
๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

ส่วนที่ ๑   
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนวัดสุขกร 
 ที่อยู่ : เลขที่ ๗๗   หมู่ที ่๘   ต าบล บางด้วน   อ าเภอ  เมืองสมุทรปราการ   
   จังหวัด สมุทรปราการ     รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๗๐ 
 สังกัด : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 
 โทรศัพท ์: ๐๒-๓๘๔-๖๑๑๕   โทรสาร : ๐๒-๓๘๔-๖๑๑๕  
  E-Mail :  sukakhon@gmail.com   website : www.sukakhon.ac.th 
 เปิดสอน : ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
          ๑) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ 
รวม

ทั้งหมด 
จ านวน (คน) ๑ ๒๐ - ๔ ๑ ๒๖ 

 ๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
บุคลากร ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน (คน) ๒ ๒๑ ๔ - ๒๖ 

 ๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

๑. บริหารการศึกษา ๑ ๑๕  ชม./สัปดาห์ 
๒. ภาษาไทย ๕ ๒๐  ชม./สัปดาห์ 
๓. คณิตศาสตร์ ๑ ๒๐  ชม./สัปดาห์ 
๔. วิทยาศาสตร ์ ๗ ๒๑  ชม./สัปดาห์ 
๕. ภาษาอังกฤษ ๒ ๑๖  ชม./สัปดาห์ 
๖. สังคมศึกษา ๑ ๒๐  ชม./สัปดาห์ 
๗. พลศึกษา ๒ ๒๖  ชม./สัปดาห์ 
๘. นาฎศิลป ์ ๑ ๖  ชม./สัปดาห์ 

รวม ๒๐ ๑๔๔  ชม./สัปดาห ์
 

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๑   รวม ๒๘๑ คน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
อ.๒ ๑ ๖ ๘ ๑๕ ๑๕ : ๑ 
อ.๓  ๑ ๕ ๙ ๑๓ ๑๓ : ๑ 
รวม ๒ ๑๑ ๑๗ ๒๘ ๒๘ : ๒ 

mailto:sukakhon@gmail.com
http://www.sukakhon.ac.th/


๓ 

 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
ป.๑ ๑ ๑๑ ๗ ๑๗ ๑๗ : ๑ 
ป.๒ ๑ ๑๐ ๖ ๑๖ ๑๖ : ๑ 
ป.๓ ๑ ๑๑ ๘ ๑๙ ๑๙ : ๑ 
ป.๔ ๑ ๑๔ ๑๑ ๒๕ ๒๕ : ๑ 
ป.๕ ๑ ๑๗ ๑๐ ๒๗ ๒๗ : ๑ 
ป.๖ ๑ ๑๒ ๑๙ ๓๑ ๓๑ : ๑ 
รวม ๖ ๗๕ ๖๑ ๑๓๖ ๑๓๕ : ๖ 
ม.๑ ๒ ๓๗ ๒๑ ๕๘ ๒๙ : ๑ 
ม.๒ ๑ ๑๙ ๑๓ ๓๒ ๓๒ : ๑ 
ม.๓ ๑ ๑๖ ๑๑ ๒๗ ๒๗ : ๑ 
รวม ๔ ๗๒ ๔๕ ๑๑๗ ๘๘ : ๓ 

รวมทั้งหมด ๑๒ ๑๕๘ ๑๒๓ ๒๘๑ ๒๕๑ : ๑๑ 
 

๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
       ๑) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
       ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

         

๒) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

ชั้น ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๒ ม.๓ รวม เฉลี่ย 
วิชา 

ภาษาไทย ๗๒.๖๔ ๕๗.๔๑ ๕๖.๗๕ ๘๕.๑๘ ๒๗๑.๙๘ ๖๘.๐๐ 
คณิตศาสตร ์ ๔๐.๗๖ ๕๔.๐๗ ๕๕.๑๗ ๕๕.๕๕ ๒๐๕.๕๕ ๕๑.๓๙ 
วิทยาศาสตร ์ ๔๐.๑๕ ๒๘.๘๔ ๕๒.๔๗ ๕๙..๒๕ ๑๒๑.๔๖ ๓๐.๓๗ 
สังคมศึกษาฯ ๗๑.๓๘ ๕๖.๓๐ ๗๒.๔๐ ๗๒.๒๒ ๒๗๒.๓ ๖๘.๐๘ 
ประวัติศาสตร ์ ๗๓.๒๕ ๕๐.๓๗ ๙๓.๑๐ ๗๐.๓๖ ๒๘๗.๐๘ ๗๑.๗๗ 
สุขศึกษา ๔๗.๐๗ ๖๐.๗๔ ๓๖.๖๓ ๕๗.๔๐ ๒๐๑.๘๔ ๕๐.๔๖ 
พลศึกษา ๙๓.๒๗ ๘๒.๔๑ ๑๐๐ ๙๘.๑๔ ๓๗๓.๘๒ ๙๓.๔๖ 
ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ๑๐๐ ๗๘.๓๓ ๑๐๐ ๙๒.๕๙ ๓๗๐.๙๒ ๙๒.๗๓ 
ศิลปะ (ดนตรี) ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๖.๒๙ ๓๙๖.๒๙ ๙๙.๐๗ 

ชั้น ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ รวม เฉลี่ย วิชา 
ภาษาไทย ๘๓.๓๔ ๑๐๐ ๗๓.๖๘ ๘๓.๓๓ ๗๗.๗๘ ๖๘.๔๒ ๔๘๖.๕๕ ๘๑.๐๙ 
คณิตศาสตร ์ ๘๘.๙ ๑๐๐ ๖๘.๔๑ ๖๒.๕ ๕๕.๕๖ ๓๑.๕๘ ๔๐๖.๙๕ ๖๗.๘๓ 
วิทยาศาสตร ์ ๖๑.๑๑ ๓๗.๕ ๗๑.๔๒ ๗๒ ๘๕.๑๘ ๘๓.๘๗ ๔๑๑.๐๘ ๖๘.๕๑ 
สังคมฯ ๘๘.๘๘ ๑๐๐ ๘๙.๔๗ ๙๑.๖๗ ๗๖.๙๒ ๘๐.๖๕ 

 
๕๒๗.๕๙ ๘๗.๙๓ 

ประวัตฯิ ๘๘.๘๙ ๘๗.๕ ๙๔.๗๔ ๘๓.๓๓ ๘๑.๔๘ ๖๕.๗๙ ๕๐๑.๗๓ ๘๓.๖๒ 
สุขศึกษาฯ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๖.๓ ๗๘.๙๕ ๕๗๕.๒๕ ๙๕.๘๘ 
ศิลปะ/ดนตร ี ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๖.๓ ๘๑.๕๘ ๕๗๗.๘๘ ๙๖.๓๑ 
การงาน ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๕.๘๓ ๙๖.๓ ๗๖.๓๒ ๕๖๘.๔๕ ๙๔.๗๔ 
คอมพิวเตอร ์ ๗๒.๒๒ ๗๕ ๘๙.๔๗ ๘๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕๑๖.๖๙ ๘๖.๑๒ 
ภาษาอังกฤษ ๑๐๐ ๑๐๐ ๓๑.๕๖ ๕๘.๓๓ ๔๔.๔๔ ๔๗.๓๗ ๓๘๑.๗ ๖๓.๖๒ 



๔ 

 
ชั้น ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๒ ม.๓ รวม เฉลี่ย 
วิชา 

ศิลปะ (นาฏศลิป์) ๙๓.๑๐ ๗๔.๐๗ ๗๕.๘๖ ๗๗.๗๗ ๓๒๐.๘ ๘๐.๒๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๖๙.๒๕ ๖๖.๔๘ ๗๖.๘๑ ๘๕.๑๘ ๒๙๗.๗๒ ๗๔.๔๓ 
ภาษาอังกฤษ ๕๕.๔๖ ๑๑.๑๑ ๒๙.๗๔ ๓๑.๔๗ ๑๒๗.๗๘ ๓๑.๙๕ 

 

๑.๕ ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
     ๑) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ด้านภาษา ๔๒.๘๕ ๕๒.๗๓ ๕๓.๑๘ 
ด้านค านวณ ๓๔.๖๖ ๔๗.๘๙ ๔๗.๑๙ 
ด้านเหตุผล ๔๔.๗๖ ๔๗.๕๗ ๔๘.๐๗ 
รวมความสามารถทั้ง ๓ ด้าน ๔๐.๗๖ ๔๙.๓๙ ๔๙.๔๘ 

        

      ๒) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา ๕๗.๔๖ ๔๒.๘๕ -๑๔.๖๑ 
ด้านค านวณ ๓๑.๕๘ ๓๔.๖๖ +๓.๐๘ 
ด้านเหตุผล ๔๕.๐๗ ๔๔.๗๖ -๐.๓๑ 
รวมความสามารถทั้ง ๓ ด้าน ๔๔.๗๐ ๔๐.๗๖ -๓.๙๔ 

 

๑.๖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
    ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
        ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๕๑.๔๗ ๕๔.๖๑ ๕๕.๙๐ 
คณิตศาสตร ์ ๓๐.๙๓ ๓๕.๖๕ ๓๗.๕๐ 
วิทยาศาสตร ์ ๓๔.๓๐ ๓๘.๘๓ ๓๙.๙๓ 
ภาษาอังกฤษ ๓๒.๐๔ ๓๕.๔๗ ๓๙.๒๔ 

     

     ๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย ๔๑.๓๙ ๕๑.๔๗ +๑๐.๐๘ 
คณิตศาสตร ์ ๓๑.๓๓ ๓๐.๙๓ -๐.๔ 



๕ 

 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
วิทยาศาสตร ์ ๓๖.๒๓ ๓๔.๐๔ -๑.๙๓ 
ภาษาอังกฤษ ๒๘.๓๓ ๓๒.๐๔ +๓.๗๑ 

 

๑.๗  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
      ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๔๗.๖๗ ๕๕.๐๔ ๕๔.๔๒ 
คณิตศาสตร ์ ๒๒.๘๖ ๓๐.๒๘ ๓๐.๐๔ 
วิทยาศาสตร ์ ๓๓.๕๒ ๓๖.๔๓ ๓๖.๑๐ 
ภาษาอังกฤษ ๒๘.๕๗ ๒๙.๑๐ ๒๙.๔๕ 

     

     ๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย ๔๓.๘๑ ๔๗.๖๗ +๓.๘๖ 
คณิตศาสตร ์ ๑๘.๒๙ ๒๒.๘๖ +๔.๕๗ 
วิทยาศาสตร ์ ๒๗.๓๓ ๓๓.๕๒ +๖.๑๙ 
ภาษาอังกฤษ ๒๗.๓๓ ๒๘.๕๗ +๑.๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๖ 

 

ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
๒. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ วิธีการพัฒนา 
  ๒.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
                   โรงเรียนวัดสุขกรมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานชาติ ตามกลยุทธ์ของโรงเรียน ได้แก่ กล
ยุทธ์ที่ ๒ เด็กขยันเรียนรู้โดยผู้เรียนมีความตั้งใจเรียน และสนใจเรียนหมั่นศึกษาหาความรู้ ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ มีคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ โดยตอบสนองต่อมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของ
ผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โรงเรียนวัดสุขกรได้จัดโครงการและกิจกรรมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ได้แก่ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และ
การค้นคว้า ที่เอ้ือให้นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยตนเอง เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านออก เขียนได้ 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาโดยมี
โครงการสื่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โครงการอ่านคิดวิเคราะห์ การประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมโครงการสื่อการเรียนการสอนมหัศจรรย์สู่
ห้องเรียนที่ช่วยส่งเสริม และเป็นสื่อกลางการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมท าให้ผู้เรียน มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ได้รับรางวัลเหรียญเงินโครงงานคอมพิวเตอร์ “เกมจิ๊กซอว์ต่อค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ” ระดับชั้น ม.๑-๓ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียนระดับชาติ โดยมีโครงการอ่านคิดวิเคราะห์ การประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนอย่างเป็นระบบ
โดยใช้เทคโนโลยี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยได้จัดให้มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
พิชิด NT, O-NET โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียนตามหลักสูตรเพ่ือความเป็นเลิศ โดยมี
ผลการทดสอบระดับชาติ(O-net) สูงขึ้นในระดับประถมศึกษา โดยเรียงจากมากไปหาน้อยได้แก่ วิชาภาษาไทย 
๕๑.๔๗ วิชาวิทยาศาสตร์ ๓๔.๓๐ วิชาภาษาอังกฤษ ๓๒.๐๔ และวิชาคณิตศาสตร์ ๓๐.๙๓ ตามล าดับยกเว้นวิชา
คณิตศาสตร์ลดลง ๐.๔ และวิชาวิทยาศาสตร์ลดลง ๑.๙๓  ส่วนระดับมัธยมศึกษาก็มีผลการทดสอบระดับชาติ 
(O-net) สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ โดยเรียงจากมากไปหาน้อยได้แก่ วิชาภาษาไทย ๔๗.๖๗ วิชาวิทยาศาสตร์ ๓๓.๕๒ 
ภาษาอังกฤษ ๒๘.๕๗ และวิชาคณิตศาสตร์ ๒๒.๘๖ ตามล าดับ มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ โดยมีโครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียนตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐานเพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ ๑ ระดับประเทศ ในการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น  ม.๑-๓ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ เป็นสถานศึกษาที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งเป็น
โครงการที่ และยังมีโครงการขับเคลื่อนความคิดสู่ห้องเรียนคุณภาพ และเห็นคุณค่าในตนเอง สถานศึกษาจัด
แนวทางวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามมาตรฐานตัวชี้วัดตาม หลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้มีกระบวนการคิด วิเคราะห์ และเขียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน และกิจกรรม
พัฒนาหลักสูตร   ของสถานศึกษา และมีการวัดประเมินผลระหว่างกลางภาค และปลายภาคเรียน ส่งผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  
 



๗ 

 
 ๒.๒.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
           โรงเรียนวัดสุขกรมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานชาติ โดยมีเป้าหมายของโรงเรียน
นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร 
ขั้นพ้ืนฐานโดยความร่วมมือของชุมชน มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดเป็นสถานศึกษาจัด
โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยมีกิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยมีกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและท้องถิ่น  
มีการย้อมรับที่จะอยู่รวมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีโครงการการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างยั่งยืน ที่ส่งเสริมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับ
รางวัลดีเด่นระดับทอง ชนะเลิศอันดับ ๑ ในเรื่องของสุขภาวะทางร่างกาย และจิตใจ ยังมีโครงการสุขภาพดี    
ชีวีมีสุข โครงการอาหารกลางวันเพื่อนักเรียนได้รับโภชนาการที่ครบถ้วนทางสารอาหาร และโครงการส่งเสริม
พัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็ก มีผลท าให้สุขภาพของตนเองแข็งแรง ส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ๘ ประการ ได้แก่ ๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒) ซื่อสัตย์สุจริต ๓) มีวินัย ๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) อยู่อย่าง
พอเพียง ๖) มุ่งมั่นในการท างาน ๗) รักความเป็นไทย ๘) มีจิตสาธารณะ และค่านิยม ๑๒ ประการของไทยตาม 
ที่สถานศึกษาก าหนด 
 

     ๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ๑. แผนปฏิบัติการ/โครงการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑       ๕. แบบสรุปคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 
  ๒. คู่มือการประเมินคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพ  ๖. แบบสรุปการอ่านคิดวิเคราะห์ 
  ๓. ภาพกิจกรรม      ๗. แบบสรุปสมรรถนะส าคัญ 
  ๔. แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

๓.  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
      ๓.๑ จุดเด่น 
  ทางด้านผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ โดยมี ผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-net) สูงขึ้นในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาโดยระดับมัธยมศึกษาสูงขึ้นทุก
รายวิชาการสอบโดยเรียงจากมากไปหาน้อย ระดับประถมศึกษา ได้แก่วิชาภาษาไทย๕๑.๔๗ (+๑๐.๐๘) วิชา
วิทยาศาสตร์ ๓๔.๓๐ (-๑.๙๓) วิชาภาษาอังกฤษ ๓๒.๐๔ (+๓.๗๑) และวิชาคณิตศาสตร์ ๓๐.๙๓ (-๐.๔๐)  
ตามล าดับ ส่วนระดับมัธยมศึกษาก็มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระโดยเรียงจากมากไป
หาน้อย ได้แก่วิชาภาษาไทย ๔๗.๖๗ (+๓.๘๖)  วิชาวิทยาศาสตร์ ๓๓.๕๒ (+๖.๑๙)  ภาษาอังกฤษ ๒๘.๕๗      
(+๑.๒๔)   และวิชาคณิตศาสตร์ ๒๒.๘๖(+๔.๕๗)  ตามล าดับ  ในด้านรางวัลที่ได้รับของผู้เรียน ได้แก่ ในการ
แข่งขันเล่านิทานคุณธรรมประเภทนักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญา นางสาวสุนิศา โตสน รางวัลเหรียญทอง
ระดับชาติ การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา รางวัล
เหรียญทองระดับชาติ ระดับชั้น ม.๑-๓ โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ระดับชั้น ม.๑-๓ โครงงาน
คอมพิวเตอร์ “เกมจิ๊กซอว์ต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ”รางวัลเหรียญเงินระดับชาติ  ระดับชั้น ม.๑-๓ การแข่งขัน
เดี่ยวระนาดเอกรางวัลเหรียญทองระดับชาติ  ระดับชั้น ม.๑-๓ และการแข่งขันบรรเลงวงอังกะลุง รางวัลเหรียญ
ทอง ระดับชาติ  ระดับชั้น ม.๑-๓ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โครงการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขซ่ึงเป็นโครงการที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับทอง ชนะเลิศอันดับ ๑ รวมทั้งผู้เรียน
ของโรงเรียนวัดสุขกรยังมีระเบียบวินัยในการมาเรียน การเข้าแถว การแต่งกาย มีมารยาทในการไหว้ มีจิตอาสา
ในการช่วยเหลือผู้อื่น  เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎ กติกา มารยาทของสังคม 
 



๘ 

 
       ๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา 
     ผู้เรียนบางคนมีปัญหาครอบครัวและใช้เทคโนโลยีอย่าง ไม่เหมาะสม และหมกมุ่นอยู่กับการเล่นมือ
ถือเป็นระยะเวลานานๆ ส่งผลให้ผู้เรียนสมาธิสั้น นักเรียนระดับมัธยมตอนต้น นักเรียนบางคนคบเพ่ือนที่มีภาวะ
เสี่ยง ส่งผลให้พฤติกรรมเบี่ยงเบนในทางที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน และอยู่ในภาวะเสี่ยง ตลอดจน
หมกมุ่นในโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงตลอดเวลา 
     ดังนั้น โรงเรียนวัดสุขกร จงึมีการประชุมผู้ปกครองอยู่เป็นประจ าทั้งเป็นกลุ่มและเป็นการส่วนตัวเพ่ือ
รับทราบนโยบาย และข้อปฏิบัติตนของการเป็นนักเรียน พร้อมกับพบปะพูดคุยกับครูประจ าชั้น เพ่ือร่วมกัน
ค้นหาสาเหตุของสภาพปัญหาและร่วมกันคิดเพ่ือก ากับติดตามดูแล และช่วยเหลือผู้เรียนให้มีแนวทาง ที่
เหมาะสมถูกต้องในการประพฤติปฏิบัติต่อไป และส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดีต่อคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ ในขนบธรรมเนียมประเพณีของความเป็นไทย 
 

          ๓.๓  แผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
                 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ให้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยทบทวนรูปแบบกระบวนการฝึกทักษะให้ต่อเนื่องตลอด
ทั้งปีมีการเพิ่มค าศัพท์ที่ผู้เรียนต้องรู้และหลากหลายให้มากข้ึนเพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถอภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสันใจและ
แก้ปัญหาได้มากยิ่งข้ึน  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
๒. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
     ๒.๑ วิธีการพัฒนา 
   โรงเรียนวัดสุขกรได้ด าเนินการด้านกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยแบ่ง
โครงสร้างการบริหารเป็น ๔ กลุ่มงาน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล 
และงานบริหารทั่วไป เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
วัดสุขกร มีกลยุทธ์ที่ส าคัญ ๖ กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ ๑ โรงเรียนวัดสุขกรก้าวหน้าพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ       
กลยุทธ์ที่ ๒ เด็กขยันเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ ๓ ครูสอนดี กลยุทธ์ที่ ๔ ห้องเรียนมีคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่ ๕ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และกลยุทธ์ที่ ๖ สนองนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ โรงเรียน 
วัดสุขกรด าเนินการพัฒนามาตรฐานด้านกระบวนการและการบริหารจัดการ มุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐาน  
ยอดเยี่ยมโดยมีข้อมูล หลักฐาน ตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
     ๒.๑.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
       โรงเรียนวัดสุขกรได้ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาล และของต้นสังกัด และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีโครงการ /กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ และกลยุทธ์ ทั้ง ๖ กลยุทธ์ เป็นทิศทางกรอบการด าเนินงานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  



๙ 

 
      ๒.๑.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
      โรงเรียนวัดสุขกรมีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ร่วมกัน โดยมีโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ตามโครงสร้างการบริหารงานทั้ง ๔ งาน  เช่น งานบริหาร
วิชาการ มีโครงการขับเคลื่อนห้องเรียนสู่คุณภาพ โครงการประกันคุณภาพภายในอย่างยั่งยืน โครงการพัฒนา
ทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียนตามหลักสูตร เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นต้น งานบริหาร
งบประมาณ มีโครงการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน          
งานบริหารงานบุคคล มีโครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรสู่มืออาชีพและงานบริหารทั่วไป มีโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน 
โครงการสานสัมพันธ์คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน เป็นต้น โดยมีกลยุทธ์ที่ ๑ โรงเรียน         
วัดสุขกรก้าวหน้าพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ในเรื่องการบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ การ
กระจายอ านาจและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการบริหารและจัดการศึกษาและตอบสนองต่อนโยบายต้นสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ และต้นสังกัด นโยบายรัฐบาลเป็นกรอบเพ่ือให้
ระบบการบริหารจัดการมีคุณภาพ 
 

 ๒.๑.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
       โรงเรียนวัดสุขกรบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการ
จัดการเรียนการสอนของกลุ่มนักเรียนที่เรียนร่วมด้วย มีคู่มือการบริหารวิชาการ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
และสร้างความเข้าใจในการน าหลักการบริหารมาสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงให้มีผลอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับการ
พัฒนางานวิชาการในโรงเรียนสู่ชุมชน สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียนวัดสุขกร กลยุทธ์ที่ ๑  โรงเรียนวัดสุขกร
ก้าวหน้าพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ตัวชี้วัดที่ ๒ การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ ๓ ครูสอนดีกลยุทธ์ที่ ๔ 
ห้องเรียนมีคุณภาพ และกลยุทธ์ที่ ๖ สนองนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โครงการ/กิจกรรมที่น ามาพัฒนาวิชาการ ได้แก่ โครงการ
พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียนตามหลักสูตรเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นโครงการที่พัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมาย ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน โดยเฉพาะด้านความรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์ โครงการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็น
โครงการที่สามารถสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะต่างๆที่ต้องการในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ การจัดการ
เรียนการสอนที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองเรียนในเรื่องที่สอดคล้องกับ
ความสามารถของตนเองและได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ โครงการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา เป็นโครงการที่น้อมน าพระราชด าริเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็น
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ในการน าไปประยุกต์ใช้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจริง โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต NT   
O-NET เป็นโครงการที่เน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ตามกลยุทธ์ที่ ๖ ของโรงเรียน  
คือสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการ
ส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ 
  



๑๐ 

 
   ๒.๑.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
          โรงเรียนวัดสุขกรได้ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาชีพที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน โดยมีกลยุทธ์ของโรงเรียน 
เป็นกรอบในการพัฒนาครูและบุคลากรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ คือกลยุทธ์ที่ ๓ ครูสอนดี ครูและบุคลากรเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีช่วยให้การศึกษาเกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด การพัฒนาครูและบุคลากร เน้นไป
ที่ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีการพัฒนาที่ตรงตามความต้องการจ าเป็น อย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนบุคคลและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปแบบของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ร่วมกับครูภูมิปัญญาท้องถิ่น และครูพระ 
ตามกลยุทธ์ที่ ๔ ห้องเรียนมีคุณภาพ ตัวชี้วัดที่ ๖ น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน และ
กลยุทธ์ที่ ๕ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม นอกจากนี้งานบริหารงานบุคคลเห็นความส าคัญในการพัฒนาครูและ
บุคลากร ภายในโรงเรียน ให้มีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ จึงได้ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากร ตาม
โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาและปฏิบัติตนได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานครูมืออาชีพ ได้รับการอบรมศึกษาดูงานและน าความรู้ไปจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

๒.๑.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
          โรงเรียนวัดสุขกรได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย สภาพแวดล้อม และการบริการที่ดีเป็น
ปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา สถานศึกษาที่มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนที่มั่นคง 
สะอาด มีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ท า
ให้ผู้เรียนด าเนินชีวิตอยู่ในสถานศึกษาได้อย่างมีความสุข ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะส่งผลถึงความส าเร็จ
ในการเรียนของผู้เรียนด้วย เพ่ือให้การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
โรงเรียนวัดสุขกรมีแนวปฏิบัติตามกลยุทธ์ของโรงเรียน คือ กลยุทธ์ที่ ๑  โรงเรียนวัดสุขกรก้าวหน้าพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศ ตัวชี้วัดที่ ๒ การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และกลยุทธ์ที่ ๔ ห้องเรียนมีคุณภาพ นอกจากนี้งาน
บริหารทั่วไป ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงและอาคารสถานที่ เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและส่งเสริม
กระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ทุกเวลาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ประกอบการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิดคุณค่าต่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง และโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุขเป็นโครงการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้มีความเจริญเติบโตอย่างงดงามและเป็นบุคคล
ที่มคีุณค่าทางสังคม มีความปลอดภัย ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  
 

 ๒.๑.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
          โรงเรียนวัดสุขกรจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา โดยมีกรอบทิศทางในการปฏิบัติ
ให้การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ได้แก่  
พันธกิจของโรงเรียน ข้อที่ ๒ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี กลยุทธ์ที่ ๓ ครูสอนดี 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย ตรงกับความต้องการ
ของผู้เรียน ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีการพัฒนาไปในทางท่ีดีขึ้น สู่งานอาชีพที่สุจรติ ใช้สื่อการสอนเหมาะกับ
กิจกรรมวัดผลและประเมินผลได้ตรงตามสภาพจริงมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และโครงการ/กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติ
การ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของงานบริหารทั่วไป ได้แก่ โครงการพัฒนาและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญของการบริหารทุกระดับที่จะช่วยให้สถานศึกษาสามารถด าเนินภารกิจไปได้อย่างมี



๑๑ 

 
ประสิทธิภาพในการก าหนดนโยบาย การวางแผน การตัดสินใจ การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน การ
จัดรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพ มีระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้สมบูรณ์และ
เป็นปัจจุบันเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารและการจัดการงานต่างๆอย่างมีศักยภาพ 
สามารถตรวจสอบ และติดตามการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศของผู้ใช้ พัฒนาความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการแสวงหาความรู้แก่ครู ผู้เรียนบุคลากรทางการศึกษาสร้างโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายแหล่ง
เรียนรู้แก่ครู ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา  
 

  ๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนปฏิบัติการ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรสถานศึกษา 
คู่มือบริหารงานวิชาการ คู่มือบริหารงานงบประมาณ คู่มือบริหารงานบุคคล คู่มือบริหารทั่วไป บันทึกข้อความ
รายงานผลการอบรม สัมมนา แผนการจัดการเรียนรู้ รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม โล่ รางวัล  
เกียรติบัตร  ค าชื่นชม จากเอกสารตรวจเยี่ยม ภาพประกอบกิจกรรมต่างๆ 
 

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
     ๓.๑ จุดเด่น 
        โรงเรียนวัดสุขกรมีกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีองค์ประกอบ 
ที่ส าคัญ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารคุณภาพของสถานศึกษา ด้านการปริหารหลักสูตรและงานวิชาการของ
สถานศึกษา ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร และด้านการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ ด้านการบริหาร
คุณภาพของสถานศึกษา ด าเนินการโดย งานบริหารงบประมาณ บริหารจัดการ เน้นที่บริหารจัดการคุณภาพ
โดยรวม โดยให้ความส าคัญกับการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาการบริหารอัตราก าลัง 
ทรัพยากรทางการศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการงบประมาณสนับสนุนเพื่อให้คุณภาพของสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา ด าเนินการโดย งานบริหาร
วิชาการ ด าเนินการบริหารและจัดการ หลักสูตรสถานศึกษาเป็นตัวสะท้อนคุณภาพคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาจะมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย แนวทาง วิธีการและเนื้อหาสาระที่เรียน ตลอดจน
วิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังค านึงถึงบริบทของผู้เรียน ท้องถิ่นและชุมชน มี
การบูรณาการสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ ของผู้เรียน และจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามขีดความสามารถ ท าให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจและ
สติปัญญา ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร ด าเนินการโดย งานบริหารบุคคล ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากร 
ให้มีความเชี่ยวชาญ มีการพัฒนาที่ตรงตามความจ าเป็นอย่างต่อเนื่อง ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ 
ด าเนินการโดย งานบริหารทั่วไป จัดสภาพแวดล้อมและการบริการ ที่ส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนที่มั่นคง สะอาด มีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ตลอดจนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ ท าให้ผู้เรียนด าเนินชีวิตอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งส่งผล
ถึงความส าเร็จในด้านคุณภาพผู้เรียนด้วย 
  นอกจากนี้โรงเรียนวัดสุขกรยังมีกลยุทธ์ของโรงเรียน ในกลยุทธ์ที่ ๕ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการการศึกษา  สนับสนุนทั้งก าลังสมอง ก าลังกาย และ
สนับสนุนงบประมาณ และมีคณะกรรมกการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนวัดสุขกรที่เข้มแข็ง จึงท าให้
กระบวนการบริหารและการจัดการ ของโรงเรียนวัดสุขกรมคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 
 

  



๑๒ 

 
 ๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา 
  ในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา บุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการ
วางแผน ปรับปรุงและพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ได้แก่ บิดามารดาผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเข้ามามีส่วนร่วมให้มากข้ึนร่วมกันจัดการศึกษาและช่วยยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ให้ได้มาตรฐานที่ก าหนด 
 

 ๓.๓  แผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
  ๑. น าโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
  ๒. เพิ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะนักเรียนเรียน
ร่วม 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
๒. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนการประเมินตนเอง 

๒.๑ วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนวัดสุขกรได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการใช้กลยุทธ์ของ

สถานศึกษา ซึ่งมีการด าเนินงานและจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ โครงการพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถของนักเรียนตามหลักสูตรเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ  ซึ่งมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุง
หลักสูตรของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ โครงการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โครงการอ่าน
คิดวิเคราะห์ การประเมินความเข้าใจของนักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรมที่เน้นให้
ผู้เรียนได้ใช้ทักษะในการลงมือปฏิบัติจริง พร้อมการประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่สอดคล้อง
กับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑   สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
เช่น การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน จัดท าป้ายนิเทศและสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภายใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน และโครงการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รวมทั้งกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้ ที่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในหลักสูตรของสถานศึกษา 

 

๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ๒.๒.๑ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนปฏิบัติการ)ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ๒.๒.๒ หลักสูตรสถานศึกษา 
  ๒.๒.๓ โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียนตามหลักสูตรเพ่ือความเป็น 
                              เลิศทางวิชาการ 

๒.๒.๔ โครงการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๒.๒.๕ โครงการอ่านคิดวิเคราะห์การประเมินความเข้าใจของนักเรียนอย่างเป็นระบบ  

           โดยใช้เทคโนโลย ี
๒.๒.๖ โครงการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
๒.๒.๗ แผนการจัดการเรียนรู้ 
๒.๒.๘ รายงานผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
 
 



๑๓ 

 
  ๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 

     ๓.๑ จุดเด่น 
          โรงเรียนวัดสุขกรมีการบริหารและจัดการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

โดยมีการเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เช่น การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์หลักสูตรของ
สถานศึกษา การจัดท าโครงการที่มีความเกี่ยวข้องในหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้บริหารมีการจัด
ประชุมครูหรือบุคลากรที่เก่ียวข้องในการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติโดยมีวิสัยทัศน์ เป้าหมายที่ชัดเจน
เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนมีการก ากับติดตาม 
ประเมินผล ในการจัดการเรียนการสอนทุกครั้ง และนักเรียนมีส่วนรวมในการจัดกิจกรรม ใช้ทักษะทางความคิด
เพ่ือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง 

 

๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา 
       โรงเรียนวัดสุขกรควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

ศึกษามากยิ่งขึ้น และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันทีเพ่ือผู้เรียนจะได้สามารถน าไปต่อยอด ขยายผล 
พัฒนาตนเอง และน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินการชีวิตได้จริง 

 

๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
๓.๓.๑ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือเพ่ิมการศึกษาของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
๓.๓.๒ พัฒนาหลักสูตภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนรวมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ศึกษา  

และปฏิบัติจริง สามารถน าไปต่อยอดใช้ในการด ารงชีวิตได้ 
๓.๓.๓ ตอบสนองความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการเขต ๑  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 

ส่วนที่ ๓ 
สรุปผลและแนวทางการพัฒนาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

  โรงเรียนวัดสุขกร น าผลการประเมินตนเองเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่โรงเรียนวัดสุขกร
จะต้องน าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนวัดสุขกร (๓-๕ ปี ) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
วัดสุขกรอย่างต่อเนื่อง 
       ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของโรงเรียนวัดสุขกร สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม
ของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ดังนี้ 
 

จุดเด่นและจุดควรพัฒนาตามมาตรฐาน  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดสุขกร เพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ ๑  
 แผนปฏิบัติงานที่ ๒  
 แผนปฏิบัติงานที่ ๓  

สรุปผลการประเมินจุดเด่น จุดควรพัฒนาและแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดสุขกร เพื่อให้
ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน จุดเด่น/จุดควรพัฒนา แผนพัฒนา 
มาตรฐานที่ ๑  
ด้านคุณภาพของ
ผู้เรียน 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิด
ค านวณ 
๒) มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถใน
การสร้างนวตักรรม 
๔) มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี

จุดเด่น      
๑. มีผลการทดสอบระดบัชาติ (O-net) สูงขึ้นในระดับ
ประถมศึกษาโดยเฉพาะวิชาภาษาไทย ส่วนระดับมัธยมศึกษากม็ี
ผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) สูงขึ้น ทุกกลุ่มสาระ   
๒. นักเรียน ได้รางวัลที่เก่ียวข้อง ได้แก่ รางวัลชนะเลิศเหรียญ
ทองอันดับ ๑ ระดับประเทศ การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม 
ประเภทนักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ม.๑-๓ 
๓. นักเรียน ได้รางวัลที่เก่ียวข้อง ได้แก่ รางวัลเหรียญทอง 
ระดับประเทศ การแข่งขันวงอังกะลุงระดับชั้น ม.๑-๓ 
๔. นักเรียน ได้รางวัลที่เก่ียวข้อง ได้แก่ รางวัลเหรียญทอง 
ระดับประเทศ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอกระดับชัน้ ม.๑-๓ 
๕. นักเรียน ได้รางวัลที่เก่ียวข้อง ได้แก่ รางวัลเหรียญทอง 
ระดับประเทศ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint  
ประเภทนักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ม.๑-๓ 
๖. นักเรียน ได้รางวัลที่เก่ียวข้อง ได้แก่ รางวัลเหรียญเงิน 
โครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ระดับชั้น ม.๑-๓ เร่ือง 
เกมจิ๊กซอว์ต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ในงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ  
๗. มีกระบวนการจัดการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับการพฒันาผู้เรียน

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ ตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด ให้สูงกว่า
ปีที่ผา่นมา โดยทบทวน
รูปแบบกระบวนการฝึกทักษะ
ให้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี  
๒. มีการเพิ่มค าศัพท์ที่ผู้เรียน
ต้องรู้และหลากหลายให้มาก
ขึ้นเพื่อให้ผู้เรยีนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์คิดอย่างมี
วิจารณญาณและสามารถ
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสนัใจและ
แก้ปัญหาได้มากยิง่ขึ้น 



๑๕ 

 

มาตรฐาน จุดเด่น/จุดควรพัฒนา แผนพัฒนา 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
๕)  มีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
๖) มีความรู้  ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติทีด่ี
ต่องานอาชีพ 
 

ตามศักยภาพ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามมาตรฐานและตัวชีว้ัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา  
๘. มีโครงการขับเคลื่อนความคิดสู่ห้องเรียนคุณภาพและเห็น
คุณค่าในตนเอง  
๙. มีการจัดแนวทางวดัและประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียนของ
นักเรียนตามมาตรฐานตวัชี้วัดตาม หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุม่
สาระการเรียนรู้ มีกระบวนการคิด วิเคราะห์และเขียน มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนและกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษา  
๑๐. มีการวัดและประเมินผลระหว่างกลางภาคและปลายภาค
เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง 
จุดควรพัฒนา 
๑. นักเรียนมีปัญหาครอบครัว 
๒. นักเรียนใช้เทคโนโลยีอย่างไม่เหมาะสม โดยหมกมุ่นอยู่กับการ
เล่นมือถือ เป็นระยะเวลานานๆ ส่งผลให้ผู้เรียนสมาธิสัน้ 
๓. นักเรียนมีปัญหาสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้าน ชุมชน จากฝุ่นควนั 
ท าให้นักเรียนป่วยงา่ย ขาดเรียนบ่อยๆ 

๒. คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะ
และค่านยิมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
๒) ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม 

จุดเด่น   
๑. มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานชาติ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ตรงตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของหลักสูตรข้ันพืน้ฐานโดยความร่วมมือของชุมชน มี
คุณลักษณะและคา่นิยมตามทีส่ถานศึกษาก าหนด  
๒. จัดโครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓. มีกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  
๔. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยมีกิจกรรม
ส่งเสริมประชาธปิไตยในโรงเรียนและท้องถิ่น  ให้มีการยอมรับที่
จะอยู่รวมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
๕. มีโครงการการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ยั่งยืน  
๖. มีโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพตดิและอบายมุขซึ่ง
เป็นโครงการทีไ่ด้รับรางวัลดีเดน่ระดับทอง ชนะเลิศอันดับ ๑ ใน
เร่ืองของสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ  
๗. มีโครงการสุขภาพดี ชีวีมสีุข  
๘. โครงการอาหารกลางวันเพื่อนักเรียนได้รับโภชนาการที่
ครบถ้วนทางสารอาหาร  
๙. โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางดา้นร่างกายของเด็ก มีผลท า
ให้สุขภาพของตนเองแข็งแรง ส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ๘ ประการ  
 

๑. โรงเรียนมีการประชุม
ผู้ปกครองอยู่เป็นประจ าทั้ง
เป็นกลุ่มและเปน็การส่วนตัว 
เพือ่รับทราบนโยบายและข้อ
ปฏิบัติตนของการเป็นนักเรียน  
๒. พบปะพูดคุยกบัครูประจ า
ชั้น เพื่อร่วมกันค้นหาสาเหตุ
ของสภาพปัญหาและร่วมกัน
คิดเพื่อก ากับติดตามดูแล  
๓. ช่วยเหลือผู้เรียนให้มี
แนวทางที่เหมาะสมถูกต้องใน
การประพฤติปฏิบตัิต่อไปและ
ส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดีต่อ
คุณคา่และศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ ในขนบธรรมเนียม
ประเพณีของความเป็นไทย 

 



๑๖ 

 

มาตรฐาน จุดเด่น/จุดควรพัฒนา แผนพัฒนา 
๑๐. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โครงการสถานศึกษา   
สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งเป็นโครงการทีไ่ด้รับรางวลั
ดีเด่นระดับทอง ชนะเลิศอันดับ ๑  
๑๑. มีระเบียบวินัยในการมาเรียน การเข้าแถว การแต่งกาย มี
มารยาทในการไหว้  
๑๒. มีจิตอาสาในการชว่ยเหลือผู้อื่น  
๑๓. เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเร่ืองความมีวินัย เคารพ
กฎ กติกา มารยาทของสังคม 
จุดควรพัฒนา 
๑. นักเรียนบางคนคบเพื่อนที่มภีาวะเสี่ยง ส่งผลให้พฤติกรรม
เบี่ยงเบนในทางที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียนและอยูใ่น
ภาวะเสี่ยง  
๒. นักเรียนบางคนหมกมุ่นในโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงตลอดเวลา 

มาตรฐานที่ ๒
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
๑.มีเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่
สถานศึกษา                 
ก าหนดชัดเจน 
๒. มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
๓. ด าเนินงานพฒันา
วิชาการที่เนน้คุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๔. พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๕. จัดสภาพแวด 
ล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
๖.จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนนุการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

จุดเด่น  
๑. โรงเรียนวัดสุขกรได้ก าหนดเป้าหมาย วสิัยทัศน์และพนัธกิจไว้
อย่างชัดเจน สอดคล้อง กับบรบิทของโรงเรียน ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลและของตน้สังกัด  
๒. มีการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีโครงการ กิจกรรม 
แผนปฏบิัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑และกลยุทธ์ ทั้ง ๖   
กลยุทธ์ เป็นทิศทางกรอบการด าเนินงานการพัฒนา  คุณภาพ
การศึกษา 
๓. มีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
ทั้งในส่วนการวาง แผนพฒันาคณุภาพการจัดการศึกษา การน า
แผนไปปฏบิัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยา่งต่อเนื่อง                                              
๔. มีการบริหารอัตราก าลัง ทรพัยากรทาง การศึกษาและระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมา
ใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผูท้ี่เก่ียวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมใน
การวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจดั
การศึกษาร่วมกัน 
๕. มีโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการตามโครงสร้างการ
บริหารงานทั้ง ๔ งาน  ตอบสนองต่อนโยบายต้นสังกัด สพป.สป.
เขต๑ สพฐ. ศธ.และนโยบายรัฐบาลเปน็กรอบเพื่อให้ระบบการ
บริหารจัดการมีคุณภาพ 
๖. มีกาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวชิาการ ทัง้ด้านการพัฒนา
หลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบดา้น 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมาย
รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มนักเรียนที่เรียนร่วมด้วย                                  
๗. มีคู่มือการบริหารวิชาการ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและ
สร้างความเข้าใจในการน าหลักการบริหารมาสู่การปฏบิัติที่เปน็

๑. น าโครงการ กิจกรรม ตาม
แผนปฏบิัติการ ไปปฏบิัติให้
เป็นรูปธรรม มีการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
ปรับปรุงพฒันางานอย่าง
ต่อเนื่อง  
๒. เพิ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะ
นักเรียนเรียนร่วม 



๑๗ 

 

มาตรฐาน จุดเด่น/จุดควรพัฒนา แผนพัฒนา 
 จริงให้มีผลอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับการพัฒนางานวิชาการ

ในโรงเรียนสู่ชุมชน สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียนวัดสุขกร  
กลยุทธ์ที่ ๑ 
๘. มีการพัฒนาสู่ความเปน็เลิศ ตัวชี้วัดที่ ๒ การพฒันาสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ ๓ ครูสอนดี กลยุทธ์ที่ ๔ ห้องเรียนมี
คุณภาพและกลยทุธ์ที่ ๖ สนองนโยบายรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต ๑ น าไปสู่การปฏบิัติให้เกิดประสิทธผิลตามแผนปฏิบัติการ  
ปี ๒๕๖๑ 
๙. มีโครงการ กิจกรรมที่น ามาพัฒนาวิชาการ ได้แก่ โครงการ
พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียนตามหลักสูตรเพื่อ
ความเป็นเลิศทางวชิาการ เปน็โครงการที่พัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนให้บรรลุเป้าหมาย ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
โดยเฉพาะดา้นความรู้และทักษะที่จ าเปน็ตามหลักสูตร ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ 
๑๐. มีโครงการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เป็นโครงการที่สามารถสรา้งและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะ
ต่างๆที่ต้องการในยุคไทยแลนด ์๔.๐ การจัดการเรียนการสอนที่
ให้ความส าคัญกับผู้เรียน ส่งเสรมิให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองเรียน
ในเร่ืองที่สอดคล้องกับความสามารถของตนเองและได้พฒันา
ตนเองอย่างเต็มที่  
๑๑. มีโครงการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา เป็นโครงการที่น้อมน าพระราชด าริเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใน
การน าไปประยุกต์ใช้เชื่อมโยงกบัวิถีชีวิตจริง  
๑๒. มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต NT, O-NET เป็น
โครงการที่เน้นพฒันาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ ตามกลยุทธ์ที่ ๖ ของโรงเรียน คือสนองนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่
มาตรฐานสากลและทัดเทียมกบันานาชาติ 
๑๓. มีการส่งเสริม สนับสนนุ พฒันาครู ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพและจดัให้มีชุมชน การเรียนรู้ทางวชิาชีพ มาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๑๔. ครูมีการศึกษา วิจัยและพฒันาการจัดการเรียนรู้ในวิชาชพีที่
ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน โดย
มีกลยุทธ์ของโรงเรียน เป็นกรอบในการพัฒนาครูและบุคลากรสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้  
๑๕. มีการพัฒนาครูและบุคลากร เน้นไปที่ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ มีการพัฒนาที่ตรงตามความต้องการจ าเปน็ อย่างต่อเนือ่ง



๑๘ 

 

มาตรฐาน จุดเด่น/จุดควรพัฒนา แผนพัฒนา 
ทั้งในส่วนบุคคลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปแบบของการ
สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชพี ร่วมกับครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๑๖. มีงานบริหารงานบุคคลเห็นความส าคัญในการพฒันาครูและ
บุคลากร ภายในโรงเรียน ให้มีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 
จึงได้ด าเนินการพฒันาครูและบคุลากร ตามโครงการ กิจกรรม
การส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ  
๑๗. มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทัง้ภายในและภายนอก
ห้องเรียนและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
และมีความปลอดภัย  
๑๘. มีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอ มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
๑๙. มีคุณภาพตามมาตรฐาน โรงเรียนวัดสุขกรมีแนวปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ของโรงเรียน คือ กลยุทธ์ที่ ๑  โรงเรียนวัดสุขกรก้าวหนา้
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ตัวชี้วัดที ่๒ การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้และกลยุทธ์ที่ ๔ ห้องเรียนมีคุณภาพ นอกจากนี้งานบริหาร
ทั่วไป ได้จัดท าโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ             
ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
๒๐. มีการจัดการแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงและอาคารสถานที่ เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
และส่งเสริมกระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ทุกเวลาและส่งเสริม
การใช้แหล่งเรียนรู้ประกอบการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ          
๒๑. มีการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิดคุณค่าต่อการเรียนรู้
อย่างแท้จริงและโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขเป็นโครงการที่พัฒนาคณุภาพชีวิตของนักเรียน ให้มี
ความเจริญเติบโตอย่างงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณคา่ทางสังคม 
๒๒. มีการจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ 
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
๒๓. มีกรอบทิศทางในการปฏิบตัิให้การจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทีส่นบัสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ  
๒๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี กลยุทธ์ที่ ๓ ครูสอนดี 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ กิจกรรมการ
เรียนรู้มีความหลากหลาย ตรงกบัความต้องการของผู้เรียนผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้                   
๒๕. มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น สู่งานสถานศึกษาสามารถ
ด าเนินภารกิจไปได้อย่างมปีระสทิธิภาพในการก าหนดนโยบาย 
การวางแผน การตัดสนิใจ การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน  
การจัดรูปแบบตา่งๆ เพื่อให้ระบบสารสนเทศมปีระสิทธิภาพ                  
๒๖. มีระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้สมบูรณ์และเปน็
ปัจจุบนัเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่



๑๙ 

 

มาตรฐาน จุดเด่น/จุดควรพัฒนา แผนพัฒนา 
บุคลากรและผู้สนใจ ส่งเสริมสนบัสนนุให้สถานศึกษาสามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อบริหารและการจัดการงาน
ต่างๆอย่างมีศักยภาพ สามารถตรวจสอบและติดตามการใช้
บริการข้อมูลสารสนเทศของผู้ใช้  
๒๗. มีการพัฒนาความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การแสวงหาความรู้แก่ครู ผู้เรียนบุคลากรทางการศึกษาสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้แก่ครู ผู้เรียน บุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษาสามารถด าเนินภารกิจไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ                 
๒๘. มีการก าหนดนโยบาย การวางแผน การตัดสนิใจ การพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอน การจัดรูปแบบตา่งๆ เพื่อให้ระบบ
สารสนเทศมปีระสิทธิภาพ มีระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
ให้สมบูรณ์และเป็นปัจจบุันเปน็แหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ                             
๒๙. มีการส่งเสริมสนับสนนุให้สถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อบริหารและการจัดการงานต่างๆอย่างมี
ศักยภาพ สามารถตรวจสอบและติดตามการใชบ้ริการข้อมูล
สารสนเทศของผู้ใช้  
จุดควรพัฒนา 
๑. มีกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร
คุณภาพของสถานศึกษา ด้านการปริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการของสถานศึกษา ดา้นการพัฒนาครูและบุคลากรและดา้น
การจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ ด้านการบริหารคุณภาพ
ของสถานศึกษา  
๒. มีการด าเนินการโดยงานบรหิารงานงบประมาณ บริหาร
จัดการ เน้นทีบ่ริหารจัดการคุณภาพโดยรวม โดยให้ความส าคญั
กับการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทศัน์และพนัธกิจของสถานศึกษา
การบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา รวมทั้งการ
บริหารจัดการงบประมาณสนบัสนุนเพื่อให้คุณภาพของ
สถานศึกษามปีระสทิธิภาพและประสิทธผิล  
๓. มีการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา 
ด าเนินการโดยงานบริหารงานวชิาการ ด าเนินการบริหารและ
จัดการ หลักสูตรสถานศึกษาเปน็ตัวสะท้อนคุณภาพคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา 
๔. มีการก าหนดจุดมุ่งหมาย แนวทาง วิธีการและเนื้อหาสาระที่
เรียน วิธีการวัดผลและประเมนิผลการเรียนการสอน นอกจากนี้
ยังค านึงถึงบริบทของผู้เรียน ท้องถิ่นและชุมชน  
๕. มีการบูรณาการสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ ของผู้เรียนและจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามขีดความสามารถ ท าให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์



๒๐ 

 

มาตรฐาน จุดเด่น/จุดควรพัฒนา แผนพัฒนา 
ทั้งทางรา่งกาย สังคม อารมณ์ จิตใจและสตปิัญญา  
๖. มีการพัฒนาครูและบุคลากร ด าเนินการโดย งานบริหารงาน
บุคคล ด าเนนิการพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญ มี
การพัฒนาที่ตรงตามความจ าเปน็อย่างต่อเนื่อง ด้านการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการ ด าเนินการโดยงานบริหารทั่วไป 
จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส าคัญต่อการพฒันาคุณภาพ  
๗. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนที่มั่นคง สะอาด มี
แหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ตลอดจนมีการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบรหิารจัดการและการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ  

มาตรฐานที่ ๓  
ด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช ้
๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง
การเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ชีวิตประจ าวัน 
๓. มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 

จุดเด่น 
๑. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญโดยครูและ
บุคลากรของโรงเรียนวัดสุขกรมคีวามตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการ
สอนโดยมีกิจกรรม 
๒. กิจกรรมนักเรียนอาสาดูแลหอ้งสมุดและอบรมอาสาสมัคร
นักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจงานห้องสมุด จัดและตกแต่ง
ห้องสมุด 
๓. กิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่าน แข่งขันตอบปัญหา นักเล่า
นิทาน เขียนค าขวัญวนัส าคัญประกวดคัดลายมือ ประกวดเขียน
เรียงความ ประกวดอ่านร้อยแกว้ร้อยกรอง 
๔. กิจกรรมบันทึกการอ่านตลอดปีการศึกษา 
๕. กิจกรรมวันส าคัญ 
๖. กิจกรรมเล่าเร่ืองจากหนังสือ  
๗. กิจกรรมเล่านิทานผา่นเสียงตามสาย           
๘. กิจกรรมตอบค าถามจากสารานุกรม 
๙. กิจกรรมการจัดนิทรรศการ ตลอดปีการศึกษา 
๑๐. กิจกรรมการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน โดยนักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏบิัติจริง มีการให้
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 ๑๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและอาคารสถานที่  
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ห้องเรียน ห้องพิเศษต่างๆให้มีบรรยากาศน่า
เรียนรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
๑๒. การพัฒนาและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศการ
ด าเนินงานของโรงเรียนเป็นระบบพร้อมใช้งานเป็นปัจจุบนั ได้แก่ 
การใช้เทคโนโลยี DLIT, DLTV, Internet, การใช้สื่อการเรียนการ
สอนระบบไฟฟา้, ข้อสอบออนไลน,์ สื่อเทคโนโลยี PLC, คลัง
นวัตกรรม, ช่องทางการสื่อสารบนเครือข่ายในการปฏิบัตงิาน 
ส่งเสริมให้ใช้ DLIT ให้ครูใช้ Official Account DLIT 
Assessment 
 

๑. พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานที่
เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ เพื่อเพิ่ม
การศึกษาของผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
๒. พัฒนาหลักสูตภูมปิัญญา
ท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนรวมใน
การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
ศึกษาและปฏบิัติจริง สามารถ
น าไปต่อยอดใช้ในการ
ด ารงชีวิตได ้
๓. ตอบสนองความต้องการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการเขต ๑ 
 



๒๑ 

 

มาตรฐาน จุดเด่น/จุดควรพัฒนา แผนพัฒนา 
จุดควรพัฒนา 
๑. โรงเรียนวัดสุขกรควรน าภูมปิัญญาท้องถิ่นเข้ามามสี่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ศึกษามากยิ่งขึ้นและมีการให้ข้อมลู
ย้อนกลับแก่ผูเ้รียนทันทีเพ่ือผูเ้รียนจะไดส้ามารถน าไปต่อยอด ขยาย
ผล พัฒนาตนเองและน าไปประยกุต์ใช้ในการด าเนินการชีวิตได้จริง 
๒. ด าเนินงานตามกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้และสื่อการเรยีนการ
สอนมหัศจรรยส์ู่ห้องเรยีน 
๓. ประชาสัมพันธ์จัดท าเอกสารเกณฑ์การประเมินการใช้สื่อ ผลติสื่อ 
ก าหนดการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในการประชุมครู เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่างกลุ่มสาระทีร่ับผดิชอบ  
๔. บุคคลทีเ่ป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ภายใน  ภายนอกโรงเรียน กิจกรรม  กระบวนการที่
น ามาใช้สอน บทบาทสมมติ การสาธิต จัดนิทรรศการ การท าโครงงาน 
เกม เพลง วัสดเุครื่องมือ อุปกรณ์ เป็นสื่อนวัตกรรมที่ครูผลิต  
 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดสุขกร เพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
       แผนปฏิบัติงานที่ ๑ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๒ ภายใต้แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 
โดยตรวจสอบทบทวนกลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ระดบัแผนงาน ตลอดจนค่าเปา้หมายที่ก าหนดไวส้ าหรับปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ทั้งนี้ให้น าผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา รายงานผลการด าเนินการของงานบริหาร รายงาน
ผลการด าเนนิการของกลุ่มสาระการเรียนรู้มาใช้ในการก าหนดโครงการ กิจกรรมให้มีความสอดคล้องเหมาะสมและทนั
กับสถานการณ์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนดในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
        แผนปฏิบัติงานที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการ ควรส่งเสรมิให้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
        ๒.๑ ส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วมให้เกิดความยั่งยืนในโรงเรียนโดยคณะผู้บริหาร ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชน ควรได้มีการประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อวางแผนและด าเนนิงานให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ ์
        ๒.๒ ส่งเสริมให้มีการก ากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการด าเนนิงานจัดท ารายงานผลการด าเนนิงานทั้งงาน
ประจ าและงานตามโครงการเพือ่ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการด าเนินการในรอบปีการศึกษาต่อไป 
        ๒.๓ ส่งเสริมการจัดระบบข้อมูล สารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของผู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
        แผนปฏิบัติงานที่ ๓ พัฒนาคุณภาพของบุคลากรภายในโรงเรียน ดังนี ้
        ๓.๑ ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมากข้ึนทั้งดา้นวชิาการและวิชาชพีส่งเสริมการท างานแบบมี
ส่วนร่วมของบุคลากรมีการท างานเปน็ทีมที่สามารถประสานความร่วมมือกันได้เป็นอยา่งดี 
        ๓.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรใช้หลักการของวงจรการท างานคณุภาพ PDCA ด้วยการจัดท า ID plan จัดท ารายงานผล
การด าเนินงานในแต่ละรอบปีการศึกษา มีการน าผลการด าเนนิงานมาใช้ในการวางแผน หรือจัดท า ID plan ในรอบปี
การศึกษาต่อไป 
        ๓.๓ พัฒนาสมรรถนะหลกัของบุคลากร ได้แก่ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นผู้น าทางวิชาการและเปน็ผู้ทีทุ่่มเท
เสียสละเพื่อท างานให้ส าเร็จ 
        ๓.๔ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบรบิทของชุมชนและท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น 
        ๓.๕ การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอก ตามที่โรงเรียนต้องการ 
        ๓.๖ การจัดอบรมพัฒนาครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในด้านการคิดวิเคราะห์ 
 


