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รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) 
ปีการศึกษา ๒๕63 

 
 

 
 
 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
        -  ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวัดเขียนเขต   ตั้งอยู่เลขที่อยู่ ๔๓/๑  หมู่ที่ ๒  ตำบลบึงยี่โถ   
อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  ๒   
 โทรศัพท์  ๐๒-๕๓๓๑๑๑๙   โทรสาร ๐๒-๕๓๓๑๔๕๔    
 อีเมล ์: watkhienkhate@gmail.com  เว็บไซต์ : http://www.wkkschool.ac.th 
 -  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล  ๒  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 -  เขตพ้ืนที่บริการโรงเรียนวัดเขียนเขต  หมู่ที่ ๑ , ๒ ตำบลบึงยี่โถ  อำเภอธัญบุรี   
จังหวัดปทุมธานี 
 
๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑)  จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง/
ครูพ่ีเลี้ยง 

เจ้าหน้าที่อื่นๆ รวม 

ปีการศึกษา ๒๕๖3 5 ๑๑2 ๑ 19 ๒๐ ๑๕7 
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 ๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ ๑ 
  ข้อมลูพื้นฐานของสถานศึกษา 
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40

99

18

แผนภูมิแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่่ากว่าปริญญาตรี

mailto:watkhienkhate@gmail.com
http://www.wkkschool.ac.th/
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 ๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

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

๑. บริหารการศึกษา ๑6 ๑๘ 
๒. คณติศาสตร ์ 17 ๑๘ 
๓. วิทยาศาสตร ์ 16 ๑๘ 
๔. ภาษาไทย 12 ๑๘ 
๕. ภาษาอังกฤษ 18 ๑๘ 
๖. สังคมศึกษา 10 ๑๘ 
๗. การงานอาชีพ 1 ๑๘ 
๘. การประถมศึกษา 15 ๑๘ 
๙. สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ๑๘ 
๑๐.ศลิปะ 2 ๑๘ 
๑๑.นาฏศลิป ์ 3 ๑๘ 
๑๒. ดนตรไีทย 1 ๑๘ 
๑๓. ปฐมวัย 8 ๑๘ 
๑๔. คอมพิวเตอร ์ 4 ๑๘ 
๑๕. จติวิทยา 1 ๑๘ 
๑๖. บรรณารักษ์ศาสตร ์ 1 ๑๘ 

รวม ๑๓1  
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 ๔) ข้อมูลผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๑) ข้อมูลผู้บริหาร 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต ชื่อ – สกุล ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์  เนตรทิพวัลย์ 
   โทรศัพท์  ๐๘29544524 อีเมล ์: watkhienkhate@gmail.com 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขา การบริหารการศึกษา 
   ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดเขียนเขตตั้งแต่  
   วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 4 ปี ๔ เดือน 
 
 
   รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต ชื่อ – สกุล นางลัดดา  จำปาแดง 
        โทรศัพท์  0829544524 อีเมล ์: watkhienkhate@gmail.com 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขา การบริหารการศึกษา 
   ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดเขียนเขตตั้งแต่  
   วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๕ เดือน 
 
   รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต ชื่อ – สกุล นางแสงเดือน  สิทธิศักดิ์ 
        โทรศัพท์  0837977775 อีเมล ์: watkhienkhate@gmail.com 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขา การบริหารการศึกษา 
   ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดเขียนเขตตั้งแต่  
   วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๕ เดือน 
 
   รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต ชื่อ – สกุล นางสาวศิริกาญจน์  เย็นเสมอ
         โทรศัพท์  ๐616352623 อีเมล ์: watkhienkhate@gmail.com 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขา การบริหารการศึกษา 
   ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดเขียนเขตตั้งแต่  
   วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๕ เดือน 
 
   รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต ชื่อ – สกุล นางสาววันวิสา  ฉ่ำสมบูรณ์ 
        โทรศัพท์  ๐๘๒๒๓๖๒๖๖๓ อีเมล ์: watkhienkhate@gmail.com 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขา การบริหารการศึกษา 
   ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดเขียนเขตตั้งแต่  
   วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๕ เดือน 
 
 
 
 
 
 

mailto:watkhienkhate@gmail.com
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  ๒)  ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิ สาขาวิชาเอก วิชาท่ีสอน 

๑ นางสาวศุภมาศ ลิ้มวัฒนพงศ์ ครู ปริญญาโท ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา ปฐมวัย 
๒ นางเกษกาญจน์  โพธิ์ศรีมา ครูชำนาญการ ปริญญาโท ศษ.ม. การบริการการศึกษา ปฐมวัย 
๓ นางณัฐธิดา  เณธิชัย ครูชำนาญการ ปริญญาโท ศษ.ม. การบริการการศึกษา ปฐมวัย 
๔ นางสาวสุดารัตน์ บริบูรณ์เนื้อ ครู ปริญญาตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 
๕ นายปรัชญา  ผาริการ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 
๖ นางสาวภาราดา  กรงด่านกลาง ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 
๗ นางพัทยา  อินพันทัง ครูพี่เลี้ยง ปริญญาตรี ร.บ. รัฐศาสตร์ ปฐมวัย 
๘ นางสาวทิพวรรณ ไชยรัตน์ ครูพี้เลี้ยง ปวส. ปวส. บริหารธุรกิจ ปฐมวัย 
๙ นางสาวศิริพรรณ  จันแรม ครูพี่เลี้ยง ปวส. ปวส. การบัญชี ปฐมวัย 

๑๐ นางสาววรลักษณ์  สุธาเนตร ครูชำนาญการ ปริญญาโท ค.ม. ประถมศึกษา คณิตศาสตร์ 
๑๑ นางสุริสา  เรืองบุตร ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย 
๑๒ นางสาวมณีวรรณ  นรินยา ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๑๓ นางสุภาพร  นาโตนด ครูชำนาญการ ปริญญาโท ค.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย 
๑๔ นางสาวปานชีวา  แสวงลาภ ครู ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๑๕ นางสาวพนิตย์นาถ รัตนวิวัลย์ ครู ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๑๖ นางสาวนิธิวรรณ  คงยิ่ง ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ 
๑๗ นางสาวศิริลักษณ์  แสงลอย พนักงานราชการ ปริญญาตรี ค.บ. การประถมศึกษา สังคมศึกษา 
๑๘ นางจรินทร์ทิพย์  ไวสูงเนิน ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ค.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย 
๑๙ นายบุญเรือน  สีลาสม ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ศษ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา 

๒๐ นางสาวอรัญญา  นามมุข ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
๒๑ นางสาวธนัญญา  อุบลบาล ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๒๒ นางสาวทักษกร  บ่อชล ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ศษ.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย 
๒๓ นางสาวแพรรัตน์ ภูมิสาขา ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ 
๒๔ นางรัศมี  สก ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ค.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย 
๒๕ นางอัจฉริยา  อะนันต์ ครู ปริญญาตรี ค.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย 
๒๖ นางสาวชมพูนุษ์  บุญทศ ครู ปริญญาตรี ศษ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสาร คอมพิวเตอร์ 
๒๗ นางสาวภิญญดา  รอดประสิทธิ์ ครู ปริญญาตรี ศศ.บ. รัฐศาสตร์ สังคมศึกษา 
๒๘ นางสาวนิจวรรณ  คำหาญ ครู ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๒๙ นางสาวสุนันท์  อาดำ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศษ.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ 
๓๐ นางสาวนุชจิรา  ชัยเนตร ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๓๑ นางสาวสุฑามาศ  เมี้ยนกลาง ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
๓๒ นางสาวเด่นนภา  สมสืบ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๓๓ นางสาวเปมิกา  นาสมโภชน์ ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๓๔ นางธนภร  ฤกษ์วิรี ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี บธ.บ. การจัดการ ภาษาไทย 
๓๕ นายอภิชาติ  โสแก้ว ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ศษ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา 

๓๖ นางสาวคนึงนิจ  รัฐวร ครู ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๓๗ นางวงศ์สิริ  เทพหนู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ศษ.ม. การประถมศึกษา คณิตศาสตร์ 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ 
ระดับ

การศึกษา 
วุฒิ สาขาวิชาเอก วิชาท่ีสอน 

๓๘ นางสาววันทนา  วรรณดี ครู ปริญญาตรี ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
๓๙ นางสาวนิสดุษา  ศิริมงคล ครู ปริญญาโท ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ 
๔๐ นายพัฒนพงษ ์บุญตา ครู ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๔๑ นางสาวทิฆัมพร อัสถิ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี กศ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๔๒ นางสาวอมรวีรา  พลเรือง ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
๔๓ นางสาวชรินทร์รัตน์  พิมพาพันธ์ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป วิทยาศาสตร์ 
๔๔ นางสาวอุมาพร  รูปเศษ ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป การงาน ฯ 
๔๕ นางสาวสุภาพร  พร้อมเพรียง ครูอัตราจ้าง ปริญญาโท กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา ภาษาไทย 
๔๖ นางสุณัญ  วัฒถากูล ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ ปวส. ปวส. การโรงแรมฯ - 
๔๗ นางพรรณศิริ  อุปละวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ค.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย 
๔๘ นางสาวผกามาศ  แสนโคตร ครู ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป วิทยาศาสตร์ 
๔๙ นางสาวไขศรี  อยู่เย็นจิตร์ ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๕๐ นางสาวชัญญภัทร อาจทวีกุล ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ค.บ. การประถมศึกษา คณิตศาสตร์ 
๕๑ นางสาวอรพินทร์  เชื้อนาค ครูชำนาญการ ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คอมพิวเตอร์ 
๕๒ นางสาวพรรษา  แก้วใหญ่ ครู ปริญญาตรี ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา นาฏศิลป์ 
๕๓ นางอัมรินทร์  กว้างปาละ ครู ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คอมพิวเตอร์ 
๕๔ นายเฉลิมวงค์  สังข์สุวรรณ ครู ปริญญาตรี ศษ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา 

๕๕ นางสาวอรทัย  สาระดี ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี กศ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๕๖ นางสาววิมลนภัทร  ชัยฤกษ์ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป สังคมศึกษา 
๕๗ นางสาวกฤติยา  สุทาวัน ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๕๘ นางสาวสุรีพร  กงเพชร ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ศษ.บ. การประถมศึกษา การงาน ฯ 
๕๙ นางสาวเปรมยุภา  คำกลม ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ศษ.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย 
๖๐ นางปิยาภรณ์  ธรรมรักษา ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ค.บ. ปฐมวัย สังคมศึกษา 
๖๑ นางสาวประภัสสร  จันทคัต ครู ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๖๒ นางสาววริฏฐา  เจียวัฒนะ ครู ปริญญาตรี ศษ.บ. การประถมศึกษา สังคมศึกษา 
๖๓ นางสุชีรา ไพสาระ ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
๖๔ นางสาวศิลาพร  มงคล ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๖๕ นางสาวธัญรส ศรีมาศ ครู ปริญญาตรี ศษ.บ. การประถมศึกษา ศิลปะ 
๖๖ นางสาวอาภาพร กมล ครู ปริญญาตรี กศ.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป วิทยาศาสตร์ 
๖๗ นางสาวจุฑามาศ สรรพวุธ ครู ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๖๘ นางสาวปทุมมา ทองมณี ครู ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๖๙ นายรพิรัตน์ เกษมสุข ครู ปริญญาตรี อ.บ. บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยี 
๗๐ นางสาวอลิญา  สินภักดี ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
๗๑ นางสาวปาริฉัตร  นราเท่ียง ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี กศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา 
๗๒ นางมณี  เงินยวง ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ค.บ. การประถมศึกษา คณิตศาสตร์ 
๗๓ นางสาวบุญสูง  มีจิต ครู ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๗๔ นางสาวชนิดาภา  เฉลิมแสน ครูชำนาญการ ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ 
๗๕ นางรุ่งฤด ีทรัพย์เพิ่ม ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท กศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๗๖ นางสาวบุศรา  ไชยมงคล ครู ปริญญาตรี ค.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย 
๗๗ นางสาวชวธร  แตงเผือก ครู ปริญญาตรี ศษ.ม. การบริหารการศึกษา การงาน ฯ 
๗๘ นางสาวอัมพร  เพชรศรี ครู ปริญญาโท ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ 
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๗๙ นางสาวศุภกร  เตชาพลาเลิศ ครู ปริญญาโท บธ.ม. ธุรกจิระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ 
๘๐ นายพิษณุพงศ์  คำมูล ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป วิทยาศาสตร์ 
๘๑ นายกิติศักดิ์  สุขวโรดม ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
๘๒ นางชลิตตา  สีเสือ ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๘๓ นางสาวศุทธินี  ช่วงมณีโชติ ครู ปริญญาตรี ศษ.บ. การสอนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
๘๔ นางสาวนุชจรินทร์  ยีรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ศษ.ม. การประเมินและการวิจัย สังคมศึกษา 
๘๕ นางสาวยุพาวรรณ  คำทา ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ 
๘๖ นางณิชชาภัทร  ชัชวาลย์ ครูชำนาญการ ปริญญาตรี ค.บ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
๘๗ นางสาวมัทนา  นิถานานนท์ ครูชำนาญการ ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ 
๘๘ นายพงษ์เทพ  ตามเมืองปัก ครู ปริญญาตรี กศ.บ. ดนตรีศกึษา-ดนตรีไทย ดนตรี 
๘๙ นางสาววัลภาภรณ์  แสนสุวรรณ ครู ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๙๐ นายพงศธร  ดีท่ัว ครู ปริญญาตรี ศษ.บ. ภาษาอังกฤษศึกษา ภาษาอังกฤษ 
๙๑ นางสาวลัดดาพร เชื้อวังคำ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
๙๒ นายวีรยุทธ  แหวนหล่อ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี กศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา 
๙๓ นางสาวสุพรรณี  งามสูงเนิน ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
๙๔ นางพัชรวีร์  ครุรัฐปิยสกุล ครูชำนาญการ ปริญญาโท ค.ม. การบริหารการศึกษา การงาน ฯ 
๙๕ นายเกรียงศักดิ์  ศรีอินทร์ ครู ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ 
๙๖ นางนีรดา  สินธ์สมุทร ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ค.ม. หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์ 
๙๗ นายณัฐภูมิ  ศรีนุกูล ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ค.ม. การบริหารการศึกษา ดนตรี 
๙๘ นางสาวดุจดาว  วรแสน ครูชำนาญการ ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๙๙ นางสาวกาญจนา  ปาคำสี ครูชำนาญการ ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

๑๐๐ นางสาวสุรินทร์  ศรีอินทร์ ครูชำนาญการ ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา สังคมศึกษา 
๑๐๑ นางสาวสาวิตรี  สีบุดศรี ครู ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๑๐๒ นางสาวรุจิรา สารพล ครู ปริญญาตรี ค.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ 
๑๐๓ นายณรงค์ รอดนิล ครู ปริญญาโท ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตร ฯ คอมพิวเตอร์ 
๑๐๔ นางสาวราตรี  ชมมิ ครู ปริญญาตรี วท.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์ ศิลปะ 
๑๐๕ นายธนวัฒน์  ภู่เทศวิเศษพงศ์ ครู ปริญญาตรี ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
๑๐๖ นางสาวญาณี  วันแอเลาะห์ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี กศ.บ. การสอนภาษาไทย ภาษาไทย 
๑๐๗ นางณภัค  สุขพินิจ ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๑๐๘ นายณภชล  ฤกษ์วิรี ครูชำนาญการ ปริญญาโท ศษ.ม. การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๑๐๙ นางวนิดา  หวังวิวัฒนา ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป วิทยาศาสตร์ 
๑๑๐ นางสาวธัญรชนก บุญส่ง ครูชำนาญการ ปริญญาตรี ศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารฯ วิทยาศาสตร์ 
๑๑๑ นางสมฤทัย  หารไชย ครู ปริญญาโท ศศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
๑๑๒ นางกฤติกา  พิมพ์พัฒน์ ครู ปริญญาตรี ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา นาฏศิลป์ 
๑๑๓ นางสาวพรรณธิพา  เรืองอักษร ครู ปริญญาตรี ศษ.ม. พลศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา 

๑๑๔ นางสาวสุชารัตน์  ชื่นฤดี ครู ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๑๑๕ นางวิภา  ภิษุณี ครู ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
๑๑๖ นางสาววรรณิดา วงชารี ครู ปริญญาตรี วท.บ. จิตวิทยา แนะแนว 
๑๑๗ นางสาวพิมพ์ลภัสปภา  ศรีมากรณ์ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาอังกฤษ 
๑๑๘ นางสาวฐิติมา  กาบแก้ว ครูชำนาญการ ปริญญาโท ค.ม. การบริหารการศึกษา คอมพิวเตอร์ 
๑๑๙ นางดวงเนตร  เรืองสระ ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท วท.ม. เกษตรศาสตร์ การงาน ฯ 
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๑๒๐ นายรัชพล  ผลพูล ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์ 
๑๒๑ นางสาววิภารัช  ลิ้มบุญเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์ 
๑๒๒ นางสาวเบญจมาศ  ขำหมื่นไวย์ ครูชำนาญการ ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๑๒๓ นายบรรเทิง  ชินวงศ์ ครูชำนาญการ ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา 

๑๒๔ นางสาวชนม์ณกานต ์ ธนัชสมวรรณ ์ ครู ปริญญาตรี กศ.บ. ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
๑๒๕ นางบุศรา  โขมพัตร ครูชำนาญการ ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๑๒๖ นางสาวสิริวรรณ  เลิศประเสริฐ ครูชำนาญการ ปริญญาโท ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา เทคโนโลยี 
๑๒๗ นางสาวธัญธิดา  โชคคณาพิทักษ์ ครูชำนาญการ ปริญญาโท ศษ.ม. วิจัยและประเมิน ภาษาอังกฤษ 
๑๒๘ นางสาวสุดารัตน์  สีน้ำเย็น ครู ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
๑๒๙ นางสาวฝันฤทัย  ฉกรรจ์ศิลป์ ครู ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๑๓๐ นางสาวกนกกาญจน์  เกิดท่ีสุด ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศศ.บ. อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว สังคมศึกษา 
๑๓๑ นางสาวณัฏฐ์ติกานต์  สุดแดน ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
๑๓๒ นายฉัตรมงคล  ปวนคำ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๑๓๓ นางสาวพอฤทัย  เกล็ดเงิน เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปริญญาตรี ศศ.บ. บริหารธุรกิจ - 
๑๓๔ นางสาวสุพัตรา  บุญชุ่ม เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปริญญาตรี ศศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารฯ - 
๑๓๕ นางสาวธิดารัตน์  บุญชุ่ม เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปริญญาตรี ศศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารฯ - 
๑๓๖ นางวาสนา  สุขขำ เจ้าหน้าท่ีธุรการ ม.๖ ม.๖ - - 
๑๓๗ นางสุวรรณี  แดงน้อย เจ้าหน้าท่ีทะเบียน ปริญญาตรี ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ - 
๑๓๘ นางสาวสิริขวัญ  เรืองสระ เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด ปริญญาตรี บธ.บ. การเงินและธนาคาร - 

 
 
 
๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๓  รวม  ๒,๕๘๘  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๖4) 
 

ระดับชั้น จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อนุบาล ๒ ๓ 37 37 74 
อนุบาล ๓ ๓ 5๑ 43 94 
รวมนักเรียนระดับอนุบาล ๖ ๘๘ ๘๐ ๑๖๘ 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 7 120 128 248 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 7 139 118 257 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๖ 138 116 254 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๖ 140 119 259 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๖ 128 131 259 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๖ 120 139 259 
รวมนักเรียนระดับประถมศึกษา ๓8 785 751 1,536 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 7 126 133 259 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 7 125 124 249 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๖ 104 94 198 
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ระดับชั้น จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

รวมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 20 355 351 706 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 3 55 46 101 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 3 61 45 106 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๒ 31 40 71 
รวมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

8 147 131 278 

รวมท้ังหมด 72 1,375 1,313 2,688 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 
     ระดับปฐมวัย 
      ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน ครบทั้ง 4 

ด้าน 
ร่างกาย 

อารมณ์ 
จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อ.1 - - - - - 
อ.2 69 70 71 71 70 
อ.3 85 91 92 91 90 
รวม 154 161 163 162 160 

168

1536

706

278

จ่านวน (คน)

ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
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ร้อยละ 92 96 97 96 95 
 
     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1)  ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  2563 
 
 ระดับประถมศึกษา 

จำนวนนักเรียน
ทั้งหมดแต่ละชั้น 

๒๔๘ ๒๕๖ ๒๕๔ ๒๕๙ ๒๕๘ ๒๕๙ ๑๕๓๔ 

  จำนวนนักเรียนที่ได้เกรด ๓ ขึ้นไป   
วิชา ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ร้อยละ 

ภาษาไทย ๒๓๕ ๒๐๗ ๒๐๗ ๑๘๕ ๑๕๙ ๑๔๒ ๗๓.๙๙ 
คณิตศาสตร์ ๒๓๒ ๑๗๔ ๒๑๖ ๑๓๘ ๒๐๖ ๒๐๙ ๗๖.๖๐ 
วิทยาศาสตร์ ๒๔๔ ๒๔๕ ๑๔๕ ๒๐๖ ๑๔๑ ๑๑๗ ๗๑.๕๘ 
สังคมศึกษาฯ ๒๓๘ ๒๓๐ ๒๔๓ ๒๓๙ ๒๐๘ ๑๙๑ ๘๗.๙๔ 
ประวัติศาสตร์ ๒๓๔ ๒๓๙ ๑๘๔ ๒๓๕ ๑๙๓ ๑๐๘ ๗๗.๗๗ 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา ๒๔๖ ๒๕๖ ๒๕๓ ๒๕๙ ๒๕๗ ๒๕๙ ๙๙.๗๔ 

ศิลปะ ๒๔๖ ๒๕๖ ๒๕๔ ๒๕๙ ๒๕๖ ๒๕๙ ๙๙.๗๔ 
การงานอาชีพ ๒๓๔ ๒๔๒ ๒๓๕ ๒๕๕ ๒๕๒ ๒๔๕ ๙๕.๓๗ 
ภาษาอังกฤษ ๒๓๔ ๒๒๑ ๑๙๕ ๒๑๗ ๒๐๐ ๑๗๖ ๘๑.๐๓ 

เฉลี่ย ๒๓๘.๑๑ ๒๓๐.๐๐ ๒๑๔.๖๗ ๒๒๑.๔๔ ๒๐๘.๐๐ ๑๘๙.๕๖ ๘๔.๘๖ 
 
 ระดับมัธยมศึกษา 

จำนวนนักเรียน
ทั้งหมดแต่ละชั้น 

๒๕๗ ๒๔๙ ๑๙๘ ๙๙ ๑๐๑ ๗๑ ๙๗๕ 

  จำนวนนักเรียนที่ได้เกรด ๓ ขึ้นไป   
วิชา ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ร้อยละ 

ภาษาไทย ๙๓ ๙๓ ๑๐๗ ๕๑ ๕๑ ๓๘ ๔๔.๔๑ 

คณิตศาสตร์ ๑๒๕ ๑๓๕ ๘๒ ๓๙ ๓๔ ๓๑ ๔๕.๗๔ 

วิทยาศาสตร์ ๑๑๙ ๑๕๐ ๙๓ ๓๔ ๔๐ ๓๐ ๔๗.๗๙ 
สังคมศึกษาฯ ๑๔๘ ๑๕๕ ๑๑๙ ๔๕ ๓๘ ๓๔ ๕๕.๒๘ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๐๔ ๒๑๒ ๑๖๘ ๙๖ ๑๐๑ ๗๐ ๘๗.๒๘ 
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ศิลปะ ๒๔๙ ๒๔๗ ๑๘๘ ๘๓ ๘๔ ๕๓ ๙๒.๗๒ 
การงานอาชีพ ๑๖๗ ๑๒๑ ๑๒๕ ๖๓ ๖๗ ๔๒ ๖๐.๐๐ 
ภาษาอังกฤษ ๑๔๗ ๑๕๗ ๘๑ ๓๖ ๓๙ ๒๕ ๔๙.๗๔ 

เฉลี่ย ๑๕๖.๕๐ ๑๕๘.๗๕ ๑๒๐.๓๘ ๕๕.๘๘ ๕๖.๗๕ ๔๐.๓๘ ๖๐.๓๗ 
 
 
2)  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  2563 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม ขึ้นไป 
ป.1 ๒๔๘ ๑๕ ๓๖ ๖๙ ๑๒๘ ๑๙๗ ๗๙.๔๔ 
ป.2 ๒๕๖ ๐ ๙ ๙ ๒๓๘ ๒๔๗ ๙๖.๔๘ 
ป.3 ๒๕๔ ๙ ๓๐ ๗๗ ๑๓๘ ๒๑๕ ๘๔.๖๕ 
ป.4 ๒๕๙ ๖ ๑๔ ๖๔ ๑๗๕ ๒๓๙ ๙๒.๒๘ 
ป.5 ๒๕๘ ๐ ๑๗ ๗๑ ๑๗๐ ๒๔๑ ๙๓.๔๑ 
ป.6 ๒๕๙ ๐ ๒๔ ๖๔ ๑๗๑ ๒๓๕ ๙๐.๗๓ 
ม.1 ๒๕๗ ๑๗ ๓๔ ๑๗๙ ๒๗ ๒๐๖ ๘๐.๑๖ 
ม.2 ๒๔๙ ๐ ๖๑ ๑๐๙ ๗๙ ๑๘๘ ๗๕.๕๐ 
ม.3 ๑๙๘ ๐ ๐ ๔๗ ๑๕๑ ๑๙๘ ๑๐๐.๐๐ 
ม.4 ๙๙ ๐ ๐ ๐ ๙๙ ๙๙ ๑๐๐.๐๐ 
ม.5 ๑๐๑ ๐ ๐ ๐ ๑๐๑ ๑๐๑ ๑๐๐.๐๐ 
ม.6 ๗๑ ๐ ๐ ๒๔ ๔๗ ๗๑ ๑๐๐.๐๐ 
รวม ๒๕๐๙ ๐ ๒๒๕ ๗๑๓ ๑๕๒๔ ๒๒๓๗ ๘๙.๑๖ 

 

 
3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  2563 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม ขึ้นไป 
ป.1 ๒๔๘ 0 4 116 128 244 ๙๘.๓๙ 
ป.2 ๒๕๖ 0 0 0 256 256 ๑๐๐.๐๐ 
ป.3 ๒๕๔ 0 0 36 218 254 ๑๐๐.๐๐ 
ป.4 ๒๕๙ 0 6 59 194 253 ๙๗.๖๘ 
ป.5 ๒๕๘ 0 16 39 203 242 ๙๓.๘๐ 
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ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม ขึ้นไป 
ป.6 ๒๕๙ 0 0 70 189 259 ๑๐๐.๐๐ 
ม.1 ๒๕๗ 0 8 50 200 250 ๙๗.๒๘ 
ม.2 ๒๔๙ 0 8 93 148 241 ๙๖.๗๙ 
ม.3 ๑๙๘ 0 0 0 198 198 ๑๐๐.๐๐ 
ม.๔ ๙๙ 0 0 0 99 99 ๑๐๐.๐๐ 
ม.๕ ๑๐๑ 0 0 0 101 101 ๑๐๐.๐๐ 
ม.๖ ๗๑ 0 0 27 44 71 ๑๐๐.๐๐ 
รวม ๒๕๐๙ 0 42 490 1978 2468 ๙๘.๓๗ 

 
4)  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะ
สำคัญ 

จำนวน ผลการประเมิน 
ระดับ
ผ่าน ร้อยละ 

นักเรียน ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม ขึ้นไป 
การสื่อสาร 259 0 6 35 218 259 100.00 
การคิด 259 0 39 123 97 259 100.00 
แก้ปัญหา 269 20 40 113 96 249 92.57 
ทักษะชีวิต 259 2 11 46 200 257 99.23 
ใช้เทคโนโลยี 259 0 18 63 178 259 100.00 

เฉลี่ย 261 4.4 22.8 76 157.8 256.6 98.36 
 

5)  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะ
สำคัญ 

จำนวน ผลการประเมิน 
ระดับ
ผ่าน ร้อยละ 

นักเรียน ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม ขึ้นไป 
การสื่อสาร 198 0 0 47 151 198 100.00 
การคิด 198 0 0 77 121 198 100.00 
แก้ปัญหา 198 0 0 77 121 198 100.00 
ทักษะชีวิต 198 0 0 0 198 198 100.00 
ใช้เทคโนโลยี 198 0 0 62 136 198 100.00 

เฉลี่ย 198 0 0 52.6 145.4 198 100.00 
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๖)  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะ
สำคัญ 

จำนวน ผลการประเมิน 
ระดับ
ผ่าน ร้อยละ 

นักเรียน ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม ขึ้นไป 
การสื่อสาร 71 0 0 11 60 71 100.00 
การคิด 71 0 0 24 47 71 100.00 
แก้ปัญหา 71 0 0 21 50 71 100.00 
ทักษะชีวิต 71 0 0 11 60 71 100.00 
ใช้เทคโนโลยี 71 0 0 0 71 71 100.00 

เฉลี่ย 71 0 0 13.4 57.6 71 100.00 
 

1.5 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
       1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 
2563 

ด้าน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

ของโรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของระดับเขตพื้นที่ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของระดับประเทศ 

ด้านคณิตศาสตร์ ๔๐.๑๕ ๓๘.๒๙ ๔๐.๔๗ 
ด้านภาษาไทย ๔๔.๖๑ ๔๖.๖๘ ๔๗.๔๖ 
เฉลี่ยทั้ง ๒ ด้าน ๔๒.๓๘ ๔๒.๔๙ ๔๓.๙๗ 

 

2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ปีการศึกษา 2562- 2563 

ความสามารถ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ร้อยละผลต่าง 
ด้านคณิตศาสตร์ 47.77 ๔๐.๑๕ -๗.๖๒ 
ด้านภาษาไทย ๕๐.๙๑ ๔๔.๖๑ -๖.๓๐ 
รวมทั้ง ๒ ด้าน ๔๙.๓๔ ๔๒.๓๘ -๖.๙๖ 
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1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖3 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 62.22 33.28 40.66 57.97 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 59.08 29.29 38.84 44.56 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. 54.96 28.59 37.64 38.87 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 56.2 29.99 38.78 43.55 

 
 

2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
๒๕๖1-๒๕๖3 

รายวิชา 
ปี กศ. 
๒๕๖1 

ปี กศ. 
๒๕๖2 

ผลต่าง 
๒๕๖1-
๒๕๖2 

ปี กศ. 
๒๕๖3 

ผลต่าง 
 ๒๕๖2- 
๒๕๖3 

ภาษาไทย ๕๘.๑๑ ๕๑.๖๖ -๖.๔๕ 62.22 ๑๐.๕๖ 

ภาษาอังกฤษ ๔๕.๕๓ ๔๔.๓๙ -๑.๑๔ 57.97 ๑๓.๕๘ 

คณิตศาสตร ์ ๓๘.๕๗ ๓๗.๕๔ -๑.๐๓ 33.28 -๔.๒๖ 

วิทยาศาสตร์ ๓๗.๖๖ ๓๙.๗๑ ๒.๐๕ 40.66 ๐.๙๕ 

รวมเฉลี่ย ๔๔.๙๗ ๔๓.๓๓ -๑.๖๔ ๔๘.๕๓ ๕.๒๑ 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖3 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 56.92 31.02 30.47 47.45 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 51.28 21.96 28.07 33.49 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. 55.18 25.82 30.17 34.14 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 

 

2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
๒๕๖1-๒๕๖3 

รายวิชา 
ปี กศ. 
๒๕๖1 

ปี กศ. 
๒๕๖2 

ผลต่าง 
๒๕61-
๒๕๖2 

ปี กศ. 
๒๕๖3 

ผลต่าง 
๒๕๖2-
๒๕๖3 

ภาษาไทย ๕๗.๑๗ ๕๘.๙๘ ๑.๘๑ 56.92 -๒.๐๖ 

ภาษาอังกฤษ ๓๒.๑๑ ๓๖.๙๙ ๔.๘๘ 47.45 ๑๐.๔๖ 

คณิตศาสตร ์ ๒๙.๙๐ ๒๘.๑๗ -๑.๗๓ 31.02 ๒.๘๕ 

วิทยาศาสตร์ ๓๖.๔๙ ๒๙.๗๑ -๖.๗๘ 30.47 ๐.๗๖ 

รวมเฉลี่ย ๓๘.๙๒ ๓๘.๔๖ -๐.๔๖ ๔๑.๔๗ ๓.๐๐ 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖3 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 36.26 21.83 30.21 26.43 33.11 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 32.71 20.44 28.06 24.92 31.81 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. 45.22 26.33 33.04 29.73 36.32 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 44.36 26.04 32.68 29.94 35.93 

 
2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 

๒๕๖1-๒๕๖3 

รายวิชา 
ปี กศ. 
๒๕๖1 

ปี กศ. 
๒๕๖2 

ผลต่าง 
๒๕61-
๒๕๖2 

ปี กศ. 
๒๕๖3 

ผลต่าง 
๒๕๖2-
๒๕๖3 

ภาษาไทย ๔๔.๑๔ ๓๗.๗๕ -๖.๓๙ 36.26 -๑.๔๙ 

สังคมศึกษา ๓๓.๔๑ ๓๔.๑๔ ๐.๗๓ 33.11 -๑.๐๓ 

ภาษาอังกฤษ ๒๙.๘๙ ๒๗.๕๓ -๒.๓๖ 26.43 -๑.๑๐ 

คณิตศาสตร ์ ๒๓.๘๘ ๑๙.๖๙ -๔.๑๙ 21.83 ๒.๑๔ 

วิทยาศาสตร์ ๒๘.๕๒ ๒๙.๒๐ ๐.๖๘ 30.21 ๑.๐๑ 

รวมเฉลี่ย ๓๑.๙๗ ๒๙.๖๖ -๒.๓๑ ๒๙.๕๗ -๐.๐๙ 
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โครงสร้างหลักสูตรระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 
 โรงเรียนวัดเขียนเขต จัดสอนตามหลักสูตร การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551  
สำหรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช   2551   โรงเรียนได้
จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรโรงเรียนวัดเขียนเขต ระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนปกติ) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา (ปกติ) 
ป.1 ป.2 ป.3 

ภาษาไทย 160 160 160 
คณิตศาสตร ์ 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 100 100 100 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

- ประวัติศาสตร ์
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนิน

ชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร ์
- ภูมิศาสตร ์

120 
40 

 
 

80 

120 
40 

 
 

80 

120 
40 

 
 

80 

สุขศึกษา และพลศึกษา 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 
การงานอาชีพ 20 20 20 
ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 840 840 840 
ภาษาไทย 80 80 80 
คณิตศาสตร ์ 40 40 40 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ 80 80 80 
รายวิชาเพ่ิมเติม 240 240 240 
 - กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
 - กิจกรรมนักเรยีน 
    - ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด 
    - ชมรม/ชุมนุม 
    - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์

40 
30 
10 

40 
30 
10 

40 
30 
10 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 ชั่วโมง 

* กิจกรรมป้องกันการทุจริต บูรณาการกับกิจกรรมแนะแนว 
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โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนวัดเขียนเขต  (ห้องเรียนปกติ ป.4-6) 
 

* กิจกรรมป้องกันการทุจริต บูรณาการกับกิจกรรมแนะแนว 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา (ปกติ) 
ป.4 ป.5 ป.6 

ภาษาไทย 160 160 160 
คณิตศาสตร ์ 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 120 120 120 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ประวัติศาสตร ์
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต

ในสังคม 
- เศรษฐศาสตร ์
- ภูมิศาสตร ์

120 
40 

 
 

80 

120 
40 

 
 

80 

120 
40 

 
 

80 

สุขศึกษา และพลศึกษา 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 
การงานอาชีพ 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ 80 80 80 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 840 840 840 
ภาษาไทย 40 40 40 
คณิตสาสตร ์ 40 40 40 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 40 40 40 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี - - 80 
ภาษาต่างประเทศ 80 80 80 
การศึกษาเพื่อเรยีนรู ้ 40 40 40 
รายวิชาเพ่ิมเติม 240 240 240 
 - กิจกรรมแนะแนว/สวดมนต ์ 40 40 40 
 - กิจกรรมนักเรยีน 
    - ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด 
    -  ชมรม/ชุมนุม 
    - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์

40 
30 
10 

40 
30 
10 

40 
30 
10 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 ชั่วโมง 
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โครงสร้างเวลาเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP & MEP ป.1-3  โรงเรียนวัดเขียนเขต 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา (IEP & MEP) 
ป.1 ป.2 ป.3 

ภาษาไทย 160 160 160 
คณิตศาสตร ์ 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 100 100 100 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

- ประวัติศาสตร ์
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต

ในสังคม 
- เศรษฐศาสตร ์
- ภูมิศาสตร ์

120 
40 

 
 

80 

120 
40 

 
 

80 

120 
40 

 
 

80 

สุขศึกษาและ พลศึกษา 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 
การงานอาชีพ 20 20 20 
ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 840 840 840 
ภาษาไทย 40 40 40 
คณิตศาสตร ์ 40 40 40 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 40 40 40 

ภาษาต่างประเทศ 
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- หลักภาษาอังกฤษ 

120 
80 
40 

120 
80 
40 

120 
80 
40 

รายวิชาเพ่ิมเติม 240 240 240 
 - กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 

 - กิจกรรมนักเรยีน 
    - ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด 
    - ชมรม/ชุมนุม 

40 
30 

40 
30 

40 
30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 ชั่วโมง 

 
 * กิจกรรมป้องกันการทุจริต บูรณาการกับกิจกรรมแนะแนว 
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โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนวัดเขียนเขต  (ห้องเรียนพิเศษ IEP & MEP ป.4-6) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา (IEP & MEP) 
ป.4 ป.5 ป.6 

ภาษาไทย 160  160  160  
คณิตศาสตร ์ 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

- ประวัติศาสตร ์
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต

ในสังคม 
- เศรษฐศาสตร ์
- ภูมิศาสตร ์

120 
40 

 
 

80 

120 
40 

 
 

80 

120 
40 

 
 

80 

สุขศึกษา และ พลศึกษา 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 
การงานอาชีพ 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ 80 80 80 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 840 840 840 
คณิตศาสตร ์ 40 40 40 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ 

- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- หลักภาษาอังกฤษ 

120 
80 
40 

120 
80 
40 

120 
80 
40 

การศึกษาเพื่อเรยีนรู ้ 40 40 40 
รายวิชาเพ่ิมเติม 240 240 240 
 - กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
 - กิจกรรมนักเรยีน 
    - ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด 
    -  ชมรม/ชุมนุม 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 ชั่วโมง 

 
 * กิจกรรมป้องกันการทุจริต บูรณาการกับกิจกรรมแนะแนว 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ (หอ้งเรียนปกติ) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 

ม.1 ม.2 ม.3 
ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

วิทยาศาสตร ์
- วิทยาศาสตร ์
- เทคโนโลย ี

160 (4 นก.) 
120 (3 นก.) 
40 (1 นก.) 

160 (4 นก.) 
120 (3 นก.) 
40 (1 นก.) 

160 (3 นก.) 
120 (3 นก.) 
40 (1 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ประวัติศาสตร ์
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร ์
- ภูมิศาสตร ์

160 (4 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
120 (3 นก.) 

160 (4 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
120 (3 นก.) 

160 (4 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
120 (3 นก.) 

สุขศึกษา และพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
การงานอาชีพ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

วิทยาศาสตร ์
- วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 
- คอมพิวเตอร ์

120 (3 นก.) 
40 (1 นก.) 
80 (2 นก.) 

80 (2 นก.) 
- 

80 (2 นก.) 

120 (3 นก.) 
40 (1 นก.) 
80 (2 นก.) 

การงานอาชีพเพิ่มเติม 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
หลักภาษาอังกฤษ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ / การสื่อสารและการ
นำเสนอ 

- 80 (2 นก.) - 

กิจกรรมซ่อมเสริม 80  40 120  
รายวิชาเพ่ิมเติม 360 (9 นก.) 360 (9 นก.) 400 (10 นก.) 
กิจกรรมแนะแนว 36 36 36 
กิจกรรมนักเรียน         

- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
     - กิจกรรมชุมนุม 

36 
30 

36 
30 

36 
30 

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ / IS3 18 18 18 
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,360 ชั่วโมง 1,360 ชั่วโมง 1,400 ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวัดเขียนเขตระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น (ห้องเรียนพิเศษ IEP&MEP)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 

ม.1 ม.2 ม.3 
ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
วิทยาศาสตร ์

- วิทยาศาสตร ์
- เทคโนโลย ี

160 (4 นก.) 
120 (3 นก.) 
40 (1 นก.) 

160 (4 นก.) 
120 (3 นก.) 
40 (1 นก.) 

160 (4 นก.) 
120 (3 นก.) 
40 (1 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ประวัติศาสตร ์
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร ์
- ภูมิศาสตร ์

160 (4 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
120 (3 นก.) 

160 (4 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
120 (3 นก.) 

160 (4 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
120 (3 นก.) 

สุขศึกษา และพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
การงานอาชีพ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
คอมพิวเตอร ์ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
การงานอาชีพเพิ่มเติม 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 

- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- หลักภาษาอังกฤษ 

120 (3 นก.) 
80 (2 นก.) 
40 (1 นก.) 

80 (2 นก.) 
40 (1 นก.) 
40 (1 นก.) 

120 (3 นก.) 
80 (2 นก.) 
40 (1 นก.) 

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ / การสื่อสารและการ
นำเสนอ 

- 80 (2 นก.) - 

กิจกรรมซ่อมเสริม 40  40  120  

- รายวิชาเพ่ิมเติม 360 (9 นก.) 400 (10 นก.) 440 (11 นก.) 
- กิจกรรมแนะแนว 36 36 36 
- กิจกรรมนักเรียน         

- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
- กิจกรรมชุมนุม 

36 
30 

36 
30 

36 
30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ / IS3 18 18 18 
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,360 ชั่วโมง 1,400 ชั่วโมง 1,440 ชั่วโมง 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนวัดเขียนเขตระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ห้องเรียนพิเศษ MSP) 
 

 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 

ม.1 ม.2 ม.3 
ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
วิทยาศาสตร ์

- วิทยาศาสตร ์
- เทคโนโลย ี

160 (4 นก.) 
120 (3 นก.) 
40 (1 นก.) 

160 (4 นก.) 
120 (3 นก.) 
40 (1 นก.) 

120 (3 นก.) 
120 (3 นก.) 
40 (1 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ประวัติศาสตร ์
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร ์
- ภูมิศาสตร ์

160 (4 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
120 (3 นก.) 

160 (4 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
120 (3 นก.) 

160 (4 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
120 (3 นก.) 

สุขศึกษา และพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
การงานอาชีพ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 

คณิตศาสตร ์
- คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
- คณิตเพิม่พูนประสบการณ ์

120 (3 นก.) 
80 (2 นก.) 
40 (1 นก.) 

120 (3 นก.) 
80 (2 นก.) 
40 (1 นก.) 

120 (3 นก.) 
80 (2 นก.) 
40 (1 นก.) 

วิทยาศาสตร ์
- วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 
- คอมพิวเตอร ์
 -     โครงงาน 

160 (4 นก.) 
40 (1 นก.) 
80 (2 นก.) 
40 (1 นก.) 

80 (2 นก.) 
40 (1 นก.) 

- 
40 (1 นก.) 

160 (4 นก.) 
40 (1 นก.) 
80 (2 นก.) 
40 (1 นก.) 

การงานอาชีพเพิ่มเติม 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
การศึกษาค้นคว้าเพื่อการเรยีนรู้ / การสื่อสารและการนำเสนอ - 80 (2 นก.) - 
กิจกรรมซ่อมเสริม 40  40  80  
รายวิชาเพ่ิมเติม 360 (9 นก.) 360 (9 นก.) 400 (10 นก.) 
- กิจกรรมแนะแนว 36 36 36 
- กิจกรรมนักเรียน         

- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
- กิจกรรมชุมนุม 

36 
30 

36 
30 

36 
30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ / IS3 18 18 18 
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,360 ชั่วโมง 1,360 ชั่วโมง 1,400 ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวัดเขียนเขตระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย (แผนคณิต-อังกฤษ) 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม ม.4 ม.5 ม.6 
ภาษาไทย 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
- วิทยาศาสตร ์
- เทคโนโลย ี

120 (3 นก.) 
80 (2 นก.) 
40 (1 นก.) 

120 (3 นก.) 
80 (2 นก.) 
40 (1 นก.) 

- 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ประวัติศาสตร ์
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร ์
- ภูมิศาสตร ์

120 (3 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
80 (2 นก.) 

120 (3 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
80 (2 นก.) 

80 (2 นก.) 
 
 

80 (2 นก.) 

สุขศึกษา และพลศึกษา 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
ศิลปะ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
การงานอาชีพ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 600 (15 นก.) 600 (15 นก.) 520 (13 นก.) 
ภาษาไทย 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

- วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 
- คอมพิวเตอร ์

80 (2 นก.) 
40 (1 นก.) 
40 (1 นก.) 

80 (2 นก.) 
40 (1 นก.) 
40 (1 นก.) 

200 (5 นก.) 
120 (3 นก.) 
80 (2 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - 80 (1 นก.) 
สุขศึกษาและพละศึกษา 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
ดนตร ี 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
การงานอาชีพ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 

- ภาษาอังกฤษ 
- ภาษาจีน 

200 (5 นก.) 
120 (3 นก.) 
80 (2 นก.) 

200 (5 นก.) 
120 (3 นก.) 
80 (2 นก.) 

200 (5 นก.) 
120 (3 นก.) 
80 (2 นก.) 

การศึกษาค้นคว้าเพื่อการเรยีนรู้ / การสื่อสารและการนำเสนอ - 80 (2 นก.) - 
รายวิชาเพ่ิมเติม 600 (15 นก.) 680 (17 นก.) 720 (18 นก.)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม ม.4 ม.5 ม.6 
- กิจกรรมแนะแนว 36 36 36 
- กิจกรรมนักเรียน         

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ/รักษาดินแดน 
- กิจกรรมชุมนุม 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ / IS3 24 24 24 
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 4,000  ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวัดเขียนเขตระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย แผนวิทย์ – คณิต (MOU)   
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม ม.4 ม.5 ม.6 
ภาษาไทย 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

- วิทยาศาสตร ์
- เทคโนโลย ี

40 (1 นก.) 
- 

40 (1 นก.) 

40 (1 นก.) 
- 

40 (1 นก.) 

160 (4 นก.) 
160 (4 นก.) 

- 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

- ประวัติศาสตร ์
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร ์
- ภูมิศาสตร ์

120 (3 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
80 (2 นก.) 

120 (3 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
80 (2 นก.) 

80 (2 นก.) 
 
 

80 (2 นก.) 

สุขศึกษา และพลศึกษา 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
ศิลปะ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
การงานอาชีพ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 520 (13 นก.) 520 (13 นก.) 
600 (15 

นก.) 

คณิตศาสตร ์
- คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
- แคลคูลสั 

120 (3 นก.) 
120 (3 นก.) 

- 

120 (3 นก.) 
120 (3 นก.) 

- 

200 (5 นก.) 
120 (3 นก.) 
80 (2 นก.) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
- ฟิสิกส ์
- เคม ี
- ชีววิทยา 
- โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 
- คอมพิวเตอร ์
- รายวิชา (MOU) 

520 (13 นก.) 
120 (3 นก.) 
120 (3 นก.) 
120 (3 นก.) 
40 (1 นก.) 
40 (1 นก.) 
80 (2 นก.) 

480 (12 นก.) 
120 (3 นก.) 
120 (3 นก.) 
120 (3 นก.) 

- 
40 (1 นก.) 
80 (2 นก.) 

400 (10 นก.) 
80 (2 นก.) 
80 (2 นก.) 
80 (2 นก.) 
40 (1 นก.) 
80 (2 นก.) 
40 (1 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
สุขศึกษาและพละศึกษา 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
การค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS - 80 (2 นก.) - 

รายวิชาเพ่ิมเติม 720 (18 นก.) 760 (19 นก.) 
680 (17 

นก.) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม ม.4 ม.5 ม.6 
- กิจกรรมแนะแนว 36 36 36 
- กิจกรรมนักเรียน         

- กิจกรรมลูกเสือ/รักษาดินแดน 
- กิจกรรมชุมนุม 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ / IS3 24 24 24 
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 4,160 ชั่วโมง 
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• จำนวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนระดับประถมศึกษา เรียนทั้งปีไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง และ

ระดับมัธยมศึกษาไม่น้อยกว่า 1,200   ชั่วโมง  
• ห้องเรียนพิเศษเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ  คือ ตามลำดับดังนี้  

1. ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
(MEP : Mini English Program) ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 

2. ห้องเรียนเสริมอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษ ( IEP : Intensive English Program) 
ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 

3. ห้องเรียนเสริมอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (MSP : Math and 
Sciences Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

4. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยี (MOU) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
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ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร ครูผู้สอนและนักเรียน  ในรอบปี ๒๕๖3 

๑) ประเภทผู้บริหารและครูผู้สอน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้บริหาร 

๑ 
ว่าท่ีร้อยตรี 
อรรถสิทธิ์  เนตรทิพวัลย์ 
 

ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น "ผู้บริหารสถานศึกษาดเีด่น" 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ประจำปี ๒๕๖๑ 
เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๒ 

สพป.ปทุมธานี 
เขต ๒ 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความมุ่งมัน่ เสียสละ ในการบริหารจัดการ
พัฒนาและยกระดับผมสัมฤทธ์ิทางการเรียน ส่งผลใหผ้ลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) รวมทุกวิชา มีคะแนนค่าเฉลีย่สูงกว่า
ระดับประเทศ  ระดับช้ันประถมศกึษาปีท่ี ๖   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพป.ปทุมธานี 
เขต ๒ 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความมุ่งมัน่ เสียสละ ในการบริหารจัดการ
พัฒนาและยกระดับผมสัมฤทธ์ิทางการเรียน ส่งผลใหผ้ลการ
ทดสอบระดับชาติ(O-NET) รวมทกุวิชา มีคะแนนค่าเฉลีย่สูงกว่า
ระดับประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพป.ปทุมธานี 
เขต ๒ 

สามารถดำรงมาตรฐานโรงเรียนสง่เสริมสุขภาพระดับทองอย่าง
ต่อเนื่อง  เป็นสมัยที่ 3 

กระทรวง
สาธารณสุข 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑ นางสาวสิริพร      เอี่ยมสำล ี
ครูผูฝ้ึกซ้อมนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษารางวัลเหรียญเงิน 
ประเภทคัดลายมือ การแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ป๒ี๕๖๓  

สพป.ปทุมธานี 
เขต ๒ 

๒ นางสาวสุนิษฐา    พาขุนทด 
ครูผูฝ้ึกซ้อมนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา รางวัลเหรียญทอง 
ประเภทคัดลายมือ การแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ป๒ี๕๖๓  

สพป.ปทุมธานี 
เขต ๒ 

๓ นางสาวสุดารัตน์   สีน้ำเย็น 
ครูผูฝ้ึกซ้อมนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
๑ เหรยีญทองประเภทคัดลายมือ การแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่อง
ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี๒๕๖๓  

สพป.ปทุมธานี 
เขต ๒ 

๔ นางอัจฉริยา   อะนันต ์
ครูผูฝ้ึกซ้อมนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา รางวัลเหรียญเงิน 
ประเภทการเขียนเร่ืองจากภาพ การแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่อง
ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี๒๕๖๓  

สพป.ปทุมธานี 
เขต ๒ 

๕ นางสาวอลิญา     สินภักด ี
ครูผูฝ้ึกซ้อมนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา รางวัลเหรียญทอง 
ประเภทการเขียนเร่ืองจากภาพ การแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่อง
ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี๒๕๖๓  

สพป.ปทุมธานี 
เขต ๒ 
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๖ นางสาวญาณี    วันแอเลาะห ์
ครูผูฝ้ึกซ้อมนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
๒ เหรยีญทอง ประเภทการเขียนเรียงความ การแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแหง่ชาติ ปี๒๕๖๓  

สพป.ปทุมธานี 
เขต ๒ 

๗ นายกิติศักดิ์  สุขวโรดม 
ครูผูฝ้ึกซ้อมนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ 
เหรียญทอง ประเภทการเขียนเรียงความ การแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแหง่ชาติ ปี๒๕๖๓  

สพป.ปทุมธานี 
เขต ๒ 

๘ นางสาวญาณี    วันแอเลาะห ์
ครูผูฝ้ึกซ้อมนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ 
เหรียญทอง ประเภทการแต่งคำประพันธ์ การแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแหง่ชาติ ปี๒๕๖๓  

สพป.ปทุมธานี 
เขต ๒ 

๙ นางสุริสา    เรืองบุตร 
ครูผูฝ้ึกซ้อมนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
๑ เหรยีญทอง ประเภทการแต่งคำประพันธ์ การแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแหง่ชาติ ปี๒๕๖๓  

สพป.ปทุมธานี 
เขต ๒ 

๑๐ นางสุริสา    เรืองบุตร 
รางวัลเข้าร่วม ประเภทการแต่งคำประพันธ์ การแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแหง่ชาติ ปี๒๕๖๓  

สพป.ปทุมธานี 
เขต ๒ 

๑๑ นางสาวญาณี    วันแอเลาะห ์
รางวัลเหรียญเงิน ประเภทการแต่งคำประพันธ์ การแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแหง่ชาติ ปี๒๕๖๓  

สพป.ปทุมธานี 
เขต ๒ 

๑๑ นางสาวอมรวีรา พลเรือง 
ครูผูฝ้ึกซ้อมนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ เหรยีญทอง ประเภทอาขยานทำนองเสนาะ การแข่งขัน
ทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี๒๕๖๓  

สพป.ปทุมธานี 
เขต ๒ 

๑๒ นางสุชีรา     ไพสาระ 
ครูผูฝ้ึกซ้อมนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา รางวัลเหรียญทอง 
ประเภทอาขยานทำนองเสนาะการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องใน
วันภาษาไทยแห่งชาติ ป๒ี๕๖๓  

สพป.ปทุมธานี 
เขต ๒ 

๑๓ นางณิชชาภัทร  ชัชวาลย์ 
ครูผูฝ้ึกซ้อมนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
๑ เหรยีญทอง ประเภทอาขยานทำนองเสนาะ การแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแหง่ชาติ ปี๒๕๖๓  

สพป.ปทุมธานี 
เขต ๒ 

๑๔ นางณิชชาภัทร  ชัชวาลย์ 
ครูผูฝ้ึกซ้อมนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ 
เหรียญทอง ประเภทอาขยานทำนองเสนาะการแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแหง่ชาติ ปี๒๕๖๓  

สพป.ปทุมธานี 
เขต ๒ 

๑๕ นายพงษ์เทพ ตามเมืองปัก 
การประกวดนาฏศลิป์ ดนตรี คีตศลิป์ไทยระดับชาติ ครั้งท่ี5 
รายการเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ 

สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป ์

๑๖ นายพงษ์เทพ ตามเมืองปัก 
ประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ประจำปีพุทธศักราช 2563 
รายการซอด้วง ระดับประถมศึกษา 

มูลนิธิศร  
ศิลปบรรเลง 

๑๗ นายพงษ์เทพ ตามเมืองปัก 
ประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ประจำปีพุทธศักราช 2563 
รายการซออู้ ระดับประถมศึกษา 

มูลนิธิศร  
ศิลปบรรเลง 

๑๘ นายพงษ์เทพ ตามเมืองปัก 
ประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ประจำปีพุทธศักราช 2563 
รายการขลุ่ยเพียงออ ระดับประถมศึกษา 

มูลนิธิศร  
ศิลปบรรเลง 

๑๙ นายพงษ์เทพ ตามเมืองปัก 
ประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ประจำปีพุทธศักราช 2563 
รายการขมิ 7 หย่อง ระดับประถมศึกษา 

มูลนิธิศร  
ศิลปบรรเลง 
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๒๐ นายพงษ์เทพ ตามเมืองปัก 
ประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ประจำปีพุทธศักราช 2563 
รายการระนาดเอก ระดับประถมศึกษา 

มูลนิธิศร  
ศิลปบรรเลง 

๒๑ นายพงษ์เทพ ตามเมืองปัก 
ประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ประจำปีพุทธศักราช 2563 
รายการขมิ 7 หย่อง ระดับมัธยมศึกษา 

มูลนิธิศร  
ศิลปบรรเลง 

๒๒ นางสาวคนึงนิจ  รัฐวร 

ครูผูฝ้ึกซ้อมการแข่งขันร้องเพลง (Singing Contest) ระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (ตัวแทน) การแข่งขัน
ทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP ภาคกลางโซน D ประจำปี
การศึกษา 2563 

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
โซน D 

๒๓ นางสาวปานชีวา  แสวงลาภ 

ครูผูฝ้ึกซ้อมการแข่งขันพูดภาษาองักฤษ (Speech Contest) ระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น รางวัลเหรยีญทอง การแข่งขันทักษะวิชาการ
ภาษาอังกฤษ EP/MEP ภาคกลางโซน D ประจำปีการศึกษา 
2563 

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
โซน D 

๒๔ นางสาวนิจวรรณ  คำหาญ 

ครูผูฝ้ึกซ้อมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling Contest) ระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น รางวัลเหรยีญทอง การแข่งขันทักษะวิชาการ
ภาษาอังกฤษ EP/MEP ภาคกลางโซน D ประจำปีการศึกษา 
2563 

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
โซน D 

๒๕ นายพัฒนพงษ ์บุญตา 

ครูผูฝ้ึกซ้อมการแข่งขันสะกดคำ (Spelling Bee) ระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น รางวัลเหรยีญทอง การแข่งขันทักษะวิชาการ
ภาษาอังกฤษ EP/MEP ภาคกลางโซน D ประจำปีการศึกษา 
2563 

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
โซน D 

๒๖ นางสาวบุญสูง  มีจติ 

ครูผูฝ้ึกซ้อมการแข่งขันแข่งขันละครสั้น (Skit  Copetition) ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย รางวัลรองชนะเลิศระดับที่ 1 (ตัวแทน) 
การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP ภาคกลางโซน D 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
โซน D 

๒๗ 
นางสาวสาวิตรี  สีบุดศร ี
นางสาวมัทนา  นิถานานนท ์

ครูผูฝ้ึกซ้อมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์  (Speech Contest) ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะ
วิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP ภาคกลางโซน D ประจำปี
การศึกษา 2563 

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
โซน D 

๒๘ นางสาวกฤติยา  สุทาวัน 

ครูผูฝ้ึกซ้อมการแข่งขันเล่านิทาน  (Story Telling Contest)  
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย รางวัลเหรยีญทอง การแข่งขันทักษะ
วิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP ภาคกลางโซน D ประจำปี
การศึกษา 2563 

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
โซน D 

๒๙ นายณัฐภมูิ  ศรีนุกูล 

ครูผูฝ้ึกซ้อมการแข่งขันการแข่งขันร้องเพลง (Singing Contest) 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย รางวัลเหรยีญทอง การแข่งขันทักษะ
วิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP ภาคกลางโซน D ประจำปี
การศึกษา 2563 

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
โซน D 
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๓๐ นางสาวอัมพร  เพชรศร ี

ครูผูฝ้ึกซ้อมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ (Mathematics 
Project) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย รางวัลเหรยีญทอง การ
แข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP ภาคกลางโซน D 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
โซน D 

๓๑ นางสาวผกามาศ  แสนโคตร 

ครูผูฝ้ึกซ้อมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project)
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย รางวัลเหรยีญทอง การแข่งขันทักษะ
วิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP ภาคกลางโซน D ประจำปี
การศึกษา 2563 

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
โซน D 

๓๒ 
นางสาวสาวิตรี  สีบุดศร ี
นางสาวมัทนา  นิถานานนท ์

ครูผูฝ้ึกซ้อมการแข่งขันสะกดคำ (Spelling Bee) ระดับประถม 
ศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP 
ภาคกลางโซน D ประจำปีการศึกษา 2563 

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
โซน D 

๓๓ นางอมัรินทร์  กว้างปาละ 

ครูผูฝ้ึกซ้อมการแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะวิชาการ
ภาษาอังกฤษ EP/MEP ภาคกลางโซน D ประจำปีการศึกษา 
2563 

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
โซน D 

๓๔ 
นางสาวสาวิตรี  สีบุดศร ี
นางสาวมัทนา  นิถานานนท ์

ครูผูฝ้ึกซ้อมการแข่งขันละครสั้น (Skit  Copetition) ระดับ
มัธยมศึกษา รางวัลเหรยีญทองรองชนะเลิศระดับที่ 2  (ตัวแทน) 
การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP ภาคกลางโซน D 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
โซน D 

๓๕ 
นางสาวสาวิตรี  สีบุดศร ี
นางสาวมัทนา  นิถานานนท ์

ครูผูฝ้ึกซ้อมการแข่งขันเล่านิทาน  (Story Telling Contest)  
ระดับมัธยมศึกษา รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาการ
ภาษาอังกฤษ EP/MEP ภาคกลางโซน D ประจำปีการศึกษา 
2563 

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
โซน D 

๓๖ นายพงศธร  ดีทั่ว 

ครูผูฝ้ึกซ้อมการแข่งขันการแข่งขันร้องเพลง (Singing Contest) 
ระดับมัธยมศึกษา รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาการ
ภาษาอังกฤษ EP/MEP ภาคกลางโซน D ประจำปีการศึกษา 
2563 

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
โซน D 

๓๗ 
นายเกรียงศักดิ์  ศรีอินทร ์
นางสาวกาญจนา  ปาคำส ี

ครูผูฝ้ึกซ้อมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ (Mathematics 
Project) ระดับมัธยมศึกษา รางวลัเหรยีญทอง การแข่งขันทักษะ
วิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP ภาคกลางโซน D ประจำปี
การศึกษา 2563 

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
โซน D 

๓๘ 
นางสาวสาวิตรี  สีบุดศร ี
นางสาวมัทนา  นิถานานนท ์

ครูผูฝ้ึกซ้อมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์  (Speech Contest) ระดับ
มัธยมศึกษา รางวัลเหรยีญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาการ

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและ
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ภาษาอังกฤษ EP/MEP ภาคกลางโซน D ประจำปีการศึกษา 
2563 

ภาคตะวันออก
โซน D 

๓๙ นางสาวพิมพ์ลภัสปภา  ศรีมา
กรณ์ 

ครูผูฝ้ึกซ้อมการแข่งขันสะกดคำ (Spelling Bee) ระดับมัธยมศึกษา 
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP 
ภาคกลางโซน D ประจำปีการศึกษา 2563 

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
โซน D 

๔๐ 
นางสาวสาวิตรี  สีบุดศร ี
นางสาวมัทนา  นิถานานนท ์

ครูผูฝ้ึกซ้อมการแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills Competition) 
ระดับมัธยมศึกษา รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาการ
ภาษาอังกฤษ EP/MEP ภาคกลางโซน D ประจำปีการศึกษา 
2563 

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
โซน D 

๔๑ 
นางสาวธัญรชนก บุญส่ง 
นางสาวรุจิรา สารพล 

ครูผูฝ้ึกซ้อมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project)
ระดับมัธยมศึกษา รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาการ
ภาษาอังกฤษ EP/MEP ภาคกลางโซน D ประจำปีการศึกษา 
2563 

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
โซน D 

 
 ๒)  ประเภทนักเรียน 
 จากการที่โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมถึงให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการโดยส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการตามระดับหน่วยงานต่างๆ ในปีการศึกษา ๒๕๖3 เพ่ือเป็นการสร้างโอกาส และ
ประสบการณ์ให้กับนักเรียน อีกทั้งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนวัดเขียนเขต  ซึ่งผลการเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการต่าง ๆ ในที่นี้ขอกล่าวถึงผลงานที่สร้างชื่อเสียงจากภายนอกโรงเรียนในระดับ
ต่าง ๆ ส่วนกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการภายในโรงเรียน  จะอยู่ในกิจกรรมวันสำคัญและ
โครงการต่างๆ ที่นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน สรุปผลได้ดังนี้ 
 
สรุปผลงานดีเด่นของนักเรียนโรงเรียนวัดเขียนเขต 
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ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๑ เด็กหญิงปราณปริยา  ไชยลังกา 
รางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้นประถมศึกษา ประเภทคัดลายมือ 
การแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี
๒๕๖๓  

สพป.ปทุมธานี 
เขต ๒ 

๒ เด็กหญิงชัญญานุช     ศรีสุข 
รางวัลเหรียญทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประเภทคัดลายมือ  
การแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี
๒๕๖๓  

สพป.ปทุมธานี 
เขต ๒ 
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๓ นางสาวปัญญาพร     บุญจันทร ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ประเภทคัดลายมือ การแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ป๒ี๕๖๓  

สพป.ปทุมธานี 
เขต ๒ 

๔ เด็กชายณฐกร          ศิริสวัสดิ ์
รางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้นประถมศึกษา ประเภทการเขียน
เร่ืองจากภาพ การแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ป๒ี๕๖๓  

สพป.ปทุมธานี 
เขต ๒ 

๕ เด็กหญิงณัฐธยาน์   พิภัทร์ชูวงศ์ 
รางวัลเหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษา ประเภทการเขียน
เร่ืองจากภาพ การแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ป๒ี๕๖๓  

สพป.ปทุมธานี 
เขต ๒ 

๖ เด็กหญิงพิมพ์ดาว  เรืองกิจวานิช 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ประเภทการเขียนเรียงความ การแข่งขันทักษะภาษาไทย
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี๒๕๖๓  

สพป.ปทุมธานี 
เขต ๒ 

๗ นางสาวสุนันทา      สนทอง 
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ประเภทการเขียนเรียงความ การแข่งขันทักษะภาษาไทย
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี๒๕๖๓  

สพป.ปทุมธานี 
เขต ๒ 

๘ เด็กชายกษิติ์เดช     ศักดิ์ส่ง 
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ประเภทการแต่งคำประพันธ์ การแข่งขันทักษะภาษาไทย
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี๒๕๖๓  

สพป.ปทุมธานี 
เขต ๒ 

๙ นางสาวพรหมพร    สีกล่ำ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ประเภทการแต่งคำประพันธ์ การแข่งขันทักษะภาษาไทย
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี๒๕๖๓  

สพป.ปทุมธานี 
เขต ๒ 

๑๐ เด็กหญิงธัญญภสัร์  ชัชวาลย ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง ระดับช้ัน
ประถมศึกษา ประเภทอาขยานทำนองเสนาะ การแข่งขัน
ทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี๒๕๖๓  

สพป.ปทุมธานี 
เขต ๒ 

๑๑ เด็กหญิงกวิตา      ถนอมนุ่ม 
รางวัลเหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษา ประเภทอาขยาน
ทำนองเสนาะ การแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ป๒ี๕๖๓  

สพป.ปทุมธานี 
เขต ๒ 

๑๒ เด็กหญิงจณิวรา ไวสูงเนิน 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ประเภทอาขยานทำนองเสนาะ การแข่งขันทักษะภาษาไทย
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี๒๕๖๓  

สพป.ปทุมธานี 
เขต ๒ 

๑๓ นางสาวมณศรณัย์ ยิ่งใหญ ่
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ประเภทอาขยานทำนองเสนาะการแข่งขันทักษะภาษาไทย
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี๒๕๖๓  

สพป.ปทุมธานี 
เขต ๒ 

๑๔ เด็กหญิงพิชญาพร พิมพ์ทอง  
การประกวดนาฏศลิป์ ดนตรี คีตศลิป์ไทยระดับชาติ ครั้งท่ี5 
รายการเด่ียวฆ้องวงใหญ่ ระดับมธัยมศึกษา 

สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป ์

๑๕ เด็กหญิงฉันท์สินี กำจาย 
ประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ประจำปีพุทธศักราช 
2563 รายการซอด้วง ระดับประถมศึกษา 

มูลนิธิศร 

ศิลปบรรเลง 



32 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

 

๑๖ เด็กหญิงเบญญาภา สเีสือ 
ประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ประจำปีพุทธศักราช 
2563 รายการซออู้ ระดบัประถมศึกษา 

มูลนิธิศร 

ศิลปบรรเลง 

๑๗ เด็กชายกันตพงศ์ กำจาย 
ประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ประจำปีพุทธศักราช 
2563 รายการซออู้ ระดบัประถมศึกษา 

มูลนิธิศร 

ศิลปบรรเลง 

๑๘ เด็กหญิงภครพร ชุณศาสตร ์
ประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ประจำปีพุทธศักราช 
2563 รายการขลุ่ยเพียงออ ระดบัประถมศึกษา 

มูลนิธิศร 

ศิลปบรรเลง 

๑๙ เด็กชายวิชชวุฒฬ์ นาควัชระชัยท์ 
ประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ประจำปีพุทธศักราช 
2563 รายการขลุ่ยเพียงออ ระดบัประถมศึกษา 

มูลนิธิศร 

ศิลปบรรเลง 

๒๐ เด็กหญิงลัลล์ลลิล นาควัชระชัยท์ 
ประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ประจำปีพุทธศักราช 
2563 รายการขลุ่ยเพียงออ ระดบัประถมศึกษา 

มูลนิธิศร 

ศิลปบรรเลง 

๒๑ เด็กหญิงปาระมติา วันแพ 
ประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ประจำปีพุทธศักราช 
2563 รายการขิม 7 หย่อง ระดบัประถมศึกษา 

มูลนิธิศร 

ศิลปบรรเลง 

๒๒ เด็กหญิงเบญญาภา กินร ี
ประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ประจำปีพุทธศักราช 
2563 รายการขิม 7 หย่อง ระดบัประถมศึกษา 

มูลนิธิศร 

ศิลปบรรเลง 

๒๓ เด็กหญิงพรฟ้า เพชรชาต ิ
ประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ประจำปีพุทธศักราช 
2563 รายการขิม 7 หย่อง ระดบัประถมศึกษา 

มูลนิธิศร 

ศิลปบรรเลง 

๒๔ เด็กชายนทพณ พิมลเดชกุล 
ประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ประจำปีพุทธศักราช 
2563 รายการระนาดเอก ระดับประถมศึกษา 

มูลนิธิศร 

ศิลปบรรเลง 

๒๕ เด็กหญิงพิชญาพร พิมพ์ทอง 
ประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ประจำปีพุทธศักราช 
2563 รายการขิม 7 หย่อง ระดบัมัธยมศึกษา 

มูลนิธิศร 

ศิลปบรรเลง 

๒๖ เด็กหญิงอรินยาห์  มหัทธนกุล 

การแข่งขันร้องเพลง (Singing Contest) ระดับประถมศึกษา
ตอนต้น รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (ตัวแทน) การแข่งขันทักษะ
วิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP ภาคกลางโซน D ประจำปี
การศึกษา 2563 

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
โซน D 

๒๗ เด็กชายนทพณ  พิมลเดชกุล 

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech Contest) ระดบั
ประถมศึกษาตอนต้น รางวัลเหรยีญทอง การแข่งขันทักษะ
วิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP ภาคกลางโซน D ประจำปี
การศึกษา 2563 

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออกโซน D 

๒๘ เด็กชายภรูิชญาพัฒน์ จำนงค์สารท 

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling Contest) ระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น รางวัลเหรยีญทอง การแข่งขันทักษะ
วิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP ภาคกลางโซน D ประจำปี
การศึกษา 2563 

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
โซน D 
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๒๙ เด็กชายจิรฏัฐ์  นาวายนต ์

การแข่งขันสะกดคำ (Spelling Bee) ระดับประถมศึกษา
ตอนต้น รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาการ
ภาษาอังกฤษ EP/MEP ภาคกลางโซน D ประจำปีการศึกษา 
2563 

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
โซน D 

๓๐ 

เด็กหญิงนภัสวรรณ ปัญญาประดิษฐ์ 
เด็กหญิงภัคภร ธนชาชาญธิษณ์ 
เด็กหญิงภัทรภร อินทพงศ์ 
เด็กหญิงณัฐมณกาญ อัครณรัตน์ 
เด็กหญิงนันท์นภัส เสลานนท์ 

การแข่งขันละครสั้น (Skit  Copetition) ระดับประถม 
ศึกษาตอนปลาย รางวัลรองชนะเลิศระดับที่ 1 (ตัวแทน) การ
แข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP ภาคกลางโซน D 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
โซน D 

๓๑ เด็กหญิงทิพย์ธารา  ภูมินิลรัตน ์

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์  (Speech Contest) ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะ
วิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP ภาคกลางโซน D ประจำปี
การศึกษา 2563 

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
โซน D 

๓๒ เด็กชายสหรัฐ ขันธ์ศร ี

การแข่งขันเล่านิทาน  (Story Telling Contest)  ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะ
วิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP ภาคกลางโซน D ประจำปี
การศึกษา 2563 

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
โซน D 

๓๓ เด็กหญิงมนันยา  สุทธิการ 

การแข่งขันการแข่งขันร้องเพลง (Singing Contest) ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะ
วิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP ภาคกลางโซน D ประจำปี
การศึกษา 2563 

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
โซน D 

๓๔ 
เด็กหญิงสรวงสดุา สวัสดิมงคล 
เด็กชายต้นน้ำ  พันทร 
เด็กชายธรรศ  ราธาศุภนันต ์

การแข่งขันโครงงานคณติศาสตร์ (Mathematics Project) 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย รางวัลเหรยีญทอง การแข่งขัน
ทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP ภาคกลางโซน D 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
โซน D 

๓๕ 
เด็กหญิงจติติมา  ลิมปนวิสุทธิ ์
เด็กหญิงอรปรียา  ศิริศักดิ์เกษม 
เด็กชายศราวิน  ติฐานะ 

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project)ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะ
วิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP ภาคกลางโซน D ประจำปี
การศึกษา 2563 

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
โซน D 

๓๖ เด็กหญิงจติกษมา  พุ่มศิร ิ

เข้าร่วมการแข่งขันสะกดคำ (Spelling Bee) ระดับประถม 
ศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ 
EP/MEP ภาคกลางโซน D ประจำปีการศึกษา 2563 
 

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
โซน D 

๓๗ เด็กชายอนันดา  ภูติพาณิชย ์
เข้าร่วมการแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills 
Competition) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและ
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ทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP ภาคกลางโซน D 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ภาคตะวันออก
โซน D 

๓๘ 

เด็กหญิงณัชวดี   เปียแดง 
เด็กหญิงชลกร    นวลละออง 
เด็กชายมตมินต์ เทียนสว่าง 
เด็กชายกิตตเิชษฐ์ พัฒน์สินศิร ิ

การแข่งขันละครสั้น (Skit  Copetition) ระดับมัธยมศึกษา 
รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศระดับที่ 2  (ตัวแทน) การ
แข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP ภาคกลางโซน D 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
โซน D 

๓๙ เด็กหญิงกตญัญุตา    ยมมูล 

ครูผูฝ้ึกซ้อมการแข่งขันเล่านิทาน  (Story Telling Contest)  
ระดับมัธยมศึกษา รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะ
วิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP ภาคกลางโซน D ประจำปี
การศึกษา 2563 

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
โซน D 

๔๐ เด็กชายศุภณัฐ     วงศ์สวัสดิ ์

ครูผูฝ้ึกซ้อมการแข่งขันการแข่งขันร้องเพลง (Singing 
Contest) ระดับมัธยมศึกษา รางวัลเหรยีญทอง การแข่งขัน
ทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP ภาคกลางโซน D 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
โซน D 

๔๑ 
เด็กหญิงเปีย่มรัก  เพ็ชรกิจ 
เด็กหญิงพิชญาภา  โคดม 
เด็กหญิงกชพรรณ เกียรติเผ่า 

ครูผูฝ้ึกซ้อมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ (Mathematics 
Project) ระดับมัธยมศึกษา รางวลัเหรยีญทอง การแข่งขัน
ทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP ภาคกลางโซน D 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
โซน D 

๔๒ เด็กชายภรูิภัทร  พุฒนอกนอก 

ครูผูฝ้ึกซ้อมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์  (Speech Contest) 
ระดับมัธยมศึกษา รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะ
วิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP ภาคกลางโซน D ประจำปี
การศึกษา 2563 

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
โซน D 

๔๓ เด็กชายณัฐวรรธน์    กองกิม 

ครูผูฝ้ึกซ้อมการแข่งขันสะกดคำ (Spelling Bee) ระดับ
มัธยมศึกษา รางวัลเหรยีญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาการ
ภาษาอังกฤษ EP/MEP ภาคกลางโซน D ประจำปีการศึกษา 
2563 

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
โซน D 

๔๔ เด็กชายสเตฟาน  เพทซเคอะ 

ครูผูฝ้ึกซ้อมการแข่งขัน Multi Skills (Multi Skills 
Competition) ระดับมัธยมศึกษา รางวัลเหรยีญทองแดง การ
แข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP ภาคกลางโซน D 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
โซน D 

๔๕ 
นางสาวญาณิสา  รตัพลท ี
เด็กหญิงภัทร์นฤน ธรรมสาร 
เด็กชายกฤษกร สบายรูป 

ครูผูฝ้ึกซ้อมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ (Science 
Project) ระดับมัธยมศึกษา รางวลัเหรยีญทองแดง การ
แข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP ภาคกลางโซน D 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ศูนย์ประสานงาน
โรงเรียน EP/MEP 
ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
โซน D 
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สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
• แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน   ห้องท่ีใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเป็นแหล่งเรียนรู้ 

 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า 
สถิติการใช้
(ครั้ง:ปี) 

1. ห้องสมุด เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 30 
2. ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะทางคอมพิวเตอร์  65 
3. ห้องแนะแนว เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าด้านอาชีพ การศึกษาต่อ และการ

ปฏิบัติตน 
45 

4. ห้องดนตรีและนาฏศิลป์ ศึกษาเรียนรู้ด้านดนตรีไทย และการเล่นดนตรีไทย   
นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง 

195 

5. ห้องพยาบาล ศึกษาเรียนรู้เรื่องยาประเภทต่างๆ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 195 
6. ห้องปฏิบัติการทางภาษา ศึกษาเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ การสื่อสาร และเกม 65 
๗  ห้องปฏิบัติการคหกรรม ศึกษาเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพ  การทำงานฝีมือ งานช่าง   30 
๘. ห้องจริยศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะทางศาสนา พิธีกรรม และการฝึกสมาธิ 30 
๙. ห้องศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง

รัชกาลที่ ๙  
30 

๑๐. ห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์ 55 

๑๑. ห้องปฏิบัติการสุขศึกษา
และพลศึกษา 

เป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะทางกีฬา  30 

๑๒. ห้องลูกเสือ ยุวกาชาด เป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะทางลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด  10 
๑๓. ห้องปฏิบัติการ
สร้างสรรค์ด้วยปัญญา 

เป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์  การทดลอง การวิจัย 30 

๑๔. ห้อง To Be No.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะทางต่างๆ ที่นักเรียนสนใจ 40 
๑๕. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

ศึกษาเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา  ฟิสิกส์ การค้นคว้า 
ทดลอง 

65 

16. โรงอาหาร ศึกษาอาหาร 5 หมู่ การประกอบอาหาร ระบบการดูแล
สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ 

200 
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แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า 
สถิติการใช้
(ครั้ง:ปี) 

1. จังหวัดปทุมธานี ประวัติความเป็นมา  วัดสำคัญต่างๆ  ศิลปหัตถกรรม  คลอง
รังสิต เชื้อชาวมอญ ชีวิตความเป็นอยู่  การประกอบอาชีพ  
สินค้าพ้ืนเมือง ฯลฯ 

8 

2. อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ประวัติศาสตร์  ประวัติสมรภูมิรบ  เครื่องแต่งกายทหาร ฯลฯ - 
3. องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ 
3 

4. โรงพยาบาลประจำตำบล ศึกษาโรคต่างๆ  การใช้ยา  การดูแลรักษาสุขภาพ 20 
5. วัดเขียนเขต วัดนาบุญ    
วัดมูลจินดาราม  
วัดสายสุวพรรณ 

ศึกษาประวัติความเป็นมา พระพุทธรูปสมัยต่างๆ จิตรกรรม
ฝาผนัง  พุทธสุภาษิต  การปฏิบัติตามหลักธรรม 10 

6. หออัครศิลปิน   แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลสำคัญท่ีเป็นศิลปินของชาติในสาขา
ต่างๆ 

- 

7. พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรกรรม 1 
8. ศาลจังหวัดธัญญบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการทำผิด การตัดสินโทษคดีความ - 
9. มหาวิทยาลัยราชมงคล
ธัญบุรี 

เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาในระดับสูง ค้นคว้าหาข้อมูล
เกี่ยวกับการศึกษา   

20 

10. คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ศึกษาประวัติความเป็นมาของคลองรังสิต - 
11. พิพิธภัณฑ์ดอกบัว ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของดอกบัวและเรื่องราวต่าง ๆของบัว 1 

 

ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู / นักเรียน          
ในปีการศึกษานี้ 

1.  ชื่อ  พระครูโอภาส               ให้ความรู้เรื่อง  พระพุทธศาสนา 
2.  ชื่อ  พระครูวรธัมโม              ให้ความรู้เรื่อง  พระพุทธศาสนา 
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จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ 
 

ที ่
แหล่งเรียนรู้

ภายในโรงเรียน 
จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ 

อนุบาล ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.ปลาย 
1. ห้องสมุด - 253 263 254 265 259 259 253 216 232 262 

2 
ห้อง
คอมพิวเตอร ์

170 253 263 254 265 259 259 253 216 232 262 

3 ห้องแนะแนว - - - - - - - 253 216 232 262 

4 
ห้องดนตรีและ
นาฏศิลป ์

- 253 263 254 265 259 259 253 216 232 262 

5 ห้องพยาบาล - 253 263 254 265 259 259 253 216 232 262 

6 
ห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา 

170 253 263 254 265 259 259 195 187 156 262 

7 ห้องคหกรรม - 253 263 254 265 259 259 253 216 232 262 

8 ห้องจริยศึกษา - 253 263 254 265 259 259 253 216 232 262 

9 
ห้องศูนย์
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

- 253 263 254 265 259 259 253 216 232 262 

10 ห้องคณิตศาสตร ์ - - - - - - - 253 216 232 262 

11 
ห้องสุขศึกษา
และพลศึกษา 

- 253 263 254 265 259 259 253 216 232 262 

12 
ห้องลูกเสือ  
ยุวกาชาด 

- 253 263 254 265 259 259 - - - - 

13 
ห้องปฏิบัติการ
สร้างสรรคด์้วย
ปัญญา 

- - - - - - - - - - 262 

14 
ห้อง To Be 
No.1 

- - - - - - - - - 232 262 

15 
ห้อง
วิทยาศาสตร ์

- - - 254 265 259 259 253 216 232 262 

16 โรงอาหาร 170 253 263 254 265 259 259 253 216 232 262 
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จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2563 
 

ที ่
แหล่งเรียนรู้

ภายนอกโรงเรียน 

จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ 
อนุบาล ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.ปลาย 

1. 
พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์(อพวช) 

170 253 - - - - - - - - - 

2. สวนสนุก Dreamworld - - 263 - - 259 259 - - 198 - 
3. พิพิธภัณฑ์เกษตร - - - - - - - - - - - 
4. วัดเขียนเขต 170 253 263 254 265 259 259 253 216 232 262 

 
 

หมายเหตุ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3  , 4    มัธยมศึกษาปีที่ 1  , 2  และ มัธยมปลายไม่ได้ไป 
ทัศนศึกษา เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 
 
 
 

แผนภูมิแสดงการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
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สถิติการใชแ้หลง่เรยีนรูภ้ายนอกสถานศกึษา

พิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตร์ สวนสนกุดรีมเวิลด์ พิพิธภณัฑเ์กษตร วดัเขียนเขต

แผนภูมิแสดงการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
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ระดับปฐมวัย 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา : ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนวัดเขียนเขตมีกระบวนกำรพัฒนำเด็กท่ีหลำกหลำย กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบกำรณ์ตรง โดยเรียนผ่ำนกำรเล่นและลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองรวมทั้งกำร
เรียนรู้เป็นรำยกลุ่ม    จึงก่อให้เกิดควำมมีน้ำใจ ควำมสำมัคคี กำรแบ่งปัน กำรรอคอย ส่งผลให้เด็กเกิด
กำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีควำมสุข ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลควำม
ปลอดภัยของตนเองได้ โดยดำเนิน  กำรจัดกิจกรรมที่หลำกหลำยทั้งรูปแบบกิจวัตรประจำวัน กิจกรรม
ตำมหน่วยกำรเรียนรู้ โครงกำร/กิจกรรมที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรม กำรกำหนดกิจกรรมประจำวัน
ในรูปแบบกิจกรรมกำรเข้ำแถวเคำรพธงชำติ  กำรทำควำมสะอำดร่ำงกำย กำรพักผ่อน และกำร
รับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ในและกิจกรรมบูรณำกำรของโรงเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมหนูน้อย
รักษ์สะอำด กิจกรรมตรวจสุขลักษณะ กิจกรรมหนูไม่เอำ กิจกรรมพฤหัสพำสนุกสุขสบำย และกิจกรรม
หลัก ประกอบด้วย กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ กิจกรรมสร้ำงสรรค์ 
กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลำงแจ้ง กิจกรรมเกมกำรศึกษำ และกิจกรรมโดยครูผู้สอนดำเนินกำรออกแบบ
กิจกรรมเลือกสื่อกำรสอนที่ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีกำรดูแล รักษำสุขภำพร่ำงกำย และกำรฝึก
ทักษะกลไกของร่ำงกำยตำมวัยโดยครูที่มีควำมสำมำรถท่ีเหมำะสมกับกิจกรรมที่สอนทำหน้ำที่จัดกิจกรรม
ให้แก่เด็กท่ีเหมำะสมกับเด็กในแต่ละวัย กำรกำหนดหน่วยกำรเรียนที่ส่งเสริมและปลูกฝังเห็นควำมสำคัญ
ของกำรดูแลสุขภำพร่ำงกำย กำรออกกำลังกำย เพ่ือให้เด็กสำมำรถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน 
ได้แก่  หน่วยกำรเรียนรู้ร่ำงกำยของหนู ประสำทสัมผัสทั้งห้ำ เป็นต้น ซึ่งส่งเสริมให้เด็กฝึกกำรตั้งคำถำม
เพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีกำรดูแลสุขภำพร่ำงกำยของตนเอง อีกท้ังยังมีกำรจัดกิจกรรมกีฬำที่ช่วยฝึกกำร

ส่วนที่ 2   
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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ทำงำนของกล้ำมเนื้อ กำรเคลื่อนไหว รวมทั้งจัดให้มีกำร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงเป็นประจำทุกเดือนพร้อม
ทั้งนำข้อมูลมำบันทึกกำรเจริญเติบโตของเด็กเป็นรำยบุคคล 
 พัฒนำกำรทำงด้ำนสังคมได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน มีควำม
มั่นใจในตนเอง ควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้เหมำะสมตำมวัย ในกำรปฏิบัติกิจกรรมประจำวันจึง
เปิดโอกำสให้เด็กแสดงควำมสำมำรถและนำเสนอผลงำนของตนเองในกิจกรรมต่ำง  ๆ เช่น กำรเข้ำแถว
เคำรพธงชำติ  กำรนำเสนอควำมคิดเห็นหรือผลงำนในลักษณะรำยบุคคลและรำยกลุ่ม ส่งเสริม
สุนทรียภำพให้แก่เด็กในด้ำนต่ำง ๆ 
 โรงเรียนวัดเขียนเขตมีนโยบำยในกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ให้แก่เด็กผ่ำนกำรปฏิบัติกิจกรรมในกิจวัตรประจำวัน จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนปรับตัว และทำ
กิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนผ่ำนกิจกรรมกำรเล่นต่ำงๆ เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กได้ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมำชิกที่
ดีของสังคม รู้จักกำรแบ่งปันและมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น เช่น กำรเข้ำร่วมกิจกรรมตำมกิจกรรมหลักของ
โรงเรียน กำรทำกิจกรรมกลุ่มย่อย  และกลุ่มใหญ่ รวมทั้งจัดกิจกรรมตำมหน่วยกำรเรียนรู้ อย่ำงเช่น 
กิจกรรมหนูทำได้ กิจกรรมหนูน้อยรักษ์สะอำด กิจกรรมเสริมสร้ำงจริยธรรมซึ่งเป็นกำรนิมนต์พระมำ
เทศนำที่อำคำรอนุบำลให้เด็กได้ทำบุญร่วมกัน กิจกรรมปลูกฝังลูกรักกำรอ่ำนด้วยนิทำนแสนสนุก 
กิจกรรมธรรมชำติงำมตำ กิจกรรมรักษ์บวรรักษ์ศีลห้ำ กิจกรรมงำมอย่ำงไทยไปวัด กิจกรรมเด็กไทยไหว้
สวย กิจกรรมวันกตัญญูและกิจกรรมหนูน้อยนักกีฬำ เป็นต้น 
 กำรจัดกิจกรรมบูรณำกำรคือกำรนำกิจกรรมต่ำง ๆ มำเชื่อมโยงกันให้ได้ในหลำยรูปแบบ 
เช่น กิจกรรมละครโรงเล็ก กิจกรรมปลูกฝังรักกำรอ่ำนด้วยนิทำนแสนสนุก กิจกรรมพัฒนำสมอง BBL 
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะกำรสื่อสำร และกำรแสวงหำควำมรู้ตำมวัย นอกจำกนี้ยังมีโครงงำนบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย / โครงงำนวิทย์ เพื่อให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ ค้นหำ ทดลอง ด้วยตนเอง ทำให้เด็กมี
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ เรียนรู้ถึงควำมสำคัญ ของกำรใช้ทักษะภำษำทำงด้ำนกำรฟัง กำร
อ่ำน กำรพูด กำรเขียน ซึ่งเป็นกำรที่ทำให้ผู้เรียนเกิดพัฒนำกำรด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงครบถ้วน 
 นอกจำกนี้กำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมรู้พ้ืนฐำนเกี่ยวกับตนเอง บุคคล สถำนที่ 
ธรรมชำติ และสิ่งต่ำงๆรอบตัว จะจัดในทุกหน่วยกำรเรียนรู้ และยังจัดในกิจกรรมทัศนศึกษำอีกด้วย                
เป็นกำรจัดกิจกรรมให้เด็กมีควำมใฝ่รู ้ รู้จักกำรสังเกต ได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่ำงมี
ควำมสุข ได้แก่ กำรไปทัศนศึกษำที่สวนสัตว์ซำฟำรี สนำมเด็กเล่นฟิวเจอร์พำร์ครังสิต สำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) หรือห้องสมุดของโรงเรียนวัดเขียนเขต ทุกๆ สถำนที่เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญที่จะทำให้เด็กเกิดทักษะต่ำง ๆ เช่น ทักษะกำรคิด ทักษะกำรแก้ปัญหำ เป็นต้น  
  
2.  ผลการดำเนินงาน 

 -  เด็กมีพัฒนำด้ำนร่ำงกำยแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเอง              
อยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับ ยอดเยี่ยม 
      -  เด็กมีพัฒนำด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุมและ แสดงออกทำงอำรมณ์ได้ อยู่ในเกณฑ์
ประเมินระดับ ยอดเยี่ยม 
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      -   เด็กมีพัฒนำด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น สมำชิกที่ดีของสังคม อยู่ในเกณฑ์
ประเมินระดับ ยอดเยี่ยม 
      -   เด็กมีสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิด พื้นฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้ อยู่ใน
เกณฑ์ประเมินระดับ ยอดเยี่ยม 

 
3. จุดเด่น  
    โรงเรียนมีกำรออกแบบหลักสูตรบูรณำกำรที่โรงเรียนออกแบบส่งผลให้สำมำรถพัฒนำ
คุณภำพของ เด็กได้เพรำะหน่วยบูรณำกำรที่กำหนดมีควำมสอดคล้องกับสำระกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับวัย
ของเด็กในทุกระดับชั้น โดยเปิดโอกำสให้ครูออกแบบกำรเรียนกำรสอนให้เหมำะกับควำมสนใจ และ
พัฒนำกำรของเด็กในแต่ละห้องทั้งในลักษณะรำยบุคคล และรำยกลุ่มจำกโครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 

• โครงกำรอำหำรสะอำด ถูกหลักอนำมัย 
• โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ         

(โรงเรียนสุจริต) 
• โครงกำรธนำคำรขยะรีไซเคิลโรงเรียนวัดเขียนเขต 
• โครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนำสังคม

และหลักนิติธรรม 
• โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน 
• โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย โรงเรียนวัดเขียนเขต 
• โครงกำรพัฒนำคุณภำพเด็กปฐมวัยสู่มำตรฐำนชำติ (๑) หนูทำได้  (๒) เบิกบำนใจ

ยำมเช้ำ  (๓) พฤหัสบดีพำสนุก สุขสบำย  (๔) หนูน้อยรักษ์สะอำด  (๕) ตรวจ
สุขลักษณะ (๖) เบิกบำนใจในยำมเช้ำ (๗)  รักษ์บวร รักษ์ศีล๕ (๘) ปลูกฝังลูกรัก
กำรอ่ำนด้วยนิทำนแสนสนุก  (๙) ร้ำนหนูช่วยช้ำง (๑๐) กองทุนเฉลี่ยสุข         
(๑๑) บำเพ็ญประโยชน์ (๑๒) เสริมสร้ำงจริยธรรม  (๑๓) ธรรมชำติงำมตำ        
(๑๔) งำมอย่ำงไทยไปวัด (๑๕) เด็กไทยไหว้สวย (๑๖) โครงกำรเด็กไทยวิถีพุทธ 
(๑๗) กิจกรรมพัฒนำสมอง BBL  

 
4. จุดที่ควรพัฒนา 
  เครื่องเล่นสนำม  ควรดำเนินโครงกำรที่จัดเครื่องเล่นสนำมให้เพียงพอและปรับปรุงสถำนที่ 
สภำพแวดล้อมให้เหมำะกับเด็กเล็ก เพรำะสนำมเด็กเล่นช่วยเด็กให้มีโอกำสในกำรพัฒนำทักษะทั้ง
ทำงด้ำนร่ำงกำย สมองและสติปัญญำแล้ว ยังช่วยพัฒนำทักษะทำงด้ำนกำรอยู่ร่วมกันในสังคม อำรมณ์
และจิตใจอีกด้วย กำรส่งเสริมให้เด็กมีคุณลักษณะที่ดี เพ่ือที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนำคตนั้น สนำมเด็กเล่นก็
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะสำมำรถช่วยให้พัฒนำกำรของเด็กมีควำมสมบูรณ์ในทุกด้ำนได้อย่ำงดี  
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนวัดเขียนเขตได้จัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำในรูปแบบหลักสูตรบูรณำกำรที่มีควำม
เหมำะสมกับวัยของผู้เรียน ครูสำมำรถออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่คำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
ของผู้เรียน และนำสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยผู้บริหำร คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและครไูด้
ร่วมกันจัดทำตำมขั้นตอน ดังนี้     
  (๑) สำรวจ ศึกษำ วิเครำะห์สภำพปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อปรับ
ใช้หลักสูตรให้เหมำะสมกับบริบท ของชุมชนและท้องถิ่น  
 (๒) ศึกษำหลักสูตรแกนกลำงปฐมวัยพุทธศักรำช ๒๕๖๐ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรกำหนด
หัวข้อ      กำรเรียนและแนวคิดให้สอดคล้องกับช่วงวัยของเด็กจัดทำหัวข้อในกำรบูรณำกำรกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมทักษะต่ำง ๆ  
 (๓) จัดทำแนวกำรจัดกิจกรรมเพื่อเป็นแนวทำงแก่ครูในกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน
รวมทั้ง  กำรออกแบบรูปแบบกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะให้แก่เด็ก เช่น รูปแบบ STEM เพ่ือส่งเสริมกำรใช้
ประสำทสัมผัส และเพ่ือส่งเสริมทักษะกำรแสวงหำควำมรู้  
  (๔) จัดให้มีกำรนิเทศติดตำมกำรใช้หลักสูตรจำกฝ่ำยวิชำกำรและผู ้บร ิหำร เพื ่อให้
ข้อเสนอแนะแก่ครูในกำรจัดกิจกรรมที่เหมำะสม 
 (๕) นอกจำกนี้ยังนำกำรสอนแบบโครงกำรมำปรับใช้ในกำรจัดกิจกรรม โดยจัดภำคเรียนละ 
๑ ครั้ง  ซึ่งเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้เรียน เรียนรู้ตำมควำมสนใจของตนเอง 
 ผู้บริหำรเข้ำใจหลักปรัชญำและหลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยมีวิสัยทัศน์มีควำมเป็นผู้นำทำง 
กำรศึกษำและควำมคิดริเริ่มในกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยสนับสนุนในกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้
มี ประสิทธิภำพ และจัดครูให้เหมำะสมกับภำรกิจกำรเรียนกำรสอน 
 โรงเรียนได้กำหนดนโยบำย เพ่ือส่งเสริมศักยภำพครู ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยรูปแบบ ที่หลำกหลำย และมี
ประสิทธิภำพ ส่งเสริมพัฒนำกำรให้เป็นแหล่งบริกำรทำงวิชำกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู ซึ่งได้
ดำเนินกำรจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพครูอย่ำงมืออำชีพ โดยมีกิจกรรมกำรอบรมให้ควำมรู้ กิจกรรม
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้เชิงวิชำชีพ    กำรเปิดโอกำสและสนับสนุนให้ครูเป็นวิทยำกรเผยแพร่ควำมรู้ทำงกำร
ศึกษำปฐมวัยแก่ผู ้ที ่สนใจเปิดโอกำสให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำเยี ่ยมชมกำรจัดกำรเรียนรู้กำรจัด
นิทรรศกำรวิชำกำรเพื่อเผยแพร่ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูแก่
นักศึกษำกำรศึกษำปฐมวัยทุกชั้นปี 
 โรงเรียนได้จัดสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกห้องเรียน โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัย
ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคล และกลุ่มโดยมีมำตรกำรควำมปลอดภัยในอำคำรสถำนที่อุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้ำและเครื่องเล่น ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ งำนอำคำรสถำนที่กำหนด มำตรกำรควำมปลอดภัย 



44 
 

เช่น กำรเฝ้ำระวังโรคที่มำจำกยุง กำรกำหนดกำรทำควำมสะอำด เครื่องปรับอำกำศในห้องเรียนทุก ๖
เดือน รวมทั้งจัดบรรยำกำศในชั้นเรียนที่มีแสงสว่ำง อุปกรณ์กำรเล่นเพียงพอกับจำนวนผู้เรียน กำรจัดให้มี
อุปกรณ์ควำมปลอดภัยบริเวณอำคำรเรียน เช่น แผ่นหุ้มมุมเสำ ถังดับเพลิง รวมทั้งกำรจัดครูเวรประจำวัน
บริเวณจุด รับ-ส่ง ในช่วงเช้ำและเย็น กำรจดบันทึกเหตุกำรณ์ที ่เกิดขึ้นในช่วงกำรปฏิบัติหน้ำที ่เวร
ประจำวันจัดแหล่งกำรเรียนรู้ภำยในและภำยนอกบริเวณห้องเรียนเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรสืบค้น
ข้อมูลที่หลำกหลำยให้กับเด็ก เช่น กำรจัดมุมประสบกำรณ์ภำยในห้องเรียน ที่ส่งเสริมพัฒนำกำรทั้ง ๔ 
ด้ำน ห้องแหล่งกำรเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องวิทยำศำสตร์ กำรจัดป้ำยนิเทศตำมหน่วยกำรเรียนวันสำคัญ     
ต่ำง ๆ เหตุกำรณ์สำคัญ (เหตุกำรณ์มลพิษทำงกำรอำกำศ) รวมทั้งกำรจัดแหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอก
ห้องเรียน เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้กับเด็ก 
 โรงเรียนได้พัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำให้เหมำะสมและสนับสนุนให้มีกำรไป
ศึกษำแหล่งเรียนรู้ภำยนอกเป็นประจำทุกปีกำรศึกษำ 
 โรงเรียนกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ ที ่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย  และ       
อัตลักษณ์ ที่สถำนศึกษำกำหนด  มีแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี  พัฒนำคุณภำพเด็กปฐมวัยสู่มำตรฐำน
ชำติ จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำที่สอดรับกับมำตรฐำนที่สถำนศึกษำกำหนด  พร้อมกับมีกำรประเมินผล
โดยกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนและรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง  กำรนิเทศภำยในและกำรตรวจเยี่ยม
ชั้นเรียน  รำยงำนกำรอบรมประชุมและศึกษำดูงำนระหว่ำงโรงเรียนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 
2. ผลการดำเนินงาน 

 โรงเรียนมีนโยบำยเพื่อพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงและครอบคลุม
พัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำน ของผู้เรียนอย่ำงชัดเจนและสม่ำเสมอ โดยครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถนำคู่มือ
กำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ที่โรงเรียนจัดทำ เช่น แนวกำรจัดกิจกรรมแนวกำรส่งเสริมทักษะมำใช้ในกำร
ออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียน รู้ที่มีประสิทธิภำพ รวมทั้งสำมำรถนำผลกำรจัดประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้มำพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์ครั้งต่อไป ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
                  โรงเรียนมีสัดส่วนครูที่เหมำะสมกับจำนวนของผู้เรียน โดยมีอัตรำส่วน ๑:๒๐ และครู
ประจำชั้น ทุกคนจบกำรศึกษำปฐมวัย และมีใบประกอบวิชำชีพครู ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
                   โรงเรียนจัดแนวกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำมีหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยของ
สถำนศึกษำและนำสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ำยตระหนัก
และเข้ำใจกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้และควำมเข้ำใจหลักกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและแสวงหำควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและ ท้องถิ่น จัดสิ่ง
อำนวยควำมสะดวกเพื ่อพัฒนำเด็กอย่ำงชัดเจน และสถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง  มีกำรจัดทำรำยงำน  ประจำปีที่เป็นรำยงำนประเมินตนเอง
เผยแพร่ต่อชุมชน ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
                    กิจกรรมจัดสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกห้องเรียนที่เอื ้อต่อกำรเรียนรู้ของเด็ก                 
มีกำรตรวจสอบสภำพของห้องเรียน และสิ่งของเครื่องใช้ของเด็ก เช่น ควำมปลอดภัยของสนำมเด็กเล่น          
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สภำพห้องน้ำส่งผลให้มีสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมปลอดภัย และเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภำพอนำมัย     
ป้องกันตนจำกโรค กำรเจ็บป่วย พ้ืนฐำนจัดเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ให้นักเรียนสำหรับใช้ และค้นคว้ำทำง
อินเทอร์เน็ต และจัดให้เด็กได้เรียนรู้จำกแหล่งกำรเรียนรู้ในโรงเรียน และนอกโรงเรียน ผลกำรประเมิน              
อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
                   โรงเรียนมีห้องเรียนปฐมวัย จำนวน ๖ ห้อง จำกทั้งหมด ๖ ห้อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ที่มี 
กำรจัดมุมประสบกำรณ์ เพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้ของเด็กได้ ครบถ้วน โดยมีมุมต่ำง ๆ ได้แก่ มุมหนังสือ 
มุมวิทยำศำสตร์ มุมบทบำทสมมติ มุมสร้ำงสรรค์ มุมบล็อก มุมเกมกำรศึกษำ มุมภำษำ เป็นต้น รวมทั้งมี
กำรสนับสนุนสื่อที่เหมำะสมกับวัยของเด็ก เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้วิธีกำร สืบค้นข้อมูล และฝึกใช้สื่อ 
เทคโนโลยีในกำรนำเสนอและ สร้ำงสรรค์ผลงำน ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
                    โรงเรียนและครูจัดโครงกำร/ กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนำกำรของ ผู้เรียนและกำรมีส่วนร่วม
ของ บุคคลที่เกี่ยวข้องตำมพันธกิจของโรงเรียน ดังนี้ โครงกำรพัฒนำกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ/กิจกรรมหนูน้อย
นักกีฬำ กิจกรรมวันสำคัญทำงศำสนำ  โครงกำรสำนรักสำนสัมพันธ์ และ กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของ 
บุคลำกรได้ตรงตำมสภำพจริง โดยนำข้อมูลกำรประเมินจำกเพ่ือนครู มำประกอบกำรพิจำรณำ รวมทั้ง
กำรจัดระบบประกันคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำที่ครูทุกคนมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำน ผลกำรประเมินอยู่
ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
3. จุดเด่น  
    โรงเรียนมีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงสำขำวิชำที่สอนและมีประสบกำรณ์ในกำร
ปฏิบัติกำรสอน ทำให้ครูสำมำรถออกแบบกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพและมี กระบวนกำรพัฒนำครูให้
สำมำรถออกแบบรูปแบบกำรสอนที่เหมำะกับพัฒนำกำรและทักษะที่จำเป็น ตำมวัยสำหรับผู้เรียน 
สำมำรถเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรศึกษำปฐมวัยให้แก่นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ผู้ปกครอง และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำปฐมวัย จำกโครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 

• โครงกำรพัฒนำหลักสูตรโรงเรียนวัดเขียนเขต / หลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย
โรงเรียนวัดเขียนเขต  

• โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนร่วมเพ่ือประกันคุณภำพมำตรฐำนกำรเรียนร่วม 
• โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรคู่สู่มำตรฐำนวิชำชีพ/แบบรำยงำนผลกำรเข้ำ

ร่วมอบรม 
• ประกำศนียบัตรและใบประกอบวิชำชีพ 
• โครงกำรขับเคลื่อนขบวนกำร PLC  
• โครงกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัยในชั้นเรียน/รำยงำน

กำรวิจัย 
• โครงกำรสำนรักสำนสัมพันธ์ 
• โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
• โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย โรงเรียนวัดเขียนเขต 
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• โครงกำรพัฒนำคุณภำพเด็กปฐมวัยสู่มำตรฐำนชำติ / กิจกรรมวันกตัญญู            
(วันพ่อ,วันแม่) 

• โครงกำรส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ/รำยงำนกิจกรรม
ศึกษำแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน 

• บันทึกควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
• แผนกลยุทธ์โรงเรียนวัดเขียนเขต 
• แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี 
• คำสั่งมอบหมำยงำนประจำปี 
• รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
• ทะเบียนสื่อรำยงำนกำรใช้สื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
• รำยงำนกำรใช้วัสดุอุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ทำงกำรศึกษำ

เพ่ือกำรจัดประสบกำรณ์ 
• สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ 
• แบบประเมิน สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ 
• แผนกำรจัดประสบกำรณ์ 
• แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 
• แฟ้มของหนู 
• สมุดประจำตัวนักเรียน 
• สมุดบันทึกพัฒนำกำรปฐมวัย 
• โครงกำรค่ำยเตรียมควำมพร้อม 
• บันทึกกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
• แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้ปกครอง 

 
4. จุดที่ควรพัฒนา 
  สถำนศึกษำควรส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่ำงสถำนศึกษำในกลุ่ม
เครือข่ำยผู้ปกครอง ชุมชน อย่ำงต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแหล่งวิทยำกรในกำรแสวงหำควำมรู้ 
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนวัดเขียนเขต ได้กำหนดพันธกิจที่ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีพัฒนำกำรควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ เต็มศักยภำพ ตำมหลักสูตรกำหนด โดยครูดำเนินกำรจัดกิจกรรมที่สำมำรถส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็กครบทุกด้ำน ตำมกระบวนกำรต่อไปนี้  

(๑) จัดกิจกรรมให้ครูพัฒนำควำมรู้ของตนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยจัดกำรอบรม
และแนะนำแหล่งข้อมูล  

(๒) ครูวิเครำะห์เด็กเป็นรำยบุคคล และออกแบบกิจกรรมที่เหมำะกับพัฒนำกำรของเด็กและ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนอันพึงประสงค์ของเด็กท่ีต้องกำรส่งเสริม   

(๓) ฝ่ำยวิชำกำรให้ข้อเสนอแนะ เก่ียวกับกำรจัดกิจกรรม กำรเลือก วิธีกำรสอนและสื่อกำร
สอนให้เหมำะสมกับกิจกรรมและพัฒนำกำรของเด็ก  

(๔) ครูจัดกิจกรรมตำมกิจกรรม หลักของโรงเรียน ได้แก่ กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมเสรี กิจกรรม
กลำงแจ้ง กิจกรรมสงบ และ กิจกรรมนิทำนส่งเสริมกระบวนกำรคิด โดยครูออกแบบกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม
ให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรเล่นจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
บูรณำกำรทักษะกำรคิดในทุกกิจกรรม เช่น กำรจัดกำรเรียนกำรสอน แบบโครงกำร 

 โรงเรียนจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำง 
โอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม โดยมีกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรงเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม ประเพณีไทยอย่ำงชัดเจนและต่อเนื่องผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติจริงทำให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้อย่ำง
เหมำะสมตำมวัย กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบโครงกำรภำคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยเปิดโอกำสให้เด็ก
เลือกเรียนในเรื่องที่สนใจ  โดยเด็กเป็นผู้นำเสนอและเลือกประเด็นกำรเรียนรู้ที่สนใจรวมทั้งเปิดโอกำสให้
เด็กจัดแสดงและนำแสดงองค์ควำมรู้ที่เกิดขึ้นให้ผู้อ่ืนรับทรำบ 

  โรงเรียนส่งเสริมให้ครูใช้สื่อที่เหมำะสมและสอดคล้องกับพัฒนำกำรของเด็กโดยได้จัดหำสื่อกำร
เรียนกำรสอนทีส่่งเสริมพัฒนำเด็กปฐมวัยทั้งทำงร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญำ มีทั้งสื่อที่เป็น
ของจริงและสื่อธรรมชำติที่อยู่ใกล้ตัวเด็กโดยมีกำรจัดสภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ตำมหน่วยกำร
เรียนของเด็ก เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด มีกำรสนับสนุนให้ครูมีศักยภำพด้ำนสื่อ เทคโนโลยี กล่ำวคือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) อินเตอร์เน็ต 
(Internet) และสื่อสังคม (Social Media) ในกำรเรียนรู้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันและ
สำมำรถใช้เทคโนโลยี นำเสนอผลงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ จำกกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวส่งผลให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนกำรเรียนรู้พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องและเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ 
 กำรประเมินพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กในระดับปฐมวัยเป็นภำรกิจสำคัญที่เกิดขึ้นควบคู่ไป
กับกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ครูต้องสำมำรถเก็บร่องรอยหลักฐำนกำรเรียนรู้และดำเนินกำรประเมินอย่ำง
เป็นระบบเพื่อให้ได้ผลกำรประเมินที่ตรงตำมควำมเป็นจริงซึ่งครูมีกำรจัดกำรในกำรประเมินพัฒนำกำรและ
กำรเรียนรู้ของเด็กอย่ำงต่อเนื่องมีรูปแบบกำรแประเมินที่เหมำะสมและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนอีก
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ทั้งยังเปิดโอกำสให้เด็กและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกำรประเมินผลงำนของตนเองและของบุตรหลำน ซึ่งมี
ควำมสอดคล้องกับแนวทำงในกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย  
 
2. ผลการดำเนินงาน 
 ครูมีกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ สำมำรถกำหนดเป้ำหมำยในกำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนครอบคลุม ทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะ กระบวนกำร สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะ               
อันพึงประสงค์ ที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยของหลักสูตรสถำนศึกษำ ครูสำมำรถวิเครำะห์ ผู ้เรียนเป็น
รำยบุคคลใช้ข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์เด็กมำใช้ในกำรวำงแผนจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพเด็กโดย
คำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและครูออกแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้วิธีสอน เทคนิคกำร
สอนที่หลำกหลำยและจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่กำหนด ผลกำรประเมินอยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม 
 ครูมีกำรจัดทำแผนกำรจัดประสบกำรณ์เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรงผ่ำนกำร
เล่นและกำรปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข ผ่ำนหน่วยกำรเรียนต่ำง ๆ ได้ ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 ครูมีศักยภำพด้ำนกำรใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ให้ครู
ผลิตสื่อเพื่อใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทุกภำคเรียน โดยให้สอดคล้องกับหน่วยกำรเรียนรู้
เพื่อให้มีสื่อเพียงพอสอดคล้องกับกำรเรียน ปลอดภัยสำหรับเด็ก ส่งเสริมให้ครูได้ริเริ่มสร้ำงสรรค์ผลิตสื่อ
กำรสอนด้วยตนเอง เช่น เกมกำรศึกษำ หุ ่นมือ หุ ่นนิ ้วมือ เครื ่องเคำะจังหวะ สื ่อด้ำน คณิตศำสตร์         
สื่อทำงด้ำนภำษำ สื่อที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ผ่ำนประสำทสัมผัสทั้ง ๕ รวมถึงทำให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน
ตำมมำตรกำรส่งเสริมกำรอ่ำน  และแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ เช่น ห้องสมุด ห้อง
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้อื่นภำยในและนอกโรงเรียนมีทักษะในกำรฟัง 
พูด อ่ำน เขียน ดีขึ้น มีกำรค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติมทั้งเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ร่วมกลุ่มกัน ร่วม
แก้ปัญหำกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงกัน รวมทั้งกำรแสดงออกและกำรนำเสนอผลงำน ผลกำร
ประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 ครูสำมำรถวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลโดยนำข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์ผู้เรียนมำใช้ใน      
กำรวำงแผนจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพผู้เรียนคำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
 
3. จุดเด่น 
 ครูผู้สอนจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยคำนึงถึงพัฒนำกำรและควำมสนใจของ
ผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนสร้ำงองค์ควำมรู้จำกกำรลงมือปฏิบัติจริง มีทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ผ่ำนกิจกรรมที่
หลำกหลำย และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้รวมทั้งกำรจัดกิจกรรมที่ส่ งเสริมทักษะกำร
คิดให้แก่ผู้เรียนจำกโครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 

• โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
• โครงกำรพัฒนำคุณภำพเด็กปฐมวัยสู่มำตรฐำนชำติ/รำยงำนโครงกำรพัฒนำคุณภำพ

เด็กปฐมวัยสู่มำตรฐำนชำติ 
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• โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยโรงเรียนวัดเขียนเขต/รำยงำนโครงกำรบ้ำน
วิทยำศำสตร์น้อยโรงเรียนวัดเขียนเขต 

• โครงกำรห้องเรียนเสริมสร้ำงด้ำนภำษำอังกฤษ IEP 
• โครงกำรส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ/รำยงำนกำรใช้วัสดุ

อุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ภำยใน และภำยนอก
สถำนศึกษำ 

• แผนกำรจัดประสบกำรณ์กิจกรรมประกอบอำหำร (Cooking) 
• กำรเรียนกำรสอนแบบโครงกำร (Project Approach) 
• โครงกำรสำนรักสำนสัมพันธ์ 
• โครงกำรชับเคลื่อนกระบวนกำร PLC 
• หลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัยโรงเรียนวัดเขียนเขต(แบบประเมินกำรใช้หลักสูตร) 
• สุมดบันทึกพัฒนำกำรนักเรียนปฐมวัย 
• สมุดประจำตัวนักเรียนปฐมวัย 
• รำยงำนกำรประเมินพัฒนำกำร 
• แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนระดับปฐมวัย 
• แฟ้มของหนู 
• แผนกำรจัดประสบกำรณ์ 
• หลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัยโรงเรียนวัดเขียนเขต 
• ทะเบียนสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ 
• แบบประเมินกำรใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ 
• สมุดบันทึกกำรนิเทศครูผู้สอนรำยบุคคล 
• รำยงำนกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ครู 
• บันทึกกำรเยี่ยมชั้นเรียน 
• รำยงำนผลกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย๒๕๖๐                     

ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓ 
• สมุดบันทึกควำมดี 
• กิจกรรมปลูกฝังลูกรักกำรอ่ำนด้วยนิทำนแสนสนุก 
• แบบบันทึกกำรอ่ำนปฐมวัย 
• แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้ปกครองด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 



50 
 

4. จุดที่ควรพัฒนา 
         ๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
       ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
  ๓. สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือ ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  หรือการ
ประชุมคณะครูในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ สภาวะฉุกเฉิน และปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้รองรับ
ความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน
ให้กับผู้เรียน และดำเนินการทำงานให้กับบุคลากรได้ทันท่วงที 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือ
กันเรียนรู ้ แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก การจัดการเรียนรู ้แบบ Active 
Learning การจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  และเน้นเรื่องการอ่านออกเขียน
ได้ของผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น ป. ๑ 
พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด และห้องเทคโนโลยี
สารสนเทศ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
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  นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตามนโยบาย
ของผู้บริหาร จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียน เน้ นให้ผู ้เรียนมีวินัย 
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต นำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่
หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมการออกกำลังกาย  

2. ผลการดำเนินงาน 

  ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางวิชาการ ผู ้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตาม
มาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผนสามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้ างสรรค์ 
สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู ้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จำแนก
แยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้
และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รัก
การออกกำลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของ
กลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื ่องความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถด้านการอ่าน  

(ป.๑ – ป.6) 

(ระดับยอดเยี่ยม) 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – 6  จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐
๗๐.๐๐
๘๐.๐๐
๙๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖

ดีเยี่ยม ๕๑.๖๑ ๙๒.๖๑ ๕๔.๙๘ ๖๗.๕๗ ๖๕.๘๙ ๖๖.๐๒

ดี ๒๗.๘๒ ๓.๕๐ ๓๐.๖๘ ๒๔.๗๑ ๒๗.๕๒ ๒๔.๗๑

พอใช้ ๑๔.๕๒ ๓.๕๐ ๑๐.๗๖ ๕.๔๑ ๖.๕๙ ๙.๒๗

ปรบัปรุง ๖.๐๕ ๐.๓๙ ๓.๕๙ ๒.๓๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐
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ประเด็น ผลการประเมิน 

 

 

 
 

ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน 

(ม.๑ – ม.6) 

(ระดับยอดเยี่ยม) 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – 6  จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 

ความสามารถในการสื่อสาร คิด
คำนวณและคิดวิเคราะห์ 

ร้อยละของจำนวนนกัเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร 

คิดคำนวณ และคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐
๗๐.๐๐
๘๐.๐๐
๙๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

ดีเยี่ยม ๑๐.๔๗ ๓๑.๖๐ ๗๖.๒๖ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๖๖.๒๐

ดี ๖๙.๓๘ ๔๓.๖๐ ๒๓.๗๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๓.๘๐

พอใช้ ๑๓.๑๘ ๒๔.๘๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

ปรบัปรุง ๖.๙๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
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ประเด็น ผลการประเมิน 

(ระดับยอดเยี่ยม) 

 
 

 

 

ร้อยละของจำนวนนกัเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร 

คิดคำนวณ และคิดวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

ความสามารถในการใช้ 

เทคโนโลยี  

(ระดับยอดเยี่ยม) 

ร้อยละของจำนวนนกัเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐
๗๐.๐๐
๘๐.๐๐
๙๐.๐๐

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖

ดีเยี่ยม ๕๘.๔๗ ๖๗.๗๐ ๖๖.๙๓ ๗๒.๙๗ ๖๕.๘๙ ๘๔.๑๗

ดี ๓๐.๒๔ ๑๘.๖๘ ๒๐.๘๗ ๒๐.๐๘ ๒๖.๗๔ ๑๓.๕๑

พอใช้ ๙.๒๗ ๑๐.๘๙ ๑๒.๒๐ ๔.๖๓ ๗.๓๖ ๒.๓๒

ปรบัปรุง ๒.๐๒ ๒.๗๒ ๐.๐๐ ๒.๓๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐
๗๐.๐๐
๘๐.๐๐
๙๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

ดีเยี่ยม ๔๓.๘๐ ๓๑.๖๐ ๗๖.๒๖ ๑๐๐.๐๐ ๙๖.๐๔ ๘๔.๕๑

ดี ๕๑.๙๔ ๔๓.๖๐ ๒๓.๗๔ ๐.๐๐ ๓.๙๖ ๑๕.๔๙

พอใช้ ๔.๒๖ ๒๔.๘๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

ปรบัปรุง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
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ประเด็น ผลการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละของจำนวนนกัเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐
๗๐.๐๐
๘๐.๐๐

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖

ดีเยี่ยม ๗๗.๔๒ ๖๑.๔๘ ๗๖.๗๗ ๖๖.๔๑ ๗๓.๒๖ ๖๘.๗๓

ดี ๑๗.๓๔ ๒๔.๕๑ ๑๒.๙๙ ๒๗.๔๑ ๒๖.๗๔ ๒๔.๓๒

พอใช้ ๕.๒๔ ๑๔.๐๑ ๘.๖๖ ๕.๔๑ ๐.๐๐ ๖.๙๕

ปรบัปรุง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑.๕๗ ๐.๗๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐
๗๐.๐๐
๘๐.๐๐
๙๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

ดีเยี่ยม ๓๗.๖๐ ๖๖.๔๐ ๖๘.๖๙ ๙๘.๙๙ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

ดี ๓๑.๔๐ ๒๙.๒๐ ๓๑.๓๑ ๑.๐๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐

พอใช้ ๓๑.๐๑ ๔.๔๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

ปรบัปรุง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ผลการทดสอบระดับชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา 256๒ 

 
พบว่ำคะแนนเฉลีย่ของโรงเรียนรำยวิชำภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 
สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ระดับสังกัด สพฐ. และระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  

 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา 256๒ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

พบว่ำคะแนนเฉลีย่ของโรงเรียนรำยวิชำภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และ
ภำษำอังกฤษ  สูงกว่ำคะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ และระดบัสังกัด ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน (ระดับยอดเยี่ยม) 

 

ร้อยละของจำนวนนกัเรียนที่มีผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ๖ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

ร้อยละของจำนวนนกัเรียนที่มีผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - ๖ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐
๗๐.๐๐
๘๐.๐๐
๙๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖

ดีเยี่ยม ๖๑.๖๙ ๑๐๐.๐๐ ๗๖.๓๘ ๖๗.๐๕ ๘๒.๑๗ ๗๘.๓๘

ดี ๓๔.๒๗ ๐.๐๐ ๑๕.๗๕ ๒๗.๙๑ ๑๓.๑๘ ๑๘.๕๓

พอใช้ ๔.๐๓ ๐.๐๐ ๕.๑๒ ๕.๐๔ ๔.๖๕ ๓.๐๙

ปรบัปรุง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒.๗๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐
๗๐.๐๐
๘๐.๐๐
๙๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

ดีเยี่ยม ๗๗.๕๒ ๓๘.๘๒ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘๔.๕๑

ดี ๑๗.๔๔ ๖๑.๑๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕.๔๙

พอใช้ ๕.๐๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

ปรบัปรุง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ร้อยละของจำนวนนกัเรียนที่มีผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษธรรมชาติ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ๖ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 

 

 

ร้อยละของจำนวนนกัเรียนที่มีผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษธรรมชาติ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – ๖ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

ร้อยละของจำนวนนกัเรียนที่มีผลการประเมินนกัเรียนด้านความภาคภูมิใจ 

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐
๗๐.๐๐
๘๐.๐๐
๙๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖

ดีเยี่ยม ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘๒.๒๘ ๖๔.๘๖ ๑๐๐.๐๐ ๗๒.๙๗

ดี ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕.๗๕ ๒๗.๘๐ ๐.๐๐ ๒๗.๐๓

พอใช้ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑.๙๗ ๕.๗๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐

ปรบัปรุง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑.๕๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐
๗๐.๐๐
๘๐.๐๐
๙๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

ดีเยี่ยม ๗๗.๕๒ ๖๘.๓๘ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๗๐.๔๒

ดี ๑๘.๙๙ ๓๐.๔๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๙.๕๘

พอใช้ ๓.๔๙ ๑.๑๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

ปรบัปรุง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ในความเป็นไทย ชั้นประถมศกึษาปีที่ 1 – ๖ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละของจำนวนนกัเรียนที่มีผลการประเมินนกัเรียนด้านความภาคภูมิใจ 

ในความเป็นไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ๖ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

ร้อยละผลการประเมินนกัเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นสขุภาวะทางจิต 
ภูมิคุ้มกนั และความเป็นธรรมต่อสังคมของนักเรียนชัน้  

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐
๗๐.๐๐
๘๐.๐๐
๙๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖

ดีเยี่ยม ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘๘.๙๘ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๗๒.๙๗

ดี ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙.๘๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๗.๐๓

พอใช้ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑.๑๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

ปรบัปรุง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐
๗๐.๐๐
๘๐.๐๐
๙๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

ดีเยี่ยม ๗๗.๕๒ ๘๙.๒๐ ๑๐๐.๐๐ ๙๒.๙๓ ๑๐๐.๐๐ ๗๐.๔๒

ดี ๑๘.๙๙ ๑๐.๘๐ ๐.๐๐ ๗.๐๗ ๐.๐๐ ๒๙.๕๘

พอใช้ ๓.๔๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

ปรบัปรุง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 - ๖  จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 

 

ร้อยละผลการประเมินนกัเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นสขุภาวะทางจิต 
ภูมิคุ้มกนั และความเป็นธรรมต่อสังคมของนักเรียนชัน้  

มัธยมศึกษาปีที่ 1 - ๖  จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

ร้อยละของจำนวนนกัเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐
๗๐.๐๐
๘๐.๐๐
๙๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

ดีเยี่ยม ๗๗.๕๒ ๔๒.๘๐ ๑๐๐.๐๐ ๙๐.๙๑ ๘๐.๒๐ ๖๑.๙๗

ดี ๑๗.๘๓ ๔๘.๘๐ ๐.๐๐ ๙.๐๙ ๑๙.๘๐ ๓๘.๐๓

พอใช้ ๔.๖๕ ๘.๔๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

ปรบัปรุง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐
๗๐.๐๐
๘๐.๐๐
๙๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖

ดีเยี่ยม ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘๖.๓๓ ๑๐๐.๐๐ ๘๕.๖๖ ๘๐.๖๙

ดี ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙.๗๗ ๐.๐๐ ๑๔.๓๔ ๑๙.๓๑

พอใช้ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๕๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

ปรบัปรุง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๓๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - ๖ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 

 

ร้อยละของจำนวนนกัเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - ๖ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 

 

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐
๗๐.๐๐
๘๐.๐๐
๙๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖

รอ้ยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐
๗๐.๐๐
๘๐.๐๐
๙๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

รอ้ยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐
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3. จุดเด่น 

 ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี
เลิศ มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน(O-NET) สูงกว่าระดับชาติ ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกรายวิชา และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกรายวิชา ผู้เรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย จนเป็นอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม ได้แก่ 
การไหว้สวย 

4. จุดควรพัฒนา 

 ผู้เรียนในระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการนำเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนใน
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยม
ต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทำให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม  
 
๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศติดตาม  ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  
และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย   
ปรับวิสัยทัศน์  กำหนดพันธกิจ  กลยุทธ์  ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปี  ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา  ความต้องการพัฒนา  และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร  จัดสรร
งบประมาณ  มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ  ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่
กำหนดไว้  มีการดำเนินการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการ
ดำเนินงาน  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA  จัดการ
บริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดเขียนเขต  ดำเนินงานตามแผนงานกลุ่มบริหารทั้ง ๔ 
กลุ่มงาน  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระบบนิเทศภายใน  ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมวางแผน  
ปรับปรุงพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการด้านการพัฒนา
หลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  ทั้งเด็กปกติ  เด็กท่ีมีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ  เด็กด้อยโอกาสและเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ  ทุกคน  อย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียน
ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  ตอบสนองความต้องการและ
ความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ จัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนให้
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เพียงพอกับชั้นเรียน  สอนตรงวิชาเอก  ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  โรงเรียนพัฒนา
สภาพแวดล้อม  สิ่งอำนวยความสะดวก  พอเพียง ใช้การได้ดี  เอ้ือต่อการเรียนรู้  นำไปสู่การพัฒนา
ผู้เรียนทุกด้าน  มีระบบสารสนเทศท่ีชัดเจน  มีการวางแผนและจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

 
2. ผลการพัฒนา 
              ๒.๑  สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา   
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
              ๒.๒  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปี  สอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตาม
มาตรฐาน  มีข้อมูลสารสนเทศที่ มีความถูกต้อง  ครบถ้วน  ทันสมัย ดำเนินการอย่างเป็นระบบและนำไป
ประยุกต์ใช้ได ้ นอกจากนี้ยังมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
      ๒.๓  สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปี  
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
      ๒.๔  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
      ๒.๕  สถานศึกษามีการนิเทศ  กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
     ๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหาร และการจัดการเชิงระบบ โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง 
ปฏิรูปการศึกษา 
     ๒.๗  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่าย
อุปถัมภ์  ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
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วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 
กำรพัฒนำครู
และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 

 
กำรมีส่วนร่วม
ของเครือข่ำย
ในกำรวำง
แผนกำร
พัฒนำ
คุณภำพ
กำรศึกษำ 
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วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 
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วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 

 
 

 

กำรจัดหำ
ทรัพยำกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหำรได้ระดมทุนทรัพยำกรสำหรับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
ทั้งในรูปของงบประมำณ  และบุคคลที่เป็นภูมิปัญญำจำกท้องถิ่นมำช่วยในกำร
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 

 

จ ำนวนครั้งที่คณะกรรมกำรผู้ปกครองเครือข่ำย
มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

ไม่ได้มีส่วนร่วม ๑ ครั้ง/ภำคเรียน

๒ ครั้ง/ภำคเรียน มำกกว่ำ  ๒ ครั้ง/ภำคเรียน

๓ ครั้ง : ๑๐๐ %

เงินบ ำรุง
กำรศึกษำ

๙๘%

วิทยำกร
ท้องถ่ิน
๒%

จ ำนวนเครือข่ำยที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

เงินบ ำรุงกำรศึกษำ วิทยำกรท้องถิ่น
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วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 
กำรนิเทศ  
กำกับติดตำม
และประเมิน 
ผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
๓. จุดเด่น 

 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุม  
ที่หลากหลายวิธี  เช่น  การประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุมระดมสมอง  การประชุมกลุ่มเพื่อให้ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา  
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ครูผู ้สอนสามารถจัดการเรียนรู ้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้เทคนิคก ารสอนที่
หลากหลายได้แก่ การสอนแบบ Active Learning การสอนแบบสืบเสาะ ๕E การสอนแบบอริยสัจ ๔    
การสอนแบบ STEM การสอนแบบ Problem-based Learning  รวมทั้งใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน ตื่นตา ตื่นใจ มีความสุขในการเรียน อีกทั้งได้มีร ะบบการนิเทศ  
กำกับ  ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล  เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

ยังไม่เคย
ได้รับกำร

นิเทศ
๐%

๑ ครั้ง/
ภำคเรียน

๐%

๒ ครั้ง/
ภำคเรียน

๑๒๓: 
๙๓%

มำกกว่ำ  ๒ 
ครั้ง/ภำค

เรียน
๙: ๗%

ร้อยละของครูที่ได้รับกำรนิเทศก ำกับติดตำมและ
ประเมินผลจำกผู้บริหำร

ยังไม่เคยได้รับกำรนิเทศ
๑ ครั้ง/ภำคเรียน
๒ ครั้ง/ภำคเรียน

มำกกว่ำ  ๒ ครั้ง/ภำคเรียน
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๔. จุดควรพัฒนา 
 ๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
      ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ๓. ควรจัดให้มีระบบเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  หรือการประชุม
คณะครูในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ สภาวะฉุกเฉิน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน และดำเนินการ
ทำงานให้กับบุคลากรได้ทันท่วงที 
 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม   
 
๑. กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษาได้ดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่ 
สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นตามความสนใจความต้องการและความถนัดของผู้เรียนโดยใช้
วิธีการที่หลากหลายเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุก
คนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก  รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล  สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียน  มีการตรวจสอบและ
ประเมินผลของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ครูยังได้ร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community  :PLC)  
เพ่ือแลกเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยการดำเนินงานโครงการ
อย่างหลากหลาย  ได้แก่  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนร่วมเพ่ือประกันคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนร่วม   โครงการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา  โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการครูดีศรีเขียนเขต   
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มี
วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการประเมิน  การกำกับติดตาม  และรายงานผลการดำเนินงานทุกโครงการ  

 
๒. ผลการพัฒนา 
              ครูปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะตำแหน่ง ด้วยความมุ่งม่ัน 
ทุ่มเทการสอนอย่างเต็มเวลา และเต็มความสามารถเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตร โดยการวิเคราะห์หลักสูตรอย่างรอบด้าน กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ชัดเจน 
ศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล นำข้อมูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะห์มาออกแบบ วางแผน 
และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และประเมินผลที่มุ่งเน้น
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พัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก     
และสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  เน้น การจัดบรรยากาศในห้องเรียน  เพื่อให้ครูรักเด็ก เด็ก
รักครูและเด็กรักที่จะเรียนรู้   ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่างทั่วถึง ตลอดจน
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียน    
มีส่วนร่วมในการเลือกกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของตนเอง  ได้ปฏิบัติจริงด้วย
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้ฝึกทักษะแสดงออกนำเสนอผลงาน  ได้แสดงความคิดเห็น และได้
เชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ ตลอดจนผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการฝึกทักษะ
ของผู้เรียน การแสดงออกตามศักยภาพของผู้เรียน 
 
ผลการดำเนินงานโครงการที่นำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรยีนร่วม
เพื่อประกันคณุภาพ
ตามมาตรฐานการ
เรียนร่วม 

๑. เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษร้อยละ 
๑๐๐ได้รับการศึกษาแบบเรียนร่วมกับเด็ก
ปกติ 
๒.  ครูร้อยละ ๘๐ สามารถคัดกรองนักเรียน
กลุ่มเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยการ
วิเคราะหผ์ู้เรียนรายบุคคล เพื่อที่จดัการเรียนรู้
นักเรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพเิศษโดย
จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบคุคล 
๓.  ครูที่สอนเด็กที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ ร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความสามารถใน
การให้ความช่วยเหลือทางการศึกษา          
วัดและประเมินผลแก่เด็กทีม่ีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ 
๔. ครูที่สอนเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ
เรียนร่วมร้อยละ  ๘๐ มีและใช้สื่อ  อุปกรณ์ที่
จำเป็นในการช่วยเหลือ  ส่งเสริมพฒันาทาง
การศึกษาเด็กที่มคีวามต้องการจำเป็นพิเศษ 

๑. เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษร้อยละ 
๑๐๐ได้รับการศึกษาแบบเรียนร่วมกับเด็ก
ปกติ 
๒.  ครูร้อยละ ๘๑.๖๒  สามารถคดักรอง
นักเรียนกลุม่เด็กทีม่ีความต้องการจำเป็น
พิเศษโดยการวิเคราะหผ์ู้เรยีนรายบุคคล 
เพื่อท่ีจัดการเรียนรู้นักเรียนที่มคีวามต้องการ
จำเป็นพิเศษโดยจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล 
๓.  ครูที่สอนเด็กที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ ร้อยละ ๘๐.๕๘  มีความรู้
ความสามารถในการให้ความช่วยเหลือทาง
การศึกษา  วัดและประเมินผลแก่เด็กที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ 
๔. ครูที่สอนเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ
เรียนร่วมร้อยละ  ๘๐.๐๔  มีและใช้สื่อ  
อุปกรณ์ที่จำเป็นในการช่วยเหลือ  ส่งเสรมิ
พัฒนาทางการศึกษาเด็กที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ 
๕. เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
๖. ประกันคณุภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การเรยีนร่วม 
๗. ครไูด้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถในการให้ความช่วยเหลือเด็กที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษในโรงเรียน
ช่วยเหลือเด็กทีม่ีความต้องการจำเป็นพิเศษใน
โรงเรียน 
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โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
โครงการนิเทศ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษา   
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครูทุกคนได้รับการนิเทศตามกจิกรรมการ
นิเทศท่ีระบุไว้ในแผนการนเิทศ 
2. ครรู้อยละ ๘๐ ของสามารถจดัการเรยีนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียนได้อย่าง
หลากหลายและรอบด้านเพื่อพัฒนาผู้เรยีน
ตามมาตรฐานการเรียนรู ้   

๑. ครรู้อยละ ๑๐๐ ได้รับการนิเทศ ตาม
กิจกรรมการนิเทศท่ีระบุไว้ในแผนการนิเทศ 
๒. ครรู้อยละ ๙๗ ของสามารถจดัการเรยีนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียนได้อย่าง
หลากหลายและรอบด้านเพื่อพัฒนาผู้เรยีน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ในระดับดีมาก  
๓. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๔. ครูจดัการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ และกจิกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนได้อย่างหลากหลายและ
รอบด้านในระดับดมีาก 

โครงการส่งเสริมการ
ใช้แหล่งเรียนรูภ้ายใน
และภายนอก
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของจำนวนผู้เรียนได้เรียนรู้
จากแหล่งเรยีนรูภ้ายในสถานศึกษา   
๒.  ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้เรียน ได้เรยีนรู้
จากแหล่งเรยีนรูภ้ายนอกสถานศกึษา   
๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรูภ้ายในและ
ภายนอกสถานศึกษาในระดับดี/ดมีากไมต่่ำ
กว่าร้อยละ ๘๐ 
๔. ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรูจ้ากแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกสถานศึกษา  และมีความ
พึงพอใจต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอนในระดับด/ี ดีมาก 

๑. ผู้เรียนช้ัน อนุบาล - ม. ๖ ใช้แหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียนจากห้องปฏิบัติ การต่างๆ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๒.๐๔ 
๒. ผู้เรียนเข้าร่วมศึกษาแหล่งเรยีนรู้ภายนอก
สถานศึกษา ร้อยละ ๙๖.๗๓ 
๓. ผู้เรียนมคีวามพึงพอใจการใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
๑๐๐  
๔. ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรูจ้ากแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกสถานศึกษา  และมีความ
พึงพอใจต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอนในระดับดีและดีมาก 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความพรอ้มใน
การศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีคณุลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
๓.  นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถยอมรับท่ีจะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย  
มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี และมีจิตอาสา 
๔.  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความภมูิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย และสืบสานความ
เป็นไทยได้อย่างเหมาะสม 
๕.  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มสีุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจติสังคม 

๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความพร้อมใน
การศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน 
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐.๒๕ มคีุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
๓.  นักเรียนร้อยละ ๙๑.๕๓ สามารถยอมรับ
ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่ง และ
หลากหลาย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีจติ
อาสา 
๔.  นักเรียนร้อยละ ๙๔.๕๓ มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย และสืบสานความ
เป็นไทยได้อย่างเหมาะสม 
๕.  ผู้เรียนร้อยละ ๙๑.๒๐ มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและลักษณะจิตสังคม  
 
 



70 
 

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
โครงการครูด ี
ศรีเขียนเขต   

๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ในระดับดขีึ้นไปไม่
น้อยกว่า  ร้อยละ ๘๐         
๒.  มีบุคลากรต้นแบบ  จำนวน  ๕  ด้าน  
ด้านละไม่น้อยกว่า  ๒  คน 
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัด
เขียนเขต มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามที่คุรุ
สภากำหนด 
๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัด
เขียนเขต มีความพึงพอใจต่อโครงการร้อยละ  
๑๐๐ 
 

๑. ร้อยละ ๑๐๐  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ในระดับดี
ขึ้นไป    
๒.  มีบุคลากรต้นแบบ  จำนวน  ๕  ด้าน   
ด้านละ ๔ คน รวมมีบุคลากรต้นแบบ ๒๐ คน 
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัด
เขียนเขต  มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ตามที่คุรุ
สภากำหนด 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรสู่
มาตรฐานวิชาชีพ   

๑. ครูโรงเรยีนวัดเขียนเขตจำนวนร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับการพัฒนาตนให้มีศักยภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ครูผูส้อนในการจดัการเรียนรู้
ในวิชาที่รับผิดชอบอย่างน้อยปีละ ๒๐ ช่ัวโมง/
คน 
๒. คัดเลือกครผูู้สอนที่มีนวัตกรรมจัดการ
เรียนรูด้ีเด่น (Best  Practice) 
-  ระดับปฐมวัย  ไม่น้อยกว่า  ๔  ช้ิน 
-  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กลุม่สาระการ
เรียนรูไ้ม่น้อยกว่า  ๔  ช้ิน ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
๓. ครูโรงเรยีนวัดเขียนเขต สามารถ พัฒนา
ตนให้มีศักยภาพตามเกณฑม์าตรฐานครูผูส้อน
ในการจัดการ เรียนรู้ในวิชาที่รับผดิชอบอย่าง
ต่อเนื่องสอดคล้องตามมาตรฐานตำแหน่งและ
มาตรฐานวิชาชีพ 
 

๑. ครูโรงเรยีนวัดเขียนเขตจำนวนร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับการพัฒนาตนให้มีศักยภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ครูผูส้อนในการจดัการเรียนรู้
ในวิชาที่รับผิดชอบปีละ ๒๐ ช่ัวโมง/คน 
๒.  คัดเลือกครผูู้สอนที่มีนวัตกรรมจัดการ
เรียนรูด้ีเด่น (Best  Practice) 
    - ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้
    -  ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต สามารถ พัฒนา
ตนให้มีศักยภาพตามเกณฑม์าตรฐานครูผูส้อน
ในการจัดการ เรียนรู้ในวิชาที่รับผดิชอบอย่าง
ต่อเนื่องสอดคล้องตามมาตรฐานตำแหน่งและ 
มาตรฐานวิชาชีพ 

โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน   

๑. ครผูู้สอนร้อยละ ๙๐ สามารถวเิคราะห์
นักเรียนรายบุคคลและคัดกรองนักเรียน 
๒. นักเรียนทุกคนไดร้ับการเยี่ยมบา้นร้อยละ 
๑๐๐ 
๓. ครู ร้อยละ ๘๐ สามารถให้คำแนะนำ 
คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้นักเรียน 
๔. นักเรียนทุกคนมีคณุภาพชีวิตทีด่ี  สามารถ
แก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้เตม็ตาม
ศักยภาพและสามารถอยูร่่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมี
ความสุข 

๑. ครู ร้อยละ ๙๐ สามารถวิเคราะห์นักเรียน
รายบุคคลและคัดกรองนักเรียน 
๒. นักเรียนทุกคนไดร้ับการเยี่ยมบา้นร้อยละ 
๑๐๐ 
๓. ครู ร้อยละ ๘๐ สามารถให้คำแนะนำ 
คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้นักเรียน 
๔. นักเรียนทุกคนมีคณุภาพชีวิตทีด่ี  สามารถ
แก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้เตม็ตาม
ศักยภาพและสามารถอยูร่่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมี
ความสุข 
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โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
๕. ครูโรงเรยีนวัดเขียนเขตมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถดำเนินการจดัระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลมุถึงผู้เรยีนทุกคน 

๕.  ครูโรงเรียนวดัเขียนเขตมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถดำเนินการจดัระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลมุถึงผู้เรยีนทุกคน 

 
3.  จุดเด่น 
               ๑. ครูตั้งใจ  มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน และจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
                ๒. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  และให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
                ๓. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
                ๔. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด  ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้     
ที่หลากหลายและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้   
    
๔.  จุดควรพัฒนา 
 ๑. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการ
จัดการเรียนการสอน โดยชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ๒. เปิดโอกาสให้ผู ้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา       
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.  ควรมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก และสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข  เน้น การจัดบรรยากาศในห้องเรียน  เพื่อให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 
 

 
 
 
 
 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้อง
นำไปวิเคราะห์  สังเคราะห์  เพื่อสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา (5 ปี)  และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ดังนั้น  จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น        
จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 
ระดับปฐมวัย 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

● คุณภาพของเด็ก 
เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้    

มีทักษะกำรคิดพ้ืนฐำน และแสวงหำควำมรู้         
ด้ำนอำรมณ์จิตใจเหมำะสมตำมวัย มีควำมกล้ำ
แสดงออก มีสุนทรียภำพของชีวิต มีสัมมำคำรวะ มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตำม
หลักศำสนำที่ตนนับถือได้เหมำะสมตำมวัย 

  
● กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          สถำนศึกษำมีกระบวนกำรบริหำรและ    
กำรจัดกำรโดยเน้นทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ 
กำรจัดประสบกำรณ์ให้กับเด็กปฐมวัยอย่ำง
หลำกหลำย และมุ่งส่งเสริมให้กำรนำผลเพื่อพัฒนำ
ต่อไป 
 
● การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
สถำนศึกษำมีหลักสูตรท้องถิ่นที่สนับสนุน      ให้
ศึกษำแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เชิญภูมิปัญญำ      
ท้องถิ่น เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้      
เด็ก ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จ คือ มีกำรแลกเปลี่ยน       

● คุณภาพของเด็ก 
เด็กควรได้รับกำรพัฒนำให้มีทักษะ      

กำรปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม และกำรเรียนรู้กฎ กติกำ
ข้อตกลงร่วมกัน จำกกำรจัดกิจกรรมทั้งกลุ่มเล็ก
และกลุ่มใหญ่ จำกกำรจัดกิจกรรมประจำวัน      
6 กิจกรรมหลักทุกกิจกรรม อย่ำงต่อเนื่อง 

 
 
● กระบวนการบริหารและการจัดการ 

สถำนศึกษำควรส่งเสริมให้มีกำรจัด      
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่ำงสถำนศึกษำ       
ในกลุ่มเครือข่ำยผู้ปกครอง ชุมชน อย่ำงต่อเนื่อง 
 
 
 
● การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

  ควรส่งเสริมให้มีโครงกำร/งำน/กิจกรรม      
สำหรับเด็กปฐมวัย ที่เน้นพัฒนำทักษะกำรคิด      
อย่ำงสร้ำงสรรค์เพ่ือให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่      
สำมำรถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหำเป็นด้วยตนเอง 

ส่วนที่ 3   
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 
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เรียนรู้ร่วมกัน ระหว่ำงสถำนศึกษำกับพ่อแม่      
ครอบครัว ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง โดยนำศักยภำพ
ของพ่อแม่ครอบครัว ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง มำช่วย
ในกำรจัดกำรศึกษำ เช่น กิจกรรมผู้ใหญ่ใจดี 

 
2. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนวัดเขียนเขตเป็นสถำนศึกษำที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรม
ต่ำง ๆ ด้วยตนเอง ในรูปแบบที่หลำกหลำย ได้แก่ งำนกิจกรรมต่ำง ๆ ในโครงกำรพัฒนำคุณภำพเด็ก
ปฐมวัยสู่มำตรฐำนชำติ และกิจกรรมในโครงกำรบ้ำนวิทยำศำสตร์น้อยโรงเรียนวัดเขียนเขต  โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  ๑. เพื่อต่อเติมประสบกำรณ์ให้กับเด็ก จัดให้มีห้องที่สร้ำงบรรยำยกำศที่หลำกหลำยในพื้นที่
สำหรับเด็กปฐมวัย ได้แก่ มุมนั่ง หรือนอนเล่นคล้ำยบ้ำน มุมเครื่องเล่นในร่ม มุมเวทีนิทำนหรรษำ มุมสื่อ
สร้ำงสรรค์/เกมกำรศึกษำ มุมผลงำนของหนูน้อย มุมสื่อกำรเรียนรู้สำหรับใช้จัดประสบกำรณ์ให้กับเด็ก  
 
3. ความต้องการการช่วยเหลือ 
 3.1 กำรปรับภูมิทัศน์ภำยในอำคำรสถำนที่บริเวณรอบ ๆ และสนำมเครื่องเล่นที่มีพ้ืนที่
เฉพำะ 
 3.2 จัดหำเครื่องเล่นสำหรับเด็กให้มีจำนวนเพียงพอต่อจำนวนของเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 
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สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

● ด้านคุณภาพผู้เรียน 
     ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้และอ่านคล่องเขียน
คล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ 
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนอยู่ในระดับดีเลิศ มีคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ สูงกว่าระดับชาติทั้ง 4 รายวิชา 
ได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ
ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   
     ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพ
ทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบ
วินัย ไหว้สวยจนเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา เป็น
ที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่อง ความมีวินัย 
เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม ได้แก่ การ
เข้าคิวซื้ออาหาร การแต่งกายเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

● ด้านคุณภาพผู้เรียน 
     ผู้เรียนในทุกระดับยังต้องพัฒนาด้านการสื่อสาร    
คิดคำนวณ การนำเสนอ การอภิปราย และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้อง
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม  
      ผู้เรียนในระดับชั้น ป.๔-๖ ยังต้องได้รับ 
การส่งเสริมในด้านคุณธรรมจริยธรรม และการใช้
เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
      ผู้เรียนในระดับชั้น ม.๑-๖ ควรส่งเสริมทัศนคติ
ที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ 
จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทำให้ลืมวัฒนธรรมอันดี
งามของไทย และควรพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 
เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกัน และมีความพร้อมในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพต่อไป 
 

● ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ  
    ผู้บริหารสถานศึกษา 

    โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุม 
ที่หลากหลายวิธี  เช่น  การประชุมแบบมีส่วนร่วม  
การประชุมระดมสมอง  การประชุมกลุ่มเพ่ือให้ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา  และนโยบายการปฏิรูป

● ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ  
    ผู้บริหารสถานศึกษา 
      ๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
      ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 
     ๓. ควรจัดให้มีระบบเทคโนโลยี ในการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์  หรือการประชุมคณะ
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การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
โดยใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายได้แก่ การสอน
แบบ Active Learning การสอนแบบสืบเสาะ ๕E 
การสอนแบบอริยสัจ ๔    การสอนแบบ STEM 
การสอนแบบ Problem-based Learning  
รวมทั้งใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน ตื่นตา ตื่นใจ มีความสุข
ในการเรียน อีกท้ังได้มีระบบการนิเทศ  กำกับ  
ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำ
รายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล  เพ่ือใช้เป็น
ฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

ครูในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ สภาวะฉุกเฉิน เพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอนให้กับผู้เรียน และดำเนินการ
ทำงานให้กับบุคลากรได้ทันท่วงที 
 

● ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
     ๑. ครูตั้งใจ  มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน และ
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
      ๒. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ  
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที ่เอื ้อต่อ
การเรียนรู้  และให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     ๓. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศ  สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
     ๔. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด  
ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ ที่
หลากหลายและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้   

● ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
     ๑. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจาก
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการ
เรียนการสอน โดยชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
     ๒. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 
     ๓.  ควรมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก และสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข  เน้น การจัดบรรยากาศใน
ห้องเรียน  เพ่ือให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ 
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       • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  
          โรงเรียนวัดเขียนเขต ปีการศึกษา ๒๕๖3 
      • ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของ  
          โรงเรียนวัดเขียนเขต ปีการศึกษา ๒๕๖3 
      • ประกาศ เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  
    และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อใช้ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
    • สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
        • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดเขียน  
       • คณะผู้จัดทำ          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่4    
ภาคผนวก 
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คำสั่งโรงเรียนวัดเขียนเขต 
ที ่38/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  (ฉบับปรับปรุง) 
------------------------------------------------------------ 

 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)      
พ.ศ. 2545 หมวด 6 ว่าดว้ยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 และ 48 
กำหนดให้สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มี
การประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งว่าเป็นกระบวนการบริหารที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และรายงานต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนเป็นประจำทุกปี สถานศึกษาจึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 

1.1 ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์  เนตรทิพวัลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต ประธานกรรมการ 
1.2 นางแสงเดือน   สิทธิศักดิ์   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ   รองประธานกรรมการ 

 1.3 นางลัดดา   จำปาแดง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รองประธานกรรมการ 
 1.4 นางสาวศิริกาญจน์ เย็นเสมอ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป รองประธานกรรมการ 
 1.5 นางสาววันวิสา   ฉ่ำสมบูรณ ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
 1.6 นางปิยาภรณ์   ธรรมรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการผ่ายอำนวยการ   รองประธานกรรมการ 
 1.7 นางวนิดา  หวังวิวัฒนา หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  กรรมการ 
 1.8 นายรัชพล  ผลพูล รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
 1.9 นางสาวยุพาวรรณ  คำทา รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ    กรรมการ 
 1.10 นางบุศรา  โขมพัตร รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
 1.11 นางณิชชาภัทร  ชัชวาลย์ รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 

 1.12 นางสาววรลักษณ์  สุธาเนตร รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
 1.๑3 นางเกษกาญจน์   โพธิ์ศรีมา รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 

1.14 นางนีรดา  สินธ์สมุทร รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ       กรรมการและเลขานุการ 
1.๑5 นางสาววภิารัช  ลิ้มบุญเจริญรองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่วางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดหน้าที่ควบคุมดูแลกำกับติดตามรวมทั้งอำนวยความ
สะดวก ให้คำปรึกษาร่วมแก้ปัญหา   
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2. คณะกรรมการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 
2.1 นางนีรดา  สินธ์สมุทร   ประธานกรรมการ 
2.2 นางสาวยุพาวรรณ  คำทา   รองประธานกรรมการ 

 2.3 นางวนิดา  หวังวิวัฒนา  กรรมการ 
 2.4 นางวงศ์สิริ  เทพหนู  กรรมการ 
 2.5 นางสาวพรรษา  แก้วใหญ่  กรรมการ 
 2.6 นายรัชพล  ผลพูล  กรรมการ 
 2.7 นางบุศรา  โขมพัตร  กรรมการ 
 2.8 นางสาววรลักษณ์  สุธาเนตร   กรรมการ 
 2.9 นางสาวศุภกร  เตชาพลาเลิศ   กรรมการ 
 2.10 นางเกษกาญจน์   โพธิ์ศรีมา   กรรมการ 
 2.11 นายกิติศักดิ์  สุขวโรดม   กรรมการ 
 2.12 นางสาววิภารัช  ลิ้มบุญเจริญ   กรรมการและเลขานุการ 
 2.13 นางสาวญาณี วันแอเลาะห์    กรรมการและเลขานุการ 
 2.14 นางสาวพอฤทัย  เกล็ดเงิน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ วางแผนการมีหน้าที่ ดำเนินงานจัดระบบให้เป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 8 ขั้นตอน 
ดังนี ้  1) กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   2) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ    
4) ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  5)  จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา  6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   7)  จัดทำ
รายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  และ 8)  จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
3. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
 3.1 การประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย (มาตรฐานที่ 1 - 3) 
ประกอบด้วย 
 3.1.1 มาตรฐานที่  1 คุณภาพเด็ก 
 นางเกษกาญจน์   โพธิ์ศรีมา  ประธานกรรมการ  
 1) มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
 2) มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

 3) มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 4) มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
  นางสาวสุดารัตน์  บริบูรณ์เนื้อ                                        กรรมการ 
  นางพัทยา  อินพันทัง                                                          กรรมการ  
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 3.1.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
 นางณัฐธิดา  เณธิชัย      ประธานกรรมการ  
 1)  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

 2) จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 3)  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 4)  การจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
 5)  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ สื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 6)  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
  นายปรัชญา  ผาริการ ครู กรรมการ 

  นางสาวทิพวรรณ  ไชยรัตน์  กรรมการ 
 3.1.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 นางสาวศุภมาศ  ลิ้มวัฒนพงศ์ ครู ค.ศ.2 ประธานกรรมการ 
 1) จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

2) สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 3) จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 4) ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
  นางสาวภารดา  กรงด่านกลาง ครู                                     กรรมการ 

  นางสาวศิริพรรณ  จันแรม  กรรมการ 
 3.2 การประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน  
(มาตรฐานที่ 1 - 3)    
  3.2.1 มาตรฐานที่  1  ด้านคุณภาพผู้เรียน   
  นางวนิดา  หวังวิวัฒนา         ประธานกรรมการ 
  1)  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   นางชนม์ณกานต์  ธนัชสมวรรณ์ รองประธานกรรมการ 
   นางสาววริฏฐา  เจียวัฒนะ  รองประธานกรรมการ 
  1.1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
 นางสาวเบญจมาศ ขำหมื่นไวย์ กรรมการ 

 นางสาวมัทนา  นิถานานนท์ กรรมการ  
    นางสาวญาณี วันแอเลาะห์  กรรมการ 

   1.2) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิด และแก้ปัญหา  
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นางชนม์ณกานต์  ธนัชสมวรรณ์ กรรมการ 
นางสาววริฏฐา  เจียวัฒนะ กรรมการ 

   1.3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
นางสาวรุจิรา  สารพล  กรรมการ  

     นายรพิรัตน์  เกษมสุข   กรรมการ 
   1.4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     นางสาวชุมพูนุษ์  บุญทศ  กรรมการ 
     นางสาวศุภกร  เตชาพลาเลิศ  กรรมการ 
      1.5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     นางสาวประภัสสร  จันทคัต  กรรมการ  
     นางวนิดา  หวังวิวัฒนา   กรรมการ 
   1.6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

นางสาววรรณิดา  วงชาร ี กรรมการ  
     นางบุศรา  โขมพัตร   กรรมการ 
  2) คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  นางพรรณศิริ  อุปละวงศ์  รองประธานกรรมการ 
  2.1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
   นางพรรณศิริ  อุปละวงศ์  กรรมการ 
 นางณภัค    สุขพินิจ กรรมการ  
 นางสาวกฤติกา  คำพิทักษ์ กรรมการ 
 นางสาวภิญญดา  รอดประสิทธิ์ กรรมการ 
 นางสาวกนกกาญจน์  เกิดที่สุด กรรมการ 
 2.2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   นางสมฤทัย  หารไชย   กรรมการ 
 นางสาวลัดดาพร  เชื้อวังคำ กรรมการ  
 นางสาวนุชจรินทร์  ยีรัมย์ กรรมการ 
  2.3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย 
    นางสาวนิจวรรณ  คำหาญ  กรรมการ 
    นางสาววิมลนภัทร ชัยฤกษ์  กรรมการ 
  2.4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
    นางสาวพรรณธิพา  เรืองอักษร  กรรมการ 
 นายบรรเทิง  ชินวงศ์ กรรมการ  
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  3.2.2  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  นางสาวชนิดาภา  เฉลิมแสน  ประธานกรรมการ 

 1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
   นางสาวแพรรัตน์  ภูมิสาขา  รองประธานกรรมการ 
   นางสาวชมพูนุษ์  บุญทศ   กรรมการ 
   นางสาวภิญญดา  รอดประสิทธิ์  กรรมการ 

 2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
   นางสาวลัดดาพร  เชื้อวังคำ  รองประธานกรรมการ 
   นางสมฤทัย  หารไชย   กรรมการ 
   นางสาวปทุมมา  ทองมณี   กรรมการ 
   นางสาวกนกกาญจน์  เกิดที่สุด  กรรมการ 
   นายรัชพล  ผลพูล   กรรมการ 
  3) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา

และ ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 นางวนิดา  หวังวิวัฒนา รองประธานกรรมการ 

  นางสาวอัมพร  เพชรศรี   กรรมการ 
  นางสาววิภารัช  ลิ้มบุญเจริญ  กรรมการ 

 4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

  นางสาวอลิญา  สินภักดี  รองประธานกรรมการ 
  นางสาวณัฎฐ์ติกานต์  สุดแดน  กรรมการ 
  นางสาววัลภาภรณ์   แสนสวุรรณ  กรรมการ 
  นางสาวสุริสา  เรืองบุตร   กรรมการ 

 5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี    
คุณภาพ 

  นายเฉลิมวงค์  สังข์สุวรรณ รองประธานกรรมการ 
 นายบรรเทิง  ชินวงศ์ กรรมการ  
 นายธนวัฒน์  ภู่เทศวิเศษพงศ์ กรรมการ 
 นายอภิชาติ  โสแก้ว กรรมากร 
 นายพัฒนพงษ์  บุญตา กรรมการ 

แส 6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดก
เรียนรู้ 
  นำงสำวอรพินทร์  เชื้อนำค  รองประธานกรรมการ 
  นางณิชาภัทร  ชัชวาลย์   กรรมการ 
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  นางสาวศุภกร  เตชาพลาเลิศ  กรรมการ 
  นางสาวชมพูนุษ์  บุญทศ   กรรมการ 

  3.2.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  นางสาวพรรษา  แก้วใหญ่     ประธานกรรมการ 
  นางมณี  เงินยวง   รองประธานกรรมการ 
  นางสุริสา  เรืองบุตร  รองประธานกรรมการ 
  นางสาวฐิติมา  กาบแก้ว  รองประธานกรรมการ 

 1)  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจำวันได้ 

   นางสาวยุพาวรรณ  คำทา  รองประธานกรรมการ 
   นางสาวสาวิตรี  สีบุดศรี   กรรมการ 
    นางดวงเนตร  เรืองสระ   กรรมากร 
   นางบุศรา  โขมพัตร   กรรมการ 
   นายพงษ์เทพ   ตามเมืองปัก  กรรมการ 
   นางสาวมัทนา  นิถานานนท์  กรรมการ 
   นางสาวนุชจรินทร์  ยีรัมย์   กรรมการ 
 นายบรรเทิง  ชินวงศ์ กรรมการ 
  นางสาวเบญจมาศ  ขำหมื่นไวย์  กรรมการ 
 2)  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   นางสาวชมพูนุษ์  บุญทศ  รองประธานกรรมการ 
   นางณิชาภัทร  ชัชวาลย์  กรรมการ 
   นางสาวศุภกร   เตชาพลาเลิศ  กรรมการ 
   นำงสำวอรพินทร์  เชื้อนำค  กรรมการ 
   นางสาวอลิญา  สินภักดี  กรรมการ 
   นางพัชรวีร์  ครุรัฐปิยสกุล  กรรมการ 
   3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   นางสาวฐิติมา  กาบแก้ว  รองประธานกรรมการ 
  4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   นางวนิดา  หวังวิวัฒนา  รองประธานกรรมการ 
   นางสาวปานชีวา  แสวงลาภ  กรรมการ  
  5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 
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   นางสาววัลภาภรณ์  แสนสวุรรณ รองประธานกรรมการ 
   นางสาวนิธิวรรณ  คงยิ่ง   กรรมการ  
    มีหน้าที่ ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดเขียนเขต  ทั้งระดับ

บุคคล และระดับสถานศึกษา โดยจัดทำเครื่องมือกำกับติดตามตรวจสอบ กลั่นกรอง  สรุปรายงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งจัดทำรายงาน
ประจำปี ตามรูปแบบที่โรงเรียนกำหนด 

 4. คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา  
  4.1 คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล ประกอบด้วย 
 4.1.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
  1) นางสาวพรรษา  แก้วใหญ่                   ประธานกรรมการ 
  2) นางสาวอัมพร  เพ็ชรศรี     รองประธานกรรมการ 
 3) นางสาวชุมพูนุษ์  บุญทศ    กรรมการ 
 4) นางสาววัลภาภรณ์  แสนสุวรรณ                   กรรมการ 
 5) นางสาวธิดารัตน์  บุญชุ่ม   กรรมการ      
 6) นางสาวอมรวีรา  พลเรือง   กรรมการ 
 7)  นางสาวสุพรรณี  งามสูงเนิน         กรรมการและเลขานุการ 
 8)  นางสาวณัฏฐ์ติกานต์  สุดแดน       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 4.1.2 ตอนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา   
  1) นางสาวชนิดาภา  เฉลิมแสน         ประธานกรรมการ 
  2) นางสาวแพรรัตน์  ภูมิสาขา                         รองประธานกรรมการ 
  3) นางณภัค  สุขพินิจ                                กรรมการ 
  4) นางพรรณศิริ  อุปละวงศ์                            กรรมการ 
  5) นางสาวมณีวรรณ  นรินยา      กรรมการ 
  6) นายบรรเทิง  ชินวงศ์     กรรมการ 

 7) นางสาวฐิติมา  กาบแก้ว   กรรมการ 
 8) นางสาวอรพินทร์  เชื้อนาค   กรรมการ 
 9) นายธนวัฒน์  ภู่เทศวิเศษพงศ์   กรรมการ  

 10) นายเฉลิมวงค์  สังข์สุวรรณ กรรมการ 
 11) นายพัฒนพงษ์  บุญตา กรรมการ 

  12) นางสาวสาวิตรี  สีบุดศรี                     กรรมการ 
 13) นางสาวปทุมมา  ทองมณี              กรรมการและเลขานุการ 
 14) นางสาวสุพัตรา  บุญชุ่ม       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  4.1.3  ตอนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ   
  1) นางวนิดา  หวังวิวัฒนา      ประธานกรรมการ 

   2) นางนีรดา  สินธ์สมุทร  กรรมการ 
   3) นายรัชพล  ผลพูล  กรรมการ 
   4) นางสาวยุพาวรรณ  คำทา     กรรมการ 

  5) นางบุศรา  โขมพัตร  กรรมการ 
  6) นางณิชชาภัทร  ชัชวาลย์  กรรมการ 

   7) นางสาววรลักษณ์  สุธาเนตร  กรรมการ 
   8) นางเกษกาญจน์   โพธิ์ศรีมา  กรรมการ 
      9) นางสาวญาณี วันแอเลาะห์   กรรมการ 
   10) นายกิติศักดิ์  สุขวโรดม   กรรมการ 
   11) นางสาววิภารัช  ลิ้มบุญเจริญ    กรรมการและเลขานุการ 
   12) นางสาวพอฤทัย  เกล็ดเงิน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

   มีหน้าที่  รวมรวมข้อมูลสารสนเทศจากการดำเนินงานประจำปีของสถานศึกษา 
ออกแบบการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศท่ีรวบรวมไว้แต่ละมาตรฐานการศึกษา วิเคราะห์ และแปลผล
ข้อมูล เพ่ือจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา โดยรวบรวมจากผู้เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนก่อนวันที่      
31 มีนาคม 2564 และสรุปวิเคราะห์ตามรูปแบบที่กำหนด ส่งมอบให้คณะกรรมการเขียนรายงาน
ประจำปีของสถานศึกษา ในวันที่ 15 เมษายน 2564 
  4.2 คณะกรรมการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
   1) นางวงศ์สิริ  เทพหนู     ประธานกรรมการ 
    2) นางสาวศิลาพร  มงคล รองประธานกรรมการ 
    3) นางวนิดา  หวังวิวัฒนา กรรมการ 
    4) นางสาวพรรษา  แก้วใหญ่ กรรมการ 
   5) นางสาวกาญจนา  ปาคำสี กรรมการ 
  6) นางสาวสุรินทร์  ศรีอินทร์ กรรมการ 
   7) นางสาวฝันฤทัย  ฉกรรจ์ศิลป์ กรรมการ  
   8) นางสาวนิสดุษา  ศิริมงคล กรรมการ 
   9) นางสาววริฏฐา  เจียวัฒนะ กรรมการ 
   10) นางสาวสุชารัตน์  ชื่นฤด ี กรรมการ 
   11) นายเกรียงศักดิ์  ศรีอินทร์  กรรมการและเลขานุการ 
   13) นางสาวพอฤทัย  เกล็ดเงิน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  14) นางวาสนา  สุขขำ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  มีหน้าที่ กำหนดรูปแบบรายงานประจำปีของสถานศึกษา กลั่นกรอง ตรวจสอบ
ข้อมูลสารสนเทศและเรียบเรียง โดยใช้ภาษาท่ีอ่านเข้าใจง่ายนำเสนอท้ังข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ในวันที่ 26 เมษายน 2564 และนำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
เผยแพร่ต่อผู้เกี่ยวข้องภายใน วันที่ 30 เมษายน 2564 

 4.3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
  1) นางสาวพรรษา  แก้วใหญ่                                  ประธานกรรมการ 
  2) นายพงษ์เทพ  ตามเมืองปัก รองประธานกรรมการ 
  3) นายบรรเทิง  ชินวงศ์ กรรมการ 
  4) นางสาวธัญรส  ศรีมาศ กรรมการ 
  5) นางสาวสุรีพร  กงเพชร กรรมการ 
  6) นางสาวนิธิวรรณ  คงยิ่ง กรรมการ 
  7) นายบุญเรือน  สีลาสม กรรมการ 
  8) พ่อบ้าน แม่บ้าน คนงานทุกคน กรรมการ 
 9) นายเฉลิมวงค์  สังข์สุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
 10) นางสาวสุพัตรา  บุญชุ่ม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่  จัดเตรียมห้องประชุมราชพฤกษ์ และพัสดุครุภัณฑ์ประจำห้องให้พร้อมใช้
และครบถ้วน พร้อมรับการประเมิน 

 4.4  คณะกรรมการฝ่ายบริการและการดำเนินงาน  ประกอบด้วย 
  1) ดวงเนตร  เรืองสระ                                       ประธานกรรมการ 

2) นางวงศ์สิริ  เทพหนู รองประธานกรรมการ 
 3) นางสาวศิลาพร  มงคล กรรมการ 
 4) นางสาวสิริวรรณ  เลิศประเสริฐ กรรมการ 
 5) นางสาวชวธร  แตงเผือก กรรมการ 
 6) นางสาววัลภาภรณ์  แสนสวุรรณ์ กรรมการ  
 7) นางสุวรรณี  แดงน้อย กรรมการ 

 8) นางสาวพอฤทัย  เกล็ดเงิน                                กรรมการและเลขานุการ 
 9) นางวาสนา  สุขขำ                                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 10) นางสาวธิดารัตน์  บุญชุม่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 11) นางสาวสุพัตรา  บุญชุ่ม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมและบริการอาหารกลางวัน อาหารว่าง และน้ำดื่ม และดำเนินการ
เบิกจ่ายทุกประการ 
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5.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
 5.1 นางแสงเดือน   สิทธิศักดิ์   ประธานกรรมการ 

 5.2 นางลัดดา   จำปาแดง      รองประธานกรรมการ 
 5.3 นางสาวศิริกาญจน์ เย็นเสมอ   รองประธานกรรมการ 
 5.4 นางสาววันวิสา   ฉ่ำสมบูรณ์   รองประธานกรรมการ 

  5.5 นางปิยาภรณ์   ธรรมรักษา    รองประธานกรรมการ 
 5.6 นางวนิดา  หวังวิวัฒนา  กรรมการ  

 5.7 นางวงศ์สิริ  เทพหนู  กรรมการ 
 5.8 นางสาวชนิดาภา เฉลิมแสน  กรรมการ 
 5.9 นางสาวพรรษา แก้วใหญ่  กรรมการ 
 5.10 นายรัชพล  ผลพูล  กรรมการ 
 5.11 นางสาวยุพาวรรณ  คำทา   กรรมการ 

 5.12 นางณิชชาภัทร  ชัชวาลย์  กรรมการ 

5.13 นางบุศรา  โขมพัตร  กรรมการ 

 5.14 นางสาวญาณี วันแอเลาะห์   กรรมการ 
 5.15 นางสาววิภารัช  ลิ้มบุญเจริญ   กรรมการ 
 5.16 นายกิติศักดิ์  สุขวโรดม   กรรมการ 

5.17 นางนีรดา  สินธส์มุทร                             กรรมการและเลขานุการ 

 5.18 นางสาวญาณี วันแอเลาะห์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 5.19 นางสาวพอฤทัย  เกล็ดเงิน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำเอกสารรายงานผู้อำนวยการ 

     ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับแต่งตั้ง และมอบหมายงานร่วมกันปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ             
เต็มความสามารถ และคำนึงถึงผลที่จะเกิดต่อการจัดการศึกษาตามเป้าหมายของสถานศึกษา 
นักเรียนและประเทศชาติเป็นสำคัญ 

 
  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  17  มีนาคม  2564  เป็นต้นไป 
  
   สั่ง ณ วันที่  17  มีนาคม  2564     
                     
  

ว่าที่ร้อยตรี 
                      (อรรถสิทธิ์    เนตรทิพวัลย์) 
                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต                                
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ประกำศโรงเรียนวัดเขียนเขต 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำของโรงเรียนวัดเขียนเขต   
ประจำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓ 

……………………………………………………….        
ด้วยกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ออกกฎกระทรวงว่ำด้วย ระบบ และวิธีกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ      พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีกำหนดหลักกำรและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประเมินคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ ข้อ ๑๔ (๖)   กำรจัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ และ
เพ่ือให้กำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยในของโรงเรียนวัดเขียนเขต  เป็นไปอย่ำงมีระบบและ
ประสิทธิภำพพร้อมทั้งเกิดประสิทธิผลกับผู้เรียนอย่ำงสูงสุด  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำของโรงเรียนวัดเขียนเขต ดังนี้ 

๑. นำยรังสรรค์  นันทกำวงศ์ ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประธำน 
๒. นำยวิทยำ   หมื่นอนงค์   ผู้แทนผู้ปกครอง   รองประธำน 
๓. ว่ำที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์  เนตรทิพวัลย์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดเขียนเขต รองประธำน 

 ๔. นำงสำวพิมพ์วิสำข์ สำรประสพ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดเจริญบุญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นำงแสงเดือน  สิทธิศักดิ ์ รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร กรรมกำร 

 โรงเรียนวัดเขียนเขต    
 ๖. นำงสำววิภำรัช  ลิ้มบุญเจริญ คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 

ประกำศ ณ วันที่  ๑๗  ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
ว่ำที่ร้อยตรี 

      (อรรถสิทธิ์  เนตรทิพวัลย์)       
                                ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดเขียนเขต 
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ประกำศโรงเรียนวัดเขยีนเขต 
เรื่อง  กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

เพื่อใช้ประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
……………………………………………………….        

             โดยที่มีประกำศใช้กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบำยกำรปฏิรูป
กำรศึกษำในทศวรรษที่สอง ที่กำหนดเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพคนไทย และกำรศึกษำ
ไทยในอนำคต ประกอบกับมีนโยบำยปฏิรูประบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพทั้งภำยในและ
ภำยนอกของทุกระดับก่อนยกเลิกประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำระดับ
ปฐมวัย เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำ ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. 
๒๕๔๕  มำตรำ ๙ (๓) ได้กำหนดกำรจัดระบบ โครงสร้ำง และกระบวนกำรจัดกำรศึกษำให้ยึดหลักสำคัญ
ข้อหนึ่ง คือ    มีกำรกำหนดมำรฐำนกำรศึกษำ และจัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับและ
ประเภทกำรศึกษำ โดยมำตรำ ๓๑ ให้กระทรวงมีอำนำจหน้ำที่กำกับดูแลกำรศึกษำทุกระดับและทุก
ประเภท กำหนดนโยบำย   แผน และมำตรฐำนกำรศึกษำ และมำตรำ ๔๘ ให้หน่วยงำนต้นสังกัดและ
สถำนศึกษำจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็น
ส่วนหนึ่งของกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรจัดรำยงำนประจำปีเสนอต่อ
หน่วยงำนต้นสังกัดหน่วยงำนที่เก่ียวข้อ และเปิดเผยต่อสำธำรณชน เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพมำร
ฐำนกำรศึกษำ และเพ่ือกำรรองรับกำรประกันคุณภำพภำยนอก 
 โรงเรียนวัดเขียนเขตจึงประกำศให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ เพ่ือเป็นเป้ำหมำย
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

 
ประกาศ ณ วันที่  16  มิถุนายน   พ.ศ.   ๒๕๖3 
 
ว่ำที่ร้อยตรี......................................................... 

                      (อรรถสิทธิ์    เนตรทิพวัลย์) 
                                                        ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดเขียนเขต                                
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มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
แนบท้ำยประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เร่ือง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
ฉบับลงวันที่ 16 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕63 

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

 

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๖3        
มีจำนวน  ๓  มำตรฐำน  ดังนี้ 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
มำตรฐำนที่ ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
๑)  มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดคำนวณ 
๒)  มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยน

ควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 
๓)  มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
๔)  มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
๖)  มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 

๑.๒ ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑)  กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำกำหนด 
๒)  ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
๓)  กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
๔)  สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
๒.๑  มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน 
๒.๒  มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ  
๒.๓  ดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุก

กลุ่มเป้ำหมำย 
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๒.๔  พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
๒.๕  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๓.๑  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตประจำวันได้ 
๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
๓.๓  มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และนำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
๓.๕  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย 
แนบท้ำยประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เร่ือง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย 

เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
ฉบับลงวันที่ 16 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕63 

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

 

มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๖3 มีจำนวน            
๓  มำตรฐำน  ดังนี้ 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก 

๑.๑  มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ 
๑.๒  มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้ 
๑.๓  มีพัฒนำกำรด้ำนสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมำชิกท่ีดีของสังคม 
๑.๔  มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำสื่อสำรได้มีทักษะกำรคิดพ้ืนฐำนและแสวงหำควำมรู้ได้ 

มำตรฐำนที ่๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำนสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ 
๒.๔  กำรจัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพ่ือกำรเรียนรู้อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ 
๒.๕  ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและ สื่อกำรเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ 
๒.๖  มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๓.๑ จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ 

๓.๒ สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข 
๓.๓ จัดบรรยำกำศท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย 
๓.๔ ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและนำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำร

จัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนวัดเขียนเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

ปีการศึกษา 2563 
     

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเด็นพิจารณา 
ผลการประเมิน 

ผลคะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

    1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 5 ยอดเยี่ยม 
    2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณญาณ  
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  5 ยอดเยี่ยม 
    3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 5 ยอดเยี่ยม 
    4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 5 ยอดเยี่ยม 
    5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 
    6) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 5 ยอดเยี่ยม 
1.2การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
    1) การมีคุณลักษณะค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด 5 ยอดเยี่ยม 
    2) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 5 ยอดเยี่ยม 
    3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย 5 ยอดเยี่ยม 
    4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตใจ 5 ยอดเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 5 ยอดเยี่ยม 
ค่าเฉลี่ยร้อยละมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 5 ยอดเยี่ยม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 5 ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณา 
ผลการประเมิน 

ผลคะแนน ระดับคุณภาพ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ 5 ยอดเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยร้อยละมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 5 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 5 ยอดเยี่ยม 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 5 ยอดเยี่ยม 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 5 ยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 5 ยอดเยี่ยม 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 5 ยอดเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยร้อยละมาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5 ยอดเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยผลคะแนน 5 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนที่ได้  
ระดับคุณภาพ  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 5 
  (กำลังพัฒนา)   (ปานกลาง)        (ดี)       (ดีเลิศ)    (ยอดเยี่ยม) 
 
  
 
 
 
 
 
 
เจริญ) 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนวัดเขียนเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

ปีการศึกษา 2563    
 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ/ร้อยละ 

เป้าหมายที่ 
โรงเรียนกำหนด 

ผลการประเมิน 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 5 ยอดเยี่ยม 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 5 ยอดเยี่ยม 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 5 ยอดเยี่ยม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ 5 ยอดเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยร้อยละมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 5 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบท 
ของท้องถิ่น 5 ยอดเยี่ยม 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 5 ยอดเยี่ยม 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 5 ยอดเยี่ยม 
2.4 การจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 5 ยอดเยี่ยม 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ สื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน 
การจัดประสบการณ์ 5 ยอดเยี่ยม 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 5 ยอดเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยร้อยละมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 5 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 5 ยอดเยี่ยม 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 5 ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ/ร้อยละ 

เป้าหมายที่ 
โรงเรียนกำหนด 

ผลการประเมิน 
คุณภาพ 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัย 5 ยอดเยี่ยม 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 5 ยอดเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยร้อยละมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 5 ยอดเยี่ยม 
ค่าเฉลี่ยผลคะแนน 5 

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนที่ได้  
ระดับคุณภาพ  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 5 

  (กำลังพัฒนา)      (ปานกลาง)      (ดี)                 (ดีเลิศ) (ยอดเยี่ยม) 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดเขียนเขต 
 

 ๑.  พระธรรมรัตนาภรณ์    ผู้แทนพระภิกษุ 
  ๒.  พระมหาทวิช ธีรชาโต ปธ.9   ผู้แทนพระภิกษุ 

๓. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์   ประธาน 
๔. นายประนอม แก้วหนองเสม็ด   ผู้แทนองค์กรฯส่วนท้องถิ่น 
๕. นายชุมพล คุ้มวงศ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นายพนม สังวาลสวย   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายวรรณชัย   ตั้งธรรมธิติ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายประดิษฐ์ เพ็ชรวิไชย   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายม้วน ห่วงรักษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นางปรินดา คมคา    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นายวิทยา หมื่นอนงค์   ผู้แทนผู้ปกครอง 

        ๑๒. นางเสาวรส วัฒนา    ผู้แทนชุมชน 
        ๑๓. นายสิทธิชัย มั่งมีสิน    ผู้แทนศิษย์เก่า 
        ๑๔. นางปิยาภรณ์  ธรรมรักษา   ผู้แทนครู 
       ๑๕. ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์ เนตรทิพวัลย์  กรรมการและเลขานุการ 
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คณะผู้จัดทำ 
 

1. ว่าทีร่้อยตรีอรรถสิทธิ์   เนตรทิพวัลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต 
2. นางแสงเดือน   สิทธิศักดิ์     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ    

 3. นางลัดดา   จำปาแดง     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
 4. นางสาวศิริกาญจน์   เย็นเสมอ    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  
 5. นางสาววันวิสา   ฉ่ำสมบูรณ์    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  
 6. นางปิยาภรณ์   ธรรมรักษา    ผู้ช่วยผู้อำนวยการผ่ายอำนวยการ  

7. นางวงศ์สิริ   เทพหนู ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเขียนเขต  
8. นางวนิดา   หวังวิวัฒนา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเขียนเขต 
9.  นางนีรดา   สินธส์มุทร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเขียนเขต  
10. นายรัชพล  ผลพูล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเขียนเขต  
11. นางสาวพรรษา  แก้วใหญ่  ครูชำนาญการโรงเรียนวัดเขียนเขต 
12. นางสาวฐิติมา  กาบแก้ว  ครูชำนาญการโรงเรียนวัดเขียนเขต 
13. นางเกษกาญจน์ โพธิ์ศรีมา  ครูชำนาญการโรงเรียนวัดเขียนเขต 
14. นางสาวชนม์ณกานต์   ธนัชสมวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 

 15. นางสาววัลภาภรณ์  แสนสุวรรณ     ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
 16. นางสาวปานชีวา แสวงลาภ      ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 

17. นางสาวอลิญา  สินภักดี      ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
18. นางสาวปทุมมา  ทองมณ ี    ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
19. นางสาศุภมาศ ลิ้มวัฒนพงศ์  ครโูรงเรียนวัดเขียนเขต 
20. นางสาวญาณี  วันแอเลาะห์ ครโูรงเรียนวัดเขียนเขต 
21. นำยกิตติศักดิ์  สุขวโรด ครโูรงเรียนวัดเขียนเขต 
22. นางสาวนิธวิรรณ  คงยิ่ง    ครูผู้ช่วย 
23. นางสาวอมรวีรา  พลเรือง   ครูผู้ช่วย 
24. นางสาวณัฏฐ์ติกานต์  สดุแดน   ครูผู้ช่วย 
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คำนำ 
 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑) ได้ให้ความสำคัญการนำผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยกำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการ ๑) จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน  ๘  
องค์ประกอบตามกฎกระทรวง ฯ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา  เน้นความต่อเนื่อง ๒) 
จัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา  โดยต้นสังกัด  ๓) เผยแพร่ผลการติดตาม  และผลการปฏิบัติงาน
ที่ดีของสถานศึกษาต่อสาธารณชน  และ ๔) นำผลการประเมินไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ตลอดทั้งเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ดังนั้น  โรงเรียนวัดเขียนเขต  ได้ดำเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกปี
การศึกษา และได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖3  เสนอต่อเขตพ้ืนที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นฐานข้อมูลสำหรับสถานศึกษานำไปจัดทำแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูลสำหรับเขต
พ้ืนที่นำไปใช้ประโยชน์ รายงานหน่วยงานต้นสังกัด  
 ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563  
ฉบับนี้  คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดเขียนเขต  ในปีการศึกษา 2564 ต่อไป 
 
 
 

                                                   ว่าที่ร้อยตรี  
           (อรรถสิทธิ์  เนตรทิพวัลย์) 
                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้อง
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ที่กำหนดไว้ชัดเจนในมาตรา 48         
ให้สถานศึกษามีการจัดทำรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี
 ดังนั้นโรงเรียนวัดเขียนเขต  จึงได้ดำเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู 
ตลอดจนได้แนวปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรม 
ตามสาระการเรียนรู้  ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา  การจัดทำ
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความ
เห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

                                                                  (นายรังสรรค์  นันทกาวงศ์) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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