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คำนำ 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕        
มาตรา ๙ (๓) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สำคัญ  ข้อหนึ่ง คือ มี
การกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดย
มาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) จึงได้ดำเนินการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
สำหรับดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นในระดับสถานศึกษา โดยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนา
คาร) ขอขอบคุณ คณะทำงานกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการดำเนินงานใช้มาตรฐาน
การศึกษาเพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนต่อไป 
 

                                                                     โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) 
                                                                       ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๕ 
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สารบัญ 
 

 เรื่อง                  หน้า 
 คำนำ           ก 
 สารบัญ           ข-ค 
 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  
  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                ๑ 

 ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน         16 
  ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป         16 
  ๑.๒ แนวทางการจัดการศึกษา       17 
  ๑.๓ ข้อมูลบุคลากร        19 
  ๑.4 ข้อมูลนักเรียน        25 
   1.5 การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล  28 

1.6 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ 30 
  ๑.7 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา      31 
  ๑.8 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา     33 
  1.9 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 38 

1.10 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 39 
  ๑.11 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   41 
  ๑.12 รางวัลที่โรงเรียนได้รับ       45 
  ๑.13 ข้อมูลอาคารสถานที่       47 
  1.๑4 ข้อมูลงบประมาณ        48 

๑.๑5 สภาพชุมชนโดยรวม       49 
  ๑.16 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกของสถานศึกษา   50 
  ๑.๑7 ผลการประเมินคุณภาพภายใน      51 
 ตอนที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    53  
  ๒.๑ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
  ๒.๒ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๒.๓ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     
 ตอนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ    70     
  ๓.๑ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
  ๓.๒ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๓.๓ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
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    สารบัญ(ต่อ) 
 

 เรื่อง                  หน้า 

ตอนที่ ๔ สรุปผลการพัฒนาและการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม     75 
  ๔.๑ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
  ๔.๒ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๔.๓ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     
 ภาคผนวก                   76 

- ผลการประเมินภายนอกรอบสาม 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการปรเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
- ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
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บทสรุปของผู้บริหาร 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒  

 
๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
  โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 300 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว  
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 โทรศัพท์ 0-2178-2334  
โทรสาร 0-2738-8491 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันนักเรียน 
จำนวน 70๔ คน แบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 40๒ คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
จำนวน 302 คน มีผู ้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน ข้าราชการครู จำนวน 3๒ คน พนักงานราชการ       
จำนวน 1 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 11 คน ครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 คน ธุรการโรงเรียน จำนวน 1 คน แม่บ้าน 
จำนวน 3 คน และนักการภารโรง จำนวน 2 คน  
 
๒. โรงเรียนประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
O มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวม  
1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง     
              2.1 วิธีการพัฒนา 
 1. โรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วิเคราะห์บริบทของโรงเรียน จากผู้มี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชุน 

2. โรงเรียนได้ยึดหลักโดยใช้ระบบบริหารจัดการคุณภาพ และระบบการนิเทศเป็นตัวขับเคลื่อน
ให้เกิดคุณภาพตามวงจรเดมมิ่ง PDCA ด้วยการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของโรงเรียน ในการ
บริหารจัดการ  
 3. นักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน และมีความสามารถในการสื่อสารรู้  และนักเรียน ป.1 ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบการอ่านในระดับดี มากกว่า ร้อยละ 80 
 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด  
 5. นักเรียนทุกคนจัดทำโครงงานคุณธรรม และร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
 6. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพตามโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นักเรียน และจัดกิจกรรม 
Active learning เพ่ือส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุกชั้นเรียน 
 8. ครูจัดหาและจัดทำสื่อ ใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนการสอน 
 9. ครปูระเมินนักเรียนจากสภาพจริงและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนเพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนา
ตนเอง 
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 10. ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
 11. ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองทั้งในแบบอบรมทางไกลรูปแบบออนไลน์ และเข้ารับการ
อบรมพัฒนาด้วยตนเอง และนำความรู้มาจัดทำแผนการเรียนรู้ สื ่อการเรียนการสอน และเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลผู้เรียน 

12.  มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีพร้อมใช้งาน และมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน 

13.  จัดให้มีครูครบชั้น สอนตรงวิชาเอก  
14.  จัดให้มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง ไม่มีอัตราความเสี่ยงการติดสิ่ง 

เสพติด และไม่มีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน  
 15. ผู้บริหารมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับชุมชน มีการแสวงหาความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรจาก
ชุมชน ระดมทรัพยากรมาพัฒนาโรงเรียนโดยได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ครูเกษียณ
หน่วยงานบริษัทต่าง ๆ ให้การสนับสนุน  มีงบประมาณหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง 

2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
2. แผนปฏิบัติการประจำปี 
3. ผลการประเมินนิเทศการสอน 
4. คำสั่งครูเข้าอบรมสัมมนาและรายงานการอบรม  
5. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน 
6. รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ  
7. หลักสูตรสถานศึกษา  
8. แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
9. สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการศึกษา 
10. ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ 

1) รางวัล OBEC Awards สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

2) รางวัล OBEC Awards รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3) รางวัล OBEC Awards ครูผู้สอน ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4) สถานศึกษาท่ีมีรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จเป็น 
แบบอย่างที่ดีได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับดี ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
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    3.1 จุดเด่น 
 1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จิตอาสา 
 2. ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
 4. การบริหารจัดการศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
 5. ครูนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลผู้เรียน 
    3.2 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
 2. การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของนักเรียน 
 3. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนแบบ Active Learning 

4. เพิ่มการติดตั้งเทคโนโลยีที่จําเป็นในห้องเรียนต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
5. การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน และนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ 
    3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพ 
 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น พัฒนาการสอน STEM 
พัฒนาการสอนแบบโครงงาน 
 2. พัฒนาครูภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
อย่างเข้มข้น 
 3. จัดทำแผนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ   
        ๔. ติดตั้งเทคโนโลยีที่จําเป็นในห้องเรียนต่าง ๆ 
       ๕. พัฒนาครูจัดทํางานวิจัยในชั ้นเรียน และการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ 
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง     
              2.1 วิธีการพัฒนา 
                    โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน 2 ด้าน ได้แก่   
                    ๒.๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะความรู้ตามมาตฐานการศึกษาชาติ 
๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ และ

มีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๓  
๒. นักเรียนทุกคนมีการผ่านการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนตามหลักสูตร 

และมีนักเรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านการประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป  
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๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
การเรียนรู้ตนเอง  

๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง  

๕. น ักเร ียนร ้อยละ ๘๐ มีความสามารถด้านทักษะการส ื ่อสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวันได้ตามมาตรฐานที่กำหนด  

๖. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
และมีวิจารณญาณตามระดับการศึกษา  

๗. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย รักการเรียน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

๘. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข ั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ของนักเร ียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๓ และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้  

๙. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข ั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ของนักเร ียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๓  

๑๐. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ด้าน
ความสามารถทางภาษาและด้านการคิดคำนวณ เพ่ิมข้ึนจากฐานเดิมปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๓  

๑๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ ๑๐๐ อ่านออกเขียนได้  
๑๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๖ ร้อยละ ๑๐๐ อ่านคล่อง เขียนคล่อง อ่าน รู้เรื่อง

และสื่อสารได้  
๑๓. เด็กพิเศษเรียนร่วมร้อยละ ๘๐ ผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการศึกษา

เฉพาะบุคคล และได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  
๑๔. นักเรียนกลุ่มที่ต้องการคุ้มครอง และช่วยเหลือเป็นพิเศษ ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการ

คุ้มครองช่วยเหลือ และเยียวยาในรูปแบบที่หลากหลาย  
๑๕. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้เรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  
๑๖. อัตรานักเรียนออกเรียนกลางคันลดลง  
สถานศึกษาเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิด

คำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ มีความรู ้ และทักษะพื้นฐานในการสร้าง
นวัตกรรม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม
ปลอดภัย และการมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 256๔ 
กำหนดโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน เขียน 
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และการคำนวณ ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในที่เหมาะสม เช่น สวนเศรษฐกิจพอเพียง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีสากล ห้องนาฏศิลป์ ห้องนวดแผนโบราณ มีสื่อ
ด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผู้เรียนตามวัย สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้กำหนด
เป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 2 ปีย้อนหลัง เป็นเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนให้พัฒนาสูงขึ้น  

๒.๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑. กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

สถานศึกษให้นักเรียนทุกคนได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และนักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพดีขึ้นไป  

 ๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีคุณลักษะตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต  

 ๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความสุข ปลอดภัย เมื่ออยู่ในโรงเรียน มีคุณลักษณะเป็นคน
เก่งดีและมีความสุข  

๔. นักเรียนร้อยละ ๙๐ เป็นผู ้มีส ุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีน้ำหนัก ส่วนสูงและ
สมรรถภาพทางด้านร่างกายผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

๕. เด็กพิเศษเรียนร่วมร้อยละ ๘๐ ผ่านเกณฑ์พัฒนาสมรรถภาพตามแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล และได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  

๖. นักเร ียนที ่ม ีความสามารถพิเศษทุกคนได้ร ับการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรีและศิลปะ 

๗. นักเรียนกลุ่มที่ต้องการคุ้มครอง และช่วยเหลือเป็นพิเศษ ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการ
คุ้มครองช่วยเหลือ และเยียวยาในรูปแบบที่หลากลาย  

๘. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้เรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  
๙. อัตรานักเรียนออกเรียนกลางคันลดลง  
๑๐. ส่งเสริมนักเรียนใหมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม

จิตสำนึกความเป็นไทยในสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ  

๑๑. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา อาเซียนศึกษา การ
ป้องกันทุจริต การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  

    สถานศึกษามุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที ่ดี เป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด ให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม 

  ผู้เรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ชุมชน วัด
กิ่งแก้ว องค์หลวงปู่เผือก เห็นคุณค่าของความเป็นไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การนวดแผนไทย นาฏศิลป์ไทย 
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และดนตรีไทย เช่น ระนาด ซออู้ ซอด้วง จะเข้ ขิม เพ่ืออนุรักษ์ความเป็นไทยและฝึกซ้อมในการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ และจัดกิจกรรมวิชาการตามวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันวิทยาศาสตร์ วันไหว้ครู วันแม่
แห่งชาติ วันปิยมหาราช การจัดศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโดยจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สยามโอ
เชี่ยนเวิลด์ กรุงเทพมหานคร และบ้านนาครูธานี จังหวัดปทุมธานี เรียนรู้วิถีชาวบ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) 
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อยู่อย่างพอเพียง สถานศึกษาเน้นการพัฒนาด้าน
คุณธรรม  จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เช่น การจัดกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์ สวมใส่ชุดธรรมจารีทุก
วันพระ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในวันสำคัญต่าง ๆ จัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมกับวัย เช่น 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ พัฒนาคุณธรรม
ผู้เรียนตามหลักสูตร  จัดให้มีการสอบธรรมศึกษา เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย  ซื่อสัตย์  รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ มี
ระบบการแนะแนว ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การดูแลสุขภาวะจิต  นำภูมิปัญญาท้องถิ่น นวดแผนโบราณ 
มาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน  
             2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

๒.2.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 สถานศึกษาได้ตั ้งคณะกรรมการประเมินภายในของสถานศึกษาขึ ้นและรวบรวมข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้านต่าง ๆ ตามแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนทุกคน (7๐๔ คน) ของ
สถานศึกษาแล้วนำมาประเมินตามเกณฑ์ของสถานศึกษา พบว่า  
 ๑. ผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยเฉลี่ยทุกคน ทุกระดับชั้น พบว่า 
กลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กลุ ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สถานศึกษาตั้งค่าเป้าหมายผู้เรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนรู้เฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป ส่วนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สถานศึกษาตั้งค่าเป้าหมาย
ผู้เรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สถานศึกษาตั้งค่าเป้าหมายผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลการ
เรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป พบว่า ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ มีผลสัมฤทธิ์
สูงกว่าค่าเป้าหมายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 ๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๓ ร้อยละ ๓ ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการงานอาชี พ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ   
 ๓. ผลการประเมินด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 7๐๔ คน พบว่า มีผลการทดสอบในระดับดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๔ 
และ ๘๓.๔๔ ตามลำดับ  
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 ๔. ผลการประเมินการมีความรู้และมีทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 7๐๔ คน พบว่า มีผลการ
ทดสอบในระดับด ีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 9๒.๕๔ และ 8๕.๗6 ตามลำดับ 
 ๕. ผลการประเมินด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 7๐๔ คน พบว่า มีผลการทดสอบในระดับดี 
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 93.๕๓ และ 8๐.7๙ ตามลำดับ 
 ๖. ผลการประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 704 คน พบว่า มีผลการทดสอบในระดับดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๓ และ 
๘๔.๔๔ ตามลำดับ   
 ๗. ผลการประเมินด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 704 คน พบว่า มีผลการทดสอบในระดับดี 
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๕ และ ๘๑.๑๓ ตามลำดับ 
 ๘. ผลการประเมินด้านทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
รักการเรียน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 
704 คน พบว่า มีผลการทดสอบในระดับดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๑.2๙ และ ๘๒.๑๒ ตามลำดับ 
 ๙. ผลการประเมินระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 พบว่า กลุ ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ได้คะแนนเฉลี่ย 4๖.๐6 คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓๓.๘๕ 
คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้คะแนนเฉลี่ย ๓๒.๑๗ คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไดค้ะแนนเฉลี่ย ๓๒.๓๔ คะแนน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีคะแนน
เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 256๓ ร้อยละ ๖.๓๘  
 ๑๐. ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย ๔๕.๙๕ คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย ๒๑.๒๔ 
คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ย ๒๘.๖๘ คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ย ๒๕.๘๓ คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 256๓ ร้อยละ ๔.๑๗ และร้อยละ ๐.๖๗ 
ตามลำดับ  
 ๑๑. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู ้เร ียน (Reading Test : RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ด้านการอ่านออกเสียง มีคะแนนเฉลี่ย ๗๔.๘๘ คะแนน ด้านการอ่านรู้เรื่อง มีคะแนนเฉลี่ย 
๘๙.๖๙ คะแนน รวม ๒ ด้าน มีคะแนนเฉลี่ย ๘๒.๒๘ คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ๑๐.๙ คะแนน 
และมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๙  
 ๑๒. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test 
: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) มีคะแนนเฉลี่ย ๖๘.๗๗ คะแนน ด้านภาษาไทย 
(Thai Language) มีคะแนนเฉลี่ย ๗๑.๘๑ คะแนน รวม ๒ ด้าน มีคะแนนเฉลี่ย ๗๐.๒๙ คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าระดับประเทศ ๑๗.๔๙ คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมจากปีการศึกษา ๒๕๖๓ ร้อยละ ๓๘.๕๗   
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 ๑๓. ผลการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ และ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๖ อ่านคล่อง เขียนคล่อง อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้  
 ๑๔. เด็กพิเศษเรียนร่วมทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
และได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  
 ๑๕. นักเรียนกลุ่มที่ต้องการคุ้มครอง และช่วยเหลือเป็นพิเศษทุกคนได้รับการส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ  
 ๑๖. นักเรียนกลุ่มที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นพิเศษ ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการ
คุ้มครองช่วยเหลือและเหยียวยาในรูปที่หลากหลาย เช่น ทุนการศึกษา เครื่องแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน อาหาร
กลางวัน การเยี่ยมบ้านนักเรียน  
 ๑๗. นักเรียนที่จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที 6 และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับการศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้นทุกคน คิดเป็นร้อยละร้อย  
 ๑๘. อัตรานักเรียนออกกลางคัน คิดเป็นร้อยละ ๐ 
                    2.2.2. ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ระดับคุณภาพดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๗ และร้อยละ ๘๓.๐๕ ตามลำดับ  
 ๒. ผลการประเมินคุณลักษณะตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๗ และร้อยละ ๙๐.๗๓ ตามลำดับ 
 ๓. นักเรียนมีความสุข ปลอดภัย เมื่ออยู่ในโรงเรียนภายใต้มาตรการ Sandbox Safety Zone 
in School เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19 ในสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
 ๔. ข้อภาวะทุพโภชนาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๑-๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๕๔   
  ๕. การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล-IEP สำหรับเด็กพิเศษ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ  
 ๖. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริม เช่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารกับครูชาวต่างชาติ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับประเทศ 
ดนตรีไทย ดนตรีสากล และศิลปะ 
 ๗. นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ เช่น การนวดแผนไทย การทำขนม
เทียน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย สืบสานการ
เล่นดนตรีไทย ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญของไทย เช่น การแห่เทียนเข้าพรรษา การทำบุญ
ตักบาตรในวันพระ และฟังธรรมเทศนา และร่วมกิจกรรมสวดมนต์  
 ๘. โรงเรียนมีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ เช่น ลาว พม่า เป็นโรงเรียนรวมมีนักเรียนชาย 
หญิง ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาที่ ๑-๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างของความหลากหลาย เชื้อชาติ เพศ และวัย  



ห น้ า  | ๙ 
 

 

                                             
 

 ๙. นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายแข็งแรง เติบโตสมวัยและจิตสังคมที่ดี อยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข    
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
    3.1 จุดเด่น 
  ๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์ ร่วมกิจกรรมสวมชุดขาวทำบุญตัก
บาตรทุกวันพระอย่างพร้อมเพรียง เป็นนักเรียนที่ดีของสถานศึกษา เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รู้จักดูแลพ่อแม่ ผู้ปกครองเวลาเจ็บป่วย มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีความ
ใฝ่รู้ ค้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน และใช้เทคโนโลยีผ่านประสบการณ์ตรงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้ 
ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดและปรับตัวเข้ากับสังคมได้ด ี 
  ๒. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรยีน
โดยใช้ข้อมูลฐาน 2 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การจัดการเรียนรู้ แบบ Active learning เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้
พัฒนาเต็มศักยภาพ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquriry Process) ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสอนแบบอภิปราย (Discussion Method) ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อช่วยแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง  มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม เช่น 
ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรีไทย ดนตรีสากล ห้องภาษาอังกฤษ ห้องจริยธรรม สวน
สมุนไพร สวนเศรษฐกิจพอเพียง ห้องเรียนรู้ STEM มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยผ่านระบบเครือข่าย ผู้เรียนมี
สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข   
             3.2 จุดที่ควรพัฒนา   

1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น ร้อยละ ๓ 
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา  

2) พัฒนากิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน การคำนวณ สำหรับนักเรียนเรียนร่วม (เด็กพิการ) โดย
เปรียบเทียบความก้าวหน้าและการพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล   

3) พัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทยสำหรับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-3 ให้สูงขึ้น ร้อยละ ๓ จากปีการศึกษาที่ผ่านมา  

4) พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสื่อสารภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖  

5) พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร ทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพ 

1) พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื ่อสาร และการคิดคำนวณ  สูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

2) พัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา สูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด  
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3) พัฒนาให้ผู้ เร ียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีว ิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคดิเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ ในระดับดีเยี่ยม   

4) พัฒนาให้ผู ้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนำไปใช้และเผยแพร่ในที่
สาธารณะได้  

5) พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  

6) พัฒนาให้ผู้เรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

7) พัฒนาให้ผู้เรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา จากพื้นฐานเดิมใน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ 

8)  พัฒนาให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ
เจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกติกา  

9) พัฒนาให้ผู ้เรียน ดูแลรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  
 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
             2.1 วิธีการพัฒนา 
   ในกลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) การ
ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาตามบริบทของสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลฐานในการบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางการกระจายอำนาจ โดยมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามหลักธรร
มาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวง การบริหารจัดการได้
ตามมาตรฐานการศึกษา สามารถเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔ (การประเมิน SAR ภายใต้
สถานการณ์ COVID-1๙) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผลการประเมินมาตรฐานที่ 
๑ คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้ระดับคุณภาพดี มีระบบนิเทศ กำกับ ติดตาม ให้มีการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการและสังคม สถานศึกษามีการจัดระดมทุน ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ ประสานความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ชุมชนและผู้ปกครอง เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา   
  กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
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  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ทางวิชการ พัฒนาระบบสารสนเทศทุกระบบภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๐  ศึกษาและรวบรวมแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ส่งเสริมให้วิทยากรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  

สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน “โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู ่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการศึกษา ส่งเสริม
ความก้าวหน้าด้านวิชาการ เทคโนโลยี ดนตรีและการกีฬา รู้ค่าสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่ความเป็นเลิศ” จัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา จัดกิจกรรมเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและมี
ค่านิยมที่พึงประสงค์ บริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจ และหลักธรรมมาภิบาล ให้ความเสมอ
ภาคทางการศึกษาและเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายและเพียงพอ มุ่งส่งเสริมพัฒนาผู ้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มี
สมรรถนะทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ตระหนักถึงคุณค่าความเป็นไทย 
รักและภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น เข้าใจหลักประชาธิปไตย ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสื่อสารและ
เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ ให้บริการทางด้านการศึกษา พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้ผู้รับบริการ จัดให้มีระบบตรวจสอบ นิเทศ ติดตามและพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ จัดสภาพแวดล้อม
ที่ดี มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเอ้ือต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน  

ในการดำเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เชื่อมโยงกับการดำเนินชีวิตจริง จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 
2563 ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ส่งผลต่อผู้เรียน 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพและบริบทของโรงเรียน  

โดยประเมินภาพสำเร็จคือ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนกำหนดชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น สนองตามความมุ่งหมายของหลักสูตร ตามนโยบาย
ของต้นสังกัดและกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
อย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
ปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีการนิเทศภายใน นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน 
ปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการ
วางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารวิชาการ พัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึง
การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความ
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ต้องการและจัดให้มีช ุมชนการเรียนรู ้ทางว ิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเร ียนรู ้ของผู ้ เร ียนจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียนและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนอย่างเหมาะสม  
             2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

5) แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
6) แผนปฏิบัติการประจำปี 
7) ผลการประเมินนิเทศการสอน 
8) คำสั่งครูเข้าอบรมสัมมนาและรายงานการอบรม  
9) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน 
10)รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
11)รายงานโครงการ  
12)หลักสูตรสถานศึกษา  
13)แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
14) รายงานการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงของฝ่ายอาคารสถานที่   
15) สรุปแบบสอบถามคำพึงพอใจในการจัดการศึกษา 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
   3.1 จุดเด่น 
     ๑. สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา มีผลผลิตโดดเด่นด้านดนตรีและกีฬา และมีผลการพัฒนาตามจุดเน้น จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาในด้านชุมชนดี ดนตรีเด่น  
  ๒. สถานศึกษาบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาด้านบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษามีคุณภาพระดับดีมาก  

๓. สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษามีคุณภาพระดับดีมาก 

๔. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดมาตรฐาน
มอบหมายผู้รับผิดชอบ จัดทำแผนงานรองรับ จัดระบบบริหารและสารสนเทศเพื่อความคล่องตัว ดำเนินงานตาม
แผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลตามระเบียบ นำผลไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีกว่าเดิม  

๕. ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน 
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 
     ๖. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการ
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ประจำปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัด
การศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
            3.2 จุดที่ควรพัฒนา   

1) พัฒนาระบบสารสนเทศให้หลากหลาย ทันสมัย รวดเร็ว เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  
2) ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากข้ึน  
3) จัดระดมทุนทรัพย์เพ่ือปรับปรุงแหล่งเรียนรู้วิชาการภายในโรงเรียน  

            3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพ 
1) โครงการจัดหาทุนและสวัสดิการเพื่อการศึกษา  
2) โครงการจัดแหล่งเรียนรู้ภายใน 8 กลุ่มสาระ   
3) โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4) โครงการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนที่

เหมาะสมทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคการศึกษา 4.0  
 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 2.1 วิธีการพัฒนา 
       สถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
อย่างหลากหลาย มุ ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning) ให้ผู ้เรียนผ่าน
กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและยั่งยืน ตามมาตรฐานและตัวชี้วั ดของหลักสูตรสถานศึกษา 
ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
นำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อการสอน มีนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
เพื่อให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้และเรียนร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) นำข้อมูลมาร่วม
พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผนการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้ างรายวิชา หน่วยการเรียน 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด ครูใช้สื่อจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
                โดยมีประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้ ครู
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ให้ผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมสำหรับผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนเรียนรวม) ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงความคิดเห็น แสดงออก สามารถสรุปองค์ความรู้นำเสนอผลงาน 
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และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ครูใช้สื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับครู ผู้เรียนรักการเรียนรู้ กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกัน
ออกแบบการวัดผลประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีขั้นตอนใช้เครื่องมือ วิธีการวัดประเมินผล
ที่เหมาะสม พร้อมทั้งนผลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู ้ของผู้เรียน ครูผู ้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู ้และ
ประสบการณ์ (PLC) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และนำไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1. สรุปผลการตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้ ที่ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้  
 2. สรุปผลการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้  
 3. รายงานการดำเนินกิจกรรม 
 4. ผลงาน ชิ้นงานของผู้เรียน 
 5. สรุปผลงานผู้เรียนที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้  
 6. รายงานการดำเนินงานกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่   
 7. เครื่องมือการวัด ประเมินผลผู้เรียน  
 8. บันทึกการประชุมกลุ่มสาระ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู (PLC) 
 ๙. รายงานการติดตาม การนิเทศภายใน  
 ๑๐. รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
 3.1 จุดเด่น 
       ๑) ประสิทธิภาพการดำเนินการของสถานศึกษา สถานศึกษามีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
และประเมินการจัดการเรียนรู้ของทุกคนอย่างสม่ำเสมอ และมีการประเมินแบบวัด แบบทดสอบทุกภาคเรียน ด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
        ๒) ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริง ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณาณ  การ
คิดอย่างสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การให้ความร่วมมือ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดกาเรียนการรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริงและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้  มีวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นตามหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือสร้างอาชีพให้แก่ผู้เรียนและนำไปพัฒนาตนเอง  
          3.2 จุดที่ควรพัฒนา   

1) ครูผู้สอนจัดกิจกรรมพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนต้นให้สูงขึ้น และส่งผลให้การประเมินระดับชาติสูงขึ้น  

2) ครูผู้สอนจัดกิจกรรมเพ่ิมทักษะความสามารถในการคำนวณของผู้เรียนในทุกระดับชั้น  
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3) ครูผู้สอนเน้นฝึกทักษะการอ่านในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้ผลการทดสอบการอ่าน 
(RT) สูงขึ้น ซึ่งมีผลต่อการเรียนในระดับสูงขึ้นไป  

4) ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เน้นฝึกทักษะการคำนวณทางคณิตศาสตร์ การบวก การลบ การคูณ การหาร และบวก 
ลบ คูณ หารระคนของจำนวนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ การอ่านการเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย ทักษะ
ทางด้านภาษาไทย เรื่อง การอธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ และแผนที่ และแผนภูมิ การเขียนเรื่อง
ตามจินตนาการ การระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค การแต่งคำคล้องจองและคำขวัญ  

5) ครูผู้สอนทุกระดับชั้นจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็น 
ระบบ ในการดำเนินงาน และมีการสร้างเวทีให้ผู้เรียนเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
         3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพ 

1) โครงการสอนซ่อมเสริมและส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
2) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านออกเขียนได้ 100% 
3) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
4) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
5) โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐพอเพียง 
6) โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
7) โครงการอนามัยนักเรียน 
8) โครงการโรงเรียนสุจริต 
9) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
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ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 

 ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียน :   โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร)  
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1011020056   
รหัส Smis 8 หลัก :  11020056  
รหัส Obec 6 หลัก :  570068  
ตั้งอยู่ :     เลขที่ 300 หมู่ที่ 13 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
สังกัด    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  
รหัสไปรษณีย์   10540  
โทรศัพท์    02-178-2334  โทรสาร  02-738-8491  
E-mail address  wking@samutprakan2.com , watkingkaew002@gmail.com  
Website     www.watkingkaew.ac.th  
ได้รับอนุญาตจัดตั้ง  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2472 
เปิดสอน   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
มีเนื้อที่     11 ไร่   
เขตพื้นที่บริการ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     

-  ตำบลราชาเทวะ หมู่ที่ 4, 5, 6, 9, 11 และ 13 
-  ตำบลบางพลีใหญ่ หมู่ที่ 15 และ 16 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     
-  ตำบลราชาเทวะ หมู่ที่ 1 ถึง 13 

ข้อมูลด้านผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา : นางนิรมล  ศิริสมบัติ   
วุฒิการศึกษา : การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา   
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  : โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2558  - ปัจจุบัน   

                   รวมเวลาดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 6 ปี 5 เดือน 
   รองผู้อำนวยการ : นางสุชัญญา จิตมงคลบุตร  
   วุฒิการศึกษา : การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา   
   ดำรงตำแหน่ง : ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
   รองผู้อำนวยการ : นางสาวรุ่งเรือง พรโชคภคกุล 
   วุฒิการศึกษา : การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา   
   ดำรงตำแหน่ง : ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 

mailto:wking@samutprakan2.com
mailto:watkingkaew002@gmail.com
http://www.watkingkaew.ac.th/
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 ๑.๒ แนวทางการจัดการศึกษา 
 
ปรัชญาการศึกษา 
 “ปัญญา คือแสงสว่างแห่งชีวิต” 
วิสัยทัศน์ (VISSION) 
 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัด
การศึกษา ส่งเสริมความก้าวหน้าด้านวิชาการ เทคโนโลยี ดนตรีและการกีฬา รู้คุณค่าสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่ความเป็น
เลิศ 

พันธกิจ (MISSION) 
1.  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นผู้เรยีน

เป็นสำคัญ  
2.  จัดกิจกรรมเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ

มีค่านิยมที่พึงประสงค ์
3.  บริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจ และหลักธรรมมาภิบาล ให้ความเสมอภาคทาง

การศึกษา  และเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
4.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายและ

เพียงพอ 
5.  มุ่งส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  มีสมรรถนะทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  

และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
6.  จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียน ให้ตระหนักถึงคุณค่าความเป็นไทย รักและภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติและ

ท้องถิ่น เข้าใจหลักประชาธิปไตย ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต 
7.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร และเป็นพื้นฐานใน

การศึกษาต่อ 
8.  ให้บริการทางด้านการศึกษา  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้

ผู้รับบริการ 
9.  จัดให้มีระบบตรวจสอบ นิเทศ ติดตามและพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.  จัดสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเอ้ือต่อการเป็นแหล่ง 

เรียนรู้ ของผู้เรียน 

เป้าประสงค์ (Goal) 
1. ประชากรวัยเรียนในพื้นที่บริการของโรงเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง เสมอ

ภาคและได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีจิตสำนึกความเป็นไทย ประพฤติ

ตนตามค่านิยมหลัก 12 ประการ และดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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4. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัย  

5. ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย ๒ ภาษา และ
ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ที่เหมาะสม
ตามช่วงวัย  

6. ผู้เรียนมีทักษะความสามารถ มีสุนทรียภาพด้านดนตรี และกีฬาที่โดดเด่น สามารถสร้างชื่อเสียงให้
สถานศึกษาได้ 

7. บุคลากรได้รับการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะ มีความเป็นครูมืออาชีพ และมีความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ  

8. บุคลากรครูได้รับการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะ มีความเป็นครูมืออาชีพ และมีความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ  

9. มีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดี เพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

10. โรงเรียนมีภูมิทัศน์ท่ีสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ/เทคโนโลยีที่
หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และเพียงพอต่อการให้บริการ 

กลยุทธ์ (Strategy) 
     กลยุทธ์ในการพัฒนาของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) มีจำนวน 6 กลยุทธ์ ดังนี้  
 กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์  
 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมนักเรียนให้มีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 
เอกลักษณ์  
   ชุมชนดี  ดนตรีเด่น             

อัตลักษณ์ 
คุณธรรมนำวิชาการ  สื่อสารเทคโนโลยี 

              สุขภาพกายจิตดี   เด่นดนตรีและกีฬา 
 
 
 



ห น้ า  | ๑๙ 
 

 

                                             
 

สัญลักษณ์ตราโรงเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
     ความหมายของตราประจำโรงเรียน 

  “โรงเรียนวัดกิ่งแก้วเป็นหนึ่งในอำเภอบางพลี มีชื่อเสียงเปล่งประกายไปทั่วสารทิศ” 
 
สีประจำโรงเรียน   

    

เขียว เหลือง 

ความหมายของสีประจำโรงเรียน 
  สีเขียว หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญงอกงาม ความสงบร่มเย็น 
  สีเหลือง หมายถึง  ความมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี 
 

  1.๓ ข้อมูลบุคลากร   

๑.๓.๑ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและครูประจำการ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน 2565 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
อายุ
ตัว 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 
จำนวนครั้ง/วัน 

ที่ได้รับการ
พัฒนาในรอบปี 

๑ นางนิรมล  ศิรสิมบตั ิ ๖๐ ๓๕ ผู้อำนวยการ 
ชำนาญการ

พิเศษ 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์ ป.๓ ๙/๙ 

๒ นางสุชัญญา จิตมงคลบตุร ๕๑ ๑๗ รอง
ผู้อำนวยการ 
ชำนาญการ 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ป.๑ ๔/๑๙ 

๓ นางสาวรุ่งเรือง พรโชคภคกุล 46 16 รอง
ผู้อำนวยการ 
ชำนาญการ

พิเศษ 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย ป.๒ ๙/๙ 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ 
อายุ
ตัว 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 
จำนวนครั้ง/วัน 

ที่ได้รับการ
พัฒนาในรอบปี 

๔ นางสาวณิชกานต์   คมคาย ๖๐ ๓๓ คร ูชำนาญ
การพิเศษ 

ศษ.ม. 
ค.บ. 

การประถมศึกษา 
ภาษาไทย 

ภาษาไทย ป.๔ ๕/๖ 

๕ นางเยาวภา   ชมดวงจันทร ์ ๕๔ ๒๘ คร ูชำนาญ
การพิเศษ 

กศ.บ. 
ค.ม. 

ภาษาไทย 
การบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย ม.๒ ๘/๑๑ 

๖ นางนิภาภรณ์   ดวงสิน ๔๖ ๑๔ คร ูชำนาญ
การพิเศษ 

ค.บ. การประถมศึกษา สังคม,ประวัติฯ 
,ศาสนา ป.๕-๖ 

๙/๙ 

๗ นายชูศักดิ์   แสนยะมลู ๕๐ ๑๒ ครู  
ชำนาญการ 

ค.บ. สังคมศึกษา  
 

สังคมศึกษา ม.๑ 
ประวัติศาสตร์ ม.๓ 

๘/๒๒ 
 

๘ นางสาวนิตสา  ต่อโชต ิ ๓๙ ๑๒ คร ูชำนาญ
การพิเศษ 

ศษ.ม. 
ค.บ. 

การบริหารการศึกษา
คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ป.๖ ๔๓/๔๕ 

๙ น.ส.บังอร   วัดพงพ ี ๔๑ ๑๒ ครู  ศศ.บ. บรรณารักษ ศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ 

ห้องสมุด ป.๑-ป.๖ ๖/๗ 

๑๐ นางสาววนิดา   ทองไสยะ ๔๘ ๑๑ คร ู 
ชำนาญการ 

ศศ.บ. ไทยวรรณคดีศึกษา ภาษาไทย ม.๑ ๓/๕ 

๑๑ นางสาวกชพร  มหาคุณาวส ุ ๔๓ ๑๑ ครู  
ชำนาญการ 

กศ.ม. 
ค.บ. 

การบริหารการศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ  
ม.๒-ม.๓ 

๙/๑๑ 

๑๒ นางสาวสุระจิตร พิชญกานต ์
 

๔๗ ๑๐ ครู ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคม,ประวัติฯ 
,ศาสนา ม.๒ 

๕/๕ 

๑๓ นางสาวณฐวรรณ์ ถิ่นมาบแค ๕๕ ๑๐ คร ู 
ชำนาญการ 

กศ.บ. 
ศศ.ม. 

พลศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

พลศึกษา ม.๑ - ๓ ๗/๑๑ 

๑๔ นายทรงยศ  รังสรรค์มณีนลิ ๓๓ ๘ ครู ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ม.๑ ๘/๙ 

๑๕ นางสาวรัชนก โพธิ์ศรีทอง ๔๒ ๘ ครู ค.บ. การประถมศึกษา ประจำชั้น ป.๑/๑ ๑๑/๑๒ 

๑๖ นางสาวณลิารตัน์  พึ่งงาม ๔๐ ๗ ครู วท.บ. 
 

ศษ.ม. 

วิทยาศาสตร์
(ภูมิศาสตร์) 
การบริหารการศึกษา 

สังคมฯ,ประวัติ
,ศาสนา ม.๒-๓ 

๖/๖๕ 

๑๗ นายเอกพล  กาวีวน ๓๘ ๗ ครู ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตรี ม.๑ 
อาเซียน ม.๑ 

๕/๑๑ 

๑๘ นางสาวสรารัตน์ คล้ามกลั่น ๓๔ ๖ ครู คศ.บ. 
ศษ.ม. 

คหกรรมศาสตร์ศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

การงานอาชพี 
ม.๑-๓ 

๘๐/๘๔ 

๑๙ นางสาวสุวิชชา  ฟักทอง ๔๕ ๖ ครู ค.บ. นาฏศิลป ์ ศิลปะ-ดนตรี ม.๓ 
หน้าที่, แนะแนว ม.๒ 

๖/๗ 

๒๐ นางสาววรางรัตน์ พินิจธนสาร ๓๐ ๖ ครู กศ.บ. 
 

ศษ.ม. 

ดนตรีศึกษา-ดนตรี
ไทย 
การบริหารการศึกษา 

ดนตรี ศิลปะ       ป.
๔-๖ 
 

๒๑/๒๒ 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ 
อายุ
ตัว 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 
จำนวนครั้ง/วัน 

ที่ได้รับการ
พัฒนาในรอบปี 

๒๑ นางสาวดารณี  ชินบุตร ๓๐ ๖ ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ป.๕-๖ 

๑๕/๑๕ 

๒๒ นางสาววันวิสา  รุ่งสุข ๓๓ ๖ ครู วท.บ. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 

วิทยาศาสตร์ ม.๓ ๑๕/๒๒ 

๒๓ นางสาวดอกซ้อน ศิริป ี ๔๒ ๕ ครู วท.บ เกษตรศาสตร์ ประจำชั้น ป.๔/๒ ๖/๕ 

๒๔ นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วคำปา ๒๙ ๕ ครู ค.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร์ 
การบริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์  
ม.๑-ม.๒ 

๑๔/๑๕ 

๒๕ นางสาวเพ็ญนภา  หุยวัน ๒๙ ๕ ครู ค.บ. ประถมศึกษา ประจำชั้น ป.๑/๒ ๑๔๐/๑๔๕ 

๒๖ นางสาวบุศรินทร์  พุทธวงค ์ ๓๑ ๕ ครู ค.บ. วิทยาศาสตร์ศึกษา
(ชีววิทยา) 

วิทยาศาสตร์ ม.๒ ๑๔๐/๑๔๕ 

๒๗ นางสาวสุนันทา เขินไพร ๔๐ ๕ ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ประจำชั้น ป.๓/๑ ๙/๑๑ 

๒๘ นางสาวน้ำฝน  เหล่าทา ๒๙ ๕ ครู ศษ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.๕ ๒๐/๒๒ 

๒๙ นายณัฐ เมฆมสูิก ๔๑ ๔ ครู ศบ. 
 

การแนะแนว (มธัยม) 
 

สังคมศึกษา, 
ประวัติศาสตร์  
ป.1 -ป.๓ 

๔/๔ 

๓๐ นางสาวสุภาภรณ์  นิลแก้ว ๒๙ ๔ ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ    
ม.๑-ม.๒ 

๑๕/๑๕ 

๓๑ นางสาวสุกัญญา  ธรฤทธ์ิ ๒๘ ๔ ครู ค.บ. ภาษาไทย ประจำชั้น ป.๓/๓ ๒๗/๑๖ 

๓๒ นางสาวปารวี  คงชู ๒๙ ๔ ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ป.๑-ป.๓ 

๒๘/๓๐ 

๓๓ นางสาวปารดา ดวงมาลยั ๓๖ ๗ ครู ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา ภาษาอังกฤษ   
ป.๑-ป.๓ 

๗/๗ 

๓๔ นางสาวบุหลัน โคตัดถา ๓๔ ๕ ครู ค.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย ป.๑ ๑/๓ 

๓๕ นางสาวรัตนา ขุนสูงเนิน ๒๙ ๑ ครผูู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  
ม.๑-ม.๓ 

๔/๕ 
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๑.๓.๒ พนักงานราชการ/ครอัูตราจ้าง/ครูพี่เลี้ยง/นักการ/แม่บ้าน 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ งบประมาณ 
จำนวนครั้ง/
วันในการ
พัฒนา 

๑ นายนิพนธ์ศักดิ์ ทรงนาศึก พนักงาน
ราชการ 

กศ.บ. พลศึกษา พละ, สุขศึกษา ป.๔-ป.๖ สพฐ. ๙/๑๐ 

๒ นางสาวสายสุนีย์ สงวนยิม้ ครูอัตราจ้าง กศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา ป.๑-ป.๓ อบจ. ๘/๑๑ 
๓ นางสาวปรียา  วิรลุพันธ ์ ครูอัตราจ้าง วท.บ. ชีววิทยาประยุกต ์ ประจำชั้น ป.๒/๑ อบต. ๙/๑๑ 
๔ นางสาวธนภัค พจนาอารีย์วงศ์ ครูอัตราจ้าง ศษ.บ. คหกรรมศาสตร์ศึกษา ประจำชั้น ป.๒/๒ อบต. ๗/๑๒ 

๕ นายปวิช จิตมงคลบตุร  ครูอัตราจ้าง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ ป.๑-ป.๓ อบต. ๑๔/๑๕ 
๖ นางสาวดอกไม้  ลุนมา ครูอัตราจ้าง ศษ.ม. การสอนภาษาไทย ภาษาไทย ม.๓ อบต. ๒๕/๒๘ 

๗ นางสาวรัตนา  พานขันธ ์ ครูอัตราจ้าง ค.บ. คณิตศาสตร์ ประจำชั้น ป.๓/๒ อบต. ๕/๗ 
๘ นายภัทรลักษณ์ ธรรมวิจิตร ครูอัตราจ้าง กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยี ม.๑-๓ 

คอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓ 
อบต. ๑๒/๑๒ 

๙ นางสาวกมลรัตน์  กุลด้วง ครูอัตราจ้าง ศษ.บ. วิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ป.๔-๖ อบต. ๖/๑๐ 

๑๐ นางสาวธิดารตัน์ ใจมนต์  ครูอัตราจ้าง ศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  อนุบาล อบต. ๘/๙ 
๑๑ นางสาวณัฐศมิา ชูแก้ว ครูอัตราจ้าง ร.บ. การปกครอง  เทคโนโลยี ป.๔-๖ อบต. ๑/๓ 

๑๒ นางสาวมยุรยี์ อินทร์จำนงค ์ ครูอัตราจ้าง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ ป.๔ 
 

รายได้ถานศึกษา ๙/๑๐ 

๑๓ Mr. Mario  Boehm ครูอัตราจ้าง ป.ตรี Bachelor of 
Engineering 
Technical 

ภาษาอังกฤษ ม.๑ - ม.๓ 
 

อบต. - 

๑๔ Mr. Elvis Buma ครูอัตราจ้าง ป.ตรี English Modern 
Letters 

ภาษาอังกฤษ ป.๔ – ป.๖ อบต. - 

๑๕ Mr. EL Yazid Chbihi  ครูอัตราจ้าง ป.ตรี Technicien 
Specialise  

ภาษาอังกฤษ ป.๑ – ป.๓ อบต. - 

๑๖ นางสาวสุชาดา จันทร์เนตร ครูพี่เล้ียง ม.๖ วิทย์-คณิต ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ สพฐ. - 

๑๗ นางสาวเสาวคนธ์ ศรีอยู ่ ธุรการ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรการ สพฐ. - 

๑๘ นายสมชาย ชินทอง นักการ ป.๖ - - สพฐ. - 
๑๙ นายเกียรติศักดิ์ คณุทะวงศ ์ นักการ ป.๖ - - รายได้ถานศึกษา - 

๒๐ นางสาวมาลี ชำนาญจิต แม่บ้าน ป.๖ - - รายได้ถานศึกษา - 
๒๑ นางเจริญ สนธิ์น้อย แม่บ้าน ป.๖ - - รายได้ถานศึกษา - 
๒๒ นางมาณี จันทร์เจรญิ แม่บ้าน ป.๖ - - รายได้ถานศึกษา - 
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๑.๓.๓ จำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง เพศ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในตำแหน่ง 
 

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน) ระดับการศึกษา (คน) ประสบการณ์ในตำแหน่ง (เฉลี่ย)(ปี) 
 

ชาย 
 

หญิง 
ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
น้อยกว่า 
๑๐ ปี 

๑๑-๒๐ 
ปี 

๒๑ ปี 
ขึ้นไป 

ผู้อำนวยการ - ๑ - - ๑ - - - ๑ 
รองผู้อำนวยการ - ๒ - - ๒ - ๒ - - 

ครู (บรรจุ) ๔ ๒๘ - ๒๔ ๘ - ๒๔ ๖ ๒ 
พนักงานราชการ ๑ - - ๑ - - ๑ - - 

ครูอัตราจ้าง ๒ ๘ - ๙ ๑ - ๑๐ - - 
ครูต่างประเทศ ๓ - - ๓ - - ๓ - - 

พ่ีเลี้ยง - ๑ ๑ - - - ๑ - - 
ธุรการ - ๑ ๑ - - - ๑ - - 

บุคลากรทางการศึกษา - - - - - - - - - 
นักการภารโรง ๒ - ๒ - - - ๒ - - 

แม่บ้าน - ๓ ๓ - - - ๓ - - 
คนขับรถ - - - - - - - - - 

ยามรักษาความปลอดภัย - - - - - - - - - 
อื่น ๆ (ระบุ....................) - - - - - - - - - 

รวม ๑๒ ๔๔ ๗ ๓๗ ๑๒ - ๔๗ ๖ ๓ 
 
๑.๓.๔ จำนวนครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงในการสอนของครู ๑ คน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/สาขาวิชา จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

๑. สาขาการบริหารการศึกษา ๓ ๕ 
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
    ๒.๑ สาขาวิชาภาษาไทย 
    ๒.๒ สาขาวิชาไทยวรรณคดีศึกษา  

 
๔ 
๑ 

 
๒๑ – ๒๖ 

๒๔ 
๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
   ๓.๑ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

 
๕ 

 
๒๐ - ๒๒ 

๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    4.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
    ๔.๒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
    ๔.๓ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ชีววิทยา) 
    ๔.๔ สาขาชีววิทยาประยุกต ์
    4.๕ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (วิทยาการคำนวณ)  
    ๔.๖ สาขาวิชาเทคโนโลย ี

 
๒ 
๑ 
๑ 
๑ 
- 
1 

 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๑ 
- 

๒๗ 



ห น้ า  | ๒๔ 
 

 

                                             
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/สาขาวิชา จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
    ๕.๑ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
    ๕.๒ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

 
๖ 
๓ 

 
๑๙ – ๒๒ 
๑๗ – ๒๑ 

๖. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
    ๖.๑ สาขาวิชาสังคมศึกษา  
    ๖.๒ สาขาวิทยาศาสตร์ (ภูมิศาสตร์) 

 
๒ 
๑ 

 
๑๙ – ๒๐ 

๒๔ 
๗. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
    ๗.๑ สาขาพลศึกษา  

 
๓ 

 
๑๙ - ๒๔ 

๘. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   
   ๘.๑ สาขาเกษตรศาสตร์  
   ๘.๒ สาขาคหกรรม 

 
๑ 
๒ 

 
๒๐ 

18 - 21 
๙. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
   ๙.๑ สาขาศลิปศึกษา  
   ๙.๒ สาขาดนตรศีึกษา  
   ๙.๓ สาขาดนตรศีึกษา – ดนตรไีทย  
   ๙.๔ สาขานาฎศิลป์ไทยศึกษา 

 
- 
๑ 
๑ 
๒ 

 
- 

๒๑ 
๒๔ 

๒๐ – ๒๒ 
๑๐. สาขาการแนะแนว ๑ ๒๐ 
๑๑. สาขาการประถมศึกษา ๔ ๑๘ – ๒๐ 
๑๕. สาขาบรรณารักษ ์ ๑ ๒๑ 
๑๗. สาขาการศึกษาปฐมวัย ๑ ๒๑ 
๑๘. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ๑ ๒๑ 
๑๙. สาขาการปกครอง  ๑ ๒๑ 

หมายเหตุ  
 - จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก       ๔๐ คน   คิดเป็นร้อยละ  ๘๐ 
 - จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด          ๘ คน   คิดเป็นร้อยละ  ๑๖ 
 - สาขาทีข่าดแคลนครูวิชาวิทยาการคำนวณ     ๑ คน  คิดเป็นร้อยละ    ๒ 
 - สาขาที่ขาดแคลนครูวิชาศิลปศึกษา     ๑ คน   คิดเป็นร้อยละ    ๒ 
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๑.๔ ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 
 ๑.๔.๑ จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งหมด 70๔  คน จำแนกตามระดับชั้นเรียน เพศ  

ระดับชั้น 
เพศ จำนวน 

รวม(คน) 
ชาย หญิง ห้องเรียน 

-ชั้นประถมศกึษาปีที่ 1 3๔ 2๕ 3 ๕๙ 
-ชั้นประถมศกึษาปีที่ 2 28 29 2 57 
-ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 32 42 3 74 
-ชั้นประถมศกึษาปีที่ 4 3๖ 38 3 74 
-ชั้นประถมศกึษาปีที่ 5 48 28 3 76 
-ชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 27 35 2 62 
รวมระดับประถมศึกษา 20๓ 19๙ 16 40๒ 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 61 48 3 109 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 50 55 4 105 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 45 43 3 88 
รวมระดับมัธยมศึกษา 156 146 10 302 

รวมท้ังหมด 36๐ 344 26 70๔ 
  

   ๑.๔.๒ จำนวนนักเรียนลักษณะพิเศษ จำแนกตามคุณลักษณะ 

ระดับชั้น 
คุณลักษณะ  

หมายเหตุ/อ่ืนๆ พิการ (9 ประเภท) ด้อยโอกาส ความสามารถพิเศษ 
-ชั้นประถมศกึษาปีที่ 1 0 2 26  
-ชั้นประถมศกึษาปีที่ 2 2 1 18  
-ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 2 10 ๒๘  
-ชั้นประถมศกึษาปีที่ 4 4 22 ๒๔  
-ชั้นประถมศกึษาปีที่ 5 5 3 48  
-ชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 4 16 ๓๐  
รวมระดับประถมศึกษา 17 54 1๗4  
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3 22 ๒๑  
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 14 ๔๙  
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3 22 ๓๘  
รวมระดับมัธยมศึกษา 9 58 108  

รวมท้ังหมด 26 112 282  
แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลเด็กพิการ ๙ ประเภท โปรแกรม SET ปีการศึกษา 2564  

          ข้อมูลเด็กด้อยโอกาส ระบบปัจจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2564 
          ข้อมูลนักเรียนมีความสามารถพิเศษ ระบบคัดกรองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
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๑.๔.3. จำนวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเรียนที่ ผ่าน/ไม่ผ่าน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน  
       การเขียน การคิดคำนวณ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะตามหลักสูตรและมีสุขภาพตามเกณฑ์ 

ระดับชั้น จำนวน 
ไม่ผ่านการประเมิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 
กลุ่ม 

การอ่าน การเขียน 
การคิดวิเคราะห ์

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

-ชั้นประถมศกึษาปีที่ 1 1 / / / / 

-ชั้นประถมศกึษาปีที่ 2 1 / / / / 

-ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 1 / / / / 

-ชั้นประถมศกึษาปีที่ 4 1 / / / / 

-ชั้นประถมศกึษาปีที่ 5 0 - - - - 

-ชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 3 / / / / 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 11 / / / / 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 5 / / / / 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2 / / / / 

รวมท้ังหมด 2๕  
แหล่งที่มาของข้อมูล : แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน (ปพ.5) ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

๑.4.4 ข้อมูลภาวะโภชนาการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖4 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ จำนวน นร. ที่
มีน้ำหนักและ
ส่วนสูงตาม

เกณฑ ์
(สมส่วน) 

น้ำหนัก ส่วนสูง 
ต่ำกว่าเกณฑ ์

(ผอม) 
เกินเกณฑ์ 

(อ้วน+เริ่มอ้วน) 
ต่ำกว่าเกณฑ ์

(เตี้ย) 
เกินเกณฑ ์

(สูง) 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ๕๙ 12 16 4 8 19 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 57 3 7 1 4 42 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 74 3 12 - 11 48 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 81 2 19 1 4 55 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 75 4 14 1 1 55 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 61 1 4 4 1 51 

รวมระดับประถมศึกษา ๔๐7 25 72 11 2๙ 270 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 112 14 11 10 3 74 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 104 6 11 4 1 82 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 86 - 9 5 5 67 

รวมระดับมัธยมศึกษา 30๒ ๒๐ ๓๑ ๑๙ ๙ ๒๒๓ 
รวม ๗๐๙ ๔๕ ๑๐๓ ๓๐ ๓๘ 493 

ร้อยละ ๑๐๐ ๖.๓๕ ๑๔.๕๓ ๔.๒๓ ๕.๓๖ ๖๙.๕๔ 
   แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลภาวะโภชนาการ ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จาก DMC  
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 1.๔.๕ จำนวนนักเรียนในแตล่ะระดับช้ันเรียนที่ผ่าน/ไม่ผ่าน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน 
การเขียน การคิดคำนวณ คณุลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะตามหลักสูตร และมีสุขภาพตามเกณฑ์ 
         ๑.๔.๕.๑ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามระดับคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน
ทั้งหมด (คน) 

จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินตามระดับ
คุณภาพ (คน) 

จำนวนคนที่ได้
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ประถมศึกษาปีที่ 1 5๙ 0 1 14 44 58 98.31 
ประถมศึกษาปีที่ 2 ๕๗ 1 0 13 43 56 98.25 
ประถมศึกษาปีที่ 3 ๗๔ 1 6 5 62 67 98.65 
ประถมศึกษาปีที่ 4 ๗๔ 1 0 26 47 73 98.65 
ประถมศึกษาปีที่ 5 ๗6 0 0 28 48 76 100 
ประถมศึกษาปีที่ 6 ๖๒ 3 0 29 30 59 95.16 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 109 11 0 52 46 98 89.91 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 105 5 3 36 61 97 92.38 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ๘๘ 2 0 32 54 86 97.73 

รวม 704 24 10 235 435 670 95.17 

๑.๔.๕.๒ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน

ทั้งหมด (คน) 

จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินตาม
ระดับคุณภาพ (คน) 

จำนวนคนที่
ได้ระดับดี

ขึ้นไป ร้อยละ 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ประถมศึกษาปีที่ 1 ๕๙ 0 1 19 39 58 98.31 
ประถมศึกษาปีที่ 2 57 1 0 23 33 56 98.25 
ประถมศึกษาปีที่ 3 74 1 6 26 41 67 90.54 
ประถมศึกษาปีที่ 4 7๔ 1 12 26 35 61 82.43 
ประถมศึกษาปีที่ 5 76 0 3 29 44 73 96.05 
ประถมศึกษาปีที่ 6 62 3 6 29 24 53 85.48 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 109 11 0 55 43 ๙๘ 89.91 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 105 5 4 36 60 ๙๖ 91.43 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 88 2 28 51 7 58 65.91 

รวม 70๔ ๒4 60 294 326 620 88.07 
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๑.๔.๕.๓ ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 3 6 35 28 59 95.16 
2. ความสามารถในการคิด 3 5 43 11 59 ๙๕.๑๖ 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 3 5 30 24 5๙ ๙๕.๑๖ 

4. ความสามารถการใช้ทักษะชีวิต 3 3 33 23 ๕๙ ๙๕.๑๖ 

5. ความสามารถการใช้เทคโนโลยี 3 6 26 27 ๕๙ ๙๕.๑๖ 

 
๑.๔.๕.๔ ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 2 31 30 25 86 97.73 
2. ความสามารถในการคิด 2 28 57 1 86 97.73 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา ๒ 29 51 6 86 97.73 

4. ความสามารถการใช้ทักษะชีวิต ๒ 20 66 0 86 97.73 

5. ความสามารถการใช้เทคโนโลยี ๒ 19 46 21 86 97.73 

 
1.5 การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
 1. ผลการดำเนินงาน  
              สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล  

พหุปัญญา 

จำนวน 
นักเรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จัดการเรียนการสอน 
เพื่อพัฒนาพหุปัญญา

รายบุคคล 
การจัดการเรียน 

การสอน/กิจกรรมเสริมทักษะ 
เพื่อพัฒนาพหุปัญญา จำนวน 

(คน) 
ร้อยละ 

1. ด้านภาษาศาสตร์ 704 680 96.59 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต นักข่าวรุ่นเยาว์ 
บูรณาการในวิชาภาษาไทยการเขียน
เรื่องจากภาพ กิจรรมวันแม่แต่งคำ
กลอน 

2. ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ 704 680 96.59 กิจกรรมคณิตคิดเร็ว กิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร์ กิจกรรมCoding 

3. ด้านมิติสัมพันธ์ 704 680 96.59 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ชุมนุมศิลปะ 
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พหุปัญญา 

จำนวน 
นักเรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จัดการเรียนการสอน 
เพื่อพัฒนาพหุปัญญา

รายบุคคล 
การจัดการเรียน 

การสอน/กิจกรรมเสริมทักษะ 
เพื่อพัฒนาพหุปัญญา จำนวน 

(คน) 
ร้อยละ 

4. ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 704 680 96.59 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ด้านกีฬา กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้านนาฏศิลป์และการแสดง 

5. ด้านดนตรี 704 680 96.59 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ด้านดนตรีไทย กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพวงโยธวาทิตและวง
ดนตรีสากล 

6. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 704 680 96.59 กิจกรรมคนดีศรีก่ิงแก้ว กิจกรรม
ส่งเสริมมารยาทไทย “สวัสดีทักทาย
ไหว้สวย” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด/
โรงเรียน/ชุมชน   

7. ด้านการรู้จักและเข้าใจตนเอง 704 680 96.59 กิจกรรมแนะแนว 
8. ด้านธรรมชาติวิทยา 704 680 96.59 บูรณาการในวิชาวิทยาศาสตร์ 
9. ด้านการคงอยู่ของชีวิต 704 680 96.59 บูรณาการในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
  
 2. วิธีการดำเนินงาน  
     2.1 มีการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน ดังนี้ 
   2.1.1 กิจกรรมในหลักสูตร 
            จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา มีการบูรณาการแบบสอดแทรกทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ โดยหน่วยการเรียนรู้หนึ่งมีการบูรณาการสู่พหุปัญญาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
   2.1.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
            จัดกิจกรรมคนดีศรีกิ่งแก้ว กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย “สวัสดีทักทายไหว้สวย” 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด/โรงเรียน/ชุมชน กิจกรรมขยะสร้างสรรค์ รักษ์สิ่งแวดล้อม 

3. นวัตกรรมที่ใช้ หรือการคิดค้นนวัตกรรม เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล  
    ใช้เทคนิคตะกร้า 3 ใบ ใบที่ 1 รู้สึกอย่างไร ใบที่ 2 เรียนรู้อะไร ใบที่ 3 จะนำไปปฏิบัติอย่างไร  
4. ปัญหา อุปสรรค  
    เนื่องจากปีการศึกษา 2564 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผล

ให้การจัดการเรียนการสอนต้องเรียนแบบทางไกลในรูปแบบ Online และ Onhand ทำให้นักเรียนขาดด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ไม่ได้จัดกิจกรรมกลุ่ม ทำงานร่วมกัน ขาดการอภิปราย และการแก้ปัญหาร่วมกัน 
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5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
    จัดกิจกรรมโดยให้สมาชิกในครอบครัวร่วมกันทำงานกลุ่มตามที่ครูออกแบบกิจกรรม ประเมินผลโดย

นักเรียน ผู้ปกครอง และครู จากใบงานหรือคลิปวีดีโอ  
 

1.6 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ  
การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจน
ความท้าทายท่ีเป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 
  
 1. ผลการดำเนินงาน 
 

ระดับชั้น 

จำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด  
(คน) 

ผู้เรียนทึไ่ด้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะ

อาชีพ ในด้านต่าง ๆ  
เพื่อการประกอบอาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม ของสถานศึกษาที่
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ สมรรถนะ 

หรือทักษะอาชีพในด้านต่างๆ  
เพื่อการประกอบอาชีพ 

จำนวน (คน) ร้อยละ 
ป.1  5๙ 59 100 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 
- กิจกรรมงานเกษตรปลอดสารพิษ 
- กิจกรรมภาพปะติดจากวัสดุ
ธรรมชาติ 
- กิจกรรมขยะสร้างสรรค์ รักษ์
สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 

ป.2 ๕๗ 56 98.25 
ป.3 ๗๔ 73 98.65 
ป.4 ๗๔ 73 98.65 
ป.5 ๗6 76 100 
ป.6 ๖๒ 59 95.16 
ม.1 109 98 89.91 
ม.2 105 100 95.24 
ม.3 ๘๘ 86 97.72 
รวม 704 679 96.45 

         
 2. วิธีการดำเนินงาน มีการสง่เสริม สนับสนุนการดำเนินงาน โดยมีแนวทาง/โครงการ/กิจกรรม (โปรด
ระบุพอสังเขป) ดังนี้  
             2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

           กิจกรรมขยะสร้างสรรค์ รักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักการคัดแยกขยะ การ
นำขยะมารีไซเคิล การประดิษฐ์สิ่งของเป็นของใช้ ของเล่น และยังสามารถสร้างอาชีพโดยการจำหน่ายให้กับ
ผู้สนใจที่และขายขยะที่คัดแยกให้กับร้านรับซื้อขยะ  
             2.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 
            จัดกิจกรรมงานเกษตรปลอดสารพิษ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักการปลูกผักสวนครัว 
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             2.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
            กิจกรรมภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักสร้างสรรค์ผลงานทำ

ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ 
3. นวัตกรรมที่ใช้ หรือการคิดค้นนวัตกรรม เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3   

WKK Model W = Working Skills ทักษะการทำงาน K = Knowledge Skills ทักษะการเรียนรู้ 
K = kind ความเอาใจใส่ 
4. ปัญหา อุปสรรค  

เนื่องจากปีการศึกษา 2564 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้
การจัดการเรียนการสอนต้องเรียนแบบทางไกลในรูปแบบ Online และ Onhand ทำให้นักเรียนบางส่วนไม่ได้ลง
มือปฏิบัติด้วยตนเองให้บุคคลในครอบครัวทำให้ 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

ขอความร่วมมือผู้ปกครองให้การสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
 
1.7 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2564  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี) 
ระดับประถมศึกษา 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
     คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 120 120 120 120 120 
      - วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
      - เทคโนโลยี 40 40 40 40 40 40 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40 40 40 80 80 80 
    ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 
    ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
    การงานอาชีพ  40 40 40 40 40 40 
    ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 80 80 80 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 
 รายวิชาเพิ่มเติม  
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    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 40 40 40 40 40 40 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 40 40 40 40 40 40 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน       
  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
  -  ชุมนุม 

40 
30 

40 
30 

40 
30 

40 
30 

40 
30 

40 
30 

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,000 ชั่วโมง/ปี 

หมายเหตุ    1.  โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนซึ่งเป็นกิจกรรมบังคับตามหลักสูตร ได้แก่ “กิจกรรมลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้”   
                     กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย 120 120 120 
     คณิตศาสตร์ 120 120 120 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160 160 160 
     - วิทยาศาสตร์ 120 120 120 
     - เทคโนโลยี 40 40 40 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 120 120 120 
    ประวัติศาสตร์ 40 40 40 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 
    ศิลปะ 80 80 80 
    การงานอาชีพ  40 40 40 
    ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 880 880 
 รายวิชาเพิ่มเติม  
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 40 40 40 
ภาษาอังกฤษ 40 40 40 
คอมพิวเตอร ์ 40 40 40 
อาเซียนศึกษา 40 40 40 
หน้าที่พลเมือง 40 40 40 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 200 200 200 
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หมายเหต ุ  1. วิชาป้องกันทุจริต  นำไปจัดการเรียนการสอนบูรณาการในรายวิชาหนา้ที่พลเมือง 
   2. โรงเรียนจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนซ่ึงเป็นกิจกรรมบังคับตามหลักสูตร ได้แก ่“กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”   
                    กจิกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
 
 

 ๑.8  ข้อมูลผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔ 
        

วิชา 
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 

นักเรียนที่
ได้ระดับดี 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียนที่
ได้ระดับดี

ขึ้นไป 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
เกรด  
0 

เกรด  
1 

เกรด
1.5 

เกรด  
2 

เกรด 
2.5 

เกรด   
3 

เกรด 
3.5 

เกรด   
4 

ภาษาไทย 402 6 7 2 15 20 80 88 184 352 87.56 

คณิตศาสตร ์ 402 6 4 29 32 72 71 74 114 331 82.34 
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 402 6 15 13 33 94 78 59 104 335 83.33 
สังคมศึกษา 402 6 2 7 9 32 70 152 124 346 86.07 

ประวัติศาสตร ์ 402 6 4 5 15 32 124 105 111 340 84.58 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

402 6 1 1 3 19 37 94 241 372 92.54 

ศิลปะ 402 6 1 2 2 21 89 68 213 370 92.04 

การงานอาชีพ 402 6 2 0 6 9 75 90 214 379 94.28 

ภาษาอังกฤษ 402 6 13 12 18 98 76 56 123 353 87.81 

รวม 3,618 54 49 71 133 397 700 786 1428 3,178 87.84 

คิดเป็นร้อยละ  100 1.49 1.35 1.96 3.68 10.97 19.35 21.72 39.47 87.84 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน    
  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
  - ชุมนุม 

40 
30 

40 
30 

40 
30 

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 10 10 10 
รวมเวลาเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 120 120 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 ชั่วโมง/ป ี
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วิชา 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

เกรด  
0 

เกรด  
1 

เกรด
1.5 

เกรด  
2 

เกรด
2.5 

เกรด  3 เกรด 3.5 เกรด  4 

ภาษาไทย 305 11 20 22 72 33 55 36 56 147 48.20 

คณิตศาสตร ์ 305 12 43 6 15 81 34 27 87 229 75.08 
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
305 11 63 14 5 56 51 30 75 212 69.51 

การออกแบบ
และเทคโนโลย ี

305 11 0 152 3 18 6 24 91 139 45.57 

สังคมศึกษา 305 11 67 15 11 12 35 48 106 189 61.97 

ประวัติศาสตร ์ 305 11 39 49 21 8 40 45 92 177 58.03 

สุขศึกษาฯ 305 10 36 0 0 0 96 53 110 259 84.92 

ศิลปะ 305 11 0 0 0 0 178 45 71 294 96.39 

การงานอาชีพ 305 11 0 7 35 10 126 37 79 242 79.34 

ภาษาอังกฤษ 305 11 21 18 40 60 38 38 79 215 70.49 
รวม 3050 110 289 283 202 278 659 383 846 2103 68.95 

คิดเป็นร้อยละ 100 3.61 9.48 9.28 6.62 9.11 21.61 12.56 27.74 68.95 

87.56 82.34
83.33

86.07

84.58
92.5492.04

94.28

87.81
87.84 87.84

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกวิชาในระดับ ดี ขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 - 6 ปีการศึกษา 2564

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาและ
พลศึกษา

ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ รวม คิดเป็นร้อยละ
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วิชา 

สรุปผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ ดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ ดี 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

เกรด  
0 

เกรด  
1 

เกรด
1.5 

เกรด  
2 

เกรด
2.5 

เกรด  
3 

เกรด 
3.5 

เกรด  
4 

ภาษาไทย 302 18 7 17 25 25 90 56 64 210 69.54 
คณิตศาสตร ์ 302 18 45 19 27 42 51 26 74 193 63.91 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

302 18 26 20 14 58 44 31 91 224 74.17 

วิทยาการ
คำนวณ 

302 18 2 0 1 33 41 112 95 281 93.05 

สังคมศึกษา 302 18 18 7 9 27 56 58 109 223 73.84 
ประวัติศาสตร ์ 302 18 21 6 9 18 60 65 105 230 76.16 

สุขศึกษาฯ 302 18 12 3 2 18 46 54 149 249 82.45 
ศิลปะ 302 18 3 1 1 1 156 53 69 278 92.05 

การงานอาชีพ 302 18 1 0 15 25 77 47 119 243 80.46 
ภาษาอังกฤษ 302 18 16 4 15 61 49 51 88 249 82.45 

รวม 3020 180 151 77 118 308 670 553 963 2380 78.81 
คิดเป็นร้อยละ  100 5.96 5 2.55 3.9๑ 10.2 

22.1
9 

18.31 31.89 78.81 

48.20 75.08
69.51

45.57
61.9758.0384.9296.39

79.34

70.49
68.95 68.95

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนทุกวิชาในระดับ ดี ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน การออกแบบ
และเทคโนโลยี

สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ รวม คิดเป็นร้อยละ
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เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป ระดับชั้น ป.1 - ป.6  
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว ปีการศึกษา 2563 – 2564 

วิชา ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 82.13 87.56 +5.43 
คณิตศาสตร ์ 72.62 82.34 +9.72 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 74.89 83.33 +8.44 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 86.88 86.07 -0.81 

ประวัติศาสตร ์ 85.97 84.58 -1.39 
สุขศึกษาและพลศึกษา 86.43 92.54 +6.11 

ศิลปะ 94.80 92.04 -2.76 
การงานอาชีพ 80.54 94.28 +13.74 
ภาษาอังกฤษ 84.16 87.81 +3.65 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 54.30 96.52 +42.22 
เฉลี่ยทุกรายวิชา 80.27 88.71 +20.32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69.54 63.91
74.17

93.05

73.84
76.1682.45

92.05

80.46
82.45

78.81 78.81

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนทุกวิชาในระดับ ดี ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาการคํานวณ

สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาและ
พลศึกษา

ศิลปะ
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เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 – 2564 

วิชา ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 8.70  60.47  +51.77 
คณิตศาสตร ์ 36.52  59.30  +22.78 

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 71.30  70.93  -0.37 
การออกแบบและเทคโนโลย ี 76.52  55.81  -20.71 

สังคมศึกษา 71.30  73.26  +1.96 
ประวัติศาสตร ์ 57.39  70.93  +13.54 

สุขศึกษาฯ 93.91  81.40  -12.51 
ศิลปะ 79.13  100.00  +20.87 

การงานอาชีพ 76.52  55.81  -20.71 
ภาษาอังกฤษ 57.39  61.63  +4.24 

เฉลี่ยทุกรายวิชา 62.87 68.95 +6.09 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 – 2564 

วิชา ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 52.57 69.54 +16.97 
คณิตศาสตร์ 56.80 63.91 +7.11 

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 74.02 74.17 +0.15 
วิทยาการคำนวณ 75.53 93.05 +17.52 

สังคมศึกษา 79.76 73.84 -5.92 
ประวัติศาสตร์ 78.25 76.16 -2.09 

สุขศึกษาฯ 79.46 82.45 +2.99 
ศิลปะ 74.02 92.05 +18.03 

การงานอาชีพ 75.23 80.46 +5.23 
ภาษาอังกฤษ 64.35 82.45 +18.1 

เฉลี่ยทุกรายวิชา 71.00 78.81 +7.81 
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1.9 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)          

 ๑) คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)   
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา ๒๕6๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)      
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา ๒๕6๔ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

      

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน 
ดีมาก 53.84 96.15 76.92
ดี 40.38 3.84 23.07
พอใช้ 5.76 0 0
ปรับปรุง 0 0 0

0
20
40
60
80

100
120

ร้อ
ยล

ะ

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256๔ จําแนกตามระดับคุณภาพ 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน 
ระดับโรงเรียน 74.88 89.69 82.28
ระดับเขตพื้นที่ 62.94 70.03 66.52
ระดับจังหวัด 64.01 70.23 67.16
ระดับสังกัด สพฐ. 69.04 72.3 70.67
ระดับประเทศ 69.95 72.79 71.38

0
10
20
30
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50
60
70
80
90

100

ร้อ
ยล

ะ

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 256๔
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3) เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)   
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา ๒๕6๓ – ๒๕6๔ 

ความสามารถ ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
256๔ 

ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

การอ่านออกเสียง 63.63 74.88 + 11.๒๕ 
การอ่านรู้เรื่อง 62.93 89.69 +  ๒๖.๗๖ 
รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 63.28 82.28 +  ๑๙.๐๐ 

 
 

1.10 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)          

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕6๔ 
 ๑) คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : 
NT) ประจำปีการศึกษา ๒๕6๔  

 
  
 

ด้านคณิตศาสตร์ 
(Mathematics)

ด้านภาษาไทย (Thai 
Language)

รวมความสามารถท้ัง 2
ด้าน

ระดับโรงเรียน 68.77 71.81 70.29
ระดับเขตพ้ืนที่ 46.57 55.04 50.8
ระดับจังหวัด 46.31 54.56 50.48
ระดับ สพฐ. 48.73 55.48 52.11
ระดับประเทศ 49.44 56.14 52.8
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ร้อ
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ะ

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ประจ าปีการศึกษา ๒๕64
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 2) ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕64 จำแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
  

3) เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test: NT) และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕6๓ – ๒๕6๔ 
 

ความสามารถ ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
256๔ 

ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) 

27.37 68.77 + 41.40 

ด้านภาษาไทย (Thai 
Language) 

36.08 71.81 + 35.๗๓ 

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 31.72 70.29 + 3๘.๕๗ 

 

ความสามารถ               
ด้านคณิตศาสตร์

ความสามารถ               
ด้านภาษาไทย 

รวม 2 ด้าน 

ดีมาก 63.93 67.21 67.21
ดี 26.22 19.67 26.22
พอใช้ 9.83 13.11 6.55
ปรับปรุง 0.00 0 0
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ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ประจําปีการศึกษา 2564 จําแนกตามระดับภาพ
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๑.11 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 

     

   ๑) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ประจำปีการศึกษา ๒๕6๔ 

 
 
ผลคะแนนเฉลี่ย   

1) วิชาภาษาไทย   คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า ระดับประเทศ  
2) วิชาคณิตศาสตร์  คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า ระดับประเทศ 
3) วิชาวิทยาศาสตร์  คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า  ระดับประเทศ 
4) วิชาภาษาอังกฤษ  คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า ระดับประเทศ 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ย ระดับโรงเรียน 46.06 33.85 32.17 32.34
คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด 50.94 36.49 34.33 43.15
คะแนนเฉลี่ย ระดับ สังกัด สพฐ. 

ทั้งหมด
49.54 33.85 33.68 35.46

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 50.38 36.83 34.31 39.22
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ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6
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ผลคะแนนเฉลี่ย   

1) วิชาภาษาไทย   คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า ระดับประเทศ  
2) วิชาคณิตศาสตร์  คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า ระดับประเทศ 
3) วิชาวิทยาศาสตร์  คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า  ระดับประเทศ 
4) วิชาภาษาอังกฤษ  คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า ระดับประเทศ 

 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ย ระดับโรงเรียน 45.95 21.24 28.68 25.83
คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด 54.49 25.12 32.04 34.73
คะแนนเฉลี่ย ระดับสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 52.13 24.75 31.67 30.79
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11
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ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ปีการศึกษา 256๔
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3
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     ๒) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
         ปีการศึกษา ๒๕60 – ๒๕6๔ 
 

 
  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลต่าง ระหว่างปีการศึกษา 256๓ – 256๔ 

วิชา ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 256๔ 
ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

วิชาภาษาไทย 46.61 46.06 - 0.55 

คณิตศาสตร์ 31.82 33.85 + 2.03 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 37.86 32.17 - 5.69 

ภาษาอังกฤษ 47.65 32.34 - 15.31 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา 2560 50.76 31.34 42.18 39.06
ปีการศึกษา 2561 62.42 40.27 42.27 44.28
ปีการศึกษา 2562 46.49 33.09 32.01 33.09
ปีการศึกษา 2563 56.61 31.82 37.86 47.65
ปีการศึกษา 2564 46.06 33.85 32.17 32.34
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การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ O-NET ระดับขั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ปีการศึกษา 2560 - 256๔  
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ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2563 – 2564 

  วิชา ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 256๔ 
ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

วิชาภาษาไทย 54.73 45.95 - 8.78 

คณิตศาสตร์ 20.39 21.24 + 0.85 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28.49 28.68 + 0.19 

ภาษาอังกฤษ 28.82 25.83 - 2.99 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา 2560 43.87 27.29 22.41 28.67
ปีการศึกษา 2561 49.32 23.62 32.08 25.33
ปีการศึกษา 2562 48.34 20.45 27.86 28.38
ปีการศึกษา 2563 54.73 20.39 28.49 28.82
ปีการศึกษา 2564 45.95 21.24 28.68 25.83
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การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ O-NET ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2560 - 2564
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1.12 รางวัลที่โรงเรียนได้รับ 
  

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  
มอบเกียรติบัตรไว้เพ่ือแสดงว่าเป็นสถานศึกษาท่ีมีรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่
ประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับดี  

2. กรมอนามัย และกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรแสดงว่า เป็นสถานศึกษาสะอาดปลอดภัย 
ป้องกันโรค COVID-19 ประเภทสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

3. องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ มอบวุฒิบัตร เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟร่วมกับ
โรงเรียนในเขตตำบลราชาเทวะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

 
ภาพที ่๑ แสดงเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จ 

เป็นแบบอย่างที่ดีได้ งบประมาณ พ.ศ. 2564   แหล่งที่มา เกียรติบัตร สพป.สมุทรปราการ เขต 2 

 
ภาพที่ ๒ แสดงเกียรติเข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟร่วมกับโรงเรียนในตำบลราชาเทวะ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แหล่งที่มา เกียรติบัตร สพป.สมุทรปราการ เขต 2 
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แผนที่โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) 
ตั้งอยู่ที่ 300 หมู่ 13 ซ.กิ่งแก้ว 25/๑ ถนนกิ่งแก้ว  

 
 
 
 

            
            
            
            
            
            
            
                        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
         

 
 
 

ถนนบางนา-ตราด กม.12  เลี้ยวซ้ายเข้าถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง 5 กม. สังเกต ร.พ.จุฬารัตน์ 9  
เลี้ยวซ้ายเข้าซอยกิ่งแก้ว 25/1 ประมาณ 300 เมตร ด้านซ้ายมือทางเข้า “โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร)”  
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1.13 ข้อมูลอาคารสถานที่  

1) เนื้อท่ีจำนวน  ทั้งหมด   11   ไร่ เป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดกิ่งแก้ว 
2) พ้ืนที่ปลูกสร้างอาคาร  3,044   ตารางเมตร 
3) พ้ืนที่สนาม / นันทนาการ  14,556   ตารางเมตร 
4) อาคารเรียนรวม  3  หลัง   ได้แก่ 

4.1 อาคารก่ิงแก้ว แบบ สปช. 105/28   สร้างเมื่อ พ.ศ. 2548 จำนวน   8  ห้อง 
4.2 อาคารกรุณาวิหารี แบบ สปช. 2/28  ปรับปรุง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2548  จำนวน   15    ห้อง 
4.3 อาคารเตชะไกรศรี แบบ สปช. 2/28 ปรับปรุง   สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2548 จำนวน  30  ห้อง 

5) อาคารอเนกประสงค์ หอประชุม แบบ สปช. 2/26  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2548  
ขนาด กว้าง  21   เมตร   ยาว   42   เมตร รวมพ้ืนที่ใช้สอย  882  ตารางเมตร 

6) อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) แบบ สปช.3/2   สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2513  
ขนาด กว้าง  20   เมตร   ยาว   28    เมตร รวมพ้ืนที่ใช้สอย  560  ตารางเมตร 

7) อาคารโดมกีฬา  แบบ อบต.  สร้างเมื่อ พ.ศ.  2551 
ขนาด กว้าง   21   เมตร   ยาว    42   เมตร รวมพ้ืนที่ใช้สอย   882   ตารางเมตร 

8) จำนวนสนามกีฬา   3    สนาม  ได้แก่  สนามฟุตบอล  สนามฟุตซอลและสนามวอลเลย์บอล 
9) บ้านพักครูเรือนแถวไม้ชั้นเดียวยกพ้ืนสูง   จำนวน    1    หลัง   6   ห้อง  
10) ห้องส้วม  จำนวน   4   หลัง   จำนวน   40  ห้อง 
11) จำนวนห้องเรียนทั้งหมด 2๖ ห้องเรียน  แบ่งเป็น ชั้นประถมศึกษา 16 ห้อง มัธยมศึกษา  1๐  ห้อง 
12) จำนวนห้องประกอบ     

  -     ห้องผู้บริหาร จำนวน      3    ห้อง    พื้นที่รวม      168     ตารางเมตร 
-     ห้องวิทยาศาสตร์     จำนวน     2    ห้อง    พื้นที่รวม      224    ตารางเมตร 

  -     ห้องคอมพิวเตอร์     จำนวน     3    ห้อง    พ้ืนที่รวม      448    ตารางเมตร 
  -     ห้องดนตรีไทย         จำนวน     1    ห้อง    พื้นที่รวม      224    ตารางเมตร  
  -     ห้องดนตรีสากล จำนวน     1    ห้อง    พื้นที่รวม      112    ตารางเมตร  
  -     ห้องพยาบาล          จำนวน     1    ห้อง    พื้นที่รวม        56    ตารางเมตร 
  -     ห้องสมุด  จำนวน     1    ห้อง    พื้นที่รวม      224    ตารางเมตร  
  -     ห้องสหกรณ์        จำนวน      1    ห้อง     พื้นที่รวม       56    ตารางเมตร  
  -     ห้องประชุม        จำนวน     2    ห้อง    พ้ืนที่รวม      336     ตารางเมตร 
  -     ห้องวิชาการ  จำนวน      1    ห้อง    พื้นที่รวม        56     ตารางเมตร 
  -     ห้องบุคลากร จำนวน      1    ห้อง    พื้นที่รวม        28     ตารางเมตร 

-     ห้องMEP  จำนวน      1    ห้อง     พื้นที่รวม     112    ตารางเมตร 
  -     ห้องนาฏศิลป์ จำนวน      1    ห้อง     พื้นที่รวม       56    ตารางเมตร 
  -     ห้องแนะแนว จำนวน      1    ห้อง     พื้นที่รวม       56    ตารางเมตร 
  -     ห้องพัสดุ  จำนวน      1    ห้อง     พื้นที่รวม      112   ตารางเมตร 
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 จำนวนอาคารเรียนและอาคารประกอบเพียงพอกับการใช้งาน  
 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) มีเนื้อที่ ทั้งหมด 11 ไร่ (พ้ืนที่ปลูกสร้างอาคาร 3,044 ตารางเมตร 
พ้ืนที่สนาม/นันทนาการ  14,556 ตารางเมตร) มีอาคารเรียนและอาคารประกอบเพียงพอกับการใช้งาน 

 

 

อาคารกิ่งแก้ว แบบ สปช. 105/28 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2548 จำนวน 8 ห้อง 
อาคารกรุณาวิหารี แบบ สปช. 2/28 ปรับปรุง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2548 จำนวน 15 ห้อง 
อาคารเตชะไกรศรี แบบ สปช. 2/28 ปรับปรุง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2548 จำนวน 30 ห้อง 
อาคารอเนกประสงค์ หอประชุม แบบ สปช. 2/26 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2548  
อาคารโดมกีฬา แบบ อบต. สร้างเมื่อ พ.ศ. 2551 

 
1.14 ข้อมูลงบประมาณ 

  
 งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จำนวน (บาท) รายจ่าย จำนวน (บาท) 
เงินงบประมาณ 3,444,244 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 3,444,244 
เงินนอกงบประมาณ 1,841,000 งบดำเนินการ/เงินเดือน/ เงิน

ค่าจ้าง 
1,841,000 

เงินอ่ืน ๆ - งบอ่ืน ๆ  - 
รวมเงินรายรับ 5,285,244 รวมเงินรายจ่าย 5,285,244 
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 1.15 สภาพชุมชนโดยรวม 
 
1.  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะเป็นชุมชนที่อาศัยเช่าที่ดินของวัดกิ่งแก้วแบ่งเช่าเป็นห้อง

แถวขนาดเล็ก และเป็นที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม 
และสถานที่ราชการ เช่น สถานีอนามัยประจำตำบลราชาเทวะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ราชาเทวะ วัดกิ่งแก้ว 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี สนามบินสุวรรณภูมิและ
สถานีตำรวจสุวรรณภูมิ อาชีพหลักของชุมชน คือ ทำงานรับจ้างในโรงงาน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ งานประเพณีรับบัวของอำเภอบางพลี ประเพณีนมัสการหลวงปู่เผือก 
และประเพณีตามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  

2. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพหลัก คือ ทำงานรับจ้างใน
โรงงาน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 60,000 จำนวนคน
เฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน 

3. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
3.1 โรงเรียนได้รับการช่วยเหลือและความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ องค์การ

บริหารส่วนตำบลราชาเทวะ และโรงงานอุตสาหกรรมรอบ ๆ บริเวณเป็นอย่างด ีด้านเงินบริจาค เงินทุนการศึกษา 
สิ่งปลูกสร้าง สื่อเทคโนโลยี /วัสดุอุปกรณ์ หนังสือเรียนและหนังสืออ่านเพิ่มเติม เป็นต้น 

3.2 โรงเรียนได้รับการช่วยเหลือจากวัดกิ่งแก้ว โดยท่านเจ้าอาวาสวัดกิ่งแก้ว จัดพระมาเป็นครูสอน
ในวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนตลอดปีการศึกษา การสอนและจัดสอบธรรมศึกษาให้แก่ครูและนักเรียน ให้พระ
มารับบิณฑบาตและแสดงธรรมเทศนาในโรงเรียนทุกวันพระ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

3.3 โรงเรียนได้รับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ เป็นเงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันและนมโรงเรียน งบสนับสนุนด้านกีฬา เครื่องดนตรี วงดุริยางค์ของโรงเรียน ค่าจ้างครูอัตราจ้าง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ และอ่ืนๆ อีกมากมาย  
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1.16 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกของสถานศึกษา 
 
1. ห้องสมุด มีขนาด 224 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด 15,000 เล่ม จำนวนนักเรียนที่ใช้

ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉลี่ย 200 คนต่อวัน  
2. ห้องคอมพิวเตอร์ 

 -  ใช้เพื่อการเรียนการสอน   จำนวน 90   เครื่อง 
 -  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ      จำนวน 22   เครื่อง   
จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย  400 คน/วัน 

3.   แหล่งเรียนรู ้

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้
จำนวนครั้ง/ปี 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้
จำนวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. สวนเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สวนหย่อม 
3. ห้องจริยธรรม 
4. ห้องสมุด 
5. ห้องอินเตอร์เน็ต 
6. ลานกีฬาและนันทนาการ 
7. สหกรณ์โรงเรียน 
8. ห้องพยาบาล 
9.  ธนาคารขยะ 
10. โรงอาหาร 

6๐ ครั้ง/ป ี
30 ครั้ง/ปี 
20 วัน/ป ี
20 วัน/ป ี
20 วัน/ป ี

325 วัน/ป ี
200  วัน/ป ี
120  วัน/ป ี
 24  วัน/ป ี
 32  วัน/ป ี

1. วัดกิ่งแก้ว 
2. สาธารณสุขตำบล 
3. ธนาคาร 
4. โรงงานอุตสาหกรรม 
5. อบต.ราชาเทวะ 
6. สถานประกอบการ 
๗. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ๙  
๘. สวนป่าในกรุง 
    

26  ครั้ง/ปี 
150 ครั้ง/ป ี
5  ครั้ง/ปี 
18 ครั้ง/ปี 
10  ครั้ง/ป ี
8 ครั้ง/ปี 

๒๐ ครั้ง/ปี 
๑ ครั้ง/ปี 

4. ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปี
การศึกษาท่ีรายงาน จำนวน 5 คน ดังนี้ 

4.1 เจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สภ.บางแก้ว ภูมิปัญญาด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพติดใน
สถานศึกษา จำนวน 1 ครั้ง/ป ี

4.2 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ให้ความรู้เรื่องการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อจากโรค
ระบาดต่างๆ และการดูแลสุขอนามัยของตนเอง จำนวน 2 ครั้ง/ปี 

4.3 เจ้าหน้าที่อนามัยจากโรงพยาบาลชุมชนตำบลราชาเทวะ ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอนามัย
นักเรียน การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง สุขภาพของฟัน สายตาและวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ จำนวน 2 ครั้ง/ปี 

4.4 วิทยาการและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตำบลราชาเทวะ มาให้ความรู้และฝึกซ้อมดับเพลิง ฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ จำนวน 1 ครั้ง/ป ี

4.5 สถาบันการศึกษา ระดับ ม.ปลาย วิทยาลัยการอาชีพ ทั้งของภาครัฐและเอกชน มาแนะแนวให้
ความรู้เรื่องการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว จำนวน 1 ครั้ง/ป ี
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1.17 ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา 
 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

มาตรฐาน/ประเด็น 
 

ค่าเป้าหมายสถานศึกษา 
กำลัง
พัฒนา 

1 

ปาน
กลาง 

2 

ดี 
 
3 

ดีเลิศ 
 

4 

ยอดเยี่ยม 
 

5 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน     ✓ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     ✓ 
      1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการ
คิดคำนวณ 

 
 

  ✓ 

      2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญา 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
 

 
  ✓ 

      3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม     ✓ 
      4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  

 
 

  ✓ 

      5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    ✓  
      6) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ     ✓ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน         ✓ 
     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

 
 

  ✓ 

     2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย      ✓ 
     3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความ
หลากหลาย  

 
 

  ✓ 

     4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม     ✓ 
มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ     ✓ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน      ✓ 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา      ✓ 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

 
  ✓ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ     ✓ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 
 

  ✓ 
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มาตรฐาน/ประเด็น 
 

ค่าเป้าหมายสถานศึกษา 
กำลัง
พัฒนา 

1 

ปาน
กลาง 

2 

ดี 
 
3 

ดีเลิศ 
 

4 

ยอดเยี่ยม 
 

5 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
 

  ✓ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

 
 

  ✓ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 
 

  ✓ 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  

 
 

  ✓ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก     ✓ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

 
 

  ✓ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 

และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

 
  ✓ 

 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

• ผลคะแนนรวมทุกประเด็น  ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป                              ใช่  ❑ ไม่ใช่ 

• มีตัวประเด็นที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 32 ประเด็น จาก 39 ประเด็น       ใช่  ❑ ไม่ใช่ 

• ไม่มีตัวประเด็นใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ใช่  ❑ ไม่ใช่ 

  ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับประถมศึกษา 

                  สมควรรบัรองมาตรฐานการศึกษา   ❑  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ตอนที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
ระดับขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.   ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม 
2.   กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพ
ของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน โดยการจัดการการสอนออนไลน์ ในภาคเรียนที่ ๑ และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการ Sanbox: 
Safety Zone in School ในสถานศึกษา แบบ On Site แบบแบ่งกลุ่ม A และ B ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม ถึง 3๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ภายใต้มาตรการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-๑๙) ตามข้อกำหนด 6 
มาตรการหลัก (DMHT-RC) และ ๖ มาตราการเสริม (SSET-CQ) เน้นการอ่านออก-เขียนได้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
และบูรการการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินผู้เรียนตามผลงานตามความเหมาะสมของแต่ละวิชา  
 นอกจากนี้  สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ในระบบออนไลน์เพื่อเพ่ิม
ทักษะชีวิตให้ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ ๑-๓ เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  เน้นการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและตามนโยบายของผู้บริหาร โดยการจัดโครงงานคุณธรรมทุก
ระดับชั้น จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย  พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร  เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย 
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ  จัด Open House แนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวและการดูแลสุข
ภาวะจิตภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
3.  ผลการดำเนินงาน 
   ๓.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ๓.๑.๑ ผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยเฉลี่ยทุกคน ทุกระดับชั้น  
พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สถานศึกษาตั้งค่าเป้าหมายผู้เรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนรู้เฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป ส่วนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สถานศึกษาตั้งค่ าเป้าหมาย
ผู้เรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สถานศึกษาตั้งค่าเป้าหมายผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลการ
เรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป พบว่า ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ มีผลสัมฤทธิ์
สูงกว่าค่าเป้าหมายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 ๓.๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๓ ร้อยละ ๓ ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ ่มสาระการเรียนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
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คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
 ๓.๑.๓ ผลการประเมินด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียน ในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 7๐๔ คน พบว่า มีผลการทดสอบในระดับดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๕๔ และ ๘๓.๔๔ ตามลำดับ  
 ๓.๑.๔ ผลการประเมินการมีความรู้และมีทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 7๐๔ คน พบว่า มีผล
การทดสอบในระดับด ีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 9๒.๕๔ และ 8๕.๗6 ตามลำดับ 
 ๓.๑.๕ ผลการประเมินด้านการสื ่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ตามมาตรฐานที่
กำหนด ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 7๐๔ คน พบว่า มีผลการทดสอบใน
ระดับด ีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 93.๕๓ และ 8๐.7๙ ตามลำดับ 
 ๓.๑.๖ ผลการประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 787 คน พบว่า มีผลการทดสอบในระดับดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๓ และ 
๘๔.๔๔ ตามลำดับ   
 ๓.๑.๗ ผลการประเมินด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ ส ังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และมี
วิจารณญาณ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 787 คน พบว่า มีผลการ
ทดสอบในระดับด ีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๕ และ ๘๑.๑๓ ตามลำดับ 
 ๓.๑.๘ ผลการประเมินด้านทักษะในการแสวงหาความรู ้จากแหล่งเรียนรู ้ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย รักการเรียน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 
1-3 จำนวน 787 คน พบว่า มีผลการทดสอบในระดับดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๑.2๙ และ ๘๒.๑๒ ตามลำดับ 
 ๓.๑.๙ ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้คะแนนเฉลี่ย 4๖.๐6 คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ย 
๓๓.๘๕ คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้คะแนนเฉลี่ย ๓๒.๑๗ คะแนน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้คะแนนเฉลี่ย ๓๒.๓๔ คะแนน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มี
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 256๓ ร้อยละ ๖.๓๘  
 ๓.๑.๑๐ ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย ๔๕.๙๕ คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 
๒๑.๒๔ คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ย ๒๘.๖๘ คะแนน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ย ๒๕.๘๓ คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคะแนนเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 256๓ ร้อยละ ๔.๑๗ และร้อย
ละ ๐.๖๗ ตามลำดับ  
 ๓.๑.๑๑ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ด้านการอ่านออกเสียง มีคะแนนเฉลี่ย ๗๔.๘๘ คะแนน ด้านการอ่านรู้เรื่อง มีคะแนนเฉลี่ย 
๘๙.๖๙ คะแนน รวม ๒ ด้าน มีคะแนนเฉลี่ย ๘๒.๒๘ คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ๑๐.๙ คะแนน 
และมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๙  
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 ๓.๑.๑๒ ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National 
Test : NT) ช ั ้นประถมศึกษาปีท ี ่ ๓ ด้านคณิตศาสตร ์ (Mathematics) มีคะแนนเฉลี ่ย ๖๘.๗๗ คะแนน                      
ด้านภาษาไทย (Thai Language) มีคะแนนเฉลี่ย ๗๑.๘๑ คะแนน รวม ๒ ด้าน มีคะแนนเฉลี่ย ๗๐.๒๙ คะแนน มี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ๑๗.๔๙ คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มจากปีการศึกษา ๒๕๖๓ ร้อยละ 
๓๘.๕๗   
 ๓.๑.๑๓ ผลการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ และ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๖ อ่านคล่อง เขียนคล่อง อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้  
 ๓.๑.๑๔ เด็กพิเศษเรียนร่วมทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล และได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  
 ๓.๑.๑๕ นักเรียนกลุ่มที่ต้องการคุ้มครอง และช่วยเหลือเป็นพิเศษทุกคนได้รับการส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ  
 ๓.๑.๑๖ นักเรียนกลุ่มที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นพิเศษ ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ
การคุ้มครองช่วยเหลือและเหยียวยาในรูปที่หลากหลาย เช่น ทุนการศึกษา เครื่องแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน 
อาหารกลางวัน การเยี่ยมบ้านนักเรียน  
 ๓.๑.๑๗ นักเรียนที่จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที 6 และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้นทุกคน คิดเป็นร้อยละร้อย  
 ๓.๑.๑๘ อัตรานักเรียนออกกลางคัน คิดเป็นร้อยละ ๐  

                     ๓.๒ ด้านคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๓.๒.๑. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑-๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ระดับคุณภาพดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๗ และร้อยละ ๘๓.๐๕ ตามลำดับ  
 ๓.๒.๒ ผลการประเมินคุณลักษณะตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๗ และร้อยละ ๙๐.๗๓ ตามลำดับ 
 ๓.๒.๓ นักเรียนมีความสุข ปลอดภัย เมื่ออยู่ในโรงเรียนภายใต้มาตรการ  Sandbox Safety 
Zone in School เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19 ในสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 ๓.๒.๔ ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ภาคเรียนที ่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๕๔   
  ๓.๒.๕ การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล-IEP สำหรับเด็กพิเศษ เพื ่อพัฒนา
ศักยภาพ  
 ๓.๒.๖ นักเรียนที ่มีความสามารถพิเศษได้ร ับการส่งเสริม เช่น ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับครูชาวต่างชาติ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
ระดับประเทศ ดนตรีไทย ดนตรีสากล และศิลปะ 
 ๓.๒.๗ นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ เช่น การนวดแผนไทย การทำ
ขนมเทียน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย สืบสาน
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การเล่นดนตรีไทย ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญของไทย เช่น การแห่เทียนเข้าพรรษา การ
ทำบุญตักบาตรในวันพระ และฟังธรรมเทศนา และร่วมกิจกรรมสวดมนต์  
 ๓.๒.๘ โรงเรียนมีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ เช่น ลาว พม่า เป็นโรงเรียนรวมมีนักเรียนชาย 
หญิง ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาที่ ๑-๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างของความหลากหลาย เชื้อชาติ เพศ และวัย  
 ๓.๒.๙ นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายแข็งแรง เติบโตสมวัยและจิตสังคมที่ดี อยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข    
  จากผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแสดงให้เห็นว่าผู้เรียน มีความรู้ ทักษะพื้นฐานตามหลักสูตร และจากการ
ประเมินในสถิตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนร้อยละ ๑๐๐ มีการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น   
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนรว่ม
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย อันมีหลวงปู่เผือกเป็นที่บูชาสักการะและวัดกิ่งแก้วเป็น  
ศาสนสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามความสามารถในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมชุมนุม ที่เสริมสร้างทักษะผู้เรียน เช่น ดนตรีไทย ดนตรีสากล ฟุตซอล 
การนวดแผนโบราณ การทำขนมเทียน อนุรักษ์ความเป็นไทย มีซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้มีพระคุณ มีระเบียบวินัย ยิ้มง่าย
ไหว้สวย มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และ
แสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์  สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง 
เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี  
สิ่งไหนสำคัญ  สิ่งไหนจำเป็น  รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น การเมืองการปกครอง
ของไทย ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดให้โทษต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและ
มีประโยชน์ รักการออกกำลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท  ยอมรับในกฎกติกา
ของกลุ่ม  ของสถานศึกษา ของสังคม  มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ผลการประเมินความสามารถในการอ่านและเขียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

บกพร่อง
การเรียนรู ้

ผลการประเมินการอ่านออกเสียง ผลการประเมินการเขียน 
ดี

มาก 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ดี
มาก 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ป.๑ 59 1 35 17 6 - 29 27 3 - 
ป.๒ 56 3 28 16 5 4 23 22 5 3 
ป.๓ ๗๔ 5 61 7 1 - 46 13 ๙ - 
ป.4 ๗๓ 4 44 13 10 2 27 24 18 - 
ป.๕ ๗๖ 6 30 37 3 - 23 44 3 - 
ป.๖ ๕๘ 4 46 8 - - 33 19 2 - 
ม.๑ ๑๐๑ 3 25 43 30 - 61 37 - - 
ม.๒ ๑๐๒ 1 2 39 54 6 34 52 12 3 
ม.๓ ๘๘ 1 11 51 21 4 5๘ 22 7 - 
รวม 68๗ ๒๘ 282 231 130 16 334 260 59 6 
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ผลการประเมินตามประเด็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
จำนวน ๗๐๔ คน ประจำปีการศึกษา 2564 

ประเด็น 
ผลการประเมิน 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
เขียน  

25 59 294 326 

คิดเป็นร้อยละ 4.01 8.38 41.76 46.31 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน  

25 9 135 435 

คิดเป็นร้อยละ 4.01 1.๒๘ 19.18 61.79 
ค่านิยมท่ีดี 12 ประการ  25 16 255 408 

คิดเป็นร้อยละ 4.01 2.27 36.22 57.95 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  25 61 303 315 

คิดเป็นร้อยละ 4.01 8.66 43.04 44.74 
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ช้ัน ป. 1-6 ช้ัน ม. 1-3
ไม่ผ่าน 1.74 5.96
ผ่าน 6.72 10.6
ดี 37.81 47.02
ดีเยี่ยม 53.73 36.42

ร้อ
ยล

ะ

ร้อยละการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน 
ปีการศึกษา 2564
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37.78

28.1

34.84

28.7

23.08
20.24

4.3

22.96

ชั้น ป.1-6 ชั้น ม.1-3

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน
ความสามารถในการคิดค านวณ ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง

0

10

20

30

40

50

60
การสื่อสาร

การคิด

การแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิต 

การใช้เทคโนโลยี

ร้อยละผลการประเมนิสมรรถนะ 5 ด้าน ในระดับ ดีเยี่ยม ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2564

ป.1-6 ม.1-3 เทอม 1 ม. 1-3 เทอม 2
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ร้อยละ นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ดี ขึ้น
ไป ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ

48.2

75.08 69.51
61.97 58.03

84.92
96.39

79.34
70.49

50.31
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120

ร้อยละนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ดี ขึ้นไป 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ

การออกแบบและเทคโนโลยี
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ร้อยละ นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา
ในระดับ ดี ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ

วิทยาการคํานวณ

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน 
ระดับโรงเรียน 74.88 89.69 82.28
ระดับเขตพื้นที่ 62.94 70.03 66.52
ระดับจังหวัด 64.01 70.23 67.16
ระดับสังกัด สพฐ. 69.04 72.3 70.67
ระดับประเทศ 69.95 72.79 71.38
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ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 256๔
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ด้านคณิตศาสตร์ 
(Mathematics)

ด้านภาษาไทย (Thai 
Language)

รวมความสามารถท้ัง 2
ด้าน

ระดับโรงเรียน 68.77 71.81 70.29
ระดับเขตพ้ืนที่ 46.57 55.04 50.8
ระดับจังหวัด 46.31 54.56 50.48
ระดับ สพฐ. 48.73 55.48 52.11
ระดับประเทศ 49.44 56.14 52.8
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ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ประจ าปีการศึกษา ๒๕64

ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ย ระดับโรงเรียน 46.06 33.85 32.17 32.34
คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด 50.94 36.49 34.33 43.15
คะแนนเฉลี่ย ระดับ สังกัด สพฐ. 

ทั้งหมด
49.54 33.85 33.68 35.46

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 50.38 36.83 34.31 39.22
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ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6
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4.  จุดเด่น 
 ผู้เรียนมีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการ
สื่อสารคุณภาพระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อย 80 มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองได้
อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น มีความใฝ่เรียนรู้ คิดวิเคราะห์อย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ในระดับดี ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มี
ความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม  

ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีระเบียบวินัย  
ผู้เรียนมีความโดดเด่นด้านดนตรีและกีฬา และมีผลการพัฒนาตามจุดเน้น จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษาในด้าน ชุมชนดี ดนตรีเด่น  เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบ 

5.  จุดควรพัฒนา 
1) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับชั้น  
2) เน้นฝึกทักษะการคำนวณทางคณิตศาสตร์ การบวก การลบ การคูณ การหาร และบวก ลบ คูณ หาร

ระคนของจำนวนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ การอ่านการเขียนบันทึกรายรายจ่าย ทักษะทางด้านภาษาไทย 
เรื่อง การอธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ และแผนที่ และแผนภูมิ การเขียนเรื่องตามจินตนาการ การ
ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค การแต่งคำคล้องจองและคำขวัญ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

3) พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ในการดำเนินงาน และมีการสร้าง
เวทีให้ผู้เรียนเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  

4) ดำเนินการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
อย่างเป็นระบบ  

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ย ระดับโรงเรียน 45.95 21.24 28.68 25.83
คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด 54.49 25.12 32.04 34.73
คะแนนเฉลี่ย ระดับสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 52.13 24.75 31.67 30.79
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11
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ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ปีการศึกษา 256๔
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม 
2. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาที ่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศจากผลการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและจัดประชุม
ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย  ปรับวิสัยทัศน์  กำหนด    
พันธกิจ กลยุทธ์ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ นโยบาลของรัฐบาลและของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยได้มีการประชุมผู้มีส่วนได้เสียเพื่อการดำเนินงาน จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจำปี  ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ทำให้สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
และมีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากรจัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ  
ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที ่กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม  
ประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงาน 

โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร)

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน

นางนิรมล ศิริสมบัติ

รองผู้อ านวยการโรงเรียน

นางสาวรุ่งเรือง พรโชคภคกุล

ฝ่ายวิชาการ

นางสาวนิตสา ต่อโชติ

ฝ่ายงบประมาณ

นางนิภาภรณ์ ดวงสิน

รองผู้อ านวยการโรงเรียน

นางสุชัญญา จิตมงคลบุตร

ฝ่ายบุคคล

นางเยาวภา ชมจันทร์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายชูศักดิ์ แสนยะมูล

คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
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กรอบงานวิชาการ 
๑. การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาและการวิจัยเพื่อพัฒนาคณุภาพทางการศึกษา 
๒. การพัฒนากระบวนการการเรยีนการสอนและการเรียนรู้ 
๓. งานทะเบียนและการวัดประเมนิผลเทียบโอนผลการเรียน 
๔. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมละเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๕. การนิเทศการศึกษา 
๖. งานห้องสมุด 
๗. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๘. การส่งเสริมและบริหารงานวิชาการ 
๙. งานปกครองป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 
๑๐. วิชาการกับสถานศึกษาการรบัและจดัทำสำมะโนการส่งเสรมิสนับสนุนด้านวิชาการ 
๑๑. งานอ่ืนๆทีไ่ด้รับมอบหมาย 

กรอบงานงบประมาณ 
๑. งานนโยบายและการจัดทำแผนเสนอของบประมาณ 
๒. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การจัดสรรงบประมาณ 
๓. การบริหารการเงินและบัญชี 
๔. การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์
๕. งานจัดระบบควบคุมภายใน  
๖. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมนิผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน การบรหิารบญัชี 
๗. งานอ่ืนๆที่ไดร้ับมอบหมาย 

กรอบงานบุคคล 
๑. การวางแผนอตัรากำลังการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
๒. งานพัฒนาบุคคลากร 
๓. การเสรมิสร้างประสิทธิ - ภาพในการปฏิบัตริาชการ 
๔. งานประชาสัมพันธ์ชุมชน  
๕. ส่งเสริมการขอใบประกอบวิชาชีพครู และงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๖. การจดัเก็บทะเบียนประวัติครู การขอเครื่องราชฯ 
๗. การยกย่องเชิดชูเกยีรติช่วยสนบัสนุนส่งเสริมและให้ขวัญกำลังใจ 
๘. งานอ่ืนๆที่ไดร้ับมอบหมาย 

กรอบงานบริหารทั่วไป 
๑. การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมระบบสาธารณูปโภค งานจราจร เวรยามและลูกจ้างทุกประเภทการดำเนินงานธุรการ 
๒. งานโสตทัศนศึกษางานพัฒนาระบบเครือข่าย ข้อมลูสารสนเทศประชาสัมพันธ์และปฏิคม 
๓. งานกิจกรรมนักเรยีน ธนาคารขยะ แนะแนว ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
๔. งานส่งเสริมอนามัยและโภชนาการนักเรียน งานสวัสดิการรา้นค้า 
๕. งานสหกรณ์โรงเรยีน สวัสดิการออมทรัพย์ งานประกันชีวิตครูและนักเรียน 
๖. งานพัฒนาแหล่งเรยีนรู ้
๗. งานเลขานุการคณะ -กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๘. งานสารบรรณและงานธุรการ 
๙. งานอ่ืนๆที่ไดร้ับมอบหมาย 



ห น้ า  | ๖๕ 
 

 

                                             
 

3. ผลการดำเนินงาน 
1) สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ

ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

2) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปี  สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  ตามมาตรฐานตำแหน่ง  
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรม
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

3) สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมี ส่วนร่วมใน
การพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

4)  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

5) สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

6) สถานศึกษามีรูปแบบการบริหาร การจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล  
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

7) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผล
ให้สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

8) สถานศึกษาบริหารจัดการโดยการมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีการบริหารเกี่ยวกับงานวิชาการโดยจัด
ให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความรู้ ความสามารถและความถนัด พร้อมทั้ง
เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวิชาการระดับสถานศึกษา ระดับเครือข่ายการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับ
ภาค สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรปีละ 1 ครั้ง มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียน จัดครูต่างชาติ
เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษ และครูอัตราจ้างวิชาเอกที่ขาดแคลนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทำรายวิชาเพ่ิมเติม
พัฒนาห้องเรียนดิจิทัล ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง กิจกรรมลูกเสือ แนะแนว สะเต็มศึกษา กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้  

9) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามโครงการพัฒนาครู ทั้งใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูเป็นวิทยากรนอก ให้ความรู้ด้าน
วิชาชีพ โดยการสอนกิจกรรมลูกเสือ การนำวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่ผู้เรียน 
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10)  สถานศึกษาจัดมีโครงการปรับภูมิทัศน์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดการใช้พลังงาน เพื่อพัฒนา
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ปลอดภัย ปรับปรุงห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ จัดหา
วัสดุอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และจัดตกแต่งห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมบรรยาการจัดการเรียนการสอน  

11)  สถานศึกษาจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ที ่เหมาะสม โดยมีข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มี
คอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ ติดตั้ง Smart TV และคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คในห้องพิเศษและห้องปฏิบัติ  
ติดตั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อกระจายสัญญาณ WIFI ให้ครอบคลุมทั่วถึง  

4. จุดเด่น 
  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี  
เช่น  การประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุมระดมสมอง  การประชุมกลุ่ม  เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  ที่ชัดเจน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี 
ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพ  มีการดำเนินการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผล  การดำเนินงาน  และจัดทำรายงานผลการ
จัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
 
5. จุดควรพัฒนา 

1) จัดรณรงค์ให้บุคลากรและนักเรียนทุกคนช่วยกันประหยัดทรัพยากรและวัสดุสิ้นเปลือง เพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 

2) รณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากข้ึน  
3) จัดระดมทุนทรัพย์ซ่อมแซมพ้ืนอาคารโดมกีฬาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายใน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
2. กระบวนการพัฒนา          
 สถานศึกษาได้ดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย  ได้แก่  การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ปรับโครงสร้างรายวิชา  หน่วยการเรียนรู้  
กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วยกำหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้  สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด  เช่น  จัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงงาน  ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้ง
ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ครูใช้สื่อจัดการเรียนการสอน  มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมี
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การประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
 
3. ผลการดำเนินงาน 
 สถานศึกษาจัดการเรียนรู ้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ครูมีกระบวนการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ใช้เครื่อมือและวิธีการวัดประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ผู้เรียนรักที่จะ
เรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 ครูทุกคนมีการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ แบ่งสัดส่วนของการ
ประเมินผลก่อนกลางภาค กลางภาค และปลายภาค แล้วส่งแผนวัดประเมินผลต่อฝ่ายวิชาการ ครูร้อยละ 100 ใช้
เครื่องมือวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการประเมิน (A,P,K) และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพื่อให้นักเรียน
จัดทำแฟ้มสะสมงาน มีการแจ้งผลการประเมินให้ผู้ปกครองทราบ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้  
 ครูทุกคนรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ พัฒนาสื่อ/นวัตกรรมและแนวทางการ
แก้ปัญหาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ สังเกตการสอน และสะท้อนผลการสังเกตการสอนร่วมกันในวันจันทร์ วัน
พุธ วันศุกร์ วันละ 1 ชั่วโมง นอกจากนี้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ที่ตรงกับความต้องการของตนเองและ
สถานศึกษา และนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
  
4. จุดเด่น 
 ครูมีความตั้งใจ  มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน  โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการคิด  ได้ปฏิบัติ
จริง  มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของ
ครูทุกคน   
 
5. จุดควรพัฒนา 

1) ครูผู้สอนจัดกิจกรรมพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาให้สูงขึ้น 
ที่ส่งผลให้การประเมินระดับชาติสูงขึ้น  

2) ครูผู้สอนจัดกิจกรรมเพ่ิมทักษะความสามารถในการคำนวณของผู้เรียนในทุกระดับชั้น  
3) ครูผู้สอนฝึกทักษะการอ่านในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น เพื่อให้ผลการทดสอบการอ่าน (RT) สูงขึ้น 

มีผลต่อการเรียนในระดับสูง  
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4) ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 พัฒนาผู้เรียนเน้นฝึกทักษะการคำนวณทางคณิตศาสตร์ การบวก 
การลบ การคูณ การหาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ การ
อ่านการเขียนบันทึกรายรายจ่าย ทักษะทางด้านภาษาไทย เรื่อง การอธิบายความหมายของข้อมูลจาก
แผนภาพ และแผนที่ และแผนภูมิ การเขียนเรื่องตามจินตนาการ การระบุชนิดและหน้าที่ของคำใน
ประโยค การแต่งคำคล้องจองและคำขวัญ  

5) ครูผู ้สอนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ในการ
ดำเนินงาน และมีการสร้างเวทีให้ผู้เรียนเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  

6) ครูผู้สอนให้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  ในทุกระดับชั้น 
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

1. ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
2. นำเสนอข้อมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 จากผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้เพราะ 
  มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
  มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
  มาตรฐานที ่๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม      
  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผล
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น  ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ความสามารถในการคิดคำนวณในระดับดี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากำหนดปรากฏอย่างชัดเจน  ดังที่ปรากฏผล
ประเมินใน  มาตรฐานที่ 1  ส่วนมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่
ในระดับดี สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตาม  แผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผล
การประเมินและการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนมาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีผลประเมินอยู่ในระดับดี วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความ
ต้องการของหลักสูตรสถานศึกษาและบริบทสถานศึกษา  พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื ่อการเรียนรู้ ติดตาม 
ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล  และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุก
ขั ้นตอน สถานศึกษาดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั ้นตอน  จนเกิดคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดี  โดยสถานศึกษาให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี  และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
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3. การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
 กระบวนการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ POWER Model (พลังแห่งความสำเร็จ) 

และใช้เทคนิคกระบวนการวงจรคุณภาพเดมมิ่ง PDCA และทฤษฎีระบบ (System Theory) มาพัฒนาเพื่อพัฒนา
ระบบการนิเทศให้ประสบผลสำเร็จโดยมีวิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 5 ข้อ ดังนี้  

1) P = Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
2) O = Opportunity of All โอกาสเป็นของทุกคน 
3) W = World มีศักยภาพเป็นพลโลก 
4) E = Effectiveness ประสิทธิผลในการสร้างผลผลิตอย่างมียุทธศาสตร์ 
5) R = Research การวิจัย 

โมเดลพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) 
POWER Model (พลังแห่งความสำเร็จ) 
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ตอนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 
 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษา จะต้องนำไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เพื ่อสรุปนำไปสู ่การเชื ่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (๓-๕ ปี) และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น จากผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน 
พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ ดังนี้ 
1. สรุปผล 
    มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา

กำหนด  
2) ผลการอ่านในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือ

ให ้ ผ ลก า รทดสอบกา รอ ่ า น  ( RT)  ส ู ง ก ว่ า
ระดับประเทศ 

3) ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ร ะ ด ั บ ช า ติ ใ น ร ะ ด ั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ เพ่ือให้ผลการทดสอบการอ่าน 
(NT) สูงกว่าระดับประเทศ  

4) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี เป็นพลเมืองที่
ด ี ศรัทธา ยึดมั ่น และปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนา เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ประพฤติตรงตามความจริงต่อตนเองและผู้อื่นทั้ง
ทางกาย วาจา ใจ  ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎระเบียบ 
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม ความ
ความตั ้งใจ เพียรพยายาม แสวงหาความรู ้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก อยู่
อย่างพอเพียง รับผิดชอบงานหน้าที่ของตนเอง รัก
ความเป็นไทย และท้องถิ่น มีจิตสาธารณะชอบ
ช่วยเหลือสังคม อยู ่ร ่วมกันบนความแตกต่าง
หลากหลายของเชื้อชาติ และเพศวัย  

1) เร่งพัฒนา ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที 6 มีผล
การประเมินระดับชาติ (O-NET) สูงกว่า
ระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ 

2) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓  

3) พัฒนาทักษะการอ่านในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 เพื่อให้ผลการทดสอบการอ่าน (RT) ให้สูงขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๓  

4) พ ัฒนาผ ู ้ เ ร ี ยน ให ้ม ีท ั กษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในทุก
ระดับชั้น 

5) พัฒนาทักษะการอ่าน การสื ่อสาร ภาษาอังกฤษ 
ของผู้เรียนในทุกระดับชั้น  
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มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

1) สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่
ช ัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต ้องการของช ุมชน นโยบายร ัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  

2) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ โดยความ
ร่วมมือของทุกฝ่าย และนำข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  

3) การดำเนินงานพัฒนาวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 
2563 โดยผ ู ้ เร ียนม ีท ักษะการเร ียนร ู ้ และ
ความสามารถที ่หลากหลาย เช ่น ดนตรีไทย 
ดนตรีสากล กีฬา ฟุตซอล และด้านวิชาการทุก
กลุ่มสาระ สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ สามารถเป็นแบบอย่างให้รุ่น
น้องในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี  

4) สถานศึกษาจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความ
ต้องการของครู และสถานศึกษา มีการจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการชีพ (PLC)  

5) สถานศึกษาจ ัดโครงการปร ับปร ุงภ ูม ิท ัศน์  
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดการใช้พลังงาน เพ่ือ
จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนและห้องเรียน 
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมี
ความปลอดภัย  

6) สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
สนับสนุนและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา  

1) จัดรณรงค์ให้บุคลากรและนักเรียนทุกคนช่วยกัน
ประหยัดทรัพยากรและวัสดุสิ ้นเปลือง เพื ่อลด
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 

2) ประชาสัมพันธ์ให้ช ุมชนมีส ่วนร่วมในการจัด
การศึกษามากขึ้น  

3) จัดระดมทุนทรัพย์ซ่อมแซมพื้นอาคารโดมกีฬา 
แหล่งเรียนรู้ภายใน และโรงอาหารให้เพียงพอต่อ
จำนวนนักเรียน  
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

7) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการ
บริหาร และมีวิสัยทัศน์ที ่ดีในการบริหารงาน 
สามารถเป็นแบบอย่างที ่ดีในการทำงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมี
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 

8) สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้อง
กับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
ที ่มุ ่งเน้นการพัฒนาให้ผ ู ้เร ียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตรของ 

9)  สถานศึกษาม ีการดำเน ินการน ิ เทศ  กำกับ 
ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำ
รายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้  
กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐาน
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
 
มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

1) ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้
ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ มี
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้  

2) ครูผู้สอนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศภายในและ
ภายนอก แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก รวมทั้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดย

1) ครูผู ้สอนจัดกิจกรรมผู ้เรียนเพื ่อยกระดับผลประ
ทดสอบระดับชาติ ()  
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ให้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล
ในการจัดการเรียนการสอน และเพ่ิมองค์ความ
รู้อยู่เสมอ  

3) ครูผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบโดยใช้โปรแกรมในการจัดรวมผล
คะแนนและจัดทำ ปพ.5 และ ปพ.6 มีการจัดเก็บ
คะแนนก่อนกลางภาค กลางภาค และปลายภาค
เรียน สามารถนำผลมาพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว 

4) ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนเชิงบวก เพ่ือ
เสริมแรงให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา ครูผู้สอน 
และเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข  

5) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจมุ่งมั่น ใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 

6) ครูผู้สอนที่มีการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
ทางวิชาชีพระหว่างครู และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

7) ครผูู้สอนจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

8) ครผูู้สอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

9) ครผูู้สอนจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด 
ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

10) ครูผู้สอนทุกคนมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ปีละ 1 เรื่อง / 1 คน  
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2. แนวทางการพัฒนา  
๑. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ  
    และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 

 2. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
 3. จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ 
 
3. ความต้องการช่วยเหลือ  
 ๑. ลดภาระงานของครูผู้สอนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนมากข้ึน  
 ๒. โรงเรียนต้องการระดมทรัพยากร เพ่ือใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น การซ่อมแซมพ้ืน
โดมกีฬาที่ทรุดตัว โรงอาหารที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน อุปกรณ์สื่อ การซ่อมแซมแหล่งเรียนรู้ภายใน 
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ตอนที่ ๔ สรุปผลการพัฒนาและการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

  
ระดับขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.   ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม 
2.   กระบวนการพัฒนา 

๑. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ พัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยเน้นในระดับมัธยมศึกษา  
 2. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เพ่ือฝึกทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะความร่วมมือ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สามารถในไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 3. จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบตามศักยภาพของ
ผู้เรียนเพื่อส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  

4. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการคิดคำนวณสูงขึ้น 
 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.   ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
2.   กระบวนการพัฒนา 
 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากรและนักเรียนทุกคนช่วยกันประหยัดทรัพยากรและวัสดุสิ้นเปลือง               
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค  

2. ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น  
3. จัดหาระดมทุนซ่อมแซมพ้ืนโดมกีฬา โรงอาหารที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน อุปกรณ์ สื่อ การ

ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งเรียนรู้ภายใน  
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1.   ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม 
2.   กระบวนการพัฒนา 

1) ครูผู้สอนจัดกิจกรรมพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาให้สูงขึ้น  
2) ครูผู้สอนจัดกิจกรรมเพ่ิมทักษะความสามารถในการคำนวณของผู้เรียนในทุกระดับชั้น  
3) ครูผู้สอนฝึกทักษะทักษะด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ เพ่ือ

ให้ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น  
4) ครูผู ้สอนจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ในการ

ดำเนินงาน และมีการสร้างเวทีให้ผู้เรียนเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  
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ภาคผนวก 
 

- ผลการประเมินภายนอกรอบสี่ 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
- ภาพกิจกรรมของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) 
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คำสั่งโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) 
ที่ 53/๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจำปี ๒๕๖๔ (Self Assessment Report : SAR)  

……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………. 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้สถานศึกษาต้องมีการประเมินภายในจัดทำรายงาน
เป็นประจำทุกปี และเปิดเผยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนได้รับทราบ และเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ต่อไป   ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องจัดทำรายงานประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR) ซึ่งเป็นการสื่อสารให้ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  โดยยึดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ สพฐ.กำหนด ประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้าน 
ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน  กระบวนการบริหารและการจัดการ  และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ  เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษา  และการรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : 
SAR) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 

๑. นางนิรมล   ศิริสมบัติ   ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวรุ่งเรือง  พรโชคภคกุล  รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 

๓. นางสชุัญญา  จิตมงคลบุตร  รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 
4. นางเยาวภา  ชมดวงจันทร ์  ครูชำนาญการพิศษ กรรมการ 
5. นางนิภาภรณ์ ดวงสนิ   ครูชำนาญการพิศษ กรรมการ 
6. นายชูศักดิ์  แสนยะมลู   ครูชำนาญการ  กรรมการ 
7. นางสาววรางรัตน์  พินจิธนสาร  ครู   กรรมการ 

           8. นางสาวนำ้ฝน  เหล่าทา                        ครู   กรรมการ 
9. นางสาววันวิสา  รุ่งสุข   ครู   กรรมการ 
10. นางสาวปารวี  คงช ู   ครู   กรรมการ 
11. นางสาวรัตนา  ขุนสูงเนิน   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑2. นางสาวนิตสา  ต่อโชติ   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
๑3. นางสาวกมลรัตน์  กุลดว้ง  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ทั้งนี้ขอให้บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ และ
เกิดผลดีต่อทางราชการ  และให้ดำเนินการจัดส่งรายงานดังกล่าวถึงสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๒ ภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕   

สั่ง   ณ   วันที่   ๑   เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

 
(นางนิรมล  ศิริสมบัติ) 

ผู้อำนวยโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) 
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หนังสือการให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร)  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 
................................................................ 

 ตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๙ (๓) ให้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และ
มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการ
จัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพภายและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก  
 อ้างถึงประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง กำหนดหลั กเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ข้อ 
๗(๑)(๒)(๓) การจัดทำรายงานประจำปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ให้สรุปและจัดทำรายงานประจำปีที่
เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพ ผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการ
ตามรูปที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ เพ่ือ
เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบความละเอียดแจ้งแล้วนั้น  
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) ได้รับการรายงานการจัดทำ
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเรียบร้อยแล้ว มี
มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้โรงเรียนเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรับรองการประเมินภายนอกต่อไป  
  
           
(ลงชื่อ) 

(นางพรรณี   ศรีทองใบ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒5 เมษายน ๒๕๖๕ 

 
(ลงชื่อ)  

(นางนิรมล   ศิริสมบัติ ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) 

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ 
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ประกาศโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 256๔ 
................................................................. 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธ ีการประกันคุณภาพการศึกษา         
พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาในอนาคตประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไปจำเป็นต้องปรับปรุง
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกันจึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื ่องให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
ขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษาหน่วยงานต้นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้ง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียนผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการ ประเมินคุณภาพภายนอก 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานโรงเรียนจึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ประกาศ ณ วันที่ 1  กรกฏาคม พ.ศ. 256๔ 
 
 

  
           
               (นางนิรมล  ศิริสมบัติ)           (นางพรรณี  ศรีทองใบ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร)                         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
                                                                                   โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนวดักิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ 

โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1) ความสามารถในการอ่านเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ  
  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปญัหา  
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  5) มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
  6) มีความรู้ทักษะพืน้ฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
  1) การมีคุณลักษณะและค่านยิมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากำหนด  
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย  
  4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพนัธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
 2.3 ดำเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย   
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ  
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) 
เรื่อง    กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

-------------------------------------- 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน จึงกำหนดค่าเป้าหมาย ทั้งการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา 
256๔ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.256๔ 
 
 
 
 
          ลงชื่อ ................................................... 

      (นางนิรมล  ศิริสมบัติ) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๘๕ 
 

 

                                             
 

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) ปีการศึกษา 256๔ 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
   1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคดิคำนวณ ยอดเยี่ยม 
   2) ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอย่างมวีิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเห็นและแก้ปัญหา  ยอดเยี่ยม 
   3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 
   4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ยอดเยี่ยม 
   5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
   6) มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน        ยอดเยี่ยม 
   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากำหนด ยอดเยี่ยม 
   2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ยอดเยี่ยม 
   3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย  ยอดเยี่ยม 
   4) สุขภาวะทางร่างกายและจติสังคม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
2.1 มเีป้าหมายวิสยัทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม 
2.2 มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ยอดเยี่ยม 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเปา้หมาย ยอดเยี่ยม 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
2.5 จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
2.6 จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการและการจัดการเรยีนรู้ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ยอดเยี่ยม 
3.1 จดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ยอดเยี่ยม 
3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ ยอดเยี่ยม 
3.3 มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรยีน ยอดเยี่ยม 
3.5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้ ยอดเยี่ยม 
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การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 256๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 60  มีผลการเรียน 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร้อยละ 60  มีผลการเรียน 2.5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 60  มีผลการเรียน 2.5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร้อยละ 60  มีผลการเรียน 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ 80  มีผลการเรียน 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร้อยละ 80  มีผลการเรียน 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ร้อยละ 80  มีผลการเรียน 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ ร้อยละ 60  มีผลการเรียน 2.5 

 

การกำหนดค่าเป้าหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 256๔ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ / ระดับคุณภาพ) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
ข้อ 1 รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ ร้อยละ 90   ยอดเยี่ยม 
ข้อ 2 ซื่อสัตย์  สุจริต ร้อยละ 90   ยอดเยี่ยม 

ข้อ 3 มีวินัย ร้อยละ 90   ยอดเยี่ยม 

ข้อ 4 ใฝ่เรียนรู้ ร้อยละ 90   ยอดเยี่ยม 

ข้อ 5 อยู่อย่างพอเพียง ร้อยละ 90   ยอดเยี่ยม 

ข้อ 6 มุ่งม่ันในการทำงาน ร้อยละ 90   ยอดเยี่ยม 

ข้อ 7 รักความเป็นไทย ร้อยละ 90   ยอดเยี่ยม 

ข้อ 8 มีจิตสาธารณะ ร้อยละ 90   ยอดเยี่ยม 

ระดับคุณภาพของสถานศึกษา 
ระดับ 5 ยอดเยี่ยม EXELENT ร้อยละ  90  ขึ้นไป 
ระดับ ๔ ดีเลิศ  GREAT  ร้อยละ  80-89   
ระดับ 3 ดี  GOOD  ร้อยละ 70-79 
ระดับ 2 ปานกลาง FAIR  ร้อยละ 60-69 
ระดับ 1 กำลังพัฒนา POOR  น้อยกว่าร้อยละ 59 
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คำสั่งโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) 

ที ่64/๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

.............................................................................................. 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษา
เป็น    ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการ
ประกันคุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง 
กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
กำหนดให้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) จะดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น
คุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ดังนี้ 
๑.  นางนิรมล  ศิริสมบัติ    ผู้อำนวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
๒.  นางพรรณี  ศรีทองใบ            ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รองประธานกรรมการ 
๓.  นายวิษณุ  นกขมิ้น     ผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ 
๔. นางสาวนวลฉว ีคงเที่ยง   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ฯ สพป.สป.๒   กรรมการ 
๕.  นางสาวพรพิมล ธนะศรี  ศน.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒      กรรมการ 
๖.  นางสาวนิตสา ต่อโชติ     ครูชำนาญการพิเศษ       กรรมการและเลขานุการ 
 

 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
   ประกาศ ณ วันที่  1๔ เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕6๔ 

 
ลงชื่อ........................................................ 
             (นางนิรมล  ศิริสมบัติ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร)  
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 คำสั่งโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร)  

ที ่ ๔3/2564  
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน               

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
……………………………………………………………………….................................. 

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546 
หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 และ 48 กำหนดให้สถานศึกษาจัดระบบ
การประกันคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษามีการประเมินคุณภาพภายใน ถือว่าเป็น
กระบวนการบริหาร ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนเป็นประจำทุก
ปี  สถานศึกษาจึงแต่งตั้งบุคลากรต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีการศึกษา 
2564  เพ่ือประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้  
1. คณะกรรมการอำนวยการ 

1. นางนิรมล ศิริสมบัติ      ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ  
2. นางสาวรุ่งเรือง พรโชคภคกุล  รองผู้อำนวยการ    รองประธานกรรมการ  
3. นางสุชัญญา จิตมงคลบุตร    รองผู้อำนวยการ    รองประธานกรรมการ  
4. นางเยาวภา  ชมดวงจันทร ์   ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ  
5. นางนิภาภรณ์ ดวงสิน     ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ  
6. นายชูศักดิ์  แสนยะมูล   ครูชำนาญการ   กรรมการ  
7. นางสาวนิตสา ต่อโชติ    ครูชำนาญการพิเศษ            กรรมการและเลขานุการ 

     8. นางสาวน้ำฝน เหล่าทา        ครู       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
หน้าที ่ให้คำปรึกษา แนะนำ ควบคุมและดูแลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. คณะกรรมการจัดทำแฟ้มมาตรฐานหลัก 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
 1. นางสาวนิตสา ต่อโชติ    ครูชำนาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวณฐวรรณ์ ถิ่นมาบแค    ครูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวกชพร มหาคุณาวสุ    ครูชำนาญการ   กรรมการ 
 4. นางสาววันวิสา รุ่งสุข   ครู     กรรมการ  
 5. นางสาววรางรัตน์ พินิจธนสาร   ครู     กรรมการ  
 6. นายนราศักดิ์ จันทะคีรี   ครู     กรรมการ 
 7. นางสาวน้ำฝน เหล่าทา    ครู     กรรมการ  
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 8. นายทรงยศ รังสรรค์มณีนิล    ครู     กรรมการ  
 9. นางสาวบุหลัน โคตัดถา    ครู     กรรมการ 
 10. นายเอกพล  กาวีวน    คร ู    กรรมการ 

11. นางสาวสุกัญญา ธรฤทธิ์    คร ู    กรรมการ 
12. นางสาวรัตนา ขุนสูงเนิน    ครูผู้ช่วย    กรรมการ  
13. นางสาวปรียา วิรุลพันธ์    ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
14. Mr. Elvis Buma    ครูชาวต่างชาติ   กรรมการ 
15. นางสาวปารวี คงชู   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวกมลรัตน์ กุลด้วง    ครูอัตราจ้าง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 1. นางเยาวภา  ชมดวงจันทร ์   ครูชำนาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวณิชกานต์ คมคาย    ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวสุระจิตร พิชญกานต์  คร ู กรรมการ  
 4. นางสาวรัชนก โพธิ์ศรีทอง คร ู กรรมการ 
 5. นางสาวสุนันทา เขินไพร  คร ู กรรมการ 
 6. นางสาวบังอร วัดพงพี  คร ู กรรมการ 
 7. นางปารดา ดวงมาลัย  คร ู กรรมการ 
 8. นางสาวปาริชาติ ทองรบ  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 9. นางสาวดอกไม้ ลุนมา  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 10. นายภัทรลักษณ์ ธรรมวิจิตร  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 11. นางสาวสายสุนีย์ สงวนยิม้  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 12. Mr. Fabrizio Chillemi ครูชาวต่างชาติ กรรมการ 
 13. นางสาวสุภาภรณ์ นิลแก้ว  ครู                                    กรรมการและเลขานุการ 
 14. นางสาวดอกซ้อน ศิริปี  คร ู                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  1. นางนิภาภรณ์ ดวงสิน  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นายชูศักดิ์ แสนยะมูล  ครูชำนาญการ รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาววนิดา ทองไสยะ  ครูชำนาญการ กรรมการ 
 4. นางสาวดารณี  ชินบุตร  คร ู กรรมการ  
 5. นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วคำปา คร ู กรรมการ 
 6. นางสาวสรารัตน์ คล้ามกลั่น  คร ู กรรมการ 
 7. นางสาวบุศรินทร์ พุทธวงค์  คร ู กรรมการ 
 8. นางสาวสุวชิชา ฟักทอง  คร ู กรรมการ 
 9. นายณัฐ เมฆมูสิก  คร ู กรรมการ 
 10. นายนิพนธ์ศักดิ์ ทรงนาศึก  พนักงานราชการ กรรมการ  
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 11. นางสาวมยุรี อินทร์จำนงค์  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 12. นางสาวรัตนา พานขันธ์  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 13. นางสาวธนภัค พจนาอารีย์วงศ์  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 14. Mr. Mario Boehm  ครูชาวต่างชาติ กรรมการ 
 15. นางสาวเบ็ญจมาศ พ่ึงงาม  ครูชำนาญการ                       กรรมการและเลขานุการ 
 16. นางสาวเพ็ญนภา หุยวัน  คร ู                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ รวบรวมเอกสารประกอบการประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่รับผิดชอบโดยทำการประเมิน
ตามเกณฑ์ในคู่มือ จัดทำรูปเล่มใส่ในแฟ้ม เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงการดำเนินงานของสถานศึกษาให้ครบตามตัว
บ่งชี้ทุกตัว ทั้งนี้ในการดำเนินการจัดทำแฟ้มให้แล้วเสร็จภายในมีนาคม 2565 และให้นำส่งแฟ้มที่งานวิชาการ 
เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานการประกันคุณภาพภายในส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2 และทันตามกำหนดเวลา 

  

ทั้งนี ้ ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ  
เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและโรงเรียนต่อไป 

สั่ง  ณ  วันที่   28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
        
  
    

( นางนิรมล  ศิริสมบัติ ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) 
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การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564  
 

     
 

กิจกรรมอบรมค่ายทักษะชีวิต  
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กิจกรรมรับทุนการศึกษา จาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมโครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟร่วมกับโรงเรียนในเขตตำบลราชาเทวะ 
   

  
 
 
 
 
 

    
 
      
 
 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี    



ห น้ า  | ๙๓ 
 

 

                                             
 

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2564 
    
     

 
 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 256๔ 
 

 
 
 
 
 
 
   
 



 


