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          ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข้เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุให้หน่วยงานต้น
สังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาต้อง
ด าเนินอย่างต่อเนื่อง โดยจัดท าการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ให้เสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัดและเสนอต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ระบุให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการ
ตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
          เอกสารรายงานประจ าปีของสถานศึกษาฉบับนี ้ ประกอบด้วยส่วนส าคัญ คือ บทสรุปขอ งผู ้บริหาร
สถานศึกษาส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมิน
และแนวทางการพัฒนา และส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
          โรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ที่
มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ฉบับนี้ และหวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป และเป็นฐานข้อมูลในการก าหนด
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่ อประโยชน์ใน
การรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ต่อไป 
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บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

โรงเรียนวัดพิชัย จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1– 6 มีนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา จ านวน 146 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) ครูผู้สอน 11 คน จัดท ารายงาน   
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา Self Assessment Report (SAR) ปีการศึกษา 2564 เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืน ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ มีผลการด าเนินงาน 
ดังต่อไปนี้  
  ด้านคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสาร การคิด
ค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายประเด็นภาพความส าเร็จด้าน
คุณภาพผู้เรียนสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้
ข้อมูลฐาน 2 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ 
เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ จัดแหล่งเรียนรู้ภายใน
ให้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เน้นทักษะการท างานร่วมกัน ท าให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น ผู้เรียนประถมศึกษาปีที่1-
6 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์ ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้เรียนประถมศึกษาปีที่
1-6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 91.99โดยแยกเป็นรายวิชา
ดังนี้ วิชาภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 91.91 วิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 89.71 วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คิดเป็นร้อยละ 86.02 วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 91.18 วิชาประวัติศาสตร์ คิดเป็นร้อย
ละ 94.85 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 วิชาศิลปะ คิดเป็นร้อยละ 94.85 วิชาการงานอาชีพ คิด
เป็นร้อยละ 90.44 วิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 88.97 ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่านิยมพ้ืนฐานที่สถานศึกษาก าหนดร้อยละ 100 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการ
ทะนุบ ารุงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตน นับถือครบร้อยละ 100 ผู้เรียนมี
สุขภาพกาย สุขภาพใจ ที่สมบูรณ์แข็งแรง  
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  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา สถานศึกษาใช้กระบวนการวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง(Plan, Do, Check, Act) ในกระบวนการติดตาม
ผลการด าเนินงาน การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลเป็นฐานในการ
ก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน ในด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงาน
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ ตามความต้องการของครูและสถานศึกษามีกระบวนการ
ด าเนินงานของแบบอย่างที่ดี (Best Practice) "กิจกรรมคุณครูยูทูบเบอร์ " ครูทุกคนมีการผลิตสื่อ อย่างต่อเนื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีสื่อการสอนทั้งแบบสื่อท ามือ และสื่อเทคโนโลยี เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านเว็บไซต์
โรงเรียน (www.wpcs.ac.th) และช่องยูทูบ(www.youtube.com/c/WatpichaiSchool) สถานศึกษามีการ
ติดตามควบคุมการใช้สื่อเทคโนโลยี มีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลแก่นักเรียนและ
ผู้รับบริการภายนอก โดยมีการสื่อสารผ่านระบบเว็บไซต์ของโรงเรียนเรียนในการน าเสนอผลงานนักเรียน บทเรียน 
ผลการพัฒนารายบุคคล จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  
มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งกล้อง CCTV จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตั้ง Smart 
TV เพ่ิมจุดติดตั้ง Access point เพ่ือกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่าง
หลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด 
ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียน
มีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้
เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วย
การเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดเช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการ
มอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
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ของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ 2 เรื่องโดยก าหนดประเด็นภาพความส าเร็จ
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง ให้นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้มีแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรม
ส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก 
เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ครูใช้สื่อ เทคโนโ ลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็ก กับครู ครูกับ
เด็ก เด็กกับเด็ก เด็กรักการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผล
ประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีขั้นตอน ใช้เครื่องมือวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 
พร้อมทั้งน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (PLC) เป็น 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และน าไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้  
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
     ชื่อโรงเรียน วัดพิชัย ส านักงานเขตบึงกุ่ม  
     ที่ตั้งเลขที่ 30/1 หมู่ 1 ถนนเสรีไทย  แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร  10240  
     หมายเลขโทรศัพท์: 02 3776160    หมายเลขโทรสาร: 02 3776160  
     Website: www.wpcs.ac.th  
     Facebook: www.facebook.com/watpichai  
     E-mail: watpichail2010@hotmail.com  
     เปิดสอนระดับช้ัน อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6  
     ขนาดสถานศึกษา ขนาดเล็ก  
     ปรัชญา สุวิชา โน ภว  โหติ หมายถึง ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ  
     ค าขวัญ เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม  
     สีประจ าโรงเรียน ฟ้า ขาว  
 

1.2 ประวัติโรงเรียนโดยยอ่ 
โรงเรียนวัดพิชัย ส านักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เปิดท าการสอนเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2475  

โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดพิชัย และอาศัยศาลาดินเป็นที่เรียนเพ่ิมอีกหนึ่งหลัง มีพ้ืนที่ 312 ตารางวา ตั้งอยู่ 
เลขที่ 30/1 หมู่ 1 ซอยวัดพิชัย  ถนนเสรีไทย  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน เปิดท าการ
สอน 2 ระดับ คือ ระดับการศึกษาปฐมวัย เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 
อนุบาลปีที่ 2 (ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560) และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปิดท าการสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ตามหลักสูตรโรงเรียนวัดพิชัย พุทธศักราช 2564 (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ) 
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1.3 แผนที่โรงเรียน 

 
 
1.4 วิสัยทัศน ์

พัฒนามาตรฐานการศึกษา ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม น าเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้ 
  

1.5 พันธกิจ 
1. พัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
2. พัฒนานักเรยีนให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม 
3. พัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

  

1.6 เป้าประสงค์ 
โรงเรียนได้มาตรฐานการศึกษา นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม น าเทคโนโลยีพัฒนาการศึกษา 

  

1.7 อัตลักษณ์ 
ยิ้มใส ไหว้สวย 
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1.8 เอกลักษณ์ 
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

  

1.9 อาคารสถานที่ 
ล าดับ ประเภท จ านวน 

1 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  1 

2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  1 

3 ห้องปฏิบัติการทางภาษา  1 

4 ห้องดนตรี  2 

5 ห้องนาฏศิลป์  1 

6 ห้องเรียนระดับประถมศึกษา 6 

7 ห้องเรียนระดับปฐมวัย 2 

8 ห้องผู้บริหาร 1 

9 ห้องพยาบาล 1 

10 อ่ืนๆ  12 

  

1.10 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ล าดับ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน/ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ จ านวนครั้ง/ปี 

1 ห้องสมุด 10 

2 ห้องคอมพิวเตอร์ 5 

3 ห้องประกอบอาหาร 5 

4 ลานกิจกรรมเอนกประสงค์ 5 

5 ห้องดนตรีไทย 8 

6 ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 

7 ห้องประชุมโรงเรียน 20 

8 หอพระพุทธพิชัยมหามงคลบพิตร 10 

9 ห้องศิลปะ 5 

10 ห้องวิทยาศาสตร์ 5 
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 แผนภูมิที่ 1 แสดงสถิติจ ำนวนครั้งกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2564 

 
 

1.11 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
ล าดับ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน/ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ จ านวนครั้ง/ปี 

1 วัดพิชัย 50 

2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 50 

3 สวนน้ าบึงกุ่ม 10 

4 คลองแสนแสบ 10 
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แผนภูมิแสดงสถิตจ านวนคร้ังการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2564

สถิตการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน
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แผนภูมิที่ 2 แสดงสถิติจ ำนวนครั้งกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2564 

 
 
1.12 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ผู้ให้ความรู้ ให้ความรู้เรื่อง 

1 พระครูสุภัทรสีลคุณ ศาสนาพุทธ  

2 นายสมศักดิ์ ชีนิมิตร ชุมชนวัดพิชัย 

3 นายสุรพล ม่วงอวยพร  สมุนไพรในการด ารงชีวิต 

4 นางประคอง ปาลกะวงศ์  การท าขนมไทย  

  
 
 
 

50 50

10 10

0

10

20

30

40

50

60

วัดพิชัย ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 สวนน้ าบึงกุ่ม คลองแสนแสบ
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แผนภูมิแสดงสถิตจ านวนคร้ังการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2564

สถิตการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
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1.13 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรอบสถานศึกษา 
1) ลักษณะชุมชน  
     ชุมชนเมือง  
บริบทสภาพโดยรอบชุมชน และสถานที่ใกล้เคียง  
     ชุมชนวัดพิชัย ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบ
กรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2535 ชุมชนตั้งอยู่ที่ 30/3 หมู่ 1 ซ.วัดพิชัย ถนน เสรีไทย แขวง คลองกุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 
4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ชุมชนวัดพิชัย มีประชากรชายจ านวน 635 คน และประชากรหญิงจ านวน 565 คน รวม
เป็น 1,200 คน ชุมชนวัดพิชัย มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 250 ครัวเรือน (ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบ
กรุงเทพมหานคร) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน ติดกับคลองแสนแสบ บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ 
บริษัทวัด ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าและมหาวิทยาลัย อาชีพหลักของชุมชน คือรับจ้างและค้าขาย คนในชุมชนส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ย
ต่อครอบครัวต่อปี โดยประมาณ ต่ ากว่า 150,000บาท จ านวนคนเฉลี่ย 3–4 คน/ครอบครัว โรงเรียนวัดพิชัย เป็น
สถานศึกษาที่อยู่ใกล้กับวัด ศูนย์สาธารณสุข 50 บึงกุ่ม หอสมุดเสรีไทย สวนน้ าบึงกุ่ม ลานกีฬาพัฒน์ ซึ่งเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ผู้เรียนได้มีโอกาสไปใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนได้เป็นอย่างดี โดยวัดพิชัย ผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือชุมชนและโรงเรียนใน
โอกาสต่างๆ ด้วยดีตลอดมา ในด้านข้อจ ากัดของโรงเรียน คือทางเข้าโรงเรียนที่มีการจราจรแออัด ทางเข้า -ออก
ล าบาก พื้นที่ของโรงเรียนมีจ ากัดไม่สามารถขยายหรือต่อเติมได้  
 
2) อาชีพ/วุฒิการศึกษา/รายได้ ของผู้ปกครอง 
     2.1) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ  
       มัธยมศึกษาตอนปลาย  
     2.2) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 
       รับจ้างทั่วไป  
     2.3) รายได้ต่อครัวเรือนต่อเดือนโดยประมาณ (บาท) 
       10,001 - 20,000 บาท 
3) ศาสนา/วัฒนธรรม/ประเพณี  
     1. ศาสนาที่ผู้ปกครองนักเรียนนับถือ คือ  

1.1 ศาสนาพุทธ   ประมาณร้อยละ 75.93  
1.2 ศาสนาอิสลาม  ประมาณร้อยละ 17.59  
1.3 ศาสนาคริสต์  ประมาณร้อยละ 6.48  
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1.14 ข้อมูลผู้บริหาร 
1. นางสาวเตียงค า เตโช  ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดพิชัย  

 

1.15 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
     1) จ านวนบุคลากร  

บุคลากร ผู้บริหาร 
ครูระดับ
ปฐมวัย 

ครูระดับ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

อ่ืน ๆ รวม 

ปีการศึกษา 
2564 

1 1 10 4 0 0 0 16 

 

ภาระงานสอนเฉลี่ย/คน/สัปดาห์ (ชั่วโมง) 20 

  
 แผนภูมิที่ 3 แสดงจ ำนวนบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 2564 

 
 
  2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  

วุฒิการศึกษาสูงสุดของ
บุคลากร 

ปริญญา
เอก 

ปริญญาโท ปริญญาตรี ปวส. ปวช. อ่ืนๆ รวม 

ปีการศึกษา 2564 - 1 11 - - 4 16 

คิดเป็นร้อยละ -  6.25  68.75  -  -  25.00  100 

ผู้บริหาร
6%

ครูผู้สอนปฐมวัย
6%

ครูระดับการศกึษาข้ัน
พื้นฐาน
63%

ลูกจ้างประจ า
25%

แผนภูมิแสดงจ านวนบุคลากร ปีการศึกษา 2564

ผู้บริหาร

ครูผู้สอนปฐมวัย

ครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลูกจ้างประจ า
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 แผนภูมิที่ 4 แสดงร้อยละวุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 2564 

 
 
     3) สาขาวิชาที่จบของครู/ผู้บริหาร  

สาขาวิชา จ านวน (คน) 

1. (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย 1 

2. (กศ.บ.) เทคโนโลยีการศึกษา 1 

3. (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 

4. (วท.บ.) ฟิสิกส์ 1 

5. (ค.บ.) ดนตรีศึกษา 1 

6. (ค.บ.) นาฏศิลป์ 1 

7. (ค.บ.) ภาษาไทย 1 

8. (ค.บ.) สังคมศึกษา 2 

9. (ค.บ.) คณิตศาสตร์ 1 

10. (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ 1 

11. (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา 1 

รวม 12 

6.25

68.75

25

แผนภูมิแสดงร้อยละวุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร
ปีกำรศึกษำ 2564

ปริญญำโท ปริญำตรี อ่ืน ๆ
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1.16 ข้อมูลนักเรียน 
     จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2564 รวม 195 คน   (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย.2564) 

ปีการศึกษา/ระดับชั้น 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 หมายเหต ุ

จ านวน
ห้องเรียน 

ชาย หญิง รวม 
เฉลี่ยต่อ

ห้อง 
จ านวน

ห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

เฉลี่ยต่อ
ห้อง 

เรียนร่วม 
โครงการ
พิเศษ 

ต่างด้าว/
ไม่มี

สัญชาต ิ

อนุบาล 1 1 6 9 15 15 1 11 16 27 27 - - 6 

อนุบาล 2 1 14 12 26 26 1 10 12 22 22 - - 4 

รวมระดบัอนุบาล  2 20 21 41 1 2 21 28 49 25 - - 10 

ประถมศึกษาปีที ่1 1 14 3 17 17 1 14 12 26 26 - - 2 

ประถมศึกษาปีที ่2 1 17 14 31 31 1 14 3 17 17 - - 3 

ประถมศึกษาปีที ่3 1 12 7 19 19 1 18 12 30 30 - - 0 

ประถมศึกษาปีที ่4 1 10 18 28 28 1 11 6 17 17 - - 3 

ประถมศึกษาปีที ่5 1 18 5 23 23 1 12 19 31 31 - - 6 

ประถมศึกษาปีที ่6 1 13 11 24 24 1 19 6 25 25 - - 2 

รวมระดบัประถม
ศึกษา  

6 84 58 142 1 6 88 58 146 25 - - 16 

รวมทั้งหมด 8 104 79 183 1 8 109 86 195 25 - - 26 

  
1.17 งบประมาณของสถานศึกษา 

งบประมำณ จ ำนวนเงิน (บำท) 

  เงินงบประมาณ - 

  เงินนอกงบประมาณ - 

  เงินอ่ืนๆ - 

  รวม - 
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1.18 ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา 
     ระดับประถมศึกษา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้  

1.1. ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

1.2. คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 

1.3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 80 80 80 80 80 

1.4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80 

1.5. ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 

1.6. สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 

1.7. ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 

1.8. การงานอาชีพ 40 40 40 80 80 80 

1.9. ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน)  840 840 840 840 840 840 

2. รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม  

2.1. หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียน (เพ่ิมเติม)  40 40 40 40 40 40 

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

3.1. กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 

3.2. กิจกรรมลูกเสือยุวกาชาด/สาธารณประโยชน์ 40 40 40 40 40 40 

3.3. กิจกรรมชมรม 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  120 120 120 120 120 120 

4. อ่ืนๆ  

4.1. กิจกรรมเพิ่มเติม 200 200 200 200 200 200 

รวมเวลาเรียน (อ่ืนๆ)  200 200 200 200 200 200 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1200 1200 1200 1200 1200 1200 
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1.19 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประถมศึกษาปีท่ี 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จ านวน 
นร. ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร. ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 24 0 0 0 0 2 8 6 8 22 91.67 

2. คณิตศาสตร์ 24 0 0 0 0 3 18 1 2 21 87.50 

3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 0 0 0 0 3 10 7 4 21 87.50 

4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 24 0 0 0 0 2 11 7 4 22 91.67 

5. ประวัติศาสตร์ 24 0 0 0 0 1 14 4 5 23 95.83 

6. สุขศึกษาและพลศึกษา 24 0 0 0 0 0 0 15 9 24 100.00 

7. ศิลปะ 24 0 0 0 0 0 0 14 10 24 100.00 

8. การงานอาชีพ 24 0 0 0 0 3 5 9 7 21 87.50 

9. ภาษาต่างประเทศ 24 0 0 0 0 0 21 1 2 24 100.00 

จ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  24 คน  คิดเป็นร้อยละ  100.00  

 
แผนภูมิที่ 5 แสดงร้อยละนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ข้ึนไป ประถมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564
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ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ฯ สังคมศึกษำ ฯ ประวัติศำสตร์ สุขศึกษำฯ ศิลปะ กำรงำนอำชีพ ภำษำต่ำงประเทศ

ร้อ
ยล

ะ

แผนภูมิแสดงร้อยละนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป ประถมศึกษำปีท่ี 1

นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนได้ระดับ 3 ข้ึนไป
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ประถมศึกษาปีท่ี 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จ านวน 
นร. ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร. ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 18 0 0 0 0 2 2 6 8 16 88.89 

2. คณิตศาสตร์ 18 0 0 0 0 3 5 5 5 15 83.33 

3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 0 0 0 0 3 4 8 3 15 83.33 

4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 18 0 0 0 0 3 3 7 5 15 83.33 

5. ประวัติศาสตร์ 18 0 0 0 0 3 4 6 5 15 83.33 

6. สุขศึกษาและพลศึกษา 18 0 0 0 0 0 0 7 11 18 100.00 

7. ศิลปะ 18 0 0 0 0 0 13 1 4 18 100.00 

8. การงานอาชีพ 18 0 0 0 0 2 3 5 8 16 88.89 

9. ภาษาต่างประเทศ 18 0 0 0 0 3 8 5 2 15 83.33 

จ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  18 คน  คิดเป็นร้อยละ  100.00  

 
แผนภูมิที่ 6 แสดงร้อยละนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป ประถมศึกษำปีท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564
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ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ฯ สังคมศึกษำ ฯ ประวัติศำสตร์ สุขศึกษำฯ ศิลปะ กำรงำนอำชีพ ภำษำต่ำงประเทศ

ร้อ
ยล

ะ

แผนภูมิแสดงร้อยละนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป ประถมศึกษำปีท่ี 2

นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนได้ระดับ 3 ข้ึนไป
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ประถมศึกษาปีท่ี 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จ านวน 
นร. ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร. ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 28 0 0 0 0 3 7 10 8 25 89.29 

2. คณิตศาสตร์ 28 0 0 0 0 4 15 6 3 24 85.71 

3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 0 0 0 0 4 9 8 7 24 85.71 

4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 28 0 0 0 0 3 9 10 6 25 89.29 

5. ประวัติศาสตร์ 28 0 0 0 0 2 9 10 7 26 92.86 

6. สุขศึกษาและพลศึกษา 28 0 0 0 0 0 0 11 17 28 100.00 

7. ศิลปะ 28 0 0 0 0 5 12 8 3 23 82.14 

8. การงานอาชีพ 28 0 0 0 0 3 8 6 11 25 89.29 

9. ภาษาต่างประเทศ 28 0 0 0 0 5 9 7 7 23 82.14 

จ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  28 คน  คิดเป็นร้อยละ  100.00  

 
แผนภูมิที่ 7 แสดงร้อยละนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป ประถมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2564
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ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ฯ สังคมศึกษำ ฯ ประวัติศำสตร์ สุขศึกษำฯ ศิลปะ กำรงำนอำชีพ ภำษำต่ำงประเทศ

ร้อ
ยล

ะ

แผนภูมิแสดงร้อยละนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป ประถมศึกษำปีท่ี 3

นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนได้ระดับ 3 ข้ึนไป
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ประถมศึกษาปีท่ี 4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จ านวน 
นร. ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร. ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 15 0 0 0 0 1 7 3 4 14 93.33 

2. คณิตศาสตร์ 15 0 0 0 0 1 10 1 3 14 93.33 

3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 0 0 0 0 3 8 1 3 12 80.00 

4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 15 0 0 0 0 1 7 1 6 14 93.33 

5. ประวัติศาสตร์ 15 0 0 0 0 1 6 2 6 14 93.33 

6. สุขศึกษาและพลศึกษา 15 0 0 0 0 0 0 6 9 15 100.00 

7. ศิลปะ 15 0 0 0 0 1 8 2 4 14 93.33 

8. การงานอาชีพ 15 0 0 0 0 2 6 3 4 13 86.67 

9. ภาษาต่างประเทศ 15 0 0 0 0 3 8 1 3 12 80.00 

จ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  15 คน  คิดเป็นร้อยละ  100.00  

 
แผนภูมิที่ 8 แสดงร้อยละนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป ประถมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2564
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ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ฯ สังคมศึกษำ ฯ ประวัติศำสตร์ สุขศึกษำฯ ศิลปะ กำรงำนอำชีพ ภำษำต่ำงประเทศ

ร้อ
ยล

ะ

แผนภูมิแสดงร้อยละนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป ประถมศึกษำปีท่ี 4

นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนได้ระดับ 3 ข้ึนไป
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ประถมศึกษาปีท่ี 5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จ านวน 
นร. ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร. ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 28 0 0 0 0 2 2 4 20 26 92.86 

2. คณิตศาสตร์ 28 0 0 0 0 0 0 7 21 28 100.00 

3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 0 0 0 1 3 7 4 13 24 85.71 

4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 28 0 0 0 0 0 7 7 14 28 100.00 

5. ประวัติศาสตร์ 28 0 0 0 0 0 7 8 13 28 100.00 

6. สุขศึกษาและพลศึกษา 28 0 0 0 0 0 0 5 23 28 100.00 

7. ศิลปะ 28 0 0 0 0 0 3 2 23 28 100.00 

8. การงานอาชีพ 28 0 0 0 0 0 1 9 18 28 100.00 

9. ภาษาต่างประเทศ 28 0 0 0 0 0 10 2 16 28 100.00 

จ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  28 คน  คิดเป็นร้อยละ  100.00  

 
แผนภูมิที่ 9 แสดงร้อยละนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป ประถมศึกษำปีท่ี 5 ปีกำรศึกษำ 2564
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ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ฯ สังคมศึกษำ ฯ ประวัติศำสตร์ สุขศึกษำฯ ศิลปะ กำรงำนอำชีพ ภำษำต่ำงประเทศ

ร้อ
ยล

ะ

แผนภูมิแสดงร้อยละนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป ประถมศึกษำปีท่ี 5

นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนได้ระดับ 3 ข้ึนไป
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ประถมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จ านวน 
นร. ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร. ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 23 0 0 0 0 1 7 8 7 22 95.65 

2. คณิตศาสตร์ 23 0 0 0 1 2 10 8 2 20 86.96 

3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 0 0 0 0 2 6 8 7 21 91.30 

4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 23 0 0 0 0 3 5 4 11 20 86.96 

5. ประวัติศาสตร์ 23 0 0 0 0 0 2 11 10 23 100.00 

6. สุขศึกษาและพลศึกษา 23 0 0 0 0 0 0 8 15 23 100.00 

7. ศิลปะ 23 0 0 0 0 1 11 6 5 22 95.65 

8. การงานอาชีพ 23 0 0 0 0 3 6 4 10 20 86.96 

9. ภาษาต่างประเทศ 23 0 0 0 0 4 11 3 5 19 82.61 

จ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  23 คน  คิดเป็นร้อยละ  100.00  

 
แผนภูมิที่ 10 แสดงร้อยละนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป ประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2564
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ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ฯ สังคมศึกษำ ฯ ประวัติศำสตร์ สุขศึกษำฯ ศิลปะ กำรงำนอำชีพ ภำษำต่ำงประเทศ

ร้อ
ยล

ะ

แผนภูมิแสดงร้อยละนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป ประถมศึกษำปีท่ี 6

นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนได้ระดับ 3 ข้ึนไป
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ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1- 6 ทุกรำยวิชำที่ได้ระดับ 3 ข้ึนไป 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

  1. ภาษาไทย 91.91 

  2. คณิตศาสตร์ 89.71 

  3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 86.02 

  4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 91.18 

  5. ประวัติศาสตร์ 94.85 

  6. สุขศึกษาและพลศึกษา 100 

  7. ศิลปะ 94.85 

  8. การงานอาชีพ 90.44 

  9. ภาษาต่างประเทศ 88.97 

 ค่ำเฉลี่ยร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป (รำยวิชำพื้นฐำน) 91.99 
 

แผนภูมิที่ 11 แสดงร้อยละผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1- 6 ทุกรำยวิชำที่ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป ปีกำรศึกษำ 2564 
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แผนภูมิ แสดงร้อยละผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1- 6
ทุกรำยวิชำที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป ปีกำรศึกษำ 2564

ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ 3 ขึน้ไป
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1.20 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ประถมศึกษาปีท่ี 1  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับ
ผ่านขึ้น

ไป 
ร้อยละ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

  1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 24 24 0 0 0 24 100.00 

  2. ซื่อสัตย์สุจริต 24 24 0 0 0 24 100.00 

  3. มีวินัย 24 24 0 0 0 24 100.00 

  4. ใฝ่เรียนรู้ 24 24 0 0 0 24 100.00 

  5. อยู่อย่างพอเพียง 24 24 0 0 0 24 100.00 

  6. มุ่งม่ันในการท างาน 24 24 0 0 0 24 100.00 

  7. รักความเป็นไทย 24 24 0 0 0 24 100.00 

  8. มีจิตสาธารณะ 24 24 0 0 0 24 100.00 

 
ประถมศึกษาปีท่ี 2  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับ
ผ่านขึ้น

ไป 
ร้อยละ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

  1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 18 14 4 0 0 18 100.00 

  2. ซื่อสัตย์สุจริต 18 14 4 0 0 18 100.00 

  3. มีวินัย 18 16 2 0 0 18 100.00 

  4. ใฝ่เรียนรู้ 18 15 3 0 0 18 100.00 

  5. อยู่อย่างพอเพียง 18 18 0 0 0 18 100.00 

  6. มุ่งม่ันในการท างาน 18 15 3 0 0 18 100.00 

  7. รักความเป็นไทย 18 18 0 0 0 18 100.00 

  8. มีจิตสาธารณะ 19 16 3 0 0 19 100.00 
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ประถมศึกษาปีท่ี 3  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับ
ผ่านขึ้น

ไป 
ร้อยละ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

  1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 28 28 0 0 0 28 100.00 

  2. ซื่อสัตย์สุจริต 28 28 0 0 0 28 100.00 

  3. มีวินัย 28 24 4 0 0 28 100.00 

  4. ใฝ่เรียนรู้ 28 24 4 0 0 28 100.00 

  5. อยู่อย่างพอเพียง 28 28 0 0 0 28 100.00 

  6. มุ่งม่ันในการท างาน 28 24 4 0 0 28 100.00 

  7. รักความเป็นไทย 28 28 0 0 0 28 100.00 

  8. มีจิตสาธารณะ 28 28 0 0 0 28 100.00 

 
ประถมศึกษาปีท่ี 4  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับ
ผ่านขึ้น

ไป 
ร้อยละ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

  1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 15 15 0 0 0 15 100.00 

  2. ซื่อสัตย์สุจริต 15 15 0 0 0 15 100.00 

  3. มีวินัย 15 15 0 0 0 15 100.00 

  4. ใฝ่เรียนรู้ 15 15 0 0 0 15 100.00 

  5. อยู่อย่างพอเพียง 15 15 0 0 0 15 100.00 

  6. มุ่งม่ันในการท างาน 15 15 0 0 0 15 100.00 

  7. รักความเป็นไทย 15 15 0 0 0 15 100.00 

  8. มีจิตสาธารณะ 15 15 0 0 0 15 100.00 
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ประถมศึกษาปีท่ี 5  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับ
ผ่านขึ้น

ไป 
ร้อยละ 

ดีเยีย่ม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

  1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 28 28 0 0 0 28 100.00 

  2. ซื่อสัตย์สุจริต 28 28 0 0 0 28 100.00 

  3. มีวินัย 28 28 0 0 0 28 100.00 

  4. ใฝ่เรียนรู้ 28 24 4 0 0 28 100.00 

  5. อยู่อย่างพอเพียง 28 28 0 0 0 28 100.00 

  6. มุ่งม่ันในการท างาน 28 24 4 0 0 28 100.00 

  7. รักความเป็นไทย 28 28 0 0 0 28 100.00 

  8. มีจิตสาธารณะ 28 28 0 0 0 28 100.00 

 
ประถมศึกษาปีท่ี 6  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับ
ผ่านขึ้น

ไป 
ร้อยละ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

  1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 23 23 0 0 0 23 100.00 

  2. ซื่อสัตย์สุจริต 23 23 0 0 0 23 100.00 

  3. มีวินัย 23 21 2 0 0 23 100.00 

  4. ใฝ่เรียนรู้ 23 20 3 0 0 23 100.00 

  5. อยู่อย่างพอเพียง 23 23 0 0 0 23 100.00 

  6. มุ่งม่ันในการท างาน 23 23 0 0 0 23 100.00 

  7. รักความเป็นไทย 23 23 0 0 0 23 100.00 

  8. มีจิตสาธารณะ 23 23 0 0 0 23 100.00 
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แผนภูมิที่ 12 แสดงค่ำร้อยละผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1- 6  

 
 

1.21 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับ
ผ่านขึ้น

ไป 
ร้อยละ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

  ประถมศึกษาปีที่ 1 24 1 23 0 0 24 100.00 

  ประถมศึกษาปีที่ 2 18 3 15 0 0 18 100.00 

  ประถมศึกษาปีที่ 3 28 20 8 0 0 28 100.00 

  ประถมศึกษาปีที่ 4 15 1 14 0 0 15 100.00 

  ประถมศึกษาปีที่ 5 28 24 4 0 0 28 100.00 

  ประถมศึกษาปีที่ 6 23 18 5 0 0 23 100.00 
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แผนภูมิแสดงค่ำร้อยละผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1- 6 ปีกำรศึกษำ 2564

ค่ำเฉลี่ยร้อยละนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมิน
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แผนภูมิที่ 13 แสดงค่ำร้อยละผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1- 6  

 
 

1.22 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับ

ผ่านขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

  1. ความสามารถ ในการสื่อสาร 0 24 0 0 24 100.00 

  2. ความสามารถ ในการคิด 0 24 0 0 24 100.00 

  3. ความสามารถ ในการแก้ปัญหา 0 24 0 0 24 100.00 

  4. ความสามารถ ในการใช้ทักษะชีวิต 0 24 0 0 24 100.00 

  5. ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยี 0 24 0 0 24 100.00 
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แผนภูมิแสดงค่ำร้อยละ ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1- 6 ปีกำรศึกษำ 2564

ค่ำเฉลี่ยร้อยละนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมิน
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ประถมศึกษาปีท่ี 2 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับ

ผ่านขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

  1. ความสามารถ ในการสื่อสาร 15 3 0 0 18 100.00 

  2. ความสามารถ ในการคิด 14 4 0 0 18 100.00 

  3. ความสามารถ ในการแก้ปัญหา 13 5 0 0 18 100.00 

  4. ความสามารถ ในการใช้ทักษะชีวิต 14 4 0 0 18 100.00 

  5. ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยี 16 2 0 0 18 100.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับ

ผ่านขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

  1. ความสามารถ ในการสื่อสาร 24 4 0 0 28 100.00 

  2. ความสามารถ ในการคิด 20 8 0 0 28 100.00 

  3. ความสามารถ ในการแก้ปัญหา 20 8 0 0 28 100.00 

  4. ความสามารถ ในการใช้ทักษะชีวิต 24 4 0 0 28 100.00 

  5. ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยี 24 4 0 0 28 100.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับ

ผ่านขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

  1. ความสามารถ ในการสื่อสาร 0 15 0 0 15 100.00 

  2. ความสามารถ ในการคิด 0 15 0 0 15 100.00 

  3. ความสามารถ ในการแก้ปัญหา 0 15 0 0 15 100.00 

  4. ความสามารถ ในการใช้ทักษะชีวิต 0 14 0 0 14 100.00 

  5. ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยี 0 15 0 0 15 100.00 
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ประถมศึกษาปีท่ี 5 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับ

ผ่านขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

  1. ความสามารถ ในการสื่อสาร 24 4 0 0 28 100.00 

  2. ความสามารถ ในการคิด 24 4 0 0 28 100.00 

  3. ความสามารถ ในการแก้ปัญหา 24 4 0 0 28 100.00 

  4. ความสามารถ ในการใช้ทักษะชีวิต 28 0 0 0 28 100.00 

  5. ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยี 28 0 0 0 28 100.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับ

ผ่านขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

  1. ความสามารถ ในการสื่อสาร 18 5 0 0 23 100.00 

  2. ความสามารถ ในการคิด 18 5 0 0 23 100.00 

  3. ความสามารถ ในการแก้ปัญหา 18 5 0 0 23 100.00 

  4. ความสามารถ ในการใช้ทักษะชีวิต 23 0 0 0 23 100.00 

  5. ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยี 23 0 0 0 23 100.00 
 

แผนภูมิที่ 14 แสดงค่ำร้อยละผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญ ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1- 6  
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ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1- 6 ปีกำรศึกษำ 2564

ค่ำเฉลี่ยร้อยละนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมิน
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1.23 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 

กิจกรรม 
จ านวนนักเรียนจ าแนกตามผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. แนะแนว  24 0 

2. ลูกเสือ  13 0 

3. ยุวกาชาด  11 0 

4. ชุมนุม, ชมรม  24 0 

5. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  24 0 

จ านวนนักเรียนที่ผ่านคิดเป็นร้อยละ 100.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 

กิจกรรม 
จ านวนนักเรียนจ าแนกตามผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. แนะแนว  18 0 

2. ลูกเสือ  15 0 

3. ยุวกาชาด  3 0 

4. ชุมนุม, ชมรม  18 0 

5. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  18 0 

จ านวนนักเรียนที่ผ่านคิดเป็นร้อยละ 100.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 

กิจกรรม 
จ านวนนักเรียนจ าแนกตามผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. แนะแนว  28 0 

2. ลูกเสือ  17 0 

3. ยุวกาชาด  11 0 

4. ชุมนุม, ชมรม  28 0 

5. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  28 0 

จ านวนนักเรียนที่ผ่านคิดเป็นร้อยละ 100.00 
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ประถมศึกษาปีท่ี 4 

กิจกรรม 
จ านวนนักเรียนจ าแนกตามผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. แนะแนว  15 0 

2. ลูกเสือ  10 0 

3. ยุวกาชาด  5 0 

4. ชุมนุม, ชมรม  15 0 

5. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  15 0 

จ านวนนักเรียนที่ผ่านคิดเป็นร้อยละ 100.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 

กิจกรรม 
จ านวนนักเรียนจ าแนกตามผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. แนะแนว  28 0 

2. ลูกเสือ  11 0 

3. ยุวกาชาด  17 0 

4. ชุมนุม, ชมรม  28 0 

5. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  28 0 

จ านวนนักเรียนที่ผ่านคิดเป็นร้อยละ 100.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 

กิจกรรม 
จ านวนนักเรียนจ าแนกตามผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. แนะแนว  23 0 

2. ลูกเสือ  18 0 

3. ยุวกาชาด  5 0 

4. ชุมนุม, ชมรม  23 0 

5. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  23 0 

จ านวนนักเรียนที่ผ่านคิดเป็นร้อยละ 100.00 
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แผนภูมิที่ 15 แสดงค่ำร้อยละผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1- 6  

 
 

 

 

1.24 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

     ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

รายวิชา 2561 2562 2563 2564 

  ภาษาไทย 54.95 44.16 - - 

  ภาษาอังกฤษ 38.57 25.27 - - 

  คณิตศาสตร์ 32.86 23.93 - - 

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 37.73 28.88 - - 

  
       หมายเหตุ ปีการศึกษา 2563 และ 2564 ไม่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เนื่องจากการทดสอบให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบตาม
ความสมัครใจ  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 
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ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1- 6 ปีกำรศึกษำ 2564

ค่ำเฉลี่ยร้อยละนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมิน
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1.25 ผลประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) 

ปีการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ด้านภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร ์ รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 

2564 72.02 72.36 72.69 

2563 53.34 48.84 51.09 

2562 59.29 49.93 54.61 

2561 53.49 42.53 46.66 

2560 50.40 34.08 47.04 

2559 52.90 29.14 53.22 

  
แผนภูมิที่ 16 แสดงผลประเมินคุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 (NT) ปีกำรศึกษำ 2559-2564 
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1.26 ผลประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) 

ปีการศึกษา จ านวนนักเรียน 
ผลการประเมิน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

2564 - - - - - 

2563 14 9 4 1 0 

2562 33 12 17 4 0 

2561 30 16 11 3 0 

  
หมายเหตุ ปีการศึกษา 2564 ไม่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
เนื่องจากการทดสอบให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ   ตาม
หนังสือส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04004/ว40 กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2564 ส าหรับสถานศึกษาที่มีความสมัครใจ ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2565 
 
1.27 ผลงานดีเด่น 
ครู  

ล าดับ ชื่อครู  ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1 นางสาวนฤมล แฮนหลุน 
ครูดีเด่น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

โรงเรียนเรียนเครือข่ายที่ 26 
ส านักงานเขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร 

2 นางสาวเมริยา แก้วมะ 
ครูดีเด่น  
ระดับปฐมวัย 

โรงเรียนเรียนเครือข่ายที่ 26 
ส านักงานเขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร 
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1.28 การปฏิบัติที่เป็นเลิศ/การด าเนินการที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ (Best Practices) 
ชื่อเรื่อง คุณครูยูทูบเบอร์ 
หลักการและเหตุผล  

การพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลที่ใช้ชีวิตในโลกออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น  เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ที่ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลา และสถานที่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการ
เตรียมคนให้พร้อมกับศตวรรษที่ 21 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๙) โดยการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน สร้าง
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในรูปแบบดิจิทัล ส่งเสริมให้พัฒนาหลักสูตรการเรียนออนไลน์ของสถาบันการศึกษา 
เพ่ือแบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษา สู่สาธารณะเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้
เกิดการวิจัยและนวัตกรรม สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล และเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต มุ่งสู่การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การจัดการ
เรียนการสอนยุคใหม่จึงจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาพการเรียนรู้ที่จะสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดในการวิเคราะห์  แก้ปัญหา 
แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ และสามารถเชื่อมโยงความรู้ได ้

ดังนั้นเพ่ือเป็นการพัฒนาครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้ และตอบสนองต่อผู้เรียนท าให้เกิดการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น โรงเรียนวัดพิชัยได้พิจารณาเห็นความส าคัญ
ดังกล่าว จึงได้จดักิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่องคุณครูยูทูบเบอร์ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนส าหรับครู เพ่ือให้ครู
ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จัดท าสื่อการสอนออนไลน์ และคลิปวิดีโอ
เนื้อแบบต่าง ๆ ตามความถนัดของคุณครูแต่ละบุคคล ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และน าความรู้
ประสบการณ์ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
กระบวนการท างาน : 

1. ก าหนดเป้าหมายและความส าเร็จ (P) 
2. ผู้รับผิดชอบหลัก วิเคราะห์และสังเคราะห์หาวิธีการละกระบวนการในการด าเนินการให้บรรลุตาม

เป้าหมายและระดับความส าเร็จของกิจกรรม (P) 
3. เสนอขออนุมัติกิจกรรม ประชุม จัดเตรียมอุปกรณ์ ติดต่อประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง (D) 
4. ด าเนินงานกิจกรรม (D) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

4.1 อบรมการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมส าหรับการตัดต่อคลิปวิดีโอ 

4.2 ครูผู้เข้าจัดเตรียมเนื้อหา (Content) ส าหรับการจัดท าคลิปวิดีโอ และลงมือปฏิบัติการตัดต่อวิดีโอ  
4.3 ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมของคลิปวิดีโอ โดยคณะกรรมการ และ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ก่อนน าคลิปวิดีโอไปเผยแพร่ ส าหรับคลิปที่ไม่ผ่านให้น าไปปรับปรุงแก้ไข 
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                     4.4 คลิปวิดีโอของคุณครูที่ผ่านการตรวจสอบแล้วสามารถน าไปเผยแพร่ได้ 
4.5 การเผยแพร่คลิปวิดีโอด าเนินการตลอดปีการศึกษา โดยจัดตารางการเผยแพร่ในช่องยูทูป 

โรงเรียนวัดพิชัย (www.youtube.com/c/WatpichaiSchool) ดังนี้ 
วันจันทร์          วิชาภาษาไทย 

วันอังคาร         วิชาคณิตศาสตร์ 
วันพุธ             วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิชาวิทยาการค านวณ 

วันพฤหัสบดี      วิชาสังคมศึกษาฯ/การศึกษาปฐมวัย 

วันศุกร์            วิชาศิลปะ/ดนตรีนาฏศิลป์ 
วันเสาร์           วิชาการงานอาชีพ/วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

วันอาทิตย์        วิชาภาษาอังกฤษ 

5. รวบรวมข้อมูลและผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและความส าเร็จของกิจกรรมและสรุปผล
การประเมินกิจกรรม (C) 

6. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม (C) 
7. ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในครั้งต่อไปให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน และจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (A) 

ผลจากการปฏิบัติ  
1.     ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดพิชัยมีความรู้ ความเข้าใจหลักการ และเทคนิคการสร้างเนื้อหา (Content) 

และตัดต่อคลิปวิดีโอ (Video Clip) ได้ 
2.     ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดพิชัย น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเผยแพร่

คลิปวิดีโอ (Video Clip) ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ 
3.     สถานศึกษามีช่องยูทูปส าหรับเผยแพร่คลิปวิดีโอเนื้อหาบทเรียน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ผู้เรียน

สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 
4.     สถานศึกมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการศึกษากว่า 335 คลิป และมีผู้ติดตามทั้งคนไทยและต่างประเทศ 

จ านวน 9,504 คน  
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
     2.1. แผนการด าเนนิการและกระบวนการพัฒนา  
     สถานศึกษามีโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน สื่อความหมาย การคิดค านวณ โดยจัดโครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น โครงการรักการอ่าน ประกอบด้วยกิจกรรมการอ่าน
หนังสือ โดยให้ผู้เรียนแต่ละระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้อ่านหนังสือและทดสอบการอ่านประจ าเดือนกับครู
ประจ าชั้น ในรูปแบบ On line และ On site มีการส่งเสริมผู้เรียนให้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้ผ่านโครงการ
สืบค้นความรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต โรงเรียนจัดท าโครงการที่ส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียน เช่น โครงการค่ายคุณธรรม 
โดยผู้เรียนได้ฝึกพฤติกรรมที่ดีไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน การฝึกทักษะอาชีพ การอยู่ร่วมกันในสังคม 
และรู้จักรักษาวินัยในตนเอง ฝึกผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ เป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย เช่น กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี โครงการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมและจริยธรรม เป็นต้น และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายได้อย่างมีความสุข  
     2.2. ผลการด าเนินงานและการบรรลุผลส าเร็จ  
     ผู้เรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์ ในระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 
100 ผู้เรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 
91.99 โดยแยกเป็นรายวิชาดังนี้ วิชาภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 91.91 วิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 89.71 วิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 86.02 วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 91.18 
วิชาประวัติศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 94.85 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คิดเป็นร้อยละ100 วิชาศิลปะ คิดเป็นร้อยละ 
94.85 วิชาการงานอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 90.44 วิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 88.97 ผู้เรียนผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมพ้ืนฐานที่สถานศึกษาก าหนดร้อยละ 100 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความ
เป็นท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการทะนุบ ารุงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตน 
นับถือครบร้อยละ 100 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพใจ ที่สมบูรณ์แข็งแรง  
     2.3. แหล่งข้อมูล หลักฐานอ้างอิง  
     หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2564 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ พุทธศักราช 2564 แผนยุทธศาสตร์
การศึกษา ระยะ 4 ปี พุทธศักราช 2562-2565 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2564 แผนการจัดการเรียนรู้ วิจัย
ในชั้นเรียน แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน ปีการศึกษา 2564แบบสรุปผลการประเมินสมรรถภาพทางกาย  
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ปีการศึกษา 2564 โครงการนิเทศภายใน โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โครงการสืบค้นหาความรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
โครงการยิ้มใสไหว้สวย โครงการกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด โครงการอาชีวอนามัย โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่ โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ โครงการสวัสดิการและสร้างขวัญ
ก าลังใจบุคลากร โครงการพัฒนาตนเองเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพส าหรับครู โครงการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โครงการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โครงการแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน โครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
     3.1. จุดเด่น  
      ผู้เรียนมีความสนใจใฝ่รู้ สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างคล่องแคล่ว ผู้เรียนมี
ความสุขในการด ารงชีวิต มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมวัย ร่าเริง แจ่มใส สุภาพเรียบร้อย  
     3.2. จุดที่ควรพัฒนา  
      ผู้เรียนควรได้รับค าแนะน า เกี่ยวกับมีความพ้ืนฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) และมี
พ้ืนฐานการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร (Media and information literacy) อันตรายจากสังคมออนไลน์ เพ่ือมิให้
ผู้เรียนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวมาบนสื่อออนไลน์  
     3.3. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ข้อเสนอแนะ)  
     สถานศึกษาควรระบุกระบวนการด าเนินงานของแบบอย่างที่ดี (Best Practice)และนวัตกรรม (Innovation) 
ตามกระบวนการ PDCA ให้ชัดเจน ควรระบุผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างชัดเจน ระบุความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานใด เช่น หน่วยงานในระดับเขต หรือสถานศึกษาอื่นน าไปเป็นแบบอย่าง  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
     2.1. แผนการด าเนนิการและกระบวนการพัฒนา  
     สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี ที่มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ 
และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ด าเนินการทบทวน ตรวจสอบหลักสูตร
เป็นประจ าเมื่อสิ้นปีการศึกษา เพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น สถานศึกษามีการวิเคราะห์สภาพปัญหา จุดอ่อน จุดแข็งและโอกาส ตลอดจนผลการจัด
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การศึกษาที่ผ่านมา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ด้วยการอบรม สัมมนา ทางด้านวิชาชีพ 
ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ทั้งรูปแบบ On 
Line และ On site เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน สถานศึกษามีแผนการพัฒนาบุคลากร ผ่านโครงการพัฒนา
ตนเองเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพครู และโครงการส่งเสริมการผลิตสื่อการสอน โดยมุ่งพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยการจัดบุคลากรเข้ารับการอบรมตรงกับความสามารถ 
สอดคล้องกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน และมีโครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่
ครูและบุคลากร สถานศึกษามีโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โครงการบริหารจัดการด้านพัสดุครุภัณฑ์ และ
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องทุกปี  
     2.2. ผลการด าเนินงานและการบรรลุผลส าเร็จ  
     สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ที่สอดคล้องตามบริบท และความต้องการของชุมชน มีการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และใช้กระบวนการวงจรคุณภาพของเดมม่ิง(Plan, Do, Check, Act) ในกระบวนการ
ติดตามผลการด าเนินงาน สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความยืดหยุ่นตามบริบทของโรงเรียน และตรงกับ
ความต้องการของท้องถิ่น วางแผนการจัดการศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินการ เช่น ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย 
ก าหนดหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ น าความรู้ความสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการนิเทศก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงาน มีการสรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา น าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดควรที่ควรพัฒนา มาปรับปรุงเพ่ือวาง
แผนการพัฒนาในอนาคต เช่น จัดหาหรือจัดให้มีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา พัฒนาครู
และผู้เรียนให้มี ทักษะความรู้ความสามารถตามทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ สถานศึกษาก าหนดให้ครูและบุคลากรท า
สื่อการสอนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เป็นสื่อออนไลน์ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชิ้น สื่อการสอนอ่ืนๆ อีกอย่าง
ละ 1 ชิ้น สถานศึกษามีโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โครงการบริหารจัดการด้านพัสดุครุภัณฑ์ และโครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องทุกปี สถานศึกษามีโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้อินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอน ครูทุกคนมีการผลิตสื่อ อย่าง
ต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีสื่อการสอนทั้งแบบสื่อท ามือ และสื่อเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่าน
เว็บไซต์โรงเรียน (www.wpcs.ac.th) และช่องยูทูบ (www.youtube.com/c/WatpichaiSchool) สถานศึกษามีการติดตาม
ควบคุมการใช้สื่อเทคโนโลยี มีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลแก่นักเรียนและผู้รับบริการ
ภายนอก โดยมีการสื่อสารผ่านระบบเว็บไซต์ของโรงเรียนเรียนในการน าเสนอผลงานนักเรียน บทเรียน ผลการ
พัฒนารายบุคคล  
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     2.3. แหล่งข้อมูล หลักฐานอ้างอิง  
      หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2564 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ พุทธศักราช 2564 แผนยุทธศาสตร์
การศึกษา ระยะ 4 ปี พุทธศักราช 2562-2565 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2564 แผนการจัดการเรียนรู้ 
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รายงานผลการเตรียมความพร้อมอย่าง
เข้มข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู แผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development Plan - IDP) คู่มือปฏิบัติงานครูและบุคลากร โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โครงการ
เยี่ยมบ้านนักเรียน โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ โครงการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน โครงการผลิต
สื่อการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการท าวิจัยและโครงงานในโรงเรียน โครงการค่ายทักษะชีวิต โครงการปรับปรุง
ระบบงานสารสนเทศ โครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
     3.1. จุดเด่น  
     สถานศึกษามีแผนการพัฒนาการศึกษา เกิดจากคณะบุคคลทั้งภายในและภายนอกร่วมกันสร้างขึ้นตามความ
ต้องการของท้องถิ่น และได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ตรงตามความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
การศึกษาของชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม พัฒนางานวิชาการเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ตรงตามความต้องการ ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน การ
จัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้ครูสอนตรงตามสาขาวิชาเอกที่ได้ศึกษามา และเพ่ิมเติ มให้ครูสอนในสาระวิชาที่
ตนเองถนัดครูมีความสามารถทางด้านการจัดท าสื่อออนไลน์ และเผยแพร่บนช่องยูทูปของโรงเรียน สามารถให้
ผู้เรียนทั่วโลก เรียนรู้ได้อย่างไม่จ ากัด และผู้เรียนสามารถเข้าเรียนรู้ได้บ่อยตามที่สะดวก ช่องทางการเผยแพร่สื่อ
คลิปวิดีโอการสอนของโรงเรียนได้รับความนิยม โดยมีผู้ติดตามทั้งคนไทยและต่างประเทศมากกว่า 9,000 คน  
     3.2. จุดที่ควรพัฒนา  
     ควรเพิ่มแผนการบริหารแบบอย่างที่ดี(Best Practice) ในบริบทของโรงเรียน สถานศึกษาควรเพ่ิมแหล่งเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีให้มีความเพียงพอ ทันสมัย ทันต่อโลกของการเปลี่ยนแปลง ควรเพิ่มโครงการภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้
เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ควรส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถและ
สร้างเครือข่ายทางการศึกษาให้กว้างขวางขึ้น  
 
 
     3.3. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ข้อเสนอแนะ)  
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     ควรสรรหาภาคีร่วมจากองค์กรภาคเอกชน ที่มีทรัพยากรมาก และมีบุคลากรที่มาช่วยเสริมสร้างความรู้แก่
ผู้เรียน ติดต่อศูนย์ฝึกอาชีพในท้องถิ่น ให้เข้ามาร่วมกันสอนพื้นฐานอาชีพให้แก่ผู้เรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการด ารง
ชีพอย่างยั่งยืน  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
     2.1. แผนการด าเนนิการและกระบวนการพัฒนา  
     สถานศึกษามีโครงการตรวจสอบทบทวนหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้เหมาะกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี ครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครบถ้วนตามตัวชี้วัด มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมีการสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการน าบันทึกหลังสอนมาปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ครูได้รับการนิเทศจากผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย
ใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ( PLC)  
     2.2. ผลการด าเนินงานและการบรรลุผลส าเร็จ  
      สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อการออนไลน์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน สร้างคลิปวีดีโอเกี่ยวกับวิชา
ที่สอน พัฒนาเกมการศึกษา จัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On School 
line ท าให้นักเรียนรู้จักการค้นคว้าหาความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และมีทักษะในการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้สะอาด สดใส 
มีสีสันจูงใจ ทั้งบรรยากาศ ภายในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบ มีการให้ตรวจสอบผลงานผู้ทุกชิ้นงานและส่งข้อมูล
ย้อนกลับไปยังผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบผลการท างานของตน ครูมีแผนการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการปฏิบัติที่ให้
อิสระแก่ผู้เรียนในการคิดสร้างสรรค์ผลงาน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการท าชิ้นงานแบบอิสระ ส่งเสริมความเป็น
ตนเองและการแสดงออกของผลงานอย่างสร้างสรรค์ ให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้และน าเสนอผลงานที่ตนเอง
สนใจ ครูมีสื่อการสอนออนไลน์ที่ได้รับการยอมรับ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือนครู จนได้รับการเชิญให้ไปเป็น
วิทยากรให้ความรู้ในการสร้างสื่อวีดีทัศน์ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
 
     2.3. แหล่งข้อมูล หลักฐานอ้างอิง  
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     หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2564 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ พุทธศักราช 2564 แผนยุทธศาสตร์
การศึกษา ระยะ 4 ปี พุทธศักราช 2562-2565 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2564 แผนการจัดการเรียนรู้ 
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โครงการเยี่ยม
บ้านนักเรียน โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ โครงการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน โครงการผลิตสื่อการ
เรียนรู้ โครงการส่งเสริมการท าวิจัยและโครงงานในโรงเรียน โครงการค่ายทักษะชีวิต โครงการปรับปรุงระบบงาน
สารสนเทศ โครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
     3.1. จุดเด่น  
     สถานศึกษาสามารถสร้างสื่อเทคโนโลยีได้เป็นจ านวนมาก ครอบคลุมเนื้อหาครบทุกรายวิชา และสร้างช่องทาง
เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ที่เชื่อถือได้ ผู้เรียนเข้าใจบทบาทและกติกาในการท ากิจกรรมกลุ่ม รู้บทบาทหน้าที่
ของตนเอง สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง ครูทุกคนมีความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ให้มีความทันสมัย ตรงตามความสนใจของผู้เรียน 
เช่น การสร้างสื่อออนไลน์ เพ่ือให้เข้าถึงความสนใจของผู้เรียน  
     3.2. จุดที่ควรพัฒนา  
     ควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการการท าสื่อที่หลากหลายมากข้ึนควรส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพของตนเองให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และสร้างเครือข่ายทางการศึกษาของตนเองให้กว้างมากข้ึน  
     3.3. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ข้อเสนอแนะ)  
     การพัฒนาที่สูงขึ้นในการน าเสนอแบบอย่างที่ดี (Best Practice) และนวัตกรรม (Innovation) สถานศึกษา
ควรน าเสนอกระบวนการด าเนินงานตามขั้นตอน PDCA ให้ชัดเจนและเกิดผลกับผู้เรียนโดยตรงอย่างไรให้ชัดเจน  
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 

สรุปภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

1.1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 

1.2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

2.1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 

2.2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

2.3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

2.4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 

2.5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 

2.6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

3.1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 

3.2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 

3.3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

3.4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 

3.5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
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ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 
สรุปผลผลการประเมิน 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ดีเลิศ และ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ สรุปผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. สถานศึกษาน าผลการจัดการเรียนรู้ไปประเมินพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินความก้าวหน้า 

ของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกระดับชั้น 
  2. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น พัฒนาครูเป็น
ผู้น าการจัดกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ  
  3. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
  4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและครู มีประสบการณ์ในการแข่งขันทางวิชาการ กับหน่วยงานภายนอก 
  5. พัฒนาบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ มีการสื่อสารอย่างน้อยสองภาษา มีการใช้เทคโนโลยีผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
  6. พัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  7. ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทักษะทางอาชีพ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะชีวิต และความรู้ในวัฒนธรรมไทย 
  8. มีการสอนเสริมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเตรียมสอบ RT,NT, O-NET และสอบแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับอ่ืนๆ ต่อไป 
  9. พัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์แห่งมหานคร  

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
  1. ต้องการให้ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 4 
วิชาหลักได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ โดยใช้วิทยากรนอกสถานศึกษา ที่มี
ความช านาญในเรื่องนั้น ๆ เป็นผู้สอน  
  2. ต้องการเจ้าหน้าที่ธุรการ เนื่องจากโรงเรียนขาดเจ้าหน้าที่ธุรการ ท าให้ครูต้องมาท าหน้าที่แทน ส่งผล
ต่อการจัดเรียนการสอนของครู  
 



 

ภาคผนวก 

  

- ค ำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพภำยใน 

- บันทึกเห็นชอบรำยงำนกำรประเมินตนเองของกรรมกำรสถำนศึกษำ 

- ประกำศมำตรฐำนและค่ำเป้ำหมำยของโรงเรียน 

- รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (Nation Test: NT) 

- ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ 1-4 



 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวัดพิชัย 
ที ่  28  / 2564 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2564  
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ โรงเรียนวัดพิชัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

……………………………………………………………………………. 
 เพ่ือให้การด าเนินงานประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2564 เพ่ือการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนวัดพิชัย มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เน้นคุณภาพผู้เรียน 
คุณภาพครู คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษาและให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 

1.  คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ มีหน้าที ่ให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทาง ตลอดจนให้การสนับสนุนกระบวนกา 
ท างานของคณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 1.1 นางสาวเตียงค า    เตโช       ผู้อ านวยการสถานศึกษา         ประธาน 
          1.2 นายภัทระ         นาชัยฤทธิ์            ครู คศ.๒              กรรมการ 
          1.3 นายเสกสรร         วะลัยใจ                   ครู คศ.๑                           กรรมการ 
          1.4 นางอารีภรณ์        นาชัยฤทธิ์                ครู คศ.3                           กรรมการและเลขานุการ 
 

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

๒.๑.๕  การด าเนินการในข้อ ๒.๑ – ๒.3 ให้แล้วเสร็จ และส่งแฟ้มงานการประเมินมาตรฐาน
การศึกษาท่ีฝ่ายบริหารภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖5 

                     

     2.1 คณะกรรมกำรด ำเนินกำร มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2564 
ประกอบด้วย 
  มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของผู้เรียน  
        นางอารีภรณ์     นาชัยฤทธิ์        ครู คศ.๓          ประธาน 
 ประเด็นพิจารณา 
 ๑.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน   มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
                   ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิค านวณ   ประกอบด้วย 
                         1. นางสาวนัฐฐา มะลิวัลย์ ครผูู้ช่วย             กรรมการ 

      ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา ประกอบด้วย  

      1. นางสาวนฤมล   แฮนหลุน  ครู คศ.1           กรรมการ 
 



 2 
     ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   ประกอบด้วย 
                            1. นางสาววัลลยา   แสงชื่น  ครผูู้ช่วย กรรมการ 
                  ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                            1. นายเสกสรรค์   วะลัยใจ  ครู คศ.๑ กรรมการ 
    5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
                            1. นางอารีภรณ์     นาชัยฤทธิ์         ครู คศ.๓  กรรมการ     
                  6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
                            1. นางสาวสุปราณี    ขันใจ                  ครผูู้ช่วย  กรรมการ 
                              

 1.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
       1. นายภัทระ นาชัยฤทธิ์         ครู คศ.๒  กรรมการ 
   2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
       1. นางสาวอัณณ์ชญาณ์   ไชยวงค์         ครผูู้ช่วย  กรรมการ 
   ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    1. นางสาวอัณณ์ชญาณ์   ไชยวงค์         ครผูู้ช่วย  กรรมการ 
   ๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ประกอบด้วย 
                             1. นางสาวอัณณ์ชญาณ์   ไชยวงค์  ครผูู้ช่วย กรรมการ 
                      
มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  นายเสกสรรค์ วะลัยใจ                   ครู คศ.๑   ประธาน 
ประเด็นพิจารณา 
 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ประกอบด้วย 
                      1. นางสาวสุปราณี      ขันใจ                        ครผูู้ชว่ย กรรมการ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
 1.  นางสาวแพรพลอย  พงษ์สุวรรณ์               ครผูู้ชว่ย กรรมการ 

   2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 

1.นางสาวนัฐฐา มะลิวัลย์   ครู คศ.1            กรรมการ 
   2.4 พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ประกอบด้วย 

1. นายเสกสรรค์ วะลัยใจ   ครู คศ.๑   กรรมการ 
              2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ประกอบด้วย 
1. นางสาววัลลยา  แสงชื่น                ครู ผู้ช่วย กรรมการ 

    2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ประกอบด้วย 

1. นายเสกสรรค์   วะลัยใจ                          ครู คศ.๑ กรรมการ 
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มำตรฐำนที่ ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ           

           นายภัทระ   นาชัยฤทธิ์         ครู คศ.2    ประธาน 
 ประเด็นพิจารณา 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
ประกอบด้วย 
                             1. นางสาวนฤมล         แฮนหลุน        ครู คศ.1  ประธาน 
                             2. นายภัทระ               นาชัยฤทธิ์ ครู คศ.๒              กรรมการ 
                             3. นายเสกสรรค์    วะลัยใจ ครู คศ.1  กรรมการ 
                             4. นางสาวนัฐฐา    มะลิวัลย์ ครู คศ.1   กรรมการ            
 5. นางสาวสุปราณี         ขันใจ ครผูู้ช่วย กรรมการ 
                             6. นางสาววัลลยา          แสงชื่น ครผูู้ช่วย กรรมการ 
                             7. นางสาวอัณณ์ชญาณ์   ไชยวงค์ ครผูู้ช่วย กรรมการ 
                             8. นางสาวอรุณี             บุญใหญ่ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
                             9. นางสาวแพรพลอย      พงษ์สุวรรณ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
                             10.นางอารีภรณ์           นาชัยฤทธิ์ ครู คศ.๓ กรรมการ   
   
 3.๒  ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   ประกอบด้วย 
          1. นางสาวแพรพลอย     พงษ์สุวรรณ์      ครูผู้ชว่ย  ประธาน  
          2. นางอารีภรณ์             นาชัยฤทธิ์       ครู คศ.๓           กรรมการ     
                             3. นายภัทระ         นาชัยฤทธิ์        ครู คศ.๒             กรรมการ 
          4. นายเสกสรรค ์         วะลัยใจ        ครู คศ.1   กรรมการ 
                             5. นางสาวนฤมล         แฮนหลุน        ครู คศ.1  กรรมการ 
                             6. นางสาวนัฐฐา    มะลิวัลย์ ครู คศ.1   กรรมการ            
 7. นางสาวสุปราณี         ขันใจ ครผูู้ช่วย กรรมการ 
                             8. นางสาววัลลยา          แสงชื่น ครผูู้ช่วย กรรมการ 
                             9. นางสาวอัณณ์ชญาณ์   ไชยวงค์ ครผูู้ช่วย กรรมการ 
                             10. นางสาวอรุณี          บุญใหญ่ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 
 ๓.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      ประกอบด้วย 

     

                             1. นายภัทระ นาชัยฤทธิ์        ครู คศ.๒              ประธาน 
          2. นางอารีภรณ์     นาชัยฤทธิ์        ครู คศ.๓            กรรมการ     
          3. นายเสกสรรค ์  วะลัยใจ        ครู คศ.1    กรรมการ 
                             4. นางสาวนฤมล  แฮนหลุน        ครู คศ.1   กรรมการ 
                             5. นางสาวนัฐฐา    มะลิวัลย ์ ครู คศ.1   กรรมการ            
 6. นางสาวสุปราณี  ขันใจ ครผูู้ช่วย กรรมการ 
                             7. นางสาววัลลยา   แสงชื่น ครผูู้ช่วย กรรมการ 
                             8. นางสาวอัณณ์ชญาณ์   ไชยวงค์ ครผูู้ช่วย กรรมการ 
                             9. นางสาวอรุณี      บุญใหญ่ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
                             10. นางสาวแพรพลอย  พงษ์สุวรรณ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
  ๓.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      ประกอบด้วย 

                             1. นางสาวอรุณี     บุญใหญ่ ครูผู้ช่วย ประธาน 
                             2. นางอารีภรณ์     นาชัยฤทธิ์ ครู คศ.๓ กรรมการ     
                             3. นายภัทระ  นาชัยฤทธิ์        ครู คศ.๒              กรรมการ 
                             4.นายเสกสรรค์  วะลัยใจ        ครู คศ.1   กรรมการ 
                             5. นางสาวนฤมล  แฮนหลุน        ครู คศ.1  กรรมการ 
                             6. นางสาวนัฐฐา     มะลิวัลย ์ ครู คศ.1 กรรมการ 
          7. นางสาวสุปราณี   ขันใจ                  ครผููช้่วย            กรรมการ 
                             8. นางสาววัลลยา    แสงชื่น ครผูู้ช่วย กรรมการ 
                             9. นางสาวอัณณ์ชญาณ์   ไชยวงค์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
                             10. นางสาวแพรพลอย  พงษ์สุวรรณ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 
 ๓.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
      ประกอบด้วย 

                             1. นางสาวอรุณี   บุญใหญ่ ครผูู้ช่วย ประธาน 
                             2. นางอารีภรณ์   นาชัยฤทธิ์ ครู คศ.๓ กรรมการ     
                             3. นายภัทระ นาชัยฤทธิ์        ครู คศ.๒              กรรมการ 
                             4.นายเสกสรรค์ วะลัยใจ         ครู คศ.1   กรรมการ 
                             5. นางสาวนฤมล แฮนหลุน        ครู คศ.1  กรรมการ 
                             6. นางสาวนัฐฐา   มะลิวัลย ์ ครู คศ.1 กรรมการ 
          7. นางสาวสุปราณี   ขันใจ                ครผููช้่วย            กรรมการ 
                             8. นางสาววัลลยา    แสงชื่น ครผูู้ช่วย กรรมการ 
                             9. นางสาวอัณณ์ชญาณ์   ไชยวงค์ ครผูู้ช่วย กรรมการ 
                             10. นางสาวแพรพลอย  พงษ์สุวรรณ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
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    ๒.2  คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี มีหน้ำที่ 

 ๒.2.๑ รวบรวมข้อมูลการจัดท ารายงานประจ าปีตามแบบตัวอย่างในหนังสือแนวทางการเขียน 
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา 

  ๒.2.๒  จัดพิมพ์รายงานตามระบบออนไลน์ ส่งส านักการศึกษาภายในวันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๖5 
ประกอบด้วย 
                   1. นายเสกสรรค์ วะลัยใจ         ครู คศ.1  ประธาน 
                             2. นางอารีภรณ์ นาชัยฤทธิ์                ครู คศ.๓       กรรมการ 

          3. นายภัทระ นาชัยฤทธิ์        ครู คศ.๒              กรรมการ 
                             4. นางสาวนฤมล   แฮนหลุน ครู คศ.๑ กรรมการ 

          5. นางสาวนัฐฐา   มะลิวัลย์ ครผูู้ช่วย กรรมการ 
                             6. นางสาวสุปราณี    ขันใจ ครผูู้ช่วย กรรมการ 
                             7. นางสาวอัณณ์ชญาณ์   ไชยวงค์ ครผูู้ช่วย กรรมการ 
                                                         8. นางสาวแพรพลอย  พงษ์สุวรรณ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
                             9 นางสาวอรุณี       บุญใหญ่                ครผูู้ชว่ย กรรมการ 

                          10. นางสาววัลลยา    แสงชื่น ครผูู้ช่วย              กรรมการและเลขานุการ 
 
 

  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดี 
 

  

 สั่ง  ณ  วันที่  1๗ ธันวาคม  25๖4 
   
 
               

                  (นางสาวเตียงค า    เตโช) 
                       ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดพิชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    
 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนวัดพิชัย  ส ำนักงำนเขตบึงกุ่ม  โทร/โทรสำร o๒ ๓77 6160                              .                                                                                       
ที ่ กท ๖711.8/216                            วันที่       16 มิถุนำยน  2564                           .                                          
เร่ือง  ประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย และระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน                                       .                                                                                                             
เรียน  ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ครั้งที่ 1/๒๕๖4 วันที่ 14 มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖4 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพิชัย ได้พิจำรณำมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย ซึ่งประกอบด้วย มำตรฐำนที่  ๑  
คุณภำพของเด็ก มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร และมำตรฐำนที่  3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้น
เด็กเป็นส ำคัญ  ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ซึ่งประกอบด้วย  มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของผู้เรียน  มำตรฐำนที่ ๒ 
กระบวนก ำรบริหำรและกำรจัดกำร  และมำตรฐำนที่ ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ   

เพ่ือให้ประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรยีนวัดพิชัย 
ได้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งส่งผลสู่การพัฒนา 
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด รวมถึงการเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป 

 

          จงึเรียนมำเพื่อขอลงนำมให้ควำมเห็นชอบประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำโรงเรียนวัดพิชัย 

 

 

 
        ( นำงศรินรัตน์  ด ำรงสินศักดิ์ )  
            ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนวัดพิชัย 
 

 

 
ควำมเห็นประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
              
               เห็นชอบ 
  
                      ..................................  
                     (นำยมิตร  เจริญวัลย์) 
ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโรงเรียนวัดพิชัย 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนวัดพิชัย 
เรื่อง  การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
   
 
 โดยที่มีกำรประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร  ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือกำรประกัน 
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๖๑ เพ่ือใช้เป็นหลักในกำรเทียบเคียงส ำหรับ
สถำนศึกษำ หน่วยงำนต้นสังกัด  ในกำรพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลและติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำ ซึ่ งสถำนศึกษำอำจก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำเ พ่ิมเติมนอกเหนือจำกที่
กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศใช้ โดยสะท้อนถึง อัตลักษณ์ จุดเน้นของสถำนศึกษำและนโยบำยของหน่วยงำนต้น
สังกัด 
 โรงเรียนวัดพิชัย จึงก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือ
กำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกำรมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลำกรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชำชนในชุมชน  ให้เหมำะสมและสอดคล้องกัน
เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  กำรประเมินคุณภำพภำยในและเพ่ือรองรับกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกโรงเรียนวัดพิชัย จึงประกำศใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับปฐมวัยและระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี ้
   
 
   ประกำศ ณ วันที่  18 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2564 

 
       

   (นำงศรินรัตน์  ด ำรงสินศักดิ์)  
    ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ โรงเรียนวัดพิชัย 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดพิชัย  เรื่อง การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา  

ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่  18  เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2564 

 
 
มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย 
มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย  พ.ศ.๒๕๖๑  มีจ ำนวน  ๓  มำตรฐำน  ได้แก่ 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

แต่ละมำตรฐำนมีรำยลเอียดดังนี้ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก 

๑.๑ มีกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ 
 ๑.๒ มีกำรพัฒนำด้ำนอำรมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทำงอำรมณ์ได้ 
 ๑.๓ มีกำรพัฒนำกำรด้ำนสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมำชิกท่ีดีของสังคม 
 ๑.๔ มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ  สื่อสำรได้  มีทักษะกำรคิดพ้ืนฐำน  และแสวงหำควำมรู้ได้  
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 ๒.๑. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง  ๔  ด้ำน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
 ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์  
 ๒.๔ จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพ่ือกำรเรียนรู้  อย่ำงปลอดภัย  และเพียงพอ 
 ๒.๕ ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเยนรู้เพ่ือสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์  
 ๒.๖ มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 
 มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
 ๒.๑. จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีกำรพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ 
 ๒.๒ สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข  
 ๒.๓ จัดบรรยำกำศท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย  
 ๒.๔ ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน ำผลประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำรจัด 
                   ประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดพิชัย  เรื่อง การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา  
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่  18 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2564 
 
 
มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มำตรฐำนกำรศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.๒๕๖๑  มีจ ำนวน  ๓  มำตรฐำน  ได้แก่ 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
     ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

แต่ละมำตรฐำนมีรำยลเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
     ๑)  มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  กำรเขียน  กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ 
     ๒)  มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  อภิปรำย  แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
          และแก้ปัญหำ 
     ๓)  มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
     ๔)  มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
     ๖)  มีควำมรู  ทักษะพ้ืนฐำน  และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ๑)  กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
     ๒)  ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
     ๓)  กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
     ๔)  สุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑. กำรมีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
 ๒.๒ มีระบบบริหำรกำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ  
 ๒.๓ ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำน ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
                   ทุกกลุ่มเป้ำหมำย  
 ๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
 ๒.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ  
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 



 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.1  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง  สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 ๓.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
 3.๓  มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
               ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ  และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
               ๓.๕  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนำ  และปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนวัดพิชัย 
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
   
 

  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕   
มำตรำ ๙ (๓)  ได้ก ำหนดกำรจัดระบบโครงสร้ำงและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำให้ยึดหลักที่ส ำคัญข้อหนึ่ง คือมีกำ ร
ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ และจัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับและประเภท  และมำตรำ ๔๘  ให้
หน่วยงำนต้นสังกัด และสถำนศึกษำจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพ
ภำยในเป็นส่วนหนึ่งของของกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรต่อเนื่อง โดยมีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีเสนอต่อ
หน่วยงำนต้นสังกัด  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสำธำรณชน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำน
กำรศึกษำและเพ่ือเป็นกำรรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ฉะนั้น อำศัยควำมในมำตรำ ๙ (๓) แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งช ำติ  พุทธศักรำช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  และ
กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกัน คุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำรเรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย ระดับกำรศึกษำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกำรศึกษำพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖  สิงหำคม  ๒๕๖๑ ก ำหนดให้สถำนศึกษำต้องด ำเนินกำรก ำหนด
มำตรฐำนและค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำนกำรศึกษำ เพ่ือให้บุคคลำกรและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบด ำเนินงำนวำงแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
  โรงเรียนวัดพิชัย จึงขอประกำศค่ำเป้ำหมำยตำมำตรฐำนของสถำนศึกษำ  ระดับปฐมวัยและระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรประชุมคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ครั้งที่ 1/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖4 และกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้
กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนวัดพิชัยมีคุณภำพและมำตรฐำน จึงก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำร
พัฒนำคุณภำพตำมมำตร ฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัยและระดับขั้นพ้ืนฐำนตำมเอกสำรแนบท้ำย
ประกำศนี ้
  
    ประกำศ ณ วันที่  18 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2564 
 
 
         (นำงศรินรัตน์  ด ำรงสินศักดิ์) 
           ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ โรงเรียนวัดพิชัย 



 
 
 
 

ก าหนดค่าเป้าหมายแนบท้าย ประกาศโรงเรียนวัดพิชัย 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4 
 

ระดับปฐมวัย 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา  
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ  
      ตนเองได ้

ดีเลิศ 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ 

๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดีเลิศ 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 

๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ดีเลิศ 

๒.๒  จัดครุให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ 

๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 

๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดีเลิศ 

๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด 
       ประสบการณ ์

ดีเลิศ 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั ดีเลิศ 

๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ 

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 

๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 

๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
       การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 

 
 
 



 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ดีเลิศ 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย     
          แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ดีเลิศ 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษา  
       และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ดีเลิศ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 
       เรียนรู ้

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
       ชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

 



 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ต่อ) 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ต่อ) ดีเลิศ 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

๑. ศึกษำข้อมูลเดิม  ผลกำรประเมินต่ำง ๆ ที่ผ่ำนมำ เพ่ือเป็นข้อมูลฐำนในกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 
๒. กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย แต่ละมำตรฐำนควรก ำหนดเป็น ระดับคุณภำพ  ๕  ระดับ เพ่ือให้สอดคล้อง

กับกำรประเมิน  ดังนี้ 
เกณฑการตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ 
 
 
 
 
 

 
 

๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณาจะก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  หรือ เป็นร้อยละ  
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 

น้อยกว่ำร้อยละ 60.00  ระดับก ำลังพัฒนำ 

ร้อยละ 60.00 – 69.99  ระดับปำนกลำง 

ร้อยละ 70.00 – 79.99  ระดับดี 
ร้อยละ 80.00 – 89.99  ระดับดีเลิศ 

ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป  ระดับยอดเยี่ยม 



รายงานผลการประเมมนคคณภาพผผผเรรยน (NT)
ชชชนประถมศศกษาปปทรท 3 ปปการศศกษา 2564

ฉบชบทรท 1 แบบสรคปรายงานผลการทดสอบของของโรงเรรยน (School01)

สสานชกงานคณะกรรมการการศศกษาขชชนพพชนฐาน กระทรวงศศกษาธมการ

1. ขผอมผลโรงเรรยน

ภาค :

จชงหวชด :

จสานวนนชกเรรยนทรทเขผาสอบทชชงหมด :ศศกษาธมการภาค :

อสาเภอ :
ศศกษาธมการจชงหวชด :

ทรทตชชงโรงเรรยน :
ชพทอโรงเรรยน :รหชสโรงเรรยน : ขนาดโรงเรรยน :

สสานชกงานเขตพพชนทรทการศศกษา :
สชงกชด :

3110012105 ววดพพชวย กลาง
ในเมมอง เขตบบงกกกม กรกงเทพมหานคร

สสานวกการศบกษากรกงเทพมหานคร กรกงเทพมหานคร

สสานวกงานศบกษาธพการภาค 2
กลางสสานวกการศบกษากรกงเทพมหานคร

19 คน(ปกตพ : 19 คน, พพเศษ : 0 คน, Walk-in : 0 คน)

2. คะแนนสอบ NT

ดผาน

คะแนนเฉลรทยรผอยละจสาแนกตามสชงกชด

เขตพพชนทรท จชงหวชด ประเทศสชงกชดศศกษาธมการภาค
โรงเรรยน (N=313) (N=401) (N=998) (N=25,679)(N=313)

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

กลคลมคคณภาพ*

 15.89

 72.36

 22.45

 64.41

 23.00

 56.05

 20.74  21.41

 49.44 68.84

ดผานคณมตศาสตรร (Mathematics)
ดด ดด ดด ดด ดด

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

กลคลมคคณภาพ*

 12.70

 73.02

 19.10

 68.40

 20.37

 61.90

 18.04  20.17

 56.14 71.33

ดผานภาษาไทย (Thai Language)
ดด ดด ดด ดด ดด

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

กลคลมคคณภาพ*

 24.54

 72.69

 38.49

 66.43

 40.40

 58.99

 35.62  38.60

 52.80 70.13

รวม 2 ดผาน
ดด ดด ดด ดด ดด

หมายเหตค : * กลคลมดรมาก หมายถบง คะแนนอยยกใน 10% แรก กลคลมดร หมายถบง คะแนนสยงกวกาหรมอเทกากวบคะแนนเฉลดลย แตกไมกอยยกใน 10% แรก กลคลมพอใชผ หมายถบง คะแนนตสลากวกาคะแนนเฉลดลย
 แตกไมกอยยกใน 10% สกดททาย กลคลมปรชบปรคง หมายถบง คะแนนอยยกใน 10% สกดททาย

3. กราฟเปรรยบเทรยบผลคะแนน NT ของโรงเรรยน เขตพพชนทรท สชงกชด ศศกษาธมการจชงหวชด ศศกษาธมการภาค และประเทศ  

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

ดทานคณพตศาสตรร (Mathematics) ดทานภาษาไทย (Thai Language) รวม 2 ดทาน

โรงเรดยน จวงหววด ศบกษาธพการภาค สวงกวด ประเทศ

4. ตารางแสดงจสานวนและรผอยละนชกเรรยน จสาแนกตามระดชบคคณภาพ

ดผาน

จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ

ดรมาก

จสานวนและรผอยละนชกเรรยน จสาแนกตามระดชบคคณภาพ (ยกเวผนเดดกพมเศษ และ  Walk-in)

ดร พอใชผ ปรชบปรคง

ดผานคณมตศาสตรร (Mathematics) 12  63.15 7  36.84 0  0.00 0  0.00

ดผานภาษาไทย (Thai Language) 11  57.89 8  42.10 0  0.00 0  0.00

รวม 2 ดผาน 11  57.89 8  42.10 0  0.00 0  0.00

หมายเหตก : จสานวนนวกเรดยนทดลเขทาสอบในแตกละดทานอาจมดจสานวนไมกเทกากวบนวกเรดยนทดลเขทาสอบทวทงหมดและอาจไมกเทกากวนทวทง 2 ดทาน เนมลองจากมดผยทเขทาสอบบางคนเขทาสอบเพดยงวพชาใดวพชาหนบลง

1/2School01



รายงานผลการประเมมนคคณภาพผผผเรรยน (NT)
ชชชนประถมศศกษาปปทรท 3 ปปการศศกษา 2564

สสานชกงานคณะกรรมการการศศกษาขชชนพพชนฐาน กระทรวงศศกษาธมการ

ฉบชบทรท 1 แบบสรคปรายงานผลการทดสอบของของโรงเรรยน (School01)
5. คะแนนการประเมมนรายดผานและรายมาตรฐาน

ดรมากดรพอใชผ
ระดชบคคณภาพ

ปรชบปรคง
คะแนน

รผอยละ
ดผาน

ดผานคณมตศาสตรร (Mathematics)  72.36 n

 75.47 จสานวนและพดชคณพต nสาระทรท 1
 73.92 ค 1.1 เขทาใจถบงความหลากหลายของการแสดงจสานวน ระบบจสานวน การดสาเนพนการของจสานวนผลทดลเกพดขบทนจากการดสาเนพนการสมบวตพของการดสาเนพนการและนสาไปใชท nมาตรฐาน

1. ป.3/2 เปรดยบเทดยบและเรดยงลสาดวบจสานวนนวบไมกเกพน 100,000 จากสถานการณรตกาง ๆ  84.21 n

2. ป.3/4 เปรดยบเทดยบเศษสกวนทดลตววเศษเทกากวน โดยทดลตววเศษนทอยกวกาหรมอเทกากวบตววสกวน  44.73 n

3. ป.3/9 แสดงวพธดหาคสาตอบของโจทยรปปญหา 2 ขวทนตอนของจสานวนนวบไมกเกพน 100,000 และ 0  82.37 n

4. ป.3/10 หาผลบวกของเศษสกวนทดลมดตววสกวนเทกากวน และผลบวกไมกเกพน 1 และหาผลลบ ของเศษสกวนทดลมดตววสกวนเทกากวน  65.78 n

5. ป.3/11 แสดงวพธดหาคสาตอบของโจทยรปปญหา การบวกเศษสกวนทดลมดตววสกวนเทกากวนและ ผลบวกไมกเกพน 1 และโจทยรปปญหา การลบเศษสกวนทดลมดตววสกวนเทกากวน  73.68 n

 86.84 ค 1.2 เขทาใจและวพเคราะหรแบบรยป ความสวมพวนธร ฟปงกรชวน ลสาดวบและอนกกรม และนสาไปใชท nมาตรฐาน
1. ป.3/1 ระบกจสานวนทดลหายไปในแบบรยปของ จสานวนทดลเพพลมขบทนหรมอลดลงทด ละเทกา ๆ กวน  86.84 n

 70.21 การววดและเรขาคณพต nสาระทรท 2
 72.85 ค 2.1 เขทาใจพมทนฐานเกดลยวกวบการววด ววดและคาดคะเนขนาดของสพลงทดลตทองการววด และนสาไปใชท nมาตรฐาน

1. ป.3/1 แสดงวพธดหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกดลยวกวบเงพน  69.92 n

2. ป.3/2 แสดงวพธดหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกดลยวกวบเวลา และระยะเวลา  78.94 n

4. ป.3/6 แสดงวพธดหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกดลยวกวบความยาว ทดลมดหนกวยเปปนเซนตพเมตร และมพลลพเมตร เมตรและเซนตพเมตร กพโลเมตรและเมตร  52.63 n

6. ป.3/10 แสดงวพธดหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกดลยวกวบนสทาหนวกทดลมดหนกวยเปปน กพโลกรวมกวบกรวม เมตรพกตวนกวบกพโลกรวม  82.63 n

7. ป.3/13 แสดงวพธดหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกดลยวกวบปรพมาตรและความจกทดลมดหนกวย เปปนลพตรและมพลลพลพตร  84.21 n

 36.84 ค 2.2 เขทาใจและวพเคราะหรรยปเรขาคณพต สมบวตพของรยปเรขาคณพต ความสวมพวนธรระหวกางรยปเรขาคณพต และทฤษฎดบททางเรขาคณพต และนสาไปใชท nมาตรฐาน
1. ป.3/1 ระบกรยปเรขาคณพตสองมพตพทดลมดแกนสมมาตร และจสานวนแกนสมมาตร  36.84 n

 64.91 สถพตพและความนกาจะเปปน nสาระทรท 3
 64.91 ค 3.1 เขทาใจกระบวนการทางสถพตพ และใชทความรยททางสถพตพในกาแกทปปญหา nมาตรฐาน

1. ป.3/1 เขดยนแผนภยมพรยปภาพ และใชทขทอมยลจากแผนภยมพรยปภาพในการหาคสาตอบ ของโจทยรปปญหา  65.78 n

2. ป.3/2 เขดยนตารางทางเดดยวจากขทอมยลทดลเปปนจสานวนนวบ และใชทขทอมยลจากตาราง ทางเดดยวในการหาคสาตอบของโจทยรปปญหา  63.15 n

ดผานภาษาไทย (Thai Language)  73.02 n

 69.29 การอกาน nสาระทรท 1
 69.29 ท 1.1 ใชทกระบวนการอกานสรทางความรยทและความคพดเพมลอนสาไปใชทตวดสพนใจ แกทปปญหาในการดสาเนพนชดวพต และมดนพสวยรวกการอกาน nมาตรฐาน

1. ป.3/2 อธพบายความหมายของคสาและขทอความทดลอกาน  86.84 n

2. ป.3/3 ตวทงคสาถามและตอบคสาถามเชพงเหตกผลเกดลยวกวบเรมลองทดลอกาน  57.89 n

3. ป.3/4 ลสาดวบเหตกการณรและคาดคะเนเหตกการณรจากเรมลองทดลอกาน โดยระบกเหตกผลประกอบ  52.63 n

4. ป.3/5 สรกปความรยทและขทอคพดจากเรมลองทดลอกานเพมลอนสาไปใชทในชดวพตประจสาววน  78.94 n

5. ป.3/7 อกานขทอเขดยนเชพงอธพบายและปฏพบวตพตามคสาสวลงหรมอขทอแนะนสา  63.15 n

6. ป.3/8 อธพบายความหมายของขทอมยลจากแผนภาพ แผนทดล และแผนภยมพ  76.31 n

 85.29 การเขดยน nสาระทรท 2
 85.29 ท 2.1 ใชทกระบวนการเขดยนเขดยนสมลอสาร เขดยนเรดยงความ ยกอความ และเขดยนเรมลองราวในรยปแบบตกาง ๆ เขดยนรายงานขทอมยลสารสนเทศและรายงานการศบกษาคทนควทาอยกางมดประสพทธพภาพ nมาตรฐาน

1. ป.3/2 เขดยนบรรยายเกดลยวกวบสพลงใดสพลงหนบลงไดทอยกางชวดเจน  94.73 n

2. ป.3/4 เขดยนจดหมายลาครย  86.84 n

3. ป.3/5 เขดยนเรมลองตามจพนตนาการ  77.44 n

 31.57 การฟปง การดย และการพยด nสาระทรท 3
 31.57 ท 3.1 สามารถเลมอกฟปงและดยอยกางมดวพจารณญาณ และพยดแสดงความรยท ความคพด และความรยทสบกในโอกาสตกาง ๆ อยกางมดวพจารณญาณและสรทางสรรคร nมาตรฐาน

1. ป.3/2 บอกสาระสสาควญจากการฟปงและการดย  21.05 n

2. ป.3/3 ตวทงคสาถามและตอบคสาถามเกดลยวกวบเรมลองทดลฟปงและดย  42.10 n

 79.31 หลวกการใชทภาษาไทย nสาระทรท 4
 79.31 ท 4.1 เขทาใจธรรมชาตพของภาษาและหลวกภาษาไทย การเปลดลยนแปลงของภาษาและพลวงของภาษา ภยมพปปญญา ทางภาษา และรวกษาภาษาไทยไวทเปปนสมบวตพ ของชาตพ nมาตรฐาน

1. ป.3/1 เขดยนสะกดคสาและบอกความหมายของคสา  86.84 n

2. ป.3/2 ระบกชนพดและหนทาทดลของคสาในประโยค  76.31 n

3. ป.3/4 แตกงประโยคงกาย ๆ  71.05 n

4. ป.3/5 แตกงคสาคลทองจองและคสาขววญ  84.21 n

5. ป.3/6 เลมอกใชทภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถพลนไดทเหมาะสมกวบกาลเทศะ  78.94 n

 72.36 วรรณคดดและวรรณกรรม nสาระทรท 5
 72.36 ท 5.1 เขทาใจและแสดงความคพดเหหน วพจารณรวรรณคดดและวรรณกรรมไทยอยกางเหหนคกณคกา และนสามาประยกกตรใชทในชดวพตจรพง nมาตรฐาน

1. ป.3/1 ระบกขทอคพดทดลไดทจากการอกานวรรณกรรมเพมลอนสาไปใชทในชดวพตประจสาววน  78.94 n

2. ป.3/3 แสดงความคพดเหหนเกดลยวกวบวรรณคดดทดลอกาน  65.78 n

รวม 2 ดผาน  72.69 n

6. เกณฑรการตชดสมนระดชบคคณภาพในแตลละดผาน

ชลวงคะแนนและคะแนนรผอยละในแตลละระดชบคคณภาพ

คะแนน

ระดชบคคณภาพ

รผอยละ คะแนน รผอยละ คะแนน รผอยละ

รวมทชชง 2 ดผานดผานคณมตศาสตรร(รผอยละ) ดผานภาษาไทย(รผอยละ)

67 - 100134 - 20068 - 10068 - 10066 - 100 66 - 100ดดมาก

47.5 - 66.9995 - 133.9949 - 67.9949 - 67.9946 - 65.99 46 - 65.99ดด

28 - 47.4956 - 94.9930 - 48.9930 - 48.9926 - 45.99 26 - 45.99พอใชท

0 - 27.990 - 55.990 - 29.990 - 29.990 - 25.99 0 - 25.99ปรวบปรกง
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รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก  : ผลการตรวจเย่ียม  

 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 
(การตรวจเยีย่มผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) 

การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

 
รหัสสถานศึกษา ๓๑๑๐๐๑๒๑๐๕ โรงเรียนวัดพิชัย 

สังกัดส านักงานเขตบึงกุ่ม 
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  

ระดับการศึกษาท่ีเปิดสอน ช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
 
 
 

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐/๑ หมู่ ๑ ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๔๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๓๗๗ ๖๑๖๐ โทรสาร ๐ ๒๓๗๗ ๖๑๖๐ 
E-mail: watpichail๒๐๑๐@hotmail.com Website: www.wpcs.ac.th 

 
 
 

 
 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน)  



๑ 

 

ตอนท่ี ๑  

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  
 (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔) 

 
๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  

ประเภท จ านวน หมายเหตุ 
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียน   
จ านวนเด็ก   ๔๖  
จ านวนผู้เรียน  ๑๔๕  
๑.๒ ข้อมูลบุคลากร   
ผู้บริหารสถานศึกษา  ๑  
ครูปฐมวัย  ๒  
ครูประถมศึกษา  ๙  
บุคลากรสนับสนุน  ๔  
อื่นๆ แม่ครัว, รปภ.  ๔  
๑.๓ จ านวนห้อง   
ห้องเรียนปฐมวัย ๒  
ห้องเรียนประถมศึกษา ๖  
ห้องปฏิบัติการ ๑๐  
ห้องพยาบาล ๑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

๒. สรุปข้อมูลส าคัญของสถานศึกษา 

ประเภท จ านวน หมายเหตุ 
๒.๑ การศึกษาปฐมวัย      
อัตราส่วน ครู ต่อ เด็ก   ๑ : ๒๓  
อัตราส่วน ห้อง ต่อ เด็ก ๑ : ๒๓  

จ านวนครูครบช้ัน    ครบชั้น    
 ไม่ครบชั้น ในระดบัชั้น อบ.๒ 

 

๒.๒ ระดับประถมศึกษา   
อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๑๖  
อัตราส่วน ห้อง ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๒๔  

จ านวนครู ครบช้ัน    ครบชั้น    
 ไม่ครบชั้น  ในระดบัชั้น...... 

 

๒.๓ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา   

อนุบาลปีท่ี ๒ ๙๗  

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๐๐  
๒.๔ จ านวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง                  
ในปีการศึกษาที่ประเมิน 

 
 

การศึกษาปฐมวัย ๑๗๔  

ระดับประถมศึกษา ๑๗๔  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

๓. ข้อมูลพื้นฐานทีเ่ก่ียวข้อง  
การศึกษาปฐมวัย  

๑. อาหารกลางวัน (ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๒๕ บาท/คน/วัน)  
 ๑.๑ ครบห้าหมู่ 
 ๑.๒ เพียงพอต่อจ านวนเด็ก 
 ๑.๓ สะอาดปลอดภัยไม่ใส่ผงชูรส 
 ๑.๔ มีช้อนส้อมให้กับเด็กครบทุกคนทุกครั้ง 

  ๑.๕ ผู้ประกอบอาหาร (แม่ครัว ผู้ช่วย) ระวังเรือ่งความสะอาด (สวมหมวก ผ้ากันเป้ือน 
                              ระหว่างประกอบอาหาร และแจกอาหาร)  

 ๑.๖ บริเวณห้องครัว เครื่องมือ เครื่องใช้ ฯลฯ มีความสะอาด 
 ๑.๗ บริเวณรับประทานอาหารส าหรับเด็กเพียงพอ สะอาด ปลอดภัย 
  

 ๒. ห้องสุขา อ่างล้างมือ ล้างหน้า แปรงฟัน ส าหรับเด็ก 
 ๒.๑ ขนาดเหมาะสม 
 ๒.๒ เพียงพอ 
 ๒.๓ สะอาด 
 ๒.๔ มีความปลอดภัย 
 ๒.๕ มีผู้ดูแลและท าความสะอาด 
 

 ๓. บริเวณสนามเด็กเล่น (สถานศึกษาไม่มีสนามเด็กเล่น) 
  

 ๔. การจัดการเรียนการสอน 
 ๔.๑ มีส่ือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย 
 ๔.๒ เน้นพัฒนาการ ๔ ด้าน (ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา) 
 

 ๕. การนอนพักผ่อนของเด็ก 
 ๕.๑ สถานท่ีสะอาดปลอดภัย เงียบสงบ 
 ๕.๒ เครื่องนอนสะอาด เพียงพอส าหรับเด็กแต่ละคน 
 ๕.๓ มีผู้ดูแลตลอดเวลาท่ีเด็กนอน 
 
 
 
 
 



๔ 

 

ระดับประถมศึกษา  
๑. อาหารกลางวัน (ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๒๕ บาท/คน/วัน)  

 ๑.๑ ครบห้าหมู่ 
 ๑.๒ เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน 
 ๑.๓ สะอาดปลอดภัยไม่ใส่ผงชูรส 
 ๑.๔ มีช้อนส้อมให้กับผู้เรียนครบทุกคนทุกครั้ง 

  ๑.๕ ผู้ประกอบอาหาร (แม่ครัว ผู้ช่วย) ระวังเรือ่งความสะอาด (สวมหมวก ผ้ากันเป้ือน 
                              ระหว่างประกอบอาหาร และแจกอาหาร)  

 ๑.๖ บริเวณห้องครัว เครื่องมือ เครื่องใช้ ฯลฯ มีความสะอาด 
 ๑.๗ บริเวณรับประทานอาหารส าหรับผู้เรียนเพียงพอ สะอาด ปลอดภัย 
  

 ๒. ห้องสุขา อ่างล้างมือ ล้างหน้า แปรงฟัน ส าหรับผู้เรียน 
 ๒.๑ ขนาดเหมาะสม 
 ๒.๒ เพียงพอ 
 ๒.๓ สะอาด 
 ๒.๔ มีความปลอดภัย 
 ๒.๕ มีผู้ดูแลและท าความสะอาด 
 

 ๓. บริเวณสนามเด็กเล่น (สถานศึกษาไม่มีสนามเด็กเล่น) 
  

 ๔. การจัดการเรียนการสอน 
 ๔.๑ มีส่ือการสอนท่ีเหมาะสมกับวัย 
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

ตอนท่ี ๒ 

สรุปผลประเมินการตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  

จุดเน้น เด็กมีพัฒนาการสมวัยทั้ง ๔ ด้านอย่างมีคุณภาพ 

ได้ผลประเมินระดับ ดี 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีการระบุเปูาหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ) 
  ดี  (๕ ข้อ) 
  

 ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างเป็น
ระบบตามเปูาหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ๓. มีพัฒนาการสมวัยตามเปูาหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ๔. มีการน าผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย 

 ๕. มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยต่อ
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ได้ผลประเมินระดับ ดีมาก  

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
 ดีมาก 

 
• มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงขึ้น 

 ดีเยี่ยม • มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงขึ้น และ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างท่ีดี (Best Practice)  หรือ 
นวัตกรรม (Innovation)  

 
 
 
 
 



๖ 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ ให้สูงขึ้น 
สถานศึกษามีร่องรอยและหลักฐานครบถ้วนตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนด สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษา 

“เด็กมีพัฒนาการสมวัยท้ัง ๔ ด้านอย่างมีคุณภาพ” สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้
โครงการและกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
บรรลุตามเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด มีโครงการ กิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เช่น โครงการ
ค่ายทักษะชีวิต โครงการเรียนเล่นเต็มศักยภาพ โครงการยิ้มใสไหว้สวย เป็นต้น ทุกโครงการเป็นโครงการต่อเนื่อง 
สถานศึกษาด าเนินการทุกปีการศึกษาท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กสูงขึ้น มีแบบบันทึกผลการประเมินรายงาน
เมื่อส้ินสุดโครงการ กิจกรรม มีข้อมูลและหลักฐานแสดงพัฒนาการ ๓ ปีย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) มีการ
เปรียบเทียบผลการพัฒนาการท้ัง ๔ ด้านในรูปแบบแผนภูมิอย่างชัดเจนบรรลุผลตามเปูาหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด มีโครงการยิ้มใสไหว้สวย เป็นการส่งเสริมให้เด็กรู้จักการไหว้ครูท่ีถูกต้อง อ่อนน้อมถ่อมตน ระลึกถึง
พระคุณของคุณครู เด็กสามารถปฏิบัติการไหว้ครูก่อนเข้าสถานศึกษา กิจกรรมคารวะครูหลังกิจกรรมเคารพธงชาติ 
พี่ไหว้น้อง น้องไหว้พี่ เด็กได้รับการเรียนรู้จากส่ือการสอนประเภทหนังสืออิเลคทรอนิคส์ (E-book) เรื่องร่างกาย
ของเรา และเรื่องการรักษาความสะอาดของร่างกาย เด็กช่ืนชอบในส่ือประเภทนี้ ได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่ง
สถานศึกษาได้น านวัตกรรมช้ินนี้เผยแพร่ความรู้ไว้บน Website โรงเรียนวัดพิชัย เป็นต้น มีกิจกรรมการผลิตส่ือ 
การเรียนแบบร่วมมือ โดยเป็นกิจกรรมน าวัสดุเหลือใช้ เช่นกล่องนม ไม้ไอศกรีม เด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ ลงมือปฏิบัติจริง พร้อมสาธิตวิธีใช้ได้ด้วยตนเอง กล้าแสดงออก ช่ืนชมกับผลงานของตนเอง และ
ยอมรับในผลงานของเพื่อน ๆ มีจิตส านึกท่ีดีในการเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือแบ่งปัน มีการพัฒนาด้านสติปัญญา 
ส่ือสารได้ โต้ตอบ และเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม เด็กจะมีช้ินงานท่ีรวบรวมเป็นรูปเล่ม
ตลอดปีการศึกษา สถานศึกษามีการประเมินพัฒนาการเด็กโดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดประเมินผลท่ีเหมาะสมและ
หลากหลาย ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล สรุปผลการพัฒนาเด็กเป็นรายด้าน แสดงแนวโน้มของการ
พัฒนาการท้ัง ๔ ด้านอย่างต่อเนื่อง น าข้อมูลไปวางแผนพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบ ดังนั้นสถานศึกษาควรมีการ
ต้ังเปูาหมายต่อยอดท่ีสูงขึ้น โดยเพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างครูกับผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณภาพของเด็ก
ปฐมวัยให้มากขึ้น อาจเชิญผู้ปกครองมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องอาชีพ การรักษาสุขภาพอนามัย การรักษา
ส่ิงแวดล้อม มารยาท เป็นต้น สถานศึกษาควรวางแผนการพัฒนาท่ียั่งยืนต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาไปสู่ความส าเร็จยิ่งขึ้น 
ตามจุดเน้นของสถานศึกษา คือ เด็กมีพัฒนาการสมวัยทั้ง ๔ ด้านอย่างมีคุณภาพ 
   

 

 

 

 
 
 



๗ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

จุดเน้น พัฒนาหลักสูตรปฐมวัยครอบคลุมพัฒนาการของเด็กทั้ง ๔ ด้าน 

ได้ผลประเมินระดับ ดี      

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา  o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ) 
  ดี  (๕ ข้อ) 

    

 ๒. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ 

 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน  

 ๔. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี
การศึกษาต่อไป 

 ๕. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

   
 

ได้ผลประเมินระดับ ดีมาก   
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

 ดีมาก 
 

• มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงขึ้น 

 ดีเยี่ยม • มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงขึ้น และ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างท่ีดี (Best Practice)  หรือ 
นวัตกรรม (Innovation)  

 
  



๘ 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ ให้สูงขึ้น 
 สถานศึกษามีหลักฐานครบถ้วนตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนด ประเด็นการวางแผนการด าเนินงาน มีการประชุม
ผู้เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครู เป็นต้น เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ปฐมวัย จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ระยะ ๔ ปี) ส่งเสริมครู 
ให้น าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเด็ก เป็นไปตามมาตรฐานและเปูาหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาตรงตามหลักสูตรร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีโครงการต่าง ๆ รองรับการบริหารและ
การจัดการ เช่น โครงการตรวจสอบทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา มีการก ากับ
ติดตาม จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานด้านการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหลักฐานผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาให้สูงขึ้น ๓ ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) อย่างต่อเนื่อง และมีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงขึ้น เพื่อน าผลการประเมินวางแผนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาในปีต่อไป เช่น พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ท้ังนี้ควรมีการระบุให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการคิดวางแผนการพัฒนาหลักสูตรให้ครบทุกขั้นตอน รวมท้ังสรุปประเมินผลจัดท าเป็นสารสนเทศท่ีจะน ามา
พัฒนาให้เป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อน าเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด อีกท้ังเผยแพร่
ให้กับสถานศึกษาใกล้เคียงหรือสถานศึกษาในสังกัดเดียวกันได้รับทราบ เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ต่อไป 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

จุดเน้น ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยทั้ง ๔ ด้านอย่างมีคุณภาพ     

ได้ผลประเมินระดับ ดี      

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายปี

ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ ทุกช้ันปี 
o  ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  
o  พอใช้ (๔ ข้อ) 
  ดี  (๕ ข้อ) 
  

 ๒. ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ไปใช้ในการจัดประสบการณ์โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ์
อย่างเป็นระบบ 

 ๔. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณ์
ของครูอย่างเป็นระบบ 

 ๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลปูอนกลับเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 

   

ได้ผลประเมินระดับ ดีมาก   
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

 ดีมาก 
 

• มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงขึ้น 

 ดีเยี่ยม • มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงขึ้น และ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างท่ีดี (Best Practice)  หรือ 
นวัตกรรม (Innovation)  

 
  



๑๐ 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ ให้สูงขึ้น 
สถานศึกษามีร่องรอยหรือหลักฐานครบถ้วนตามตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ สอดคล้องตามจุดเน้นของสถานศึกษา 

“ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยทั้ง ๔ ด้านอย่างมีคุณภาพ” ซึ่งสามารถด าเนินการได้ตาม
ตัวช้ีวัดท่ีก าหนดมีการพัฒนาต่อเนื่อง ๓ ปีการศึกษา มีการวิเคราะห์มาตรฐานตามหลักสูตรของสถานศึกษา
การศึกษาปฐมวัย เพื่อน าไปจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลายครบพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน มีการวางแผนจัด
โครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด ครูทุกคนมีการน าแผนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ในการจัดประสบการณ์โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เช่น โครงการห้องเรียนในโลกกว้าง ซึ่งครูได้จัดกิจกรรมให้เด็ก
ได้เดินทางเย่ียมชมส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายในบริเวณและนอกบริเวณสถานศึกษา ท าให้เด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ 
เข้ามาเปิดโลกทางความคิด รู้จักสังเกต การเช่ือมโยง ซักถาม ส่วนโครงการค่ายทักษะชีวิต ครูจัดกิจกรรมให้เด็ก
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กสามารถแสดงออกตามศักยภาพของตนเอง โดยเด็กได้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง เช่น การท าอาหาร การซักผ้า การท างานศิลปะ การฝึกชิมรส และการละเล่นไทย เป็นต้น ครู ทุกคนได้
จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทุกปีอย่างต่อเนื่อง มีร่องรอยและหลักฐานแสดงพัฒนาการ ๓ ปีย้อนหลัง
ได้แก่ สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน (อบ.๒, อบ.๓) แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ และ
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของหลักสูตรของสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย ครูทุกคนมี   
แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก ด้วยเครื่องมือท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ บันทึกถ้อยค า แฟูมสะสม
ผลงาน แบบบันทึกหลังสอน พร้อมกับน าผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพ และพัฒนาการเด็ก จัดท างานวิจัยใน
ช้ันเรียนภาคเรียนละ ๑ เรื่อง เพื่อแก้ปัญหาเด็กเป็นรายกรณี ครูทุกคนได้รับการตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบด้วยการนิเทศและสังเกตการสอน ให้ข้อเสนอแนะครู   
ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง ครูได้รับการอบรมโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ท้ังโรงเรียน ผ่านการสอน
แบบ Active Learning การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก และการนิเทศภายในแนวใหม่ตามแนวคิดชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มุ่งสู่มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ครูต้องสรุปรายงานการ
พัฒนาบทเรียนร่วมกัน และน ามาวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู แบบ Active Learning 
ร่วมมือ ร่วมพลัง ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพให้ครูยุคใหม่ต่อไป ส าหรับร่องรอยและหลักฐานท่ีเกี่ยวกับ
แบบอย่างท่ีดี (Best Practice) ได้แก่ กิจกรรมประกวดโครงงาน ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นโครงงานของเด็ก
ระดับช้ันอนุบาล เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะพึงประสงค์ให้แก่เด็กปฐมวัยให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการท า
ผลงาน กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าท า เรียนรู้จากข้อผิดพลาด และน ามาแก้ไขเพื่อให้ไ ด้ผลงานท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
และกิจกรรมวันแห่งความส าเร็จ ส าหรับนวัตกรรม (Innovation) ท่ีเป็นส่ือออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
E-book เรื่อง ร่างกายของเรา และการรักษาความสะอาดของร่างกาย โดยสถานศึกษาได้เผยแพร่ไว้บน Website 
โรงเรียนวัดพิชัยนั้น สถานศึกษาควรวางแผนพัฒนานวัตกรรมประเภทนี้ให้หลากหลายครอบคลุมทุกหน่วย      
การเรียนรู้ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาอื่นทราบและมาศึกษาดูงาน พร้อมให้บันทึกผู้มาขอใช้ส่ือ
และผู้มาศึกษาดูงาน เก็บไว้เป็นหลักฐานในโอกาสต่อไปตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนาไปสู่ความส าเร็จท่ียั่งยื น
ยิ่งขึ้นต่อไป      



๑๑ 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

จุดเน้น พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน สื่อความหมาย ทักษะการคิดค านวณผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ได้ผลประเมินระดับ ดี      

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีการระบุเปูาหมายคุณภาพของผู้เรียน o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ) 
  ดี  (๕ ข้อ) 
   

 ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ตามเปูาหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเปูาหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 ๔. มีการน าผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียน
ด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

 ๕. มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

   
ได้ผลประเมินระดับ ดีมาก  

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
 ดีมาก 

 
• มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงขึ้น 

 ดีเยี่ยม • มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงขึ้น และ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างท่ีดี (Best Practice)  หรือ 
นวัตกรรม (Innovation)  

 
  



๑๒ 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ ให้สูงขึ้น 
สถานศึกษามีข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ครบตามตัวช้ีวัด มีโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน  

ส่ือความหมาย การคิดค านวณ โดยจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
โครงการรักการอ่าน ประกอบด้วยกิจกรรมการอ่านหนังสือ โดยให้ผู้เรียนแต่ละระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ 
ได้อ่านหนังสือหลังกิจกรรมเคารพธงชาติ ๑๕ นาที และช่วงเวลาหลังรับประทานอาหารกลางวันโดยพี่ช่วยน้อง 
เพื่อนช่วยเพื่อน กิจกรรมทดสอบการอ่านประจ าเดือน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีการสอนติว   
O – NET ช่วงเช้า ๗.๐๐ น. – ๘.๓๐น. ในช่ัวโมงเรียนและสอนเสริมทุกวันเสาร์ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียนและการคิดค านวณสูงกว่าเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในระดับเกรด ๓ ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๗๐ สูงกว่าเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด มีคุณลักษณะ     
อันพึงประสงค์ผ่านการประเมินร้อยละ ๑๐๐ สูงกว่าเปูาหมายท่ีก าหนดและผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป สถานศึกษามีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี (เกรด ๓) ขึ้นไปสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
๓ ปีย้อนหลัง (๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) สถานศึกษาควรระบุกระบวนการด าเนินงานของแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 
และนวัตกรรม (Innovation) ตามกระบวนการ PDCA ให้ชัดเจน ควรระบุผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างชัดเจน ระบุ
ความส าเร็จตามเปูาหมายท่ีวางไว้และเป็นท่ียอมรับของหน่วยงานใด เช่น หน่วยงานในระดับเขตพื้นท่ี หรือ
สถานศึกษาอื่นน าไปเป็นแบบอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเน้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียน ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวล้ าเทคโนโลยี 

ได้ผลประเมินระดับ ดี 
 

    ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา  o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ) 
  ดี  (๕ ข้อ) 
   

 ๒. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ 

 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน  

 ๔. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี
การศึกษาต่อไป 

 ๕. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

   
ได้ผลประเมินระดับ ดีมาก   

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
 ดีมาก 

 
• มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงขึ้น 

 ดีเยี่ยม • มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงขึ้น และ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างท่ีดี (Best Practice)  หรือ 
นวัตกรรม (Innovation)  

 
  



๑๔ 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ ให้สูงขึ้น 
 สถานศึกษามีร่องรอยหรือหลักฐานครบถ้วนตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนด ประเด็นการวางแผนการจัดการศึกษา 
โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม      
ในการด าเนินการ เช่น ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเปูาหมาย ก าหนดหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมครูให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ น าความรู้ความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการนิเทศ
ก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงาน มีการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหลักฐานแสดง   
ผลการประเมินระดับคุณภาพดีเลิศ โดยรักษาคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง ๓ ปีการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๒) มีการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดควรท่ีควรพัฒนา มาปรับปรุงเพื่อวางแผนการพัฒนาใน
อนาคต เช่น จัดหาหรือจัดให้มีการพัฒนาส่ือเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา พัฒนาครูและผู้เรียนให้มี
ทักษะความรู้ความสามารถตามทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ท้ังนี้ควรสรุปผลการประเมิน โดยจัดท าเป็นสารสนเทศท่ี
จะน ามาพัฒนาให้เป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) มีคุณภาพมากขึ้น พร้อมท้ังเผยแพร่ให้กับสถานศึกษา
ใกล้เคียงหรือสถานศึกษาในสังกัดเดียวกันต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  

จุดเน้น จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยวิธีจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

ได้ผลประเมินระดับ ดี     

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกช้ันปี o  ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  
o  พอใช้ (๔ ข้อ) 
 ดี  (๕ ข้อ) 
  

 ๒. ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ 

 ๔. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครูอย่างเป็นระบบ 

 ๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลปูอนกลับเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

   
ได้ผลประเมินระดับ  - 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
 ดีมาก 

 
• มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงขึ้น 

 ดีเยี่ยม • มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงขึ้น และ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างท่ีดี (Best Practice)  หรือ 
นวัตกรรม (Innovation)  

 
  



๑๖ 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ ให้สูงขึ้น 
สถานศึกษามีข้อมูลหลักฐานการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครบถ้วนตามตัวช้ีวัด                       

มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ครบท้ัง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในระหว่าง   
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการน าบันทึกหลังสอนมาปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ครูรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ผู้ปกครองทราบอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ครูได้รับการนิเทศ
จากผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้  ( PLC) 
สถานศึกษาควรน าเสนอหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้นของครูในช่วง ๓ ปีการศึกษาในเรื่องการ
จัดการเรียนการสอน หรือรางวัลด้านการจัดการเรียนการสอนและน าเสนอแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงขึ้น 
ในการน าเสนอแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) และนวัตกรรม (Innovation) สถานศึกษาควรน าเสนอกระบวนการ
ด าเนินงานตามข้ันตอน PDCA ให้ชัดเจนและเกิดผลกับผู้เรียนโดยตรงอย่างไรให้ชัดเจน  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
มีข้อสังเกตว่าสถานศึกษาน าเสนอผลงานท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี โครงงานรีไซเคิล และโครงการดนตรีศึกษา 

มีหลักฐานท่ีแสดงถึงกระบวนการด าเนินการแบบบรรยายและด้วยวาจา ซึ่งสถานศึกษาควรแสดงวิธีการด าเนินงาน
ตามกระบวนการ PDCA ให้ชัดเจน  ท้ังนี้ สถานศึกษาควรระบุผู้ริเริ่มและผู้สนับสนุนให้ชัดเจน เช่น ผู้บริหารเป็นผู้
ริเริ่ม หรือครูเป็นผู้ริเริ่ม ผู้บริหารเป็นฝุายสนับสนุน ควรมีการระบุการด าเนินงานในเชิงของการบริหารจัดการ หรือ
การปฏิบัติกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้มีการเผยแพร่ได้ มีการประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่งต้องปรากฏผลต่อ
ผู้เรียนอย่างชัดเจนทุกกรณี โดยผลการประเมินต้องมีท่ีมาตามหลักวิชาการเป็นท่ีน่าเช่ือถือ ต้องสามารถแสดงให้
เห็นถึงแนวทางการรักษาผลการประเมินตามเปูาหมายของโครงการรีไซเคิล หรือตามเปูาหมายของโครงการดนตรี
ศึกษา และสามารถพัฒนาขึ้นตามล าดับอย่างน้อย ๓ ปีต่อเนื่อง รวมท้ังมีการเผยแพร่ผลงานจนเป็นท่ียอมรับจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นแบบอย่างท่ีดี เช่น ได้รับรางวัล หรือสามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่สถานศึกษาอื่น ๆ เป็นต้น  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๑๘ 

 

ค ารับรอง 

 

 คณะผู้ประเมินขอรับรองว่าได้ท าการประเมินผลการตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ซึ่งตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอกบนฐานความโปร่งใส และยุติธรรมทุกประการ ลงนามโดย  
คณะผู้ประเมินดังนี้ 

ต าแหน่ง ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ 

ประธาน 
 
นางอารมย์  ธรรมวิจารณ์ 
 

 

กรรมการ 
 
นายสมพร  เช้ือพันธ์ 
 

 

กรรมการและเลขานุการ 
 
นางณัฐวัลย์  จันทร์พฤกษ์ 
 

 

 
วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


