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โรงเรียนวัดเจ้ามูล 
รายงานการประเมินตนเอง (self assessment report : SAR) 

บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 
 

1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
  โรงเรียนวัดเจ้ามูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 26/3         
ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600 โทรศัพท์ 
02-411-2112 โทรสาร 02-418-4838 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : chaomool@hotmail.com เว็บไซต์โรงเรียน 
http:// www.watchaomool.ac.th 
       เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงระดับช้ัน ประถมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ จ านวน 1 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา   
       จ านวนนักเรียน 365 คน  จ านวนครูและบุคลากร จ านวน 30 คน  
               ชื่อผู้บริหารโรงเรียน  นายพีราวุฏฐ์   พิมพ์รอด   เบอร์โทรศัพท์  0๘7-๓๕๖๒๘๙๙ 
                                           E-mail misconcept@hotmail.com 
 
2. ผลการประเมินคณุภาพของสถานศึกษา (ระดับคณุภาพตามมาตรฐานและภาพรวม)  
    2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
          มีมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
    2.2 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
          มีมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

3. หลักฐานและขอ้มูลการด าเนินงานของสถานศกึษาที่สนบัสนนุผลการประเมิน 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก   
 ข้อมูลหลักฐาน เอกสารสนับสนุน 
          แบบสรุปสมุดรายงานประจ าตัวเด็กระดับปฐมวัย  แบบสรุปบันทกึพัฒนาการเดก็ระดบัปฐมวัย  แบบสรุปบันทกึ
น้ าหนักส่วนสูง  แบบสรปุบัตรบันทกึสุขภาพประจ าตัวนักเรยีน  รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน  แบบสรปุการประพฤติตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
         ข้อมูลหลักฐาน เอกสารสนับสนุน 
         หลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรปฐมวัย  แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561  วิจัยในช้ันเรียน  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เว็บไซต์โรงเรียนวัดเจ้ามูล  คุณวุฒิและแฟ้มสะสมผลงานของครูปฐมวัย  รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  ห้องศูนย์สื่อปฐมวัย  สนามเด็กเล่น  ห้องน้ าส าหรับเด็กปฐมวัย  
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดเจ้ามูล ปีการศึกษา 2561  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 
 
 
 

mailto:chaomool@hotmail.com


 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ   
          ข้อมูลหลักฐาน เอกสารสนับสนุน 
  ห้องสมุดมีชีวิต   ห้องศูนย์สื่อปฐมวัย  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการพิเศษของโรงเรียน  สนามเด็กเล่น  รายงานการ
ประชุมผู้ปกครองระดับปฐมวัย  รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน   แผนการจัด
ประสบการณ์  หลักสูตรปฐมวัย  หลักสูตรสถานศึกษา 

------------------------------------------------------ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 
  ข้อมูลหลักฐาน เอกสารสนับสนุน  
  หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้แบบ VARK Learning Style  กิจกรรม PLC  วิทยากรท้องถ่ิน      
ครูพระร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การน านักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  กิจกรรมส่งเสริมการออก
ก าลังกาย  บันทึกน้ าหนักส่วนสูงระดับช้ัน ป.1 - ป.6  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  ผลการสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2561  ผลการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 
2561 ย้อนหลัง 3 ปี  ผลการสอบ O – NET ป.6 ปีการศึกษา 2561 ย้อนหลัง 3 ปี  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับช้ัน 
ป.1 - ป.6 ปีการศึกษา 2561 
                       
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ข้อมูลหลักฐาน เอกสารสนับสนุน   

           แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียน  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  รายงานการประชุมผู้ปกครอง  สมุดนเิทศ  เกียรตบิัตรคร/ู
ค าสั่งประชุมอบรม/บันทกึการไปราชการ  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ข้อมูลหลักฐาน เอกสารสนับสนุน 

            หลักสูตรสถานศึกษา  แผนการจัดการเรียนรู้แบบ VARK Learning Style  โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาตาม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ  กิจกรรมมอบทุนการศึกษา 
กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล  กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  กิจกรรมการเข้าร่วมการประกวด / แข่งขัน เกียรติบัตร  
โล่รางวัล  กิจกรรมทัศนศึกษาภายนอก  ระบบ  wi fi ของโรงเรียน  การผลิตสื่อและใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน 
โครงงานคุณธรรม  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ STEM  แบบบันทึกการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนช้ัน ป.1 - ป.6  
  
 
 
 
 
 
 
 



4. จุดเด่น 
   ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีจิตสาธารณะ มีสุนทรียภาพ กล้าแสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ นอกจากนี้สถานศึกษายังมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาให้ทันต่อการเปลีย่นแปลง ส่งเสรมิการ
ท างานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้ารว่ม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี            
ในโรงเรียนอย่างหลากหลาย มีการเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง ตลอดจนโรงเรียนได้ร่วมมือกับผู้ปกครอง องค์กรทาง
ศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ศูนย์บริการสาธารณสุข และภาคเอกชนในการจัดการเรียนรู้ มีโครงการพัฒนาอาชีพ
สู่ชุมชน เช่น การถักโครเชต์ สับปะรดคุณยาย ดอกไม้จันทน์ ฯลฯ เพื่อให้ชุมชนมีรายได้และเกิดความสัมพันธ์อันดีกับ
โรงเรียน 
 

5. จุดควรพัฒนา 
                โรงเรียนควรพัฒนาผู้เรียน ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์    
คิดไตร่ตรอง ให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักการใช้ทรัพย์สินส่วนตนและ
ส่วนรวมอย่างคุ้มค่า จัดหาบุคลากรในสาขาวิชาที่ขาดแคลน เช่น ครูศิลปะ ครูบรรณารักษ์ รวมทั้งสนับสนุนให้ปราชญ์
ท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม การเคารพต่อกฎ กติกา มารยาท 
ในสังคมของผู้เรียน 
         

6. แนวทางการพฒันาในอนาคต 
                  พัฒนาผู้เรียนให้อ่านคล่องเขียนคล่อง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ พัฒนาให้
ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติสูงข้ึน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยของผู้เรียน
ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
รวมถึงภาษาที่สามด้วย ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกสถานศึกษา และเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ  
 
 
 
 

ลงช่ือ.......................................................ผู้เขียนรายงาน 

                                                                                     (.......................................................) 

                                                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ้ามลู 

                                                                               วันที่.....เดือน.........................................พ.ศ.  

 



 

ค ำน ำ 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มีสาระบัญญัติในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ในมาตรา 48 ก าหนดให้สถานศึกษาต้อง
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

 โรงเรียนวัดเจ้ามูล จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ซึ่งรวบรวมข้อมูลผลการ
ด าเนินงาน และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน        
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โรงเรียนใช้รายงานฉบับนี้เป็นฐานข้อมูล
ของการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 

 

 

           (นายพีราวุฏฐ์  พิมพ์รอด)  
                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ้ามลู 
                         26 เมษายน 2562 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลทั่วไป 

         โรงเรียนวัดเจ้ามูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่ 26/3 
ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 
10600 โทรศัพท์  02-411-2112 โทรสาร 02-411-2112 จดหมายอิ เล็กทรอนิกส์  (E-mail) : 
chaomool58@hotmail.com เว็บไซค์โรงเรียน http:// www.watchaomool.ac.th 

 เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 3 ขวบ ถึงระดับช้ัน ประถมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ จ านวน 1 ไร่ 3 งาน  
42 ตารางวา   

  เขตพ้ืนท่ีบริการ มี 8 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนโรงเรียนวัดเจ้ามูล ชุมชนโค้งกระเทียม ชุมชนวัดท่าพระ ชุมชน
วัดดีดวด ชุมชนข้างโรงเรียนเสสะเวชวิทยา ชุมชนหลังโรงเรียนเสสะเวช ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 9 และชุมชนวัด
ราชสิทธารามฯ 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

            โรงเรียนวัดเจ้ามูลประกาศจัดตั้งในสมัย ฯพณฯ ม .ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พุทธศักราช 2504 สังกัด นครหลวงกรุงเทพธนบุรี โดยท่านเจ้าคุณพระโสภณสมาธิคุณ     
เจ้าอาวาสวัดเจ้ามูลองค์ที่ 15 ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัด จ านวน 1 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา เป็นสถานที่สร้าง
โรงเรียนวัดเจ้ามูล มีนายบุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล เป็นผู้บริหารโรงเรียนท่านแรก และได้เปิดการเรียนการสอน    
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พุทธศักราช 2504 เปิดสอนครั้งแรกในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 – 7 
          วันที่  1 ตุลาคม พุทธศักราช 2516 โรงเรียนวัดเจ้ามูลได้โอนไปสังกัดองค์การประถมศึกษา                       
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนประถมศึกษาส่วนกลาง 
          ปีพุทธศักราช 2519 เปิดสอนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 3 ห้องมีนักเรียนจ านวน 10 คน 
          ปีพุทธศักราช 2520 รับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 เพิ่มอีก 1 ห้องเรียน รวมเปิดสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 4 ห้องเรียน นักเรียน จ านวน 124 คน ท าการสอนจนนักเรียนจบช้ันมัธยมศึกษา      
ปีที่ 3 
          วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2523 โรงเรียนได้โอนมาสังกัดส านักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เปิดท าการสอนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 
          ปีการศึกษา 2531 ได้เปิดท าการสอนระดับก่อนประถมศึกษาในช้ันเด็กเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อม 1 ปี 
ก่อนเข้าเรียนในช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
          ปีการศึกษา 2535 ได้รับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มาเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ  
มีนักเรียนร่วมอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 3 คน และช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 7 คน 
          ปีการศึกษา 2536 ได้เปิดท าการสอนช้ันอนุบาลปีที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อม 2 ปี ก่อนเข้าเรียนในช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 

  

mailto:chaomool58@hotmail.com


๒ 

 

 
  ปีการศึกษา 2540 ได้ เปิดท าการสอนในช้ันอนุบาลปฐมวัย (3 ขวบ ) เพื่อเตรียมความพร้อม  
3 ปี ก่อนเข้าเรียนในช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
             ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนวัดเจ้ามูลเป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 
 ปีการศึกษา 2546 ได้รับการประเมินจากส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียน หนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน โอนจากส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ มาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 ปีการศึกษา 2547 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาล 3 ขวบถึงระดับช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 6 มีนักเรียน จ านวน 456 คน ข้าราชการครู จ านวน 20 คน 
 ปีการศึกษา 2548 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาล 3 ขวบถึงระดับช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 6 มีนักเรียน จ านวน 429 คน ข้าราชการครู จ านวน 20 คน 
 ปีการศึกษา 2549 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 17 – 19 
กรกฎาคม พุทธศักราช 2549 และได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบ ๑ อ าเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 27 
กันยายน พุทธศักราช 2549 
 ปีการศึกษา 2551 ได้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพื้นฐาน 2551 
 ปีการศึกษา 2553 ได้เปลี่ยนมาเป็นสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 ปีการศึกษา 2554 ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา  (หน่วย 
พุทธศาสนาในสถานศึกษา) ในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา 
 ปีการศึกษา 2555 ได้รับรางวัลการยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผล
การทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 คิดคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
สูงกว่าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และได้รับรางวัลชมเชยสถานศึกษาพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา 
 ปีการศึกษา 2556 ได้พัฒนาสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ และน าเข้ามาใช้ในห้องเรียนเพื่อเป็นสื่อใน  
การจัดการเรียนการสอนให้น าไปสู่เป็นโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา 
 ปีการศึกษา 2557 ได้น าสื่อเทคโนโลยีมาใช้อย่างล้ าสมัย และเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ 
 ปีการศึกษา 2558 ได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนสุจริต 
 ปีการศึกษา 2559 ได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ 
             ปีการศึกษา 25๖๐ ได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม 
             ปีการศึกษา 25๖2 ได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
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แผนท่ีโรงเรียน 

 

 

2. ข้อมูลผูบ้ริหาร 

  1) ผู้อ านวยการโรงเรียน ช่ือ-สกุล  นายพีราวุฏฐ์  พิมพ์รอด โทรศัพท์ 087 – 356 - 2899  
e-mail misconcept@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.)  
สาขา หลักสูตรและการสอน ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ต้ังแต่ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. ๒๕61 จนถึงปัจจุบัน 
เป็นเวลา 1 ปี 1 เดือน  
           2) รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ….-….  คน 
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3 ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที ่10  มิถุนายน   2562) 
 1) จ านวนนักเรียนในเขตพื้นทีบ่ริการทัง้สิ้น 2,000 คน 
           2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทัง้สิ้น 352 คน  จ าแนกตามระดบัช้ันที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ช้ันอนุบาล ๑/1 1 13 11 24 24 

ช้ันอนุบาล 1/2 1 10 12 22 22 

ช้ันอนุบาล 2 1 17 21 38 38 

ช้ันอนุบาล ๓/๑ ๑ 12 9 21 21 

ช้ันอนุบาล ๓/๒ ๑ 11 9 20 20 

รวมระดับอนุบาล 5 63 62 125  

ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1/1 1 11 6 17 17 

ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1/2 1 10 7 17 17 

ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1/3 1 10 7 17 17 

ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2/1 1 13 7 20 20 

ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2/2 1 10 10 20 20 

ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3/1 1 12 8 20 20 

ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3/2 1 14 7 21 21 

ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 1 17 13 30 30 

ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 5/1 1 13 7 20 20 

ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 5/2 1 14 5 19 19 

ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 1 13 13 26 26 

รวมระดับประถมศึกษา 11 137 90 227  

รวมท้ังหมด  16 200 152 352  
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4. ข้อมูลครแูละบคุลากร 
 ครูประจ าการ (เรียงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/วิทย

ฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น/ต าแหน่ง 

จ านวน
ครั้ง/

ชั่วโมงที่
รับการ
พัฒนา/

ปี 
๑ นายวิทยา ศรีอาราม ๒7 2 ปี 

10 เดือน 
ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.2 – 3 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
18 

2 นายพรหมฤทธ์ิ ไชยต้นเทือก 26 2 ปี 
10 เดือน 

ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.4 - ป.6 
ประวัติศาสตร์ 
ป.๑ - ป.3 

18 

3 นางสาวฐาปนี ทองม่ิง 30 6 ปี 
10 เดือน 

 

ครู ค.บ. ประถมศึกษา คณิตศาสตร์ ป.1 
ภาษาอังกฤษ ป.2 

18 

4 นางตรงศรณ์  ตระกูลสม 45 
 

23 ปี 
8 เดือน 

ครู/ช านาญการ กศ.ม. การวัดผลฯ คณิตศาสตร์ ป.2 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

72 

5 นางสาววาริพินทุ์  สุขสิงห์ 24 1 ปี 
 

ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.4 - ป.6 
 

36 

6 นายนพดล จตุไพบูลย์ 34 5 ปี 
0 เดือน 

ครู วศ.ด. วิศวกรรมคอมฯ คณิตศาสตร์ ป.3  
คอมพิวเตอร์ ป.3 - ป.4 

30 

7 นางสาวภคมน บุตะเคียน 34 5 ปี 
0 เดือน 

ครู วท.บ. เคมี วิทยาศาสตร์ ป.4 - ป.6
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

18 

8 นางสาวนฤรัตน์ มะโนอ่ิม 25 1 ปี 
11 เดือน 

ครูผู้ช่วย บธ.บ
. 

การเงิน วิทยาศาสตร์ ป.1 - ป.3 18 

9 นางสาวสิริภัทร เกษมวงศ์ 46 6 ปี 
3 เดือน 

ครู ค.บ. ประถมศึกษา สังคมศึกษา ป.1 
สังคมศึกษา ป.3 
คณิตศาสตร์ ป.1 
ภาษาไทย ป.1 
สุขศึกษา ป.1 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

80 

10 นายสรรเสริญ  พูลสุขโข 26 6 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ป.2 - ป.3 
สังคมศึกษา ป.4 - ป.6 
ประวัติศาสตร์ ป.4 - ป.6 

36 

11 นายศม ม่ันใจตน 25 2 ปี 
5 เดือน 

ครูผู้ช่วย กศ.บ. สุขศึกษาและ  
พลศึกษา 

สุขศึกษา ป.3 - ป.5 
พลศึกษา ป.1 - ป.6 

36 

12 นางสาวไอวลีย์  จงกลณีย์ 46 3 ปี 
2 เดือน 

 

ครู วท.บ. สุขศึกษา สุขศึกษา ป.1  
ภาษาอังกฤษ ป.1 
ภาษาไทย ป.1 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

80 
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ครูประจ าการ (เรียงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) (ตอ่) 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/วิทย

ฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น/ต าแหน่ง 

จ านวน
ครั้ง/

ชั่วโมงที่
รับการ
พัฒนา/

ปี 
13 นางสุทธินันท์ พูลเกิด 59 36 ปี 

1 เดือน 
ครู/ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. คหกรรมศาสตร์ การงานอาชีพ ป.1 – 6 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
18 

14 นางสาวนุชจรินทร์  อ่ิมเอิบสุข 33 4 ปี 
0 เดือน 

ครู บธ.บ. คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

คอมพิวเตอร์ ป.2  
คอมพิวเตอร์ ป.5 
ศิลปะ ป.1 - ป.3 
สุขศึกษา ป.2  

18 

15 นางสาวจุฑามาศ ศรีจันทร์ 31 7 ปี 
7 เดือน 

ครู กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.3 -ป.6 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

18 

 

 

                จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  12  คน คิดเป็นร้อยละ 80     
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด  3  คน คิดเป็นร้อยละ 20    
 

พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้าง 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์

การท างาน (ปี) 
วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/ชั้น/
ต าแหน่ง 

จ้างด้วยเงิน 

1 นางสาวสาลินี พูลพุทธา 33 7 ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ทุกกลุ่มประสบการณ์/ 
อ.2 หัวหน้าปฐมวัย 

งบจัดสรรพนักงาน
ราชการ 

2 นางสาวศิริรัตน์  สัจจาผล 27 2 ค.บ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ป.1 
คอมพิวเตอร์ ป.6 
ภาษาไทย ป.1 
คณิตศาสตร์ ป.1 
สุขศึกษา ป.1 

งบจัดสรรพนักงาน
ราชการ 

3 นางสาวอัญชลี  สารรักษ์ 34 7 ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ทุกกลุ่มประสบการณ์/ 
อ.1/2 

ขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 

4 นางทัศนีย์  คนอยู่ 64 3 ศษ.บ. ประถมศึกษา สังคมศึกษา ป.2 
ประวัติศาสตร์ ป.1 
ภาษาไทย ป.2 
 

งบครูผู้ทรงคุณค่า 
แห่งแผ่นดิน 

5 นางสาวอภัสนันท์  วรรณมณี 28 3 ศษ.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ทุกกลุ่มประสบการณ์/ 
อ. 3/2 

เงินรายได้สถานศึกษา 

6 นางวารุณี  ข าประเสริฐ 57 25 ม.ศ. 5 - ทุกกลุ่มประสบการณ์/ 
อ. 1/1 

เงินรายได้สถานศึกษา 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์

การท างาน (ปี) 
วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/ชั้น/
ต าแหน่ง 

จ้างด้วยเงิน 

7 นางสาวนิตยา พืชทองหลาง 26 3 ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ทุกกลุ่มประสบการณ์/ 
อนุบาล 3/1 

เงินรายได้สถานศึกษา 

8 นายสัมฤทธ์ิ  เทียนโชติ 57 23 ค.บ. ดนตรีไทย ดนตรี ป.1 - ป.6  
ศิลปะ ป.4 - ป.6  

เงินรายได้สถานศึกษา 

 
 
ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้าง (ต่อ) 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์

การท างาน (ปี) 
วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/ชั้น/
ต าแหน่ง 

จ้างด้วยเงิน 

11 นายวินัย  สังพะบุโชติ 57 24 ป. 7 - ช่างสี เงินอุดหนุน 
12 นางสาวจรัญญา  จันค า 24  1 ศศ.บ. วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
เจ้าหน้าที่ธุรการ คืนครูสู่ห้องเรียน 

13 นางธีรภัทร  ผลเจริญ 54 15 ป. 4 - พี่เลี้ยงอนุบาล เงินรายได้สถานศึกษา 
14 นางอลิษา  พุ่มชูศรี 50 13 ม. 6 - พี่เลี้ยงอนุบาล เงินรายได้สถานศึกษา 
16 นางปัญจพร  นาคผ่อง 56 2 ปวส. - พี่เลี้ยงอนุบาล เงินอุดหนุน 

 

5. ข้อมูลอาคารสถานที่  

 อาคารเรียนจ านวน 2 หลัง อาคารประกอบจ านวน 2 หลงั ห้องส้วม 31 ห้อง สระว่ายน้ า....-.... 
สนามเดก็เล่น  1  สนาม สนามฟุตบอล...-....สนาม สนามบาสเก็ตบอล....-....สนาม สนามเทนนสิ...-....สนาม  
สนามวอลเลยบ์อล.....-.... สนาม อื่น ๆ  1  สนาม (สนามอเนกประสงค์) 
 

6. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจา่ย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 83,538.79 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 755,807 
เงินนอกงบประมาณ 3,423,114 งบพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา 874,862.68 
เงินอื่นๆ(ระบุ) 1,063,079 งบอื่นๆ(ระบุ) 1,054,852 

รวมรายรับ 4,569,731.79 รวมรายจา่ย 2,685,521.68 
  
          งบด าเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ   16.54    ของรายรับ 
 งบพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา   คิดเป็นร้อยละ   19.14    ของรายรับ 
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7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
  1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรยีนมีลกัษณะเปน็ชุมชนแออัด มีประชากรประมาณ 53,000 คน บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดเจ้ามูล ชุมชนวัดเจ้ามูล บ้านเช่า และอาคารพาณิชย์ อาชีพหลักของชุมชน คือ
อาชีพ รับจ้าง ค้าขายแผงลอย ค้าขายในอาคารพาณิชย์ อาชีพอิสระ และรับราชการ เนื่องจาก คนในชุมชนเป็นคน
ในพื้นที่น้อย ส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัด ย้ายที่อยู่บ่อยระยะประมาณ 1 - 2 ปี ส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ 
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ดนตรีพื้นบ้าน กลองยาว การเชิดสิงโต และกระตั้ว 
  2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 93,600 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว 3 – 4 คน 
 3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
     โอกาสของโรงเรียน 
  (1) ชุมชนให้การสนับสนุน 
  (2) ครูได้รับการพฒันา 
  (3) ได้รับการสนบัสนุนงบประมาณจากภาครัฐ และภาคเอกชน 
  (4) ได้รับการสนบัสนุนบุคลากรจากทางราชการ เช่น พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง        
เจ้าหน้าที่ธุรการ และครพูระจากวัดท่าพระ วัดเจ้ามลู และวัดชิโนรส 
                     (๕) ได้รับการสนบัสนุนวิทยากรช่วยสอนโดยจัดจ้างด้วยเงินทอดผ้าป่าการศึกษาของโรงเรียน  
  (6) ได้รับความไว้วางใจจากชุมชน ส่งบุตรหลานเข้าเรียน  
  (7) ได้รับการบริจาคทุนการศึกษาจาก เจ้าอาวาสวัดเจ้ามูล เจ้าอาวาสวัดท่าพระ มูลนิธิสวัสดิการ
โรงเรียนวัดเจ้ามูล สวัสดิการครูโรงเรียนวัดเจ้ามูล สหกรณ์โรงเรียนวัดเจ้ามูล อดีตครู ศิษย์เก่า และมูลนิธิ           
กัลยาณวิสุทธ์ิ 
     ข้อจ ากัดของโรงเรียน 
  (1) ขาดแคลนบุคลากรในการจัดการเรียนรู้ เช่น ครูคณิตศาสตร์ ครูสังคมศึกษา ครูศิลปะ       
และครูบรรณารักษ์ เป็นต้น นอกจากนี้ครูผู้สอนยังสอนหลายวิชา อีกทั้งต้องรับผิดชอบงานพิเศษต่าง ๆ มากเกินไป 
  (2) ครูต้องไปเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา จากหน่วยงานต่าง ๆ บ่อยครั้ง จึงไม่สามารถ
จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ไม่เต็มเวลา เป็นเหตุให้นักเรียนได้รับความรู้ไม่ต่อเนื่อง 
   (3) วัสดุอุปกรณ์และสื่อในการจัดการเรียนรู้ ช ารุด เก่า และเสื่อมสภาพ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ อุปกรณ์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ปฏิบัติการทางภาษา 
                     (4) ขาดห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องศิลปะ และห้องการศึกษาพิเศษ  
   (5) ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนน้อย ไม่มีเวลา
เอาใจใส่บุตรหลาน ท าให้นักเรียนมาสาย ขาดเรียนบ่อย มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
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8. โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา 
โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรโรงเรยีน ปีการศึกษา ๒๕62   

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 

เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

● รายวิชาพ้ืนฐาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้  

     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

     คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     - ประวัติศาสตร ์
     - ศาสนา ศลีธรรม จริยธรรม 
     - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ 
การด าเนินชีวิตในสังคม 
     - เศรษฐศาสตร ์
     - ภูมิศาสตร ์

      ๘๐ 
๔๐ 

 
 

๔๐ 
 

๘๐ 
๔๐ 

 
 

๔๐ 
 

๘๐ 
๔๐ 

 
 

๔๐ 
 

๑๒๐ 
๔๐ 

 
 

๘๐ 
 

๑๒๐ 
๔๐ 

 
 

๘๐ 
 

๑๒๐ 
๔๐ 

 
 

๘๐ 
 

    สุขศึกษาและพลศกึษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 40 

    ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

● รายวิชาเพ่ิมเติม  

หน้าทีพ่ลเมือง บูรณาการเวลาเรียนในช่ัวโมงการเรียนการสอนและช่ัวโมงกิจกรรม 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 80 ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

คอมพิวเตอร์ 40 40 40 40 40 40 

ดนตรี นาฏศลิป ์ 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียน (เพ่ิมเติม) 160 160 160 160 160 160 

● กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

กิจกรรมนักเรียน 
  - กิจกรรมลูกเสอื/เนตรนาร ี
  -  ชุมนุม 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด  ๑,200 ชั่วโมง/ปี 



๑๐ 

 

9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 1) ห้องสมุดมีขนาด  90  ตารางเมตร  จ านวนหนังสือในหอ้งสมุด 2.300 เลม่ 
    - การสืบค้นหนังสือและการยมื-คืน  ใช้ระบบบัตรรายการหนังสือ   
    - จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาทีร่ายงาน เฉลี่ย  45  คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ  
                    12.78 ของนักเรียนทัง้หมด 

2) ห้องปฏิบัติการ จ านวน 13 ห้อง ได้แก่ 
  - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 ห้อง 
  - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ห้อง 
  - ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  จ านวน 1 ห้อง 
                  - ห้องปฏิบัติการทางภาษา             จ านวน 1 ห้อง 
  - ห้องนักธุรกิจน้อย   จ านวน 1 ห้อง 
  - ห้องอาเซียนศึกษา  จ านวน 1 ห้อง 
  - ห้องศูนย์สื่อปฐมวัย  จ านวน 1 ห้อง 
  - ห้องดนตรี - นาฏศิลป์  จ านวน 1 ห้อง 
  - ห้องสมุด    จ านวน 1 ห้อง   
  - ห้อง ICT    จ านวน 1 ห้อง 
  - ห้องพยาบาล   จ านวน 1 ห้อง 
  - ห้องโสตทัศนูปกรณ์  จ านวน 1 ห้อง 
  - ห้องสหกรณ์    จ านวน 1 ห้อง 
 3) คอมพิวเตอร ์ จ านวน  56  เครื่อง ดังต่อไปนี้ 
   - ใช้เพื่อการเรียนการสอน จ านวน 47 เครื่อง 
   - ใช้เพื่อสืบค้นข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต จ านวน  17  เครื่อง 
     จ านวนนักเรียนที่สบืค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย 50 คน ต่อวัน 
                   คิดเป็นร้อยละ 14.20 ของนักเรียนทัง้หมด 
   - ใช้เพื่อการบรหิารจัดการ จ านวน  9  เครื่อง 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. ห้องดนตรี – นาฏศิลป ์
2. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร ์
3. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
5. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์
6. ห้องศูนย์สือ่ปฐมวัย 
7. ห้องสมุด 
8. ห้องอาเซียนศึกษา 
9. ห้อง ICT 
10. ห้องนักธุรกิจนอ้ย 
11. ห้องพยาบาล    
12. ห้องโสตทัศนูปกรณ์     
13. ห้องสหกรณ์ 
 

440 
440 
120 
440 
630 
200 
301 
100 
200 
100 
200 
200 
200 

 
  5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. วัดเจ้ามูล 
2. วัดท่าพระ 
3. ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคนท านาเกลือ จ. สมุทรสงคราม 
4. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารงัสิต จ. ปทุมธานี 
7. ชุมชนคลองบางหลวง 
8. พิพิธภัณฑ์เด็ก (จตุจกัร) 
9. อุทยานพระบรมราชานุสรณ์  
    พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จ. สมทุรสงคราม 
10. ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย จ. สุพรรณบุรี 
11. วัดป่าเลไลยก์ จ. สุพรรณบุร ี
12. อุทยานมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จ. สุพรรณบรุี 
15. ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
16. พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ  
      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

13 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 

 



๑๒ 

 

 
 
 6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปี
การศึกษาที่รายงาน 
    6.1 พระมหาประเสริฐ อคฺเตโช วัดท่าพระ ให้ความรู้เรื่องธรรมศึกษาและศาสนประเพณี สถิติการให้
ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 32 ครั้ง/ป ี
    6.2 พระมหาส าเริง วัดชิโนรส ให้ความรู้เรื่องธรรมศึกษาและศาสนประเพณี สถิติการให้ความรู้ใน
โรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 64 ครั้ง/ปี 
    6.3 พระอาจารย์สมหมาย วรธมฺโม วัดเจ้ามูล ให้ความรู้เรื่องธรรมศึกษาและศาสนประเพณี สถิติการ
ให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 32 ครั้ง/ป ี
    6.4 พระอาจารย์ นที ชิตธมโม วัดเจ้ามูล มาจัดเข้าค่ายคุณธรรมให้ความรู้เรื่องพุทธศาสนา สถิติการ
ให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 32 ครั้ง/ป ี
                6.5 พระวิบูล กิจจานุยุต วัดท่าพระ มาจัดเข้าค่ายคุณธรรมและค่ายพุทธบุตรให้ความรู้เรื่อง พุทธ
ศาสนา สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 2 ครั้ง/ป ี
    6.6 นายสุริยัน  ประจิตร ให้ความรู้เรื่องกีฬาวอลเล่ย์บอลและฟุตซอล สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน
แห่งนี้ จ านวน ๔๐ ครั้ง/ป ี
    6.7 นางสาวศิริวัลย์ เทศะพันธ์ นางสาวจุฑามาศ กิจอรุณ นักศึกษาบ้านสมเด็จ เอกการงานอาชีพ 
มาให้ความรู้เรื่องขนมไทย สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๘ ครั้ง/ป ี  
    6.8 วิทยากรจากสถานีต ารวจนครบาลบางกอกใหญ่ ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและการจราจร สถิติ
การให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๔ ครั้ง/ปี   
    6.9 นักศึกษาปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล มาให้ความรู้เรื่อง การ
ป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ จ านวน 1 ครั้ง/ป ี 
                 6.10 คณะเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ดุสิต มาจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง สวนสัตว์สู่ ชุมชน จ านวน  
1 ครั้ง/ป ี
                 6.11 คณะนักศึกษาเอกสังคมศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาจัดกิจกรรมและให้
ความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
                 6.12 คณะนักศึกษาพยาบาลจากศิริราชพยาบาลมาให้ความรู้เรื่อง การป้องกันดูแลรักษาและก าจัด
โรคเหา จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 
10. ผลงานดีเด่นในรอบปีทีผ่่านมา 
 10.1 ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
สถานศึกษา 

 
1. ได้รับคัดเลอืกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    ให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
    ปีการศึกษา 2562 
2. ได้รับคัดเลอืกเป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้แก่ 
    วิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรงุเทพ ฯ  
    ปีการศึกษา 2562 
 

- สพฐ. 
 
 
- สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์    
  กรุงเทพ ฯ 
 

ผู้บริหาร 1. นายพีราวุฏฐ์  พิมพ์รอด ได้รับคัดเลือกโครงการแลกเปลีย่น
ผู้บริหาร จังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญีปุ่่น  
ประจ าปีการศึกษา 2561   
2. นายพีราวุฏฐ์  พิมพ์รอด ได้รับรางวัลรองผู้อ านวยการดเีด่น 
ของสมาคมรองผู้อ านวยการแหง่ประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 
3. นายพีราวุฏฐ์  พิมพ์รอด ได้รับรางวัลรองผู้อ านวยการดเีด่น 
Sesao 1 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา มัธยมศึกษาเขต 1  

- สพฐ 
 
 
- สมาคมรองผู้อ านวยการแห่ง
ประเทศไทย 
- ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 1 

ครู 1. นางสาวสริิภัทร  เกษมวงศ์ ได้รับรางวัลครูดีศรปีระถมกรงุเทพ  
    ประจ าปี พ.ศ. 2562 

- สพป.กทม. 
 
 

นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. เด็กหญิงชุติมา  ค าเงิน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
    ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย    
    ระดับช้ัน ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 69 
    ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
2. เด็กชายธนกฤต  กิตติปัญญากร ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 
     ได้รบัรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเรียงร้องถ้อยความ 
    (การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับช้ัน ป.1 - ป.3  
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
    ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
3. เด็กหญิงกรรณิกา  ฤกษ์บุญรอง ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 
    ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันท่องอาขยานท านอง  
    เสนาะ ระดับช้ัน ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
    ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
 

 

- สพป.กทม. 
 
 
 
- สพป.กทม. 
 
 
 
 
- สพป.กทม. 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.   เด็กหญิงเกียรตกินิษฐ์  แก้วมาลี ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 
      ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันท่องอาขยานท านอง  
      เสนาะ ระดับช้ัน ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
      ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
5.   เด็กชายสุทธิพงศ์  ดอกสูงเนิน ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 
      เด็กชายธนกฤต  กิตติปัญญากร ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
      ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องร่อน 
      แบบเดินตาม ระดบัช้ัน ป.1 - ป.3  
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
6.   เด็กชายธนากร  กิตติปัญญากร ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
      เด็กชายปฏิภาณ  ไปพรมราช ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
      ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเครือ่งรอ่นประเภท 
      ร่อนนานยิงยาง ระดับช้ัน ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรม  
      นักเรียน ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
7.   เด็กชายสราวุธ  โชติชัย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
      เด็กชายบุณยวีร์  หมู่หมี ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 
      ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเครือ่งรอ่นประเภท 
      ร่อนนานปล่อยด้วยมือ ระดบัช้ัน ป.4 - ป.6  
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
8.   เด็กหญิงชุติมา  ค าเงิน ช้ันประถมศกึษาปีที่ 3 
      ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
      ระดับช้ัน ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 69  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
9.   เด็กหญิงสิรินดา  กมลพันธ์วิจิตร ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
      ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
      ระดับช้ัน ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 69  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
10. เด็กชายปภิวัฒน์  บัวระภา ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2 
      เด็กหญิงสุนันธา  รุกขชาติ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
      ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดมารยาทไทย 
      ระดับช้ัน ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 69  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
 
 
 

- สพป.กทม. 
 
 
 
- สพป.กทม. 
 
 
 
 
 
- สพป.กทม. 
 
 
 
 
- สพป.กทม. 
 
 
 
 
 
- สพป.กทม. 
 
 
 
- สพป.กทม. 
 
 
 
- สพป.กทม. 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. เด็กชายกิตติทัต  ธนวัชร์กิติกุล    ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
      เด็กชายธนากร  กิตติปัญญากร   ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
      เด็กหญิงเนตรชนก  วิสุงเร         ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
      เด็กหญิงนิรชา  หมื่นเจรญิ         ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
      เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จารย์สงูเนิน ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 
      เด็กหญิงศศิวรรณ  คันทา          ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
      เด็กหญิงเบศิตา  รักษานนท์       ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
      เด็กหญิงเกียรติกนิษฐ์  แก้วมาลี  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
      เด็กหญิงวนิดา  แจ้งกระจ่าง      ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
      เด็กหญิงอรุณวรรณ  ฝอยทอง    ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
      ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันแอโรบิก  
      ระดับช้ัน ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 69  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
12. เด็กหญิงกรรณิการ์  ฤกษ์บุญรอง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
      ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพระบายสี 
      ระดับช้ัน ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 69  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
13. เดก็ชายปรเมศ  บุญยัษเฐียร ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
      ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพระบายสี 
      ระดับช้ัน ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 69  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
14. เด็กหญิงศิริวรรณ  ดาวงศ์กลาง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
      เด็กหญิงอรจิรา  จันทศรี ช้ันประถมศกึษาปีที่ 3 
      ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพ 
      ด้วยการปะติด ระดับช้ัน ป.1 - ป.3 
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
15. เด็กชายอาร์ฟีน  อาเหม็ด ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
      เด็กชายทัลฟิล  อาเหม็ด ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 
      เด็กชายฟาร่า  อาเหม็ด ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
      ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม 
      ระดับช้ัน ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 69  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
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๑๖ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

16. เด็กหญิงจศศิวรรณ  คันทา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
      ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ 
      ระดับช้ัน ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 69  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
17. เด็กหญิงเกศรินทร์  แก่ประโคน ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 5 
      เด็กหญิงปาริชาติ  กันขัด ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
      เด็กหญิงวนิดา  แจ้งกระจ่าง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
      เด็กหญิงอรุณวรรณ  ฝอยทอง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
      ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนรุักษ์ 
      ระดับช้ัน ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน     
      ครั้งที่ 69  ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
18. เด็กหญิงเกียรติกนิษฐ์  แก้วมาลี ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 
      ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) 
      ระดับช้ัน ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน     
      ครั้งที่ 69  ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
19. เด็กชายอาร์ฟีน  อาเหม็ด ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
      เด็กชายทัลฟิล  อาเหม็ด ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 
      เด็กชายฟาร่า  อาเหม็ด ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
      ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการผูกเงือ่น  
      การทรงตัว และโยนบอล ระดบัช้ัน ป.1 - ป.3  
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69   
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
20. เด็กชายทัลฟลิ  อาเหม็ด ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
      เด็กชายฟาร่า  อาเหม็ด ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
      ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างการ์ตนู 
      ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดบัช้ัน ป.1 - ป.3  
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69   
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
21. เด็กหญิงเกียรติกนิษฐ์  แก้วมาลี ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 
      เด็กชายกิตติทัต  ธนวัชร์กิติกุล ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
      ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการใช้โปรแกรม 
      น าเสนอ (Presentation) ระดบัช้ัน ป.4 - ป.6  
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69   
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
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๑๗ 

 

  
 
  10.2 งาน/โครงการ/กจิกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ (เลือก 3 - 5 โครงการ) 
 

ท่ี ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1 โครงการสง่เสรมิผูเ้รียน
ให้มีสุนทรียภาพทางด้าน
ศิลปะ ดนตรี กีฬา  
มีสุขนิสัย สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ด ี
 

1. เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้  
    ใช้เวลาว่างให้เกิด  
    ประโยชน์และ   
    ห่างไกลจาก 
    สิ่งเสพติด 
2. เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้   
    เป็นผู้มีน้ าใจนักกีฬา    
    รู้จักแพ้ รูจ้ักชนะ    
    และรู้จักการให้อภัย 
๓. เพื่อใหผู้้เรียนรกัการ 
    ออกก าลังกาย 
๔. เพื่อใหผู้้เรียนได้ 
    พัฒนาด้านร่างกาย    
    จิตใจ อารมณ์ สังคม   
    และสติปญัญา  
    เกิดการเรียนรู ้
    อย่างมีความสุข 
5. เพื่อใหผู้้เรียนรูจ้ักการ   
    ท างานเป็นกลุ่ม เป็น  
    ผู้น าและผู้ตามที่ด ี
6. เพื่อใหผู้้เรียนได้รับ   
    ความสนุกสนาน 
    ในการเล่นกีฬา  
    และเชียร์กีฬา 
 
 
 

1. เสนอและขอ 
   อนุมัติโครงการ 
2. ประชุมช้ีแจง   
    คณะครูเกี่ยวกับ 
    การด าเนินงาน 
    โครงการฯ 
3. แต่งตัง้ 
    คณะท างาน 
4. ก าหนดกิจกรรม 
    ด าเนินงาน  
5. นิเทศ ก ากับ  
    ติดตามการ    
    ด าเนินการ 
    กิจกรรมที ่
    ก าหนด 
6. ประเมินผลการ 
    ด าเนินการ 
    กิจกรรม 
7. สรุปผลและ  
    รายงานผลการ  
    ด าเนินงาน 
    โครงการ 
 

1. ร้อยละ 80  
    ของผู้เรียนมีวินัย  
    มีความรับผิดชอบ 
2. ร้อยละ 80  
    ของผู้เรียนมีความ   
    เป็นผู้น า ผู้ตามที่ด ี
3. ร้อยละ 80  
    ของผู้เรียนมีน้ าใจ    
    นักกีฬา รู้จักแพ้     
    รู้จักชนะ  
    รู้จักการให้อภัย 
4. ร้อยละ 80  
    ของผู้เรียนไดรู้้จัก 
    การท างานเป็นกลุ่ม    
    มีความสามัคคีกัน 
    ในกลุ่ม 
5. ร้อยละ 80  
    ของผู้เรียนรักการ   
    ออกก าลังกาย 

 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 
 
 

ท่ี ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

2 โครงการสง่เสรมิ
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

1. เชิงปรมิาณ 
   - นักเรียนโรงเรียน   
     วัดเจ้ามูลจ านวน        
     365 คน 
2. เชิงคุณภาพ 
   - นักเรียนร้อยละ     
     ๘๐  มีคุณธรรม    
     จริยธรรม และมี   
     คุณลักษณะอันพึง  
     ประสงค์มากขึ้น 
   - ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ  
     ๘5 มีความพึง   
     พอใจในการ 
     ด าเนินงานตาม    
     โครงการของ 
     โรงเรียน  
 
 
 

1. เสนอโครงการ 
2. ประชุมครกูลุม่  
    สาระการเรียนรู้   
    สังคมศึกษา   
    เพื่อก าหนด   
    แนวทางการ 
    ด าเนินกิจกรรม 
3. แต่งตั้ง   
    คณะท างาน 
4. ก าหนดกิจกรรม 
    ด าเนินงาน 
5. นิเทศ ก ากับ   
    ติดตาม  
    การด าเนินการ 
6. ประเมินผลการ   
    ด าเนินการ 
    กิจกรรม 
7. สรุปผลและ 
    รายงานผลการ  
    ด าเนินงาน 
    โครงการ 

1. นักเรียนร้อยละ 8๐   
    มีวินัย ความรับผิดชอบ    
    และปฏิบัติตนตาม   
    หลักธรรมเบื้องต้น 
2. นักเรียนร้อยละ 8๐   
    มีความซื่อสัตย์สจุริต 
3. นักเรียนร้อยละ 8๐   
    มีความกตัญญูกตเวท ี  
4. นักเรียนร้อยละ 8๐   
    มีความเมตตากรุณา    
    เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และ   
    เสียสละเพื่อส่วนรวม 
5. นักเรียนร้อยละ 8๐ 
    มีความประหยัด  
    ใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตน     
    และส่วนรวมอย่าง  
    คุ้มค่า 
6. นักเรียนร้อยละ 8๐ มี   
    ความภาคภูมิใจใน    
    ความเป็นไทย เห็น   
    คุณค่าภูมิปัญญาไทย 
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ท่ี ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

3 โครงการสง่เสรมิการใช้
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้
และสิง่แวดล้อมที่มี
บรรยากาศเอื้อตอ่ 
การเรียนรู ้

1. ด้านปริมาณ 
  - ผลการด าเนินงาน 
    ของทุกกิจกรรม   
    เป็นไปตาม   
    เป้าหมายของทุก   
    กิจกรรมไม่ต่ ากว่า    
    ร้อยละ 80 
2. ด้านคุณภาพ      
  - บุคลากรในโรงเรียน   
    และนักเรียนมีความ 
    พึงพอใจในการใช้    
    บริการระบบ   
    เทคโนโลยี   
    สารสนเทศ  
    แหล่งเรียนรู ้
    และสิ่งแวดล้อม     
    ภายในโรงเรียน 
 
 

1. เสนอโครงการ 
2. ประชุมครกูลุม่ 
    สาระการเรียนรู้  
    วิทยาศาสตร์   
    เพื่อก าหนดแนว 
    ทางการด าเนิน 
    กิจกรรม 
3. แต่งตัง้ 
    คณะท างาน 
4. ก าหนดกิจกรรม 
    ด าเนินงาน 
5. นิเทศ ก ากับ  
    ติดตาม  
    การด าเนินการ   
    กิจกรรมที ่
    ก าหนด 
6. ประเมินผลการ 
    ด าเนินการ 
    กิจกรรม 
7. สรุปผลและ 
    รายงานผลการ   
    ด าเนินงาน 
    โครงการ 
 

1. ร้อยละ 80  
    ของกิจกรรมด าเนินการ  
    ได้ตามเป้าหมาย 
2. ร้อยละ 80  
    ของผู้ใช้บริการมีความ 
    พึงพอใจ 
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีทีผ่่านมา 

 11.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

11.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย   ผลประเมินในภาพรวม ระดับคุณภาพดีเลิศ 
 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพ 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มสีุขนิสัยที่ดี และดูแลความ ปลอดภัย
ของตนเองได ้

ดีเลิศ 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้    ดีเลิศ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ดีเลิศ 
1.4 มีพัฒนาการด้านสตปิัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพืน้ฐาน  และ
แสวงหาความรู้ได ้

ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการประเดน็ ระดับคุณภาพ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถ่ิน 

ดีเลิศ 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ดีเลิศ 
2.5 ให้บริการสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ 

ดีเลิศ 

2.6 มีระบบบรหิารคุณภาพที่เปิดโอกาสใหผู้้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 
ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญประเด็น ระดับคุณภาพ 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ดีเลิศ 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเยี่ยม 
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
3.4 ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพฒันาการ
เด็กไปปรับปรงุการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก                        

ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ดีเลิศ 
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 11.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลประเมินในภาพรวม ระดับคุณภาพดีเลิศ 
 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ดีเลิศ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปญัหา 

ดี 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ดีเลิศ 
5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ่งานอาชีพ  ดีเลิศ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน ดีเลิศ 
1) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานที่ก าหนด ดีเลิศ 
2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดี 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ดีเลิศ 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลกัสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ้

ปานกลาง 

ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ดีเลิศ 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดี 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู ้ ดีเลิศ 
3.3 มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน ดีเลิศ 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพือ่พฒันาและปรบัปรุง
การจัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ดีเลิศ 
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบทีผ่่านมา รอบสาม 

12.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

การศึกษาปฐมวัย 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได ้

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่  1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย  5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่  2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่  3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย   5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่  4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปญัญาสมวัย   10.00 8.50 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่  5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป   10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่  6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่เน้นเด็กเป็น        
                 ส าคัญ 

35.00 31.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาของ  
                 สถานศึกษา 

15.00 12.50 ดี 

ตัวบ่งช้ีที่  8  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน  5.00 4.74 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์     
ตัวบ่งช้ีที่  9 ผลการพัฒนาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสยัทัศน์     
               พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่  10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็น  
                  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพือ่สง่เสรมิบทบาทของ 
                  สถานศึกษา   

2.50 2.00 ดี 
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การศึกษาปฐมวัย 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได ้

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพือ่สง่เสรมิบทบาทของ 
                  สถานศึกษา   

2.50 2.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีที่  12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน 
                  รักษา มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคลอ้งกบั  
                  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 89.74 ดี 
 

โรงเรียนมผีลการประเมินระดบัคุณภาพ    ดี    โดยมีค่าเฉลี่ย   89.74  

  ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
 

12.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได ้

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่  1  ผู้เรียนมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 8.67 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่  2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ 10.00 8.57 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่  3  ผู้เรียนมีความใฝรู่้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.90 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่  4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น 10.00 7.50 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่  5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 20.00 7.70 *ต้อง

ปรับปรงุ 
ตัวบ่งช้ีที่  6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรียน 
                 เป็นส าคัญ 

10.00 7.00 พอใช้ 

ตัวบ่งช้ีที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่  8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา และ  
                 ต้นสังกัด 

5.00 4.74 ดีมาก 
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได ้

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีที่  9  ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจและ  
                วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่  10  ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สง่ผลสะท้อนเป็น  
                  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

กลุ่มตัวบง่ช้ีมาตรการสง่เสรมิ    

ตัวบ่งช้ีที่  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพือ่สง่เสรมิบทบาทของ  
          สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่  12  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพือ่ยกระดับมาตรฐาน         
                  รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเปน็เลิศทีส่อดคล้องกบั  
                  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 76.08 ดี 

 

* ตัวบ่งช้ีที่ 5 ได้รับการรบัรองใหม้ีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. แล้ว  
       เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ตามหนังสอืรบัรอง ที่ สมศ.25405/2556 
       โรงเรียนมีผลการประเมินระดบัคุณภาพ    ดี    โดยมีค่าเฉลี่ย   76.08  

     ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 

หมายเหตุ  โรงเรียนวัดเจ้ามูลไดร้ับแจง้การปรับผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดบัการศึกษา 
 ข้ันพื้นฐาน รอบสาม ตามหนงัสือรับรอง ที่ สมศ.25405/2556 เพื่อแสดงว่า  
  “โรงเรียนวัดเจ้ามลู ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558)  
  จากส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน ด้าน ประถมศึกษา ตั้งแต่ วันที่ 23 เมษายน 2556” ตามหนังสือแจ้งเมื่อวันที่  
  7 พฤษภาคม 2556 
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13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

         จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย
สถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 จุดเด่น 
  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มตามความสามารถ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
ภาวะผู้น า ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ และเต็มเวลา 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
  การจัดท าเอกสารร่องรอยหลักฐานยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีในบางมาตรฐาน การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิดยังไม่หลากหลาย เครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ยังไม่หลากหลาย และครูทุกคนควรจัดท าบันทึกหลังการสอน 
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป 
  ปรับปรุงระบบการจัดเก็บสารสนเทศ และการเก็บร่องรอยหลักฐานการด าเนินงานให้ครบถ้วนทุก
มาตรฐานและตัวบ่งช้ี ปรับปรุงหลักสูตรให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พัฒนาทักษะการคิดที่หลากหลาย ส่งเสริมและพัฒนา
ให้ครูผู้สอนมีการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย มีความสามารถด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และมีการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
 
        จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

       ระดับการศึกษาปฐมวัย 
  จุดเด่น 
   1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และสติปัญญาสมวัย มีความ
พร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา โดยมีการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา และมีผลจากการด าเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
   2. สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา และมีผลการ
ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ     
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
   3. สถานศึกษามีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญที่มีประสิทธิผล 
   4. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  
  จุดท่ีควรพัฒนา 
   1. เด็กได้ร่วมกิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมที่พัฒนาด้านสติปัญญา กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรม
ที่ให้ระวังความปลอดภัยจากการเล่น กิจกรรมในการอนุรักษ์ความเป็นไทย มีไม่มาก 
   2. สถานศึกษายังจัดห้องเรียน โต๊ะเรียนที่มีความเหมาะสมน้อย รวมทั้งการระวังความปลอดภัย
จากภัยต่าง ๆ ยังมีไม่มาก 
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   3. สถานศึกษาควรมีการท าข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอก ในการร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมการ
จัดประสบการณ์ 
   4. การประเมินผลการจดัประสบการณ์ที่หลากหลาย และการน าผลการประเมนิมาวางแผนการ
พัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบ ที่มีความต่อเนื่องยังมีไม่มาก 
   5. สถานศึกษายังขาดการจัดท าระบบประกันคุณภาพภายใน และการเน้นการใช้ผลการ
ประเมินมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนายังมีไม่มาก 

        ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 
  1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
   1.1 เด็กควรได้รับการพัฒนาเข้าร่วมกิจกรรมเล่นตามมุมในห้องสื่อปฐมวัยให้มีความถี่มากข้ึน 
เนื่องจากในห้องเรียนไม่สามารถจัดมุมให้เด็กได้อย่างหลากหลาย และเด็กควรได้รับการให้มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาสมวัย ใฝ่รู้ในเรื่องรอบตัว โดยการร่วมกิจกรรมเรียนคอมพิวเตอร์ อาทิตย์ละหนึ่งช่ัวโมงเพื่อให้รู้จักใช้
ประโยชน์ด้านเทคโนโลยี 
   1.2 เด็กควรได้รับการพัฒนาให้ร่วมกิจกรรมกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนามที่เน้นให้เด็กรู้จัก
ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ปลูกฝังให้เด็กรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขนิสัยที่ดี ปฏิบัติตนได้ถูกสุขอนามัยที่
ถูกต้องและรู้จักหลีกเลี่ยงการกระท าที่น าไปสู่การบาดเจ็บ โดยครูสอนสอดแทรกผ่านการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ 6 กิจกรรมหลัก พร้อมใช้สื่อประกอบการสอน เช่น ภาพอุบัติเหตุจากการพลัดตกจากที่สูง โดยภาพจะต้อง
มีสีสันสวยงาม สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กหรือใช้การเล่านิทาน ทั้งนี้ต้องท าเป็นประจ าทุกวันอย่างต่อเนื่อง 
และควรมีกิจกรรมที่พัฒนาทักษะในการเขียน การสื่อความหมายอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัยของเด็ก เช่น 
กิจกรรมขีดเขียนตามนิทาน โดยครูเล่านิทานแล้วให้เด็กขีด เขียน หรือวาดรูปตามจินตนาการตามเนื้อเรื่องของ
นิทานที่ครูเล่า พร้อมทั้งให้เด็กออกมาพูดอธิบายถึงรูปภาพที่ตนเองวาดว่าคืออะไร หรือครูจัดกิจกรรมใบ้ค า      
โดยเด็กเป็นผู้ใบ้และผู้ทาย 
   1.3 สถานศึกษาควรส่งเสริมเอกลักษณ์อนุรักษ์ความเป็นไทย ให้มีความโดดเด่นได้รับการ
ยอมรับจากองค์กรภายนอกสถานศึกษามากขึ้น และควรพัฒนาโครงการให้เป็นแบบอย่าง และได้รับการยอมรับ
จากภายนอกสถานศึกษาต่อไป 
  2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   2.1 สถานศึกษาควรจัดจ านวนเด็กต่อห้องและโต๊ะเรียนให้มีความเหมาะสม เพื่อพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และควรติดตั้งปลั๊กไฟให้สูงจากพื้นไม่ต่ ากว่า 1.5 เมตร และมีฝาปิดป้องกันเด็ก รวมทั้ง
มีพัฒนาระบบความปลอดภัยให้มีกิจกรรม ระบบฉุกเฉิน (แผนฝึกซ้อมการป้องกันภัย ฝึกการกู้ชีพ) และมีบันทึก
พฤติกรรมความเสี่ยงความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
   2.2 สถานศึกษาควรมีการจัดท าเอกสารการด าเนินงานตามข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาและ
หน่วยงานสนับสนุน หรือหน่วยงานอื่น ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อส่งเสริมการรายงานผลการด าเนินการตาม
เป้าหมายที่ก าหนดต่อต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ตามระยะเวลาสิ้นปีการศึกษา เพื่อที่จะได้น าข้อเสนอแนะมา
พัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
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   3. ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ครูควรมีการประเมินผลที่หลากหลาย เช่น จากการสังเกตพฤติกรรมเด็ก สัมภาษณ์เด็กและ
ผู้ปกครอง พร้อมทั้งท าการทดสอบ และน าผลการประเมินมาวางแผนการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบมีความ
ต่อเนื่อง สามารถน ามาเป็นฐานข้อมูลเพื่อสง่ต่อใหก้ับผูดู้แลเด็กในระดับช้ันต่อไป ครูควรบันทึกหลังการสอนทกุครัง้ 
และควรบันทึกหลังการสอนให้ครอบคลุมกบัเปา้หมายการพัฒนาพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็ก และน าปัญหาที่พบ
ในแต่ละด้านมาท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาศักยภาพเด็กให้ได้เต็มตามศักยภาพ      
ครูควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมจากครูที่จัดกิจกรรมได้ดี 
   4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
    สถานศึกษาควรมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นระบบ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและ
น าผลการประเมินคุณภาพภายในมาใช้ทบทวนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีการสร้างความรู้
ความเข้าใจ จิตส านึกของครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการมีส่วนร่วม 

        ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศึกษา 
   จุดเด่น 
   1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็น ท าเป็น สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน    
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา รวมทั้งมีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาผลการด าเนินงานโครงการพิเศษ เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
   2. สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ
การพัฒนาสถานศึกษา 
  จุดท่ีควรพัฒนา 
   1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนยังต่ า 
   2. สถานศึกษามีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้ไม่มาก 
   3. ยังไม่มีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผนในการพัฒนาสถานศึกษา 
   4. สถานศึกษายังขาดการจัดท าระบบประกันคุณภาพภายใน และการเน้นการใช้ผลการ
ประเมินมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ยังมีไม่มาก 
   5. สถานศึกษาควรมีการท าข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอก ในการร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

        ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 
  1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
   1.1 ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะความรู้ทุกกลุ่มสาระ มีความพร้อมในการสอบวัด
ความรู้ ทุกระดับให้มากขึ้น โดยครูมีการเน้นในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาพลศึกษา 
การงานอาชีพ และภาษาต่างประเทศ โดยครูอาจจะมีการสอนเสริมที่ได้จากผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
และควรด าเนินการโดยทันที เพื่อผลการเรียนของผู้เรียนจะดีข้ึนในปีการศึกษาต่อไปสถานศึกษาต้องพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ภายในระยะเวลา 2 ปีการศึกษา 
   1.2 ผู้เรียนควรได้รับการวิเคราะห์ศักยภาพด้านความรู้ตามหลักสูตรเป็นรายบุคคล เพื่อ
สถานศึกษาจะได้มีการวางแผนการพัฒนาผู้เรียนให้มากขึ้น 
   1.3 ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในเรื่องการเห็นความส าคัญของผลการเรียนของตนเอง และรู้
ถึงจุดด้อยของตน รวมทั้งมีการแนะแนวถึงแนวทางการพัฒนาตนเองของผู้เรียนให้มากขึ้น 
   1.4 ควรส่งเสริมเอกลักษณ์อนุรักษ์ความเป็นไทย ให้มีความโดดเด่นได้รับการยอมรับจาก
องค์กรภายนอกสถานศึกษามากข้ึน 
  2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   2.1 ควรมีงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
   2.2 ควรพัฒนาระบบความปลอดภัยให้มีกิจกรรม ระบบฉุกเฉิน (แผนฝึกซ้อมการป้องกันภัย 
ฝึกการกู้ชีพ) ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
   2.3 สถานศึกษาควรมีการจัดท าเอกสารการด าเนินงานตามข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาและ
หน่วยงานสนับสนุน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ตามระยะเวลาสิ้นปีการศึกษา เพื่อที่จะได้น าข้อเสนอแนะมาพัฒนา
สถานศึกษาต่อไป 
  3. ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   3.1 ครูควรได้รับการนิเทศทั้งแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน การใช้แบบวัด 
แบบทดสอบ เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูให้มากขึ้น 
   3.2 ครูควรมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ในเรื่องของศักยภาพความรู้ของผู้เรียน        
ทุกกลุ่มสาระ ทุกช้ันเรียน เพื่อน าข้อมูลมาวางแผนพัฒนาในการส่งเสริมผู้เรียนต่อไป 
   3.3 สถานศึกษาต้องพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ภายในระยะเวลา 2 ปีการศึกษา 

  4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
    สถานศึกษาควรมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นระบบ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและ
น าผลการประเมินคุณภาพภายในมาใช้ทบทวนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีการสร้างความรู้
ความเข้าใจ จิตส านึกของครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

 
14. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  14.1 สรุปการประเมินคุณภาพภายใน 
   สภาพปัญหา 
  1. บุคลากรมีวุฒิไม่ตรง ครูไม่ครบกลุ่มสาระการเรียนรู ้
  2. มีนโยบายนอกเหนอืหลักสูตรมากเกินไป แต่จัดสรรงบประมาณให้น้อย 
  3. ห้องปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาผู้เรียนมีไมเ่พียงพอ 

  จุดเด่น 
     ด้านการส่งเสริมการเรียนการสอน 

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการกับโรงเรียนอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ และเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน  
  2. สนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา ท าให้นักเรียนได้รับ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลทั้งประเภทชายและหญิง และการแข่งขันฟุตซอลชาย ประเภทรุ่นอายุไม่
เกิน 11 ปี ในการแข่งขันกีฬาระดับกลุ่มโรงเรียน 
  3. โรงเรียนจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ  อยู่เสมอ กิจกรรม   
เด่น ๆ เช่น กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมเดินทางไกล-อยู่ค่ายพักแรม กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมตักบาตรสะสมบุญ 
กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย กิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ การจัดป้ายนิเทศ และกิจกรรมหน้าเสาธงในช่วงเช้าเช่น 
น าเสนอสาระความรู้ต่าง ๆ ของนักเรียน และ กิจกรรมออกก าลังกายตอนเช้า เป็นต้น 

    ด้านอาคารสถานท่ี 
   1. ปรับปรงุสวนวิทยาศาสตร์ใหเ้ป็นแหลง่เรียนรู้ทีเ่หมาะสม 
  2. ปรับปรงุหอ้งน้ า ห้องส้วมให้สะอาด และถูกสุขลักษณะเพียงพอกบัจ านวนนักเรียน 
  3. ปรับปรงุสภาพโรงอาหารให้เป็นสัดส่วน สะอาด และเพียงพอกบัจ านวนนักเรียน 
  4. ปูกระเบือ้งหอ้งเรียนและห้องปฏิบัติการ 
  5. จัดสภาพสิง่แวดล้อม และปรับภูมทิัศน์ให้สวยงาม เช่น ทาสีรั้วโรงเรียน 
และบริเวณสนาม 
  6. ปรับปรงุสนามเด็กเล่นของเดก็ปฐมวัย  

   ด้านการสนับสนุนท่ีโรงเรียนได้รับ (เง่ือนไขสู่ความส าเร็จ) 
          1. ได้รับการสนับสนุนบุคลากรจากทางราชการ เช่น พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง        
เจ้าหน้าที่ธุรการ และครพูระจากวัดท่าพระ วัดเจ้ามลู และวัดชิโนรส 
                             2. ได้รับการสนบัสนุนวิทยากรช่วยสอนโดยจัดจ้างด้วยเงินทอดผ้าป่าการศึกษาของ
โรงเรียน ได้รับการสนับสนุนด้านบุคลากรจากทางราชการเช่น พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง  ครูพี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่
ธุรการ วิทยากรพิเศษโดยใช้เงินทอดผ้าป่าการศึกษาของโรงเรียน และครูพระจากวัดท่าพระ 
  3. ได้รับการบริจาคทุนการศึกษาจาก เจ้าอาวาสวัดเจ้ามูล เจ้าอาวาสวัดท่าพระ มูลนิธิ
สวัสดิการโรงเรียนวัดเจ้ามูล สวัสดิการครูโรงเรียนวัดเจ้ามูล สหกรณ์โรงเรียนวัดเจ้ามูล อดีตครู ศิษย์เก่า          
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและมูลนิธิกัลป์ยาณวิสุทธ์ิ 
  4. ได้รับความไว้วางใจจากชุมชน ส่งบุตรหลานเข้าเรียน  
 



๓๐ 

 

 
   จุดท่ีควรพัฒนา 
  1. ขาดแคลนบุคลากรในการจัดการเรียนรู้ เช่น ครูคณิตศาสตร์ ครูสังคมศึกษา ครูศิลปะ       
และครูบรรณารักษ์ เป็นต้น นอกจากนี้ครูผู้สอนยังสอนหลายวิชา อีกทั้งต้องรับผิดชอบงานพิเศษต่าง ๆ มากเกินไป  

  2. ครูต้องไปเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา จากหน่วยงานต่าง ๆ บ่อยครั้ง จึงไม่
สามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เต็มเวลา เป็นเหตุให้นักเรียนได้รับความรู้ไม่ต่อเนื่อง 
          3. ขาดวัสดุอุปกรณ์และสื่อในการจัดการเรียนรู้ ช ารุด เก่า และเสื่อมสภาพ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อุปกรณ์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ปฏิบัติการทางภาษา 
                             4. ขาดห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องศิลปะ และห้องการศึกษาพิเศษ  
  5. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนน้อย    
ไม่มีเวลาเอาใจใส่บุตรหลาน ท าให้นักเรียนมาสาย ขาดเรียนบ่อย มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

 14.2 สรุปการประเมินคุณภาพภายนอก 
 สภาพปัญหา 
  1. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรบัจ้าง ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนน้อย ไม่มี
เวลาเอาใจใสบุ่ตรหลาน ท าให้นกัเรียนมาสาย ขาดเรียนบอ่ย มีพฤติกรรมก้าวร้าว 
  2. การโยกย้ายผู้บริหารจากต้นสังกัด ที่ท าให้การพฒันาขาดทิศทาง และไม่ต่อเนื่อง 

 จุดเด่น 
  1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็น ท าเป็น สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา รวมทั้งมีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  
  2. สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
และการพัฒนาสถานศึกษา  

   จุดท่ีควรพัฒนา 
  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ สุขศึกษา 
พลศึกษา และภาษาต่างประเทศ ยังต่ า 

  2. สถานศึกษามีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้ 
ไม่มาก 
  3. ยังไม่มีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย และแผนในการพัฒนาสถานศึกษา 
          4. สถานศึกษายังขาดการจัดท าระบบประกันคุณภาพภายใน และการเน้นการใช้ผลการ
ประเมินมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนายังมีไม่มาก 

                   5. สถานศึกษาควรท าข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกเพิ่มข้ึน ในการร่วมมือสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
 



๓๑ 

 

15. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรูทุ้กระดับช้ัน (ป.1 - ป.6 ปีการศึกษา 2562) 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 50 0 1 5 2 8 6 7 21 34 68.00 
2. คณิตศาสตร์ 50 0 1 1 1 9 4 11 23 38 76.00 
3. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

50 0 2 0 2 5 4 12 25 41 82.00 

4. สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

50 0 1 0 3 12 8 13 13 34 68.00 

   - ประวัติศาสตร์ 50 0 1 0 1 2 10 13 23 46 92.00 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 50 0 0 1 0 1 4 8 36 48 96.00 
6. ศิลปะ 50 0 0 1 1 3 7 12 26 45 90.00 
7. การงานอาชีพ 50 0 2 2 4 3 6 3 30 39 78.00 
8. ภาษาตา่งประเทศ 
(อังกฤษ) 

50 0 7 5 7 7 5 8 11 24 48.00 

เพิ่มเติม 1 หน้าที่พลเมือง 50 0 0 0 0 1 18 14 17 49 98.00 
เพิ่มเติม 2 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

50 0 2 4 6 9 5 8 16 29  58.00 

เพิ่มเติม 3 คอมพิวเตอร์ 50 0 0 1 3 4 7 20 15 42  84.00 
เพิ่มเติม 4 ดนตรี-
นาฏศิลป ์

50 0 0 1 0 1 3 16 29 48  96.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 41 0 3 1 5 6 10 5 11 26 63.41 
2. คณิตศาสตร์ 41 0 2 4 5 8 4 6 12 22 53.66 
3. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

41 0 5 3 3 5 4 7 14 25 60.98 

4. สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

41 0 0 1 1 11 4 7 17 28 68.29 

   - ประวัติศาสตร์ 41 0 0 1 0 2 2 12 24 38 92.68 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 41 0 0 1 1 9 2 5 23 30 73.17 
6. ศิลปะ 41 0 0 1 0 5 5 11 19 35 85.37 
7. การงานอาชีพ 41 0 1 1 4 3 3 8 21 32 78.05 
8. ภาษาตา่งประเทศ 
(อังกฤษ) 

41 0 1 1 5 10 7 4 13 24 58.54 

เพิ่มเติม 1 หน้าที่พลเมือง 41 0 0 0 1 2 3 17 18 38 92.68 
เพิ่มเติม 2 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

41 0 2 1 4 5 3 10 16 29 70.73 

เพิ่มเติม 3 คอมพิวเตอร์ 41 0 2 4 6 6 4 3 16 23 56.10 
เพิ่มเติม 4 ดนตรี-นาฏศลิป ์ 41 0 0 0 0 0 4 12 25 41 100.00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 

 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 40 0 3 3 5 3 9 5 12 26 65.00 
2. คณิตศาสตร์ 40 0 1 2 3 8 4 4 18 26 65.00 
3. วิทยาศาสตร์ 40 0 8 2 1 3 3 7 16 26 65.00 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

40 0 0 5 8 0 5 9 13 27 67.50 

   - ประวัติศาสตร์ 40 0 0 3 1 2 10 8 16 34 85.00 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 40 0 0 0 4 3 6 5 22 33 82.50 
6. ศิลปะ 40 0 0 1 2 7 5 9 16 30 75.00 
7. การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

40 0 1 1 2 3 4 4 25 33 82.50 

8. ภาษาตา่งประเทศ 
(อังกฤษ) 

40 0 0 0 8 6 9 6 11 26 65.00 

เพิ่มเติม 1 หน้าที่พลเมือง 40 0 0 0 0 4 9 14 13 36 90.00 
เพิ่มเติม 2 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

42 0 0 5 6 5 12 3 11 26 61.90 

เพิ่มเติม 3 คอมพิวเตอร์ 40 0 0 0 0 0 5 3 32 40 100.00 
เพิ่มเติม 4 ดนตรี-นาฏศลิป ์ 40 0 0 0 0 3 9 14 14 37 92.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 30 0 2 2 6 3 2 7 8 17 56.67 
2. คณิตศาสตร์ 30 0 3 5 5 7 5 2 3 10 33.33 
3. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

30 0 0 2 4 6 6 5 7 18 60.00 

4. สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

30 0 0 0 0 4 8 7 11 26 86.67 

   - ประวัติศาสตร์ 30 0 0 0 1 5 15 8 1 24 80.00 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 30 0 0 0 2 2 4 7 15 26 86.67 
6. ศิลปะ 30 0 2 5 3 5 4 7 4 15 50.00 
7. การงานอาชีพ 30 0 0 2 3 2 6 11 6 23 76.67 
8. ภาษาตา่งประเทศ 
(อังกฤษ) 

30 0 0 0 5 8 8 2 7 17 56.67 

เพิ่มเติม 1 หน้าที่พลเมือง 30 0 0 0 0 1 8 11 10 29 96.67 
เพิ่มเติม 2 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

30 0 0 8 5 3 3 6 5 14 46.67 

เพิ่มเติม 3 คอมพิวเตอร์ 30 0 0 0 0 0 1 4 25 30 100.00 
เพิ่มเติม 4 ดนตรี-นาฏศลิป ์ 30 0 0 0 0 4 5 12 9 26 86.67 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 41 0 8 8 3 9 3 3 7 13 31.71 
2. คณิตศาสตร์ 41 0 9 5 4 7 4 8 4 16 39.02 
3. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

41 0 5 4 2 7 9 8 6 23 56.10 

4. สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

41 0 0 0 2 4 7 14 14 35 85.37 

   - ประวัติศาสตร์ 41 0 0 0 2 4 7 14 14 35 85.37 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 41 0 1 2 2 2 5 5 24 34 82.93 
6. ศิลปะ 41 0 4 3 7 3 9 11 4 24 58.54 
7. การงานอาชีพ 41 0 1 2 3 2 6 6 21 33 80.49 
8. ภาษาตา่งประเทศ 
(อังกฤษ) 

41 0 0 0 2 8 13 5 13 31 75.61 

เพิ่มเติม 1 หน้าที่พลเมือง 41 0 0 0 0 2 4 6 29 39 95.12 
เพิ่มเติม 2 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

41 0 3 1 2 7 10 6 12 28 68.29 

เพิ่มเติม 3 คอมพิวเตอร์ 41 0 2 4 4 4 9 3 15 27 65.85 
เพิ่มเติม 4 ดนตรี-นาฏศลิป ์ 41 0 0 0 1 5 11 11 13 35 85.37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 26 0 3 1 4 6 2 3 7 12 46.15 
2. คณิตศาสตร์ 26 0 7 6 4 1 3 1 4 8 30.77 
3. วิทยาศาสตร์ 26 0 1 2 5 2 2 4 10 16 61.54 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

26 0 0 0 0 6 4 7 9 20 76.92 

   - ประวัติศาสตร์ 26 0 0 0 2 1 8 7 8 23 88.46 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 26 0 0 0 1 1 7 4 13 24 92.31 
6. ศิลปะ 26 0 0 0 6 8 6 5 1 12 46.15 
7. การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

26 0 0 0 2 2 11 4 7 22 84.62 

8. ภาษาตา่งประเทศ 
(อังกฤษ) 

26 0 0 3 6 4 9 2 2 13 50.00 

เพิ่มเติม 1 หน้าที่พลเมือง 26 0 0 0 0 1 3 6 16 25 96.15 
เพิ่มเติม 2 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 

26 0 2 3 3 4 4 3 7 14 53.85 

เพิ่มเติม 3 คอมพิวเตอร์ 26 0 0 0 3 4 7 3 9 19 73.08 
เพิ่มเติม 4 ดนตรี-นาฏศลิป ์ 26 0 0 0 2 2 9 8 5 22 84.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

15. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
      (National Test : NT) ปีการศกึษา 2562 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

จ านวนนักเรียน ช้ัน ป.3 ปีการศึกษา 2562 40 คน 

 
ความสามารถ คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ีได้ เฉลี่ยร้อยละ จ านวนและร้อยละนักเรียน

คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย 
ด้านภาษา 35    
ด้านค านวณ 35    
รวมคะแนน 105    
ค่าเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียน     

 
 
16. ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปกีารศึกษา 2562  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

 
จ านวนและร้อยละของ

นักเรียนท่ีมีคะแนนสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยประเทศ 

 
คณิตศาสตร์ 24 32.29 11.08 32.29 58.33 
ภาษาไทย 24 46.48 12.67 46.48 41.67 
วิทยาศาสตร ์ 24 40.65 14.09 40.65 62.50 
ภาษาต่างประเทศ 24 31.15 9.27 31.15 37.50 

รวมเฉลี่ย  37.64    
   

 



๓๘ 
 

 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดบัปฐมวัย 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
 
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มสีุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ 
     ตนเองได ้

ดีเลิศ 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ั ดีเลิศ 

1.3 มีพัฒนาการด้านสงัคม ช่วยเหลอืตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดีเลิศ 

1.4 มีพัฒนาการด้านสตปิัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพืน้ฐาน 

       และแสวงหาความรู้ได้ั 
ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานท่ี 1 ดีเลิศ 

 
 1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
              ส่งเสริมให้เด็กไดเ้ข้มร่วมและกล้าแสดงออกและให้เด็กออกมาเสนอผลงานของตัวเอง 
  2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีสนับสนุนผลการประเมิน 
              สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก บันทึกผลการจัดประสบการณ์ แบบประเมินพัฒนาการเด็ก ช้ินงาน/ผลงาน 
บันทึกพัฒนาการ กิจกรรมก่อนปิดภาคเรียนปฐมวัย กิจกรมการแสดงปิดภาคเรียนโรงเรียนวัดเจ้ามูล  และ
ภาพประกอบกิจกรรม 
 3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
                     จุดเด่น  เด็กมีทักษะในการด ารงชีวิตครบทั้ง 4 ด้าน 
                     จุดควรพัฒนา  เรื่องการรอคอย  
 

  4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
               ส่งเสริมใหเ้ด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมศิลปหัตถกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
2.1 มีหลกัสูตรครอบคลมุพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน สอดคล้องกบับรบิทของท้องถ่ิน ดีเลิศ 

2.2 จัดครูใหเ้พียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ดีเลิศ 

2.5 ให้บรกิารสื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้พื่อสนับสนุน 

      การจัดประสบการณ์ 
ดีเลิศ 

2.6 มีระบบบรหิารคุณภาพที่เปิดโอกาสใหผู้้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานท่ี 2 ดีเลิศ 

 

  1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
           -  ให้ครูและบุคลากรไดเ้ข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานต่างๆ 
           -  ให้ครูและบุคลากรท าป้ายนเิทศให้ความรู้และจดัท าแผนประสบการณ์เป็นประจ า 
  2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีสนับสนุนผลการประเมิน 
              หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ค าสั่งโรงเรียน แฟ้มสะสมผลงานครู แผนการจัดประสบการณ์ บันทึกหลงั
การสอน ผลงานและช้ินงานเด็ก 
 3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
                     จุดเด่น    โรงเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์ 
                     จุดด้อย    โรงเรียนยังขาดสื่อการเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์  
  4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
            - ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรไดเ้ข้าร่วมกจิกรรมและศึกษาดูงานต่างๆ 
            - ส่งเสริมให้จัดท าป้ายและจัดท าแผนประสบการณ์เป็นประจ า 
            - เร่งระดมทุนเพื่อการพฒันาสื่อและอปุกรณ์ 
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มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
3.1 จัดประสบการณ์ที่สง่เสรมิให้เดก็มีพฒันาการทุกด้านอย่างสมดลุ     
      เต็มศักยภาพ 

ดีเลิศ 

3.2 สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเยี่ยม 
3.3 จัดบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัวัย ดีเลิศ 
3.4 ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพฒันาการเด็ก 
      ไปปรับปรงุการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานท่ี 3 ดีเลิศ 
 

  
 1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
            - การพัฒนาเดก็ปฐมวัยโรงเรียนผิดหลัก BBL ในการพัฒนาควบคู่ไปกบัความรูเ้ดิมของเด็กและสง่เสรมิ
ความรู้ใหม่ให้แก่ตัวเด็กโดยเน้นให้เดก็ลงมือกระท าโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า 
            - เด็กมีคุณลักษณะตามวัย  
  2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีสนับสนุนผลการประเมิน 
            - โครงการ / กิจกรรม 
            - แบบประเมินพฒันาการ 
 3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
                     จุดเด่น   - เด็กได้ลงมือปฏิบัตจิรงิ ได้คิด ได้ท า ได้อ่าน จากประสบการณ์จริง 
                        - เด็กได้ปลูกฝงัคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม 
                     จุดท่ีควรพัฒนา   โรงเรียนขาดสื่อการเรยีนรู้เทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอรส์ าหรับเดก็ปฐมวัย 
 4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
              ครูลดบทบาทการสอนในห้องเรียนให้น้อยลง ครูเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงให้กับเด็ก 
เช่น การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ หนังสือ ข้อมูล เพื่อให้เด็กได้ใช้ความสารถในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง  
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มาตรฐานการศึกษา ระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ดีเลิศ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
    อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป้ัญหา 

ดี 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ดีเลิศ 
5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ่งานอาชีพ ดีเลิศ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสงัคม ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานท่ี 1 ดีเลิศ 
 

  1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
               วิธีการการพัฒนา 
  สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้แบบ VARK Learning Style แบบร่วมมือกันเรียนรู้เป็นหลัก  และเน้น
เรื่องการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญ โดยมุ่ งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน 
ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรยีนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้อง ICT ห้องคอมพิวเตอร์ 
และห้องสมุด ครูในสายช้ันเดียวกันร่วมกันท า PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ร่วมมือ ร่วมใจกันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ 
 นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตามวิสัยทัศน์ หลักการ 
พันธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่สอดแทรกและบูรณาการคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี รวมทั้งการจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียนทุกระดับช้ัน  
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จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตรการแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ตามสมรรถนะที่ส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีระเบียบวินยั 
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีกิจกรรมการแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน น าภูมิปัญญา
ท้องถ่ินมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
รอบ ๆ สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสรมิการออกก าลังกาย และกิจกรรมเพิม่
เวลารู้ในเรื่องหัตถกรรม การงานอาชีพ เช่น เปเปอร์มาเช่ และการประดิษฐ์ดอกไม้จนทน ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
การวางแผนการจัดการโภชนาการ อาหารให้ถูกหลัก และจัดกิจกรรมยามว่าง ให้นักเรียนได้ออกก าลังกายอย่าง
อิสระ รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      ผลการพัฒนา 
      ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง 
เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดี มีความกล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ 
เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและ
พิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ  เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคน
สามารถเล่นดนตรี เล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มี
ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล และระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผลการ
ด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1) ความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามระดับคุณภาพ  
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2) ผลการทดสอบระดับชาติ  

                    - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพื้นฐาน  (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละปีการศึกษา 2561 และ 2562 จ าแนกตามรายวิชา 
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 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โรงเรียนวัดเจ้ามูล ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2562  
จ าแนกตามระดับช้ันและรายวิชา  

 
  จากตารางสรุปได้ว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกรายวิชาช้ัน ป.1 - ป.6 ปีการศึกษา 
2562 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียนที่ตั้งไว้ทุกรายวิชา 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

ช้ัน /  
กลุม่สาระ 
การเรียนรู ้

ภาษา 
ไทย 

คณิต 
ศาสตร ์

วิทยา 
ศาสตร ์

สังคมศกึษา 
 ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

ประวัติศ
าสตร ์

สุข
ศึกษา/

พลศึกษา 
ศิลปะ 

การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

ภาษา 
อังกฤษ 

หน้าที่
พลเมอืง 

ภาษา 
อังกฤษ
เพือ่การ
สื่อสาร 

คอมพวิเตอร ์
ดนตรี 

นาฏศิลป ์

ประถมศึกษาปีที่ 1 74.76 77.62 77.32 74.28 77.92 81.62 78.52 78.74 69.24 76.94 73.04 76.24 79.42 
ประถมศึกษาปีที่ 2 72.54 73.85 72.80 76.68 80.83 79.95 77.88 79.80 74.17 78.44 76.39 73.98 80.78 
ประถมศึกษาปีที่ 3 72.88 76.48 73.50 73.58 75.50 78.05 76.08 80.63 74.18 76.10 72.35 84.00 77.75 
ประถมศึกษาปีที่ 4 71.63 66.10 72.23 77.30 72.37 78.33 68.77 74.70 72.50 77.40 69.93 84.67 77.17 
ประถมศึกษาปีที่ 5 66.24 66.73 69.59 76.44 76.27 78.66 69.12 78.93 71.76 81.56 74.32 74.54 76.51 
ประถมศึกษาปีที่ 6 70.62 63.38 73.31 75.96 75.35 78.08 68.69 75.31 68.81 80.38 71.15 74.69 74.54 

คะแนนเฉลี่ยรวม 71.44 70.69 73.13 75.71 76.37 79.12 73.18 78.02 71.77 78.47 72.86 78.02 77.69 
เป้าหมาย 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 72.00 72.00 72.00 70.00 72.00 70.00 72.00 72.00 
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4. ผลการพัฒนาด้านสุขภาวะทางร่างกายของนักเรียนโรงเรียนวัดเจ้ามูล ปีการศึกษา 2562 
 

แผนภูมิแสดงผลรวมภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนวัดเจ้ามลู 
ตั้งแต่ช้ันอนุบาล 1 - ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
      2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีสนับสนุนผลการประเมิน 
          หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้แบบ VARK Learning Style  กิจกรรม PLC     
วิทยากรท้องถ่ิน ครูพระร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย  บันทึกน้ าหนัก
ส่วนสูงระดับช้ัน ป.1 - ป.6  ข้อมูลภาวะโภชนาการของนักเรียน ปีการศึกษา 2562  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้  รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ผลการสอบ RT ป.1 
ปีการศึกษา 2562  ผลการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2562 ย้อนหลัง 3 ปี  ผลการสอบ O – NET ป.6          ปี
การศึกษา 2562 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโรงเรียน
วัดเจ้ามูล ระดับช้ัน ป.1 - ป.6 ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายของโรงเรียน 
 

 

 

 

ภาวะโภชนาการ/จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนชาย จ านวนนักเรียนหญิง รวม 
ค่าเฉลี่ย 

(%) 
สูงดีสมส่วน 130 104 234 67.44 

ภาวะทุพโภชนาการ 68 45 113 32.56 
รวม 198 149 347 100.00 

สงูดีสมสว่น ภาวะทพุโภชนาการ

67.44 % 
32.56 % 
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  ๓. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
   จุดเด่น 
 ผู้เรียนมีความสนใจใฝ่รู้ที่จะศึกษาเล่าเรียน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ส่งผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนมีพัฒนาการในทางที่ดีข้ึน มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและสูงกว่า
ระดับสังกัด ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย และน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินยั 
รักความเป็นไทย มีกิริยามารยาทงดงาม จนเป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชน
โดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม 
     จุดควรพัฒนา 
 ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ต้องเร่งพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียนและการคิด
ค านวณ ผู้เรียนยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อการเรียน การด ารงชีวิต และการปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมได้ 
                ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ยังต้องเร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห์ 
การน าเสนอ การอภิปราย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อการเรียน การด ารงชีวิต และ
การอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
    4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
        มุ่งวางแผน 
        มุ่งวางแผนและนโยบายของสถานศึกษาที่ชัดเจนทางด้านการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของ
ผู้เรียน โดยบุคลากรทุกฝ่ายภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา รวมทั้งประสานงานขอความร่วมมือจาก
บุคลากรภายนอกที่มีความเช่ียวชาญทางด้านการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งวางแผนการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
รวมทั้งมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสงัคมที่ดี พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพรอบด้าน จัดการเรียนการสอนให้ผูเ้รยีนมี
ทักษะในศตวรรษที่ 21  
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
2.2 มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตาม 
      หลักสูตรสถานศึกษาและทกุกลุม่เป้าหมาย 

ดี 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรียนรู้ 
      อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการ 
      และการจัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ดีเลิศ 
 

      1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
          ด้านการบริหาร 
         เพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียน โรงเรียน
มีการแบ่งการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และ
ฝ่ายบริหารทั่วไป และมีการด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยใช้ข้อมูลฐานในการ
ก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน 

                   ด้านคุณภาพผู้เรียน 
        โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนปฎิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับจุดเนน้

เป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา และพัฒนาผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย
เช่ือมโยงกับชีวิตจริงอิงตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ รวมทั้งมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มี
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้าน
กีฬา และกิจกรรมส่งเสริมทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอังพึงประสงค์เพื่อให้
ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสูตร วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา 

                  ด้านคุณภาพครูและบุคลากร 
          โรงเรียนได้มีการด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญ ทางด้านวิชาชีพ  ตามความ
ต้องการของครู บุคลากร และสถานศึกษา โดยส่งเสริมสนับสนุนครู บุคลากร ให้ได้รับการอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาตนเองและน ามาพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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                   ด้านสภาพแวดล้อม 
          โรงเรียนได้มีการด าเนินการตามโครงการและกิจกรรมตามแผนปฎิบัติการประจ าปีในการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม จัดสิ่งอ านวยความสะดวกและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้    

                  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
         โรงเรียนมีการจัดอบรมครูให้มีศักยภาพมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสื่อและนวัตกรรม
ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน   
 
      2. หลักฐานและข้อมลูการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีสนับสนุนผลการประเมิน 

2.1 แผนปฎิบัติการประจ าป ี
2.2 แผนกลยทุธ 
2.3 แผนการจัดการเรียนรู้ประจ ารายวิชา 
2.4 เกียรตบิัตรการเข้ารับการอบรมหนังสือเชิญเข้ารบัการอบรม 
2.5 สรปุภาพการปรบัปรุงภูมิทัศนส์ภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
2.6 แอปพลเิคช่ันสร้างโจทย์คณิตศาสตร ์
2.7 หลักสูตรสถานศึกษา 
2.8 สรปุรายงานโครงการกจิกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 

      3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
             มีการจัดท า แผนปฎิบัติการประจ าปี แผนกลยุทธ จุดเน้นเป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
สถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ประจ ารายวิชา เกียรติบัตรการเข้ารับการอบรม หนังสือเชิญเข้ารับการอบรม/
สัมมนา มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียน  
การสอน จัดท าสื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อประกอบการเรียนการสอน พัฒนาระบบการจดัเกบ็เอกสารข้อมูลสารสนเทศ 
 
      4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
    มุ่งวางแผนงานและนโยบายของสถานศึกษาที่ชัดเจน โปรงใส่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ด าเนินงานตาม
แผนงานนโยบายที่ตั้งไว้ พัฒนาห้องปฎิบัติการต่างๆ ที่ทันสมัย มีอุปกรณ์ที่เพียงพอและเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่
ละระดับช้ัน พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีการเช่ือมโยงภายในองค์กรที่ทันสมัยพรอ้มใช้ พัฒนาครูให้มีศักยภาพรอบ
ด้านเพื่อจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศ  ติดตาม  ที่ชัดเจน 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิและสามารถน าไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดี 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
3.3 มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน ดีเลิศ 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพือ่พฒันาและปรบัปรุง 
การจัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ดีเลิศ 
 

 1.วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถ่ิน มีการจัดท าโครงสร้างรายวิชา

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยวิเคราะห์ตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลาง มีการจัดท ารายวิชาเพิ่มเติม (หน้าที่พลเมือง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ และดนตรี นาฏศิลป์ ) และกิจกรรมชุมนุม ที่เหมาะสมสอดคล้องตาม
ศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ เช่น กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ รวมทั้งการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และด าเนินโครงการจัดกิจกรรม
ตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 
โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียน    โดยการก าหนดการแต่งกายของนักเรียนในวัน ศุกร์ใส่ชุดผ้า
ไทย รวม่ทั้งจัดให้มีกิจกรรมสวดมนต์ประจ าสัปดาห์ กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย กิจกรรมเจ้ามูลหัตถกรรม กิจกรรม
อาเซียน กิจกรรมออมเงิน กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ท้องถ่ิน กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ กิจกรรมห้องสมุด และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการและกีฬาภายนอกโรงเรียน 
 นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนโดยการปรับปรุงสวนวิทยาศาสตร์เพื่อให้
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีสื่อและเทคโนโลยีเพียงพอให้บริการแก่ผู้เรียน โครงการปรับปรุงห้องเรียนโดยจัดให้มี
อุปกรณ์ประกอบการสอนที่สะดวกต่อการเรียนรู้ และนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองตามอัธยาศัย         
การจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆจากแหล่งเรยีนรู้
ภายนอกโรงเรียน รวมทั้งการพัฒนาเครือข่าย Internet wi-fi ให้สามารถใช้งานเครือข่าย Internet ได้โดยไม่
จ าเป็นต้องเข้าไปใช้งานในห้องคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้ทุกที่ภายในบริเวณโรงเรียนโดยผ่าน
อุปกรณ์แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้
ลงมือปฏิบัติจริง จนสรปุองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด การบูรณาการความรู้ใน
รายวิชาต่างๆ เช่น การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ STEM ครูผลิตและใช้สื่อการ
เรียนการสอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางและวิธีการจัดการเรียนการสอน ระหว่างครูผู้สอนทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
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 2.หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีสนับสนุนผลการประเมิน 
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรตามสาระการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่ง

เรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน การทัศนศึกษานอกสถานที่ การบริหารจัดการช้ันเรียน กิจกรรม PLC ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกิจกรรมสง่เสรมิอัตลกัษณ์ของนักเรยีนส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ
และกีฬาภายนอกโรงเรียนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนการพัฒนาเครือข่าย Internet wi-fi จัดการเรียน
การสอนที่เน้นทักษะการคิด การบูรณาการความรู้ในรายวิชาต่างๆ 

 
3.จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

 จุดเด่น 
โรงเรียนมีแนวทางการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ภายในสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิควิธีการ

สอนรวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในช้ันเรียน ระหว่างครูผู้สอนภายในโรงเรียนผ่านกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
ให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนในบริบทของโรงเรียน ครูมีความตั้งใจในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ปฏิบัติจริง เน้นให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน
ได้รับการนิเทศช้ันเรียนภาคเรียนละ ๒ ครั้ง จากผู้อ านวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่นๆที่ทางโรงเรียนจัดข้ึนเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ให้ผู้ปกครองและชุมชนได้ทราบ ผ่านทางการเยี่ยมบ้าน การประชุม
ผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้งและช่องทางกระดานข่าวที่โรงเรียนได้จัดท าข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

จุดควรพัฒนา 
 โรงเรียนพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน โดยการส่งเสริมและจัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี การจัดท าสื่อ
ประกอบการสอนและเทคนิคการจัดการช้ันเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย  
 โรงเรียนควรจัดหางบประมาณเพื่อพัฒนาแหลง่เรียนรู ้อาคารเรยีน บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมบริเวณ
โรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดจนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง 

 
 4.แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริงและ
แสดงความคิดเห็นตามศักยภาพโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนอ านวยความสะดวกสื่อ
บริการและความช่วยเหลือทางการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จากสื่อที่หลากหลาย มีการบริหารจัดการช้ันเรียนโดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ มีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมเพื่อ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้ปกครอง เพื่อน าผลไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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การปฏิบตัิทีด่ีเลศิของสถานศกึษาหรือนวัตกรรมของสถานศกึษาที่โดดเดน่ (ระบุ 1 ผลงาน) 

“แอปพลิเคชั่นผู้ช่วยครูคณิตศาสตร์” 

   โรงเรียนวัดเจ้ามูลได้พัฒนาต้นแบบแอปพลิเคช่ันผู้ช่วยครูคณิตศาสตร์ข้ึน เพื่อน ามาใช้เป็นผู้ช่วยครู
ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ผู้ช่วยครูคณิตศาสตร์สามารถหาค่าของนิพจน์ แก้สมการ สร้างโจทย์ ท่องสูตรคูณ และ
สนทนาทั่วไปได้ โดยผู้เรียนสามารถสื่อสารกับผู้ช่วยครูคณิตศาสตร์ผ่านการพูด หรือการพิมพ์ตัวอักษร นอกจากนี้
ยังได้พัฒนาส่วนเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย แบบทดสอบ เกม และความรู้ โดยผู้เรียน
สามารถเข้าไปท าแบบทดสอบ เล่นเกม และศึกษาความรู้ ตามความต้องการของตนเองได้ และยังได้รับรางวัล
ระดับเหรียญเงิน เรื่องการพัฒนาแบบแอปพลิเคช่ันผู้ช่วยครูคณิตศาสตร์ ในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน       
หนึ่งนวัตกรรม ประจ าปีการศึกษา 2561 “ระดับภูมิภาค” จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 
ประเด็นที่ต้องการให้  สมศ. ประเมินและติดตามตรวจสอบ (ระบุ 1 เรื่อง) 

กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยใช้ CHAOMOOL MODEL 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ผลพฒันาการเด็ก ช้ันอนุบาลปทีี่ 1 – ๓ 
 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก 

ท่ีประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. ด้านร่างกาย 125 93.6 4 2.4 

2. ด้านอารมณ์ - จิตใจ 125 94.4 4 1.6 

3. ด้านสังคม 125 94.4 4 1.6 

4. ด้านสติปัญญา 125 92.8 4.8 2.4 
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่นของนักเรียนระดับท้องถิ่น 
                ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
                (คะแนนการประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวนรอ้ยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
การอ่านออกเขียนได้ 51 66.92 22.46 66.92 6.12 18.36 32.65 42.85 
  
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (การประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง) 
  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

สาระวิชา 
จ านว
นคน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวนรอ้ยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ภาษาไทย 36 31.14 9.75 31.14 2.78 25.00 36.11 36.11 

คณิตศาสตร์ 36 25.33 7.39 25.33 2.78 16.67 19.44 2.78 
วิทยาศาสตร ์ 36 24.22 8.48 24.22 11.11 41.67 47.22 0.00 
ภาษาอังกฤษ 36 25.61 7.69 25.61 5.56 44.44 38.89 11.11 

 

  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวนรอ้ยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ภาษาไทย 43 55.57 13.97 55.57 0.00 34.88 58.14 6.98 
คณิตศาสตร์ 43 41.07 15.47 41.07 9.30 65.12 20.93 4.65 
วิทยาศาสตร ์ 43 46.79 13.97 46.79 4.65 53.49 37.21 4.65 
ภาษาอังกฤษ 43 29.30 14.93 29.30 44.19 46.51 6.98 2.33 
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 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวนรอ้ยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ภาษาไทย 27 48.56 14.82 48.56 7.41 44.44 44.44 3.70 
คณิตศาสตร์ 27 26.04 7.95 26.04 44.44 55.56 0.00 0.00 
วิทยาศาสตร ์ 27 44.17 11.13 44.17 3.70 44.44 7.41 0.00 
ภาษาอังกฤษ 27 25.37 15.48 25.37 51.85 44.44 3.70 0.00 

 
 
 

 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 50 48 2 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 2 41 40 1 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 40 40 - - - 
ประถมศึกษาปีที่ 4 30 10 20 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 5 41 34 7 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 6 26 8 18 - - 

รวม 228 180 48 - - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 78.95 21.05 - - 
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  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 50 20 21 9 - 
ประถมศึกษาปีที่ 2 41 19 13 9 - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 40 26 9 5 - 
ประถมศึกษาปีที่ 4 30 10 12 8 - 
ประถมศึกษาปีที่ 5 41 25 11 5 - 
ประถมศึกษาปีที่ 6 26 13 12 1 - 

รวม 228 113 78 37 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 49.56 34.21 16.23 - 

 

  

  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนท้ังหมด 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 50 50 - 
ประถมศึกษาปีที่ 2 41 41 - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 40 50 - 
ประถมศึกษาปีที่ 4 30 30 - 
ประถมศึกษาปีที่ 5 41 41 - 
ประถมศึกษาปีที่ 6 26 26 - 

รวม 228 228 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 100 - 

    
 

   

 

 



๕๕ 
 

  

 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  

ด้าน 
จ านวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามสมรรถนะส าคัญ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ด้านความสามารถในการสื่อสาร 228 131 69 28 0 
2. ด้านความสามารถในการคิด 228 120 78 30 0 
3. ด้านความสามารถในการแกป้ัญหา 228 131 73 24 0 
4. ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 228 168 57 3 0 
5. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 228 160 60 8 0 

รวม 1140 710 337 93 0 
เฉลี่ยร้อยละ 100.00 62.28 29.56 8.16 0.00 

    

 



๕๖ 

 

 
ส่วนท่ี 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 
1. จุดเด่น 
  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  1) ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีวินัยและรับผิดชอบ มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
 2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย มีความกตัญญูกตเวที 
 3) ผู้เรียนสามารถท างานรว่มกับผู้อืน่ได้อย่างมีความสุขโดยยึดหลักประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะ 
รู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
 4) ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพกายแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส รู้จักดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจาก  
สิ่งเสพติด 
 5) ผู้เรียนส่วนใหญ่มีน  าหนกัส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 6) ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ กล้าแสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ 
 7) ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
                 
  ด้านการจัดการศึกษา 
  1) มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 2) ส่งเสริมการท างานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการกับโรงเรียนอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ และเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน 
 4) มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการเรียนรู้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีในโรงเรียน
อย่างหลากหลาย 
 5) มีการเอาใจใส่ดูแลนักเรียน ท าให้ทุกคนได้รับการช่วยเหลือทุก ๆ ด้าน 
  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
              1) ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถน ามาใช้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่าง
เหมาะสม 
                2) โรงเรียนได้ร่วมมือกับผู้ปกครอง องค์กรทางศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 33 (วัดหงส์) และภาคเอกชนในการจัดการเรียนรู้ 
  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  ส่งเสริมใหผู้้เรียนอนรุักษ์ความเปน็ไทย โดยการจัดกิจกรรมน้องไหว้แสดงความเคารพพี่ พีร่ับไหว้
น้อง การแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ กิจกรรมภาษาไทยวันละค า และกจิกรรมแม่ไม้มวยไทย  
  ด้านมาตรการส่งเสริม 
  โรงเรียนมีโครงการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน เช่น เปเปอร์มาเช่ กระเป๋าถักโครเชต์ สับปะรดคุณยาย 
และดอกไม้จันทน์ เพื่อให้ชุมชนมีรายได้และเกิดความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน 
 
 



๕๗ 
 

 
2. จุดควรพัฒนา 
  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  1) โรงเรียนควรพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมกิจกรรมด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง ให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ นทุกกลุ่มสาระ  
                2) โรงเรียนควรปลูกฝังผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างหลากหลายในการใช้ทรัพย์สินส่วนตน
และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า  
                 
  ด้านการจัดการศึกษา 
  1) โรงเรียนส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ น 
         2) โรงเรียนควรจัดหาบุคลากรจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ขาดแคลน เช่น ครูคณิตศาสตร์ ครู
สังคมศึกษา ครูศิลปะ และครูบรรณารักษ์  
                
          ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
                1) สนับสนุนให้นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้และใช้ทรัพยากรท้องถ่ินมาจัดท าโครงงาน 
 2) สนับสนุนให้ปราชญ์ท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในวิชาต่างๆ  
          ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้มกีิริยามารยาทงดงาม 
           ด้านมาตรการส่งเสรมิ 
  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 
3. แนวทางการพฒันาในอนาคต 
           1) พัฒนาผู้เรียนให้อ่านคล่องเขียนคล่อง 
          2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้  
          3) พัฒนาให้ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติสูงขึ น 
  4) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยของผู้เรียน 
  5) ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
  6) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
          7) ส่งเสริมให้ผูเ้รยีนศึกษาแหลง่เรียนรูภ้ายใน ภายนอกสถานศึกษา และเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ  
 
4. ความต้องการการช่วยเหลือ  
  1) ต้องการการสนับสนุนด้านครูในรายวิชาที่โรงเรียนขาดแคลน ได้แก่ สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ 
ศิลปะ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และบรรณารักษ์ รวมทั งบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา    
ด้านการเงิน พัสด ุธุรการและนักการภารโรง 
  2) ต้องการการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้สนองต่อการจัด
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่นักเรียนเพ้เพ 



๕๘ 

 

 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

 
1. หลักฐาน ข้อมลูส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมส าคัญ ที่แสดงเกียรติยศ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา/ช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของ  
    สถานศึกษา 
3. บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการ 
    สถานศึกษาและรายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษา 
4. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก และรอบที่สอง 
5. ผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) และผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดับชาติ  
    (NT) ย้อนหลงั 3 ปีการศึกษา 
6. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จ  
    ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. หลักฐาน ข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมส าคัญ ท่ีแสดงเกียรติยศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

 
 

 
นางสาวสิริภัทร  เกษมวงศ ์

ได้รบัรางวัลครูดศีรปีระถมกรงุเทพ  
     ประจ าปี พ.ศ. 2562 

จากส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร 
 

 
 

 
 

          
 
 
 
 



๖๑ 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
                          นายวิทยา  ศรีอาราม                            นายพรหมฤทธ์ิ  ไชยต้นเทือก 
                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             ครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
 
1. เด็กหญิงชุติมา  ค าเงิน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย    
    ระดับช้ัน ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 69 ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
2. เด็กชายธนกฤต  กิตติปัญญากร ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  
    การแข่งขันเรียงร้องถ้อยความ (การเขียนเรือ่งจากภาพ) ระดับช้ัน ป.1 - ป.3  
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
3. เด็กหญิงกรรณิกา  ฤกษ์บุญรอง ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
    การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดบัช้ัน ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  
    ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
4. เด็กหญิงเกียรติกนิษฐ์  แก้วมาลี ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  
    การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดบัช้ัน ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  
    ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
 
 
 
 
 

รางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

http://www.watchaomool.ac.th/person-detail_102319
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                         นางสาวภคมน  บุตะเคียน                         นางสาวฐาปนี  ทองมิ่ง 
                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       ครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
1.   เด็กชายสุทธิพงศ์  ดอกสูงเนิน ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3  
      เด็กชายธนกฤต  กิตติปัญญากร ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
      ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดบัช้ัน ป.1 - ป.3  
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจ าปกีารศึกษา ๒๕62 
2.   เด็กชายธนากร  กิตติปัญญากร ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
      เด็กชายปฏิภาณ  ไปพรมราช ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
      ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเครือ่งรอ่นประเภท ร่อนนานยิงยาง ระดับช้ัน ป.4 - ป.6  
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจ าปกีารศึกษา ๒๕62 
3.   เด็กชายสราวุธ  โชติชัย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
      เด็กชายบุณยวีร์  หมู่หมี ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 
      ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเครือ่งรอ่นประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ระดบัช้ัน ป.4 - ป.6  
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจ าปกีารศึกษา ๒๕62 
 
 
 
 
 

รางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒ 



๖๓ 

 

 
 
 
 
 
 

                                          
                นางสาวสิริภัทร  เกษมวงศ์                                  นายสรรเสริญ  พูลสุขโข 
          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา                 ครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 
 
1.   เด็กหญิงชุติมา  ค าเงิน ช้ันประถมศกึษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
      ระดับช้ัน ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 69  ประจ าปกีารศึกษา ๒๕62 
2.   เด็กหญิงสิรินดา  กมลพันธ์วิจิตร ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดเล่านิทาน 
      คุณธรรมระดับช้ัน ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
3.   เด็กชายปภิวัฒน์  บัวระภา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 , เด็กหญงิสุนันธา  รุกขชาติ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
      ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดมารยาทไทย ระดบัช้ัน ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา 

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒ 



๖๔ 

 

 
 
 
 
 
 

                                         
                   นางสาวไอวลีย์  จงกลณีย์                                       นายศม  มั่นใจตน 
       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
  1. เด็กชายกิตติทัต  ธนวัชร์กิติกุล    ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
      เด็กชายธนากร  กิตติปัญญากร   ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
      เด็กหญิงเนตรชนก  วิสุงเร         ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
      เด็กหญิงนิรชา  หมื่นเจรญิ         ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
      เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จารย์สงูเนิน ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 
      เด็กหญิงศศิวรรณ  คันทา          ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
      เด็กหญิงเบศิตา  รักษานนท์       ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
      เด็กหญิงเกียรติกนิษฐ์  แก้วมาลี  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
      เด็กหญิงวนิดา  แจ้งกระจ่าง      ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
      เด็กหญิงอรุณวรรณ  ฝอยทอง    ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
      ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันแอโรบิก  ระดบัช้ัน ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
2.   เด็กชายอาร์ฟีน  อาเหม็ด ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 , เด็กชายทัลฟิล  อาเหม็ด ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 , 
      เด็กชายฟาร่า  อาเหม็ด ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการผกูเงือ่น  
      การทรงตัว และโยนบอล ระดบัช้ัน ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน ครั้งที่ 69   
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
 

รางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศกึษา 

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒ 



๖๕ 

 

 
 
 
 
 
 

                                              
                      นายสัมฤทธ์ิ  เทียนโชติ                             นางสาวนุชจรินทร์  อิ่มเอิบสุข 
                    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                     ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
1.   เด็กหญิงกรรณิการ์  ฤกษ์บุญรอง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพ   
      ระบายสี ระดับช้ัน ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
2.   เด็กชายปรเมศ  บุญยัษเฐียร ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพระบายสี 
      ระดับช้ัน ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 69 ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
3.   เด็กหญิงศิริวรรณ  ดาวงศ์กลาง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 เด็กหญงิอรจิรา  จันทศรี ช้ันประถมศกึษาปีที่ 3 
      ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพ ด้วยการปะติด ระดบัช้ัน ป.1 - ป.3 
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจ าปกีารศึกษา ๒๕62 
4.   เด็กชายอาร์ฟีน  อาเหม็ด ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 , เด็กชายทัลฟิล  อาเหม็ด ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 , 
      เด็กชายฟาร่า  อาเหม็ด ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม 
      ระดับช้ัน ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 69 ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
5.   เด็กหญิงจศศิวรรณ  คันทา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รบัรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย 
      ลูกทุ่ง ระดับช้ัน ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
6.   เด็กหญิงเกศรินทร์  แก่ประโคน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 , เด็กหญิงปาริชาติ  กันขัด ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
      เด็กหญิงวนิดา  แจ้งกระจ่าง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 , เด็กหญงิอรุณวรรณ  ฝอยทอง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
      ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนรุักษ์ ระดับช้ัน ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน     
      ครั้งที่ 69  ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
 
 

รางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒ 



๖๖ 

 

 
 
 
 
 
 

                                      
                     นางสาวจุฑามาศ  ศรีจันทร์                                Mr.Davound Sharifi 
        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ         ครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
1.   เด็กหญิงเกียรตกินิษฐ์  แก้วมาลี ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเล่านิทาน  
      (Story Telling) ระดบัช้ัน ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 69  ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒ 



๖๗ 

 

 
 
 
 
 
 

 
นางสุทธินันท์  พูลเกิด 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 

                                                            
นายนพดล  จตุไพบูลย์                       นางสาวนุชจรินทร์  อิ่มเอิบสุข                   นางสาวศิริรัตน์  สัจจาผล 
 
                                   ครูผู้สอนสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 
1.   เด็กชายทัลฟิล  อาเหม็ด ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 , เด็กชายฟาร่า  อาเหม็ด ช้ันประถมศกึษาปีที่ 3 
      ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างการ์ตนูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  
      ระดับช้ัน ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 69  ประจ าปกีารศึกษา ๒๕62 
2.   เด็กหญิงเกียรตกินิษฐ์  แก้วมาลี ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 ,  
      เด็กชายกิตติทัต  ธนวัชร์กิติกุล ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
      ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ระดบัช้ัน ป.4 - ป.6  
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจ าปกีารศึกษา ๒๕62 
 
 

รางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒ 



๖๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ค าสั่งแต่งตังคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา/ช่ือ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของสถานสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

 

 

 

 
 
 

ค าสั่ง รงเรียนวัดเจ้ามูล 
ท่ี     /   2 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  562 
-------------------------------------------------------------------------- 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ( บับที่  2)  พ.ศ.  2545                 
มาตรา  48 รวมทั้งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  มาตรา  37                     
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เพื่อน าไปสู่            
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก นั้น 
  อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา  39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ       
พ.ศ.  2546 เพื่อให้ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดเจ้ามูล  มีคุณภาพและมาตรฐาน              
เป นที่ยอมรับ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
1. กรรมการอ านวยการ 
 นายพีราวุ ฐ์  พิมพ์รอด   ผู้อ านวยการโรงเรียน    ที่ปรึกษา 
หน้าท่ี  ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
2. ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 นางนวลหงส ์ ศุภศิริสินธ์ุ  กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   ที่ปรึกษา 
หน้าท่ี  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 3.1 นางสุทธินันท์  พูลเกิด  ครู ค.ศ. 3     ประธานกรรมการ
 3.2 นางตรงศรณ์  ตระกูลสม  ครู ค.ศ. 2     กรรมการ
 3.3 นางสาวจุฑามาศ  ศรีจันทร ์ ครู ค.ศ.       กรรมการ 
 3.4 นางสาวฐาปนี  ทองมิ่ง   ครู ค.ศ.       กรรมการ 
 3.5 นายนพดล  จตุไพบูลย ์ ครู ค.ศ. 1     กรรมการ 
 3.6 นางสาววาริพินทุ์  สุขสิงห ์ ครูผู้ช่วย      กรรมการ 
 3.7 นางสาวสาลิน ี พูลพุทธา  พนักงานราชการ     กรรมการ 
 3.8 นายพรหมฤทธ์ิ  ไชยต้นเทือก  ครูผู้ช่วย        กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี   1. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนวัดเจ้ามูลตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 2. รายงานการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  
 3. สรุป และน าเสนอผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  

  ให้คณะกรรมการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ  เป นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป นต้นไป 
สั่ง  ณ  วันที่  8  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕ 2 

 
 
 

(นายพีราวุ ฐ์   พิมพ์รอด) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล 



๗๐ 

 

 

 

 
 
 
 

ค าสั่ง รงเรียนวัดเจ้ามูล 
ท่ี    /   2 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพศึกษา ปีการศึกษา  562 
-------------------------------------------------------------------------- 

  เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดเจ้ามูล  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  อาศัยอ านาจตามความ  
ในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เพื่อให้ระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดเจ้ามูล  มีคุณภาพและมาตรฐานเป นที่ยอมรับ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

1. กรรมการอ านวยการ 
 นายพีราวุฏฐ์  พิมพ์รอด   ผู้อ านวยการโรงเรียน    ที่ปรึกษา 
หน้าท่ี  ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

2. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 2.1 นางสาวสิริภัทร  เกษมวงศ์  ครู ค.ศ. 1     ประธานกรรมการ
 2.2 นางสาวภคมน  บุตะเคียน  ครู ค.ศ. 1     กรรมการ     
          2.3 นางสาวนุชจรินทร์  อิ่มเอิบสุข           ครู ค.ศ.                กรรมการ 
 2.4 นางสาวไอวลีย์  จงกลณีย ์ ครู ค.ศ.       กรรมการ 
 2.5 นายศม  มั่นใจตน   ครูผู้ช่วย       กรรมการ 
 2.6 นางสาวนฤรัตน์  มะโนอิ่ม  ครูผู้ช่วย      กรรมการ 
  2.7 นายสรรเสริญ  พูลสุขโข  ครูผู้ช่วย       กรรมการ 

2.8 นางสาวศิริรัตน์  สัจจาผล  พนักงานราชการ      กรรมการ 
 2.9 นายวิทยา  ศรีอาราม    ครูผู้ช่วย        กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี   1. วางแผนการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 2. สร้างเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 3. สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  

  ให้คณะกรรมการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ  เป นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  8  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕ 2 

 
(นายพีราวุฏฐ์  พิมพ์รอด) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล 



๗๑ 

 

 

 
 
 

ค าสั่ง รงเรียนวัดเจ้ามูล 
ท่ี    8   /2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
.................................................. 

  ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ( บับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
( บับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 48 ก าหนดให้สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   
  เพื่อให้การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 บรรลุ
วัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดเจ้ามูล ดังนี้ 

1. กรรมการอ านวยการ 
            1.1 นายพีราวุฏฐ์  พิมพ์รอด   ผู้อ านวยการโรงเรียน    ที่ปรึกษา 
  1.2 นางนันทา  เล็กยิ้ม    กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ที่ปรึกษา 
 

2. คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  1.1 นางตรงศรณ์  ตระกูลสม  ครู ค.ศ. 2   ประธานกรรมการ 
 1.2 นางสุทธินันท์  พูลเกิด  ครู ค.ศ. 3   รองประธานกรรมการ 
 1.3 นางสาวจุฑามาศ  ศรีจันทร ์ ครู ค.ศ. 1   กรรมการ 
 1.4 นางสาวฐาปนี  ทองมิ่ง  ครู ค.ศ. 1   กรรมการ 
  1.5 นางสาววาสนา  บุญมา  ครู ค.ศ. 1   กรรมการ 
 1.6 นางสาวสิริภัทร  เกษมวงศ์  ครู ค.ศ. 1   กรรมการ 
 1.7 นางสาวภคมน  บุตะเคียน  ครู ค.ศ. 1   กรรมการ 
  1.8 นายนพดล  จตุไพบูลย์  ครู ค.ศ. 1   กรรมการ 
  1.9 นางสาวนุชจรินทร์  อิ่มเอิบสุข        ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 1.10 นางสาวไอวลีย์  จงกลณีย์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 1.11 นายวิทยา  ศรีอาราม  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  1.1๒ นายศม  มั่นใจตน   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 1.13 นางสาวนฤรัตน์  มะโนอิ่ม  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
            1.14 นายสรรเสริญ  พูลสุขโข              ครูผู้ช่วย                                 กรรมการ  
 1.15 นางสาวสาลินี  พูลพุทธา  พนักงานราชการ   กรรมการ 
 1.16 นางสาวศิริรัตน์  สัจจาผล  พนักงานราชการ   กรรมการ 
 1.17 นางทัศนีย์  คนอยู่  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ  
  1.18 นางสาวอัญชลี  สารรักษ์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
  1.19 นางสาวอภัสนันท์  วรรณมณี ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
                                                                                                            /1.20 นางสาวนิตยา...  



๗๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            1.20 นางสาวนิตยา  พืชทองหลาง        ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 1.21 นางวารุณี  ข าประเสริฐ  ครูพี่เลี้ยง   กรรมการ 
 1.22 นายสัมฤทธ์ิ  เทียนโชติ  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 1.๒3 นางสาวจรัญยา  จันค า  เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการ 
 1.๒4 นายพรหมฤทธ์ิ  ไชยต้นเทือก ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
  
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงาน ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 256 2 น าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และจัดท ารูปเล่มเพื่อ จัดส่งส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เล่ม พร้อม ีดี ภายในเดือนเมษายน 2563  

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ี เป นต้นไป 
 
    สั่ง ณ วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
 
 
                                               

(นายพีราวุฏฐ์  พิมพ์รอด) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล 

 



๗๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. บันทกึการใหค้วามเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศกึษาของคณะกรรมการสถานศกึษา 
และรายช่ือคณะกรรมการสถานศกึษา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 

 

การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ของ รงเรียนวัดเจ้ามูล 
......................................................... 

 
                ตามที่โรงเรียนวัดเจ้ามูลได้จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป นไป
ตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
( บับที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพจากต้นสังกัด และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานนั้น 
ข้าพเจ้าและคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ศึกษารายละเอียดรายงานประจ าปีของสถานศึกษาแล้ว เห็นว่ามี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 

                 ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนวัดเจ้ามูล และขอให้ทางโรงเรียนได้น าผลการด าเนินงานไปพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนดไว้             

                                       
 
 

                     ลงช่ือ  
                    (นายชัยรัตน์ เทพจุฬาลักษณ์) 

                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                   โรงเรียนวัดเจ้ามูล 

 

 
 
 
 
 
 

 



๗๕ 

 

การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ของ รงเรียนวัดเจ้ามูล 
......................................................... 

 
                ตามที่โรงเรียนวัดเจ้ามูลได้จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป นไป
ตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
( บับที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพจากต้นสังกัด และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานนั้น 
ข้าพเจ้าและคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ศึกษารายละเอียดรายงานประจ าปีของสถานศึกษาแล้ว เห็นว่ามี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 

                 ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนวัดเจ้ามูล และขอให้ทางโรงเรียนได้น าผลการด าเนินงานไปพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ 

 

 
                    ลงช่ือ....................................................................... 

                    (นายชัยรัตน์ เทพจุฬาลักษณ์) 
                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                   โรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

 

รายช่ือคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพื้นฐาน รงเรียนวัดเจ้ามูล 
ปีการศกึษา 2562 

 
ที่ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 
1 นายชัยรัตน์ เทพจุฬาลักษณ์ ประธานกรรมการ 
2 พระครสูิริวัฒนากร วิจิตรโสภา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
3 พระสมหมาย วรธมโม ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
4 นางสาวยาใจ บุญญดิเรก ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
5 นางนวลหงษ์ ศุภศิริสินธ์ุ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
6 นางยุพา สุปญัจนันท ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
7 นายเติมทรัพย์ เติมเพิ่มทรัพย ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
8 นางนันทา เลกิยิ้ม ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
9 นางสาวทิปสร นันทพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

10 นางอ าพร เ ลยชัย ผู้แทนผูป้กครอง 
11 นางสุทธินันท์ พลูเกิด ผู้แทนคร ู
12 นายสาวรัฐวินท์ อมรสันท ์ ผู้แทนศิษย์เก่า 
13 นายจ ารสั มลิวัลย ์ ผู้แทนองค์กรชุมชน 
14 นายวิรัช คงคาเขต ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
15 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ้ามลู กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก และรอบท่ีสอง 
 



๗๘ 

 

 



๗๙ 
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๘๑ 

 

 



๘๒ 

 

 



๘๓ 

 

 



๘๔ 

 

 



๘๕ 

 

 



๘๖ 

 

 
 
 



๘๗ 

 

 



๘๘ 

 

 

 



๘๙ 

 

 



๙๐ 

 

 

 
 



๙๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. ผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) และผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (NT) ย้อนหลัง 3 ปกีารศึกษา 

 



๙๒ 

 

 



๙๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 

 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย รงเรียนวัดเจ้ามูล 
 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดเจ้ามลู พ.ศ. ๒๕62 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
            มาตรฐานที่   คุณภาพของเด็ก  
            มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
            มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป นส าคัญ  
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้  
มาตรฐานท่ี   คุณภาพของเด็ก   
             .  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มสีุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้    
             .๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้    
             .๓ มีพัฒนาการด้านสงัคม ช่วยเหลือตนเอง และเป นสมาชิกที่ดีของสังคม     
             .๔ มีพัฒนาการด้านสตปิัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้   
มาตรฐานท่ี   กระบวนการบริหารและการจัดการ   
            ๒.  มีหลักสูตรครอบคลมุพฒันาการทั้ง ๔  ด้าน สอดคล้องกบับริบทของท้องถ่ิน 
            ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกบัช้ันเรียน     
            ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
            ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ   
            ๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่การเรียนรูเ้พื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์      
            ๒.  มีระบบบรหิารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม   
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ   
            ๓. . จัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมใหเ้ด็กมพีัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ    
            ๓.๒ สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รบัประสบการณ์ตรง เลน่และปฏิบัติอย่างมีความสุข   
            ๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกบัวัย   
            ๓.๔ ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพฒันาการเด็กไปปรบัปรุง  
                  การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศ รงเรียนวัดเจ้ามูล 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพเด็ก ระดับดีเยี่ยม 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ

ปลอดภัยของตนเองได้ 
ร้อยละ 95 ได้ระดับดีข้ึนไป 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได ้

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีข้ึนไป 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

ร้อยละ 95 ได้ระดับดีข้ึนไป 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานท่ี   กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเยี่ยม 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบท

ของท้องถ่ิน 
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีข้ึนไป 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ร้อยละ 95 ได้ระดับดีข้ึนไป 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ร้อยละ 90 ได้ระดับดีข้ึนไป 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ

เพียงพอ 
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีข้ึนไป 

2.5 ให้บรกิารสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพือ่สนบัสนุน 
การจัดประสบการณ์ 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีข้ึนไป 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วม 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับดีเยี่ยม 
3.1 จัดประสบการณ์ที่สง่เสรมิให้เดก็มีพฒันาการทุกด้านอย่างสมดุล 

เต็มศักยภาพ 
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีข้ึนไป 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีข้ึนไป 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีข้ึนไป 



๙๖ 

 

 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศค าสั่ง รงเรียนวัดเจ้ามูล เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี  3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

.......................................................... 
 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕62 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
           มาตรฐานที่   คุณภาพของผู้เรียน  
                             .  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรยีน  
                             .๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน  
           มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ  
           มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป นส าคัญ  
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี ้
มาตรฐานท่ี   คุณภาพของผู้เรียน  
             .  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน   
                    ) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
                   ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน   
                       ความคิดเห็น และแก้ปญัหา   
                   ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม    
                   ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
                   ๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    
                    ) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ่งานอาชีพ 
             .๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
                    ) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด  
                   ๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป นไทย  
                   ๓) การยอมรบัทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
                   ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคม 
มาตรฐานท่ี   กระบวนการบริหารและการจัดการ   
             ๒.  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน     
             ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   
             ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รยีนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
                   และทุกกลุ่มเป้าหมาย   
             ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   
             ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
             ๒.  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบัสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 



๙๗ 

 

 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
              ๓.  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
              ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้   
              ๓.๓ มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก   
              ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
              ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศ รงเรียนวัดเจ้ามูล 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
........................................................... 

 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานท่ี   คุณภาพของผู้เรียน  ระดับดีเลิศ 
    .  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน    
       ) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ระดับดเีลิศ 
      ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป้ัญหา   

ระดับดเีลิศ 

      ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม    ระดับดเีลิศ 
      ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร   ระดับดเีลิศ 
      ๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    ระดับดเีลิศ 
       ) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับดเีลิศ 
    .๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน  
       ) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ระดับดเีลิศ 
      ๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป นไทย ระดับดเีลิศ 
      ๓) การยอมรับทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับดเีลิศ 
      ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ระดับดเีลิศ 
มาตรฐานท่ี   กระบวนการบริหารและการจัดการ   ระดับดีเลิศ 
    ๒.  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน     ระดับดเีลิศ 
    ๒.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   ระดับดเีลิศ 
    ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตร 
          สถานศึกษาและทุกกลุม่เป้าหมาย   

ระดับดเีลิศ 

    ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   ระดับดเีลิศ 

    ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง 
          มีคุณภาพ 

ระดับดเีลิศ 

    ๒.  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการและ 
          การจัดการเรียนรู ้

ระดับดเีลิศ 

 



๙๙ 

 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระดับดีเลิศ 
   ๓.  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
         ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ระดับดเีลิศ 

   ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ทีเ่อื้อตอ่การเรียนรู้   ระดับดเีลิศ 
   ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก   ระดับดเีลิศ 
   ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดเีลิศ 
   ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาและปรับปรุง 
         การจัดการเรียนรู้   

ระดับดเีลิศ 
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