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บทสรุปของผู้บริหาร 
1.  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
                  โรงเรียนวัดมหาบุศย์  (พิทักษ์ถาวรคุณ)   ตั้ งอยู่ เลขที่   711 อ่อนนุช 7  แขวงอ่อนนุช                          
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร                       
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โทรศัพท์  02 -3111483 โทรสาร 02-3111483                     
e-mail : watmahabudschool@gmail.com    website: www.mahabud.ac.th เปิดสอนระดับชั้น  อนุบาล 1  ถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จ านวนนักเรียน 451 คน จ านวนครูและบุคลากร 45 คน 
2.  ผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา (ระดับคุณภาพตามมาตรฐานและภาพรวม ดีเลิศ )  
 2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับคุณภาพตามมาตรฐานและภาพรวม ดีเลิศ 
  2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพตามมาตรฐานและภาพรวม ดีเลิศ 
 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา: ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษา: ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 

3.  หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
                โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ได้ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกัน
คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 ดังนี ้
               3.1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ และมาตรฐาน
การศึกษาของต้นสังกัด สภาพบริบทปัญหาและความต้องการโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
               3.2 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี           
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                3.3 ปฏิบัติงาน ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติประจ าปี 

mailto:watmahabudschool@gmail.com
http://www.mahabud.ac.th/
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 3.4 จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
 3.5 จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองและน ามาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รายงานผลต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด  

ผลการด าเนินงาน  
1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : ดีเลิศ  
2. หลักฐานสนับสนุน : ครูมีความรู้และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้อง

กับมาตรฐานการศึกษา ครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
วิธีการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่หน่วยงานต้นสังกัดจัด
อบรม ร้อยละ100 ผ่านการอบรมจากหน่วยงานอื่นๆ ตามความสนใจและความถนัด สามารถน าความรู้ ทักษะ
ที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียน และใช้
กระบวนการ PLC ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ปัญหาของนักเรียนในห้องเรียน โรงเรียนมีความพร้อมทั้งใน
ด้านสาธารณูปโภค และอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยี มีการปรับปรุงพัฒนาพร้อมด้านสัญญาณ 
Internet เพ่ือรองรับการจัดการศึกษาในทึกรูปแบบ ตามสถานการณ์ปัจจุบัน โรงเรียนเป็นโรงเรียนประชารัฐ
และได้รับการสนับสนุนสื่ออุปกรณ์ ICT ให้กับทุกห้องเรียนได้ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน สามารถใช้จัดการ
เรียนการสอนได้ทุกห้องเรียน มีเครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือเรียน หนังสือเสริม สื่อวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอกับ
นักเรียน จัดให้มีสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกห้องเรียนที่สะอาด ร่มรื่น ภายในห้องเรียนมีระเบียบ สะอาดเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ การบริหารในภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีรูปแบบการบริหารและการขับเคลื่อนการศึกษาที่
ชัดเจนและเหมาะสม (MAHABUD MODEL) ใช้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมในการบริหาร             
จัดการศึกษาและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง) ส่งผลให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและได้รับการพัฒนารอบด้าน ส่งผลให้มีผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ 
(RT) ปีการศึกษา 2564  ร้อยละ 75.22  อยู่ในระดับดีมาก และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 41.83  มีค่าเฉลี่ยในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
วิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เช่น 
ทักษะการสืบค้นข้อมูล การใช้งานการออกแบบ การน าเสนอผลงาน Presentation ด้วยตนเอง มีคุณธรรม
และคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีระเบียบวินัย มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวิถีไทย วิถีชุมชนและ
ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่มีความเสี่ยงด้านการเรียน นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนจบหลักสูตรร้อยละ100 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการให้ทุนแม่
อุปถัมภ์และทุนหลวงพ่อวัดยาง รวมไปถึงการสนับสนุนอ่ืนๆ จากชุมชนและหน่วยงานอ่ืน นักเรียนทุกคนมี
สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีน้ าหนักส่วนสูงและสมรรถนะตามเกณฑ์ มีสุขภาพจิตดี มีทักษะในการเล่น
กีฬาออกก าลังกาย และแสดงออกทางดนตรี ศิลปะ ได้อย่างสร้างสรรค์ตามศักยภาพ  
            4.  จุดเด่น 
                4.1  โรงเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา จากองค์กรศาสนา ชุมชน และภาคี
เครือข่าย 
                4.2  บุคลากรในสถานศึกษามีศักยภาพรอบด้าน มีความสามารถในการจัดการศึกษาและพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยน ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาให้เหมาะสมตามบริบทและ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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 4.3  โรงเรียนมอีาคารสถานที่มีความพร้อมและเพียงพอต่อการจัดการศึกษา มีการปรับปรุงและพัฒนา
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
           5.  จุดควรพัฒนา 
               5.1  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติในทุกระดับชั้น 
               5.2  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จัดสรรหาคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
               5.3  พัฒนาครูเพื่อเพ่ิมศักยภาพทางการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อและเทคโนโลยี มีนวัตกรรมมากขึ้น 
               ๕.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพสถานศึกษา     
               5.๕  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
           6.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
               6.1  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่เน้นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
               6.2  จัดท าโครงการพัฒนาอาคาร สถานที่ สร้างบรรยากาศที่ดีเอ้ือต่อการเรียนรู้  จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สื่อต่าง ๆ 
               6.3  พัฒนาครูและบุคลากรโดยการส่งเข้าอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย หรือ
งานที่มีประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา มีนวัตกรรมการศึกษา ติดตามผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง 
               6.4  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพสถานศึกษา   
               6.4  มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุตามสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
(3R8C) พัฒนานักเรียนให้ทันยุค 4.0 ส่งเริมนักเรียนให้มีทักษะด้านภาษา และ ICT ตามโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 
 
               
 

 

    ลงชื่อ                       ผู้เขียนรายงาน 
                                                       (นายชัยวุฒิ พิชญบุตร) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)  
                                               วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
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ค าน า 

 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553   มีสาระบัญญัติในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  ใน
มาตรา 48  ก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการ
จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจ าปี  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

 โรงเรียนวัดมหาบุศย์  (พิทักษ์ถาวรคุณ) จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา                   
ปีการศึกษา 2564 ซึ่งรวบรวมข้อมูล ผลการด าเนินงาน และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ  
ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี โรงเรียนใช้รายงานฉบับนี้เป็นฐานข้อมูลของการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ มี
คุณภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  

 

ชัยวุฒิ   พิชญบุตร 
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สารบัญ  

  หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร  ก 
ค าน า  ง 
สารบัญ  จ 

 ส่วนที่ 1     ข้อมูลพื้นฐาน 1 
 ส่วนที่ 2     ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 32 
 ส่วนที่ 3     สรุปผลการพัฒนา  51 
 ส่วนที่ 4     ภาคผนวก 55 
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ส่วนที่ 1 ข้อมลูพื้นฐาน 
1. ข้อมูลทั่วไป 
  ชื่อโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ที่ตั้ง ๗๑๑ ซอยอ่อนนุช ๗ ถนนสุขุมวิท ๗๗                
แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๒-๓๑๑๑๔๘๓ โทรสาร ๐๒-๓๑๑๑๔๘๓  e-mail : mahabudsc@gmail.com   
Website www.mahabud.ac.th เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๓ ขวบ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                     
เนื้อท่ี 4 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการ เขตสวนหลวง 
  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) เปิดท าการสอนเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2477 ในฐานะโรงเรียน
ประชาบาล อาศัยศาลาการเปรียญของวัดมหาบุศย์ เป็นสถานที่เรียน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2494 ท่านพระครู
พิทักษ์ถาวรคุณ เจ้าอาวาสวัดมหาบุศย์ ได้มอบที่ดินให้ส่วนหนึ่งในบริเวณวัด จ านวน 4 ไร่ 2 งาน 40ตารางวา 
สร้างอาคารหลังแรก โดยอาศัยทุนทรัพย์ของท่านเจ้าอาวาสส่วนหนึ่งและทุนทรัพย์ของผู้มีจิตศรัทธา               
อีกส่วนหนึ่ง เป็นเงินหนึ่งแสนบาท สมทบกับเงินงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการที่ให้การสนับสนุนเมื่อ
อาคารเรียนสร้างเสร็จได้รับชื่อว่าโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) เพ่ือเป็นอนุสรณ์ในสมณศักดิ์ของท่าน
เจ้าอาวาส ตอนแรกเป็นโรงเรียนประถมศึกษา ภายหลังได้มีการขยายชั้นเรียนจนถึงมัธยมสามัญศึกษาปีที่ 3          
สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
 ปัจจุบันมีอาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น 20 ห้องเรียน จ านวน 1 หลัง อาคารเรียน 4 ชั้น 16 
ห้องเรียน จ านวน 1 หลัง และได้สร้างอาคารเรียนแบบพิเศษต่อเติมอีก 12 ห้องเรียน อีก 1 หลัง ซึ่งอาคาร
เรียนแบบพิเศษทั้ง 3 หลังนี้สร้างเชื่อมติดต่อกันตลอด และมีชื่ออาคารว่า “อาคารพิทักษ์ถาวรคุณ” และ                 
“อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ”  
 ส่วนที่อาคารไม้ 2 ชั้น จ านวน 1 หลัง เป็นอาคารแบบ 004 ได้รับการบูรณะซ่อมแซม โดย                 
พระครูสุนทรพัฒนพิมล อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาบุศย์ ซึ่งยังใช้จัดการเรียนการสอนอยู่ จัดได้ว่าเป็นโรงเรียนที่ยัง
มีอาคารเรียนเก่าที่ต้องรักษาไว้ใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณในการสร้างใหม่  
 ปี 2552 โรงเรียนได้รับมอบอาคารกีฬาสุนทรพัฒนพิมล โดยพระครูสุนทรพัฒนพิมล ได้ให้
งบประมาณในการสร้างอาคารหลังนี้ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา และกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน 
 ปี 2561 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสร้าง               
โรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง เพื่อใช้เป็นที่รับประทานอาหารของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mahabudsc@gmail.com
http://www.mahabud.ac.th/
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แผนที่โรงเรียน 
 

 
 

2. ข้อมูลผู้บริหาร 
  1) ผู้อ านวยการโรงเรียน  ชื่อนายชัยวุฒิ  พิชญบุตร  โทรศัพท ์086-56345065                       
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต     สาขา การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน 

     ๒) รองผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ นางสาวนภาวรรณ  ยบุลชู   โทรศัพท์  ๐๖๑-๗๐๓๓๐๑๖                             
e-mail : napawan9530@gmail.com วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน 
       ๓)  ครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานโรงเรียน  ๔  คน 
   3.1  ชื่อ – สกุล นายศรศรี  อาจวิชัย วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี      
โทรศัพท์ 086 – 3486052 รับผิดชอบ หัวหน้างานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
   3.2  ชื่อ – สกุล  นางวาสนา  เป็งวันปลูก วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท   
โทรศัพท์ 089 – 4416729  รับผิดชอบ  หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   3.3  ชื่อ – สกุล นางสาวพรทิพย์ จงรักษ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท   
โทรศัพท์ 084-0133440  e-mail : p_jongrak@hotmail.com รับผิดชอบหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
   3.4  ชื่อ – สกุล ว่าที่ ร.ต.ภวตัวริษฐ์  ธัญวัฒยิ่ง วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  
โทรศัพท์ 085-0934667 รับผิดชอบ หัวหน้างานกลุ่มบริหารทั่วไป 
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3. ข้อมูลนกัเรียน (ณ  วันที ่10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
 1) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น ……-…………คน 
 2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 451 คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อ.1 2 18 13 31 15.5 
อ.2 2 11 23 ๓4 17 
อ.3 2 14 24 38 19 
รวม 6 43 60 103  

ป.1 2 36 22 58 29 

ป.2 2 21 15 36 18 

ป.3 2 27 35 62 31 

ป.4 2 28 35 63 31.5 

ป.5 2 27 20 47 23.5 
ป.6 2 30 25 55 27.5 

การศึกษาพิเศษ 2 22 5 27 13.5 
รวม 20 191 157 348  

รวมท้ังหมด 20 234 217 451  
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4. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ครูประจ าการ(เรียงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น/ต าแหน่ง 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับการ

พัฒนา/ปี 
1 นายชัยวุฒิ พิชญบุตร 60 39 ผอ.ช านาญการพเิศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา - - 
2 นางสาวนภาวรรณ ยุบลชู 35 9 รอง ผอ.ช านาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา - 60 
3 นางวาสนา  เป็งวันปลูก 59 35 ปี ครูช านาญการพเิศษ ศศ.ม. การสอนภาษาไทย ภาษาไทย ป.6 36 
๔ นายศรศรี  อาจวิชัย 60 35 ปี ครูช านาญการ  พิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ป.4-6 20 
5 นางสุจิตรา  สุภากริต 58 33 ปี ครูช านาญการพเิศษ ค.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย ป.4-6                

การงาน, แนะแนว ป.4              
ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 

51 

6 นางอารมย์  โพธิสาร 60 41 ปี ครูช านาญการพเิศษ  ศษ.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
ประวัติศาสตร ์                   
การงานอาชีพ                

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.3 

36 

7 นางสาวพรทิพย์  จงรักษ ์ 41 15ปี ครูช านาญการพเิศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ  ป.1 ,ป.3 ,ป.4
ลูกเสือ-เนตรนารี ป.6 

72 

8 ว่าท่ี ร.ต. ภวัตวริษฐ์ ธัญวัฒนยิ่ง 37 12 ปี ครูช านาญการ ค.ม. หลักสตูรและการสอน วิทยาศาสตร์ ป.1-3  72 
9 นางพรวิมล  พิศมัย 58 34 ปี ครูช านาญการ กศ.บ. คหกรรรมศาสตร ์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

สังคมศึกษาฯ 
ประวัติศาสตร ์               
การงานอาชีพ,              

ลูกเสือ-เนตรนารีป.3 

54 

10 นางสาวธนภรณ์  บินไชยะ 58 27 ปี ครูช านาญการ ค.บ. ดนตรสีากลศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์                
สังคมศึกษา การงานอาชีพ 

ประวัติศาสตร์  ป.2 

30 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น/ต าแหน่ง 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับการ

พัฒนา/ปี 
11 นางสาวนภาภรณ์   รักษามาตย ์ 39 9 ปี  ครูช านาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์ ป.4-6  173 
12 นางวิไล  กระแจะจันทร ์ 44 16 ปี ครูช านาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์     

สังคมศึกษาฯ การงาน
อาชีพ ภาษาอังกฤษ ป.2 

168 

13 นางอมรรัตน์  หิรญัรตัน ์ 35 9 ปี ครูช านาญการ ศษ.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
ประวัติศาสตร,์ แนะแนว

การงานอาชีพ สังคมศึกษา   
ลูกเสือ-เนตรนารี ป.1 

116 

14 นางสาวอังคนา   เปล่งวาจา 42 10 ปี  ครูช านาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
ประวัติศาสตร,์ แนะแนว

การงานอาชีพ สังคมศึกษา   
ลูกเสือ-เนตรนารี ป.1 

126 

15 นางสาวรัตติกร  เรือนเพ็ชร์ 43 8 ปี ครูช านาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา อนุบาล 2 48 
16 นางสาววรรณี  กันจะนะ 37 9 ปี ครูช านาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา อนุบาล 3 30 
17 นายประพัฒน์พงศ์ ภูวธน 39 6 ปี คร ู ศศ.ม. นาฏยศิลป์ไทย ดนตรี นาฏศิลป์ ป.1-6 

ชมรมนาฏดุริยางค์ ป.4-6
ลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-6  

335 

18 นางสาวภคนันท์รตัน์  สมบตัิวงค ์ 29 4 ปี  คร ู ค.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย ป.5 
แนะแนว ป.2               

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 
87 

19 นางสาวสิรลิักษณ์ น้ าใส 29 4 ปี คร ู วท.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ป.5-6 
ลูกเสือ-เนตรนารี ป.6 

111 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น/ต าแหน่ง 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับการ

พัฒนา/ปี 

20 นางสาวพัชรพร  พสิษฐ์พรพงศ์ 31 5 ปี คร ู กศ.บ. สุขศึกษา 
สุขศึกษา ป.4-6 
สังคมศึกษา ป.6 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.5 
70 

21 นางสาวนุจรี  แก้วบริบัต ิ 28 3 ปี ครูผู้ช่วย ค.บ. บรรณารักษ์ 
ประวัติศาสตร์ ป.4- ป.6 

สังคมศึกษา ป.4-5 
ลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-6 

104 

22 นางสาวศิรพร  นาใจยงค ์ 39 1 ปี ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ ป.4--ป.6
ลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-6 

69 

23 นางสาวภรณ์อริยา มีแสง 43 12 ปี พนักงานราชการ ค.บ. ธุรกิจศึกษา อนุบาล 1 81 
 
 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก    17   คน คิดเป็นร้อยละ  80.95  
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด   4   คน คิดเป็นร้อยละ  19.05 

  
ครูการศึกษาพิเศษจากศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น/ต าแหน่ง 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับการ

พัฒนา/ปี 
1 นางสาวอรอนงค์ โกธา 35 3 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. การศึกษาพิเศษ การศึกษาพิเศษ 80 
2 นางสาวดาว ยีผาสุข 40 15 ปี พนักงานราชการ บธ.บ การบริหารธุรกิจ

บัณฑิต 
การศึกษาพิเศษ 120 
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ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้าง 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ ประสบการณ์ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 
1 นางสาวฉัตรทิศา  พวงราช 35 7 ปี บธ.บ. การจัดการ 

ทรัพยากรมนุษย ์
อนุบาล 2 รายได้สถานศึกษา 

2 นางราตรี กลั่นประโคน 38 5 ปี ศษ.บ การปฐมวัยศึกษา อนุบาล 1 รายได้สถานศึกษา 
3 นางสาวอุลัยวรรณ  ไชยฮะนจิ 44 4 ปี ศษ.บ การปฐมวัยศึกษา อนุบาล 1 รายได้สถานศึกษา 
4 นายณัฐพล จุย้หมื่นไวย ์ 26 3 ปี วท.บ. พลศึกษา พละ ป.1-6 รายได้สถานศึกษา 
5 นายปิยวุฒิ กชนิภากุล 25 2 ปี วท.บ. ฟิสิกส ์ คอมพิวเตอร์ ป.1-6 

วิทยาการค านวณ ป.1-6 
รายได้สถานศึกษา 

6 นายกิตตภิพ  ตามรมัย ์ 25 2 ป ี ศศ.ษ ภาษาอังกฤษ การศึกษาพิเศษ รายได้สถานศึกษา 
7 นางสาวสุพรรษา อาษาไทย 41 10ป ี ศศ.บ สื่อสารมวลชน ครูธุรการ สพป.กทม. 
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สรุปข้อมูลครูและบุคลากร 
 

ประเภทบุคลากร 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ผู้อ านวยการโรงเรียน  1 - 1 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีน  - 1 1 
ครู ค.ศ.4  - - - 
ครู ค.ศ.3  1 4 5 
ครู ค.ศ.2  1 8 9 
ครู ค.ศ.1  1 4 5 
ครูผู้ช่วย - 2 2 
ครูอัตราจ้าง 3 4 7 
ลูกจ้างประจ า       2 - 2 
พนักงานราชการ    - 2 2 
ลูกจ้าง - 11 11 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................... - - - 

รวม 9 36 45 
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5. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 อาคารเรียน  จ านวน 3  หลัง อาคารโรงอาหาร 1 หลัง  สว้ม  3  หลัง  สนามเด็กเล่น 1 สนาม   

สนามฟุตบอล 1  สนาม  อ่ืน ๆ  (ระบุ) สนามเปตอง 1 สนาม 
 

6. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 14,473,546 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 12,774,590 
เงินนอกงบประมาณ 2,251,692 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 722,471.76 
เงินอ่ืนๆ(ระบุ) - งบอ่ืนๆ(ระบุ) - 

รวมรายรับ 16,689,238 รวมรายจ่าย 15,833,315.51 
 
 งบด าเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ  90.54  ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ  9.46  ของรายรับ 
 
7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบ อยู่ใกล้ล าคลองพระโขนง มีซอย
และชุมชนแออัดเป็นจ านวนมาก มีประชากรประมาณ 122,833 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่   

      - วัดมหาบุศย์ และวัดอื่น ๆ 
 -  สถานที่ทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 8 แห่ง  สังกัดส านักงานการศึกษา

เอกชน 7  แห่ง 
 -  สถานที่ราชการมีสถานีต ารวจนครบาลพระโขนง  และสถานีดับเพลิงพระโขนง 
 -  สถานประกอบการต่าง ๆ มากมาย  
 -  มีสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช 
 อาชีพหลักของชุมชน   คือ ประกอบด้วย อาชีพธุรกิจ ค้าขาย พนักงานองค์กรรัฐ และรับจ้าง

ทั่วไป ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาเป็นศาสนาอิสลาม 
 ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือการเวียนเทียนในวันส าคัญทาง

ศาสนา  การหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา  การท าบุญตักบาตร  การทอดผ้าป่า การทอดกฐิน การสืบสาน
ประเพณี วันลอยกระทง วันสงกรานต์ มีการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ในงานพิธีวันส าคัญและงานเฉลิมฉลองใน
โอกาสต่าง ๆ   

 2) ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่จบการศึกษาประถมศึกษา อาชีพหลักคือรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 86.82 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธคิดเป็นร้อยละ 95.73 ฐานะทางเศรษฐกิจ 

รายได้เฉลี่ยของครอบครัว ต่อปี 35,000 บาท จ านวนเฉลี่ยต่อครอบครัว  4  คน 
 3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
     สภาพที่เป็นโอกาส  
 โรงเรียนตั้งอยู่ติดกับวัดมหาบุศย์  ซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี เพราะเป็นที่ตั้ง                

ศาลย่านาคที่มีประวัติอันยาวนาน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรัก ท าให้ประชาชนมาจากทุกหนทุกแห่ง            
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มีความเชื่อ ความศรัทธา จัดเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในชุมชนและ เพราะโรงเรียนตั้งอยู่
ใกล้วัดจึงได้รับการสนับสนุนจากวัดเป็นอย่างดียิ่ง 

 ด้านความสัมพันธ์ของโรงเรียนและชุมชน มีการประสานความร่วมมือกันด้วยดีตลอดมา โดย
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ดังนั้นผู้ปกครอง จึงมีโอกาส เข้า
มามีส่วนร่วมทุกกิจกรรม ตลอดจนให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี 

 นอกจากนั้นโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งประกอบธุรกิจและการค้า อาทิ ศูนย์การค้า ธนาคาร 
ตลาด ชุมชนแออัด สถานีรถไฟฟ้า ท าให้สภาพการจราจรติดขัด การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนมีทั้ง รถ
รับส่ง เดินเท้า และทางเรือ  

สภาพที่เป็นข้อจ ากัด 
 โรงเรียนรับนักเรียนโดยไม่จ ากัดพ้ืนที่บริการ ดังนั้นสภาพของนักเรียนที่มาเข้าเรียน จึงมีสภาพ

ครอบครัวที่หลากหลาย และมีที่อยู่อาศัยใกล้ไกลต่างกัน 
 สภาพของผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการศึกษาค่อนข้างน้อย และประกอบอาชีพรับจ้างมากท่ีสุด 

รองลงมาได้แก่ ค้าขาย ส่วนที่เป็นข้าราชการมีจ านวนน้อย และมีผู้ปกครองที่เป็นแม่บ้านไม่ได้ประกอบอาชีพ
จ านวนมาก รวมทั้งผู้ปกครองที่เป็นต่างด้าว  ที่มีอยู่หลายครอบครัว 

 เนื่องจากชุมชนมีสภาพแออัด และมีลักษณะของชุมชนที่จับจองพ้ืนที่วัดเป็นที่อยู่อาศัย และ
ประกอบอาชีพต่าง ๆ มากมาย ท าให้มีสภาพความเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 256๔ หน้า ๑๑ 
 

8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) จัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ

ประถมศึกษา พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560  ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน และ
สาระการเรียนรู้ ดังแสดงในตารางดังต่อไปนี้ 
 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

* รายวิชาพ้ืนฐาน       
 ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
 คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 
 วิทยาศาสตร ์ 80 80 80 80 80 80 
 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40 40 40 80 80 80 
 ประวัติศาสตร ์ 40 40 40 40 40 40 
 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 
 ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 80 80 80 
 ภาษาต่างประเทศ 160 160 160 80 80 80 
รวมเวลาเรียนวิชาพ้ืนฐาน 840 840 840 840 840 840 
*รายวิชาเพ่ิมเติม       
 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ  40 40 40 40 40 40 
 วิทยาการค านวณ 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลารายวิชาเพ่ิมเติม 80 80 80 80 80 80 
* กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน 
 - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนาร ี
 - ชมรม 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน,เพ่ิมเติม,กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 1,040 ชั่วโมง / ปี 
 

- จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนทั้งปี เท่ากับ 1,040 ชั่วโมง 
- แผนการเรียนรู้ จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ การเรียนการสอนในรูปแบบ 

Active Learning และเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ เท่ากับ 40ชั่วโมง/ปี 
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9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 1) ห้องสมุดมีขนาด 250 ตารางเมตร  จ านวนหนังสือในห้องสมุด 9,125 เล่ม 
   การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ  
   จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย 256 คน ต่อ วัน  คิดเป็นร้อยละ 
74.63 ของนักเรียนทั้งหมด 

2) ห้องปฏิบัติการ 
   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา  จ านวน 1 ห้อง 
   ห้องพระพุทธศาสนา  จ านวน 1 ห้อง 
   ห้องศูนย์คณิตศาสตร์  จ านวน 1 ห้อง 
   ห้องการงานอาชีพ  จ านวน 1 ห้อง 
   ห้องเรียนสีเขียว   จ านวน 1 ห้อง 
   ห้องดนตรีไทย   จ านวน 1 ห้อง 
   ห้องดนตรีสากล   จ านวน 1 ห้อง 
   ห้องนาฏศิลป์   จ านวน 1 ห้อง 
   ห้องหมอภาษา   จ านวน 1 ห้อง 
   ห้องประชารัฐ   จ านวน 1 ห้อง 
 3) คอมพิวเตอร์ จ านวน 61 เครื่อง 
   - ใช้เพื่อการเรียนการสอน 30 เครื่อง 
   - ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 18 เครื่อง 
   - จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย 70 คน ต่อวัน  
คิดเป็นร้อยละ 20.40 ของนักเรียนทั้งหมด 
   - ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  13 เครื่อง 
 
 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1.  ห้องพระพุทธศาสนา 
2. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
3. ห้องศูนย์ปฐมวัย 
4. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
5. ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ 
6. ห้องเรียนการงานอาชีพ 
7. ห้องเรียนสีเขียว 
8. ห้องดนตรีไทย 
9. ห้องดนตรีสากล 
10. ห้องนาฏศิลป์ 

ตลอดทั้งปี 
ตลอดทั้งปี 
ตลอดทั้งปี 
ตลอดทั้งปี 
ตลอดทั้งปี 
ตลอดทั้งปี 
ตลอดทั้งปี 
ตลอดทั้งปี 
ตลอดทั้งปี 
ตลอดทั้งปี 
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แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
11. ห้องหมอภาษา 
12 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
13. ห้องสหกรณ์ร้านค้า 
14. ห้องศูนย์การศึกษาพิเศษ 
15. ห้องสมุด 
16. แปลงเกษตร 
17. สนามเปตอง 
18. ห้องประชารัฐ 

ตลอดทั้งปี 
ตลอดทั้งปี 
ตลอดทั้งปี 
ตลอดทั้งปี 
ตลอดทั้งปี 
ตลอดทั้งปี 
ตลอดทั้งปี 
ตลอดทั้งปี 

 
 

 5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. วัดมหาบุศย์ 
2. ศาลย่านาค 
3. คลองพระโขนง 
4. หลวงพ่อยิ้ม 
 

20 
10 
10 
10 

 
 

 
 6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ใน
ปีการศึกษาที่รายงาน 
   6.๑)  พระมหาสมชาย  กนตธมโม  ให้ความรู้เรื่อง  สอนพระพุทธศาสนา                     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  ตลอดทั้งปีการศึกษา 
   6.2)  นางสาวนัฏชนก อดุลยฤทธิกุล ให้ความรู้เรื่อง สอนการจัดดอกไม้ การจัด
สังฆทาน การท าอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  ตลอดทั้งปี
การศึกษา 
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10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 10.1 ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ 
ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา 
โรงเรียนวัดมหาบุศย์  
(พิทักษ์ถาวรคุณ) 

 
ได้รับการประกัน 
คุณภาพภายนอก  

(พ.ศ. 2564-2568) 

 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

ผ่านการประเมิน รอบท่ี 3 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผู้บริหาร(ระบุชื่อ)   
1. นายชัยวุฒ ิพิชญบุตร ขับเคลื่อนและยกระดับ

คุณภาพการศึกษาในกลุ่ม
คุณภาพ ระดับดีมาก ในการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับ
ขั้นพ้ืนฐาน O-NET            
ปีการศึกษา 2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

2. นางสาวนภาวรรณ ยุบลช ู ขับเคลื่อนและยกระดับ
คุณภาพการศึกษา                      
ปีการศึกษา 2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

ครู 
1.นางสาวนภาภรณ์                
รักษามาตย์ 

 
ปิยชนม์ คนการศึกษา 

 
ส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

 เสนอผลงานเข้ารับการ
คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัล 
“เป็นบุคคลรัก ศรัทธาและ
เสียสละ อุทิศตน ในวิชาชีพ
เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา” 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
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ประเภท ระดับรางวัล/ 
ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

หน่วยงานที่มอบรางวัล 

2. ว่าที่ ร.ต. ภวัตวริษฐ์   
ธัญวัฒยิ่ง 
 

ปิยชนม์ คนการศึกษา ส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

3. นางพรวิมล  พิสมัย ได้ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน             
ให้มีผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนระดับชาติ (NT)                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                
ปีการศึกษา 2563 มีผลการ
ประเมินเป็นที่น่าพึงพอใจ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

4. นางอารมย์ โพธิสาร ได้ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน             
ให้มีผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนระดับชาติ (NT)                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                
ปีการศึกษา 2563 มีผลการ
ประเมินเป็นที่น่าพึงพอใจ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

5. นางสาวสิริลักษณ์ น้ าใส ได้ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน             
ให้มีผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนระดับชาติ (NT)                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                
ปีการศึกษา 2563 มีผลการ
ประเมินเป็นที่น่าพึงพอใจ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

6. นางสาวพรทิพย์ จงรักษ์ ได้ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน             
ให้มีผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนระดับชาติ (NT)                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                
ปีการศึกษา 2563 มีผลการ
ประเมินเป็นที่น่าพึงพอใจ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

 เสนอผลงานเข้ารับการ
คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัล 
“เป็นบุคคลรัก ศรัทธาและ
เสียสละ อุทิศตน ในวิชาชีพ
เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา” 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
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ประเภท ระดับรางวัล/ 
ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

หน่วยงานที่มอบรางวัล 

7. นายประพัฒน์พงศ์ ภูวธน เสนอผลงานเข้ารับการ
คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัล 
“เป็นบุคคลรัก ศรัทธาและ
เสียสละ อุทิศตน ในวิชาชีพ
เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา” 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

8. นางสาวภคนันท์รัตน์  
สมบัติวงค์ 

เสนอผลงานเข้ารับการ
คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัล 
“เป็นบุคคลรัก ศรัทธาและ
เสียสละ อุทิศตน ในวิชาชีพ
เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา” 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

9. นางสาวพัชรพร  
พสิษฐ์พรพงศ์ 

เสนอผลงานเข้ารับการ
คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัล 
“เป็นบุคคลรัก ศรัทธาและ
เสียสละ อุทิศตน ในวิชาชีพ
เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา” 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

10. นางสาวอมรรัตน์  
หิรัญรัตน์ 

เสนอผลงานเข้ารับการ
คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัล 
“เป็นบุคคลรัก ศรัทธาและ
เสียสละ อุทิศตน ในวิชาชีพ
เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา” 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
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ประเภท ระดับรางวัล/ 
ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

หน่วยงานที่มอบรางวัล 

11. นางสาวอังคนา เปล่งวาจา เสนอผลงานเข้ารับการ
คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัล 
“เป็นบุคคลรัก ศรัทธาและ
เสียสละ อุทิศตน ในวิชาชีพ
เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา” 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

12. นางสาวอุลัยวรรณ  
ชัยฮะนิจ 

เสนอผลงานเข้ารับการ
คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัล 
“เป็นบุคคลรัก ศรัทธาและ
เสียสละ อุทิศตน ในวิชาชีพ
เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา” 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

นักเรียน(ระบุชื่อ) 
1. เด็กชายศิวพงศ์ พิมสาลี 
 
 
 
 

 
การประเมินผลคุณภาพผู้เรียน

ระดับชาติ NT ปีการศึกษา 
2563 ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ เป็นที่น่าพึง

พอใจ 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

2. เด็กหญิงกนกร บุญเต็ม การประเมินผลคุณภาพผู้เรียน
ระดับชาติ NT ปีการศึกษา 
2563 ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ เป็นที่น่าพึง

พอใจ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

อ่ืนๆ ................   
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10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ(เลือก 3-5 โครงการ) 
 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1 โครงการน าความรู้
สู่ความเป็นไทย 

1.เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
และค่านิยมพ้ืนฐาน
และจริยธรรม 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้
เรียนรู้ทักษะการด าเนิน
ชีวิตตามวิถีไทย 
3. เพื่อส่งเสริมนิสัย
การประหยัดและการ
ออม 

1. นั่งสมาธิทุกวัน                 
วันละ 5 นาท ี
2. สวดมนต์ไหว้พระ           
ทุกวันศุกร์ 
3. จัดกิจกรรมวัน
ส าคัญ ทางพุทธศาสนา  
4. ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งทุกวันศุกร์
แรกของเดือน 
5. จัดกิจกรรมสอบ
ธรรมะภาคสนามหลวง 
6. ประกวดสวดมนต์
ท านองสรภัญญะ 
7. กิจกรรมประกวด
มารยาทไทย 
8. นักเรียนเข้าวัด             
ฟังเทศน์ทุกวันพระ 
9. นิเทศติดตามผล 
10. สรุปรายงาน 

1. ครูนักเรียนและผู้ปกครอง
ร่วมท าบุญ ตักบาตรเดือนละ
1 ครั้ง 
2. นักเรียนร้อยละ 100 เข้า 
ร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 
3. นักเรียนน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 

ในชีวิตประจ าวัน 

2 โครงการวันส าคัญ          
ของไทย 

1. เพื่อให้ครูและ
นักเรียนได้เรียนรู้เข้าใจ
และเห็นความส าคัญ
ของวันส าคัญต่าง ๆ 
ของประเทศไทย 
2. เพื่อให้ครูและ
นักเรียนได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
3. เพื่อให้ครูและ
นักเรียนปฏิบัติตนได้
อย่างเหมาะสมตาม 

1.จัดกิจกรรมวันส าคัญ           
ต่าง ๆ  
- วันไหว้ครู 
- วันเฉลิมพระชนม 
พรรษาสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ 
บดินทรเทพยวรางกูร 
- วันแม่ 
- วันลอยกระทง 
- วันพ่อ 
- วันขึ้นปีใหม่ 
- วันเด็ก 
2. นิเทศ ติดตามผล 
3. สรุปรายงาน 

1. นักเรียนทุกคนที่ได้ร่วม
กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ และ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
2. นักเรียนทุกคนมี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ตามสถานศึกษา
ก าหนด 
3. นักเรียนทุกคนมีความ
จงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ด ารงไว้ซึ่ง
ประเพณี ดีงาม รักความเป็น
ไทย 

 



 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 256๔ หน้า ๑๙ 
 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  ระเบียบ ประเพณีและ
วัฒนธรรมและรักความ
เป็นไทย 

 
 

 

3 โครงการการ
โรงเรียนปลอดสาร
เสพติด 

1. เพื่อป้องกันและ             
ลดการแพร่ระบาดของ            
ยาเสพติดในหมู่
นักเรียน และเยาวชน 
2. เพื่อให้นักเรียนและ
เยาวชนรู้ถึงพิษภัยของ          
ยาเสพติด 
3. เพื่อประสานความ
ร่วมมือจากองค์กร           
ต่าง ๆ ชุมชน 
ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน
ในการร่วมมือกัน
ต่อต้านยาเสพติด และ
ก าจัดยาเสพติด 

1.จัดท าแผนบูรณาการ  
ยาเสพติดทุกกลุ่มสาระ 
2. กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ ให้
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพ
ติด สัปดาห์ละ 1 วัน 
3. กิจกรรมตอบปัญหา
เรื่อง “ยาเสพติด”  
4. จัดกิจกรรมทาง
วิชาการ ในวันต่อต้าน
ยาเสพติด 
- วาดภาพระบายสี 
- เขียนค าขวัญ 
- เขียงเรียงความ 
- เดินรณรงค์ต่อต้าน              
ยาเสพติด 
4. จัดนิทรรศการ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติด 
5. ศึกษาดูงาน
ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
6. เชิญวิทยากรให้
ความรู้ยาเสพติด 
7. นิเทศ ติดตาม 
8. สรุปรายงานผล 

1. นักเรียนร้อยละ 100 
รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษ 
2. นักเรียนผู้ปกครองชุมชนมี
จิตส านึกร่วมกันในการเฝ้า
ระวังต่อต้านยาเสพติดรวมทั้ง
มีทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกัน
ภัยยาเสพติด 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

4 โครงการฝึกทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 กิจกรรม
เสริมสร้างทักษะ
กระบวนการคิด
และแก้ปัญหา  
(หมากล้อม)              

1. เพื่อให้นักเรียนและ
ครู มีความรู้ ความ
เข้าใจในกฎกติกา          
การเล่นหมากล้อม
อย่างถูกต้องและ
สามารถพัฒนาเป็น
นักกีฬาและครูผู้ให้การ
อบรมหมากล้อม ที่ดี 
2. เพื่อให้ได้นักกีฬา           
หมากล้อมของโรงเรียน              
วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์
ถาวรคุณ) ระดับ
ประถมศึกษา ปีที่ 1-6 
3. เพ่ือให้เป็นการ
อนุรักษ์หมากล้อมและ
เผยแพร่กีฬาหมากล้อม
ให้เป็นที่รู้จักในวงการ 
ผ่านการจัดการแข่งขัน
หมากล้อม 
 

1. ปรับปรุงหลักสูตร            
การฝึกอบรมและเกณฑ์ 
การประเมิน 
2. ประสานความร่วมมือ 
กับสมาคมหมากล้อมแห่ง
ประเทศไทย เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ด้านอุปกรณ์ 
3. จัดชมรมหมากล้อมให้
นักเรียนที่สนใจเข้าร่วม
ชมรม 
4. ฝึกซ้อมกีฬาหมากล้อม
ให้กับนักเรียนที่สนใจ หลัง
เลิกเรียน 
5. ส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันรายการต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนและสร้าง
ชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 
 

1. ครูผู้เข้าร่วมอบรม
ร้อยละ 80 ผ่านการ
ประเมินภาคทฤษฎี 
2. นักเรียนในชมรม
หมากล้อมร้อยละ 80 
เป็นตัวแทนโรงเรียน  
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
หมากล้อม 
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2563) 
 11.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย   ผลประเมินในภาพรวม ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพ 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ ปลอดภัยของตนเองได้ ดีเลิศ 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้    ดีเลิศ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ดีเลิศ 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการประเด็น ระดับคุณภาพ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ดีเลิศ 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดี 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ดีเลิศ 
2.5 ให้บริการสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และสื่อการเรียนรู้ เ พ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ ์

ดีเลิศ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 
ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญประเด็น ระดับคุณภาพ 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก                        

ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ดีเลิศ 
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 11.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลประเมินในภาพรวม ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ดี 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดี 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดี 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ดีเลิศ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานที่ก าหนด ดีเลิศ 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ดีเลิศ 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดี 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ดีเลิศ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน         
ชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ดีเลิศ 
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา รอบสาม   
12.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่  1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวยั  5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่  2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจติใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่  3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย   5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่  4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย   10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่  5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป   10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่  6  ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั 35.00 35.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาของสถานศึกษา 15.00 14.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่  8  ประสิทธิผลของการประกันคณุภาพภายใน  5.00 4.86 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ์     
ตัวบ่งช้ีที่  9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วสิัยทัศน์     
               พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่  10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น  
                  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา   2.50 2.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่  12 ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา มาตรฐาน 
                 และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ แนวทางการปฏิรปูการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 95.86 ดีมาก 
 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก  โดยมีค่าเฉลี่ย 95.86   

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ         ☑  รับรอง           ไม่รับรอง  เนื่องจาก ...................................... 
 
12.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่  1  ผู้เรียนมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี 10.00 9.82 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่  2  ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์ 10.00 9.61 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่  3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง 10.00 9.28 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่  4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น 10.00 9.55 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่  5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรยีน 20.00 8.18 พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที่  6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน 
                 เป็นส าคัญ 

10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีที่  8  พัฒนาการของการประกันคณุภาพภายในโดยสถานศกึษา และต้นสังกัด 5.00 4.86 ดีมาก 
กลุ่มตวับ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่  9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจและ  
                วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่  10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น  
                  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่  12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน         
                  รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทีส่อดคลอ้งกับ  
                  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 85.30 ดี 
 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ด ีโดยมีค่าเฉลี่ย 85.30 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ         ☑  รับรอง           ไม่รับรอง  เนื่องจาก ................................ 
 
13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ระดับปฐมวัย 
จุดเด่น  

1. เด็กมีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และมีความ
พร้อมศึกษาต่อในขั้นถัดไป  

2. เด็กมีความประพฤติ เรียบร้อย ไหว้สวย พูดเพราะ เชื่อฟังครู มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร  

3. ผู้บริหาร ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารและบริหารจัดการแบบทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  
4. การบริหารงานเป็นระบบ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
5. ผู้บริหารและครูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
6. ครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตรงตามความถนัด มีความเสียสละ มีความรับผิดชอบ มีความ

สนใจใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง  
7. ครูจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
8. ครูดูแลเอาใจใส่เด็กได้อย่างใกล้ชิดสร้างความอบอุ่นให้แก่ผู้เรียน   
9. ห้องสมุดทันสมัย (ห้องสมุดมีชีวิต)   
10. มีสนามและเครื่องเล่นออกก าลังกายที่ปลอดภัยและเพียงพอ 
11. สถานที่ของโรงเรียนกว้างขวางร่มรื่นและสะอาด 
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จุดที่ควรพัฒนา 

จัดท าโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ ให้กับเด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ เรื่องของการส ารวจ                 
การทดลอง การแก้ปัญหา เพ่ือส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน สนองความแตกต่างและความต้องการของ
นักเรียนแต่ละคน  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553  
ด้านผลการจัดการศึกษา 
1. ครูควรมีการประเมินผลการร่วมกิจกรรมของเด็กทุกครั้ง โดยเฉพาะในกิจกรรมการเคลื่อนไหวและ

จังหวะ เพื่อน าผลไปพัฒนาเด็กได้ตามวัย 
2. ควรส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนในรูปแบบที่

หลากหลาย 
ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

- ไม่มี 
 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาความคิดรวบยอดอย่างต่อเนื่องตามวัย  โดยเฉพาะการสังเกต การส าร วจ   
ตั้งค าถามและการทดลอง เป็นต้น 

 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

 สถานศึกษาควรเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ มีการติดตามและท าความเข้าใจกับเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกที่เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน ามาพัฒนาทิศทางในการประกันคุณภาพภายใน 
 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice)ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม(ถ้ามี) 
 ห้องสมุดทันสมัย (ห้องสมุดมีชีวิต) ซึ่งหากเปิดบริการให้กับผู้ปกครองและชุมชนเข้ามาใช้บริการ           

จะก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน ให้รู้รักการอ่าน รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จุดเด่น  

1. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี  
2. ผู้เรียนมีความประพฤติ เรียบร้อย ไหว้สวย พูดเพราะ เชื่อฟังครู มีคุณธรรม จริยธรรมและ

ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
3. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีทักษะด้านการอ่านและการค้นคว้า  
4. ผู้บริหาร ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารและบริหารจัดการแบบทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  
5. การบริหารงานเป็นระบบ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
6. ผู้บริหารและครูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
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7. ครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตรงตามความถนัด มีความเสียสละ มีความรับผิดชอบ มีความ
สนใจใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง  

8. ครูจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
9. ห้องสมุดทันสมัย (ห้องสมุดมีชีวิต) 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ 
การศึกษา พ.ศ. 2553  

ด้านผลการจัดการศึกษา 
 1. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เช่น  การสอน
ซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนนอกเวลาเรียนปกติ 

2. ควรสร้างความโดดเด่นด้านอัตลักษณ์ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงสู่ชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม 
ด้วยกิจกรรม วิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ควรติดตามและศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกให้เป็นปัจจุบัน  ปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมต่างๆให้ดียิ่งขึ้น และส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานต่อไป 

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ควรมีการน าผลการประเมินจากแผนการจัดการเรียนรู้  การนิเทศการสอน และแบบประเมิน

แบบทดสอบของครูไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ   
 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

ควรติดตามและท าความเข้าใจกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกที่เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
น ามาพัฒนาทิศทางในการประกันคุณภาพภายใน 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
ห้องสมุดทันสมัย (ห้องสมุดมีชีวิต) ซึ่งหากเปิดบริการให้กับผู้ปกครองและชุมชนเข้ามาใช้บริการ              

จะก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน ให้รู้รักการอ่าน รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 
 
14. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 14.1 สรุปการประเมินคุณภาพภายใน 
 สภาพปัญหา 
 โรงเรียนรับนักเรียนโดยไม่จ ากัดพ้ืนที่บริการ ดังนั้นสภาพของนักเรียนที่เข้ามาเรียน จึงมีสภาพ
ครอบครัวที่หลากหลาย และมีที่อยู่อาศัยที่ใกล้ ไกล ต่างกันไป  
 สภาพของผู้ปกครองส่วนใหญ่ มีการศึกษาค่อนข้างน้อยและประกอบอาชีพรับจ้างมากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ ค้าขาย ส่วนที่เป็นข้าราชการมีจ านวนน้อยและผู้ปกครองที่เป็นแม่บ้านไม่ได้ประกอบอาชีพจ านวนมาก 
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จากสภาพดังกล่าวจึงท าให้ผลของการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียนไม่บรรลุตาม
เป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้ 
 
 จุดเด่น 
 ด้านความสัมพันธ์ของโรงเรียนและชุมชน มีการประสานความร่วมมือกันด้วยดีตลอดมา โดยโรงเรียน
ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ดังนั้น ผู้ปกครองจึงมีโอกาสเข้ามามีส่วน
ร่วมทุกกิจกรรม ตลอดจนให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี นอกจากนั้น โรงเรียนยังมีระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีศักยภาพ ท าให้โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ทุกระดับชั้น เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเป้าหมายของโรงเรียนที่ตั้งไว้ 
 

 14.2 สรุปการประเมินคุณภาพภายนอก 
 สภาพปัญหา 
 โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชุมชนในเมือง เขตบริการของโรงเรียนกว้าง ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
รับจ้างและส่วนมากมาส่งลูกเข้าโรงเรียนเอง แต่ตอนเย็นเนื่องจากมารับหลังเลิกงานท าให้คุณครูต้องอยู่ดูแล
เด็กเพ่ิมข้ึน 
 จุดเด่น 

1. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี  
2. ผู้เรียนมีความประพฤติ เรียบร้อย ไหว้สวย พูดเพราะ เชื่อฟังครู มีคุณธรรม จริยธรรมและ

ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
3. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีทักษะด้านการอ่านและการค้นคว้า  
4. ผู้บริหาร ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารและบริหารจัดการแบบทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  
5. การบริหารงานเป็นระบบ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
6. ผู้บริหารและครูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
7. ครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตรงตามความถนัด มีความเสียสละ มีความรับผิดชอบ มีความ

สนใจใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง  
8. ครูจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
9. ห้องสมุดทันสมัย (ห้องสมุดมีชีวิต) 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
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15. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และรายวิชาเพ่ิมเติมทุกระดับชั้น (ป.1-ป.6)   

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 จ านวน นร.
ท่ีได้ระดับ           
3ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ท่ีได้
ระดับ 3ขึ้นไป จ านวน

ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 321 0 3 14 21 35 59 54 135 248 77.26 
คณิตศาสตร ์ 321 0 6 19 34 24 46 40 152 238 74.14 
วิทยาศาสตร ์ 321 0 6 0 14 23 53 74 151 278 86.60 
สังคมศึกษา ฯ 321 0 5 15 15 23 52 51 160 263 81.93 
ประวัติศาสตร ์ 321 0 8 9 45 39 44 39 137 220 68.54 
สุขศึกษาและพลศึกษา 321 0 1 3 2 7 44 62 202 308 95.95 
ศิลปะ 321 0 5 1 4 4 21 57 217 295 91.90 
การงานอาชีพ 321 0 1 1 4 16 50 65 172 287 89.41 
ภาษาอังกฤษ 321 0 7 5 23 50 61 52 123 236 73.52 
เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ 321 0 4 8 2 28 65 76 136 277 86.29 
วิทยาการค านวณ 321 0 6 0 0 3 68 83 161 312 97.20 

เฉลี่ย          83.89 83.89 
 

 

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564 
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ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ฯ 
ประวัติศาสตร์ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 

การงานอาชีพ 
ภาษาอังกฤษ 

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
วิทยาการค านวณ 

ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีผลการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564 
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  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test :NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (จ านวน 52 คน) 
 

ความสามารถ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ เฉลี่ยร้อยละ จ านวนและร้อยละนักเรียน
คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย 

ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) 100 35.13 35.13 21 
ด้านภาษาไทย (Thai language) 100 37.34 37.34 24 
รวมคะแนน 200 36.24 36.24 23 
ค่าเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียน 100 36.24 36.24 23 
ค่าเฉลี่ยร้อยละของเขตพื้นท่ี 100 51.17 51.17 8 
ค่าเฉลี่ยร้อยละของประเทศ 100 52.80 52.80 7 
 
 
แผนภูมิแสดงผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test :NT) 

เปรียบเทียบระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับประเทศ 
ความสามารถ โรงเรียน เขตพื้นท่ี ประเทศ 

ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) 35.13 47.25 49.44 
ด้านภาษาไทย (Thai language) 37.34 55.09 56.14 
รวมคะแนน 36.24 51.17 52.80 

 
แผนภูมิแสดงผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562-2564 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (จ านวน  38 คน) 
 

วิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวนและร้อยละของนักเรียน
ที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ประเทศ 

คณิตศาสตร์ 38 35.57 11.14 35.57 19 

ภาษาไทย 38 54.52 14.59 54.52 25 

วิทยาศาสตร์ 38 37.83 13.07 37.38 23 

ภาษาต่างประเทศ 38 39.39 14.29 39.39 14 

รวมเฉลี่ย  41.83    
 

แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 
เปรียบเทียบระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศ 

 
 คะแนนระดับโรงเรียน คะแนนระดับเขตพื้นที่ คะแนนระดับประเทศ 

ภาษาไทย (61) 54.52 56.29 50.38 
ภาษาอังกฤษ (63) 39.39 49.95 39.22 
คณิตศาสตร์ (64) 35.57 40.81 36.83 
วิทยาศาสตร์ (65) 37.83 37.11 34.31 

 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 
เปรียบเทียบระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศ 
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ภาษาไทย (61) ภาษาอังกฤษ (63) คณิตศาสตร์ (64) วิทยาศาสตร์ (65) 

คะแนนระดับโรงเรียน คะแนนระดับเขตพ้ืนที่ คะแนนระดับประเทศ 
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แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง 

 
 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ภาษาไทย (61) 47.88 57.88 54.52 
ภาษาอังกฤษ (63) 32.86 40.00 39.39 
คณิตศาสตร์ (64) 31.77 25.00 35.57 
วิทยาศาสตร์ (65) 39.98 49.31 37.83 

 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง 
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ภาษาไทย (61) ภาษาอังกฤษ (63) คณิตศาสตร์ (64) วิทยาศาสตร์ (65) 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา: ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ ปลอดภัย
ของตนเองได้ 

ดีเลิศ 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้    ดีเลิศ 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ดีเลิศ 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และ
แสวงหาความรู้ได้ 

ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ดีเลิศ 
 1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 

โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) มีกระบวนการส่งเสริมการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย  มีการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในการสอนออนไลน์ เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์โควิด 19 มีการสอนออนไลน์ 
โดยใช้โปรแกรม Line meeting และ Google meet มีการวัดผลประเมินผลตามจริง ส่งเสริมให้เด็ก  มี
พัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้ 
รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็น
ประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ทุกเดือน มีกิจกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้า
เรียนทุกวัน จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่มี
จุดที่เป็นอันตราย มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดป้าย
นิเทศให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน โรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) 
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ าวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากส านักงานสาธารณสุขที่ 37 ในการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี  พูด
เพราะ ยิ้มง่าย ไหว้สวย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเอง
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และมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอก รู้จักช่วยเหลือ 
แบ่งปันเพ่ือนในห้องเรียน ท างานร่วมกับเพื่อนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ 
รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วย
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันส าคัญทางชาติ 
  กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา ส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตน มีความอดทน               
อดกลั้น มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ 
ดนตรี ให้นักเรียนได้  วาดภาพ ระบายสี เพ่ือสร้างจินตนาการและมีอารมณ์และจิตใจที่ผ่องใส ให้เด็กได้ท า
กิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ด าเนินการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น 
อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ 
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศ
ไทย “โครงการค่ายวิทยาศาสตร์” ท าให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จัก
แก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
กล้าซักถามเพ่ือค้นหาค าตอบ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริม
ให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทาน ที่ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ  มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การ
ตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
เพ่ือให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
 
      2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับการสอนออนไลน์ 
2. รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม  
3. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้               

ในระดับดีเลิศ             
4  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ สังเกตได้จากการกล้าพูด 

กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอตามล าดับ ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับ
มอบหมายทั้งในและนอกห้องเรียน ร่าเริง แจ่มใส 

5. เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ในระดับดี สังเกตได้จาก             
การช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม               
รู้จักยิ้ม ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

6. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ใน                
ระดับดเีลิศ 
 
 3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น 
ในการสอนออนไลน์ นักเรียนได้ให้ความสนใจในการเรียนอย่างดี ผู้ปกครองคอยดูแลช่วยเหลือในการ

เรียนออนไลน์ เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายเติบโตตามวัย มีสุขนิสัยที่ดี  มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของ
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กรมอนามัย  มีทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วตามวัย สามารถดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อ
สภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุภัยและสิ่งเสพติด  มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วม
กิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจ าวันอย่างดี 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ด้านการมีความคิดรวบยอด  
2. การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
3. การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือหลังการใช้
ห้องน้ า และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
4. การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
5. การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษ 
6. การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 
7. การไหว้สวัสดี ทักทายผู้ใหญ่  
8. ขาดการเรียนต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ปกครองไม่สามารถดูแลในการเรียนออนไลน์ได้ทุก ๆ ครั้ง
เนื่องจากต้องท างาน 
 

 4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
2.  กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 
3.  กิจกรรมสนับสนุนให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  
4.  กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดีมีสุข 
5.  กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 
6. จัดท าคลิปการสอนให้เป็นระบบ ครบทุกหน่วยการเรียนรู้  

 
 5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
     มีการเผยแพร่ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  ได้แก่  โรงเรียนจัดการประชุม
ผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ท าหนังสือแจ้งผู้ปกครอง  ครูประจ าชั้นสื่อสารกับผู้ปกครองโดยผ่าน 
Application line จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ SMB NEWS ลงประชาสัมพันธ์ในหน้า Facebook : โรงเรียนวัด
มหาบุศย์ฯ พิทักษ์ถาวรคุณ และเพจ Facebook : โรงเรียนวัดมหาบุศย์-พิทักษ์ถาวรคุณ อักทั้งยังมี เว็บไซต์
ของโรงเรียน คือ www.mahabud.ac.th  ด้วย 
 
 
 
 
 
 

http://www.mahabud.ac.th/
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

ดีเลิศ 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ดีเลิศ 
2.5 ให้บริการสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ 

ดีเลิศ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ดีเลิศ 

   
 1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 

การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัย 
ได้แก่  การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็น
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  ส าหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้าง
ความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมี
ส่วนร่วมการจัดการศึกษา  มีการประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19 ได้มีการนิเทศการเรียนการสอนออนไลน์ โดยผู้บริหาร เดือนละ 2 ครั้ง เพ่ือก ากับ 
ติดตามการเรียนการสอนของครู 
    โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนา
เด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคมและสติปัญญาคือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้ในห้องเรียน มีสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนทุกห้องเรียนตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ จัดให้มีอุปกรณ์ 
ของเล่น ของใช้ เครื่องนอน เครื่องอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียงกับเด็ก โดยจัดให้เหมาะสม สะอาด 
ปลอดภัย ให้มีมุมหนังสือที่จ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็กให้เพียงพอ จัดให้มีสนามเด็กเล่น ห้องศูนย์ปฐมวัยที่
เหมาะสมปลอดภัย จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับแปรงฟัน ล้างมือ ท าความสะอาดร่างกาย ห้องน้ า พร้อมอุปกรณ์ที่
จ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบ
การจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นจัด ครูให้เพียงพอกับการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย และมีครูพ่ีเลี้ยงที่ผ่านการอบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย
รวมทั้งมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาเอกการศึกษาปฐมวัยทุกห้องเรียน ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง พัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ครู
ปฐมวัยทุกคนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการ
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จัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัด
กิจกรรม ทักษะการสังเกตและการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและราย
กลุ่ม มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการ
เรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครู
อย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาติดตามผลการด าเนินงาน
และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบและ
เผยแพร่ต่อสารธารณชน อย่างต่อเนื่อง 
 
 2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 

1.  แผนปฏิบัติการ  
2.  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
3. รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
4.   กิจกรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5.   กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
6.   กิจกรรมจัดหา/จัดท าเครื่องเล่นสนาม 
7.  แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
8.  รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี   
9.  รายงานการนิเทศออนไลน์  

 
 3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุน            

การจัดประสบการณ์ 
3. ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดท าคลิปการสอน 
2. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและพอเพียง 
3. ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 

 
 4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
       1)  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
       2)  กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการ โครงการที่ส่งเสริมศักยภาพของเด็กให้เป็นรูปธรรมชัดเจน 
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 5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
     มีการเผยแพร่ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  ได้แก่  โรงเรียนจัดการประชุม
ผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ท าหนังสือแจ้งผู้ปกครอง  ครูประจ าชั้นสื่อสารกับผู้ปกครองโดยผ่าน 
Application line จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ SMB NEWS ลงประชาสัมพันธ์ในหน้า Facebook : โรงเรียนวัด
มหาบุศย์ฯ พิทักษ์ถาวรคุณ และเพจ Facebook : โรงเรียนวัดมหาบุศย์-พิทักษ์ถาวรคุณ อักทั้งยังมี เว็บไซต์
ของโรงเรียน คือ www.mahabud.ac.th  ด้วย 
 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ดีเลิศ 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก                        

ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ดีเลิศ 

 1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
การจัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย   

อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ภายใต้ค าว่า เก่ง  
ดี มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ ทั้งแบบออนไลน์ แบบเรียนผ่านเล่น เพ่ือให้เด็กได้
ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา ซึ่ง
สามารถยืดหยุ่นได้ ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการ
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านให้
เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตาม
จินตนาการเพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ 
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก 
ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยใน
ตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา 
สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการ
เรียนรู้รายกลุ่ม ก่อให้เกิดความมีน้ าใจ ความสามัคคี การแบ่งปัน และการรอคอย เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็ม
ไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียนและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 

http://www.mahabud.ac.th/
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 ห้องเรียนมีบรรยากาศแจ่มใส กว้างขวางพอเหมาะ มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ มีการตกแต่ง
ห้องเรียนให้สดใส และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการจัดกิจวัตรประจ าวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การส ารวจ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก โดยให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพ่ือได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์                 
การเรียนรู้ในชั้นเรียนของครู มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผล
การด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด
อย่างต่อเนื่อง 
 
 2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 - มุมประสบการณ์ 
 - แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
 - รายงานผลการประเมินตนเอง 
 - บรรยากาศ  ห้องเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
 - มีตารางกิจวัตรประจ าวัน   
 - แผนการจัดการเรียนรู้ในการสอนออนไลน์  
 - คลิปวิดีโอประกอบการสอน  
 
 3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น 
1. เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
2. เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
3. มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
2. พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอกับจ านวนเด็ก 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 

  
 4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1.  กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
2.  กิจกรรมพัฒนาสนามเด็กเล่น 
3.  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
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 5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
     มีการเผยแพร่ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  ได้แก่  โรงเรียนจัดการประชุม
ผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ท าหนังสือแจ้งผู้ปกครอง  ครูประจ าชั้นสื่อสารกับผู้ปกครองโดยผ่าน 
Application line จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ SMB NEWS ลงประชาสัมพันธ์ในหน้า Facebook : โรงเรียนวัด
มหาบุศย์ฯ พิทักษ์ถาวรคุณ และเพจ Facebook : โรงเรียนวัดมหาบุศย์-พิทักษ์ถาวรคุณ อักทั้งยังมี เว็บไซต์
ของโรงเรียน คือ www.mahabud.ac.th  ด้วย 
 

สรุปมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  

ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 1. ด้านคุณภาพของเด็ก  ได้มีการพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้านทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม 
และสติปัญญา โดยความร่วมมือของผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 2. ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ  จัดให้ครูมีเพียงพอกับชั้นเรียน  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อ      
การเรียนรู้และจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ ์
 3. การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุล  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นอย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อ               
การเรียนรู้ 
 4. ครูประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย  
 
2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 

      1.  โครงการต่าง ๆ   
      2.  กิจกรรมการจัดประสบการณ์  
      3.  รูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ   
      4.  ผลงานเด็ก 

3. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  
จุดเด่น 
1. เด็กมีพัฒนาการสมดุล 
2. มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด่นชัด 
3. มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่น าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. การช่วยเหลือตนเองทั้งท่ีบ้านและโรงเรียน 
2. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการใช้สื่อและเทคโนโลยีในขณะที่นักเรียนอยู่บ้าน 

 
 
 

http://www.mahabud.ac.th/
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4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
 1)  กิจกรรมการประเมินผลการใช้หลักสูตร 

2)  กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง และทั่วถึง 
3)  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ดีเลิศ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ดีเลิศ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานที่ก าหนด ดีเลิศ 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเยี่ยม 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ดีเลิศ 
  
 1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 

โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียน ด้วยวิธีการครูจัดกระบวนการเรียนการสอนเป็นไปตามศักยภาพ
ของนักเรียนตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล วิเคราะห์หลักสูตร
และ ออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของเนื้อหาและบริบทของผู้เรียน โดยมีการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ แบบ Active Learning การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยผ่านโปรแกรม 
Google meet , Zoom และ Line meeting ในช่วงสถานการณ์โควิดท าให้ไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้  
และเม่ือสารมารถมาเรียนได้ตามปกติแล้ว มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLIT การระดมสมอง การสอน
แบบทดลอง การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน การสอนแบบร่วมมือ แบบกระบวนการกลุ่ม แบบกิจกรรม
การเรียนรู้นอกห้องเรียน เรียนรู้โลกกว้างทุกระดับชั้น และเรียนรู้แบบฐานกิจกรรม รวมถึงการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนเน้นกระบวนการคิดบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมให้ครูทุกคนผลิตสื่อ
และใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งการเรียนรู้ให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล 
ได้แก่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดและในห้องเรียนทุกห้องมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักการค้นคว้า จนพัฒนาเป็นนิสัยรักการอ่าน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
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โรค Covid - 19 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน On hand, On demand และ On line รวมทั้งครูได้สร้าง
สื่อ VDO การสอนออนไลน์ ลงใน Youtube และส่งผ่าน Line  Application  ของแต่ละห้องเรียน โดยครูและ
ผู้ปกครองร่วมกันจัดการเรียนการสอน ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนตามศักยภาพ 

 นอกจากนั้นนักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ และเป็นการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนให้สูงขึ้น โรงเรียนมีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายตามศักยภาพ
ของผู้เรียน มีการใช้แฟ้มสะสมผลงาน การประเมินตามสภาพจริง โดยมีนักเรียน ผู้ปกครอง ครู เพ่ือนร่วมชั้น
เรียนประเมินในบางกิจกรรม  
  โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนเพ่ือให้อยู่ในสังคมได้เป็นสุข มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงมีสุนทรียภาพปราศจากพิษภัยของยาเสพติด เน้นให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
กตัญญูรู้คุณ รักความเป็นไทย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการท างาน สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้ มีเจตคติที่ดีในการท างาน 
โดยผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดให้ โดยการเรียนรู้เรื่ องการดูแลสุขภาพของนักเรียน
โรงเรียนได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน วัดสายตาและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ส่งเสริม
ความสามารถด้านกีฬา มีการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน  นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้าน
ดนตรี นาฏศิลป์ ผ่านกิจกรรมชมรม 

โรงเรียนปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์อย่างยั่งยืนโดยผ่าน
โครงการคุณธรรมน าความรู้สู่ความเป็นไทย นิมนต์พระมาสอนในวิชาพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้นักเรียน                  
เข้าสอบธรรมะภาคสนามหลวงตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ทุกคน  นอกจากนั้นโรงเรียนได้จัดกิจกรรม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่น กิจกรรมคัดแยกขยะ กิจกรรมออมก่อนใช้  กิจกรรมปลูกผักสวนครัว
และมีกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณของผู้มีพระคุณ เช่น กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันพ่อ 
วันแม่ วันไหว้ครู โรงเรียนมีการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพ่ือฝึกความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดีการกล้าแสดง
ความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทย 
การสืบสานวัฒนธรรมไทยเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามสืบสานการเป็นชาวพุทธ โดยผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ใน
สถานที่สาธารณะ  การรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยการประหยัดน้ า ประหยัดไฟ 

โรงเรียนให้ความส าคัญในทุกปัญหาของผู้เรียน โดยจัดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น ด้วย
การผ่านกิจกรรมวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล คัดกรองนักเรียน โดยใช้แบบคัดกรอง SDQ การเยี่ยมบ้าน
นักเรียน หากพบปัญหาก็จะด าเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที  

การจัดโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ล้วนแต่เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความกตัญญูรู้คุณ มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี รักการท างาน มีความภูมิใจในความเป็นไทยและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

ผลการพัฒนา 
จากกระบวนการพัฒนาที่โรงเรียนได้ด าเนินการให้ผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ร้อยละ 
100  และได้ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา  ร้อยละ  100 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด และมีการค านวณ การคิดวิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ 
ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ ใช้เหตุผลประกอบและมีทักษะในการแก้ปัญหาได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน
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ได้กล้าแสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน กล้าแสดงออก ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีนิสัยรักการอ่านมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือการสื่อสารพัฒนาตนเองได้มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
สถานศึกษาก าหนด  

 
 2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 1. โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. โครงการคิดเป็นท าเป็นแก้ปัญหาได้ 
 3. โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
 4. โครงการพัฒนาผู้เรียน 
 5. โครงการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
 
 3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น  
 1. ผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ ใช้เทคโนโลยีสื่อในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย

ตนเอง มีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า ใฝ่รู้ใฝ่เรียน จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนทุกคน ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษ                  

ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว 
2. ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมพัฒนาระเบียบวินัยของผู้เรียนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  

 
 4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1. จัดท าโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอังกฤษให้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 2. จัดระบบการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถและซ่อมเสริมนักเรียนที่ต้องปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
     มีการเผยแพร่ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  ได้แก่  โรงเรียนจัดการประชุม
ผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ท าหนังสือแจ้งผู้ปกครอง  ครูประจ าชั้นสื่อสารกับผู้ปกครองโดยผ่าน 
Application line จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ SMB NEWS ลงประชาสัมพันธ์ในหน้า Facebook : โรงเรียนวัด
มหาบุศย์ฯ พิทักษ์ถาวรคุณ และเพจ Facebook : โรงเรียนวัดมหาบุศย์-พิทักษ์ถาวรคุณ อักทั้งยังมี เว็บไซต์
ของโรงเรียน คือ www.mahabud.ac.th  ด้วย 
 
 
 
 
 
 

http://www.mahabud.ac.th/
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ดีเลิศ 
 
 1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนจัดโครงสร้างการบริหารจัดการอย่างมีระบบ ประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ร่วม

วางแผน ก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติประจ าปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา และสนองต่อนโยบายการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มีการกระจายอ านาจทางการบริหารการจัดการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม โดยมีคณะกรรมการ
สถานศึกษา ร่วมด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดจนคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ให้ความ
ร่วมมือจัดกิจกรรมระดมทรัพยากร จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีการด าเนินงานโดย
ประสานงานฝ่ายต่าง ๆ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลร่วมกัน แก้ปัญหาอุปสรรค โดยใช้แนวทางการ
ปฏิบัติงานในระบบ PDCA ด้านความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน โรงเรียน บ้าน วัดและชุมชน มีการประชุม
อย่างสม่ าเสมอ ท าให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการนิเทศก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลงานและสรุปผลการด าเนินงาน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มีการประเมินคุณภาพ
ภายในประจ าปี เพ่ือรายงานหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน 

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้เข้าอบรมพัฒนาตนเองอย่างหลากหลายทั้งจากภายในโรงเรียน หน่วยงานต้น
สังกัดจัดขึ้น หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น ทั้งการอบรมผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงมีการจัดกระบวนการ PLC 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันเสนอแนะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน ท าให้ครูมีความรู้ความเชี่ยวชาญและน าผล
การอบรมมาพัฒนาผู้เรียน ให้มีศักยภาพด้านการเรียนสูงขึ้น นอกจากโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ โดยปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  ให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ มีการจัดท าข่าว
ประชาสัมพันธ์ S.M.B. News เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาอย่างเป็น
ปัจจุบัน 
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ผลการพัฒนา 
1. สถานศึกษามีการก าหนด เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้องกับสภาพปัญหาความ

ต้องการพัฒนาของสถานศึกษานโยบายการปฏิรูปการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

2. สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียน มีการพัฒนาครูบุคลากรให้เข้ารับการอบรมเพ่ิมเติม ให้มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง มีข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้อง เป็นระเบียบทันสมัยและเป็นปัจจุบัน มีการปรับปรุงอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน ให้เพียงพอเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

3. โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจ าปี รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนแก้ไข
ให้ทันสมัย สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเน้นให้ทุกฝ่าย มีส่วน
ร่วมโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

4. โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นระบบต่อเนื่องภาคเรียนละ 
1 ครั้ง และน าผลการนิเทศมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป 

5. โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยน าเงินที่ได้มาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ท าให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีสภาพแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการเรียนรู้ โรงเรียนมีการปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเริ่มจากการปรับปรุงคอมพิวเตอร์ให้มีสมรรถนะสูงขึ้นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

6. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ ด้านการจัดการเรียนการสอน
มากยิ่งขึ้น มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อการสอนทั้งออนไซต์และออนไลน์เพ่ิมพัฒนาการจัดการเรียนรู้  มีการ
จัดอบรมผู้ก ากับลูกเสือส ารองขั้นความรู้เบื้องต้น ผู้ก ากับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น และผู้ก ากับลูกเสือ
ขั้นความรู้ขั้นสูง ที่โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) เพ่ือจะได้พัฒนาครูให้ใช้กระบวนการทางลูกเสือ
พัฒนาผู้เรียนต่อไป 
 
 2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 

1. โครงการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
2. โครงการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
3. โครงการสรรหาและจัดจ้างบุคลากรในโรงเรียน 
4. โครงการงานสวัสดิการ 
5. โครงการเชิดชูอัตลักษณ์และเอกลักษณ์มหาบุศย์ของเรา 
6. โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
7. โครงการบริหารงบประมาณคุณภาพ 
8. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารเทศ 
9. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
10. โครงการประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
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 3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
จุดเด่น 
1. อาคารสถานที่มีความพร้อมและเพียงพอในการจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่าย

ผู้ปกครอง ชุมชน วัด  และบุคลากรทางการศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ครูผู้สอนพัฒนาตนเองอยู่เสมอและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสนุกกับการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนให้มากยิ่งขึ้น  
2. พัฒนาระบบ ICT เพ่ือการเรียนรู้ให้เพียงพอและพร้อมใช้งานมากขึ้น 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้มากข้ึน 

 
 4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มากขึ้น ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2. จัดหาคอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพสูงพร้อมทั้งจัดหา เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ไวไฟ ให้เพียงพอและ

ครอบคลุมทั้งโรงเรียน 
 
 5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
     มีการเผยแพร่ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  ได้แก่  โรงเรียนจัดการประชุม
ผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ท าหนังสือแจ้งผู้ปกครอง  ครูประจ าชั้นสื่อสารกับผู้ปกครองโดยผ่าน 
Application line จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ SMB NEWS ลงประชาสัมพันธ์ในหน้า Facebook : โรงเรียนวัด
มหาบุศย์ฯ พิทักษ์ถาวรคุณ และเพจ Facebook : โรงเรียนวัดมหาบุศย์-พิทักษ์ถาวรคุณ อักทั้งยังมี เว็บไซต์
ของโรงเรียน คือ www.mahabud.ac.th  ด้วย 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ดีเลิศ 
  
 
 
 

http://www.mahabud.ac.th/


 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 256๔ หน้า ๔๖ 
 

 1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน              

เป็นส าคัญ โดยการด าเนินกิจกรรมอย่างหลากหลาย มีการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google meet, Line 
meeting และ Zoom อีกทั้งยังจัดท าคลิปการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ลงในช่อง Youtube ของโรงเรียน และ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรม เพ่ือให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิบัติ (Active 
Learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง 
ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้
จรงิ ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และ
สอนตามแผน ครูผลิตสื่อนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา สัดส่วนคะแนนแต่ละ
หน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้โรงเรียน สนับสนุนให้ครูจัดการเรียน
การสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียน
การสอนที่เนน้ทักษะการคิด ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง 
ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   แล้วน าเสนอหน้าชั้นเรียนเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้  มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครู
มีการวิเคราะห์แบบทดสอบ การน าไปใช้และประเมินผลปลายปี มีการน าผลการประเมินไปจัดท านวัตกรรม
และท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบอันจะส่งผลให้สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
สูงขึ้น 
 
 2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 

1. โครงการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
2. โครงการยกผลสัมฤทธิ์สู่ประสิทธิภาพ 
4. โครงการเสริมศิลป์สานฝัน 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
5. โครงการเรียนรู้โลกกว้าง 
6. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
7. โครงการฝึกทักษะชีวิตผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
8. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
9. โครงการโรงเรียนปลอดสารเสพติด 

10. โครงการเรียนรู้สู่อาชีพ 
11. โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
12. โครงการคุณธรรมน าความรู้สู่ความเป็นไทย 

 13. โครงการวันส าคัญ 
 14. โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
 15.  โครงการมหาบุศย์ถิ่นของเรา 
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 16. โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
 
 3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น 
1. บุคลากรมีความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างดีเยี่ยม 
2. ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วย

การคิดการปฏิบัติจริง และครูสร้างสื่อการสอน เช่น วิดีโอการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดท าสื่อการเรียน
การสอนและน าไปจัดการเรียนการสอนชั้นเรียน 
 3. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

4. ครูมีข้อมูลสะท้อนกลับผ่านกระบวนการ PLC เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
  จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรมีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
1. จัดระบบการนิเทศที่หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น 
2. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ เช่น การ

สอนแบบโครงงาน 
3. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 4. น าระบบโปรแกรมบริหารสารสนเทศออนไลน์มาใช้ในระบบงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้มากข้ึน  เพื่อให้
เกิดความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องแม่นย า และลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อน 
 
 5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
     มีการเผยแพร่ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  ได้แก่  โรงเรียนจัดการประชุม
ผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ท าหนังสือแจ้งผู้ปกครอง  ครูประจ าชั้นสื่อสารกับผู้ปกครองโดยผ่าน 
Application line จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ SMB NEWS ลงประชาสัมพันธ์ในหน้า Facebook : โรงเรียนวัด
มหาบุศย์ฯ พิทักษ์ถาวรคุณ และเพจ Facebook : โรงเรียนวัดมหาบุศย์-พิทักษ์ถาวรคุณ อักทั้งยังมี เว็บไซต์
ของโรงเรียน คือ www.mahabud.ac.th  ด้วย 
 
การปฏิบัติที่ดีเลศิของสถานศึกษาหรือนวัตกรรมของสถานศึกษาที่โดดเด่น (ระบุ 1 ผลงาน) 

โครงการเสริมศิลป์สานฝัน 
 

ประเด็นที่ต้องการให้ สมศ. ประเมินและติดตามตรวจสอบตามนโยบาย (ระบุ 1-๓ เรื่อง) 
 

โครงการเสริมศิลป์สานฝัน 
 
 
 
 

http://www.mahabud.ac.th/
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย  

ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 (แยกระดับชั้น อ.1  อ.2  และ อ.3) 
 

ชั้นอนุบาลปีที่ 1 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จ านวน(ร้อยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.ด้านร่างกาย 34 34 100 - - - - 
2.ด้านอารมณ์-จิตใจ 34 34 100 - - - - 
3.ด้านสังคม 34 34 100 - - - - 
4.ด้านสติปัญญา 34 34 100 - - - - 

 

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จ านวน(ร้อยละ) ของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.ด้านร่างกาย 34 34 100 - - - - 
2.ด้านอารมณ์-จิตใจ 34 34 100 - - - - 
3.ด้านสังคม 34 34 100 - - - - 
4.ด้านสติปัญญา 34 34 100 - - - - 

 

ชั้นอนุบาลปีที่ 3 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จ านวน(ร้อยละ) ของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.ด้านร่างกาย 38 38 100 - - - - 
2.ด้านอารมณ์-จิตใจ 38 38 100 - - - - 
3.ด้านสังคม 38 38 100 - - - - 
4.ด้านสติปัญญา 38 38 100 - - - - 
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ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น 

   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย           
ร้อยละ 

จ านวน(ร้อยละ)ของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

การอ่านออกเสียง 40 64.45 9.45 64.45 0 27.50 40.00 32.50 
การอ่านรู้เรื่อง 40 86.00 7.31 86.00 0 2.50 17.50 80.00 
รวม 2 สมรรถนะ 40 75.22 13.80 75.22 0 2.50 52.50 45.00 
    

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   4  และ 5  

สาระวชิา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวน(ร้อยละ)ของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 

 * ปีการศึกษา 2564 ไม่มีการสอบในระดับนี้เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVD-19) 
   

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับชั้น 
จ านวนคน
ทั้งหมด 

จ านวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 59 34 25 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 2 35 26 9 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 3 63 0 63 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 4 63 56 7 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 5 47 47 0 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 6 54 54 0 0 0 

รวม 321 217 104 0 0 
เฉลี่ยร้อยละ  67.60 32.40 0.00 0.00 
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ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 

ระดับชั้น จ านวนคน
ทั้งหมด 

จ านวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 59 16 40 3 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 35 10 25 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 63 9 49 5 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 63 6 57 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 47 15 32 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 54 11 43 0 0 

รวม 321 67 246 8 0 
เฉลี่ยร้อยละ  20.87 76.64 2.49 0.00 

 
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น จ านวนคน
ทั้งหมด 

จ านวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 59 100 - 
ประถมศึกษาปีที่ 2 35 100 - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 63 100 - 
ประถมศึกษาปีที่ 4 63 100 - 
ประถมศึกษาปีที่ 5 47 100 - 
ประถมศึกษาปีที่ 6 54 100 - 

รวม 321 100 - 
เฉลี่ยร้อยละ  100 -           

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

ด้าน 
จ านวนคน
ทั้งหมด 

จ านวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
สมรรถนะส าคัญ 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
1.ด้านความสามารถในการสื่อสาร 321 124 190 7 0 
2.ด้านความสามารถในการคิด 321 76 242 3 0 
3.ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 321 55 263 3 0 
4.ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 321 90 229 2 0 
5.ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 321 135 183 3 0 

รวม 1,605 480 1107 18 0 
เฉลี่ยร้อยละ  29.91 68.97 1.12 0.00 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการพฒันา  
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษา จะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ( 5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น                   
จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนา              
ของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
 

สรุปผลการพัฒนา 
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ  

จุดเด่น 
เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแล

สุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุภัยและสิ่งเสพติดมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง 
สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจ าวันอย่างดี 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ด้านการมีความคิดรวบยอด  
2. การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
3. การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจาก 

ห้องน้ า ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
4. การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
1. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
2.  กิจกรรมส่งเสริสมรรถภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 
3.  กิจกรรมสนับสนุนให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  
4.  กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดีมีสุข 
5.  กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

 1. การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน  
2. งบประมาณในการพัฒนาศูนย์ปฐมวัย 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
     มีการเผยแพร่ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  ได้แก่  โรงเรียนจัดการประชุม
ผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ท าหนังสือแจ้งผู้ปกครอง  ครูประจ าชั้นสื่อสารกับผู้ปกครองโดยผ่าน 
Application line จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ SMB NEWS ลงประชาสัมพันธ์ในหน้า Facebook : โรงเรียนวัด
มหาบุศย์ฯ พิทักษ์ถาวรคุณ และเพจ Facebook : โรงเรียนวัดมหาบุศย์-พิทักษ์ถาวรคุณ อักทั้งยังมี เว็บไซต์
ของโรงเรียน คือ www.mahabud.ac.th  ด้วย 
 
 

http://www.mahabud.ac.th/
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
จุดเด่น 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุน            

การจัดประสบการณ์ 
3. ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและพอเพียง 
3. ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต  

       1.  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
       2.  กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการ โครงการที่ส่งเสริมศักยภาพของเด็กให้เป็นรูปธรรมชัดเจน 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 1. การนิเทศติดตาม ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

2. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 3. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกปฐมวัย 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
     มีการเผยแพร่ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  ได้แก่  โรงเรียนจัดการประชุม
ผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ท าหนังสือแจ้งผู้ปกครอง  ครูประจ าชั้นสื่อสารกับผู้ปกครองโดยผ่าน 
Application line จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ SMB NEWS ลงประชาสัมพันธ์ในหน้า Facebook : โรงเรียน              
วัดมหาบุศย์ฯ พิทักษ์ถาวรคุณ และเพจ Facebook : โรงเรียนวัดมหาบุศย์-พิทักษ์ถาวรคุณ อักทั้งยังมี เว็บไซต์
ของโรงเรียน คือ www.mahabud.ac.th  ด้วย 
 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

จุดเด่น 
1. เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
2. เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
3. มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
2. พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
1. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
2. กิจกรรมพัฒนาสนามเด็กเล่น 
3. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
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 ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 1. งบประมาณในการพัฒนาศูนย์ปฐมวัย 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
     มีการเผยแพร่ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  ได้แก่  โรงเรียนจัดการประชุม
ผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ท าหนังสือแจ้งผู้ปกครอง  ครูประจ าชั้นสื่อสารกับผู้ปกครองโดยผ่าน 
Application line จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ SMB NEWS ลงประชาสัมพันธ์ในหน้า Facebook : โรงเรียนวัด
มหาบุศย์ฯ พิทักษ์ถาวรคุณ และเพจ Facebook : โรงเรียนวัดมหาบุศย์-พิทักษ์ถาวรคุณ อักทั้งยังมี เว็บไซต์
ของโรงเรียน คือ www.mahabud.ac.th  ด้วย 
 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

จุดเด่น  
 1. ผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ ใช้เทคโนโลยีสื่อในการแสวงหาความรู้ได้                

ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ มีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า ใฝ่รู้ใฝ่เรียน จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดีขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนทุกคน ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษ               

ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว 
2. ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมพัฒนาระเบียบวินัยของผู้เรียนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เช่น สอนในวิชา

ลูกเสือ ควรเน้นย้ าให้มากข้ึน 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต  

 1. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษให้มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
 2. จัดระบบการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถและซ่อมเสริมนักเรียนที่ต้องการปรับปรุงพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 1. งบประมาณการจัดจ้าง ๆ เจ้าของภาษา 

2. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
จุดเด่น 
1. อาคารสถานที่มีความพร้อมและเพียงพอในการจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่าย

ผู้ปกครอง ชุมชน วัด และบุคลากรทางการศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ครูผู้สอนพัฒนาตนเองอยู่เสมอและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสนุกกับการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนให้มากยิ่งขึ้น 
2. พัฒนาระบบ ICT ให้เพียงพอและพร้อมใช้งานมากยิ่งข้ึน   

http://www.mahabud.ac.th/
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
1. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มากขึ้น ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2. จัดหาคอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพสูง พร้อมทั้งจัดหาสัญญาณอินเตอร์เน็ต ให้เพียงพอและครอบคลุม

ทั้งโรงเรียน 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
1. งบประมาณในการพัฒนาอาคารสถานที่และระบบเทคโนโลยีภายในโรงเรียน 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
     มีการเผยแพร่ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  ได้แก่  โรงเรียนจัดการประชุม
ผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ท าหนังสือแจ้งผู้ปกครอง  ครูประจ าชั้นสื่อสารกับผู้ปกครองโดยผ่าน 
Application line จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ SMB NEWS ลงประชาสัมพันธ์ในหน้า Facebook : โรงเรียนวัด
มหาบุศย์ฯ พิทักษ์ถาวรคุณ และเพจ Facebook : โรงเรียนวัดมหาบุศย์-พิทักษ์ถาวรคุณ อักทั้งยังมี เว็บไซต์
ของโรงเรียน คือ www.mahabud.ac.th  ด้วย 
 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

จุดเด่น 
1. บุคลากรมีความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างดีเยี่ยม 
2. ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วย

การคิดการปฏิบัติจริง และสร้างสื่อการสอนวิดีโอการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก และให้การเสริมแรงนักเรียน 

4. ครูมีข้อมูลสะท้อนกลับผ่านกระบวนการ PLC เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
5. มีกระบวนการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

  จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรมีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
1. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
1. งบประมาณจัดหา สื่อ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
2. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
     มีการเผยแพร่ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  ได้แก่  โรงเรียนจัดการประชุม
ผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ท าหนังสือแจ้งผู้ปกครอง  ครูประจ าชั้นสื่อสารกับผู้ปกครองโดยผ่าน 
Application line จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ SMB NEWS ลงประชาสัมพันธ์ในหน้า Facebook : โรงเรียน            
วัดมหาบุศย์ฯ พิทักษ์ถาวรคุณ และเพจ Facebook : โรงเรียนวัดมหาบุศย์-พิทักษ์ถาวรคุณ อักทั้งยังมี เว็บไซต์
ของโรงเรียน คือ www.mahabud.ac.th  ด้วย 
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
 

1. หลักฐาน ข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมส าคัญ ที่แสดงเกียรติยศ 
2. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการ 
   สถานศึกษาและรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
4. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก รอบท่ีสอง และรอบท่ีสาม 
5. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)และผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ 
    ผู้เรียนระดับชาติ(NT) ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 
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1.หลักฐาน ข้อมูลส าคัญ  
เอกสารอ้างอิงต่างๆ  
ภาพกิจกรรมส าคัญ  
ท่ีแสดงเกียรติยศ 
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หนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ. 2564 – 2568) 
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บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
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2.ก าหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
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ประกาศการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
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3.ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา/ 

ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของสถานศึกษา 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน (ต่อ) 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน (ต่อ) 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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4.บันทึกการให้ความเห็นชอบ 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษาของ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
และรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
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หนังสือความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
 
 

 
 

ความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

****************************************************************** 
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษามี         
การจัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี 
 บัดนี้ทางโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษา                      
ขั้นพ้ืนฐาน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4 ของ
โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) เพ่ือเป็นเอกสารหลักฐาน ข้อมูล ส าหรับสถานศึกษา น าไปจัดท า
แผนปฏิบัติการในปีการศึกษาต่อไปและเป็นเอกสารรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด สาธารณชน และเป็นข้อมูล
ส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ตามล าดับต่อไป 
 
 
    
 

                                                                           

     (นายภัคภณ ธรรมธนาธาร)    
                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 
 วันที่  10   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
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รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
1.  นายภัคภณ  ธรรมธนาธาร  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวจิราภรณ ์ ร่ ารวย   ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ 
3.  นางสาวปฏฐมภรณ์ จันทวรรณ  ผู้แทนครู    กรรมการ 
4.  นางสาวเจตสุภา นิทราศรีสมุทร  ผู้แทนองค์กรชุมชน   กรรมการ 
5.  นางสาวฐิตาภรณ ์ บัวเทศ   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
6.  นางสาวปภชัญา อดุลยฤทธิกุล  ผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ 
7.  พระครูวิสิฐกิจจารักษ์    ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์   กรรมการ 
8.  พระครูวินัยธรสมบัติ    ผู้แทนองค์กรศาสนา   กรรมการ 
9.  นางสาวฐิติมา ทรงสุจริต  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
10. นางสาวอรพิน แก่นจันทร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
11. นางสุดาวรรณ โรจน์หล่อสกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
12. นางกรองทอง ภิรมย์สุทธิพงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
13. นายชูชาต ิ  งานดี   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
14. นายอนนต์ชัย   สุขวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
15. นายชัยวุฒ ิ            พิชญบุตร       ผู้อ านวยการโรงเรียน    กรรมการและเลขานุการ 
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  5. ผลการประเมินคณุภาพภายนอก สมศ. 
- รอบแรก  
- รอบที่สอง  
- รอบที่สาม 
- รอบที่สี่ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี ่(พ.ศ. 2564 – 2568) 
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5. การทดสอบการศึกษาระดับชาติ 
 - การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

 (Ordinary National Education Test : O-NET) 
   ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 

- ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ฐาน 
                    ของผูเ้รียนระดับชาติ(National Test : NT) 
                    ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 
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ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT)  ปีการศึกษา 2562 
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ช่องทางการเรียนรู้โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 

Website: www.mahabud.ac.th 
 

 
 

ช่อง Youbtue : watmahabud school 
 

 
 

Facebook : โรงเรียนวัดมหาบุศย์ฯ พิทักษ์ถาวรคุณ 
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