกำศส่งเสริมกำรเรียนรู้กระตุ้นกำรอยำกรู้อยำกเห็น มีควำมปลอดภัย และ
เน้นให้เด็กได้มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย สังคม อำรมณ์ และสติปัญญำสมวัย 
      



๓๔ 

 

 

 

 
 การตรวจสอบ (Check) 
        คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมใน
กำรประเมินผลพัฒนำกำรเด็ก ให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือน ำมำพัฒนำปรับปรุงรูปแบบและวิธีกำรเสริมพัฒนำกำรเด็ก  
ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ร่วมนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ มี
กิจกรรมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC) ระหว่ำงเพ่ือนครู   มีกำร
ประเมินผลกำรจัดมวลประสบกำรณ์ กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม ข้อเสนอแนะหรือ
ข้อคิดเห็นต่ำงๆ อย่ำงละเอียดเพื่อน ำไปเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 
 การปรับปรุง (Actions) 
        น ำผลที่ได้จำกกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล มำปรับปรุงพัฒนำงำน วำง
แผนกำรพัฒนำเด็กให้มีคุณภำพตำมเป้ำหมำยในแผนยุทธศำสตร์กำรศึกษำระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕๖1) และ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ต่อไป ก ำหนดให้มีกำรวำงปรับปรุงและพัฒนำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ให้มีควำม
สอดคล้องกับพัฒนำกำร วัยของเด็กและควำมต้องกำรของท้องถิ่น ปรับรูปแบบกำรวัดประเมินผลให้ตรงกับสภำพ
ควำมเป็นจริง สอดคล้องกับหลักสูตร จุดประสงค์และพัฒนำกำรของเด็กแต่ละบุคคล  
 
      ๒. ผลการด าเนินงาน 
  - เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90  
  - เด็กมีทักษะชีวิต รู้จักสังเกตสิ่งต่ำงๆ รอบตัว เรียนรู้ด้วยตนเอง มีเหตุผล คิดวิเครำะห์ได้ระดับ ดี 
ขึ้นไปร้อยละ 90  

  - เด็กอนุบำลปีที่ 1 มีควำมพร้อมทุกด้ำน ผ่ำนกำรประเมินและพร้อมเข้ำเรียนระดับอนุบำลปีที่ 2 
ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 และ เด็กอนุบำลปีที ่2 มีควำมพร้อมทุกด้ำน ผ่ำนกำรประเมินและพร้อมเข้ำเรียนในระดับ
ประถมศึกษำปีที่ 1 ครบ ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 
  - โรงเรียนผ่ำนกำรประเมินกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำระดับปฐมวัย ระดับ ดีเลิศ 
  - โรงเรียนผ่ำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบท่ีสำม ระดับคุณภำพ ดีมาก  

แหล่งข้อมูล/เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอย 
๑. หลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช ๒๕๖๑ (ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 

2560)   

๒. แผนยุทธศำสตร์ระยะ 4 ปี  พุทธศักรำช ๒๕๕๘-๒๕๖๑ 

๓. แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พุทธศักรำช ๒๕๖๑ 

๔. แผนกำรจัดประสบกำรณ์ 

๕. แผนงำนพัฒนำกำรศึกษำระดับปฐมวัย 

๖. บันทึกสุขภำพ/กำรตรวจสุขภำพ 

๗. สมุดรำยงำนประจ ำตัวนักเรียน 

๘. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

๙. รำยงำนกำรประชุมกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง 

๑๐. รำยงำนกำรจัดกิจกรรมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 

๑๑. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับปฐมวัย 



๓๕ 

 

 

 

แหล่งข้อมูล/เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอย (ต่อ) 
๑๒. รำยงำนผลกำรพัฒนำกำรจัดมุมประสบกำรณ์ แหล่งกำรเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 

๑๓. รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้โดยใช้แหล่งกำรเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 

๑๔. รำยงำนกำรจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย 

๑๕. รำยงำนกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมตรวจสุขภำพ กิจกรรมวันส ำคัญ 
กิจกรรมกำรสอนซ่อมเสริม กิจกรรมกำรแปรงฟันทุกครั้งหลังรับประทำนอำหำรกลำงวัน ฯลฯ 

 
      ๓. จุดเด่น 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เครือข่ำยผู้ปกครอง ผู้ปกครองนักเรียน องค์กรภำครัฐ และเอกชน
ต่ำงๆ ในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำเด็กตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับปฐมวัย ครูผู้สอนมีกำรจัดท ำแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ วัดผลและประเมินผลตำมจุดประสงค์ ครอบคลุมตัวชี้วัดในหลักสูตร มีกำรสอนซ่อมเสริม ปรับปรุงแก้ไข
พฤติกรรมและเสริมพัฒนำกำรเด็กตำมวัยและกำรเจริญเติบโต มีกำรด ำเนินงำนโครงกำรต่ำงๆ  ตำมแผนยุทธศำสตร์ 
ระยะ 4 ปี พ.ศ.๒๕๕8-๒๕๖1 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ท ำให้เด็กได้รับกำรพัฒนำในทุกด้ำน คือด้ำน
ร่ำงกำยมีสุขภำพแข็งแรง สมบูรณ์ ปลอดภัยจำกโรคต่ำงๆ ด้ำนสังคมคือสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข มี
ควำมภูมิใจในตนเองและผู้อ่ืน ให้เกียรติ ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน  ด้ำนอำรมณ์เป็นคนมีจิตใจร่ำเริงแจ่มใส ยิ้ม 
ทักทำยเป็นมิตรกับทุกคน  ด้ำนสติปัญญำคือมีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้และปฏิบัติตนตำมค ำสั่งหรือพูดจำโต้ตอบได้
อย่ำงมีเหตุผล เสนอแนะ อภิปรำย ซักถำมและมีทักษะในกำรสื่อสำร มีคุณธรรมจริยธรรม เลื่อมใสกำรปกครองใน
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ท ำหน้ำที่ผู้น ำผู้ตำมที่ดีตำมสถำนกำรณ์ที่ก ำหนด มี
ควำมอดทนอดกลั้น รู้จักกำรรอคอยฟังค ำสั่งและไม่ดื้อรั้น 
 
      ๔. จุดที่ควรพัฒนา 

- พัฒนำและส่งเสริมบรรยำกำศ  จัดกำรเรียนรู้  นอกห้องเรียน  แหล่งกำรเรียนรู้ที่แปลกใหม่เพ่ือกระตุ้นให้
เด็กมีควำมสนใจในกำรเรียนรู้เพ่ิมมำกข้ึน  ส่งผลต่อพัฒนำกำรด้ำนอ่ืน ๆ ในทำงที่ดี จัดแหล่งกำรเรียนรู้ มุม
ประสบกำรณ์ให้เพ่ิมมำกข้ึน  

- ส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกำสใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รู้จักค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น  
- พัฒนำเด็กโดยสร้ำงสรรค์กิจกรรมเคลื่อนไหวที่แปลกใหม่ให้เด็กรักกำรออกก ำลังกำย 
- จัดกิจกรรมเสริมในด้ำนกำรใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐำนให้มำกขึ้นและจัดบริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ให้   

มีเพียงพอกับจ ำนวนเด็กปฐมวัย  
 - จัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้พัฒนำกำรคิดวิเครำะห์ รู้จักแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ปรำชญ์ชำวบ้ำนและภูมิปัญญำท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำระดับ
ปฐมวัย และเลือกใช้แหล่งกำรเรียนรู้ภำยนอกสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ให้บ่อยครั้งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
เป้าหมาย ระดับคุณภาพ   ดี 

  ผลการพัฒนา ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
๑. กระบวนการพัฒนา 

การวางแผน (Plan)  
ผู้บริหำรสถำนศึกษำจัดให้มีกำรประชุมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรประชุม 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง ผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือร่วมปรึกษำหำรือก ำหนด
ทิศทำง นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย กำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย กำรพัฒนำเด็กให้มีควำม
สอดคล้องกับหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๑ และควำมต้องกำรของท้องถิ่น อย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๑ ครั้ง  
ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและพ่ีเลี้ยงเด็กได้รับกำรพัฒนำวิชำชีพเข้ำรับกำรอบรมภำควิชำกำรจำกต้นสังกัดและ
หน่วยงำนต่ำงๆ จัดกิจกรรมสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ Professional Learning Community : PLC ระดับโรงเรียน
และเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนอุปกรณ์ต่ำงๆ   ให้เพียงพอ จัดอัตรำก ำลังครูและพ่ีเลี้ยง
ให้มีเพียงพอกับชั้นเรียน  วำงแผนจัดสภำพแวดล้อม มุมประสบกำรณ์และสื่อส ำหรับเด็กให้เพียงพอ มีควำมปลอดภัย 
เปิดโอกำสให้เด็กได้เรียนรู้ผ่ำนเทคโนโลยีโดยก ำหนดให้เข้ำเรียนในห้องคอมพิวเตอร์สัปดำห์ละ 1 ชั่วโมงเพ่ือส่งเสริม
และสร้ำงโอกำสในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รู้จักและเลือกใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้ 
 
       การด าเนินการ (D0)  
                         มีกำรก ำหนดให้ครูจัดท ำกำรทบทวนตรวจสอบ และพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงน้อย 
ปีกำรศึกษำละ ๑ ครั้ง  จัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  พัฒนำสื่อแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ให้มี
ควำมเหมำะสมสอดคล้องกับพัฒนำกำรของเด็กและมีควำมปลอดภัย เลือกใช้เทคโนโลยีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ในกำร
ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเช่น กิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยกระตุ้นให้เด็กอยำกรู้อยำกเห็น 
รู้จักสังเกตสิ่งต่ำงๆ รอบตัว กิจกรรมออกก ำลังกำยส่งเสริมทักษะทำงด้ำนร่ำงกำย สังคม กิจกรรมกำรเรียนรู้นอก
ห้องเรียน ฝึกและส่งเสริมให้เด็กสำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ในทุกด้ำน เช่น กำรดื่มนม   กำรรับประทำนอำหำรด้วย
ตนเอง กำรจัดเก็บถ้วยชำม ช้อนส้อมของใช้ส่วนตัว กำรแปรงฟัน กำรดูแลสุขภำพตนเอง กำรเข้ำห้องน้ ำแยกเพศชำย-
หญิงชัดเจน กำรค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในระหว่ำงกำรเดินทำงมำโรงเรียนและกลับบ้ำนหรือขณะอยู่ในโรงเรียนโดยมี
โครงกำรโรงเรียนปลอดภัย 
 
          การตรวจสอบ (Check)  

      ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ นิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร/กิจกรรม/แผนกำรจัดประสบกำรณ์ ให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรท ำงำน สร้ำงขวัญและก ำลังใจ
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงสม่ ำเสมอ 
 

    การปรับปรุง (Actions)  
            น ำผลจำกกำรนิเทศติดตำม กำรตรวจสอบ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ค้นหำจุดบกพร่องที่

เป็นปัญหำและอุปสรรคต่อกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรเรียนรู้ของเด็กมำแก้ไขอย่ำงต่อเนื่องและน ำมำ เป็นข้อมูลที่
ส ำคัญในกำรวำงแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในปีกำรศึกษำถัดไป 

 
 
 



๓๗ 

 

 

 

๒. ผลการพัฒนา 
-  โรงเรียนมีหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช ๒๕๖๑ เป็นแนวทำงในกำรจัดประสบกำรณ์ 

กำรเรียนรู้สมวัยของเด็ก 
      -  โรงเรียนมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง ได้รับกำรยอมรับและควำมเชื่อมั่นจำกชุมชนส่ง
บุตรหลำนมำเข้ำเรียนเป็นประจ ำเพิ่มข้ึน 
      -  โรงเรียนมีสภำพแวดล้อมแหล่งกำรเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ มีควำมปลอดภัย ส่งเสริมพัฒนำกำรของ
เด็กในทุกด้ำน 
      -  ครูมีแผนกำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส ำคัญ มีร่องรอยกำรบันทึกควำมส ำเร็จ กำรวัดและ
ประเมินผลตรงและสอดคล้องกับหลักสูตร  
      -  เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำสมวัย พร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 
ร้อยละ ๑๐๐ 
      -  ผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำปฐมวัยในทุกด้ำน 
 แหล่งข้อมูล/เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอย 

๑. หลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช ๒๕๖๑ 
๒. ร่องรอยกำรตรวจสอบ ทบทวนหลักสูตร 
๓. แผนยุทธศำสตร์ ระยะ ๔ ปี พุทธศักรำช ๒๕๕๘-๒๕๖1 
๔. แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
๕. แผนกำรจัดประสบกำรณ์ 
๖. โครงกำรพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
๗. โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
๘. รำยงำนกำรอบรม/ สัมมนำ/ศึกษำดูงำน 
๙. รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ  
๑๐. รำยงำนกำรประชุม 
๑๑. รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม PLC  
๑๒. แบบบันทึกกำรใช้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
๑๓. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำนในโรงเรียน 

๓. จุดเด่น 
- ใช้รูปแบบกำรบริหำรงำนโดยกระบวนกำร PDCA และกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมอย่ำงมี 

คุณภำพ สำมำรถให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและเปิดกว้ำงรับฟังทุกประเด็น โดยมีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพของ
เด็กตำมแผนยุทธศำสตร์ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕๖1) เป็นส ำคัญ  

- มีหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น สำมำรถน ำไปสู่กำร 
พัฒนำและส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรครบ ๔ ด้ำนท ำให้เด็กมีควำมพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 

- โรงเรียนมีแหล่งกำรเรียนรู้หลำกหลำย ปลอดภัย กระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้ตำมวัย 
 
 
 
   



๓๘ 

 

 

 

๔. จุดที่ควรพัฒนา 
- ส่งเสริมและพัฒนำครู บุคลำกร หรือจัดหำปรำชญ์ชำวบ้ำน ภูมิปัญญำท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมคิด 

ร่วมท ำร่วมแก้ปัญหำโดยยึดเป้ำหมำยในแผนยุทธศำสตร์ ระยะ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕8-๒๕๖1 เป็นส ำคัญ  
- พัฒนำและจัดมุมประสบกำรณ์ให้มีควำมสวยงำม มั่นคง ปลอดภัยและหลำกหลำย  
- จัดให้มีกำรบริกำรเทคโนโลยีที่ใช้บริกำรกับเด็กให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง สนับสนุนกำรจัด 

ประสบกำรณ์ที่เก่ียวข้องให้มำกข้ึน 
- พัฒนำแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยให้มีคุณภำพ โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง  

ชุมชนและท้องถิ่น 
 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

เป้าหมาย ระดับคุณภาพ   ดี 
  ผลการพัฒนา ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

๑. กระบวนการพัฒนา 
การวางแผน (Plan)  
          จัดให้มีกำรประชุมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือวิเครำะห์หลักสูตร พร้อมจัดท ำ 

หน่วยกำรเรียนรู้เป็นประจ ำทุกปีกำรศึกษำ ครูวำงแผนกำรจัดประสบกำรณ์ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ.
๒๕๖๑ ครอบคลุมตำมมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ จัดหำสื่อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยี ที่ส่งเสริมกำร
เรียนรู้   จัดกระบวนกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์ จัดสภำพแวดล้อมภำยใน-ภำยนอกห้องเรียนให้มีควำมสอดคล้องกับ
บริบทและกิจกรรม เน้นเสริมสร้ำงพัฒนำกำรทุกด้ำน มีควำมปลอดภัย กำรวัดผลและประเมินตำมสภำพจริง  วำง
แผนกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดโครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย ด ำเนินกำรเกี่ยวกับสุขภำพ
กำย/ใจ ของเด็ก วำงแผนกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนเพ่ือแสวงหำควำมร่วมมือจำกผู้ปกครองในกำรร่วมกันพัฒนำคุณภำพ
เด็ก  

การด าเนินการ (Do)  
ครูจัดมวลประสบกำรณ์ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กรู้จักคิดแยกแยะ สร้ำง 

ประเด็นค ำถำม เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ร่วมอภิปรำยซักถำม มีส่วนร่วมในกำรจัดประสบกำรณ์และกำรจัดกิจกรรม ๖ 
กิจกรรมอย่ำงมีควำมสุขด้วยควำมเต็มใจ เน้นให้เด็กทุกคนได้รับกำรพัฒนำตนเองตำมวัยและควำมสำมำรถ ซ่อมเสริม
เด็กที่มีควำมสำมำรถด้อยหรือเรียนรู้ช้ำ ส่งเสริมเด็กเก่งที่มีควำมสำมำรถพิเศษ จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร จัดหำ
หรือจัดให้มีสื่อกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของเด็ก จัดห้องเรียนให้สะอำดบรรยำกำศน่ำอยู่ มีมุมส่งเสริม
ประสบกำรณ์ มุมสื่อ ตำรำงกิจวัตรประจ ำวัน วิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลและจัดท ำแบบบันทึกพัฒนำกำรเป็น
รำยบุคคล รำยกลุ่ม ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กและตรวจสุขภำพเด็กอย่ำงสม่ ำเสมอ วิเครำะห์พฤติกรรมและหำแนว
ทำงแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ร่วมมือกับผู้ปกครองหรือให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้และ
แก้ไขปัญหำเพ่ือให้เกิดผลที่ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม 

การตรวจสอบ (Check)  
จัดให้มีกำรก ำกับ ตรวจสอบหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง  กำรวิเครำะห์หน่วยกำรเรียนรู้ให้ครอบคลุมตำม 

มำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตัวบ่งชี้  ให้มีกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้และมวลประสบกำรณ์ กำรตรวจสอบ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศเยี่ยมชั้นเรียน กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน กำรส่งต่อกรณีพบเด็กมีพฤติกรรมที่บ่ง ชี้ได้ว่ำ
ผิดปกติ รวมทั้งกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  
 



๓๙ 

 

 

 

การปรับปรุง (Actions)  
น ำผลที่ได้จำกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล และประเด็นที่เป็นปัญหำต่อกำรจัดกำรเรียนรู้มำ 

ด ำเนินกำรแก้ไข จัดท ำข้อเสนอแนะและน ำไปพัฒนำปรับปรุงรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์ให้มีควำมเหมำะสมกับวัย 
พัฒนำกำรของเด็ก  
 แหล่งข้อมูล/เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอย 

๑. หลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๑ 
๒. แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 4 ปี  พ.ศ.๒๕๕ค-๒๕๖1 
๓. แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
๔. แผนกำรจัดประสบกำรณ์ 
๕. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับปฐมวัย 
๖. โครงกำรพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
๗. โครงกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ปฐมวัย 
๘. โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
๙. กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
๑๐. สมุดรำยงำนประจ ำตัวเด็ก 
๑๑. สมุดบันทึกพัฒนำกำรของเด็ก 

 2. ผลการพัฒนา 
     - เด็กมีสุขภำพร่ำงกำย แข็งแรง สมบูรณ์ เจริญเติบโตและมีพัฒนำกำรทุกด้ำนสมวัย  
     - เด็กได้รับกำรส่งเสริมศักยภำพครบทุกด้ำน เกิดกำรเรียนรู้จำกกำรจัดประสบกำรณ์ตรงสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันและเป็นพื้นฐำนส ำคัญในกำรเรียนรู้ชั้นเรียนที่สูงขึ้น 
    - เด็กสำมำรถแสดงออกได้อย่ำงอิสระและสมเหตุสมผล มีเหตุผล สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุข แสดงภำวะผู้น ำ ผู้ตำมได้ดี และมีวิถีกำรด ำรงชีวิตแบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข  
    - เด็กสำมำรถเลือกใช้และใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้องกับกำรพัฒนำของสังคมใน
ยุคปัจจุบันและเตรียมควำมพร้อมสู่กำรศึกษำในยุคศตวรรษท่ี 21 และไทยแลนด์ 4.0 
    - ครูมีเทคนิควิธีกำรหลำกหลำยในกำรจัดมวลประสบกำรณ์ตรงให้กับเด็ก สอดคล้องกับกำรพัฒนำหลักสูตร 
มีวิธีกำรวัดผลและประเมินผลที่ชัดเจนสำมำรถช่วยเหลือและพัฒนำศักยภำพเด็กได้อย่ำงมีคุณภำพ ตรงตำมควำม
ต้องกำรของท้องถิ่น 
    - โรงเรียนได้รับกำรยอมรับจำกชุมชน ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้องในด้ำนกำรมีประสิทธิภำพในกำรพัฒนำคุณภำพ
เด็กครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย  
 3. จุดเด่น  
    - สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์ให้กับเด็กตรงกับควำมต้องกำรของเด็กและชุมชน เน้น
กำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร ใช้รูปแบบกระบวนกำร PDCA อย่ำงเป็นระบบ  
    - พัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ มุมประสบกำรณ์หลำกหลำย ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำศักยภำพเด็กได้
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
    - เด็กมีควำมพร้อมในทุกๆ ด้ำน เป็นพื้นฐำนให้สำมำรถเข้ำเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นครบร้อยละ 100 
    - เด็กกล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจำโต้ตอบได้อย่ำงสมเหตุสมผล  
 



๔๐ 

 

 

 

4. จุดที่ควรพัฒนา 
     - ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ มุมประสบกำรณ์ให้มำกขึ้นเพ่ือให้เด็กทุกคนได้มีโอกำสเรียนรู้ 
แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง เกิดประสบกำรณ์ตรงในกำรเรียน จะเป็นพ้ืนฐำนส ำคัญในกำรเรียนชั้นเรียนที่สูงขึ้น 
 - พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ให้มีควำมหลำกหลำย สนองต่อควำมต้องกำรของเด็กครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้ำหมำย เลือกใช้เทคโนโลยีช่วยในกำรจัดประสบกำรณ์ให้มำกขึ้น 
 - ส่งเสริมให้มีกำรใช้ปรำชญ์ชำวบ้ำน ภูมิปัญญำท้องถิ่น และแหล่งกำรเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 
เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

 

 

 
 
 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      
๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  กำรเขียน   

กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ 
  

 
  

๒) มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และคิดอย่ำง 

มีวิจำรณญำณ  อภิปรำย  แลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น  และแก้ปัญหำ 

  
 

  

     ๓)  มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม      
๓) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

และกำรสื่อสำร 
  

 
  

๔) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตร 

สถำนศึกษำ 
  

 
  

๕) มีควำมรู้  ทักษะพ้ืนฐำนและเจตคติท่ีดีต่องำน 

อำชีพ 
  

 
  

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน      
๑) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำม 

ที่สถำนศึกษำก ำหนด 
  

  
 

     ๒)  ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย      
๒) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำง 

และหลำกหลำย 
  

  
 

     ๔)  สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม      
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1      
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

๒.๑  กำรมีเป้ำหมำย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ 

       ที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 

  
  

 

๒.๒  มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ      
๒.๓  ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียน 

       รอบด้ำนตำมหลักสุตรสถำนศึกษำและ 

       ทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

  
  

 

๒.๔  พัฒนำครูและบุคลกรให้มีควำมเชี่ยวชำญ 

       ทำงวิชำชีพ 

  
  

 

๒.๕  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือ 

       ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคูณภำพ 
 

  
  

 

2.2 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 



๔๒ 

 

 

 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำร 

       บริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
  

  
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2      
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

๓.๑  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง 

       และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  

  
 

๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ 
       ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

  
  

 

๓.๓  มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก      
๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ   
       และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 

  
  

 

๓.๕  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 

       เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
  

  
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓      
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ด ี

 

สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

เป้าหมาย  ระดับคุณภาพ   ดี                           
 ผลการพัฒนา ระดับคุณภาพ  ดี 

๑. กระบวนการพัฒนา 
การวางแผน (Plan)  
        ผู้บริหำร คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ร่วมประชุมกับคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

กรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นในกำรพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียน ก ำหนดทิศ
ทำงกำรจัดกำรศึกษำ ก ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และด ำเนินกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรศึกษำ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.
๒๕๕8 – ๒๕๖1) เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนทำงด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร พัฒนำ
ทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรเรียนรู้คือ ทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและคิดค ำนวณ รวมทั้งวำงแผนกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงมีวิจำรณญำณ กำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
หลักสูตรรำยวิชำ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๖๑ วำงแผนกำรจัดท ำโครงกำร/
กิจกรรมต่ำงๆ เช่น โครงกำรรักกำรอ่ำน ประกอบด้วย กิจกรรมวันภำษำไทยแห่งชำติ  กิจกรรมวันสุนทรภู่  กิจกรรม
หมอภำษำแก้ปัญหำกำรอ่ำน กิจกรรมลำยมืองำมตำมแบบไทย  กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก  วำงแผนกำรสอนเสริมทักษะ
ส ำหรับกำรสอบแข่งขันชิง ทุนเรียนดีประเภท ก ส ำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒  ทักษะด้ำนภำษำ เช่น
ภำษำจีน ภำษำอังกฤษ โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-Net ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖, NT 
ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓) โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม โครงกำรค่ำยคุณธรรม กิจกรรมค่ำยวิชำกำร 
กิจกรรมวันส ำคัญ โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 8 กลุ่มสำระ โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพและ
กิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมเก่ียวข้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำร      
               



๔๓ 

 

 

 

การด าเนินการ (Do)  
        ผู้บริหำร คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด ำเนินกำรทบทวน ตรวจสอบหลักสูตรเป็นประจ ำ 

เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำปรับปรุงหลักสูตรให้มีควำมทันสมัย ทันเหตุกำรณ์ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
หลักสูตรสำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี เก่ง มีควำมสุข มีควำมรู้ทักษะตำมมำตรฐำนตัวชี้วัดและสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 นโยบำยกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
ครูผู้สอนมีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสำระ จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สอดคล้องกับหน่วยกำรเรียนรู้
ที่ก ำหนด มีกำรวัดผลและประเมินผลตำมจุดประสงค์ที่ก ำหนด และประเมินตำมสภำพจริงและตำมตัวชี้วัด มีกำร
วิเครำะห์ผู้เรียนรำยบุคคล รำยชั้นเรียน มีกำรส่งเสริมและแก้ไขปัญหำผู้เรียน เช่นกำรจัดสอนซ่อมเสริม กำรมอบหมำย
งำนพิเศษส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษให้ได้รับกำรพัฒนำเต็มศักยภำพ  กำรจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จัก
แสวงหำควำมรู้จำกแหล่งกำรเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียนหรือสื่อต่ำงๆ ที่ทันสมัย ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ สอดแทรกคุณธรรม ควำมเป็นไทย ส่งเสริม ปลูกฝังให้ผู้เรียนรักและหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
จัดกิจกรรมสร้ำงเสริม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  รวมทั้งรูปแบบกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักหน้ำที่ของตนเอง เป็นผู้น ำ ผู้ตำมที่ดีตำมสถำนกำรณ์ที่ก ำหนด 
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีกำรดูแลรักษำสุขภำวะส่วนบุคคล กำรรับประทำนอำหำรเช้ำ อำหำรกลำงวัน กำรแปรงฟัน กำร
เข้ำห้องน้ ำแยกเพศชำยหญิงชัดเจน กิริยำมำรยำทที่ดีงำมตำมแบบไทย ยิ้มใส ไหว้สวย  เสริมทักษะและสร้ำงภูมิคุ้มกัน
เกี่ยวกับภัยของยำเสพติดโดยร่วมกับหน่วยงำนภำยนอกเช่น สถำนีต ำรวจนครบำลประเวศ จัดครูแดร์มำให้ควำมรู้
ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่  ๕ เป็นประจ ำทุกสัปดำห์ ตำมหลักสูตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของ
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ส ำนักอนำมัยโดยศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 5๐ เขตบึงกุ่ม จัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้ำง
สมรรถภำพทำงกำย ตรวจสุขภำพ ดูแลสุขภำพแก้ไขปัญหำ จัดให้มีกำรให้วัคซีนป้องกันโรคตำมแผนงำนของส ำนัก
อนำมัย โดยศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 5๐ เขตบึงกุ่ม มีกำรจัดกิจกรรมออกก ำลังกำยเสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงกำยลด
โรคอ้วนในเด็ก ลดหวำนและงดจ ำหน่ำยเครื่องดื่มที่มีควำมหวำนในสถำนศึกษำ จัดให้มีกำรเรียนรู้นอกห้องเรียนตำม
โครงกำรทัศนศึกษำเป็นประจ ำทุกปีกำรศึกษำละ ๑ ครั้ง นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และ
กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร กิจกรรม ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๑ อย่ำงต่อเนื่อง  
 
      ข้อมูลและหลักฐานที่สนับสนุนการประเมินตนเอง สรุปได้ดังนี้ 

๑. ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ สอบชิงทุนเรียนดีประเภท ก ของส ำนักกำรศึกษำ 
กรุงเทพมหำนคร ได้ คือเด็กชำยภัทรพล   ตูมระศิลปิน  

2. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) ประถมศึกษำปีที่ 
1 ปีกกำรศึกษำ 2561 ระดับคุณภำพดี (คะแนนเฉลี่ย 74.50) 

๒. ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ประถมศึกษำปีที่ ๓ ปีกกำรศึกษำ 
2561 ระดับคุณภำพพอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 47.56) 

๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) มี
คะแนนพัฒนำเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2560 จ ำนวน ๒ กลุ่มสำระวิชำ (ภำษำไทย มีคะแนนพัฒนำกำร 
8.99 และภำษำอังกฤษมีคะแนนพัฒนำ 1.33) 

4. ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน อ่ำนออก อ่ำนคล่อง ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด ร้อยละ ๙๕ 
5. ผู้เรียนผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนดร้อยละ ๑๐๐ 

 
 

 



๔๔ 

 

 

 

 
     แหล่งข้อมูล/เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอย 

๑. หลักสูตรสถำนศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๖๑ 
๒. หลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พุทธศักรำช ๒๕๖๑ 
๓. แผนยุทธศำสตร์กำรศึกษำ ระยะ  4 ปี  พุทธศักรำช ๒๕๕8-๒๕๖1 
๔. แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
๕. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
๖. แบบสรุปผลกำรประเมินกำรอ่ำน ปีกำรศึกษำ 2561  
๗. แบบสรุปผลกำรประเมินสมรรถภำพทำงกำย ปีกำรศึกษำ 2561 
๘. แบบสรุปโครงกำรรักกำรอ่ำน ปีกำรศึกษำ 2561 
๙. แบบสรุปโครงกำรเด็กยิ้มอ่ิมท้องเพ่ือน้องวัดพิชัย(อำหำรเช้ำ)/อำหำรกลำงวัน  

ปีกำรศึกษำ 2561 
๑๐.  โครงกำรวันภำษำไทยแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๖๑ 
๑๑.  โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 8 กลุ่มสำระ 
๑๒.  โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
๑๓.  โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม 
๑๔.  โครงกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
๑๕.  โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน 
๑๖.  โครงกำรสืบค้นหำควำมรู้ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต 
๑๗.  โครงกำรท่องไปในโลกกว้ำง 
๑๘.  โครงกำรค่ำยคุณธรรม 
๑๙.  โครงกำรกรุงเทพมหำนครปลอดยำเสพติด 
๒๐.  โครงกำรค่ำนิยม 12 ประกำร 
๒๑.  โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
๒๒.  โครงกำรเด็กไทยไร้พุง 
๒๓.  กิจกรรมวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก 
๒๔.  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
๒๕.  กิจกรรมกำรแปรงฟัน 
๒๖.  กิจกรรมว่ำยน้ ำเป็นเล่นน้ ำได้ปลอดภัย 
๒๗.  กิจกรรม IT Today 
๒๘.  กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๒๙.  กิจกรรมยิ้มใส ไหว้สวย 
๓๐.  กิจกรรมสูตรคูณหรรษำ 
๓๑.  กิจกรรมกำรฝึกทักษะกำรคิดค ำนวณ 
๓๒.  กิจกรรมห้องเรียนทดลองวิทย์ 
๓๓.  กิจกรรมวันวิทยำศำสตร์ 
๓๔.  กิจกรรมกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย 
๓๕.  โครงกำร/กิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 



๔๕ 

 

 

 

     การตรวจสอบ (Check)  
ผู้บริหำร คณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนิเทศ ก ำกับ ติดตำมผล ตรวจสอบควำมส ำเร็จของกิจกรรม  

โครงกำร น ำผลกำรด ำเนินงำนเข้ำที่ประชุมเพ่ือปรึกษำหำรือประเด็นที่เป็นปัญหำและอุปสรรคต่อกำรพัฒนำผู้เรียนให้
มีคุณภำพตำมแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 4 ปี  พุทธศักรำช ๒๕๕8-๒๕๖1       
 

     การปรับปรุง (Actions)  
น ำผลกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ มำสรุปและด ำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้ผู้เรียนมี 

คุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดในภำคเรียนถัดไป 
 
 ๒. ผลการด าเนินการ 
  - นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O – Net)      
มีคะแนนพัฒนำเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจำกปีกำรศึกษำ 2560 จ ำนวน ๒ กลุ่มสำระวิชำ (ภำษำไทย มีคะแนนพัฒนำ 8.99 และ
ภำษำอังกฤษมีคะแนนพัฒนำ 1.33) 
      - นักเรียนมีทักษะควำมสำมำรถทำงวิชำกำรสำมำรถสอบผ่ำนและได้เลื่อนชั้นครบร้อยละ ๑๐๐ 
      - นักเรียนผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่ำนิยมพ้ืนฐำนที่สถำนศึกษำก ำหนด 
ร้อยละ ๑๐๐ 
     - นักเรียนมีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นท้องถิ่น มีส่วนร่วมในกำรทะนุบ ำรุงรักษำขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย และเข้ำร่วมกิจกรรมทำงศำสนำที่ตนนับถือครบร้อยละ ๑๐๐ 
       - นักเรียนมีสุขภำพกำย สุขภำพใจ ที่สมบูรณ์แข็งแรง  
 

๓. จุดเด่น 
      ผู้เรียนมีควำมรู้ทักษะทำงวิชำกำรตำมหลักสูตร มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงสมบูรณ์ตำมวัย ร่ำเริง แจ่มใส 
กระตือรือร้นที่จะได้รับกำรเรียนรู้ สุภำพเรียบร้อย แต่งกำยถูกต้องตำมระเบียบ บุคลิกภำพดี มีควำมภำคภูมิใจใน
ควำมเป็นไทยและท้องถิ่น รักและหวงแหนวัฒนธรรมของตน 
 

4. จุดควรพัฒนา 
 - ควรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมที่ช่วยพัฒนำผู้เรียนในด้ำนกำรฝึกสมำธิ ให้มีสติตั้งมั่นสนใจในสิ่งที่เป็น 

ประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตน 
 - ควรจัดให้มีกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีส ำหรับผู้เรียนเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรแสวงควำมรู้ เช่น มี 

เครื่องคอมพิวเตอร์บริกำรสืบค้นนอกเวลำเรียน เป็นต้น 
 - ควรจัดให้มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพเพ่ิมทักษะชีวิตในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงเป็นรูปธรรม เช่น กำรเล่น 

กีฬำ กำรออกก ำลังกำย ตำมวัย เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ  
  เป้าหมาย ระดับคุณภาพ   ดี 
  ผลการพัฒนา ระดับคุณภาพ ดี 

๑. กระบวนการพัฒนา 
การวางแผน (Plan) โรงเรียนได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ โดยร่วมกันวิเครำะห์สภำพปัญหำ ทุกๆ 

 ด้ำน  และนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ  โรงเรียนได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 4 ปี  (พ.ศ.2558-2561) ก ำหนด
เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-
2575) แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกรุงเทพมหำนคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2560-2563) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) จัดให้มีคณะท ำงำน 
ประกอบด้วย คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  กรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง  คณะครูและบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ  มีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็น ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนวทำงกำรพัฒนำ และวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและทิศทำงที่ต้องกำร  ทั้งนี้โรงเรียนได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
ก ำหนดโครงกำรและกิจกรรม ที่ส่งเสริมและสอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชน  ตำมนโยบำยกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำ  โดยพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมกรอบมำตรฐำน ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้ในทุก
กลุ่มสำระ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์   กำรทบทวน ตรวจสอบหลักสูตรสถำนศึกษำ รวมทั้งกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
งำนทั้ง 4 ฝ่ำย ได้แก่ งำนวิชำกำร งำนงบประมำณ งำนบริหำรบุคคล งำนบริหำรทั่วไป และแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ปฐมวัย  

     ส่งเสริมครูให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ  โดยสนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำรับกำร
อบรมเพ่ือพัฒนำตนเอง และเพ่ิมพูนควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ รวมถึงควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ให้ผู้เรียนสำมำรถน ำควำมรู้ ไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงเหมำะสมและไม่ขัดต่อหลักธรรมทำง
ศำสนำของตน  และมีกำรนิเทศ  ก ำกับ  ติดตำม  ประเมินผลกำรด ำเนินงำนและสรุปผลกำรด ำเนินงำนของทุกฝ่ำย
รำยงำนต่อชุมชนและสำธำรณชนอย่ำงต่อเนื่อง  วำงแผนกำรพัฒนำสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน มีควำมปลอดภัยต่อผู้เรียน จัดให้มีกำรบริกำรสื่อสำรสนเทศ กำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำให้
สอดคล้องกับทกัษะในศตวรรษท่ี 21  

การด าเนินการ (Do) ส่งเสริมสนับสนุนบริกำรครูให้เข้ำถึงสื่อสำรสนเทศต่ำงๆ  แหล่งกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบ
อินเทอร์เนต ติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพ่ิมเติม และเพ่ิมจุดกระจำยสัญญำณ WiFi ติดตั้งโทรทัศน์และกล่องสัญญำณติจิตัลใน
ห้องเรียนระดับปฐมวัย ห้องกำรงำนกำรงำนอำชีพ และห้องนำฏศิลป์ และบริกำรเครื่องฉำยโปรเจคเตอร์ในห้อง
ประชุม ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องดนตรีและนำฎศิลป์ ห้องภำษำอังกฤษ  ห้องอำเซียน เป็นต้น จัด
สภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของเด็กเช่น สนำมเด็กเล่น สวนหย่อม สวนพฤษศำสตร์ พัฒนำและสร้ำงควำม
ตระหนักให้ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรครองตน ครองคน และครองงำน อยู่ในศีลธรรม จำรีตประเพณีอย่ำง
เคร่งครัด ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอย่ำงสุดก ำลัง อุทิศเวลำเพื่องำนรำชกำรและเพ่ือเด็ก สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่ำงครูกับเพ่ือนครูหรือสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนร่วมกัน (Professional Learning Community : PLC) ครูกับ
นักเรียน นักเรียนกับเพ่ือนนักเรียน สร้ำงสังคมแบ่งปันควำมสุข เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีจิตสำธำรณะ จนก่อให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กรที่ชุมชนให้กำรยอมรับส่งบุตรหลำนมำเข้ำเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ จัดให้มีกำรระดมทุนเพ่ือพัฒนำ
กำรศึกษำโดยมีเป้ำหมำยส ำคัญในกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่และเทคโนโลยีตำมห้องเรียนเป็นส ำคัญ 

 
 
 



๔๗ 

 

 

 

      การตรวจสอบ (Check) เปิดโอกำสให้ทุกฝ่ำยได้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ รับฟัง
ควำมคิดเห็นจำกกำรประชุมคณะครู คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง ประชุม
ผู้ปกครองตลอดจนรับฟังควำมคิดเห็นจำกองค์กรภำครัฐ เอกชนต่ำงๆที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ มี
กำรนิเทศก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอน กำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี กำร
จัดท ำรำยงำนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่ำงๆ เพ่ือน ำไปปรับปรุงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนโดยยึดเป้ำหมำยของ
สถำนศึกษำเป็นส ำคัญ 

       การปรับปรุง (Actions)  น ำปัญหำ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติหน้ำงำนแต่ละโครงกำร/
กิจกรรม/งำนที่ผ่ำนกำรประเมินผล กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบมำวิเครำะห์หำสำเหตุที่เป็นปัญหำ อุปสรรค 
ในกำรปฏิบัติงำนซึ่งอำจจะมีผลต่อเป้ำหมำยควำมส ำเร็จและกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุตำมเป้ำหมำย หำแนวทำง
ลดปัญหำโดยใช้เทคนิคกำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำร่วมกันทั้งองค์กรและชุมชนหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 
๒. ผลการพัฒนา 

- ผู้บริหำร คณะครู และบุคลำกร ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้ำหมำย 
สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถำนศึกษำ น ำไปสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โรงเรียนมี
แผนยุทธศำสตร์ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕๖1) ที่มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ กลยุทธ์ชัดเจน โรงเรียนมี
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ที่มีควำมสมบูรณ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2558 
– 2561) 

    - แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สอดคล้องกับกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนทุก 
กลุ่มเป้ำหมำย มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง มีกิจกรรมและ
โครงกำรที่หลำกหลำย เช่น โครงกำรนิเทศภำยใน กำรวิจัยในชั้นเรียน กิจกรรมค่ำยวิชำกำร กำรพัฒนำสภำพแวดล้อม 
โครงกำรผลิตและประกวดสื่อกำรเรียนรู้ของคณะครู และโครงกำรประกวดโครงงำนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  และ
ระดับชั้นอนุบำล 

    - สถำนศึกษำ จัดสภำพแวดล้อมของโรงเรียนได้อย่ำงเหมำะสม จัดพ้ืนที่ได้อย่ำงคุ้มค่ำ ใช้พื้นที่ของวัดพิชัย 
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบ้ำน วัด โรงเรียน มีแหล่งเรียนรู้
ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน 
 
              - สถำนศึกษำมีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรกิจกรรมที่โรงเรียนด ำเนินกำรตลอดปีกำรศึกษำ ที่
หลำกหลำย เช่น เฟสบุ๊ค  เว็บไซต์ วำรสำรโรงเรียน  ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยได้เข้ำถึงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และ
เครือข่ำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ รับทรำบและรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ  
      - สถำนศึกษำได้รับควำมอนุเครำะห์ทรัพยำกรเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจำกหน่วยงำนภำยนอก เช่น 
ทุนกำรศึกษำนักเรียน  อุปกรณ์กำรเรียน  เทคโนโลยีสำรสนเทศ   ส่งผลให้สถำนศึกษำมีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่อ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ 
 

 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

 

 

3. จุดเด่น 
    สถำนศึกษำปฏิบัติงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ สำมำรถต่อยอดนโยบำยทำงกำรศึกษำของ
กรุงเทพมหำนครโดยค ำนึงกำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์ เช่น โครงกำรผลิตและประกวดสื่อกำรเรียนรู้ กิจกรรมประกวด
โครงงำนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษำ และชั้นอนุบำล  นอกจำกนี้สถำนศึกษำมี   กำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรภำยในโรงเรียนได้อย่ำงเหมำะสม ท ำให้มีผลงำนที่มีประสิทธิภำพ ในด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
ภำยในโรงเรียน สะอำด สวยงำม เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ และใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำ ทุกฝ่ำยมีส่วนเกี่ยวข้องใน
กำรพัฒนำโรงเรียน และมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำทั้งผู้ปกครองและโรงเรียนร่วมกันแก้ปัญหำ  มีกำรประชุมและตก
ลงร่วมกันในกำรแก้ปัญหำนักเรียนที่พบ ท ำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อนักเรียน ครูผู้สอนสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำง
มีคุณภำพ มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเพื่อน ำไปรวบรวมข้อมูลและพัฒนำกำรศึกษำในปีต่อไป 
 

4. จุดควรพัฒนา 
1. ยกระดับคะแนนกำรทดสอบระดับชำติ (O -NET)  4 วิชำ วิชำภำษำไทย วิชำคณิตศำสตร์  

วิทยำศำสตร์  และภำษำอังกฤษ โดยกำรให้ครูทุกคนมีส่วนร่วม  และขอควำมร่วมมือโรงเรียนในเครือข่ำยได้เข้ำมำ
แลกเปลี่ยนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน 
   2. ควรสร้ำงเครือข่ำยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีควำมเข้มแข็ง เพ่ือให้สำมำรถขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
  3. ควรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) เพ่ือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนำ
กระบวนกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ  
   4. กำรน ำสื่อกำรเรียนรู้ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ ควรมีกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพของสื่อ เพ่ือ
น ำไปสู่กำรปรับปรุงพัฒนำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
   5. ควรเพ่ิมกิจกรรมที่จะส่งเสริมพัฒนำในแผนปฏิบัติรำชกำร เช่น กำรซ่อมเสริมกำรอ่ำนของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 กำรสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 เพ่ือเตรียม
ควำมพร้อมในกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนระดับชำติ (NT) และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เพ่ือเตรียม
ควำมพร้อมในกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O - NET) ซึ่งโรงเรียนได้ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
  6.  จัดหำสื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ และตรงกับ
ควำมต้องกำรของครู และนักเรียน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ และสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ได้อย่ำงไม่มีขีดจ ำกัด 
 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
เป้าหมาย ระดับคุณภาพ  ดี 
ผลการพัฒนา ระดับคุณภาพ  ดี 

๑. กระบวนการ 
การวางแผน (Planโรงเรียนจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือท ำกำรทบทวนตรวจสอบหลักสูตร 

สถำนศึกษำทุกปีกำรศึกษำ เพ่ือปรับปรุงพัฒนำมำตรฐำนตัวชี้วัด โครงสร้ำงเวลำเรียน เนื้อหำให้มีควำมสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ และร่วมกันวิเครำะห์หลักสูตรเพ่ือจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
กำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ประชุมร่วมวำงแผนในกำรบริหำรงำนร่วมกันในด้ำนกำรใช้สื่อ
สำรสนเทศ เทคโนโลยีสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ จัดให้มีกำรบริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์ 
โทรทัศน์เพ่ือกำรศึกษำ กำรใช้สื่อกำรเรียนรู้ กำรบริหำรสื่อกำรเรียนรู้และแหล่งกำรเรียนรู้ภำยในและภำยนอก



๔๙ 

 

 

 

สถำนศึกษำ วำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning กำรเรียนรู้แบบลง
มือท ำและเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ฝึกทักษะกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์อย่ำงมีวิจำรณญำณ 
ก ำหนดและสร้ำงองค์ควำมรู้ สรุปบทเรียนด้วยตนเอง วำงแผนอัตรำก ำลังโดยเน้นให้ครูผู้สอนได้สอนตำมสำขำวิชำเอก
และควำมถนัดของตนเอง มีกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ของผู้เรียน สอดแทรกและเสริมทักษะชีวิตที่จ ำเป็น 
รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม จำรีต ประเพณีท้องถิ่น ปฏิบัติตนตำมหลักธรรมค ำสอนของศำสนำที่ตนนับถือ วำงแผน
ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูได้รับกำรพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร เข้ำรับกำรอบรม สัมมนำจำกหน่วยงำนของรัฐหรือเอกชน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงครูต่ำงโรงเรียน วำงแผนพัฒนำกำรวัดและประเมินผลร่วมกับครู ใช้ผลของกำรประเมินมำ
พัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพ โดยวิธีกำรต่ำงๆ เช่น กำรสอนเสริม กำรมอบหมำยงำน เป็นต้น  วำงแผนกำรนิเทศกำร
สอนแบบกัลยำณมิตร เป็นกันเอง นิเทศเพ่ือให้ค ำแนะน ำและเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ และใช้ข้อมูลในกำรนิเทศมำ
ปรับปรุงแก้ไขงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

     การด าเนินการ (Do) ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญแบบ Active Learning (กำร 
เรียนรู้แบบลงมือท ำ) เสริมทักษะต่ำงๆที่จ ำเป็น สร้ำงแรงจูงใจเชิงบวกในกำรเรียน  ใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรบริหำร
จัดกำรกำรเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้ำถึงสื่อเทคโนโลยีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่ส ำคัญในระหว่ำงกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ วัดผลและประเมินผลตำมสภำพจริงและตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด  โดยยึดสูตรสถำนศึกษำ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 โครงสร้ำงหลักสูตรรำยวิชำ 
จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถำนศึกษำ โดยมีโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้     

1)  โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้แก่ กิจกรรมนิเทศภำยใน กิจกรรมค่ำยวิชำกำร  เป็นต้น  
2)  โครงกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์จำกกำรทสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  (O-Net)   
3)  โครงกำรผลิตสื่อกำรเรียนรู้   
4)  โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้   
5)  โครงกำรค่ำยคุณธรรม    
6)  กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนแบบโครงงำน  
7)  กิจกรรมโตไปไม่โกง    
8)  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง   
9)  กิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียนส ำหรับนักเรียนที่มีปัญหำในด้ำนต่ำงๆ   
10) กิจกรรมกำรสอนซ่อมเสริม ฯลฯ 

      ครูได้จัดท ำแผนกำรเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสำระให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถำนศึกษำ  มำตรฐำน และ 
ตัวชี้วัดในแต่ละรำยวิชำ มีกำรวิเครำะห์มำตรฐำนเพ่ือก ำหนดกำรสอน กำรวัดและประเมินผลที่หลำกหลำย และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ กำรประเมินตำมสภำพจริง   จัดท ำบันทึกหลังกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  เพ่ือ
น ำผลที่ได้มำปรับปรุง พัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์  รวมถึงได้รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ของนักเรียนให้ผู้ปกครองทรำบ อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง  พร้อมทั้งได้จัดท ำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือเป็นกำรแก้ปัญหำ
กำรเรียนกำรสอนในแต่ละวิชำ  มีกำรวิเครำะห์นักเรียนเป็นรำยบุคคลในแต่ละรำยวิชำ  ส่งเสริมครูและนักเรียนได้ใช้
สื่อต่ำงๆ รวมทั้งสื่อเทคโนโลยี  ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้และผ่ำนจุดประสงค์กำร
เรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น 

      
   
 



๕๐ 

 

 

 

      การตรวจสอบ (Check)  ร่วมมือกันนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำร 
วำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรให้ก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ให้ค ำแนะน ำ ข้อเสนอแนะ  
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงผู้บริหำรกับครู หรือ ครูกับเพ่ือนครู เป็นต้น 
 

      การปรับปรุง (Actions) น ำผลจำกกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและตรวจสอบ มำด ำเนินกำรแสวงหำ 
วิธีกำรลดปัญหำอุปสรรคในกำรจัดกำรเรียนรู้  ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำตนเองจำกกำรเข้ำรับกำรอบรมพัฒนำงำนด้ำน
วิชำกำร กำรเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมำช่วยด ำเนินกำร กำรสร้ำงเครือข่ำยทำงกำรเรียนรู้ระหว่ำงครูใน
โรงเรียน  

2. ผลการพัฒนา 
     ครูมีกำรพัฒนำตนเอง มีกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เลือกใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่ำง 

เหมำะสมกับเนื้อหำและวัยของผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกำรอยำกรู้อยำกเห็น สร้ำงแรงจูงใจเชิงบวกในกำรเรียน 
สำมำรถสรุปองค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง และรู้จักวิธีกำรแสวงหำควำมรู้ ข้อเท็จจริงจำกสื่อต่ำงๆ ครูได้จัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ส ำหรับนักเรียนได้ตรงตำมควำมสำมำรถและศักยภำพและควำมสนใจของนักเรียนในแต่ระดับชั้นได้เป็นอย่ำงดี 
ท ำให้นักเรียนรักครู  ครูรักนักเรียน นักเรียนรักนักเรียน รักที่จะมำโรงเรียน และเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในภำพรวมของโรงเรียนสูงขึ้น นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 สอบชิงทุนกำรศึกษำได้จ ำนวน 
1 คน คือ เด็กชำยภัทรพล  ตุมระศิลปิน นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พ้ืนฐำน (O – Net)  คะแนนเฉลี่ยพัฒนำขึ้น 2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย และกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 

3. จุดเด่น 
     ครูผู้สอนมีควำมทุ่มเทเสียสละ รักองค์กร มุ่งพัฒนำนักเรียนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรม 

กำรเรียนรู้ทุกครั้งมีกำรวิเครำะห์หลักสูตร ก ำหนดหน่วยกำรเรียนรู้ เขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน  คิด 
วิเครำะห์ สังเครำะห์ เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ในแต่ละเรื่องที่เรียนได้ด้วยตนเอง ผ่ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ที่
หลำกหลำยเช่น กำรทดลอง กำรท ำโครงงำน กำรสืบเสำะ กำรวิเครำะห์ วิพำกย์ ครูใช้สื่อกำรสอนทั้งจัดท ำขึ้นเองและ
จัดหำเพ่ือประกอบกำรสอนให้ผู้เรียนบรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียนในกำร
จัดกำรสอน ประยุกต์กำรสอนโดยใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นมำบูรณำกำรในกลุ่มสำระและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เช่น ภูมิปัญญำท้องถิ่นสอนท ำขนมไทย ภูมิปัญญำท้องถิ่นสอนท ำยำสมุนไพร เป็นต้น 
ครูผู้สอนมีกำรประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบทั้งกำรประเมินเพ่ือพัฒนำและประเมินเพ่ือตัดสินโดยด ำเนินกำร
วิเครำะห์ควำมสำมำรถของผู้เรียนตำมกลุ่มสำระ แล้วน ำผลกำรวิเครำะห์มำออกแบบกำรเรียนรู้ ขณะจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ มีกำรประเมินผู้เรียนตำมจุดประสงค์แล้วให้ผลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียนพร้อมกับให้ค ำแนะน ำ เพ่ือให้ผู้เรียน
สำมำรถปรับปรุงและพัฒนำตนเองได้ มีกำรสอนซ่อมและสอนเสริมส ำหรับนักเรียนที่มีควำมสำมำรถต่ำงกัน  โดยยึด
กำรเรียนรู้ตำมศักยภำพของผู้เรียนเป็นส ำคัญ ครูท ำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนำนักเรียนทั้งด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ก ำลังใจเสริมแรง ไม่ทิ้งนักเรียนอ่อนไว้หลังห้อง สนับสนุนและเปิดโอกำสให้ผู้เรียน
ทุกคนได้ปฏิบัติกิจกรรมทุกอย่ำงที่จัดขึ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน ครูเปิดใจยอมรับควำมคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงำน และมีกำร
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำโดยเข้ำรับกำรพัฒนำทั้งจำกต้นสังกัดและจำกกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของครู
ภำยในโรงเรียนแล้วน ำมำจัดท ำโครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ มีกำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้สม่ ำเสมอท ำให้สำมำรถปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตลอดเวลำ 

 
 
 



๕๑ 

 

 

 

4. จุดควรพัฒนา 
ควรส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้และทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้ ออกแบบกำรเรียนรู้ให้มีควำม 

หลำกหลำย ใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning กำรศึกษำดูงำนเพ่ือเพ่ิมพูนประสบกำรณ์ในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ร่วมกัน Professional Learning 
Community : PLC ให้เกิดขึ้นในสถำนศึกษำ พัฒนำรูปกำรวัดประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ให้หลำกหลำยให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย เน้นกำรประเมินตำมสภำพจริงและตำมศักยภำพผู้เรียน ส่งเสริมให้มีกำรถ่ำยทอดรูปแบบ
วิธีกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน สร้ำงโอกำสทำงกำรเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ
ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร  

 
  

 
สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
สภาพปัญหา 
 ด้านนักเรียน 

1. นักเรียนขำดควำมตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ของตนเองและขำดควำมกระตือรือร้น    
ในกำรท ำงำนเป็นทีม ขำดควำมสม่ ำเสมอในกำรฝึกฝนประสบกำรณ์เพ่ือสร้ำงเป็นองค์ควำมรู้และพัฒนำตนอย่ำง
ต่อเนื่อง  

2. นักเรียนส่วนใหญ่นับถือศำสนำอิสลำม มีภำระหน้ำที่ต้องไปเรียนหนังสือด้ำนศำสนำในช่วงเวลำ 
เย็นของทุกวัน ท ำให้กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อซ่อมเสริมศักยภำพของนักเรียนถูกลดน้อยลงเป็นอุปสรรคในกำรพัฒนำ 

3. นักเรียนขำดควำมสนใจ ไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ท ำให้กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
ด้านครู  

1. จ ำนวนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูไม่เพียงพอ ไม่ครบตำมจ ำนวนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ท ำให้ขำดแคลน 
ครูที่มีควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน เช่นครูคณิตศำสตร์ ครูภำษำไทย และครูปฐม เป็นต้น 

2. ครูมีภำระงำนด้ำนอ่ืนมำกเกินไป ท ำให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนไม่เต็มประสิทธิภำพ  
3. ครูส่วนใหญ่ยังไม่เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 

แบบเดิม ไม่สร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียนรู้ของนักเรียน และไม่มีควำมทันสมัย ขำดควำมถนัดในกำรใช้เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ  

ด้านผู้บริหาร 
1. ผู้บริหำรควรก ำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและหลักสูตรให้ครอบคลุมกำรจัด 

ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ส ำหรับปฐมวัย ขำดกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำปฐมวัย ท ำให้กำรพัฒนำกำรศึกษำปฐมวัย
ไม่มีทิศทำงท่ีชัดเจน 

2. ผู้บริหำรควรมีกำรวำงแผนในกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรจัดกำรเรียนรู้ และรูปแบบกำรวัดผล 
และประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรและหลำกหลำย วัดผลและประเมินผลให้ตรงกับมำตรฐำนตัวชี้วัด 
จุดประสงค์ พัฒนำปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำให้เหมำะสมกับสภำพเหตุกำรณ์ในปัจจุบัน  มีกำรจัดท ำสำระกำร
เรียนรู้ท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสำระ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนและชุมชน เน้นกำรมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่ำยในกำรวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำ  
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จุดเด่น 
  ด้านนักเรียน 

1. มีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตดี ร่ำเริงแจ่มใส มีควำมพร้อมเรียนรู้และพัฒนำศักยภำพของตนตำมวัย 
2. มีทักษะทำงด้ำนกีฬำ มีน้ ำใจนักกีฬำ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีจิตใจโอบอ้อมอำรีย์ ช่วยเหลือตนเองและ

ช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมได้ตำมก ำลังควำมสำมำรถ 
3. มีควำมเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ มีจิตสำธำรณะ ชอบช่วยเหลืองำนส่วนรวม  
4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมรักสำมัคค ี
5. มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นท้องถิ่นและวัฒนธรรมของตน  

  ด้านครู  
1. มีควำมรับผิดชอบ ควำมขยันอดทน เสียสละ มุ่งมั่นทุ่มเทในกำรท ำงำนโดยยึดผลส ำเร็จของงำน 

ส่วนรวมเป็นหลัก  
2. มีควำมสำมัคคี ท ำงำนเป็นทีม มีควำมเอ้ือเฟ้ือ ช่วยเหลือเกื้อกูล ร่วมสร้ำงสังคมและวัฒนธรรม 

องค์กรที่ดี น่ำอยู่ และอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
3. มีควำมเคำรพในคุณวุฒิและวัยวุฒิ 
4. ให้เกียรติ เคำรพและสนับสนุนในควำมสำมำรถของเพ่ือนร่วมงำน 

  ด้านการบริหาร 
1. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์และมีควำมคิดริเริ่มวิธีกำรใหม่ๆ มำใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  
2. มีกำรบริหำรที่มีระบบ ใช้กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม และมีควำมสำมำรถในกำรน ำเทคโนโลยี 
3. ผู้บริหำรมีวุฒิภำวะผู้น ำที่สูง สำมำรถโน้มน้ำวให้คณะครูและบุคลำกรมีควำมมุ่งมั่น อุทิศตนในกำร 

ท ำงำน และยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชำ 
4. ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญสภำพแวดล้อม มีกำรพัฒนำโรงเรียนให้สะอำดร่มรื่นสวยงำม เอ้ือต่อ      

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตำมที่ต้องกำร 
5. ผู้บริหำรได้รับกำรยอมรับจำกชุมชน ท ำให้เกิดควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีในกำรพัฒนำคุณภำพ 

กำรศึกษำของโรงเรียน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรมีกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนให้เพ่ิมขึ้นจำกเดิม 
 2. ควรมีกำรสอนเสริมในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เพ่ือเตรียมสอบ O-NET และสอบแข่งขันทำงวิชำกำร
ในระดับชำติ  
 3. จัดหำหรือจัดให้มีกำรพัฒนำสื่อเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ พัฒนำครูและนักเรียนให้มี
ทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถตำมทักษะในศตวรรษท่ี 21  
 4. จัดให้มีกำรระดมทรัพยำกรภำยนอกเข้ำมำมีบทบำทในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในทุกด้ำน เช่น 
กำรพัฒนำอำคำรสถำนที่ แหล่งกำรเรียนรู้ ห้องน้ ำห้องสุขภำให้ถูกต้องตำมหลักกำรสุขำภิบำล และเชิญชวนองค์กร
ภำยนอกเข้ำมำมีส่วนในกำรจัดกิจกรรมทำงกำรศึกษำให้มำกขึ้น 
 
 



๕๓ 

 

 

 

 
 
 

 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
● มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก (ปฐมวัย) 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน (ขั้นพื้นฐาน) 
         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 

  ● มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก (ปฐมวัย) 
     มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน (ขั้นพื้นฐาน) 
          1. ครูควรพัฒนำผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ 
วิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์ ให้สูงขึ้น 
  2. กำรน ำผลกำรนิเทศภำยในมำปรับปรุง
พัฒนำ และติดตำมงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
  3. กำรก ำกับติดตำมผู้เรียนเป็นรำยบุคคล จะ
ท ำให้รู้ข้อมูลของผู้เรียนได้อย่ำงชัดเจน สำมำรถพัฒนำ
ผู้เรียนได้อย่ำงมีคุณภำพ 
  4. ฝึกผู้เรียนในกำรอ่ำนจับใจควำมและ
สำมำรถสื่อสำรให้ผู้อ่ืนเข้ำใจได้ 
  5. ฝึกผู้เรียนด้ำนกำรวิเครำะห์ แก้ปัญหำ และ
ค ำนวณ โดยหำแนวทำงเพ่ือส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนนี้ 
 

    ● มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
         สถำนศึกษำปฏิบัติงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
สำมำรถต่อยอดนโยบำยทำงกำรศึกษำของ
กรุงเทพมหำนครโดยค ำนึงกำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์ เช่น 
โครงกำรผลิตและประกวดสื่อกำรเรียนรู้ กิจกรรม
ประกวดโครงงำนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และชั้นอนุบำล 
นอกจำกนี้สถำนศึกษำมี กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ภำยในโรงเรียนได้อย่ำงเหมำะสม กำรติดตั้งอุปกรณ์
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ิมเติมตำมห้องเรียน เช่นเครื่อง
ฉำยโปรเจ็คเตอร์ โทรทัศน์ดิจิตัล ติดตั้งจุดกระจำย
สัญญำนอินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้น  กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำน
ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เช่นเว็บไซต์โรงเรียน เฟสบุ๊ค 
ท ำให้มีผลงำนที่มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ในด้ำนกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมภำยในโรงเรียน สะอำด สวยงำม เอ้ือต่อกำร

● มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
           1. ควรสร้ำงเครือข่ำยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มี
ควำมเข้มแข็ง เพ่ือให้สำมำรถขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
           2. ควรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
(PLC) เพ่ือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนำ
กระบวนกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ  
           3. กำรน ำสื่อกำรเรียนรู้ไปใช้ในกำรจัดกำร
เรียนรู้ ควรมีกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพของสื่อ เพ่ือ
น ำไปสู่กำรปรับปรุงพัฒนำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน 
 

ส่วนที่ ๓  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการช่วยเหลือ 
 



๕๔ 

 

 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
เรียนรู้ และใช้ประโยชน์ได้อย่ำงคุ้มค่ำ ทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง
มีกำรประชุมและตกลงร่วมกันในกำรแก้ปัญหำนักเรียนที่
พบ ท ำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อนักเรียน ครูผู้สอน
สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ มีกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนเพ่ือน ำไปรวบรวมข้อมูลและพัฒนำ
กำรศึกษำในปีต่อไป 

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

● มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น 
ส าคัญ 
● มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ 
เน้นผู้เรียนเป็นส 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 

● มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น 
ส าคัญ 
● มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส 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 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
                 1. กำรส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ในเรื่องควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล พัฒนำ
ผู้เรียนให้สำมำรถเรียนรู้ได้เต็มตำมศักยภำพ 
                 2. น ำกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) มำใช้เพ่ือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น แผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ สื่อกำรเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียน หรือผลงำนทำงวิชำกำร มำใช้ให้เกิดผลในโรงเรียน 
                 3. ออกแบบผลที่คำดหวังตำมชั้นปี โดยก ำหนดกรอบกำรประเมินผู้เรียนที่ชัดเจนในแต่ละระดับชั้น  ให้
ผู้เรียนมีกำรประเมินตนเองในกำรเรียนรู้ และติดตำมให้กำรช่วยเหลือผู้เรียน  
                 4. ครูควรพัฒนำผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ 
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ให้สูงขึ้น 



๕๕ 

 

 

 

 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
                 1. กำรพฒันำครูผู้สอนในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย น ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ ที่สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และ ก้ำวสู่ Thailand 4.0  
                 2. กำรจัดสรรครูผู้สอนในโรงเรียนขนำดเล็กให้มีครบตำมวิชำเอก เมื่อโรงเรียนมีควำมต้องกำร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๖ 

 

 

 

 
 
 
 
- ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ 
  ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
- ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
- ควำมเห็นชอบรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
- ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือประกัน 
  คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
- ผลกำรประเมินภำยนอกรอบแรก รอบสอง และรอบสำม  
- รำยงำนผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชัน้ประถมศึกษำปีที่ 1 
  ปีกำรศึกษำ 2561 
- รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
  ปีกำรศึกษำ 2561 
- รำยงำนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test: NT) 
  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่  4 ภาคผนวก 













ความเหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
 

ด้วยโรงเรียนวัดพิชัย  ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบัน และปัญหำท่ีผ่ำนมำ รวมถึงน ำผลกำร
ประเมินจำกหน่วยงำนต้นสังกัดและหน่วยงำนภำยนอก โดยส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำมำใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี หลักสูตร
สถำนศึกษำของโรงเรียน  เพื่อพัฒนำและปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน  ตำมเป้ำหมำยของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  พุทธศักรำช 2551 

 

กำรพิจำรณำตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนวัดพิชัย  ตลอดจน
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีกำรศึกษำในส่วนของแผนยุทธศำสตร์  แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี และ
หลักสูตรสถำนศึกษำ 8 สำระกำรเรียนรู้  เป็นอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำม
ระเบียบว่ำด้วยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดกรุงเทพมหำนคร พ.ศ.2547 นั้น  คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนวัดพิชัยได้พิจำรณำและตรวจสอบเกสำรดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว  ขอรับรองและ
เห็นชอบตำมระเบียบ ว่ำด้วยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  สังกัดกรุงเทพมหำนคร พ.ศ.2547 ว่ำ
ด้วยอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  ข้อ 1,2,3 และ 10 โดยโรงเรียนได้ด ำเนินกำร
ตำมขั้นตอน  คณะครู  บุคลำกร ผู้ปกครองมีส่วนร่วม สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น เพื่อพัฒนำ
กำรศึกษำของโรงเรียนวัดพิชัยให้เกิดคุณภำพจริง 
 
 
 
 

 

                   
 

( นางศรินรัตน์  ด ารงสินศักด์ิ )                  ( นายสมศักด์ิ  ชีนิมิตร ) 
   กรรมการและเลขานุการ   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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 1. ข้อมูลโรงเรียน

 รหัสโรงเรียน : 3110012105  ชื่อโรงเรียน :  วัดพิชัย

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

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา : - ศึกษาธิการจังหวัด : กรุงเทพมหานคร ภาค :กรุงเทพมหานคร

 สังกัด : สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ 30  คน (ปกติ : 30 คน, พิเศษ : - คน)

 2. คะแนนประเมินการอ่าน

สมรรถนะ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตามระดับ

เขตพื้นที่ จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด ประเทศ

การอ่านออกเสียง
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 66.61 - 71.80 71.80 69.19 66.13

S.D. 11.50 - 14.39 14.39 14.82 14.42

การอ่านรู้เรื่อง
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.40 - 74.45 74.45 72.46 71.24

S.D. 5.33 - 9.96 9.96 10.14 9.91

รวม 2 สมรรถนะ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.50 - 73.13 73.13 70.83 68.69

S.D. 9.79 - 12.39 12.39 12.72 12.43

 3. กราฟเปรียบเทียบผลคะแนนประเมินการอ่านของโรงเรียน กับเขตพื้นที่ จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด และประเทศ

  โรงเรียน  

เขตพื้นที่
  จังหวัด   ศึกษาธิการภาค   สังกัด   ประเทศ

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ
0.00
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สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561

ฉบับที่ 1 แบบสรุปรายงานผลการทดสอบของโรงเรียน (R-School01)

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT)

 4. ตารางแสดงจำานวนและร้อยละนักเรียน จำาแนกตามระดับคุณภาพ

สมรรถนะ

จำานวนและร้อยละนักเรียน จำาแนกตามระดับคุณภาพ

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ

  การอ่านออกเสียง 14 46.66 8 26.66 8 26.66 - -

  การอ่านรู้เรื่อง 24 80.00 6 20.00 - - - -

  รวม 2 สมรรถนะ 16 53.33 11 36.66 3 10.00 - -



สำานักทดสอบทางการศึกษา

ระดับคุณภาพ

ช่วงคะแนนและคะแนนร้อยละในแต่ละระดับคุณภาพ

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ

คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ

ดีมาก 37.50 – 50 75.00 - 100 37.50 – 50 75.00 - 100 75.00 - 100 75.00 - 100

ดี 25.00 – 37.49 50.00 – 74.99 25.00 – 37.49 50.00 – 74.99 50.00 – 74.99 50.00 – 74.99

พอใช้ 12.50 – 24.99 25.00 – 49.99 12.50 – 24.99 25.00 – 49.99 25.00 – 49.99 25.00 – 49.99

ปรับปรุง 0 – 12.49 0 - 24.99 0 – 12.49 0 - 24.99 0 - 24.99 0 - 24.99

 6.เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพในแต่ละความสามารถ

 5. คะแนนประเมินการอ่าน รายสมรรถนะและรายองค์ประกอบ

สมรรถนะและองค์ประกอบ
คะแนน
ร้อยละ

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก

การอ่านออกเสียง 66.61 �

1. การอ่านคำา 69.83 �

2. การอ่านประโยค 69.08 �

3. การอ่านข้อความ 62.54 �

การอ่านรู้เรื่อง 82.40 �

1. การอ่านคำา 94.00 �

2. การอ่านประโยค 77.33 �

3. การอ่านข้อความ 69.33 �

รวม 2 สมรรถนะ 74.50 �

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

School01

การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT)
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หนนา 1/6

รหหสโรงเรรยน   3110012105 ชชชอโรงเรรยน    วหดพพชหย

สหงกหด  สสสนหกกสรศศกษส กรรงเทพมหสนครจหงหวหด  กรรงเทพมหสนคร

ขนสดโรงเรรยน   เลลก ทรชตหตงโรงเรรยน   ในเมชอง

ภสค  กรรงเทพมหสนคร

ฉบหบทรช 2 - คคสสถพตพแยกตสมมสตรฐสนกสรเรรยนรรรสสสหรหบโรงเรรยน
ชหตนประถมศศกษสปร ทรช 6  ปร กสรศศกษส 2561

รสยงสนผลกสรทดสอบทสงกสรศศกษสระดหบชสตพขหตนพชตนฐสน (O-NET)

วพชส :  ภสษสไทย (61)

ปรนหย อหตนหย รวม

ระดหบ จสสนวน
ผรรเขรสสอบ

คะแนนเฉลรชย
(Mean)

สควนเบรชยงเบน
มสตรฐสน (S.D.)

คะแนนสรงสรด
(Max.)

คะแนนตสชสสรด
(Min.)

มหธยฐสน
(Median) (Mode)

ฐสนนพยม

ปรนหย อหตนหย รวม รวมอหตนหยปรนหย รวมอหตนหยปรนหย รวม รวม

โรงเรรยน   28 45.00 9.95 54.95 14.33 2.92 16.62 70.00 15.00 85.00 15.00 5.00 20.00 51.25 51.50

ขนาดโรงเรรยน 249,986 43.22 10.37 53.59 13.02 3.02 14.79 80.00 20.00 96.25 0.00 0.00 1.00 54.75 56.25

ทรทตตตงโรงเรรยน 65,271 49.93 11.72 61.65 13.33 3.02 15.17 80.00 20.00 99.25 0.00 0.00 0.50 63.50 66.50

จตงหวตด 65,271 49.93 11.72 61.65 13.33 3.02 15.17 80.00 20.00 99.25 0.00 0.00 0.50 63.50 66.50

สตงกตด 31,642 46.57 11.13 57.71 13.28 2.81 14.91 80.00 20.00 96.75 5.00 0.00 7.50 59.25 64.50

ภาค 65,271 49.93 11.72 61.65 13.33 3.02 15.17 80.00 20.00 99.25 0.00 0.00 0.50 63.50 66.50

ประเทศ 701,484 45.13 10.77 55.90 13.69 3.15 15.65 80.00 20.00 99.25 0.00 0.00 0.00 57.25 61.75

* : มรคคาฐานนนยมมากกวคา 1 คคา

มสตรฐสนกสรเรรยนรรร
คะแนน

เตลม

คคสสถพตพจสสแนกตสมระดหบ

โรงเรรยน จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D. S.D. S.D. S.D.Mean Mean Mean Mean

ขนสด
โรงเรรยน ภสค

S.D.Mean S.D.Mean

ทรชตหตง
โรงเรรยน

Mean S.D.

มาตรฐาน ท 1.1  100.00 20.5358.5221.63 67.65 20.14 63.15 20.43 67.65 20.14 61.23 21.1060.36 67.65 20.14

มาตรฐาน ท 2.1  100.00 15.6754.0315.80 61.64 15.49 58.36 14.84 61.64 15.49 56.31 16.3453.36 61.64 15.49

มาตรฐาน ท 3.1  100.00 27.0970.8527.18 80.81 23.91 76.29 25.75 80.81 23.91 73.51 26.8874.29 80.81 23.91

มาตรฐาน ท 4.1  100.00 17.2039.6117.82 46.10 18.77 42.64 17.99 46.10 18.77 41.42 18.0540.36 46.10 18.77

มาตรฐาน ท 5.1  100.00 26.6653.5229.14 61.61 26.42 57.07 26.79 61.61 26.42 55.73 26.9457.14 61.61 26.42

มาตรฐานการเรรยนรร นทรทโรงเรรยนควรเรคงพตฒนาเนนทองจากคะแนนเฉลรทยของโรงเรรยนตตทากวคาคะแนนเฉลรทยระดตบประเทศไดนแกค

1.) มาตรฐาน ท 2.1

2.) มาตรฐาน ท 4.1

3.) มาตรฐาน ท 1.1

วตนทรท 25/03/2019 09:30:10



หนนา 2/6

รหหสโรงเรรยน   3110012105 ชชชอโรงเรรยน    วหดพพชหย

สหงกหด  สสสนหกกสรศศกษส กรรงเทพมหสนครจหงหวหด  กรรงเทพมหสนคร

ขนสดโรงเรรยน   เลลก ทรชตหตงโรงเรรยน   ในเมชอง

ภสค  กรรงเทพมหสนคร

ฉบหบทรช 2 - คคสสถพตพแยกตสมมสตรฐสนกสรเรรยนรรรสสสหรหบโรงเรรยน
ชหตนประถมศศกษสปร ทรช 6  ปร กสรศศกษส 2561

รสยงสนผลกสรทดสอบทสงกสรศศกษสระดหบชสตพขหตนพชตนฐสน (O-NET)

วพชส :  ภสษสอหงกฤษ (63)

จสสนวน คะแนนสรงสรด คะแนนตสชสสรดคะแนนเฉลรชย สควนเบรชยงเบน
มสตรฐสน (S.D.)

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

ระดหบ
ผรรเขรสสอบ

โรงเรรยน *16.59 32.5010.00  28 72.5038.57 35.00

ขนาดโรงเรรยน 12.94 27.500.00249,982 100.0033.76 32.50

ทรทตตตงโรงเรรยน 22.84 30.002.5065,268 100.0051.24 45.00

จตงหวตด 22.84 30.002.5065,268 100.0051.24 45.00

สตงกตด 17.23 30.002.5031,640 100.0041.11 37.50

ภาค 22.84 30.002.5065,268 100.0051.24 45.00

ประเทศ 18.38 30.000.00701,456 100.0039.24 35.00

* : มรคคาฐานนนยมมากกวคา 1 คคา

มสตรฐสนกสรเรรยนรรร
คะแนน

เตลม

คคสสถพตพจสสแนกตสมระดหบ

โรงเรรยน จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D. S.D. S.D. S.D.Mean Mean Mean Mean

ขนสด
โรงเรรยน ภสค

S.D.Mean S.D.Mean

ทรชตหตง
โรงเรรยน

Mean S.D.

มาตรฐาน ต 1.1  100.00 18.6030.3924.30 45.64 24.37 37.14 20.64 45.64 24.37 35.21 21.6236.61 45.64 24.37

มาตรฐาน ต 1.2  100.00 19.0734.0721.03 54.95 28.80 42.63 23.84 54.95 28.80 40.69 24.3040.71 54.95 28.80

มาตรฐาน ต 1.3  100.00 20.6631.4325.23 52.80 30.00 40.29 25.14 52.80 30.00 38.19 25.8235.27 52.80 30.00

มาตรฐาน ต 2.1  100.00 30.7652.5323.45 67.05 25.21 63.42 26.90 67.05 25.21 56.73 29.8364.29 67.05 25.21

มาตรฐาน ต 2.2  100.00 21.4531.1518.88 39.94 28.10 32.32 22.97 39.94 28.10 33.47 23.9430.71 39.94 28.10

มาตรฐาน ต 4.1  100.00 21.5633.5921.69 51.98 29.36 41.12 24.74 51.98 29.36 39.64 25.6335.71 51.98 29.36

มาตรฐานการเรรยนรร นทรทโรงเรรยนควรเรคงพตฒนาเนนทองจากคะแนนเฉลรทยของโรงเรรยนตตทากวคาคะแนนเฉลรทยระดตบประเทศไดนแกค

1.) มาตรฐาน ต 4.1

2.) มาตรฐาน ต 1.3

3.) มาตรฐาน ต 2.2
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หนนา 3/6

รหหสโรงเรรยน   3110012105 ชชชอโรงเรรยน    วหดพพชหย

สหงกหด  สสสนหกกสรศศกษส กรรงเทพมหสนครจหงหวหด  กรรงเทพมหสนคร

ขนสดโรงเรรยน   เลลก ทรชตหตงโรงเรรยน   ในเมชอง

ภสค  กรรงเทพมหสนคร

ฉบหบทรช 2 - คคสสถพตพแยกตสมมสตรฐสนกสรเรรยนรรรสสสหรหบโรงเรรยน
ชหตนประถมศศกษสปร ทรช 6  ปร กสรศศกษส 2561

รสยงสนผลกสรทดสอบทสงกสรศศกษสระดหบชสตพขหตนพชตนฐสน (O-NET)

วพชส :  คณพตศสสตรร  (64)

จสสนวน คะแนนสรงสรด คะแนนตสชสสรดคะแนนเฉลรชย สควนเบรชยงเบน
มสตรฐสน (S.D.)

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

ระดหบ
ผรรเขรสสอบ

โรงเรรยน 14.60 30.005.00  28 70.0032.86 30.00

ขนาดโรงเรรยน 17.54 25.000.00249,976 100.0034.11 30.00

ทรทตตตงโรงเรรยน 23.09 30.000.0065,258 100.0044.82 40.00

จตงหวตด 23.09 30.000.0065,258 100.0044.82 40.00

สตงกตด 18.89 30.000.0031,636 100.0037.43 35.00

ภาค 23.09 30.000.0065,258 100.0044.82 40.00

ประเทศ 20.41 25.000.00701,420 100.0037.50 35.00

* : มรคคาฐานนนยมมากกวคา 1 คคา

มสตรฐสนกสรเรรยนรรร
คะแนน

เตลม

คคสสถพตพจสสแนกตสมระดหบ

โรงเรรยน จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D. S.D. S.D. S.D.Mean Mean Mean Mean

ขนสด
โรงเรรยน ภสค

S.D.Mean S.D.Mean

ทรชตหตง
โรงเรรยน

Mean S.D.

มาตรฐาน ค 1.1  100.00 41.2621.7534.99 33.06 47.04 25.38 43.52 33.06 47.04 25.22 43.4314.29 33.06 47.04

มาตรฐาน ค 1.2  100.00 26.0926.6622.16 39.62 32.19 30.58 27.86 39.62 32.19 30.86 29.0525.00 39.62 32.19

มาตรฐาน ค 1.3  100.00 48.3362.8041.03 69.54 46.02 63.28 48.20 69.54 46.02 65.28 47.6178.57 69.54 46.02

มาตรฐาน ค 1.4  100.00 37.6917.1434.99 25.85 43.78 17.91 38.35 25.85 43.78 20.33 40.2414.29 25.85 43.78

มาตรฐาน ค 2.1  100.00 36.4433.0033.88 45.58 39.98 36.08 37.31 45.58 39.98 36.72 38.0628.57 45.58 39.98

มาตรฐาน ค 2.2  100.00 28.3620.2124.42 30.38 34.39 22.45 29.68 30.38 34.39 23.58 30.9419.64 30.38 34.39

มาตรฐาน ค 3.1  100.00 31.7726.4831.29 33.00 35.46 26.94 32.18 33.00 35.46 28.92 33.3326.79 33.00 35.46

มาตรฐาน ค 4.1  100.00 49.5543.3149.87 49.94 50.00 45.95 49.84 49.94 50.00 45.03 49.7553.57 49.94 50.00

มาตรฐาน ค 4.2  100.00 46.5031.6341.03 47.22 49.92 37.50 48.41 47.22 49.92 36.62 48.1821.43 47.22 49.92

มาตรฐาน ค 5.1  100.00 39.1852.1830.93 64.08 38.03 56.75 38.78 64.08 38.03 55.75 39.3239.29 64.08 38.03

มาตรฐาน ค 5.2  100.00 44.2573.2841.03 84.02 36.64 80.50 39.62 84.02 36.64 75.70 42.8978.57 84.02 36.64

บรรณาการ  100.00 33.1731.0130.04 41.08 36.87 35.68 34.63 41.08 36.87 34.17 34.7233.93 41.08 36.87
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หนนา 4/6

รหหสโรงเรรยน   3110012105 ชชชอโรงเรรยน    วหดพพชหย

สหงกหด  สสสนหกกสรศศกษส กรรงเทพมหสนครจหงหวหด  กรรงเทพมหสนคร

ขนสดโรงเรรยน   เลลก ทรชตหตงโรงเรรยน   ในเมชอง

ภสค  กรรงเทพมหสนคร

ฉบหบทรช 2 - คคสสถพตพแยกตสมมสตรฐสนกสรเรรยนรรรสสสหรหบโรงเรรยน
ชหตนประถมศศกษสปร ทรช 6  ปร กสรศศกษส 2561

รสยงสนผลกสรทดสอบทสงกสรศศกษสระดหบชสตพขหตนพชตนฐสน (O-NET)

มาตรฐานการเรรยนรร นทรทโรงเรรยนควรเรคงพตฒนาเนนทองจากคะแนนเฉลรทยของโรงเรรยนตตทากวคาคะแนนเฉลรทยระดตบประเทศไดนแกค

1.) มาตรฐาน ค 5.1

2.) มาตรฐาน ค 4.2

3.) มาตรฐาน ค 1.1

4.) มาตรฐาน ค 2.1

5.) มาตรฐาน ค 1.4

6.) มาตรฐาน ค 1.2

7.) มาตรฐาน ค 2.2

8.) มาตรฐาน ค 3.1

9.) บรรณาการ
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หนนา 5/6

รหหสโรงเรรยน   3110012105 ชชชอโรงเรรยน    วหดพพชหย

สหงกหด  สสสนหกกสรศศกษส กรรงเทพมหสนครจหงหวหด  กรรงเทพมหสนคร

ขนสดโรงเรรยน   เลลก ทรชตหตงโรงเรรยน   ในเมชอง

ภสค  กรรงเทพมหสนคร

ฉบหบทรช 2 - คคสสถพตพแยกตสมมสตรฐสนกสรเรรยนรรรสสสหรหบโรงเรรยน
ชหตนประถมศศกษสปร ทรช 6  ปร กสรศศกษส 2561

รสยงสนผลกสรทดสอบทสงกสรศศกษสระดหบชสตพขหตนพชตนฐสน (O-NET)

วพชส :  วพทยสศสสตรร  (65)

จสสนวน คะแนนสรงสรด คะแนนตสชสสรดคะแนนเฉลรชย สควนเบรชยงเบน
มสตรฐสน (S.D.)

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

ระดหบ
ผรรเขรสสอบ

โรงเรรยน 11.31 40.5011.50  28 56.5037.73 40.50

ขนาดโรงเรรยน 11.29 35.000.00249,976 91.5037.99 37.50

ทรทตตตงโรงเรรยน 13.69 41.005.5065,269 100.0043.93 43.50

จตงหวตด 13.69 41.005.5065,269 100.0043.93 43.50

สตงกตด 11.99 38.005.5031,641 91.5040.17 40.50

ภาค 13.69 41.005.5065,269 100.0043.93 43.50

ประเทศ 12.63 38.000.00701,458 100.0039.93 38.50

* : มรคคาฐานนนยมมากกวคา 1 คคา

มสตรฐสนกสรเรรยนรรร
คะแนน

เตลม

คคสสถพตพจสสแนกตสมระดหบ

โรงเรรยน จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D. S.D. S.D. S.D.Mean Mean Mean Mean

ขนสด
โรงเรรยน ภสค

S.D.Mean S.D.Mean

ทรชตหตง
โรงเรรยน

Mean S.D.

บรรณาการ  100.00 47.2633.6745.18 45.54 49.80 37.66 48.45 45.54 49.80 37.82 48.4928.57 45.54 49.80

มาตรฐาน ว 1.1  100.00 18.4731.0614.12 36.66 20.18 33.21 18.93 36.66 20.18 32.90 19.2227.98 36.66 20.18

มาตรฐาน ว 1.2  100.00 28.5541.5722.68 48.77 29.71 44.31 29.05 48.77 29.71 43.90 29.2832.14 48.77 29.71

มาตรฐาน ว 2.1  100.00 33.3067.3426.24 67.66 30.96 67.46 31.62 67.66 30.96 67.23 32.5464.29 67.66 30.96

มาตรฐาน ว 2.2  100.00 49.0559.6947.92 73.17 44.31 65.07 47.68 73.17 44.31 63.97 48.0164.29 73.17 44.31

มาตรฐาน ว 3.1  100.00 25.3744.3121.48 51.90 26.58 47.57 25.93 51.90 26.58 46.56 26.1847.32 51.90 26.58

มาตรฐาน ว 3.2  100.00 32.1231.0324.74 37.19 33.84 33.32 32.78 37.19 33.84 33.30 33.0028.57 37.19 33.84

มาตรฐาน ว 4.1  100.00 34.3337.5134.40 38.05 33.82 37.24 34.00 38.05 33.82 37.49 34.1337.50 38.05 33.82

มาตรฐาน ว 5.1  100.00 23.2836.6322.07 45.89 25.77 40.46 24.31 45.89 25.77 39.81 24.5836.43 45.89 25.77

มาตรฐาน ว 6.1  100.00 20.3233.4923.70 36.63 21.31 34.09 20.09 36.63 21.31 34.69 20.9140.69 36.63 21.31

มาตรฐาน ว 7.1  100.00 28.0622.7624.94 23.19 28.53 22.08 27.79 23.19 28.53 22.94 28.3123.21 23.19 28.53

มาตรฐาน ว 7.2  100.00 50.0050.4149.87 61.58 48.64 54.76 49.77 61.58 48.64 53.46 49.8853.57 61.58 48.64
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หนนา 6/6

รหหสโรงเรรยน   3110012105 ชชชอโรงเรรยน    วหดพพชหย

สหงกหด  สสสนหกกสรศศกษส กรรงเทพมหสนครจหงหวหด  กรรงเทพมหสนคร

ขนสดโรงเรรยน   เลลก ทรชตหตงโรงเรรยน   ในเมชอง

ภสค  กรรงเทพมหสนคร

ฉบหบทรช 2 - คคสสถพตพแยกตสมมสตรฐสนกสรเรรยนรรรสสสหรหบโรงเรรยน
ชหตนประถมศศกษสปร ทรช 6  ปร กสรศศกษส 2561

รสยงสนผลกสรทดสอบทสงกสรศศกษสระดหบชสตพขหตนพชตนฐสน (O-NET)

มาตรฐานการเรรยนรร นทรทโรงเรรยนควรเรคงพตฒนาเนนทองจากคะแนนเฉลรทยของโรงเรรยนตตทากวคาคะแนนเฉลรทยระดตบประเทศไดนแกค

1.) มาตรฐาน ว 1.2

2.) บรรณาการ

3.) มาตรฐาน ว 1.1

4.) มาตรฐาน ว 3.2

5.) มาตรฐาน ว 5.1

6.) มาตรฐาน ว 2.1
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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 19  คน (ปกติ : 18 คน, พิเศษ :  1 คน)

 2. คะแนนสอบ NT

ด้าน

คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตามระดับ

โรงเรียน
เขตพื้นที่ จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด ประเทศ

(N=-) (N=703) (N=1,788) (N=431) (N=30,584)

  ด้านภาษา (Literacy)

 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.49 - 57.92 56.41 54.30 53.18

SD. 7.13 - 6.77 6.76 6.58 6.83

ลำดับที่ - 402 711 202 3,057

  ด้านคำนวณ (Numeracy)

 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.53 - 48.55 47.54 44.49 47.19

SD. 6.24 - 7.00 6.93 6.49 7.00

ลำดับที่ - 433 844 222 4,195

  ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)

 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.66 - 52.22 50.96 49.15 48.07

SD. 5.03 - 5.86 5.88 5.79 6.08

ลำดับที่ - 481 866 266 3,447

  รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน
 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 47.56 - 52.90 51.64 49.32 49.48

SD. 16.88 - 17.56 17.49 16.70 17.88

ลำดับที่ - 457 920 233 5,228

 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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1 / 2School01

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561

ฉบับที่ 1 แบบสรุปรายงานผลการทดสอบของโรงเรียน (School01)

 4. ตารางแสดงจำนวนและร้อยละนักเรียน จำแนกตามระดับคุณภาพ

สมรรถนะ

จำนวนและร้อยละนักเรียน จำแนกตามระดับคุณภาพ (ยกเว้นเด็กพิเศษ และ Walk-in)

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
  ด้านภาษา (Literacy) 3 16.66 7 38.88 3 16.66 5 27.77

  ด้านคำนวณ (Numeracy) 2 11.11 4 22.22 6 33.33 6 33.33

  ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) - - 9 50.00 4 22.22 5 27.77

  รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน - - 7 38.88 6 33.33 5 27.77



สำนักทดสอบทางการศึกษา

 5. คะแนนสอบ NT รายตัวชี้วัด

ด้าน
คะแนน
ร้อยละ

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก

ด้านภาษา (Literacy)(คะแนนรวม) 53.49 �

1. บอกความหมายของคำาและประโยคจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน 44.44 �

2. บอกความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณ์ 51.85 �

3. ตอบคำาถามจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน 61.90 �

4. บอก เล่าเรื่องราวที่ได้จากการฟัง ดู และอ่านอย่างง่ายๆ 53.33 �

5. คาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน 47.53 �

6. สื่อสารความรู้ ความเข้าใจ ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่านอย่างเหมาะสม 58.73 �

ด้านคำานวณ (Numeracy)(คะแนนรวม) 42.53 �

1. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดคำานวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ หรือหาคำาตอบจากสถานการณ์ต่างๆ
ในชีวิตประจำาวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เรื่องจำานวนและการดำาเนินการตามขอบข่ายสิ่งเร้า

38.42 �

2. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดคำานวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ หรือหาคำาตอบจากสถานการณ์ต่างๆ
ในชีวิตประจำาวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด ตามขอบข่ายสิ่งเร้า

46.03 �

3. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดคำานวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ หรือหาคำาตอบจากสถานการณ์ต่างๆ
ในชีวิตประจำาวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิต ตามขอบข่ายสิ่งเร้า

42.59 �

4. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดคำานวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ หรือหาคำาตอบจากสถานการณ์ต่างๆ
ในชีวิตประจำาวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง พีชคณิต ตามขอบข่ายสิ่งเร้า

31.48 �

5. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดคำานวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ หรือหาคำาตอบจากสถานการณ์ต่างๆ
ในชีวิตประจำาวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ตามขอบข่ายสิ่งเร้า

53.70 �

ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)(คะแนนรวม) 46.66 �

1. มีความเข้าใจในข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคม เศรษฐศาสตร์
และด้านการดำาเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล

31.25 �

2. วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศ โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคม เศรษฐศาสตร์
และด้านการดำาเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล

57.40 �

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

48.14 �

4. สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล หรือให้ข้อสนับสนุนข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผล โดยคำานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยม
ความเชื่อ ในกรณีที่มีสถานการณ์ที่ต้องการตัดสินใจหรือแก้ปัญหา

48.14 �

รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 47.56 �

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
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ระดับคุณภาพ

ช่วงคะแนนและคะแนนร้อยละในแต่ละระดับคุณภาพ

ด้านภาษา ด้านคำนวณ ด้านเหตุผล รวมทุกด้าน

คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ

ดีมาก 28.00 - 35 79.98 - 100 25.00 - 35 71.41 - 100 26.00 - 35 74.27 - 100 79.00 - 105 75.24 - 100

ดี 20.00 - 27.99 57.12 - 79.97 19.00 - 24.99 54.27 - 71.40 19.00 - 25.99 54.27 - 74.26 58.00 - 78.99 55.24 - 75.23

พอใช้ 12.00 - 19.99 34.27 - 57.11 11.00 - 18.99 31.41 - 54.26 12.00 - 18.99 34.27 - 54.26 35.00 - 57.99 33.33 - 55.23

ปรับปรุง 0.00 - 11.99 0.00 - 34.26 0.00 - 10.99 0.00 - 31.40 0.00 - 11.99 0.00 - 34.26 0.00 - 34.99 0.00 - 33.32

 6. เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพในแต่ละความสามารถ



ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
โรงเรียนวัดพิชัย ส านักงานเขตบึงกุ่ม

สังกัดกรุงเทพมหานคร

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


