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          ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข้เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุให้หน่วยงานต้น
สังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาต้อง
ด าเนินอย่างต่อเนื่อง โดยจัดท าการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ให้เสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัดและเสนอต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ระบุให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการ
ตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกป ี
          เอกสารรายงานประจ าปีของสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบด้วยส่วนส าคัญ คือ บทสรุปของผู้บริหาร
สถานศึกษาส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมิน
และแนวทางการพัฒนา และส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
          โรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ที่
มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ฉบับนี้ และหวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป และเป็นฐานข้อมูลในการก าหนด
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพ่ือประโยชน์ใน
การรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ต่อไป 
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บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา 
  

โรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับการเสริมพัฒนาการเด็กตามความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาชาวบ้าน และชุมชนให้มีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาการจัดการศึกษา
อย่างชัดเจน ต่อเนื่อง มีการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียนที่หลากหลาย ให้โอกาสผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกชนิดอย่าง
ทั่วกัน ครูและบุคลากร จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กด้านสติปัญญา ตรงตามหลักสูตร ให้โอกาสเด็ก
ทุกคนได้เข้าถึงประสบการณ์และร่วมปฏิบัติให้มากท่ีสุด สามารถน าประสบการณ์ในการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้และ
ปฏิบัติเมื่ออยู่ร่วมกันในสังคมได้ ครูมีการพัฒนาทักษะการออกแบบแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ
อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน มุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่ 
หลากหลาย มีความม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัยและเร้าความสนใจของเด็กได้ดี 
 
           มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ ซึ่งมีความยืดหยุ่นตามความสามารถและบริบทของเด็ก และความ
ต้องการของชุมชน สถานศึกษามีครูเพียงพอ เหมาะสมต่อขนาดของชั้นเรียน การด าเนินงานโครงการและกิจกรรม 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับความพึงพอใจมากกว่า ร้อยละ 80 ซึ่งเกินกว่าค่าเป้าหมายที่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนา
การศึกษา ระยะ 4 ปี ของโรงเรียน แสดงถึงความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กของคณะครูและผู้ดูแลเด็กทุกคน ครู
ทุกคนมีการผลิตสื่อ อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีสื่อการสอนทั้งแบบสื่อท ามือ และสื่อเทคโนโลยี เพื่อ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน (www.wpcs.ac.th) และช่องยูทูป (YouTube : Watpichai 
school) สถานศึกษามีการติดตามควบคุมการใช้สื่อเทคโนโลยี มีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสะดวกในการเข้าถึง
ข้อมูลแก่นักเรียนและผู้รับบริการภายนอก โดยมีการสื่อสารผ่านระบบเว็บไซต์ของโรงเรียนเรียนในการน าเสนอ
ผลงานนักเรียน บทเรียน ผลการพัฒนารายบุคคล มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง เป็น 
ประจ าทุกภาคเรียน เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
 
           ครูและผู้ปกครอง มีการติดต่อสื่อสารเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กเป็นประจ า ท าให้เด็ก
ได้รับการดูแลพัฒนาการรอบด้าน เด็กได้รับการพัฒนาผ่านประสบการณ์ตรง ด้วยการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง
อย่างทั่วถึง สถานศึกษา มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้สะอาด สดใส มีสีสันจูงใจ ทั้ง
บรรยากาศภายในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบ โดยมีการจัดท าโครงการ Big Cleaning อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
ครั้ง มีการจัดค่ายทักษะชีวิต เพื่อฝึกการลงมือปฏิบัติกิจกรรมสมมติต่างๆ ร่วมกับเพ่ือนักเรียนและรุ่นพ่ีชั้นประถม 
ปีละ 1 ครั้ง เด็กได้รับการประเมินทักษะด้านต่างๆ ผ่านแบบสังเกต แบบประเมินความก้าวหน้า และการสัมภาษณ์
ทั้งตัวเด็กและผู้ปกครอง เพ่ือท าการประเมินพัฒนาการของเด็กร่วมกัน จากนั้นครูจะน าผลการประเมินที่ได้ไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กในแผนการจัดประสบการณ์ครั้งต่อไป 
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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 ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ.2475 เปิดท าการสอนโดย
อาศัยศาลาการเปรียญของวัดพิชัยเป็นตัวโรงเรียน ต่อมามีนักเรียนมากขึ้นเป็นล าดับ จึงได้อาศัยศาลาดินเป็นที่
เรียนอีกห้องหนึ่ง ถึง พ.ศ.2484 นายล้วน บุญสมาน ได้มารับหน้าที่รักษาการแทนครูใหญ่ มีนักเรียนเกือบ 200 คน 
ท่านพระครูฟัก แย้มพิทักษ์ เจ้าคณะหมวดวัดบึงทองหลาง ได้เป็นหัวหน้า พร้อมด้วยนายก าจัด ผาติสุวรรณ อ าเภอ
บางกะปิ ได้ร่วมจัดสร้างขึ้น โดยทุนทรัพย์ของราษฎร์ในอ าเภอนี้บ้าง สร้างขึ้นเป็นตัวโรงเรียน รูปปั้นหยา 2 ชั้น     
มีมุขกลาง หลังคาโรงเรียนมุงด้วยจาก เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2494 ผู้ปกครองนักเรียนกับคณะครู ได้ร่วมบริจาค
เงิน 1,000 บาท ซื้อสังกะสีได้ 400 ฟุต เปลี่ยนด้านหน้าได้ 1 ด้าน หน้ามุขมุงด้วยสังกะสีใช้เรียนได้ เมื่อวันที่ 1 
พฤษภาคม พ.ศ.2490 
 พ.ศ. 2510 ย้ายอาคารเรียนและปรับปรุงใหม่เป็นอาคารเรียนชั้นเดียวยาว 32 เมตร กว้าง 8 เมตร มุข
ยาว 3 เมตร กว้าง 8 เมตร ด้วยเงินบ ารุงท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทย 
 พ.ศ. 2510 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนคร สร้างอาคารเรียนแบบ 017 กรม
สามัญ 2 ชั้น 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง เป็นอาคารเรียน 1 โดยรื้ออาหารเรียนเก่าทรงปั้นหยา สิ้นงบประมาณ 
400,000.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 
 พ.ศ. 2512 มีการต่อเติมชั้นล่างอาคารแบบ 017 เป็นห้องเรียนเพิ่มอีก 4 ห้องรวมเป็น 8 ห้องเรียนจาก
เงินงบประมาณรวมกับเงินบริจาคของประชาชน 
 พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานครก่อสร้างอาคารเรียนแบบกทม.800 ปรับปรุงเป็น
อาคารสูง 4 ชั้น จ านวน 9 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่งแบบสนศ 264 กว้าง 8.70 เมตร ยาว 28.30 เมตร เนื้อที่ 246.21
ตารางเมตร สิ้นเงินงบประมาณ 3,340,000.-บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
 พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมขนาด 10 ที่ พร้อมที่ปัสสาวะชาย และที่ล้างมือ สิ้นงบประมาณ 
274,500.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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 พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณจากส านักการศึกษา สร้างที่ดื่มน้ ามาตรฐาน จ านวน 10 ก๊อก เป็นคอนกรีต
เสริมเหล็กปูกระเบื้อง สิ้นงบประมาณ 33,600.-บาท (สามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 พ.ศ. 2534 ได้รับงบประมาณจากส านักการศึกษา สร้างรั้วโรงเรียนตามแบบ ส.114 พร้อมประตูเหล็ก
บานเลื่อน 3 ชุด แบบ ศอ.67 ยาว 54 เมตร ตอนล่างก่ออิฐฉาบปูน ตอนบนเป็นเหล็กโปร่ง พร้อมทาสี สิ้น
งบประมาณ 117,300.-บาท (หนึ่งแสนหนึงหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) 
 พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณจากส านักการศึกษา สร้างส้วมนักเรียนแบบ ศอ.61 พร้อมที่ปัสสาวะชาย
และท่ีล้างมือ ตามแบบ ศอ.207 จ านวน 10 ที่นั่ง และเทพ้ืนคอนกรีตหน้าอาคาร 1 ความหนา 10 เซนติเมตร 
พ้ืนที่ประมาณ 50 ตารางเมตร สิ้นงบประมาณ 364,000.-บาท (สามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
 พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สนศ.384 เป็นตึก 4 ชั้น 
จ านวน 11 ห้องเรียน 1 ห้องน้ า สิ้นงบประมาณ 10,071,000.- (สิบล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดพิชัย เปิดสอนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสิ้น 
8 ห้องเรียน มีนักเรียน 183 คน ผู้บริหารโรงเรียน 1 คน ข้าราชการครู 10 คน ลูกจ้างประจ าและพนักงานสถานที่ 
4 คน และแม่ครัว 2 คน 
1.3 แผนที่โรงเรียน 
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1.4 วิสัยทัศน ์
พัฒนามาตรฐานการศึกษา ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม น าเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้ 
 

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

1.6 เป้าประสงค์ 
โรงเรียนได้มาตรฐานการศึกษา นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม น าเทคโนโลยีพัฒนาการศึกษา 
 

1.7 อัตลักษณ์ 
ยิ้มใส ไหว้สวย 
 

1.8 เอกลักษณ์ 
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
 

1.9 อาคารสถานที่ 
ล าดับ ประเภท จ านวน 

1 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  1 
2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  1 
3 ห้องดนตรี  1 
5 ห้องนาฏศิลป์  1 
6 อ่ืนๆ  2 

  
1.10 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ล าดับ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน/ชื่อแผล่งเรียนรู้ 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 
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ล าดับ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน/ชื่อแผล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ จ านวนครั้ง/ปี 
9 ห้องศิลปะ 5 
10 ห้องวิทยาศาสตร์ 5 
11   

  
1.11 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ล าดับ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน/ชื่อแผล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ จ านวนครั้ง/ปี 
1 วัดพิชัย 50 
2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 10 
3 คลองแสนแสบ 10 

  
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  

  
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 
รวมเป็น 1,200 คน ชุมชนวัดพิชัย มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 250 ครัวเรือน (ท่ีมา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตาม
ระเบียบกรุงเทพมหานคร) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน ติดกับคลองแสนแสบ บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ
โรงเรียน ได้แก่ บริษัทวัด ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าและมหาวิทยาลัย อาชีพหลักของชุมชน คือรับจ้างและค้าขาย 
คนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ/
รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี โดยประมาณ ต่ ากว่า 150,000บาท จ านวนคนเฉลี่ย 3–4 คน/ครอบครัว 
โรงเรียนวัดพิชัย เป็นสถานศึกษาท่ีอยู่ใกล้กับวัด ศูนย์สาธารณสุข 50 บึงกุ่ม หอสมุดเสรีไทย สวนน้ าบึงกุ่ม ลาน
กีฬาพัฒน์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้มีโอกาสไปใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนได้เป็นอย่างดี โดยวัดพิชัย 
ผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น สมาชิกสภาเขต, สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้การ
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สนับสนุน ช่วยเหลือชุมชนและโรงเรียนในโอกาสต่างๆ ด้วยดีตลอดมา ในด้านข้อจ ากัดของโรงเรียน คือทางเข้า
โรงเรียนที่มีการจราจรแออัด ทางเข้า-ออกล าบาก พ้ืนที่ของโรงเรียนมีจ ากัดไม่สามารถขยายหรือต่อเติมได้  
2) อาชีพ/วุฒิการศึกษา/รายได้ ของผู้ปกครอง 
     2.1) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ  
     มัธยมศึกษาตอนปลาย  
     2.2) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 
     รับจ้างทั่วไป  
     2.3) รายได้ต่อครัวเรือนต่อเดือนโดยประมาณ (บาท) 
     10,001 - 20,000  
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  
  
1.14 ข้อมูลผู้บริหาร 

1. นางสาวเตียงค า เตโช  ผู้อ านวยการโรงเรียน  
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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 

  
     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 

  
 
 

 

6%

69%

25%

แผนภูมิแสดงวุฒกิารศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

อื่นๆ
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     3) สาขาวิชาที่จบของครู/ผู้บริหาร  

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
1. (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา 1 
2. (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย 1 
3. (กศ.บ.) เทคโนโลยีการศึกษา 1 
4. (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 
5. (วท.บ.) ฟิสิกส์ 1 
6. (ค.บ.) ดนตรีศึกษา 1 
7. (ค.บ.) นาฏศิลป์ 1 
8. (ค.บ.) ภาษาไทย 1 
9. (ค.บ.) สังคมศึกษา 2 
10. (ค.บ.) คณิตศาสตร์ 1 
11. (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ 1 

รวม 12 
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1.16 ข้อมูลนักเรียน 
     จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2564 รวม 195 คน  

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 
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ชัน้อนบุาลปีที่ 1

ชัน้อนบุาลปีที่ 2

ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1

ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2

ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3

ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4

ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5

ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6

ตารางแสดงจ านวนนักเรียนโรงเรียนวัดพชัิย  ปีการศึกษา 2563 - 2564

ปีการศกึษา 2564 ปีการศกึษา 2563
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1.17 งบประมาณของสถานศึกษา 
งบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 

เงินงบประมาณ 1,028,050 
เงินนอกงบประมาณ 91,150 
รวม 1,119,200 
 
1.18 ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา 
     ระดับปฐมวัย  
 

โครงสร้างหลักสูตร 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดหมายที่ก าหนดสถานศึกษาควรก าหนดโครงสร้างดังนี้ 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2564 

ช่วงอายุ 3-6 ปีบริบูรณ์ 

สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริม สาระที่ควรเรียนรู้ 

1.ด้านร่างกาย 
2.ด้านอารมณ์ 
3.ด้านสังคม 
4.ด้านสติปัญญา 

1.เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
2.เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 
3.ธรรมชาติรอบตัว 
4.สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 

ระยะเวลาจัดประสบการณ์ต่อปี 180 ชั่วโมง/ป ี

 
ระยะเวลาเรียน 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 1 - 3 ปี
การศึกษาโดยประมาณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กที่เริ่มเข้าสถานศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย  เวลาเรียน
ส าหรับเด็กปฐมวัยขึ้นอยู่กับสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 180 วันต่อ 1 ปีการศึกษา ในแต่ละ
วันจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง โดยสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสถาบัน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
สาระการเรียนรู้รายปี 

             สาระการเรียนรู้ใช้เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทุก
ด้าน ให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรที่ก าหนด ประกอบด้วย ประสบการณ์ส าคัญและสาระที่ควรเรียนรู้ ดังนี้ 
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 1. ประสบการณ์ส าคัญ 

ประสบการณ์ส าคัญเป็นแนวทางส าหรับผู้สอนไปใช้ในการออกแบบการจัดประสบการณ์ ให้เด็กปฐมวัย
เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้ 

1. ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาส
พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาท ในการ
ท ากิจวัตรประจ าวันหรือท ากิจกรรมต่างๆและสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามัย และการรักษา
ความปลอดภัย ดังนี้ 

 1.1.1  การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
1.1.1.1 การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ 
1.1.1.2 การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
1.1.1.3 การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
1.1.1.4 การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานสัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการขว้าง  

                   การจับ การโยน การเตะ 
1.1.1.5 การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ 

1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
1.1.2.1 การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้างจากแท่งไม้ บล็อก 
1.1.2.2 การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
1.1.2.3 การปั้น  
1.1.2.4 การประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วย เศษวัสดุ 
1.1.2.5 การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ 

1.1.3 การรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตัว 
1.1.3.1 การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจ าวัน 

1.1.4 การรักษาความปลอดภัย 
1.1.4.1 การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจ าวัน 
1.1.4.2 การฟังนิทาน เรื่องราว เหตุการณ์ เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
1.1.4.3 การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย 
1.1.4.4 การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่างๆ 

1.1.5  การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกายตนเอง 
1.1.5.1 การเคลื่อนไหวเพ่ือควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ และพ้ืนที่ 
1.1.5.2 การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง 
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1.2 ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจเป็นการสนับสนุนให้เด็กได้แสดงออก
ทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเองที่เหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพาะที่เป็นอัตลักษณ์ ความเป็น
ตัวของตัวเอง มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สุนทรียภาพ ความรู้สึก
ที่ดีต่อตนเอง และความเชื่อมั่นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี 
1.2.1.1 การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 
1.2.1.2 การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
1.2.1.3 การเล่นบทบาทสมมติ 
1.2.1.4 การท ากิจกรรมศิลปะต่างๆ 
1.2.1.5 การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 

1.2.2 การเล่น 
1.2.2.1 การเล่นอิสระ 
1.2.2.2 การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ 
1.2.2.3 การเล่นตามมุมประสบการณ์ 
1.2.2.4 การเล่นนอกห้องเรียน 

1.2.3  คุณธรรม จริยธรรม 
1.2.3.1 การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ 
1.2.3.2 การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
1.2.3.3 การร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 

1.2.4 การแสดงออกทางอารมณ์ 
1.2.4.1 การสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน 
1.2.4.2 การเล่นบทบาทสมมติ 
1.2.4.3 การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
1.2.4.4การร้องเพลง 
1.2.4.5 การท างานศิลปะ 

1.2.5 การมีอัตลักษณ์เฉพาะตนและเชื่อว่าตนเองมีความสามารถ 
1.2.5.1 การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตามความสามารถของตนเอง 

1.2.6 การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
1.2.6.1 การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุข เห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อ่ืนเศร้าหรือเสียใจ และการ

ช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ 
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1.3 ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์
กับบุคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ทางสังคม เช่น การเล่น การ
ท างานกับผู้อ่ืน การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ 
              1.3.1 การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 

1.3.1.1 การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 
1.3.1.2 การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.3.2.1 การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
1.3.2.2 การท างานศิลปะที่ใช้วัสดุหรือสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ าหรือแปรรูปแล้วน ากลับมาใช้ใหม่ 
1.3.2.3 การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 
1.3.2.4 การเลี้ยงสัตว์ 
1.3.2.5 การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน 

1.3.3 การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยและความเป็นไทย 
1.3.3.1 การเล่นบทบาทสมมุติการปฏิบัติตนในความเป็นคนไทย 
1.3.3.2 การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย 
1.3.3.3 การประกอบอาหารไทย 
1.3.3.4 การศึกษานอกสถานที่ 
1.3.3.5 การละเล่นพื้นบ้านของไทย 
 

1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีสวนร่วม และบทบาทสมาชิกของสังคม 
1.3.4.1  การร่วมก าหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
1.3.4.2 การปฏิบัติตนเป็นสมาชิที่ดีของห้องเรียน 
1.3.4.3 การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  
1.3.4.4 การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 
1.3.4.5 การร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 

 1.3.5 การเล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 
1.3.5.1 การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
1.3.5.2 การเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
1.3.5.3 การท าศิลปะแบบร่วมมือ  

1.3.6 การแก้ปัญหาความขัดแย้ง  
1.3.6.1 การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
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1.3.6.2 การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
      1.3.7 การยอมรับในความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 

1.3.7.1 การเล่นหรือ ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 
1.4 ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้ เรียนรู้สิ่งต่างๆ

รอบตัวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บุคคลและสื่อต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือเปิด
โอกาสให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษา จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การคิดเชิงเหตุผล และการคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวและมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
ต่อไป 

1.4.1 การใช้ภาษา 
1.4.1.1 การฟังเสียงต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม 
1.4.1.2 การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า 
1.4.1.3 การฟังเพลง นิทาน ค าคล้องจอง บทร้อยกรงหรือเรื่องราวต่างๆ 
1.4.1.4 การแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ 
1.4.1.5 การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 
1.4.1.6 การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
1.4.1.7 การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น และการกระท าต่างๆ 
1.4.1.8 การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด 
1.4.1.9 การพูดเรียงล าดับเพ่ือใช้ในการสื่อสาร 
1.4.1.10 การอ่านหนังสือภาพ นิทาน หลากหลายประเภท/รูปแบบ 
1.4.1.11 การอ่านอิสระตามล าพัง การอ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ 
1.4.1.12 การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่ถูกต้อง 
1.4.1.13 การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร ค า และข้อความ 
1.4.1.14 การอ่านและชี้ข้อความ โดยกวาดสายตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง 
1.4.1.15 การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน หรือค าคุ้นเคย 
1.4.1.16 การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็นค าผ่านการอ่านหรือเขียนของผู้ใหญ่ 
1.4.1.17 การคาดเดาค า วลี หรือประโยค ที่มีโครงสร้างซ้ าๆกัน จากนิทาน เพลง ค าคล้องจอง 
1.4.1.18 การเล่นเกมทางภาษา 
1.4.1.19 การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง 
1.4.1.20 การเขียนร่วมกันตามโอกาส และการเขียนอิสระ 
1.4.1.21 การเขียนค าที่มีความหมายกับตัวเด็ก/ค าคุ้นเคย 
1.4.1.22 การคิดสะกดค าและเขียนเพ่ือสื่อความหมายด้วยตนเองอย่างอิสระ 
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1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา 
 1.4.2.1 การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ โดย

ใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม 
 1.4.2.2 การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน 
 1.4.2.3 การบอกและแสดงต าแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของสิ่งต่างๆด้วยการกระท า ภาพวาด 

ภาพถ่าย และรูปภาพ 
 1.4.2.4 การเล่นกับสื่อต่างๆที่เป็นทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย 
 1.4.2.5 การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจ าแนกสิ่งต่างๆตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง 
 1.4.2.6 การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์ และการแยกชิ้นส่วน 
 1.4.2.7  การท าซ้ า การต่อเติม และการสร้างแบบรูป 
 1.4.2.8  การนับและแสดงจ านวนของสิ่งต่างๆในชีวิตประจ าวัน 
 1.4.2.9  การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนของสิ่งต่างๆ 
 1.4.2.10  การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ 
 1.4.2.11  การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่งต่างๆ 
 1.4.2.12  การชั่ง ตวง วัดสิ่งต่างๆโดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
 1.4.2.13  การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงล าดับ สิ่งต่างๆ ตามลักษณะความยาว/ความ

สูงน้ าหนัก ปริมาตร 
 1.4.2.14  การบอกและเรียงล าดับกิจกรรมหรือเหตูการณ์ตามช่วงเวลา 
 1.4.2.15  การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
 1.4.2.16  การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระท า 
 1.4.2.17  การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล 
 1.4.2.18  การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
 1.4.2.19  การตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา 
1.4.3 จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 1.4.3.1 การรับรู้ และแสดงความคิดความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น และชิ้นงาน 
 1.4.3.2  การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหว และศิลปะ 
 1.4.3.3  การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่างรูปทรงจากวัสดุที่หลากหลาย 
1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ 
 1.4.4.1 การส ารวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว 
 1.4.4.2  การตั้งค าถามในเรื่องที่สนใจ 
 1.4.4.3  การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่างๆ 
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1.4.4.4 การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูลจากการสืบเสาะหาความรู้ใน
รูปแบบต่างๆและแผนภูมิอย่างง่าย 

 
 
 สาระท่ีควรเรียนรู้ 

สาระที่ควรเรียนรู้ เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กที่น ามาเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดแนวคิด
หลังจากน าสาระการเรียนรู้นั้น ๆ มาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพ่ือให้บรรลุจัดหมายที่ก าหนดไว้ทั้งนี้ ไม่เน้นการ
ท่องจ าเนื้อหา ครูสามารถก าหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย ความต้องการ และความสนใจของเด็ก 
โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ส าคัญ ทั้งนี้ อาจยืดหยุ่นเนื้อหาได้โดยค านึงถึงประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม
ในชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้ 
 2.1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรรู้จักชื่อ นามสกุล รูปร่างหน้าตา รู้จักอวัยวะต่างๆ วิธีระวังรักษา
ร่างกายให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ การระมัดระวังความปลอดภัย
ของตนเองจากผู้อ่ืนและภัยใกล้ตัว รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างปลอดภัย   การรู้จักความเป็นมาของตนเองและ
ครอบครัว การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน การรู้จัก
แสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การก ากับตนเอง การเล่นและท าสิ่งต่างๆด้วยตนเอง
ตามล าพังหรือกับผู้อ่ืน การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การสะท้อนการรับรู้อารมณ์และ
ความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสม การแสดงมารยาทท่ีดี การมี
คุณธรรมจริยธรรม 
 2.2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัว สถานศึกษา 
ชุมชน และบุคคลต่างๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน สถานที่ส าคัญ วันส าคัญ 
อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา แหล่งวัฒนาธรรมในชุมชน สัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทยและการปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย หรือแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอ่ืนๆ 
 2.3 ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้ เกี่ยวกับชื่อ ลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนการรู้จักเกี่ยวกับดิน น้ า ท้องฟ้า สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ แรง และ
พลังงานในชีวิตประจ าวันที่แวดล้อมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรักษาสาธารณสมบัติ 
 2.4 สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพ่ือสื่อความหมายในชีวิตประจ าวัน ความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร น้ าหนัก 
จ านวน ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆรอบตัว เวลา เงิน ประโยชน์ การใช้งาน และ 
การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ การคมนาคม เทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน
อย่างประหยัด ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม 
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1.19 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
     ระดับปฐมวัย  

พัฒนาการด้าน จ านวนที่ประเมิน 
จ านวนของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ควรปรับปรุง 

อนุบาล 1 
1. ร่างกาย 27 27 0 0 
2. สติปัญญา 27 27 0 0 
3. อารมณ์ จิตใจ 27 27 0 0 
4. สังคม 27 27 0 0 
มีความพร้อมในการเรียนระดับอนุบาล 2  จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  
อนุบาล 2 
1. ร่างกาย 22 22 0 0 
2. สติปัญญา 22 22 1 0 
3. อารมณ์ จิตใจ 22 22 0 0 
4. สังคม 22 22 0 0 
มีความพร้อมในการเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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1.20 ผลงานดีเด่น 
ครู  

ล าดับ ชื่อครู  ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1 นางสาวนฤมล แฮนหลุน 
ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนเรียนเครือข่ายที่ 26 
ส านักงานเขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร 

2 นางสาวเมริยา แก้วมะ ครูดีเด่น ระดับปฐมวัย 
โรงเรียนเรียนเครือข่ายที่ 26 
ส านักงานเขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร 

  
1.21 การปฏิบัติที่เป็นเลิศ/การด าเนินการที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ (Best Practices) 

     ชื่อเรื่อง คุณครูยูทูบเบอร์ 

     หลักการและเหตุผล การพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลที่ใช้ชีวิตในโลกออนไลน์เพิ่มมากขึ้น 
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ที่ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลา และสถานที่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลที่ต้องการเตรียมคนให้พร้อมกับศตวรรษท่ี 21 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569) โดยการปรับรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในรูปแบบดิจิทัล ส่งเสริมให้พัฒนาหลักสูตรการเรียน
ออนไลน์ของสถาบันการศึกษา 
     กระบวนการท างาน  

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  



19 

 

4.3 ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมของคลิปวิดีโอ โดยคณะกรรมการ และ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ก่อนน าคลิปวิดีโอไปเผยแพร่ ส าหรับคลิปที่ไม่ผ่านให้น าไปปรับปรุงแก้ไข 

                    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  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
     2.1. แผนการด าเนนิการและกระบวนการพัฒนา  
     สถานศึกษามีร่องรอยและหลักฐานครบถ้วนตามตัวชี้วัดที่ก าหนด สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษา      
“เด็กมีพัฒนาการสมวัยทั้ง ๔ ด้านอย่างมีคุณภาพ” สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้
โครงการและกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
บรรลุตามเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด มีโครงการ กิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง สถานศึกษามี
การประเมินพัฒนาการเด็กโดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดประเมินผลที่เหมาะสมและหลากหลาย ซึ่งสามารถแสดง
ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล สรุปผลการพัฒนาเด็กเป็นรายด้าน แสดงแนวโน้มของการพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านอย่าง
ต่อเนื่อง น าข้อมูลไปวางแผนพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบ ใช้วงจรการบริการงานคุณภาพ PDCA เป็นเครื่องมือใน
การบริหารงาน ทุกโครงการและกิจกรรมที่ก าหนดขึ้น มีการวางแผน (PLAN) การด าเนินงานที่ชัดเจน เปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษา ก าหนดให้มีการด าเนินการ (DO) ตามแผนงานที่ก าหนด 
จัดให้มีระบบตรวจสอบ (Check) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ นิเทศ ประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 
พัฒนางานให้ประสบส าเร็จตามเป้าหมาย และน าผลการประเมินมาปรับปรุง (Action) ค้นหาจุดบกพร่อง ปัญหา
และอุปสรรคต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา หาแนวทางแก้ไขและส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน  
     2.2. ผลการด าเนินงานและการบรรลุผลส าเร็จ  
     สถานศึกษาจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับการเสริมพัฒนาการเด็กตามความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน และชุมชนให้มีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่าง
ชัดเจน ต่อเนื่อง มีการเปรียบเทียบผลการพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านในรูปแบบแผนภูมิอย่างชัดเจนบรรลุผลตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด มีการจัดประสบการณ์แก่เด็กท่ีหลากหลาย ให้โอกาสเด็กเข้าร่วมกิจกรรมทุกชนิด
อย่างทั่วกัน ครูและบุคลากร จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กด้านสติปัญญา ตรงตามหลักสูตร
สถานศึกษา ให้โอกาสเด็กทุกคนได้เข้าถึงประสบการณ์และร่วมปฏิบัติให้มากที่สุด สามารถน าประสบการณ์ในการ
เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติเมื่ออยู่ร่วมกันในสังคมได้ ครูมีการพัฒนาทักษะการออกแบบแผนการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน มุม
ประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและเร้าความสนใจของเด็กได้ดี  
     2.3. แหล่งข้อมูล หลักฐานอ้างอิง  
     กิจกรรม/โครงการ/บันทึกต่างๆ กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านร่างกาย กิจกรรมห้องเรียนสู่โลกกว้าง วัด คลอง
และตลาดชุมชน วัดพิชัย กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านอารมณ์จิตใจ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริม
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ศักยภาพด้านสังคม - กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ผลงานนักเรียน กิจกรรมเงินทองของมีค่า 
กิจกรรมยิ้มใสไหว้สวย กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านสติปัญญา กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน  
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
     3.1. จุดเด่น  
     เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส เด็กปฐมวัยมีความพร้อมในการเรียนระดับท่ีสูงขึ้น เด็กรู้หน้าที่ ปฏิบัติตามกติกาของ
ห้องเรียน มีน้ าใจต่อกัน สามารถอยู่ร่วมกันได้ เมื่อท ากิจกรรมต่างๆ ทั้งในชั้นเรียนและภาคสนาม มีโครงการยิ้มใส
ไหว้สวย เป็นการส่งเสริมให้เด็กรู้จักการไหว้ครูที่ถูกต้อง อ่อนน้อมถ่อมตน ระลึกถึงพระคุณของคุณครู เด็กสามารถ
ปฏิบัติการไหว้ครูก่อนเข้าสถานศึกษา กิจกรรมคารวะครูหลังกิจกรรมเคารพธงชาติ พ่ีไหว้น้อง น้องไหว้พ่ี มี
กิจกรรมการผลิตสื่อการเรียนแบบร่วมมือ โดยเป็นกิจกรรมน าวัสดุเหลือใช้ เช่นกล่องนม ไม้ไอศกรีม เด็กได้เรียนรู้
ผ่านกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ลงมือปฏิบัติจริง พร้อมสาธิตวิธีใช้ได้ด้วยตนเอง กล้าแสดงออก ชื่นชมกับผลงานของ
ตนเอง และยอมรับในผลงานของเพ่ือน ๆ มีจิตส านึกท่ีดีในการเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือแบ่งปัน มีการพัฒนาด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้ โต้ตอบ และเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างเหมาะสม เด็กปฐมวัยมีความพร้อมใน
การเรียนระดับที่สูงขึ้น มีความเฉลียวฉลาดในการแก้ไขปัญหา  
     3.2. จุดที่ควรพัฒนา  
     - เพ่ิมกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างครูกับผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณภาพของเด็กปฐมวัยให้มากข้ึน - ควร
ส่งเสริมให้มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านให้มากข้ึน  
     3.3. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ข้อเสนอแนะ)  
     - สถานศึกษาควรวางแผนการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาไปสู่ความส าเร็จยิ่งขึ้น ตามจุดเน้นของ
สถานศึกษา คือ เด็กมีพัฒนาการสมวัยทั้ง ๔ ด้านอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด มีความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษา - 
สถานศึกษามีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน โครงการและกิจกรรมเสริมในการพัฒนา
เด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
     2.1. แผนการด าเนนิการและกระบวนการพัฒนา  
     สถานศึกษามีการประชุมผู้เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครู 
เป็นต้น เพ่ือพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (ระยะ ๔ ปี) ส่งเสริมครู ให้น าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเด็ก เป็นไปตาม
มาตรฐานและเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด มีการจัดครูผู้สอนและบุคลากร ร่วมกันดูแลเด็กอย่างทั่วถึง โดยมี
อัตราส่วน ครู ๑ ต่อ เด็ก ๒๐ คน และมีพ่ีเลี้ยงเด็กดูแลเด็กห้องละ ๑ คนมีการจัดท าโครงการและกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนทั้งการพัฒนาครูผ่านการอบรม 
และมีการนิเทศการสอน และนิเทศชั้นเรียน(ออนไลน์) แบบกัลยาณมิตร โดยการตั้งกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) 
สถานศึกษามีการจัดพ้ืนที่แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในชั้นเรียน และบริเวณโดยรอบโรงเรียน มีการผลิตสื่อ สื่อแบบ
ออนไลน์ อย่างน้อย ภาคเรียนละ ๒ ชิ้น เน้นสื่อที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้อย่างเหมาะสม มีการจัดสรร
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งบประมาณและโครงการสนับสนุนการผลิตสื่อ อย่างต่อเนื่อง สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด
ประสบการณ์แก่เด็ก เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบ On School Line มีโครงการต่าง ๆ รองรับการบริหาร
และการจัดการ เช่น โครงการตรวจสอบทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา เป็นต้น  
     2.2. ผลการด าเนินงานและการบรรลุผลส าเร็จ  
     สถานศึกษามีแผนการจัดประสบการณ์ มีความยืดหยุ่นตามความสามารถและบริบทของเด็ก และความ
ต้องการของชุมชน มีครูเพียงพอ เหมาะสมต่อขนาดของชั้นเรียน มีการนิเทศการสอนและนิเทศชั้นเรียน ครูทุกคน
มีการผลิตสื่อ อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีสื่อการสอนทั้งแบบสื่อท ามือ และสื่อเทคโนโลยี เพื่อ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน (www.wpcs.ac.th) ช่องยูทูป (YouTube : 
www.youtube.com/c/WatpichaiSchool) และเพจเฟสบุ๊คโรงเรียน (www.facebook.com/watpichai) 
สถานศึกษามีการติดตามควบคุมการใช้สื่อเทคโนโลยี มีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลแก่
นักเรียนและผู้รับบริการภายนอกการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมีการสื่อสารผ่านระบบเว็บไซต์ของโรงเรียน 
ช่องทางสื่อสารออนไลน์ เช่น แอพลิเคชัน Line และ Facebook ในการน าสนอผลงานเด็ก บทเรียน ผลการพัฒนา
รายบุคคล ต่อผู้ปกครอง เป็นประจ าทุกภาคเรียน เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย โดยมี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง และ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ผู้ให้การสนับสนุนการพัฒนาเด็ก ท าให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถ  
     2.3. แหล่งข้อมูล หลักฐานอ้างอิง  
     กิจกรรม/โครงการ/บันทึกต่างๆ โครงการทบทวนหลักสูตร หลักสูตรปฐมวัยปีการศึกษา 2563 แผนจัด
ประสบการณ์ แบบบันทึกพัฒนาการเป็นรายบุคคล โครงการเรียนเล่น เต็มศักยภาพ โครงการแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน กิจกรรมหนูน้อยนันทนาการ การอบรมบุคลากร การนิเทศภายใน ค าสั่งการจัดชั้นเรียน ปี 2564 
โครงการบริหารความเสี่ยง โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ การประชุมผู้ปกครอง/การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
ประกาศมาตรฐาน วิสัยทัศน์ สารสนเทศ การประชุมผู้ปกครอง/การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา แผน
ยุทธศาสตร์4 ปี แผนการพัฒนาการศึกษารายปี การประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
     3.1. จุดเด่น  
     สถานศึกษามีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
บริบทของท้องถิ่น รูมีความอ่อนโยน ดูแลเด็กอย่างทั่วถึง เข้าใจความต้องการของเด็ก ครูมีทักษะในการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย มีการใช้สื่อประกอบการสอนหลายแบบ และเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ท าให้ครูรักเด็ก และ
เด็กรักครู ครูมีความสามารถในการผลิตสื่อข้ึนเป็นนวตกรรม และน าความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่เพ่ือนครูในสถานศึกษา
อ่ืนๆได้ สื่อเทคโนโลยีที่บุคลากรในสถานศึกษาร่วมกันผลิต สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น เว็บไซต์ ยูทูบ เฟสบุ้ค และ
แอพลิเคชันไลน์ แม้จะมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ผู้ปกครองและเด็กสามารถ
เข้าถึงข้อมูลของสถานศึกษาได้อย่างรวดเร็วและง่ายในการค้นหาผลการเรียน เนื้อหาการสอน จากอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศของตนเองได้ ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน มีความสนิทสนมรักใคร่กลมเกลียว ชุมชน
ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอย่างเต็มก าลัง เช่น การสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ 
ในโอกาสต่างๆ ที่จัดกิจกรรมให้แก่เด็ก  
     3.2. จุดที่ควรพัฒนา  
     สถานศึกษาควรมีการอบรมพัฒนาบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ที่มีส่วนร่วมในการดูแลเด็ก ในด้านทักษะการ
เลี้ยงดูและการพัฒนาเด็กเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกปี ควรเพิ่มกิจกรรมที่ให้เด็กได้ปฏิบัติร่วมกับครู หรือกิจกรรม
ร่วมกับเพื่อนให้หลากหลายมากข้ึน เพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคม  
     3.3. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ข้อเสนอแนะ)  
     สถานศึกษาควรพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ทั้งนี้ควรมีการระบุให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการคิดวาง
แผนการพัฒนาหลักสูตรให้ครบทุกขั้นตอน รวมทั้งสรุปประเมินผลจัดท าเป็นสารสนเทศที่จะน ามาพัฒนาให้เป็น
แบบอย่างที่ดี (Best Practice) มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อน าเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด อีกท้ังเผยแพร่ให้กับ
สถานศึกษาใกล้เคียงหรือสถานศึกษาในสังกัดเดียวกันได้รับทราบ เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป  

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
     2.1. แผนการด าเนนิการและกระบวนการพัฒนา  
     สถานศึกษามีร่องรอยหรือหลักฐานครบถ้วนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ สอดคล้องตามจุดเน้นของสถานศึกษา 
“ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยทั้ง ๔ ด้านอย่างมีคุณภาพ” ซึ่งสามารถด าเนินการได้ตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนดมีการพัฒนาต่อเนื่อง มีการวิเคราะห์มาตรฐานตามหลักสูตรของสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย เพื่อ
น าไปจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายครบพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน มีการวางแผนจัดโครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ไปใช้ในการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยให้เด็กมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ครูจัดกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กสามารถแสดงออก
ตามศักยภาพของตนเอง โดยเด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เช่น การท าอาหาร การซักผ้า การท างานศิลปะ การฝึก
ชิมรส และการละเล่นไทย เป็นต้น ครู ทุกคนได้จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทุกปีอย่างต่อเนื่อง  
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     2.2. ผลการด าเนินงานและการบรรลุผลส าเร็จ  
     ครูและผู้ปกครอง มีการติดต่อสื่อสารเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กเป็นประจ า ท าให้เด็กได้รับ
การดูแลพัฒนาการรอบด้าน เด็กได้รับการพัฒนาผ่านประสบการณ์ตรง ด้วยการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองอย่าง
ทั่วถึง สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้สะอาด สดใส มีสีสันจูงใจ ทั้ง
บรรยากาศภายในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบ ครูทุกคนมี แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย 
เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ บันทึกถ้อยค า แฟ้มสะสมผลงาน แบบบันทึกหลังสอน พร้อมกับน าผลการประเมิน
ไปพัฒนาคุณภาพ และพัฒนาการเด็ก จัดท างานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ ๑ เรื่อง เพ่ือแก้ปัญหาเด็กเป็นราย
กรณี ครูทุกคนได้รับการตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบด้วย
การนิเทศและสังเกตการสอน ให้ข้อเสนอแนะครูในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง ครูได้รับการอบรม
โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ผ่านการสอนแบบ Active Learning การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
และการนิเทศภายในแนวใหม่ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มุ่งสู่มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ครูต้องสรุปรายงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน และน ามาวางแผนในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครู แบบ Active Learning ร่วมมือ ร่วมพลัง ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพให้ครูยุคใหม่
ต่อไป  
     2.3. แหล่งข้อมูล หลักฐานอ้างอิง  
     กิจกรรม/โครงการ/แบบบันทึกต่างๆ แบบศึกษานักเรียนรายบุคคล แผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนด้านอารมณ์ กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ นักเรียนด้านสังคม กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้าน
สติปัญญา กิจกรรมหนูน้อยนันทนาการ นิเทศห้องเรียน แบบศึกษานักเรียนรายบุคคล การประชุมผู้ปกครอง การ
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  



26 

 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
     3.1. จุดเด่น  
     สถานศึกษามีโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนปฐมวัย โดยความร่วมมือของพ่อแม่ครอบครัว ชุมชน 
และ ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมปรึกษาหารือ เพ่ือวางกรอบเป้าหมายในการพัฒนาเด็ก ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
สถานศึกษามีการเชิญผู้ปกครองที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน มาให้ความรู้แก่เด็ก เช่น การท าอาหาร การ
ประดิษฐ์ของเล่น และ การปฏิบัติตนในงานวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ เด็กมีความม่ันใจในตนเอง กล้าคิด กล้าท าใน
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข สื่อการเรียนรู้ที่สถานศึกษาผลิตไว้ สามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่า 
เหมาะสมกับจ านวนของเด็ก การประเมินเด็ก อ้างอิงตามสภาพจริง มีการให้ค าแนะน าในการพัฒนาจุดบกพร่อง
เป็นรายบุคคลร่วมกับผู้ปกครอง  
     3.2. จุดที่ควรพัฒนา  
     สถานศึกษาควรเพิ่มพ้ืนที่อิสระ ส าหรับการละเล่นของเด็กในยามว่าง เพ่ือให้เด็กได้ฝึกการดูแลตนเอง การอยู่
ร่วมกันในสังคม เพ่ือให้เกิดความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการเล่น  
     3.3. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ข้อเสนอแนะ)  
     - สถานศึกษาปลูกฝังคุณลักษณะพึงประสงค์ให้แก่เด็กปฐมวัยให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการท าผลงาน กล้า
แสดงออก กล้าคิด กล้าท า เรียนรู้จากข้อผิดพลาด และน ามาแก้ไขเพ่ือให้ได้ผลงานที่ดีมีประสิทธิภาพ - นวัตกรรม 
(Innovation) ที่เป็นสื่อออนไลน์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน โดยสถานศึกษาได้เผยแพร่ไว้บน เว็บไซต์โรงเรียนวัด
พิชัยนั้น สถานศึกษาควรวางแผนพัฒนานวัตกรรมประเภทนี้ให้หลากหลายครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ และ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาอ่ืนทราบและมาศึกษาดูงาน พร้อมให้บันทึกผู้มาขอใช้สื่อและผู้มาศึกษาดู
งาน เก็บไว้เป็นหลักฐานในโอกาสต่อไปตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนาไปสู่ความส าเร็จที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไป  
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 

สรุปภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
1.1. มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ดีเลิศ 
1.2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ 
1.3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ดีเลิศ 
1.4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
2.1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ดีเลิศ 
2.2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ 
2.3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
2.4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ดีเลิศ 
2.5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
2.6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
3.1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กที่มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ 
3.2. สร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 
3.3. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
3.4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 
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ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 
สรุปผลผลการประเมิน 
เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง ร่า
เริงแจ่มใส เด็กมีความพร้อมในการเรียนระดับที่สูงขึ้น รู้หน้าที่ ปฏิบัติตามกติกาของห้องเรียน มีน้ าใจต่อกัน 
สามารถอยู่ร่วมกันได้ เมื่อท ากิจกรรมต่างๆ ทั้งในชั้นเรียนและภาคสนาม เด็กเรียนรู้ที่จะรับฟังกติกา และปฏิบัติได้
ร้อยละ 90 ส าหรับเด็กที่ไม่เข้าใจกติกา ครูจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาของเด็กแต่ละคน เพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจ
และตระหนักถึงกฎ กติกา มารยาท ในการอยู่ร่วมกันในสังคม มีความพร้อมในการเรียนระดับท่ีสูงขึ้น มีความ 
เฉลียวฉลาดในการแก้ไขปัญหา  
 
มีการน าภูมิปัญญาชาวบ้าน และผู้มีความสามารถในชุมชน มาให้ความรู้แก่เด็ก ครูมีความอ่อนโยน ดูแลเด็กอย่าง
ทั่วถึง เข้าใจความต้องการของเด็ก ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการใช้สื่อประกอบการสอน
หลายแบบ และเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ท าให้เด็กไม่กลัวครู ครูมีความสามารถในการผลิตสื่อข้ึนเป็นนวตกรรม 
และน าความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่เพ่ือนครูในสถานศึกษาอ่ืนๆได้ สื่อเทคโนโลยีที่บุคลากรในสถานศึกษาร่วมกันผลิต 
สามารถเข้าถงึได้ง่าย เช่น เว็บไซต์ ยูทูป เพจ และ เฟสบุ้ค แม้จะมีการระบาดของโรค แต่ผู้ปกครองและเด็ก
สามารถเข้าถึงข้อมูลของสถานศึกษาได้อย่างรวดเร็วและง่ายในการค้นหาผลการเรียน เนื้อหาการสอน จากอุปกรณ์
สื่อสารของตนเอง ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน มีความสนิทสนมรักใคร่กลมเกลียว ผู้ปกครองและชุมชนให้
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอย่างเต็มก าลัง เช่นการสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ใน 
โอกาสต่างๆ ที่จัดกิจกรรมให้แก่เด็ก 
 
โรงเรียนมีโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนปฐมวัย โดยความร่วมมือของพ่อแม่ครอบครัว ชุมชน และ 
ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมปรึกษาหารือ เพื่อวางกรอบเป้าหมายในการพัฒนาเด็ก ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โรงเรียนมี
การเชิญผู้ปกครองที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน มาให้ความรู้แก่เด็ก เช่น การท าอาหาร การประดิษฐ์ของ
เล่น และ การปฏิบัติตนในงานวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ เด็กมีความมั่นใจในตนเอง กล้าคิด กล้าท า ในกิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข สื่อการเรียนรู้ที่สถานศึกษาผลิตไว้ สามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่า เหมาะสมกับ
จ านวนของเด็ก การประเมินเด็ก อ้างอิงตามสภาพจริง มีการให้ค าแนะน าในการพัฒนาจุดบกพร่องเป็นรายบุคคล
ร่วมกับผู้ปกครอง 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
- ส่งเสริมให้มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านให้มากขึ้น เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพเด็ก 
จากปราชญ์ชาวบ้านหลากหลายด้าน 
- ส่งเสริมการอบรมพัฒนาบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ที่มีส่วนร่วมในการดูแลเด็ก ในด้านทักษะการเลี้ยงดูและการ
พัฒนาเด็กเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกปี ควรเพิ่มกิจกรรมที่ให้เด็กได้ปฏิบัติร่วมกับครู หรือกิจกรรมร่วมกับเพ่ือนให้
หลากหลายมากขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม และเข้าบทบาทหน้าที่ของตนในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
- ควรเพิ่มพ้ืนที่อิสระ ส าหรับการละเล่นของเด็กในยามว่าง เพื่อให้เด็กได้ฝึกการดูแลตนเอง การอยู่ร่วมกันในสังคม 
เพ่ือให้เกิดความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการเล่น 
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ความต้องการและการช่วยเหลือ 
การสรรหาครูแนะแนว หรือ นักจิตวิทยา มาช่วยในการพัฒนาเด็ก เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักวางเป้าหมายในชีวิต และสอน
เด็กให้หาวิธีการศึกษาหาความรู้ไปสู่เป้าหมายของตนเอง 
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ภาคผนวก 
  

- ค าสั่ง แต่งตั้งคระกรรมการการประกันคุณภาพภายใน 
- ประกาศมาตรฐานและค่าเป้าหมายของโรงเรียน 
- บันทึกเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของกรรมการสถานศึกษา 
- ค าสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
- ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
- หลักฐานการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ผลการจัดการของสถานศึกษาต่อผู้เกี่ยวข้อง 
- เอกสารอื่นๆ และเอกสารที่สนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายใน  



 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวัดพิชัย 
ที ่      / 2564 

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

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

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

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

 1.1 นางสาวเตียงค า    เตโช       ผู้อ านวยการสถานศึกษา         ประธาน 
          1.๒ 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 มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย พ.ศ.2564  ประกอบด้วย 
  มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของเด็ก 
  1. นางสาวเมรยิา            แก้วมะ  ครูผู้ช่วย ประธาน 
  ๒. นางสาววันด ี      โปร่งสุข  พ่ีเลี้ยง  กรรมการ 
  ๓. นางสาวจรูณ       ทองศร ี  พ่ีเลี้ยง  กรรมการและเลขานุการ 
 ประเด็นพิจารณา 
 

 ๑.1 มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้    
มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 

  1. นางสาวเมริยา            แก้วมะ  ครูผู้ช่วย ประธาน 
  ๒. นางวันด ี            โปร่งสุข  พ่ีเลี้ยง  กรรมการ 
  ๓. นางสาวจรูณ       ทองศร ี  พ่ีเลี้ยง  กรรมการและเลขานุการ  
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  ๑.๒ มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้  ประกอบด้วย 
  1. นางสาวเมริยา            แก้วมะ  ครูผู้ช่วย ประธาน 
  ๒. นางวันด ี                 โปร่งสุข  พ่ีเลี้ยง  กรรมการ 
  ๓. นางสาวจรูณ       ทองศร ี  พ่ีเลี้ยง  กรรมการและเลขานุการ  
 

  ๑.๓ มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม  ประกอบด้วย 
  1. นางสาวเมริยา            แก้วมะ  ครผูู้ช่วย ประธาน 
  ๒. นางวันด ี                 โปร่งสุข  พ่ีเลี้ยง  กรรมการ 
  ๓. นางสาวจรูณ       ทองศร ี  พ่ีเลี้ยง  กรรมการและเลขานุการ  
 

  ๑.๔ มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำนและแสวงหำควำมรู้ได้  
ประกอบด้วย 

  1. นางสาวเมริยา            แก้วมะ  ครูผู้ช่วย ประธาน 
  ๒. นางวันด ี                  โปร่งสุข  พ่ีเลี้ยง  กรรมการ 
  ๓. นางสาวจรูณ         ทองศร ี  พ่ีเลี้ยง  กรรมการและเลขานุการ  
 

 มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  1. นางสาววัลลยา    แสงชื่น  ครูผู้ช่วย ประธาน 
  ๒. นางสาวจรูณ       ทองศร ี  พ่ีเลี้ยง  กรรมการ 
  ๓. นางวันด ี      โปร่งสุข  พ่ีเลี้ยง  กรรมการและเลขานุการ 
 ประเด็นพิจารณา 
 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
ประกอบด้วย 

1. นางสาววัลลยา     แสงชื่น  ครูผู้ช่วย ประธาน 
๒. นางสาวจรูณ       ทองศร ี  พ่ีเลี้ยง  กรรมการ 
๓. นางวันด ี   โปร่งสุข  พ่ีเลี้ยง  กรรมการและเลขานุการ 
 

2.2 จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน ประกอบด้วย 
   1. นางสาววัลลยา      แสงชื่น  ครูผู้ช่วย ประธาน 
   ๒. นางสาวจรูณ       ทองศร ี  พ่ีเลี้ยง  กรรมการ 
   ๓. นางวันด ี      โปร่งสุข  พ่ีเลี้ยง  กรรมการและเลขานุการ 
 

   2.3 ส่งเสริมให้ครูมีช ำนำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ ประกอบด้วย 
    1. นางสาววัลลยา     แสงชื่น  ครูผู้ช่วย ประธาน 
    ๒. นางสาวจรูณ       ทองศร ี  พ่ีเลี้ยง  กรรมการ 
    ๓. นางวันด ี      โปร่งสุข  พ่ีเลี้ยง  กรรมการและเลขานุการ   
 

   2.4 จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงปลอดภัย และเพียงพอ  ประกอบด้วย 
    1. นางสาววัลลยา         แสงชื่น  ครูผู้ช่วย ประธาน 
    ๒. นางสาวจรูณ       ทองศร ี  พ่ีเลี้ยง  กรรมการ  
    ๓. นางวันด ี   โปร่งสุข  พ่ีเลี้ยง  กรรมการและเลขานุการ  
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               2.5 ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์

ประกอบด้วย 
 1. นางสาววัลลยา     แสงชื่น  ครูผู้ช่วย ประธาน 
 ๒. นางสาวจรูณ       ทองศร ี  พ่ีเลี้ยง  กรรมการ 
 ๓. นางวันด ี   โปร่งสุข  พ่ีเลี้ยง  กรรมการและเลขานุการ   
   

  2.6 มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 
 1. นางสาววัลลยา            แสงชื่น   ครูผู้ช่วย ประธาน 
               ๒. นางสาวจรูณ              ทองศรี พ่ีเลี้ยง    กรรมการ 
               ๓. นางวันดี                   โปร่งสุข พ่ีเลี้ยง    กรรมการและเลขานุการ   
  
 มำตรฐำนที่ ๓  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ         
  1. นางสาวอัณณ์ชญาณ์   ไชยวงค์     ครูผู้ช่วย   ประธาน 
  ๒. นางสาวจรูณ            ทองศรี     พ่ีเลี้ยง           กรรมการ 
  ๓. นางวันดี                โปร่งสุข     พ่ีเลี้ยง           กรรมการและเลขานุการ  
ประเด็นพิจารณา 
 

 3.1 จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กที่มีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ  
ประกอบด้วย 
                 1. นางสาวอัณณ์ชญาณ์    ไชยวงค ์      ครผูู้ช่วย      ประธาน 
                 ๒. นางสาวจรณู             ทองศร ี       พ่ีเลี้ยง        กรรมการ 
                 ๓. นางวันดี                  โปร่งสุข       พ่ีเลีย้ง        กรรมการและเลขานุการ    
 

 3.๒  สร้ำงโอกำสให้เด็กได้ประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมุข ประกอบด้วย 
                 1. นางสาวอัณณ์ชญาณ์    ไชยวงค์       ครผูู้ช่วย          ประธาน 
                 ๒. นางสาวจรณู             ทองศรี         พ่ีเลี้ยง           กรรมการ 
                 ๓. นางวันดี                  โปร่งสุข        พ่ีเลี้ยง           กรรมการและเลขานุการ          
                        

 3.๓  จัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย 
ประกอบด้วย 
                 1. นางสาวอัณณ์ชญาณ์    ไชยวงค์       ครผูู้ช่วย          ประธาน 
                 ๒. นางสาวจรณู             ทองศรี         พ่ีเลี้ยง           กรรมการ 
                 ๓. นางวันดี                  โปร่งสุข        พ่ีเลี้ยง           กรรมการและเลขานุการ          
                        

 3.๔  ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริง และน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไป
ปรับปรุง ประกอบด้วย 
                 1. นางสาวอัณณ์ชญาณ์    ไชยวงค์       ครผูู้ช่วย          ประธาน 
                 ๒. นางสาวจรณู             ทองศรี         พ่ีเลี้ยง           กรรมการ 
                 ๓. นางวันดี                  โปร่งสุข        พ่ีเลี้ยง           กรรมการและเลขานุการ          
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    ๒.2  คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี มีหน้ำที่ 

 ๒.2.๑ รวบรวมข้อมูลการจัดท ารายงานประจ าปีตามแบบตัวอย่างในหนังสือแนวทางการเขียน 
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา 

  ๒.2.๒  จัดพิมพ์รายงานตามระบบออนไลน์ ส่งส านักการศึกษาภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖5 
ประกอบด้วย 
                   1. นางสาวเมริยา    แก้วมะ   ครูผู้ช่วย  ประธาน 
                             2. นางสาววัลลยา   แสงชื่น   ครูผู้ช่วย  กรรมการ     

          3. นางสาวจรูณ      ทองศรี            พ่ีเลี้ยง             กรรมการ 
                             4. นางวันดี           โปร่งสุข          พ่ีเลี้ยง             กรรมการ 
                             ๕. นางสาวอัณณ์ชญาณ์   ไชยวงค์    ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

 
 

  ทั้งนี ้ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดี 
 

  

 สั่ง  ณ  วันที่  10 พฤษภาคม  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 
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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


