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ปีการศึกษา ๒๕๖๔

SAR

โรงเรียนวัดเขียนเขต
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศกึษำปทุมธำนี เขต ๒

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร

๒๕๖๔



คำนำ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนวัดเขียนเขตฉบับนี้     
จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2562  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี  
เพื ่อรายงานผลการดำเน ินงานตามมาตรฐานการศึกษาที ่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                  
ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน  
ได้แก่  คุณภาพของเด็ก  กระบวนการบริหารและการจัดการ  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ      
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหาร และการจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพ่ือนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความ
พร้อมในการรับการประเมินภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ต่อไป 

 ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา  
๒๕๖๔    ฉบับนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี ้จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดเขียนเขต ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต่อไป 

 

 

        (นายธนณัฐ ศิระวงษ์) 
                    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต 
                            
 



ความเห็นชอบของคณะกรรมการสานศึกษา 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษามีการ
จัดทำรายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดประจำทุกปี 

 ดังนั้น โรงเรียนวัดเขียนเขต จึงได้ดำเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร 
และคณะครู ตลอดจนได้แนวปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนิน
กิจกรรมตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นในรอบปีการศึกษา 
การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความ
เห็นชอบและผ่านความคิดเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

 

         
  

        (นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์) 

       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

          โรงเรียนวัดเขียนเขต 



สารบัญ 
 

เรื่อง          หน้า 
คำนำ  
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา      

 สารบัญ           
บทสรุปผู้บริหาร         ๑ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา      ๙ 

- ข้อมูลทั่วไป        ๙ 
- ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา      ๙ 
- ข้อมูลนักเรียน       1๕ 
- ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา     ๑๖ 
- ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  ๒๐ 
- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   ๒๑ 
- โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตร โรงเรียนวัดเขียนเขต   ๒๔ 
- ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา      ๔๑ 
- สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา   ๔๒ 
- ข้อมูลงบประมาณ       ๗๐ 
- สภาพชุมชนโดยรวม       ๗๒ 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา     ๗๓ 
- ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย    ๗๓ 

• มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน     ๗๓ 
• มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ    ๗๗ 
• มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ   ๘๒ 

- ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ๘๘ 
• มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน     ๘๘ 
• มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ    ๑๐๖ 
• มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน  ๑๑๘ 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ส่วนที่  3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ   ๑๒๕ 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ (ต่อ) 

 
เรื่อง          หน้า 
ส่วนที ่4 ภาคผนวก        ๑๒๙ 

• ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

• ประกาศค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 

• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการระบบประกัน 
คุณภาพภายใน 

• สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดเขียนเขต 

• คณะผู้จัดทำ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

๑.  สรุปผลการดำเนินงาน/ผลการประเมินตนเองระดับปฐมวัย  

จุดเด่น  
  มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สามารถฟัง พูด    
จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย มีทักษะการคิดพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต 
จำแนก และเปรียบเทียบ จำนวน ได้สมวัย และสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย 
  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยที่เป็นต้นแบบ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และได้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง โดยหลักสูตรมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เน้นการเรียรู้
ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน บุคลากรครูมีเพียงพอกับ
ความต้องการ อีกท้ังยังมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ด้านการสอนเด็กปฐมวัยโดยตรง 
 มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่ เน้นเด็กเป็นสำคัญ ครูมีแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปรัชญา/หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการจัดกิจกรรมในแต่
ละวันให้พัฒนาเด็กปฐมวัยย่างรอบด้าน มีการประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประจำวัน 
คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 
จุดควรพัฒนา  

 
    มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การเข้า
สังคม ได้อย่างสมวัย การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม ทั้งการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 
  มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ พ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น ยังขาด
ความปลอดภัยในการเล่นของเด็ก เครื่องเล่นสนามไม่แข็งแรง และมีอายุการใช้งานเป็นระยะ
เวลานานเกินไป 
  มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่ เน้น เด็กเป็นสำคัญ  การส่งเสริมมุม
ประสบการณ์ให้มีความน่าสนใจ และให้เด็กได้ทำกิจกรรมในทุกมุม อย่างหมุนเวียน  การจัด
ประสบการณ์ท่ีฝึกปฏิบัติจริง และคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 
หลักฐานสนับสนุน 

• โครงการอาหารสะอาด ถูกหลักอนามัย 

• โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โรงเรียนสุจริต) 

• โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนวัดเขียนเขต 

• โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนา
สังคมและหลักนติิธรรม 

• โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
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• โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนวัดเขียนเขต 

• โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานชาติ (๑) หนูทำได้  (๒) เบิกบาน
ใจยามเช้า  (๓) พฤหัสบดีพาสนุก สุขสบาย  (๔) หนูน้อยรักสะอาด  (๕) ตรวจ
สุขลักษณะ (๖) เบิกบานใจในยามเช้า (๗)  รักษ์บวร รักษ์ศีล๕ (๘) ปลูกฝังลูก
รักการอ่านด้วยนิทานแสนสนุก  (๙) บำเพ็ญประโยชน์  (๑๐) ธรรมชาติงามตา  
(๑๑) เด็กไทยไหว้สวย (๑๒) โครงการเด็กไทยวิถีพุทธ (๑๓) กิจกรรมพัฒนา
สมอง BBL (๑๔) กิจกรรมวันกตัญญู (วันพ่อ,วันแม่) (๑๕) กิจกรรมปลูกฝังลูก
รกัการอ่านด้วยนิทานแสนสนุก 

• โครงการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวัดเขียนเขต / หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนวัดเขียนเขต  

• โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนร่วมเพ่ือประกันคุณภาพมาตรฐานการเรียน
ร่วม 

• โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ/แบบรายงานผลการ
เข้าร่วมอบรม 

• ประกาศนียบัตรและใบประกอบวิชาชีพ 

• โครงการขับเคลื่อนขบวนการ PLC  

• โครงการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวิจัยในชั้นเรียน/
รายงานการวิจัย 

• โครงการสานรักสานสัมพันธ์ 

• โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

• โครงการส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา/รายงาน
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

• บันทึกความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
• แผนกลยุทธ์โรงเรียนวัดเขียนเขต 
• แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
• คำสั่งมอบหมายงานประจำปี 
• รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
• ทะเบียนสื่อรายงานการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ 
• รายงานการใช้วัสดุ อุปกรณ์  สื่ อ นวัตกรรม เทคโนโลยี  แห ล่งเรียนรู้            

ทางการศึกษาเพ่ือการจัดประสบการณ์ 
• สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ 
• แบบประเมิน สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ 
• แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 
• แฟ้มของหนู 



3 
 

• สมุดประจำตัวนักเรียน 
• สมุดบันทึกพัฒนาการปฐมวัย 
• โครงการค่ายเตรียมความพร้อม 
• บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
• แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
• โครงการห้องเรียนเสริมสร้างด้านภาษาอังกฤษ IEP 
• แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมประกอบอาหาร (Cooking) 
• การเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) 
• หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดเขียนเขต(แบบประเมินการใช้

หลักสูตร) 
• สุมดบันทึกพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย 
• สมุดประจำตัวนักเรียนปฐมวัย 
• รายงานการประเมินพัฒนาการ 
• แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนระดับปฐมวัย 
• ทะเบียนสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู ้
• แบบประเมินการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ 
• สมุดบันทึกการนิเทศครูผู้สอนรายบุคคล 
• รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู 
• บันทึกการเยี่ยมชั้นเรียน 
• รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

๒๕๖๐ ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
• สมุดบันทึกความดี 
• แบบบันทึกการอ่านปฐมวัย 
• แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองด้านการจัดการเรียนรู้ 
• แบบันทึกการเยี่ยมบ้าน/การคัดกรองนักเรียน 
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แผนพัฒนา/แนวทางการพัฒนาให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
  แผนปฏิบัติงานที่ ๑ จัดกิจกรรมทีส่่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม กิจกรรมเล่นบทบาท    

สมมติ กิจกรรมเล่นเกมที่มีกติกา การจัดกิจกรรมที่เล่นและทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แผนปฏิบัติงานที่ ๒ ดำเนินโครงการที่จัดเครื่องเล่นสนามให้เพียงพอและปรับปรุง
สนามเด็กเล่นให้เหมาะกับเด็กเล็ก 
แผนปฏิบัติงานที่ ๓ จัดบรรยากาศการเรียนรู้ภายในห้องเรียนให้หลากหลาย เพ่ือให้ 

ตอบสนองต่อความต้องการตามธรรมชาติของเด็ก กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และจัดประสบการณ์
ที่สนองตามการเรียนรู้ ด้วยการปฏิบัติจริง 
 
๒. สรุปผลการดำเนินงาน/ผลการประเมินตนเองระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

จุดเด่น 

➢ มีการจัดทำโครงการและกิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งเสริมพัฒนาการ
ของนักเรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ี
หลากหลาย  

➢ มีการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนและความ
ต้องการของชุมชน มีห้องเรียนพิเศษต่างๆ ได้แก่ ห้องเรียนเสริมอัจฉริยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษ ( IEP : Intensive English Program ) ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (MSP :  Math Science  Program) ห้องเรียนการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP: 
Mini English Program) ห้องเรียนวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยี MOU  

➢ ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ ในการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในระดับต่างๆ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ  

➢ เห็นความสำคัญของเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษให้ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาให้เต็มตามศักยภาพของนักเรียน   

➢ โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการ
ประชุมที่หลากหลายวิธี  เช่น  การประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุมระดมสมอง  
การประชุมกลุ่มเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ภาคี ๔ ฝ่าย เข้ามามี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและปรึกษา แก้ไขปัญหาร่วมกัน 

➢ มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา  และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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➢ ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้เทคนิคการสอนที่
หลากหลายได้แก่ การสอนแบบ Active Learning การสอนแบบสืบเสาะ ๕ E   
การสอนแบบอริยสัจ ๔  การสอนแบบ STEM การสอนแบบ Problem-based 
Learning   

➢ ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน ตื่นตา ตื่นใจ 
กระตุ้นความสนใจ โดยผู้เรียนลงมือปฏิบัติ และมีความสุขในการเรียน  

➢ มีระบบการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงาน
ผลการจัดการศึกษา  

➢ โรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล  เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

➢ ครูตั้งใจ  มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน และจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

➢ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  และให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

➢ ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

➢ ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด  ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   
 

จุดที่ควรพัฒนา 
➢ ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในบางระดับชั้น (ป.6, ม.1-3, ม.6) 

ยังต่ำกว่าเกณฑ์ควรเร่งแก้ไขและปรับปรุง 
➢ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน

ค่อนข้างน้อย 
➢ สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนยัง

ไม่ครอบคลุม 
➢ การจัดให้มีระบบเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  หรือการ

ประชุมคณะครูในสถานการณ์ที่มกีารแพร่ระบบบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) สภาวะฉุกเฉิน เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน และ
ดำเนินการทำงานให้กับบุคลากรยังไม่ทันท่วงที 
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หลักฐานสนับสนุน 
• รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

• รายงานผลการประเมิน O-NET, NT, RT 

• รายงานผลการประเมินการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ 

• รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

• รายงานผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

• แผนพัฒนาสถานศึกษา 

• แผนปฏิบัติการประจำป ี

• รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

• แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

• บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเขียนเขต 

• บันทึกการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเขียนเขต 

• การประชุมการดำเนินงานของสถานศึกษา 

• แบบรายงานผลรางวัลสถานศึกษา รางวัลครู และนักเรียน 

• แบบประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 

• เว็บไซต์ และเพจเฟสบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆของโรงเรียน 

• โปรแกรม bookmark / โปรแกรม schoolmis  

• โปรแกรมexcel ในการจัดทำแบบบันทึกผลการเรียนประจำวิชา 

• ข้อมูลสารสนเทศของทั้ง 4 กลุ่มงาน 

• ทะเบียนสื่อรายงานการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ 

• โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

• โครงการหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร (CFLP: Communication 
Foreign Language Program) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

• โครงการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวัดเขียนเขตเทียบเคียงมาตรฐานสากลตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 51 (ฉบับปรับปรุงปี 61) 

• โครงการส่งเสริมการค้นคว้าเพื่อพัฒนาการศึกษา (ห้องสมุด) 

• โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กช่วงชั้นปฐมวัยสู่มาตรฐานชาติ 

• โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยโรงเรียนวัดเขียนเขต 

• โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนร่วมเพ่ือประกันคุณภาพมาตรฐานการเรียนร่วม 

• โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

• โครงการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา 
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• โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

• โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

• โครงการค่ายวิชาการเปิดบ้านเขียนเขต “Open House” 

• โครงการห้องเรียนเสริมอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษ ( IEP : Intensive English 
Program ) 

• โครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (MSP :  Math 
Science  Program) 

• โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
(MEP: Mini English Program) 

• โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยี MOU 

• โครงการโรงเรียนคุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี (SMT) 

• โครงการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวิจัยในชั้นเรียน 

• โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด 

• โครงการการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 

• โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค   
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

• โครงการเด็กดีวิถีพุทธ 

• โครงการศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาสังคมและหลัก
นิติธรรม 

• โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

• โครงการ TO BE NUMBER ONE 

• โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

• โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

• โครงการสานรักสานสัมพันธ์ 

• โครงการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

• โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

• โครงการเสริมสร้างความรู้และวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

• โครงการรับนักเรียน สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียน 

• โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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• โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียน
สุจริต) 

• โครงการอาหารสะอาด ถูกหลักอนามัย (Clean Food Good Health) 

• โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนวัดเขียนเขต 

• โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ โรงเรียนวัดเขียนเขต 

• โครงการพัฒนาอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล 

• โครงการมาตรการป้องกันและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-
19) ภายในโรงเรียน 

• โครงการครูดีศรีเขียนเขต 

• โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

• โครงการสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากรโรงเรียนวัดเขียนเขต 

• โครงการสรรหาจัดจ้างครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
เร่งรัดคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

   
  แผนพัฒนา/แนวทางการพัฒนาให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  

   แผนปฏิบัติงานที่ ๑ พัฒนาด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
และการวัดประเมินผลให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน โดย
นำเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน และนวัตกรรมมาใช้ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชนในการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษารูปแบบ On-site และรูปแบบออนไลน์ 
   แผนปฏิบัติงานที่ ๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษารวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษาทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

แผนปฏิบัติงานที่ ๓ การจัดให้มีระบบเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์  ในรูปแบบคลังสื่อออนไลน์ และการประชุมคณะครูในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ 
สภาวะฉุกเฉิน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน และดำเนินการทำงานให้กับ
บุคลากรให้ทันท่วงที 
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รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) 

ปีการศึกษา ๒๕6๔ 
 
 

 
 
 
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  หมู่ที ่๑ , ๒ ตำบลบึงยี่โถ  อำเภอธัญบุรี   
จงัหวัดปทุมธานี 
 
๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑)  จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง/
ครูพ่ีเลี้ยง 

เจ้าหน้าที่อื่นๆ รวม 

ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 5 ๑๑2 ๑๙ ๖ ๑๔๒ 
ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  
๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  
 
 

จำนวนบุคลากร ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๓๓ ๑๐๕ ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
  ข้อมลูพืน้ฐานของสถานศึกษา 

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 ๓๓ ๑๘ 
๒. คณติศาสตร ์ ๑๗ ๑๘ 
๓. วิทยาศาสตร ์ ๑๐ ๑๘ 
๔. ภาษาไทย ๑๘ ๑๘ 
๕. ภาษาอังกฤษ ๑๖ ๑๘ 
๖. สังคมศึกษา ๑๐ ๑๘ 
๗. การงานอาชีพ ๓ ๑๘ 
๘. สุขศึกษาและพลศึกษา ๗ ๑๘ 
๙. คอมพิวเตอร ์ ๔ ๑๘ 
๑๐.ศลิปะ ๒ ๑๘ 
๑๑.นาฏศลิป ์ ๔ ๑๘ 
๑๒. ดนตรไีทย ๑ ๑๘ 
๑๓. ปฐมวัย ๕ ๑๘ 
๑๔. บรรณารักษ์ศาสตร ์ ๑ ๑๘ 
๑๕. จติวิทยา ๑ ๑๘ 
๑๖. อื่นๆ ๑๐ ๑๘ 

รวม ๑๔๒  
 
 ๔) ข้อมูลผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๑) ข้อมูลผู้บริหาร 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต ชื่อ – สกุล นายธนณัฐ  ศิระวงษ์ 
   โทรศัพท์  ๐๘๑๓๗๕๔๑๓๒  อีเมล ์: kengsirawong@gmail.com 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขา การบริหารการศึกษา 
   ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดเขียนเขตตั้งแต่  
   วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๒ เดือน 
 
   รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต ชื่อ – สกุล นางลัดดา  จำปาแดง 
        โทรศัพท์  0818723417  อีเมล ์: watkhienkhate@gmail.com 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขา การบริหารการศึกษา 
   ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดเขียนเขตตั้งแต่  
   วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา ๑ ปี ๕ เดือน 
 
   รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต ชื่อ – สกุล นางแสงเดือน  สิทธิศักดิ์ 
        โทรศัพท์  0837977775  อีเมล์ : watkhienkhate@gmail.com 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขา การบริหารการศึกษา 
   ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดเขียนเขตตั้งแต่  

mailto:kengsirawong@gmail.com
mailto:watkhienkhate@gmail.com
mailto:watkhienkhate@gmail.com
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   วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑ ปี ๕ เดือน 
 
   รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต ชื่อ – สกุล นางสาวศิริกาญจน์  เย็นเสมอ
         โทรศัพท์  ๐616352623 อีเมล์ : watkhienkhate@gmail.com 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขา การบริหารการศึกษา 
   ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดเขียนเขตตัง้แต่  
   วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑ ปี 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 ๑ ปี ๕ เดือน 
 
  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 ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ศษ.ม. การบริการการศึกษา ปฐมวัย 
๓ นางสาวตุลารัตน์ ศิริวัฒน์ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 
๔ นางสาวสดุารัตน์ บริบูรณ์เนื้อ ครู ปริญญาตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 
๕ นายปรัชญา  ผาริการ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ. การศกึษาปฐมวัย 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 ครู ปริญญาตรี ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ 
๑๗ นางสาวเพ็ญลักษณ์ ศรีเล็ก ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศษ.บ. การประถมศึกษา สังคมศึกษา 
๑๘ นายบุญเรือน  สีลาสม ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ศษ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา 

๑๙ นางสาวอรัญญา  นามมุข ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
๒๐ นางสาวธนัญญา  อุบลบาล ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๒๑ นางสาวทักษกร  บ่อชล ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ศษ.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย 
๒๒ นางสาวแพรรัตน์ ภูมิสาขา ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ 
๒๓ นางรัศมี  สก ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ค.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย 

mailto:watkhienkhate@gmail.com
mailto:watkhienkhate@gmail.com
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๒๔ นางอัจฉริยา  อะนันต์ ครู ปริญญาตรี ค.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย 
๒๕ นางสาวชมพูนุษ์  บุญทศ ครู ปริญญาตรี ศษ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสาร คอมพิวเตอร์ 
๒๖ นางสาวภิญญดา  รอดประสิทธิ์ ครู ปริญญาตรี ศศ.บ. รัฐศาสตร์ สังคมศึกษา 
๒๗ นางสาวนิจวรรณ  คำหาญ ครู ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๒๘ นางสาวสุนันท์  อาดำ ครู ปริญญาตรี ศษ.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ 
๒๙ นางสาวนุชจิรา  ชัยเนตร ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๓๐ นางสาวสุฑามาศ  เมี้ยนกลาง ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
๓๑ นางสาวเด่นนภา  สมสืบ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๓๒ นางสาวเปมิกา  นาสมโภชน์ ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๓๓ นางธนภร  ฤกษ์วิรี ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี บธ.บ. การจัดการ ภาษาไทย 
๓๔ นายอภิชาติ  โสแก้ว ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ศษ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา 

๓๕ นางสาวคนึงนิจ  รัฐวร ครู ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๓๖ นางวงศ์สิริ  เทพหนู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ศษ.ม. การประถมศึกษา คณิตศาสตร์ 
๓๗ นางสาวอมรวีรา  พลเรือง ครู ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
๓๘ นางสาววนัทนา  วรรณดี ครู ปริญญาตรี ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
๓๙ นางสาวนิสดษุา  ศิริมงคล ครู ปริญญาโท ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ 
๔๐ นายพัฒนพงษ ์บุญตา ครู ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๔๑ นางสาวทิฆัมพร อัสถิ ครู ปริญญาตรี กศ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๔๒ นางสาวชรินทร์รัตน์  พิมพาพันธ์ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป วิทยาศาสตร์ 
๔๓ นางสาวอนุสุดา  มีฤกษ์ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๔๔ นางสาวสุพพตั  สกลุด ี ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี กศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา 
๔๕ นายชินวัตร  แผ่นทอง ครูผูช้่วย ปริญญาตรี วท.บ.  คหกรรมศาสตร์ การงานอาชีพ 
๔๖ นางศราวดี  อนันตกูล ครู ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
๔๗ นางสาวอุมาพร  รูปเศษ ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป วิทยาศาสตร์ 
๔๘ นางสาวสุภาพร  พร้อมเพรียง ครูอัตราจ้าง ปริญญาโท กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา ภาษาไทย 
๔๙ นางสุณัญ  วัฒถากูล ครูพี่เลี้ยงเด็กพเิศษ ปวส. ปวส. การโรงแรมฯ - 
๕๐ นางสาวชัญญภัทร อาจทวีกุล ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ค.บ. การประถมศึกษา คณิตศาสตร์ 
๕๑ นางสาวอรพินทร์  เชื้อนาค ครูชำนาญการ ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คอมพิวเตอร์ 
๕๒ นางสาวพรรษา  แก้วใหญ่ ครูชำนาญการ 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 นางสาววมิลนภัทร  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  เจียวฒันะ ครู ปริญญาตรี ศษ.บ. การประถมศึกษา สังคมศึกษา 
๖๓ นางสาวสุพร  ม่วงสมัย ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
๖๔ นางสาวศิลาพร  มงคล ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
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๖๕ นางสาวธัญรส ศรีมาศ ครู ปริญญาตรี ศษ.บ. การประถมศึกษา ศิลปะ 
๖๖ นางสาวสุภาวดี  โพธี ครู ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
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. บรรณนารักษ์ศาสตร์ เทคโนโลยี 
๗๐ นางสาวอลิญา  สินภักดี ครู ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
๗๑ นางสาวปาริฉัตร  นราเท่ียง ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี กศ.บ. พลศึกษา สุขศกึษาพลศึกษา 
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 ครูชำนาญการ ปริญญาตรี ค.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย 
๗๗ นางศุภรดา  ประกอบกิจ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ 
๗๘ นางสาวอัมพร  เพชรศรี ครู ปริญญาโท ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ 
๗๙ นางสาวศุภกร  เตชาพลาเลิศ ครู ปริญญาโท บธ.ม. ธุรกจิระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ 
๘๐ นายพิษณุพงศ์  คำมูล ครู ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป วิทยาศาสตร์ 
๘๑ นายกิติศักดิ์  สุขวโรดม ครู ปริญญาตรี ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
๘๒ นางชลิตตา  สีเสือ ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๘๓ นางสาวอภิชญา  หนูฉ้ง ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศษ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๘๔ นางสาวนุชจรินทร์  ยีรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ศษ.ม. การประเมินและการวิจัย สังคมศึกษา 
๘๕ นางสาวนิศาชล  แจ่มจำรูญ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
๘๖ นางณิชชาภัทร  ชัชวาล ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ค.บ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
๘๗ นางสาวมัทนา  นิถานานนท์ ครูชำนาญการ ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ 
๘๘ นายพงษ์เทพ  ตามเมืองปัก ครูชำนาญการ ปริญญาตรี กศ.บ. ดนตรีศกึษา-ดนตรีไทย ดนตรี 
๘๙ นางสาวสุธาทิพย์  ควรพฤกษ์ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
๙๐ นายพงศธร  ดีท่ัว ครู ปริญญาตรี ศษ.บ. ภาษาอังกฤษศึกษา ภาษาอังกฤษ 
๙๑ นางสาวลัดดาพร เชื้อวังคำ ครู 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 ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ค.ม. การบริหารการศึกษา การงาน ฯ 
๙๕ นางสาววรัญญา  ยอดมณี ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
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 นางสาวศิริลักษณ์  ยศฟุ้งกุล ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
๑๐๑ นางสาวสาวิตรี  สีบุดศรี ครู ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๑๐๒ นางสาวรุจิรา สารพล ครู ปริญญาตรี ค.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ 
๑๐๓ นายสานิต  วงษ์สุวรรณ์ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
๑๐๔ นางสาวราตรี  ชมมิ ครู ปริญญาตรี วท.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์ ศิลปะ 
๑๐๕ นายธนวัฒน์  ภู่เทศวิเศษพงศ์ ครชูำนาญการ ปริญญาตรี ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
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วุฒิ สาขาวิชาเอก วิชาท่ีสอน 

๑๐๖ นางสาวญาณี  วันแอเลาะห์ ครู ปริญญาตรี กศ.บ. การสอนภาษาไทย ภาษาไทย 
๑๐๗ นายณภชล  ฤกษ์วิรี ครูชำนาญการ ปริญญาโท ศษ.ม. การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๑๐๘ นางวนิดา  หวังวิวัฒนา ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป วิทยาศาสตร์ 
๑๐๙ นางสาวธัญรชนก บุญส่ง ครูชำนาญการ ปริญญาตรี ศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารฯ วิทยาศาสตร์ 
๑๑๐ นางสมฤทัย  หารไชย ครูชำนาญการ ปริญญาโท ศศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
๑๑๑ นางสาวพรรณธิพา  เรืองอักษร ครู ปริญญาตรี ศษ.ม. พลศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา 

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

๑๒๑ นางสาวชนม์ณกานต ์ ธนัชสมวรรณ ์ ครูชำนาญการ ปริญญาตรี กศ.บ. ศึกษาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
๑๒๒ นางบุศรา  โขมพัตร ครูชำนาญการ ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๑๒๓ นางสาวสิริวรรณ  เลิศประเสริฐ ครูชำนาญการ ปริญญาโท ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา เทคโนโลยี 
๑๒๔ นางสาวธัญธิดา  โชคคณาพิทักษ์ ครูชำนาญการ ปริญญาโท ศษ.ม. วิจัยและประเมิน ภาษาอังกฤษ 
๑๒๕ นางสาวกนกกาญจน์  เกิดท่ีสุด ครู ปริญญาตรี ศศ.บ. อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว สังคมศึกษา 
๑๒๖ นางสาวณัฏฐ์ติกานต์  สุดแดน ครผูู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
๑๒๗ นายฉัตรมงคล  ปวนคำ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๑๒๘ นายชิตพงษ์  เหนือเกาะหวาย ครูชำนาญการ ปริญญาโท ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ 
๑๒๙ นางสาวสุพิชฌา  แย้มคล้าย ครู ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๑๓๐ นางสาวสาล่ี  ดวงปัดศรี ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๑๓๑ นายกรรวี  ผมหอม ครู ปริญญาตรี ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ 
๑๓๒ นางสาวพอฤทัย  เกล็ดเงิน เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปริญญาตรี ศศ.บ. บริหารธุรกิจ - 
๑๓๓ นางสาวสุพัตรา  บุญชุ่ม เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปริญญาตรี ศศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารฯ - 
๑๓๔ นางสาวธิดารัตน์  บุญชุ่ม เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปริญญาตรี ศศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารฯ - 
๑๓๕ นางวาสนา  สุขขำ เจ้าหน้าท่ีธุรการ ม.๖ ม.๖ - - 
๑๓๖ นางสุวรรณี  แดงน้อย เจา้หน้าท่ีทะเบียน ปริญญาตรี ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ - 
๑๓๗ นางสาวสิริขวัญ  เรืองสระ เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด ปริญญาตรี บธ.บ. การเงินและธนาคาร - 
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๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๔  รวม  ๒,๗๘๔  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๖4) 

ระดับชั้น จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อนุบาล ๒ ๓ ๔๘ ๓๔ ๘๒ 
อนุบาล ๓ ๓ ๔๔ ๔๕ ๘๙ 
รวมนักเรียนระดับอนุบาล ๖ ๙๒ ๗๙ ๑๗๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 7 ๑๓๖ ๑๑๘ ๒๕๔ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 7 ๑๒๓ ๑๒๙ ๒๕๒ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๖ ๑๔๖ ๑๒๑ ๒๖๗ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๖ ๑๓๖ ๑๒๕ ๒๖๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๖ ๑๔๐ ๑๑๘ ๒๕๘ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๖ ๑๓๐ ๑๓๓ ๒๖๓ 
รวมนักเรียนระดับประถมศึกษา ๓8 ๔๐๖ ๓๗๖ ๗๘๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 7 ๑๓๒ ๑๒๒ ๑๕๔ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 7 ๑๓๙ ๑๓๖ ๒๗๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๖ ๑๒๒ ๑๒๗ ๒๔๙ 
รวมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 20 ๓๙๓ ๓๘๕ ๗๗๘ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 3 ๕๐ ๕๖ ๑๐๖ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 3 ๔๑ ๔๐ ๕๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๒ ๔๙ ๔๔ ๙๓ 
รวมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 8 ๑๔๐ ๑๔๐ ๒๘๐ 
รวมท้ังหมด 72 ๑,๔๓๖ ๑,๓๔๘ ๒,๗๘๔ 
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1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 

     ระดับปฐมวัย 

      ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้น 

ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน 
ครบทั้ง 4 

ด้าน 
ร่างกาย 

อารมณ์ 
จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อ.1 - - - - - 

อ.2 75 74 73 75 74 

อ.3 83 83 80 83 82 

รวม 158 157 153 158 156 

ร้อยละ 92 91 89 92 91 

 

    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1)  ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
      ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  2564 

 ระดับประถมศึกษา 

จำนวนนักเรียน
ทั้งหมดแต่ละชั้น 

๒๕๔ ๒๔๘ ๒๖๕ ๒๖๐ ๒๕๘ ๒๖๓ ๑,๕๔๘ 

  จำนวนนักเรียนที่ได้เกรด ๓ ขึ้นไป   

วิชา ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ร้อยละ 

ภาษาไทย ๒๔๒ ๒๑๗ ๑๙๗ ๒๓๘ ๒๐๔ ๑๓๐ ๗๙.๓๓ 

คณิตศาสตร์ ๒๓๘ ๒๓๒ ๒๔๓ ๑๘๐ ๑๖๙ ๑๓๑ ๗๗.๐๗ 

วิทยาศาสตร์ ๒๔๑ ๒๒๑ ๒๓๒ ๒๐๐ ๑๖๓ ๑๗๒ ๗๙.๓๙ 

สังคมศึกษาฯ ๒๔๔ ๒๓๒ ๒๓๒ ๒๖๐ ๒๕๘ ๑๗๘ ๙๐.๗๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๔๒ ๒๔๘ ๒๖๕ ๒๕๑ ๒๒๘ ๒๖๓ ๙๖.๗๑ 

ศิลปะ ๒๔๔ ๒๓๒ ๒๓๒ ๒๖๐ ๒๕๘ ๑๗๘ ๙๐.๗๐ 

การงานอาชีพ ๒๔๔ ๒๔๔ ๒๖๒ ๒๖๐ ๒๒๗ ๒๔๘ ๙๕.๙๓ 
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ภาษาอังกฤษ ๒๑๙ ๒๑๒ ๒๒๑ ๑๙๘ ๑๘๔ ๘๒ ๗๒.๐๙ 

เฉลี่ย ๒๓๙.๒๕ ๒๒๙.๗๕ ๒๓๕.๕๐ ๒๓๐.๘๘ ๒๑๑.๓๘ ๑๗๒.๗๕ ๘๕.๒๔ 

 

 ระดับมัธยมศึกษา 

จำนวนนักเรียน
ทัง้หมดแต่ละชัน้ 

๒๕๔ ๒๗๓ ๒๔๙ ๑๐๕ ๘๑ ๙๓ ๑,๐๕๕ 

  จำนวนนักเรียนที่ได้เกรด ๓ ขึ้นไป   

วิชา ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ร้อยละ 

ภาษาไทย ๑๒๒ ๑๑๔ ๑๓๐ ๗๗ ๗๕ ๗๙ ๕๖.๕๙ 

คณิตศาสตร์ ๑๓๘ ๑๓๙ ๑๑๐ ๘๔ ๕๖ ๕๗ ๕๕.๓๖ 

วิทยาศาสตร์ ๑๑๘ ๑๗๖ ๑๓๑ ๕๓ ๕๘ ๖๐ ๕๖.๔๙ 

สังคมศึกษาฯ ๑๖๘ ๒๑๕ ๑๔๙ ๖๒ ๖๙ ๗๒ ๖๙.๖๗ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๐๙ ๒๒๗ ๒๑๓ ๙๑ ๕๒ ๘๔ ๘๓.๐๓ 

ศิลปะ ๑๖๘ ๒๑๕ ๑๔๙ ๖๒ ๖๙ ๗๒ ๖๙.๖๗ 

การงานอาชีพ ๑๕๐ ๑๑๒ ๑๔๐ ๘๕ ๗๖ ๗๓ ๖๐.๒๘ 

ภาษาอังกฤษ ๒๑๙ ๒๑๒ ๒๒๑ ๑๙๘ ๕๔ ๖๕ ๙๑.๘๕ 

เฉลี่ย ๑๖๑.๕๐ ๑๗๖.๒๕ ๑๕๕.๓๘ ๘๙.๐๐ ๖๓.๖๓ ๗๐.๒๕ ๖๗.๘๗ 

 

2)  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  2564 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม ขึ้นไป 

ป.1 ๒๕๔ ๐ ๘๖ ๖๑ ๑๐๗ ๑๖๘ ๖๖.๑๔ 

ป.2 ๒๔๘ ๐ ๓๓ ๓๑ ๑๘๔ ๒๑๕ ๘๖.๖๙ 

ป.3 ๒๖๕ ๐ ๔๘ ๑๑๗ ๑๐๐ ๒๑๗ ๘๑.๘๙ 
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ป.4 ๒๖๐ ๐ ๕ ๑๒๕ ๑๓๐ ๒๕๕ ๙๘.๐๘ 

ป.5 ๒๕๘ ๐ ๓ ๑๖๖ ๘๙ ๒๕๕ ๙๘.๘๔ 

ป.6 ๒๖๓ ๐ ๐ ๙๖ ๑๖๗ ๒๖๓ ๑๐๐.๐๐ 

ม.1 ๒๕๔ ๐ ๑๑๙ ๑๒๐ ๑๕ ๑๓๕ ๕๓.๑๕ 

ม.2 ๒๗๓ ๐ ๑๓๓ ๙๖ ๔๔ ๑๔๐ ๕๑.๒๘ 

ม.3 ๒๔๙ ๐ ๗๓ ๑๑๒ ๖๔ ๑๗๖ ๗๐.๖๘ 

ม.4 ๑๐๕ ๐ ๐ ๘๒ ๒๓ ๑๐๕ ๑๐๐.๐๐ 

ม.5 ๘๑ ๐ ๐ ๔๘ ๓๓ ๘๑ ๑๐๐.๐๐ 

ม.6 ๙๓ ๐ ๐ ๗๕ ๑๘ ๙๓ ๑๐๐.๐๐ 

รวม 2,603 0 500 1,129 974 2,103 1,007 

เฉลี่ย   0.00 41.67 94.08 81.17 175.25 83.90 

 

3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  2564 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม ขึ้นไป 

ป.1 ๒๕๔ 0 0 62 192 254 ๑๐๐.๐๐ 

ป.2 ๒๔๘ 0 0 11 237 248 ๑๐๐.๐๐ 

ป.3 ๒๖๕ 0 0 22 243 265 ๑๐๐.๐๐ 

ป.4 ๒๖๐ 0 0 116 144 260 ๑๐๐.๐๐ 

ป.5 ๒๕๘ 0 0 117 141 258 ๑๐๐.๐๐ 

ป.6 ๒๖๓ 0 0 0 263 263 ๑๐๐.๐๐ 

ม.1 ๒๕๔ 0 0 54 200 254 ๑๐๐.๐๐ 

ม.2 ๒๗๓ 0 10 28 235 263 ๙๖.๓๔ 

ม.3 ๒๔๙ 0 0 0 249 249 ๑๐๐.๐๐ 
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ม.๔ ๑๐๕ 0 0 8 97 105 ๑๐๐.๐๐ 

ม.๕ ๘๑ 0 0 0 81 81 ๑๐๐.๐๐ 

ม.๖ ๙๓ 0 0 0 93 93 ๑๐๐.๐๐ 

รวม 2,603 0 10 418 2,175 2,593 1,196 

เฉลี่ย   0.00 0.83 34.83 181.25 216.08 99.69 

 

4)  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551ปีการศึกษา 2564 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่าน
ขึ้นไป 

สมรรถนะ
สำคัญ 

จำนวน ผลการประเมิน 
ระดับ
ผ่าน ร้อยละ 

นักเรียน ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม ขึ้นไป 

การสื่อสาร 263 0 0 10 253 263 100.00 

การคิด 263 0 84 83 96 263 100.00 

แก้ปัญหา 263 0 84 83 96 263 100.00 

ทักษะชีวิต 263 0 0 0 263 263 100.00 

ใช้เทคโนโลย ี 263 0 0 0 263 263 100.00 

เฉลี่ย 263 0 33.6 35.2 194.2 263 100.00 
 

5)  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551ปีการศึกษา 2564 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับผ่าน   
ขึน้ไป 

สมรรถนะ
สำคัญ 

จำนวน ผลการประเมิน 
ระดับ
ผ่าน ร้อยละ 

นักเรียน ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม ขึ้นไป 

การสื่อสาร 249 0 0 73 176 249 100.00 

การคิด 249 0 45 146 58 249 100.00 
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แก้ปัญหา 249 0 45 146 58 249 100.00 

ทักษะชีวิต 249 0 0 0 249 249 100.00 

ใช้เทคโนโลย ี 249 0 0 0 249 249 100.00 

เฉลี่ย 249 0 18 73 158 249 100.00 
 

๖)  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551ปีการศึกษา 2564 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในระดับผ่านขึ้น
ไป 

สมรรถนะ
สำคัญ 

จำนวน ผลการประเมิน 
ระดับ
ผ่าน ร้อยละ 

นักเรียน ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม ขึ้นไป 

การสื่อสาร 93 0 0 18 75 93 100.00 

การคิด 93 0 0 20 73 93 100.00 

แก้ปัญหา 93 0 0 20 73 93 100.00 

ทักษะชีวิต 93 0 0 0 93 93 100.00 

ใช้เทคโนโลย ี 93 0 0 0 93 93 100.00 

เฉลี่ย 93 0 0 11.6 81.4 93 100.00 
 

1.5 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

       1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 
256๔ 
 

ด้าน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

ของโรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของระดับเขตพื้นที่ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของระดับประเทศ 

ด้านคณิตศาสตร์ ๔๔.๒๐ ๔๖.๕๑ ๔๙.๔๔ 
ด้านภาษาไทย ๕๐.๓๒ ๕๔.๙๒ ๕๖.๑๔ 
เฉลี่ยทั้ง ๒ ด้าน ๔๗.๒๖ ๕๐.๗๑ ๕๒.๘๐ 
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2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ปีการศึกษา 256๓- 256๔ 

ความสามารถ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ร้อยละผลต่าง 
ด้านคณิตศาสตร์ ๔๐.๑๕ ๔๔.๒๐ ๔.๐๕ 
ด้านภาษาไทย ๔๔.๖๑ ๕๐.๓๒ ๕.๗๑ 
รวมทั้ง ๒ ด้าน ๔๒.๓๘ ๔๗.๒๖ ๔.๘๘ 

 

1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖4 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 52.07 38.87 32.65 47.95 

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 50.05 35.4 ๓๓.๑ 38.76 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. 49.54 35.85 33.68 35.46 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 50.38 36.83 34.31 39.22 
 

2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
๒๕๖2-๒๕๖4 

รายวิชา 
ปี กศ. 
๒๕๖2 

ปี กศ. 
๒๕๖3 

ผลต่าง 
๒๕๖2-
๒๕๖3 

ปี กศ.  

๒๕๖4 

ผลต่าง 
๒๕๖3-
๒๕๖4 

ภาษาไทย ๕๑.๖๖ 62.22 ๑๐.๕๖ 52.07 -๑๐.๑๕ 

ภาษาอังกฤษ ๔๔.๓๙ 57.97 ๑๓.๕๘ 47.95 -๑๐.๐๒ 

คณิตศาสตร์ ๓๗.๕๔ 33.28 -๔.๒๖ 38.87 ๕.๕๙ 

วิทยาศาสตร์ ๓๙.๗๑ 40.66 ๐.๙๕ 32.65 -๘.๐๑ 

รวมเฉลี่ย ๔๓.๓๓ ๔๘.๕๓ ๕.๒๑ ๔๒.๘๙ -๕.๖๕ 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖4 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 59.49 25.53 32.88 39.68 

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 50.58 22.1 29.75 30.96 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. 52.13 24.75 31.67 30.79 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11 
 

2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
๒๕๖2-๒๕๖4 

รายวิชา 
ปี กศ. 
๒๕๖2 

ปี กศ. 
๒๕๖3 

ผลต่าง 
๒๕62-
๒๕๖3 

ปี กศ. 
๒๕๖4 

ผลต่าง 
๒๕๖3-
๒๕๖4 

ภาษาไทย ๕๘.๙๘ 56.92 -๒.๐๖ 59.49 ๒.๕๗ 

ภาษาอังกฤษ ๓๖.๙๙ 47.45 ๑๐.๔๖ 39.68 -๗.๗๗ 

คณิตศาสตร์ ๒๘.๑๗ 31.02 ๒.๘๕ 25.53 -๕.๔๙ 

วิทยาศาสตร์ ๒๙.๗๑ 30.47 ๐.๗๖ 32.88 ๒.๔๑ 

รวมเฉลี่ย ๓๘.๔๖ ๔๑.๔๗ ๓.๐๐ ๓๙.๔๐ -๒.๐๗ 

 

1.7 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

๑) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 

ด้าน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

ของโรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของระดับเขตพื้นที่ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของ
ระดับประเทศ 

การอ่านออกเสียง 85.67 69.09 69.95 

การอ่านรู้เรื่อง 75.75 73.13 72.79 

รวม ๒ ด้าน 80.71 71.13 71.38 
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๒) เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) และ

ร้อยละผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖3-๒๕๖4 
ความสามารถ 2563.00 2564.00 ร้อยละผลต่าง 

การอ่านออกเสียง 78.40 85.67 7.27 

การอ่านรู้เรื่อง 70.78 75.75 4.97 

รวมทั้ง ๒ ด้าน 74.59 80.71 4.08 
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โครงสร้างหลักสูตรระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

 โรงเรียนวัดเขียนเขต จัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  
๒๕๕๑ ปรับปรุงตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ ,ภูมิศาสตร์ ,สังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลา
เรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรโรงเรียนวัดเขียนเขต 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา (ปกติ) 

ป.1 ป.2 ป.3 

ภาษาไทย 160 160 160 

คณิตศาสตร์ 160 160 160 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 100 100 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

- ประวัติศาสตร์ 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการ

ดำเนินชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร์ 
- ภูมิศาสตร์ 

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 

คณิตศาสตร์ 40 40 40 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 40 40 
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ภาษาต่างประเทศ 80 80 80 

รายวิชาเพิ่มเติม 240 240 240 

 - กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 

 - กิจกรรมนักเรียน 

    - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 

    - ชมรม/ชุมนุม 

    - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

40 

30 

10 

40 

30 

10 

40 

30 

10 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 ชั่วโมง 

* กิจกรรมป้องกันการทุจริต บูรณาการกับกิจกรรมลูกเสือ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา (ปกติ) 

ป.4 ป.5 ป.6 

ภาษาไทย 160 160 160 

คณิตศาสตร์ 160 160 160 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 120 120 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

- ประวัติศาสตร์ 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการ

ดำเนินชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร์ 
- ภูมิศาสตร์ 

120 

40 

 

 

80 

120 

40 

 

 

80 

120 

40 

 

 

80 

สุขศึกษา และพลศึกษา 80 80 80 

ศิลปะ 80 80 80 

การงานอาชีพ 40 40 40 
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 * กิจกรรมป้องกันการทุจรติ บูรณาการกับกิจกรรมลูกเสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาต่างประเทศ 80 80 80 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 840 840 840 

ภาษาไทย 40 40 40 

คณิตสาสตร์ 40 40 40 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 40 40 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี - - 80 

ภาษาต่างประเทศ 80 80 80 

การศึกษาเพ่ือเรียนรู้ 40 40 40 

รายวิชาเพิ่มเติม 240 240 240 

 - กิจกรรมแนะแนว/สวดมนต์ 40 40 40 

 - กิจกรรมนักเรียน 

    - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 

    -  ชมรม/ชุมนุม 

    - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

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 

คณิตศาสตร์ 160 160 160 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 100 100 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

- ประวัติศาสตร์ 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนิน

ชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร์ 
- ภูมิศาสตร์ 

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 

คณิตศาสตร์ 40 40 40 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 40 40 

ภาษาต่างประเทศ 

- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
- หลักภาษาอังกฤษ 

120 

80 

40 

120 

80 

40 

120 

80 

40 

รายวิชาเพิ่มเติม 240 240 240 

 - กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
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 - กิจกรรมนักเรียน 

    - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 

    - ชมรม/ชุมนุม 

40 

30 

40 

30 

40 

30 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 ชั่วโมง 

 * กิจกรรมป้องกันการทุจริต บูรณาการกับกิจกรรมลูกเสือ 
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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  

คณิตศาสตร์ 160 160 160 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 120 120 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

- ประวัติศาสตร์ 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการ

ดำเนินชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร์ 
- ภูมิศาสตร์ 

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 

คณิตศาสตร์ 40 40 40 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 40 40 

ภาษาต่างประเทศ 

- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
- หลักภาษาอังกฤษ 

120 

80 

40 

120 

80 

40 

120 

80 

40 

การศึกษาเพ่ือเรียนรู้ 40 40 40 

รายวิชาเพิ่มเติม 240 240 240 

 - กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
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 - กิจกรรมนักเรียน 

    - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 

    -  ชมรม/ชุมนุม 

 

40 

30 

 

40 

30 

 

40 

30 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 

รวมกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 ชัว่โมง 

 * กิจกรรมป้องกันการทุจริต บูรณาการกับกิจกรรมลูกเสือ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ห้องเรียนปกติ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

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 และวฒันธรรม 

- ประวัติศาสตร์ 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าที่พลเมือง 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.) 

ภาษาตา่งประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 

880 

 (22 นก.) 

880  

(22 นก.) 

880 

 (22 นก.) 

คณิตศาสตรเ์พิม่เติม 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

วิทยาศาสตร ์

- วิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม 
- คอมพิวเตอร์ 

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.) 

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้/ การสื่อสารและการ
นำเสนอ 

- 80 (2 นก.) - 
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กิจกรรมซ่อมเสริม 80  40 120  

รายวิชาเพิ่มเติม 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 1,360 1,400 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวัดเขียนเขตระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ห้องเรียนพิเศษ IEP&MEP) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

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 และวฒันธรรม 

- ประวัติศาสตร์ 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าที่พลเมือง 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.) 

ภาษาตา่งประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 

880  

(22 นก.) 

880  

(22 นก.) 

880  

(22 นก.) 

คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

คอมพิวเตอร์ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

การงานอาชีพเพิ่มเติม 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

ภาษาตา่งประเทศ 

- 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 - 80 (2 นก.) - 
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นำเสนอ 

กิจกรรมซ่อมเสริม 40  40  120  

- รายวิชาเพิม่เติม 
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 

รวมเวลาเรยีนทั้งหมด 1,360 ชั่วโมง 1,400 ชั่วโมง 1,440 ชั่วโมง 



35 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวัดเขียนเขตระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ห้องเรียนพิเศษ MSP) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

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 และวฒันธรรม 

- ประวัติศาสตร์ 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าที่พลเมือง 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.) 

ภาษาตา่งประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 

880  

(22 นก.) 

880 

 (22 นก.) 

880 

 (22 นก.) 

คณิตศาสตร ์

- คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
- คณิตเพิ่มพูนประสบการณ ์

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 
- คอมพิวเตอร์ 
 -     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.) 
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การศึกษาค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ / การสื่อสารและการนำเสนอ - 80 (2 นก.) - 

กิจกรรมซ่อมเสริม 40  40  80  

รายวิชาเพิ่มเติม 360 (9 นก.) 360 (9 นก.) 400(10นก.) 

- 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 1,360ชั่วโมง 1,400ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวัดเขียนเขตระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (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 และวฒันธรรม 

- ประวัติศาสตร์ 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร์ 
- ภูมิศาสตร์ 

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.) 

ภาษาตา่งประเทศ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 
600       

(15 นก.) 
600 

 (15 นก.) 
440  

(11 นก.) 
ภาษาไทย 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

คณิตศาสตร ์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

- วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 
- คอมพิวเตอร์ 

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.) 

สุขศึกษาและพละศึกษา 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

ดนตรี 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

การงานอาชีพ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
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ภาษาตา่งประเทศ 

- ภาษาอังกฤษ 
- ภาษาจนี 

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.) 

การศึกษาค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ / การสื่อสารและการนำเสนอ - 80 (2 นก.) - 

รายวิชาเพิ่มเติม 

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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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวัดเขียนเขตระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

แผนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (MOU) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

คณติศาสตร ์ 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 และวฒันธรรม 

- ประวัติศาสตร์ 
- ศาสนา ศลีธรรม จริยธรรม 
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร ์
- ภูมิศาสตร์ 

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.) 

ภาษาตา่งประเทศ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 

520  

(13 นก.) 

520 

(13 นก.) 

600 

 (15 นก.) 

คณิตศาสตร ์

- คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม 
- แคลคูลัส 

120 (3 นก.) 

120 (3 นก.) 

- 

120 (3 นก.) 

120 (3 นก.) 

- 

200 (5 นก.) 

120 (3 นก.) 

80 (2 นก.) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

- ฟิสิกส์ 
- เคมี 
- ชีววิทยา 
- โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 
- คอมพิวเตอร์ 

520 (13 นก.) 

120 (3 นก.) 

120 (3 นก.) 

120 (3 นก.) 

40 (1 นก.) 

480 (12 
นก.) 

120 (3 นก.) 

120 (3 นก.) 

120 (3 นก.) 

400 (10 
นก.) 

80 (2 นก.) 

80 (2 นก.) 

80 (2 นก.) 
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• จำนวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนระดับประถมศึกษา เรียนทั้งปีไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง และ
ระดับมัธยมศึกษาไม่น้อยกว่า 1,200   ชั่วโมง  

• ห้องเรยีนพเิศษเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ  คือ ตามลำดับดังนี้  
1. ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

(MEP : Mini English Program) ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
2. ห้องเรียนเสริมอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษ ( IEP : Intensive English Progra) 

ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
3. ห้องเรียนเสริมอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (MSP : Math and 

Sciences Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
4. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยี (MOU)  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

- รายวิชา (MOU) 40 (1 นก.) 

80 (2 นก.) 

- 

40 (1 นก.) 

80 (2 นก.) 

40 (1 นก.) 

80 (2 นก.) 

40 (1 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

สุขศึกษาและพละศึกษา 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

การค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS - 80 (2 นก.) - 

รายวิชาเพิม่เติม 

720  

(18 นก.) 

760 

(19 นก.) 

680 

 (17 นก.) 

- 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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ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา 
 ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร ครูผู้สอนและนักเรียน  ในรอบปี ๒๕๖๔ 

๑) ประเภทผู้บริหารและครูผู้สอน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลทีไ่ด้รับ 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

ระดับประเทศ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑ นายพงษ์เทพ ตามเมืองปัก 

ประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ประจำปีพุทธศักราช 256๔
รายการซออู้ ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลเขม็ฝมีือศรทอง 
อันดับที่ ๙ 

มลูนิธศิร  
ศิลปบรรเลง 

๒ นายพงษ์เทพ ตามเมืองปัก 
ประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ประจำปีพทุธศักราช 256๔ 
รายการซออู ้ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลเขม็ฝมีือศรทอง 
อันดับที ่๕ 

มลูนิธิศร  
ศิลปบรรเลง 

๓ นายพงษเ์ทพ ตามเมืองปัก 
ประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ประจำปีพุทธศักราช 256๔ 
รายการขมิสาย ระดบัประถมศึกษา ได้รับรางวัลเขม็ฝีมือศรทอง 
อันดับที่ ๕ 

มลูนิธิศร  
ศิลปบรรเลง 

๔ นายพงษ์เทพ ตามเมืองปัก 
ประกวดเดี่ยวดนตรไีทยและขับร้องระดับชาติ  ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอนัดับ ๒ ประเภทเดี่ยวซอด้วง ระดับประถมศึกษา 

มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสมเด็จ
เจ้าพระยา 

 
 ๒)  ประเภทนักเรียน 
 จากการที่โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  รวมถึงให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการโดยส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการตามระดับหน่วยงานต่างๆ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นการสร้างโอกาส และ
ประสบการณ์ให้กับนักเรียน อีกทั้งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนวัดเขียนเขต  ซ่ึงผลการเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ ในที่นี้ขอกล่าวถึงผลงานที่สร้างชื่อเสียงจากภายนอกโรงเรียนในระดับ    
ต่าง ๆ ส่วนกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการภายในโรงเรียน  จะอยู่ในกิจกรรมวันสำคัญและโครงการ
ต่าง ๆ ที่นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขนั สรุปผลได้ดังนี้ 
 
สรุปผลงานดีเด่นของนักเรียนโรงเรียนวัดเขียนเขต 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดบัรางวลั/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

ระดับประเทศ 

๑ ด.ญ.  เบญญาภา  สีเสือ 
ประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ประจำปีพุทธศักราช 256
๔รายการซออู้ ระดับประถมศึกษา ไดร้ับรางวัลเขม็ฝีมือศร
ทอง อันดับที่ ๙ 

มลูนิธิศร  
ศิลปบรรเลง 

๒ ด.ญ.  ฉันท์สินี  กำจาย ประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ประจำปีพทุธศักราช 256 มลูนิธศิร  
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ที ่ ชื่อ – สกุล ระดบัรางวลั/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

๔ รายการซออู ้ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวลัเขม็ฝีมือศร
ทอง อันดับที่ ๕ 

ศิลปบรรเลง 

๓ ด.ญ. ปาระมติา  วันแพ 
ประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ประจำปีพุทธศักราช 256
๔ รายการขิมสาย ระดับประถมศกึษา ได้รับรางวัลเข็มฝีมือศร
ทอง อันดับที่ ๕ 

มลูนิธิศร  
ศิลปบรรเลง 

๔ ด.ญ.  ฉันท์สินี  กำจาย 
ประกวดเดี่ยวดนตรไีทยและขับร้องระดับชาติ  ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทเดีย่วซอด้วง ระดบั
ประถมศึกษา 

มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสมเด็จ
เจ้าพระยา 

 

สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
• แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน   ห้องท่ีใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเป็นแหล่งเรียนรู้ 

 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า 
สถิติการใช้
(ครั้ง:ปี) 

๑. ห้องสมุด เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ - 
๒. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะทางคอมพิวเตอร์  - 
๓. ห้องแนะแนว เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าด้านอาชีพ การศึกษาต่อ และการ

ปฏิบัติตน 
- 

๔. ห้องดนตรีและนาฏศิลป์ ศึกษาเรียนรู้ด้านดนตรีไทย และการเล่นดนตรีไทย   
นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง 

- 

๕. ห้องพยาบาล ศึกษาเรียนรู้เรื่องยาประเภทต่างๆ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น - 
๖. ห้องปฏิบัติการทางภาษา ศึกษาเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ การสื่อสาร และเกม - 
๗  ห้องปฏิบัติการคหกรรม ศึกษาเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพ  การทำงานฝีมือ งานช่าง   - 
๘. ห้องจริยศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะทางศาสนา พิธีกรรม และการฝึก

สมาธิ 
- 

๙. ห้องศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง
รัชกาลที่ ๙  

- 

๑๐. ห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์ - 

๑๑. ห้องปฏิบัติการสุขศึกษา
และพลศึกษา 

เป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะทางกีฬา  - 

๑๒. ห้องลูกเสือ ยุวกาชาด เป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะทางลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด  - 
๑๓. ห้องปฏิบัติการสร้างสรรค์
ด้วยปัญญา 

เป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์  การทดลอง การ
วิจัย 

- 

๑๔. ห้อง To Be Number 
One 

เป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะทางต่างๆ ที่นักเรียนสนใจ - 
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แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า 
สถิติการใช้
(ครั้ง:ปี) 

๑๕. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

ศึกษาเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา  ฟิสิกส์ การค้นคว้า 
ทดลอง 

- 

๑๖. โรงอาหาร ศึกษาอาหาร ๕ หมู่ การประกอบอาหาร ระบบการดูแล
สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ 

- 

 
หมายเหตุ ** เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ จึงทำให้ไม่ได้ทำการเปิดห้องแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
ได้ 
 
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า 
สถิติการใช้
(ครั้ง:ปี) 

๑.วัดสำคัญในจังหวัดปทุมธานี
แบบออนไลน์ ของชั้นอนุบาลปี
ที ่๒/๑ 

ประวัติความเป็นมา  วัดสำคัญต่างๆ  เช่น วัดดอนใหญ่     
วัดป่าเจริญราช  วัดป่าคลอง๑๑ วัดปัญญานันทาราม  วัด
โบสถ์  วัดทวีการะอนันต์   

 
๑ 

๒.ซาฟารีเวิลด์แบบออนไลน์ของ
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๒, อนุบาลปีที่ 
๓/๒ , ป.๑/๕, ป.๑/๖ 

สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์  แบ่งเปน็ ๓ ส่วนใหญ่ๆ       
ซาฟารีปาร์ค  มารีนปาร์ค  จังเกิลวอล์ค 

 
๔ 

๓.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ -
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์               
แบบออนไลน์ ของชั้นอนุบาลปี
ที่ ๒/๓ 

เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์  
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ ประวัติกรม
ทรัพยากรธรณี                                                                                                      

 
 

๑ 

๔.หนูยิ้มหนูแย้มเดินขึ้นบันได 
๓๐๖ ขั้น เที่ยววัดดอยสุเทพ 
แบบออนไลน์ ของชั้นอนุบาลปี
ที่ ๓/๑ 

ประวัติความเป็นมา ของวัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร 

 
๑ 

๕.วันแสนสนุกของกุ๋งกิ๋ง  
ตอน กุ๋งกิ๋งพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์
สัตว์น้ำบางแสนแบบออนไลน์ 
ของชั้นอนุบาลปีที่ ๓/๓ 

แหล่งเรียนรู้ทางทะเล สัตว์น้ำประเภทต่างๆ 

 
๑ 

๖.สวนสัตวโ์คราชแบบออนไลน์ 
ของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ 

สวนสัตว์โคราช และสัตว์ประเภทต่างๆ 
๑ 
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แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า 
สถิติการใช้
(ครั้ง:ปี) 

๗.นิทรรศการกาล-อวกาศ 
แบบออนไลน์ ของชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ ,ป.๑/๔ 

เป็นแหล่งเรียนรู้และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกบักาล-อวกาศ  
๒ 

๘.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง
กรุงเทพฯ) แบบออนไลน์ ของ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๓ 

เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ 

๑ 

๙.สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ    
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติแบบ
ออนไลน์ ของชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๑/๗ 

ชีวิตสัตว์น้ำประเภทตา่งๆ    

๑ 

๑๐.สารคดี สำรวจโลก  ตอน
โลกของหมี – ผจญภัยไปรอบ
โลกกับนักล่าสุดน่าเกรงขาม 
แบบออนไลน์ ของชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ 

ศึกษาชีวิตนักล่ารวม ๘ สายพันธุ์ 

๑ 

๑๑.อวกาศ ดาวเคราะห์และ
กลุ่มดาวต่างๆ แบบออนไลน์ 
ของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ 

ศึกษากลุ่มดาวและอวกาศ 
๑ 

๑๒.ความแตกต่างระหว่างข้ัว
โลกเหนือและชั้วโลกใต้ แบบ
ออนไลน์ ของชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๒/๓ 

ศึกษาความแตกต่างระหว่างขั้วโลกเหนือและชั้วโลกใต้ 

๑ 

๑๓.เรียนรู้ – โลกใต้น้ำ  แบบ
ออนไลน์ ของชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๒/๔ ,ป.๓/๑ 

ชีวิตและชนิดของปลาทะเลไทย 
๒ 

๑๔.การเดินทางของปูแดง
ออสเตรเลียแบบออนไลน์ ของ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๕ 

ศึกษาความสวยงามการดำรงชีวิตของปูแดง 
๑ 

๑๕.การหายไปของนกแพนกวิน 
แบบออนไลน์ ของชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๒/๖ 

ศึกษาชีวิตของนกแพนกวิน 
๑ 

๑๖.หมีขั้วโลก ราชาแดนเหนือ  
แบบออนไลน์ ของชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๒/๗ 

ศึกษาชีวิตของหมีขั้วโลก 
๑ 
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แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า 
สถิติการใช้
(ครั้ง:ปี) 

๑๗.อารยธรรมอียิปต์ ความ
เป็นมาและยุคสมัยและการสร้าง
พีระมิด  แบบออนไลน์ ของชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ 

ศึกษาอารยธรรมอียิปต์ ความเป็นมาและยุคสมัยและการ
สร้างพีระมิด 

๑ 

๑๘.เที่ยวโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  
แบบออนไลน์ ของชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓/๓ 

ศึกษาการกำเนิดไฟฟ้าของจังหวัดลำปาง 
๑ 

๑๙.ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอฮอลลีวูด 
แบบออนไลน์ ของชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓/๔ 

ศึกษาสตูดิโอภาพยนตร์  และสวนสนุกในต่างแดน 
๑ 

๒๐.ดิสนีย์แลนด์ แคลิฟอร์เนีย 
แบบออนไลน์ ของชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ 

ศึกษาสวนสนุกดิสนีย์แลนด์จากท่ัวโลก 
๑ 

๒๑.ศูนยศ์ึกษาวิจัยและ
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น แบบออนไลน์ 
ของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๖, 
ป.๖/๓ 

ศึกษากระดูกไดโนเสาร์และการค้นพบสัตว์โลก 

๒ 

๒๒.สวนสัตว์เปิดเขาเขียว แบบ
ออนไลน์ ของชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๓/๗ 

ศึกษาชีวิตของสัตว์นานาชนิด 
๑ 

๒๓.โครงการผจญภัยแดนอียิปต์
ทัวร์ปิระมิดออนไลน์  แบบ
ออนไลน์ ของชั้นประถมศึกษาปี
ที ่๔/๑ - ๔/๖ , ป.๕/๑, ป.๕/๒, 
ป.๕/๖ 

ผจญภัยสถานที่ท่ีน่าสนใจ  7  ที่ของประเทศอียิปต์ 

๙ 

๒๔. ๑๐ เมืองของจีนที่น่าสนใจ  
แบบออนไลน์ ของชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๕/๓ 

  10 เมืองสิ่งที่น่าสนใจของเมืองจีน  
๑ 

๒๕.เรยีนรู้ทางประวัติศาสตร์
และสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรอียุธยา แบบ
ออนไลน์ ของชั้นประถมศึกษาปี
ที ่๕/๔ 

ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 

๑ 
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แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า 
สถิติการใช้
(ครั้ง:ปี) 

๒๖. เมืองโบราณ สมุทรปราการ 
แบบออนไลน์ ของชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๕/๕ 

ศึกษาเมืองโบราณของประเทศไทย ๑ 

๒๗.อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย  แบบออนไลน์ ของชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ 

ศึกษาประวัติศาสตร์ของสุโขทัย 
๑ 

๒๘.โรงงานผลิตผงชูรส อายิ
โนะโมะโต๊ะ แบบออนไลน์ ของ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ 

ศึกษาวิธีการทำผงชูรส 
๑ 

๒๙.อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย 
แบบออนไลน์ ของชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖/๔ 

ศึกษาประวัติศาสตร์พิมาย 
๑ 

๓๐.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พระนคร แบบออนไลน์ ของชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖/๕ 

ศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย 
๑ 

๓๑.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา รังสิต แบบออนไลน์ 
ของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๖ 

ศึกษาเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ 
๑ 

๓๒.เซ็นทรัลวอชิงตัน เลเวน
เวิร์ธ หมู่บ้านคริสมาสต์ แบบ
ออนไลน์ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑/๑ 

ศึกษาวัฒนธรรม  ประเพณี และสถาปัตยกรรมบาวาเรียน 

๑ 

๓๓.โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุ
รักษ์ แบบออนไลน์ ของชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่๑/๒, ม.๒/๒ , 
ม.๕/๑ , ม.๕/๒ , ม.๕/๓ 

ศึกษาโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ การจัดพ้ืนที่สวน ลาน
วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 

๕ 

๓๔.ตลาดน้ำอโยธยา  
แบบออนไลน์ ของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓ 

ศึกษาแหล่งท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ทางศิลปวัฒนธรรมไทย 
๑ 

๓๕. ๗ สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ทั้ง 
๓ ยุค  แบบออนไลน์ ของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๔ 

ศึกษา ๗ สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ   ยุคกลาง  และยุค
ปัจจุบัน 

๑ 

๓๖.ผ้าย้อมครามสกลนคร แบบ
ออนไลน์ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่  

ศึกษาความเป็นมาผ้าย้อมครามแบบโบราณท่ีทำจากเส้นใย
ฝ้าย ป่าน และลินิน 

๓ 
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แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า 
สถิติการใช้
(ครั้ง:ปี) 

๑/๕ , ม.๔/๒ , ม.๖/๓   
๓๗.อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน  
แบบออนไลน์ ของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๖ , ม.๒/๖ 

ศึกษาสภาพภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศ  อากาศ พืช
พรรณและสัตว์ป่า 

๒ 

๓๘.Space Inspirium แบบ
ออนไลน์ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑/๗ 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
แห่งแรกของประเทศไทย 

๑ 

๓๙.แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
แบบออนไลน์ ของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ 

ศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับเกม  การ์ตูนอนิเมะ ผ่าน
ช่องทาง youtube  เพลง  หนังหรือซีรีส์ 

๑ 

๔๐.ประวัติศาสตร์ ศาสนา และ
วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี แบบ
ออนไลน์ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๒/๓ , ม.๒/๕ 

ศึกษาเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์  ศาสนา  และวัฒนธรรมของ
จังหวัดปทุมธานี 

๒ 

๔๑.กูเกิล อาร์ตส์แอนด์คัลเจอร์  
แบบออนไลน์ ของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๔ 

ศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์หมู่พีระมิดแห่งกิซ่า  พิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติโตเกียวและ หอไอเฟล 

๑ 

๔๒.สงครามรัสเซีย- ยูเครน 
แบบออนไลน์ ของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๗ 

ศึกษาปัจจัยต่าง ทั้งทางสังคม  วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ และ
ภาษาท่ีมผีลให้เกิดสงคราม 

๑ 

๔๓.พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
อพวช. แบบออนไลน์ ของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ - ม.๓/๗ 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทัง้ ๖ นิทรรศการ 
๗ 

๔๔.เรียนรู้ไปกับ สสวท.  
“แหล่งเรียนรู้อ่าวคุ้งกระเบน” 
 แบบออนไลน์ ของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ 

สิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชิวิตต่างๆ 
ในระบบนิเวศป่าชายเลน 

๑ 

๔๕.เรียนรู้ไปกับ สสวท.  
“กังหันลม” นครศรีธรรมราช 
แบบออนไลน์ ของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓ , ม.๖/๑ 

ศึกษาความเป็นมาของกังหันลม 

๒ 

๔๖.ศิลาแลง กำแพงเพชร  
แบบออนไลน์ ของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ 

ศึกษาความหมายและการเกดของศิลาแลง 
๑ 



48 
 

 
ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู / นักเรียน          
ในปีการศึกษานี้ 

๑.  ชื่อ  พระครูโอภาส               ให้ความรู้เรื่อง  พระพุทธศาสนา 
๒.  ชื่อ  พระครูวรธัมโม              ให้ความรู้เรื่อง  พระพุทธศาสนา 
 

หมายเหตุ  เนื่องจากสถานการณ์ โควิด- 19  ทำให้การจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาเป็น
ในรูปแบบออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
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จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ที ่
แหล่งเรียนรู้

ภายนอกโรงเรียน 

จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ 
อนบุาล ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.ปลาย 

๑ 
วัดสำคญัในจังหวดั
ปทุมธาน ี

๒๗           

๒ ซาฟารีเวลิด ์ ๕๔ ๔๖          

๓ 

พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ ธรณีวิทยา
เฉลิมพระเกียรติ 
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์                

๒๕           

๔ 
หนูยิ้มหนูแยม้เดินขึ้น
บันได ๓๐๖ ขั้น เที่ยว
วัดดอยสเุทพ  

๓๐           

๕ 

วันแสนสนุกของกุ๋งกิ๋ง  
ตอน กุง๋กิ๋งพาไปเที่ยว
พิพิธภัณฑ์สตัว์น้ำบาง
แสน 

๒๕           

๖ สวนสัตวโ์คราช  ๒๑          

๗ 
นิทรรศการกาล-
อวกาศ 

 ๔๘          

๘ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา (ท้องฟ้า
จำลองกรุงเทพฯ)  

 ๒๑          

๙ 
สถานแสดงพันธุ์สัตว์
น้ำ   บึงฉวากเฉลิม
พระเกียรต ิ

 ๒๑          

๑๐ 

สารคดี สำรวจโลก  
ตอนโลกของหมี  
ผจญภัยไปรอบโลก
กับนักล่าสดุน่าเกรง
ขาม  

  ๒๙         

๑๑ 
อวกาศ ดาวเคราะห์
และกลุม่ดาวต่างๆ  

  ๓๙         

๑๒ 
ความแตกต่างระหว่าง
ขั้วโลกเหนือและขั้ว
โลกใต้  

  ๔๐         

๑๓ เรียนรู้ – โลกใต้น้ำ     ๓๕ ๒๙        

๑๔ 
การเดินทางของปูแดง
ออสเตรเลีย 

  ๓๕         

๑๕ การหายไปของนก   ๓๕         
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ที ่
แหล่งเรียนรู้

ภายนอกโรงเรียน 

จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ 
อนบุาล ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.ปลาย 

เพนกวิน  

๑๖ 
หมีขั้วโลก ราชาแดน
เหนือ   

  ๓๕         

๑๗ 

อารยธรรมอียิปต์ 
ความเป็นมาและยุค
สมัยและการสร้าง
พีระมิด   

  ๔๐         

๑๘ 
เที่ยวโรงไฟฟ้าแม่
เมาะ   

  ๔๐         

๑๙ 
ยูนเิวอร์แซลสตดูิโอ
ฮอลลีวูด  

  ๓๕         

๒๐ 
ดิสนีย์แลนด์ 
แคลิฟอร์เนีย  

  ๔๐         

๒๑ 
ศูนย์ศึกษาวิจัยและ
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภู
เวียง จังหวัดขอนแกน่  

  ๓๕   ๔๐      

๒๒ สวนสัตวเ์ปิดเขาเขียว     ๓๐        

๒๓ 
โครงการผจญภัยแดน
อียิปต์ทัวร์ปิระมิด
ออนไลน์   

    ๒๕๔ ๑๑๓      

๒๔ 
๑๐ เมืองของจีนท่ี
น่าสนใจ   

     ๔๖      

๒๕ 

เรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์และ
สถานท่ีท่องเที่ยวใน
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

     ๔๑      

๒๖ 
เมืองโบราณ 
สมุทรปราการ  

     ๔๐      

๒๗ 
อุทยานประวัติศาสตร์
สโุขทัย   

      ๒๑     

๑๘ 
โรงงานผลติผงชูรส 
อายิโนะโมะโต๊ะ  

      ๓๗     

๑๙ 
อุทยาน
ประวัติศาสตร์พิมาย  

      ๓๘     

๓๐ 
พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร  

      ๔๘     

๓๑ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา รังสติ  

      ๔๗     
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ที ่
แหล่งเรียนรู้

ภายนอกโรงเรียน 

จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ 
อนบุาล ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.ปลาย 

๓๒ 
เซ็นทรัลวอชิงตัน 
เลเวนเวริ์ธ หมู่บ้าน 
คริสตม์าส  

       ๒๕    

๓๓ 
โครงการอัมพวาชัย
พัฒนานุรักษ์  

       ๓๖ ๔๐  ๘๐ 

๓๔ ตลาดนำ้อโยธยา         ๓๖    

๓๕ 
๗ สิ่งมหัศจรรย์ของ
โลก ทั้ง ๓ ยุค   

       ๓๕    

๓๖ ผ้าย้อมครามสกลนคร         ๔๐   ๕๗ 

๓๗ 
อุทยานแห่งชาติภูผา
ม่าน   

       ๓๘    

๓๘ Space Inspirium         ๓๙    

๓๙ 
แหล่งเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  

        ๒๘   

๔๐ 
ประวัติศาสตร์ ศาสนา 
และวัฒนธรรมจังหวัด
ปทุมธานี  

        ๗๐   

๔๑ 
กูเกิล อาร์ตส์แอนด์
คัลเจอร์   

        ๓๕   

๔๒ 
สงครามรัสเซีย- 
ยูเครน  

        ๒๗   

๔๓ 
พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ อพวช.  

         ๒๔๙  

๔๔ 
เรียนรูไ้ปกับ สสวท.  
“คุ้งกระเบน” 

          ๓๐ 

๔๕ 
เรียนรูไ้ปกับ สสวท.  
“กังหันลม”  

          ๖๑ 

๔๖ ศิลาแลง กำแพงเพชร            ๒๗ 
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แผนภูมิแสดงการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
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รายงานผลข้อมูลสารสนเทศการใช้เรียนรู้ภายในสถานศึกษา ปี 2562 – 2564 
1. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  (ระดับประถมศึกษาตอนปลาย) 

93 94.5
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100

            

ส    การ  ้ ้อง    ั  การว ทยา าส ร  ร  ม  าย   ร้อย   

 

2. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 (ระดับมัธยมศึกษา)        

81.75
89

0
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40
50
60
70
80
90

100

            

ส    การ  ้ ้อง    ั  การว ทยา าส ร  2  ร้อย   

 

หมายเหตุ : ปี พ.ศ. 2564 ไม่มีการใช้ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากใช้รปูแบบการสอนออนไลน์ จึงไม่ได้ใช้
ห้องปฏิบัติการ 

ส    การ  ้ ้อง    ั  การว ทยา าส ร  ร ดั  ร  ม ึกษา อน  าย  ร้อย    
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3. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 (ห้องปฏิบัติการชีวะวิทยา)      

89 91
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ส    การ  ้ ้อง    ั  การว ทยา าส ร  3  ร้อย   

4. หอ้งปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4 (ห้องปฏิบัติการเคมี) 

91.75 93
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100

            

ส    การ  ้ ้อง    ั  การว ทยา าส ร  4  ร้อย   

หมายเหตุ : ปี พ.ศ. 2564 ไมมี่การใช้ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากใช้รปูแบบการสอนออนไลน์ จึงไม่ได้ใช้
ห้องปฏิบัติการ 
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5. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 5 (ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์)  

 

6. ห้อง Fab Lab  

หมายเหตุ : ปี พ.ศ. 2564 ไม่มีการใช้ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากใช้รปูแบบการสอนออนไลน์ จึงไม่ได้ใช้
ห้องปฏิบัติการ 
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7. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 

8. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 

100 100

0
0

20

40

60

80

100

            

ส    การ  ้ ้อง อม  วเ อร  2  ร้อย   

 

หมายเหตุ : ปี พ.ศ. 2564 ไม่มีการใช้ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากใช้รปูแบบการสอนออนไลน์ จึงไม่ได้ใช้
ห้องปฏิบัติการ 

ส    การ  ้ ้อง    ั  การ อม  วเ อร  1 (รอ้ยละ) 

 

ส    การ  ้ ้อง    ั  การ อม  วเ อร  2 (รอ้ยละ) 
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9. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 

10. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เสริมศึกษา 

หมายเหตุ : ปี พ.ศ. 2564 ไม่มีการใช้ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากใช้รปูแบบการสอนออนไลน์ จึงไม่ได้ใช้
ห้องปฏิบัติการ 

 

สถิติหอ้งปฏิบตัิการคอมพวิเตอร ์3 (รอ้ยละ) 

สถิติการใชห้อ้งปฏิบตัิการคอมพวิเตอรเ์สรมิศกึษา (รอ้ยละ) 
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11. ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ  

12. ห้องนาฏศิลป์ 1 

หมายเหตุ : ปี พ.ศ. 2564 ไม่มีการใช้ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากใช้รปูแบบการสอนออนไลน์ จึงไม่ได้ใช้
ห้องปฏิบัติการ 
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13. ห้องนาฏศิลป์ 2 

14. ห้องศิลปะ (ประถม) 

 

หมายเหตุ : ปี พ.ศ. 2564 ไม่มีการใช้ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากใช้รปูแบบการสอนออนไลน์ จึงไม่ได้ใช้
ห้องปฏิบัติการ 
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15. ห้องศิลปะมัธยม  

16. ห้องดนตรีไทย 

หมายเหตุ : ปี พ.ศ. 2564 ไม่มีการใช้ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากใช้รปูแบบการสอนออนไลน์ จึงไม่ได้ใช้
ห้องปฏิบัติการ 
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17. ห้องดนตรีสากล 

 

18. ห้องคหกรรมผ้า 1 

 

หมายเหตุ : ปี พ.ศ. 2564 ไม่มีการใช้ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากใช้รปูแบบการสอนออนไลน์ จึงไม่ได้ใช้
ห้องปฏิบัติการ 

 

86.25
91.25
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ส    การ  ้ ้อง  กรรม ้า     ร้อย   
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19. ห้องคหกรรมอาหาร 

20. ห้องจริยศึกษา 

หมายเหตุ : ปี พ.ศ. 2564 ไม่มีการใช้ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากใช้รปูแบบการสอนออนไลน์ จึงไม่ได้ใช้
ห้องปฏิบัติการ 
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21. ห้องคณิตศาสตร์ 

22. ห้องสมุด 

หมายเหตุ : ปี พ.ศ. 2564 ไม่มีการใช้ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากใช้รปูแบบการสอนออนไลน์ จึงไม่ได้ใช้
ห้องปฏิบัติการ 
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23. ห้อง To be No.1 

 

24. ห้องสุขและพละศึกษา 

 

หมายเหตุ : ปี พ.ศ. 2564 ไม่มีการใช้ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากใช้รปูแบบการสอนออนไลน์ จึงไม่ได้ใช้
ห้องปฏิบัติการ 
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25. ห้องปฏิบัติการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 

 

26. ห้องศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

 

หมายเหตุ : ปี พ.ศ. 2564 ไม่มีการใช้ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากใช้รปูแบบการสอนออนไลน์ จึงไม่ได้ใช้
ห้องปฏิบัติการ 

สถิติการใชห้อ้งปฏิบตัิการสรา้งสรรคด์ว้ยปัญญา (รอ้ยละ) 
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27. ห้อง CFLP 1 

 

28. ห้อง CFLP 2 

 

หมายเหตุ : ปี พ.ศ. 2564 ไม่มีการใช้ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากใช้รปูแบบการสอนออนไลน์ จึงไม่ได้ใช้
ห้องปฏิบัติการ 
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29. ห้อง CFLP 3 

 

30. ห้องลูกเสือ ยุวกาชาด  

 

หมายเหตุ : ปี พ.ศ. 2564 ไม่มีการใช้ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากใช้รปูแบบการสอนออนไลน์ จึงไม่ได้ใช้
ห้องปฏิบัติการ 
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31. ห้องแนะแนว  

 

รายงานผลข้อมูลสารสนเทศความพึงพอใจการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในระดับดีขึ้นไป 

ปีการศึกษา 2562 - 2564 

 

หมายเหตุ : ปี พ.ศ. 2564 ไม่มีการใช้ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากใช้รปูแบบการสอนออนไลน์ จึงไม่ได้ใช้
ห้องปฏิบัติการ 
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   รายงานผลข้อมูลสารสนเทศความพึงพอใจการใช้แหล่งเรยีนรูภ้ายนอกในระดับดีขึ้นไป 

ปีการศึกษา 2562 - 2564 

 

รายงานขอ้มูลสารสนเทศจำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก  

ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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ข้อมูลงบประมาณ 

รายงานการใช้งบประมาณรายจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

คร้ังที่....2...ภาคเรียนที่...1-2...ปีการศึกษา.....2564....ณ วันที่.......31 มีนาคม 
2565.......... 

โรงเรียนวัดเขียนเขต 
ที ่ โครงการ 

 
อุดหนุน รายได้ บริจาค อื่นๆ รวม 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

     

1 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรู้กลุม่สาระการเรียนรู ้
8 กลุ่มสาระ 

315,697 164,000 - - 479,697 

2 โครงการหลักสตูรภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร (CFLP: 
Communication Foreign Language Program) เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

- 3,458,777 - - 3,458,777 

3 โครงการพัฒนาหลักสตูรโรงเรยีนวัดเขียนเขตเทียบเคยีง
มาตรฐานสากลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 51 
(ฉบับปรับปรุงปี 61) 

141,367.
63 

- - - 
141,367.6

3 

4 โครงการส่งเสริมการค้นคว้าเพื่อพัฒนาการศึกษา (ห้องสมุด) 300,000 - - - 300,000 
5 โครงการพัฒนาคณุภาพเด็กช่วงช้ันปฐมวัยสู่มาตรฐานชาต ิ 89,642.8

0 
- - - 89,642.80 

6 โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยโรงเรียนวัดเขียนเขต 35,952 - - - 35,952 

7 โครงการพัฒนาคณุภาพการเรียนร่วมเพื่อประกันคุณภาพ
มาตรฐานการเรียนร่วม 

- - - - - 

8 โครงการพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายใน 34,880 - - - 34,880 

9 โครงการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา - - - - - 
10 โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 7,290 - - - 7,290 

11 โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

- - - - - 

12 โครงการค่ายวิชาการเปดิบ้านเขียนเขต “Open House” - - - - - 
13 โครงการห้องเรียนเสริมอจัฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษ ( IEP : 

Intensive English Program ) 
- 

7,204,361.
50 

- - 
7,204,361.

50 

14 โครงการห้องเรียนอัจฉรยิภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
(MSP :  Math Science  Program) 

- 1,158,150 - - 1,158,150 

15 โครงการจดัการเรียนการสอนตามหลักสตูรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาองักฤษ (MEP: Mini English Program) 

- 7,080,968 - - 7,080,968 

16 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์นวตักรรมและเทคโนโลยี MOU 
- 

466,805.4
0 

- - 
466,805.4

0 

17 โครงการโรงเรยีนคุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) 

7,150 - - - 7,150 



71 
 

18 โครงการเสรมิสร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวิจัย
ในช้ันเรียน 

- - - - - 

19 โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด 109,300 - - - 109,300 
20 โครงการการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ - - - - - 
21 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา่ 2019 (COVID-19) 
363,193.

75 
- - - 

363,193.7
5 

 
รวมงบเงินกลุ่มงานวชิาการ 

1,404,47
3.18 

19,533,061
. 

90 
- -  

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

อุดหนุน รายได้ บริจาค โครงการ
อาหาร
กลางวัน 

รวม 

1 โครงการเด็กดีวิถีพุทธ 11,140 - - - 11,140 
2 โครงการศูนย์การเรียนรูห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาสังคมและหลักนติิธรรม 
- - - - - 

3 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน - - - - - 
4 โครงการ TO BE NUMBER ONE - - - - - 
5 โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 3,215 - - - 3,215 

6 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข - - - - - 
7 โครงการสานรักสานสมัพันธ์ 34,936 - - - 34,936 

8 โครงการบริหารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 11,269 - - - 11,269 

9 โครงการโรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพ 4,640 - - - 4,640 

10 โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลศิ 75,787 - - - 75,787 

11 โครงการเสรมิสร้างความรู้และวัฒนธรรมความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน 

7,850 - - - 7,850 

12 โครงการรับนักเรยีน สรา้งความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้
ผู้เรยีน 

75,645 - - - 75,645 

13 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5,200 - - - 5,200 

14 โครงการเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศกึษา (โรงเรียนสจุริต) 

- - - -  

15 โครงการอาหารสะอาด ถูกหลักอนามัย (Clean Food 
Good Health) 

34,388 - - 6,522,11
9 6,556,507 

16 โครงการธนาคารขยะรีไซเคลิโรงเรียนวัดเขียนเขต 
- - - - - 

17 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงเรียนวัดเขียนเขต 5,000 - - - 5,000 

18 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมสู่
มาตรฐานสากล 1,375,993.07 

1,282,196.
60 - - 

2,658,189. 
67 
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19 โครงการมาตรการป้องกันและคัดกรองโรคตดิเช้ือไวรสัโคโร
น่า 2019 (COVID-19) ภายในโรงเรียน 136,370.20 - - - 136,370.20 

 รวมงบกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
 1,781,433.2

7 

1,282,19
6. 
60 

- 6,522,11
9  

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

อุดหนุน รายได้ บริจาค อื่นๆ รวม 

1 โครงการครูดีศรีเขียนเขต 2,560 - -  2,560 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ 20,234.50 - -  20,234.50 
3 โครงการสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากรโรงเรยีนวัดเขียนเขต 

- - 
900

0 
 9000 

4 โครงการสรรหาจัดจ้างครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเร่งรัดคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 

- - -   

 รวมงบเงินกลุ่มงานบุคลากร 
 22,794.50 - 

900
0 

 9,000 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ การเงิน พัสดุ อุดหนุน รายได้ บริจาค อื่นๆ รวม 
1 โครงการบริหารงบประมาณเพื่อการศึกษา 

 
630,745.80 29,976 - - 660,721.80 

2 สาธารณูปโภค 
692,654.32 

414,476.
70 

- - 
1,107,131.0

2 
 รวมงบเงินกลุ่มงานงบประมาณ การเงิน พัสดุ 1,323,400.1

2 
444,452.

70 
- -  

 

สภาพชุมชนโดยรอบ 
โรงเรียนวัดเขียนเขต ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ปกครองของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ มีความเจริญด้าน การ

คมนาคมการขนส่ง จึงมีบริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรมอยู่จำนวนมาก ประชาชนส่วนใหญ่จึงมีอาชีพ
รับจ้าง เป็นอาชีพหลัก ได้รับบริการทางสาธารณสุขจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บึงยี่โถ และมี
โรงพยาบาลเครือข่ายที่คอยให้บริการในเขตพ้ืนที่การศึกษาอีกหลายแห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล               บาง
ประกอก-รังสิต 2 โรงพยาบาลธัญบุรี โรงพยาบาลเปาโล โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ โรงพยาบาลปทุมเวช  
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ฯลฯ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

โรงเรียนวัดเขียนเขตบริการประชาชนในระดับการศึกษาและพ้ืนที่ดังนี้  
 1.1 ระดับก่อนประถมศึกษา– ระดับประถมศึกษา เขตบริการของโรงเรียนคือประชาชนในเขต หมู่
ที่ 1  หมู่ที่ 2 ตำบลบึงยี่โถ  
 1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตบริการของโรงเรียนคือประชาชนในเขตหมู่ที่  1 หมู่ที่  2    
ตำบลบึงยี่โถ  
 1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตบริการของโรงเรียนคือ จังหวัดปทุมธานี  
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ระดับการศึกษาปฐมวยั 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่  ๑ คุณภาพของเด็ก 

๑. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
๒. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนวัดเขียนเขตจัดการศึกษาปฐมวัย ซึ่งเป็นรากฐานการศึกษาของเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็ก
เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัย สมดุลทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา และมีความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษา การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ การ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็ก เพ่ือบรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด โดยมีกระบวนการพัฒนาเด็กตามระบบบริหารจัดการ
คุณภาพ PDCA+A ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
 ขั้นวางแผน (Plan) 
 โรงเรียนวัดเขียนเขตได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เป็นไปอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการที่
สมวัย ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยภาพรวมกำหนดเป้าหมายของสถานศึกษา  คือ เด็กปฐมวัย     
ร้อยละ ๘๕ มีพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ ๓ (ดีมาก) ตามบริบท/ศักยภาพของสถานศึกษา นอกจากนี้
โรงเรียนได้จัดทำโครงการ/กิจกรรม/แผนการจัดประสบการณ์  ครบถ้วนตามหน่วยการเรียนรู้ และ
เหมาะสมต่อการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการตามเป้าหมายของสถานศึกษาที่
กำหนดไว้ 
 

ส่วนที่ 2   

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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 ขั้นดำเนินการ (Do) 
       โรงเรียนวัดเขียนเขตได้ใช้กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
กำหนดในหลักสูตรของสถานศึกษา จำนวน ๔๐ แผน การดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กตาม
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่มาตรฐานชาติ โดยมีกิจกรรมวันสำคัญ จำนวน ๖ กิจกรรม คือ วันวิ
สาขบูชา วันอาสาฬหบูชา / วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชา วันลอยกระทง รื่นเริงประจำปี หนูไม่เอา(วันงดดูด
บุหรี่โลก)  กิจกรรมวันกตัญญู จำนวน ๓ กิจกรรม คือ วันแม่ วันพ่อ วันไหว้ครู  และกิจกรรมบูรณาการ 
จำนวน ๑๘ กิจกรรม คือ หนูน้อยนักกีฬา พฤหัสพาสนุก สุขสบาย ตรวจสุขลักษณะ หนูทำได้ ร้านหนูช่วย
ช้าง เบิกบานใจในยามเช้า เสริมสร้างจริยธรรม หนูน้อยรักษ์สะอาด บำเพ็ญประโยชน์ งามอย่างไทยไปวัด 
กองทุนเฉลี่ยสุข เด็กไทยไหว้สวย พัฒนาสมอง BBL ละครโรงเล็ก ธรรมชาติงามตา ปัจฉิมนิเทศ ปลูกฝังลูก
รกัการอ่านด้วยนิทานแสนสนุก รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ การดำเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
อีกทั้งซึ่งหลากหลายและครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้าน
สังคม และด้านสติปัญญา เป็นการส่งเสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่ อง โดยมีการ
ดำเนิ นการจัดกิจกรรมในรูปแบบของออนไลน์  ใน  ๔  รูปแบบ  ทั้ ง  ๑ ) Online  ๒ ) On-hand                 
๓) On-demand ๔) On-air  โดยออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้
ประสบการณ์ตรง เรียนผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมทุกครั้ง ทำให้เด็กมีการพัฒนา ด้านร่างกาย เด็กมีร่างกายแข็งแรง มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน โดยรับประทานอาหารที่สะอาดถูกหลักอนามัย (โครงการอาหารสะอาดถูกหลักอนามัย) การ
กำกับดูแลนักเรียนเรื่องการดื่มนม (โครงการอาหารเสริม(นม)) อย่างสม่ำเสมอ และสร้างแรงจูงใจให้บริโภค
อาหารที่มีคุณค่า เด็กมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 
มีการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย เด็กสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และ
สถานการณ์เสี่ยงอันตราย โดยมีกิจกรรมที่เป็นการปลูกจิตสำนึกในเรื่องการดูแลสุขภาพ ด้านอารมณ์ 
จิตใจ เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม เด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอยได้
ตามวัย เด็กสามารถยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อ่ืนได้อีกด้วย เด็กมี
จิตสำนึกและค่านิยมที่ดีมีความม่ันใจกล้าพูดกล้าแสดงออก เด็กรู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ  รู้หน้าที่
รับผิดชอบ  อดทนอดกลั้น  ซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม เด็กรู้จักการชื่นชมและมีความสุขกับ
ศิลปะ  ดนตรีและการเคลื่อนไหว ด้านสังคม เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มี
วินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ ยอมรับหรือเคารพความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง ด้าน
สติปัญญา เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และ
พยายามค้นหาคำตอบ อ่านนิทาน และเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิด
รวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆ ได้ สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ จากผลงานศิลปะ การเคลื่อนไหว การเล่นอิสระ 
และสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี เป็นเครื่องมอืในการเรียนรู้และแสวงหาคำตอบ  
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     นอกจากการดำเนินการตามหลักสูตรของสถานศึกษา ตามโครงการของระดับอนุบาลแล้ว ยังมี
โครงการโครงการห้องเรียนเสริมสร้างด้านภาษาอังกฤษ IEP ซึ่งระดับอนุบาลมี ๒ ห้องเรียน ระดับอนุบาล 
๒ และ ระดับอนุบาล ๓ อย่างละห้องเรียน อีกทั้งโครงการอาหารสะอาด ถูกหลักอนามัย โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) โครงการธนาคารขยะ        
รีไซเคิลโรงเรียนวัดเขียนเขต โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนา
สังคมและหลักนิติธรรม โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และโครงการขับเคลื่อนขบวนการ PLC 
เพ่ือหาแนวทางพัฒนา ส่งเสริม หรือหาแนวทางแก้ปัญหาของเด็กร่วมกัน 
 ขั้นตรวจสอบ (Check) 
 โรงเรียนวัดเขียนเขตจัดประสบการณ์และกิจกรรมบูรณาการที่หลากหลาย เพ่ือให้เด็กมี
พัฒนาการตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด มีการประเมินภาวะโภชนาการเป็นประจำทุกภาคเรียน มี
การชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเด็ก ภาคเรียนละ 2 ครั้ง และนำข้อมูลมาบันทึกการเจริญเติบโตของเด็กเป็น
รายบุคคล มีการประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน อย่างครอบคลุม ทุกโครงการ ทุกกิจกรรม อย่างสม่ำเสมอ 
ตามระยะของโครงการ/กิจกรรม/แผนการจัดประสบการณ์ตามที่กำหนดไว้ เป็นการประเมินเด็กตามสภาพ
จริง และใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย และยังมีการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการของ
เด็กเด็กร่วมกับครูอีกด้วย 
 ขั้นปรับปรุง (Act) 
 โรงเรียนวัดเขียนเขตมีการนำผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
พัฒนาการสมวัย การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย ได้มีการประเมินพัฒนาการเด็กเป็น
ประจำอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้เห็นผลพัฒนาการทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่ดี
ขึ้นตามวัย และนำผลการประเมินพัฒนาการเสนอฝ่ายวิชาการ/ผู้บริหาร และผู้ปกครองทุกภาคเรียน เพ่ือ
นำข้อเสนอแนะไปวิเคราะห์/ปรับปรุง แนวทางการพัฒนาเด็กต่อไป 
 ขั้นเผยแพร่ (Accountability) เผยแพร่ รายงานผลให้ทราบ 
        โรงเรียนวัดเขียนเขตมีการจัดทำข้อมูลทั้งรายงานผลการประเมินพัฒนาการ รายงานสมุด
ประจำตัวเด็ก รายงานผลกิจกรรมการพัฒนาเด็ก รายงานแฟ้มของหนู  แจ้งให้ผู้มีส่วนร่วมทั้งฝ่ายวิชาการ/
ผู้บริหาร และผู้ปกครองผ่านสื่อออนไลน์ (กลุ่ม Line)ทราบ และยังมีการเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านทาง 
Facebook  เว็บไซด์ http://www.wkkschool.ac.th และวารสารของโรงเรียนวัดเขียนเขต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wkkschool.ac.th/
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๓. ผลการดำเนินงาน 
 โรงเรียนวัดเขียนเขตได้รวบรวมข้อมูลพัฒนาการของนักเรียนระดับปฐมวัยทุกคน จำนวน 
๑๗๑ คน แล้วนำมาประเมินตามเกณฑ์ของสถานศึกษา ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
ค่าร้อยละ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมนิ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก 
๑ .๑  มี พั ฒ นาการด้ าน ร่ า งกาย  แข็ งแ รง          
มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได ้

๘๕ ๙๒.๔๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

๘๕ ๙๑.๙๑ สูงกว่าเป้าหมาย 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

๘๕ ๘๙.๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

๑ .๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้       
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได ้ 

๘๕ ๙๒.๗๙ สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณามาตรฐานที่  ๑ สูงกว่าเป้าหมาย 
จากตารางข้างต้น แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของ เด็ก        
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า ผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพของเด็กเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๔ 
ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 

๔. จุดเด่น  
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย มีทักษะการ
คิดพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จำแนก และเปรียบเทียบ จำนวน ได้สมวัย และสามารถคิด
อย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย 

๕. จุดที่ควรพัฒนา 
ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างสมวัย การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม     ทั้ง
การเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี  

๖. ข้อเสนอแนะ 
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น และ 
ผลัดเปลี่ยนการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เพ่ือให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากข้ึน 

๗. แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง 

• การเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) 
• โครงการอาหารสะอาด ถูกหลักอนามัย 
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• โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 

• โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนวัดเขียนเขต 

• โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาสั งคมและ      
หลักนิติธรรม 

• โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

• โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนวัดเขียนเขต 

• โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานชาติ (๑) หนูทำได้  (๒) เบิกบานใจยามเช้า  
(๓) พฤหัสบดีพาสนุก สุขสบาย  (๔) หนูน้อยรักสะอาด  (๕) ตรวจสุขลักษณะ (๖) เบิก
บานใจในยามเช้า (๗)  รักษ์บวร รักษ์ศีล๕ (๘) ปลูกฝังลูกรักการอ่านด้วยนิทานแสนสนุก  
(๙) บำเพ็ญประโยชน์  (๑๐) ธรรมชาติงามตา  (๑๑) เด็กไทยไหว้สวย (๑๒) โครงการ
เด็กไทยวิถีพุทธ (๑๓) กิจกรรมพัฒนาสมอง BBL 

๘. แบบอย่างท่ีดี (Best Practice) / นวัตกรรม 
 โรงเรียนวัดเขียนเขตได้จัดโครงการขับเคลื่อนขบวนการ PLC ดำเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดย
ได้จัดกิจกรรม 5ก ในการพัฒนาด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย เพ่ือให้เด็กมีกล้ามเนื้อมัดเล็กที่แข็งแรง เป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อมือและตาให้ทำงานอย่างประสาน
สัมพันธ์ที่ดี 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
๒. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนวัดเขียนเขตดำเนินการบริหารละจัดการสถานศึกษาท่ีครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครู 
และบุคลากร ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ และด้านระบบประกัน
คุณภาพภายใน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความม่ันใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
      ขั้นวางแผน (Plan) 
 โรงเรียนวัดเขียนเขตจัดประชุมครู คณะกรรมการบริหารโรงเรียนบุคลากรและแต่งตั้ง 
คณะกรรมการ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือวิเคราะห์นโยบายบริหารการจัดการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เกณฑ์และตัวบ่งชี้ของมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในระดับปฐมวัย  การ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของโรงเรียน โดยใช้กระบวนการ SWOT Analysis ผลการสรุปประเมินผล การ
ดำเนินงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานชาติ และโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
โรงเรียนวัดเขียนเขต ของปีที่ผ่านมา เพ่ือร่วมกันวางแผนการดำเนินการในการจัดการศึกษาในปีการศึกษา
ปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
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 ขั้นดำเนินการ (Do) 
 โรงเรียนวัดเขียนเขตได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาในรูปแบบหลักสูตรบูรณาการที่มีความ
เหมาะสมกับวัยของเด็ก และครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ
บริบทท้องถิ่น ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน โดยผู้บริหาร 
คณะกรรมการสถานศึกษาและครูได้ร่วมกันจัดทำตามขั้นตอน ดังนี้     
  (๑) สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือปรับใช้
หลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบท ของชุมชนและท้องถิ่น  
 (๒) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ เพ่ือเป็นแนวทางในการกำหนด
หัวข้อการเรียนและแนวคิดให้สอดคล้องกับช่วงวัยของเด็กจัดทำหัวข้อในการบูรณาการกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมทักษะต่าง ๆ  
 (๓) จัดทำแนวการจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นแนวทางแก่ครูในการออกแบบการเรียนการสอน
รวมทั้งการออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะให้แก่เด็ก เช่น รูปแบบ STEM เพ่ือส่งเสริมการใช้          
ประสาทสัมผัส และเพ่ือส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้  
  (๔) จัดให้มีการนิ เทศติดตามการใช้หลักสูตรจากฝ่ายวิชาการและผู้บริหาร เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะ แก่ครูในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม 
 (๕) นอกจากนี้ยังนำการสอนแบบโครงการมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรม โดยจัดภาคเรียนละ      
๑ ครั้ง  ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน เรียนรู้ตามความสนใจของตนเอง  
 ผู้บริหารเข้าใจหลักปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยมีวิสัยทัศน์มีความเป็นผู้นำทาง 
การศึกษาและความคิดริเริ่มในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน การกำหนดนโยบาย เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพครู ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยรูปแบบ ที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมพัฒนาการให้เป็นแหล่งบริการทาง
วิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูอย่างมืออาชีพ โดย
มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ    การเปิดโอกาสและสนับสนุนให้
ครูเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ทางการศึกษาปฐมวัยแก่ผู้ที่สนใจเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาเข้า
เยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้   การจัดนิทรรศการวิชาการเพ่ือเผยแพร่ผลการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นแหล่ง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแก่นักศึกษาการศึกษาปฐมวัยทุกชั้นปี ได้จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ห้องเรียน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และกลุ่มโดยมีมาตรการ
ความปลอดภัยในอาคารสถานที่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องเล่น ดังรายละเอียดต่อไปนี้ งานอาคาร
สถานที่กำหนด มาตรการความปลอดภัย เช่น การเฝ้าระวังโรคที่มาจากยุง การกำหนดการทำความสะอาด 
เครื่องปรับอากาศในห้องเรียนทุก ๖ เดือน รวมทั้งจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่มีแสงสว่าง อุปกรณ์การเล่น
เพียงพอกับจำนวนผู้เรียน การจัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยบริเวณอาคารเรียน เช่น แผ่นหุ้มมุมเสา ถัง
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ดับเพลิง รวมทั้งการจัดครูเวรประจำวันบริเวณจุด รับ-ส่ง ในช่วงเช้าและเย็น การจดบันทึกเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในช่วงการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันจัดแหล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอกบริเวณห้องเรียนเพ่ือ
อำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลที่หลากหลายให้กับเด็ก เช่น การจัดมุมประสบการณ์ภายใน
ห้องเรียน ที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ห้องแหล่งการเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ การจัดป้าย
นิเทศตามหน่วยการเรียนวันสำคัญต่าง ๆ เหตุการณ์สำคัญ (เหตุการณ์มลพิษทางการอากาศ) รวมทั้งการ
จัดแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็ก พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาให้เหมาะสมและสนับสนุนให้มีการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกเป็นประจำทุกปีการศึกษา ได้
กำหนดมาตรฐานการศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ     อัตลักษณ์ที่สถานศึกษา
กำหนด  มีแผนปฏิบัติราชการประจำปี  พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานชาติ จัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด    
 ขั้นตรวจสอบ (Check) 
 โรงเรียนวัดเขียนเขตมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน มีการประเมินผล
โดยการติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลการประเมินตนเอง  การนิเทศภายในและการตรวจเยี่ยม
ชั้นเรียน  รายงานการอบรมประชุมและศึกษาดูงานระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รายงานสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ มีการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
 ขั้นปรับปรุง (Act) 
 โรงเรียนวัดเขียนเขตได้นำผลการดำเนินงานและรายงานผลการประเมินตนเอง  การนิเทศ
ภายในและการตรวจเยี่ยมชั้นเรียน  รายงานการอบรมประชุมและศึกษาดูงานระหว่างโรงเรียนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ ไปวิเคราะห์/ปรับปรุงแก้ไขใน    
ปีการศึกษาต่อไป 
 ขั้นเผยแพร่ (Accountability) เผยแพร่ รายงานผลให้ทราบ 
       โรงเรียนวัดเขียนเขตได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เสนอให้หน่วยงาน
ต้นสังกัด คณะกรรมสถานศึกษา ได้รับทราบ และยังมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์เพจโรงเรียน 
http://www.wkkschool.ac.th และ วารสารของโรงเรียนวัดเขียนเขต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wkkschool.ac.th/
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๓. ผลการดำเนินงาน 
โรงเรียนวัดเขียนเขต มีผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและ 
การจัดการ  ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
ค่าร้อยละ สรุปผลการ

ประเมิน เป้าหมาย  ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ 
ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  

๙๐.๐๐ ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ๙๐.๐๐ ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้าน
การจัดประสบการณ์  

๙๐.๐๐ ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

๒.๔ จัดสภาพ แวดล้อมและสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  

๙๐.๐๐ ๙๓.๓๓ สูงกว่าเป้าหมาย 

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์สำหรับครู  

๙๐.๐๐ ๙๖.๖๗ สูงกว่าเป้าหมาย 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

๙๐.๐๐ ๙๖.๖๗ สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณามาตรฐานที่  ๒ สูงกว่าเป้าหมาย 
 จากตารางข้างต้น โรงเรียนวัดเขียนเขตได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ให้เป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กบรรลุผลด้าน
พัฒนาการตามเป้าหมาย และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ปรากฏเด่นชัด  

๔. จุดเด่น  
 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เป็นต้นแบบ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และได้มีการ 
พัฒนามีหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยหลักสูตรมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย เน้นการเรียรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน บุคลากรครูมี
เพียงพอกับความตอ้งการ อีกท้ังยังมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ด้านการสอนเด็กปฐมวัยโดยตรง  

๕. จุดที่ควรพัฒนา 
 พ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น ยังขาดความปลอดภัยในการเล่นของเด็ก เครื่องเล่นสนามไม่แข็งแรง  
และมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานานเกินไป 

๖. ข้อเสนอแนะ 
ปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้เป็นสัดส่วน สนับสนุนเครื่องเล่นสนามเพ่ิมเติม  
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๗. แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง 

• โครงการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวัดเขียนเขต / หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียน  
   วัดเขียนเขต  

• โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนร่วมเพ่ือประกันคุณภาพมาตรฐานการเรียนร่วม 

• โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรคู่สู่มาตรฐานวิชาชีพ/แบบรายงานผลการเข้าร่วม
อบรม 

• ประกาศนียบัตรและใบประกอบวิชาชีพ 

• โครงการขับเคลื่อนขบวนการ PLC  

• โครงการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวิจัยในชั้นเรียน/รายงานการ
วิจัย 

• โครงการสานรักสานสัมพันธ์ 

• โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

• โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนวัดเขียนเขต 

• โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานชาติ / กิจกรรมวันกตัญญู (วันพ่อ,วันแม่) 
• โครงการส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา/รายงานกิจกรรมศึกษา

แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
• บันทึกความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
• แผนกลยุทธ์โรงเรียนวัดเขียนเขต 
• แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
• คำสั่งมอบหมายงานประจำปี 
• รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
• ทะเบียนสื่อรายงานการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ 
• รายงานการใช้วัสดุอุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ทางการศึกษาเพ่ือการ

จัดประสบการณ์ 
• สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ 
• แบบประเมิน สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ 
• แผนการจัดประสบการณ์ 
• แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 
• แฟ้มของหนู 
• สมุดประจำตัวนักเรียน 
• สมุดบันทึกพัฒนาการปฐมวัย 
• โครงการค่ายเตรียมความพร้อม 
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• บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
• แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

๘. แบบอย่างท่ีดี (Best Practice) / นวัตกรรม  
 โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ที่เป็นต้นแบบ สามารถนำไปปฏิบัติอยา่งมีประสิทธิภาพ  
โดยครูสามารถ ส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาแก่เด็ก 
สามารถจัดทำแผนการ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและใช้เครื่องมือในการวัดผลและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่าง หลากหลาย โรงเรียนจัดสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้เด็กเรียนรู้
ไดต้ลอดเวลา 
 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  

๑. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
๒. กระบวนการพัฒนา 

ครูปฐมวัยโรงเรียนวัดเขียนเขตจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ       
รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระทำผ่าน
ประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการติดตาม    
และประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ 
  ขั้นวางแผน (Plan) 
   โรงเรียนวัดเขียนเขต ได้ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการความรู้ ความสามารถ 
เต็มศักยภาพ ตามหลักสูตรกำหนด มีการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายปี ครบทุกหน่วยการ
เรียนรู้ทุกชั้นปี จำนวน ๔๐ หน่วยการเรียนรู้  

โรงเรียนวัดเขียนเขตได้กำหนดการจัดหน่วยการเรียนรู้รายปี โดยเรียงลำดับตามความสำคัญ สาระที่ควร
เรียนรู้ที่เด็กควรรู้ก่อนและหลัง คำนึงถึงวันสำคัญทางประเพณีและศาสนา วันสำคัญของชาติ และความ
เหมาะสมของเด็กในแต่ละระดับชั้น ดังนี้ 

หน่วยการเรียน ภาคเรียนที่ ๑  
 

สัปดาห ์
หน่วยการเรียน บูรณาการแนวคิด/

นวัตกรรมการศึกษา
ปฐมวัย 

บูรณาการกับหลักสูตร
ต้านทุจริต อนุบาล ๒ อนุบาล ๓ 

๑ กุ๋งกิ๋งมาโรงเรียน หนูนอ้ยมาโรงเรียน - หน่วยท่ี ๑,๒ 
๒ วันอาสาฬหบูชา/        

วันเข้าพรรษา 
วันอาสาฬหบูชา/       

วันเข้าพรรษา 
- - 

๓ หนูน้อยปลอดภัย
ห่างไกลโควิด  

หนูน้อยปลอดภัย
ห่างไกลโควิด 

- - 

๔ หนูน้อยมารยาทงาม หนูน้อยมีมารยาท - - 
๕ เฉลิมพระชนมพรรษา 

ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 
เฉลิมพระชนมพรรษา 
ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 

- - 
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สัปดาห ์

หน่วยการเรียน บูรณาการแนวคิด/
นวัตกรรมการศึกษา

ปฐมวัย 

บูรณาการกับหลักสูตร
ต้านทุจริต อนุบาล ๒ อนุบาล ๓ 

๖ ฝนจ๋า ฤดูฝน สะเต็มศึกษา - 
๗ วันแม่ วันแม่ - - 
๘ วิทยาศาสตร์น่ารู ้ วิทยาศาสตร์น่ารู ้ - - 
๙ ร่างกายของหนู ร่างกายของหน ู สะเต็มศึกษา - 

๑๐ ครอบครัวของฉัน ครอบครัวสุขสันต ์ - - 
๑๑ บ้านแสนสุข บ้านหลังใหม ่ สะเต็มศึกษา - 
๑๒ กินดีอยู่ดีมสีุข อาหารดีมีประโยชน ์ - หน่วยท่ี ๓ 
๑๓ เรียนตามความสนใจ เรียนตามความสนใจ 

การเรยีนรู้แบบโครงงาน 
- 

๑๔ โครงงาน โครงงาน - 
๑๕ โครงงาน โครงงาน - 
๑๖ ประสาทสัมผัสทั้งห้า ประสาทสัมผัสทั้งห้า สะเต็มศึกษา - 
๑๗ ชุมชนของเรา ปทุมธาน ี สาระท้องถิ่น หน่วยท่ี ๔ 
๑๘ ดอกไม้แสนสวย ใบไม้รอบตัว สะเต็มศึกษา - 
๑๙ ยานพาหนะ คมนาคม - - 
๒๐ แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง - - 

หน่วยการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ 
 

สัปดาห ์
หน่วยการเรียน บูรณาการแนวคิด/

นวัตกรรมการศึกษา
ปฐมวัย 

บูรณาการกับหลักสูตร
ต้านทุจริต อนุบาล ๒ อนุบาล ๓ 

๑ วันพ่อ วันพ่อ - - 
๒ อาชีพในฝัน หนูอยากเป็นอะไร - - 
๓ โลกสวยด้วยสีสัน วัดของหน ู - - 
๔ ฤดูหนาว ฤดูหนาว - - 
๕ วันปีใหม่ วันปีใหม ่ - - 
๖ วันเด็ก-วันคร ู วันเด็ก-วันคร ู - - 
๗ คณิตแสนสนุก คณิตแสนสนุก - - 
๘ อยู่อย่างพอเพียง หนูเป็นคนไทย - หน่วยท่ี ๓ 
๙ ข้าวไทย ข้าวไทย - - 

๑๐ กลางวัน กลางคืน โลกและดวงดาว - - 
๑๑ ผลไม ้ ผักสวนครัวรั้วกินได ้ สะเต็มศึกษา - 
๑๒ ตาวิเศษ โลกสวยด้วยมือเรา - - 
๑๓ วันมาฆบูชา วันมาฆบูชา - - 
๑๔ 

โครงงานวิทย์ โครงงานวิทย์ 
โครงการวิทยาศาสตร ์ - 

๑๕ 
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สัปดาห ์

หน่วยการเรียน บูรณาการแนวคิด/
นวัตกรรมการศึกษา

ปฐมวัย 

บูรณาการกับหลักสูตร
ต้านทุจริต อนุบาล ๒ อนุบาล ๓ 

๑๖ ดิน หิน ทราย ดิน น้ำ อากาศ สะเต็มศึกษา - 
๑๗ ของเล่นของใช้ การสื่อสาร - หน่วยท่ี ๑,๒,๔ 
๑๘ สัตว์แสนรู ้ สัตว์โลกน่ารัก - - 
๑๙ เสียงพาเพลิน ตลาด สะเต็มศึกษา - 
๒๐ ฤดูร้อน ฤดูร้อน - - 

 

 ขัน้ดำเนินการ (Do) 

  ครูมีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย/หลักสูตร
สถานศึกษา ได้ดำเนินงานและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ได้จัดพ้ืนที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการ
เล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของ
เด็กที่เรียรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือทำ ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น มีการเลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี 
เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก แหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย ติดตาม
พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลเป็นระยะ เพ่ือนำผลในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ   
 ขั้นตรวจสอบ (Check) 
 มีการตรวจสอบและประเมินเด็กอย่างเป็นระบบ ครูเก็บร่องรอยหลักฐานการเรียนรู้และดำเนินการ
ประเมิน เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่ตรงตามความเป็นจริง ครูมีการจัดการในการประเมินพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของเด็กอย่างต่อเนื่อง มีรูปแบบการประเมินที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
 ขั้นปรับปรุง (Act)   
 มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณ์ของครูอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ผลการ 
ประเมินพัฒนาการเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของตนเองและ
ของบุตรหลาน โดยผู้ปกครองและครู เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดประสบการณ์ นำผลการประเมินที่ได้ไป
พัฒนาคุณภาพเดก็ เพ่ือให้การจัดประสบการณ์มีประสิทธิภาพ  
 ขัน้เผยแพร่ (Accountability) เผยแพร่ รายงานผลให้ทราบ 
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน     
จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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๓. ผลการดำเนินงาน 
 โรงเรยีนวัดเขียนเขต มีผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็ก 
เป็นสำคัญ  ดังนี้ 
 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
ค่าร้อยละ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
๓ .๑  จัดประสบการณ์ ที่ ส่ ง เสริม ให้ เด็ กมี
พัฒนาการทุกดา้นอยา่งสมดุลเต็มศักยภาพ  

๙๐.๐๐ ๙๕.๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  

๙๐.๐๐ ๙๑.๖๗ สูงกว่าเป้าหมาย 

๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  

๙๐.๐๐ ๙๒.๕๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและ
นำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณแ์ละพัฒนาเด็ก 

๙๐.๐๐ ๙๓.๓๓ สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณามาตรฐานที่  ๓ สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 จากตารางข้างต้น ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ   
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย คือ ครูปฐมวัย จำนวน ๖ คน มีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ครูสามารถวิเคราะห์ ผู้เรียนเป็นรายบุคคลใช้ข้อมูลจากการ
วิเคราะห์เด็กมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและครูออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอน  เทคนิคการสอนที่หลากหลายและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แผนการจัดประสบการณ์ที่กำหนด การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรงผ่านการเล่นและการปฏิบัติอย่างมีความสุข ผ่านหน่วยการเรียนต่าง ๆ ได้ ครูมี
ศักยภาพด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูผลิตสื่อเพ่ือใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกภาคเรียน โดยให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้เพ่ือให้มีสื่อเพียงพอ
สอดคล้องกับการเรียน ปลอดภัยสำหรับเด็ก ส่งเสริมให้ครูได้ริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตสื่อการสอนด้วยตนเอง         
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๔. จุดเด่น 
 ครูมีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปรัชญา/หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มี
การจัดกิจกรรมในแต่ละวันให้พัฒนาเด็กปฐมวัยย่างรอบด้าน มีการประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ประจำวัน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  

๕. จุดที่ควรพัฒนา 
       การส่งเสริมมุมประสบการณ์ให้มีความน่าสนใจ และให้เด็กได้ทำกิจกรรมในทุกมุม   
อย่างหมุนเวียน  

๖. ข้อเสนอแนะ 

      จัดบรรยากาศการเรียนรู้ภายในห้องเรียนให้หลากหลาย เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ตามธรรมชาติของเด็ก กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้  

๗. แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง 
• โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
• โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานชาติ/รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพ      

เด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานชาติ 
• โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโรงเรียนวัดเขียนเขต/รายงานโครงการบ้าน  

วิทยาศาสตร์น้อยโรงเรียนวัดเขียนเขต 
• โครงการห้องเรียนเสริมสร้างด้านภาษาอังกฤษ IEP 
• โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา/รายงานการใช้วัสดุ    

อุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา           
•    แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมประกอบอาหาร (Cooking) 
•    การเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) 
• โครงการสานรักสานสัมพันธ์ 
• โครงการชับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
•     หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดเขียนเขต(แบบประเมินการใช้หลักสูตร) 
• สุมดบันทึกพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย 
• สมุดประจำตัวนักเรียนปฐมวัย 
• รายงานการประเมินพัฒนาการ 
• แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนระดับปฐมวัย 
• แฟ้มของหนู 
• แผนการจัดประสบการณ์ 
• หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดเขียนเขต 
• ทะเบียนสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ 
• แบบประเมินการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ 
• สมุดบันทึกการนิเทศครูผู้สอนรายบุคคล 
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• รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู 
• บันทึกการเยี่ยมชั้นเรียน 
• รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย๒๕๖๐                        

ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
• สมุดบันทึกความดี 
• กิจกรรมปลูกฝังลูกรักการอ่านด้วยนิทานแสนสนุก 
• แบบบันทึกการอ่านปฐมวัย 
• แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองด้านการจัดการเรียนรู้ 

๘. แบบอย่างท่ีดี (Best Practice) / นวัตกรรม 

       ครูปฐมวัยครูสามารถ ส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม    
และสติปัญญาแก่เด็ก สามารถจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จากการจัดกิจกรรม
ได้รับเกียรติบัตร ดังนี้ 

๑. นางสาวศุภมาศ  ลิ้มวัฒนพงศ์  
- รางวัล ๑ ห้องเรียนปฐมวัย ๑ โครงงาน 
- รางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ “ชมเชย” 

๒. นางเกษกาญจน์  โพธิ์ศรีมา 
- รางวัล ๑ ห้องเรียนปฐมวัย ๑ โครงงาน 
- รางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ “ชมเชย” 

๓. นางสาวสุดารัตน์  บริบูรณ์เนื้อ 
- รางวัล ๑ ห้องเรียนปฐมวัย ๑ โครงงาน 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

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

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน        

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

1.  กระบวนการพัฒนา หรือประเด็นตามมาตรฐานที่ ๑ โดยอธิบายให้สอดคล้องกับระดับคุณภาพที่
ประเมินตนเองไว้  

 โรงเรียนวัดเขียนเขตจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด โดยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ครูจึงต้องเตรียมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เปลี่ยนห้องเรียนออนไลน์ให้ตรงกับบริบทของนักเรียนและครอบครัวนั้นๆ เพ่ือปรับบ้านเป็น
ห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู โดยใช้นวัตกรรม WKKS MODEL ส่งเสริมและสนับสนุนในการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ด้วยบันได 5 ขั้น (5 STEPS) เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวาษที่ 21 โดยมีการจัดมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริมในการพัฒนา
นักเรียนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก มีกระบวนการพัฒนาเด็กตามระบบบริหารจัดการคุณภาพ PDCA+A ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

ขั้นวางแผน (Plan)  
โรงเรียนวัดเขียนเขตได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ใน 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประเด็นพิจารณาในด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคำนวณ, ความสามารถในการคิดวิ เคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา, ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม, ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา, มีความรู้ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ คือ ผู้เรียนร้อยละ 83 มีคุณภาพในในระดับ ๓ (ดี) ขึ้นไป และส่วนที่ 
2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ประเด็นพิจารณาในด้านการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตาม
สถานศึกษากำหนด, ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย, การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
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และหลากหลาย, สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม คือ ผู้เรียนร้อยละ 93 มีคุณภาพในในระดับ 
๓ (ดี) ขึ้นไป ตามบริบท/ศักยภาพของสถานศึกษา นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดทำโครงการกิจกรรมและ
แผนการจัดการเรียนรู้ ครบถ้วนตามหน่วยการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เหมาะสมกับผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของสถานศึกษาที่
กำหนดไว้ 

ขั้นดำเนินการ (Do)  
โรงเรียนวัดเขียนเขตได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมโครงการให้นักเรียนมีคุณภาพ

ในด้านผลสมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โดยใช้นวัตกรรม WKKS 
MODEL ส่งเสริมและสนับสนุนในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ 
Active Learning ด้วยบันได 5 ขั้น (5 STEPS) เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวาษที่ 21 โดยมีการจัด
มีโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนานักเรียนอย่างหลากหลายเป็นระบบต่อเนื่อง ในด้านผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน ได้แก่ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระ 
โครงการหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร (CFLP: Communication Foreign Language 
Program) โครงการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวัดเขียนเขตเทียบเคียงมาตรฐานสากลตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 51 (ฉบับปรับปรุงปี 61) โครงการส่งเสริมการค้นคว้าเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
(ห้องสมุด) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนร่วมเพ่ือประกันคุณภาพมาตรฐานการเรียนร่วม โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษา โครงการค่ายวิชาการเปิดบ้านเขียนเขต “Open House” โครงการห้องเรียนเสริมอัจฉริยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษ ( IEP : Intensive English Program ) โครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (MSP :  Math Science  Program) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP: Mini English Program) โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์
นวัตกรรมและเทคโนโลยี MOU โครงการโรงเรียนคุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี (SMT) โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด โครงการการพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ การเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ การบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ใน
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ได้แก่ โครงการเด็กดีวิถีพุทธ โครงการศูนย์การเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาสังคมและหลักนิติธรรม โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
โครงการ TO BE NUMBER ONE โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โครงการสานรักสานสัมพันธ์ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการพัฒนากีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) โครงการอาหารสะอาด ถูกหลักอนามัย (Clean Food Good Health) 
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนวัดเขียนเขต โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงเรียนวัดเขียนเขต กิจกรรมรักษ์บวรรักษ์ศิล 5 เป็นการเข้า
ร่วมกิจกรรมในคาบโฮมรูมของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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     ขั้นตรวจสอบ (Check)   
 โรงเรียนวัดเขียนเขตได้พัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง
จัดทำโครงการให้นักเรียนมีคุณภาพในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามหลักสูตรและระเบียบโรงเรียนวัดเขียนเขตว่าด้วยการวัด
และประเมินผลการเรียน โดยครูทุกคนใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริง ด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
ได้แก่ การทดสอบในระบบออนไลน์ การสังเกต การสัมภาษณ์ การจัดทำชิ้นงาน แฟ้มสะสมผลงาน 
โครงงาน ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการ
ประเมินผลตามโครงการและกิจกรรมที่ได้จัดทำในระยะครึ่งปีและประเมินโครงการการปลายปี ตาม
เป้าหมายที่กำหนด และการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามแผนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ทุกปีการศึกษา โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ขัน้ปรับปรุง (Act)   
โรงเรียนวัดเขียนเขตมีการนำผลประเมินคุณภาพผู้ เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบว่า
นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์และความสนใจในการเรียนน้อยลง ส่งผลให้ผลการประเมินตามหลักสูตร          การ     
ประมินโครงการและกิจกรรมไม่เป็นไปตามที่ควร ครูและผู้รับผิดชอบโครงการนำผลการประเมินเสนอ
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครองทุกภาคเรียน เพ่ือนำข้อเสนอแนะไปวิเคราะห์ ปรับปรุง เพ่ือเป็นแนว
ทางการพัฒนาและร่วมกันแก้ปัญหา ซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาเป็นการนำนวัตกรรม WKKS MODEL 
ส่งเสริมและสนับสนุนในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ Active 
Learning ด้วยบันได 5 ขั้น (5 STEPS) เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่เกิดขั้นพัฒนาโดย
กระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มีครูส่วนร่วม (PLC) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของ
หลักสูตร 

ขั้นเผยแพร่ (Accountability) เผยแพร่ รายงานให้ทราบ 

โรงเรียนวัดเขียนเขตมีการจัดทำข้อมูลผลการประเมินและข้อมูลสารสนเทศ รายงานผลของผู้เรียน
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ รายงานสมุดประจำตัวนักเรียน การประชุมผู้ปกครองทุกภาคเรียน แจ้งให้
ผู้มีส่วนร่วม ผู้บริหาร และผู้ปกครองผ่านสื่อออนไลน์ ต่างๆ ได้แก่ กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง เผยแพร่กิจกรรม
และผล การป ระ เมิ น ต่ า ง  ๆ  ผ่ าน ท าง  ว ารส ารป ระช าสั ม พั น ธ์ , เพ จ  Facebook, เว็ บ ไซ ด์  
http://www.wkkschool.ac.th ของโรงเรียนวัดเขียนเขต 

 

 

 

 



91 
 

2.  ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานที่ 1 
     ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานที่  1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีดังนี้ 
 

ประเด็นการพัฒนา 
ผลสำเร็จเม่ือเปรียบเทียบกับ

เป้าหมาย 
หลักฐานอ้างอิงผลดำเนินงาน สรุปผลการประเมิน 

1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

1) ความสามารถใน 
การอ่าน/การเขียน 

เป้าหมาย  
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 83 
 
ผลดำเนินการ  
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 94.20 
 

1. แบบสรุปการอ่าน การเขียน 
2. เอกสารการวัดประเมินผล 
3. แบบทดสอบการอ่าน การ
เขียน 
4. บันทึกการอ่าน 
5. ชิ้นงาน 
6. แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
การอ่านออกเขียนได้ของ
นักเรียน 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 

2) ความสามารถใน 
การสื่อสาร 

เป้าหมาย  
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 83 
 
ผลดำเนินการ  
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 91.73 
 

1.แบบสรุปการสื่อสาร
ภาษาไทย 
2.แบบสรุปการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
3. เอกสารการวัดประเมินผล 
4. แบบทดสอบการอ่าน การ
เขียน 
5. บันทึกการอ่าน 
6. ชิ้นงาน 
7. แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
การอ่านออกเขียนได้ของ
นักเรียน 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 

3) ความสามารถใน 
การคิดคำนวณ 

เป้าหมาย  
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 83 
 
ผลดำเนินการ  
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 89.12 
 

1. แบบสรุปการคิดคำนวณ 
2. เอกสารการวัดประเมินผล 
3. แบบทดสอบการคิดเลขเร็ว  
4. บันทึกการคิดคำนวณ 
5. ชิ้นงาน 
6. แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
การคิดคำนวณ 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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สรุป 

เป้าหมาย  
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 83 
ผลดำเนินการ  
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 91.69 

 

 

1.2 ความสามารถในการ
วิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 
 

เป้าหมาย  
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 83 
 
ผลดำเนินการ  
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 91.39 
 

1. เอกสารการวัดประเมินผล
ของนักเรียนทุกระดับชั้น 
2. ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน 
3. แบบสรุปรายงาน
ความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ ระดับชั้นเรียน 
4. แบบสรุปรายงาน
ความสามารถในการคิด 
วิจารณญาณ แต่ละระดับชั้น
เรียน 
5. แบบสรุปรายงาน
ความสามารถในการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาแต่ละระดับชั้นเรียน 
๖. โครงงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 

1.3 ความสามารถใน 
การสร้างนวัตกรรม 

เป้าหมาย  
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 83 
 
ผลดำเนินการ  
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 90.73 
 

๑. เอกสารการวัดและ
ประเมินผลรายวิชา IS ของ
นักเรียนทุกระดับชั้น 
๒. ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน 
๓. แบบสรุปรายงาน 
ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมแต่ละระดับชั้นเรียน 
๔. โครงงาน 
๕. เอกสารการวัดและ
ประเมินผลรายวิชา IS และวิชา
โครงงานของนักเรียนทุก
ระดับชั้น 
๖. ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน 
๗. แบบสรุปรายงาน 
ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมแต่ละระดับชั้นเรียน 
๘. โครงงาน 

 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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1.4 ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

เป้าหมาย  
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 83 
 
ผลดำเนินการ  
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 95.03 
 

1. เอกสารการวัดและ
ประเมินผลรายวิชา
คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนทุก
ระดับชั้น 
2. ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน 
3. แบบสรุปรายงาน 
ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ แต่ละระดับชั้น
เรียน 
4. โครงงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 

1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

เป้าหมาย  
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 83 
 
ผลดำเนินการ  
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 83.57 
 

1. เอกสารการวัดประเมินผล 
ของนักเรียนทุกระดับชั้น 
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนแต่ละชั้นเรียน 
3. แบบสรุปรายงานการ
ประเมินความสามารถในการ
อ่าน 
4. แบบรายงานคิดวิเคราะห์ 
และเขียน 
5. แบบรายงานข้อมูลผลการ
ประเมินสมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน  
6. รายงานข้อมูลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
7. แบบสรุปผลการสอบ O-
NET, NT, RT 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 

1.6 ความรู้  ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 

เป้าหมาย  
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 83 
 
ผลดำเนินการ  
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 97.90 
 

1. เอกสารการประเมินความ
พร้อมของนักเรียนในการศึกษา
ต่อ การประกอบอาชีพ หรือ
การทำงาน  
2. สรุปเจตคติของนักเรียน 
3. กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา 
การฝึกงาน การทำงาน การ
ประกอบอาชีพ 
4. สรุปการประกอบอาชีพ/การ
ทำงานของนักเรียน ป.6 ม.3 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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และ ม.6 
5 . ส รุ ป ก ารศึ ก ษ าต่ อ ข อ ง
นักเรียน ป.6 ม.3 และ ม.6 
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

สรุป 
เป้าหมาย ระดับดีขึ้นไปร้อยละ  83 
ผลดำเนินการ ระดับดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ  91.72 

 

 

   ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานที่  1  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนา 
ผลสำเร็จเม่ือเปรียบเทียบกับ

เป้าหมาย 
หลักฐานอ้างอิงผลดำเนินงาน สรุปผลการประเมิน 

1.1 คุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 
(สถานศึกษากำหนด
คุณลักษณะอันพึง   
ประสงค์ 8  ประการ   
และเด็กไทยไหว้สวย) 

เป้าหมาย  
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 93 
 
ผลดำเนินการ  
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 99.63 
 

1. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 
2. รายงานโครงการผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
3. แบบสรุปรายงานการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน 
4. แบบรายงานการอ่านคิด
วิเคราะห์ และเขียน 
5. แบบรายงานข้อมูลผลการ
ประเมินสมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน  
6. รายงานข้อมลูการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
๗. ข้อมูลรายงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
๘. แบบสรุปผลการสอบ  
O-NET, NT, RT 
๙. รายงานโครงการโรงเรียน
คุณธรรม 
๑๐. รายงานโครงการโรงเรียน

สูงกว่าเป้าหมาย 
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เด็กดีวิถพุีทธ  
๑๑. รายงานโครงการส่งเสริม
สุขภาพ 
1๒. รายงานโครงการกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ 
1๓. รายงานโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
1๔. รายงานโครงการสถานศึกษา
สีขาว 
1๕. รายงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1.2 ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

เป้าหมาย  
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 93 
 
ผลดำเนินการ  
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 98.37 

1. โครงการ/กิจกรรม 
2. แบบสัมภาษณน์ักเรียน 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
4. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. แผนการจัดการเรียนรู้ 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 

1.3 การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

เป้าหมาย  
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 93 
 
ผลดำเนินการ  
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 99.54 
 

1. รายงานโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
2. แบบสัมภาษณ์นักเรียน 
3. แบบรายงานข้อมูลผลการ
ประเมินสมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน  
4. แผนการจัดการเรียนรู้ 
5. รายงานโครงการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 

1.4 สุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจิตสังคม 

เป้าหมาย  
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 93 
 
ผลดำเนินการ  
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 99.35 
 

1. แบบรายงานโครงการพัฒนา
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2. รายงานการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน (สสส) 
3. รายงานผลการพฒันา
ศักยภาพทางด้าน ร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาโดย

สูงกว่าเป้าหมาย 
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ใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
4. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
5. แบบบันทึกการออกกำลังกาย 
6. ผลงานนักเรียน 
7. รายงานโครงการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
8. แผนการจัดการเรียนรู้ 

สรุป 
เป้าหมาย ระดับดีขึ้นไปร้อยละ  93 
ผลดำเนินการ ระดับดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ  99.22 

 

 จากตารางข้างต้น พบว่าค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพ
ผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 

๓. จุดเด่น  
     โรงเรียนวัดเขียนเขตจัดทำโครงการและกิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งเสริม
พัฒนาการของนักเรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่หลากหลาย มีการ
พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนและความต้องการของชุมชน มีห้องเรียน
พิเศษต่างๆ ได้แก่ ห้องเรียนเสริมอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษ ( IEP : Intensive English Program ) 
ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (MSP :  Math Science  Program) ห้องเรียน
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP: Mini English 
Program) ห้องเรียนวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยี MOU ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษใน
ด้านต่างๆ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และศิลปะ เห็นความสำคัญของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพของนักเรียน  ส่งผลให้ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 ๔. จุดที่ควรพัฒนา 
 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในบางระดับชั้น (ป.6, ม.1-3, ม.6) ยังต่ำกว่า
เกณฑค์วรเร่งแก้ไขและปรับปรุง 

๕. ข้อเสนอแนะ 
 ควรปรับปรุงแก้ไขในด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและการวัด
ประเมินผลให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน โดยนำเทคโนโลยีการจัดการ
เรียนการสอน และนวัตกรรมมาใช้ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการปรับบ้าน
เป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษารูปแบบ On-
site และรูปแบบออนไลน์ 

6. แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง 

• รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
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• รายงานผลการประเมิน O-NET, NT, RT 

• รายงานผลการประเมินการอ่าน เขียนคิดวิเคราะห์ 

• รายงานผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

• รายงานผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

• โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

• โครงการหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร (CFLP: Communication Foreign 
Language Program)  

• โครงการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวัดเขียนเขตเทียบเคียงมาตรฐานสากลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 51 (ฉบับปรับปรุงปี 61)  

• โครงการส่งเสริมการค้นคว้าเพื่อพัฒนาการศึกษา (ห้องสมุด)  

• โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนร่วมเพ่ือประกันคุณภาพมาตรฐานการเรียนร่วม  

• โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกสถานศึกษา  

• โครงการค่ายวิชาการเปิดบ้านเขียนเขต “Open House”  

• โครงการห้องเรียนเสริมอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษ ( IEP : Intensive English 
Program )  

• โครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (MSP :  Math 
Science  Program)  

• โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP: 
Mini English Program)  

• โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยี (MOU)  

• โครงการโรงเรียนคุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
(SMT)  

• โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด  

• โครงการการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  

• โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

• โครงการเด็กดีวิถีพุทธ (กิจกรรมรักษ์บวรรักษ์ศิล 5) 

• โครงการศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาสังคมและหลักนิติธรรม 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
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• โครงการ TO BE NUMBER ONE  

• โครงการโรงเรียนคุณธรรม  

• โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

• โครงการสานรักสานสัมพันธ์  

• โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  

• โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ  

• โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

• โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)  

• โครงการอาหารสะอาด ถูกหลักอนามัย (Clean Food Good Health)  

• โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนวัดเขียนเขต  

• โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
โรงเรียนวัดเขียนเขต  

7. แบบอย่างท่ีดี (Best Practice) / นวัตกรรม 
  โรงเรียนวัดเขียนเขตได้ดำเนินการขับเคลื่อนขบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  (Professional  Learning  Community)  ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ Active 
Learning ซึ่งมีนวัตกรรมที่น่าสนใจของครูและผู้บริหารดังนี้ 

• การจัดกิจกรรม   Active Learning ที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที
21 ประจำปี 2564 (ประเภทผู้บริหาร) ด้วย WKKS MODEL 

• การจัดกิจกรรม   Active Learning ที่ส่งเสริมและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ “ฟัง พูด 
อ่าน เขียน เรียนอักษรนำ” ตามทฤษฎีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL)              
โดยนางอัจฉริยา อนันต์ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถด้านการอ่าน  
(ป.๑ – ป.6) 
(ระดับยอดเยี่ยม) 
 
 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – 6  จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

ร้อยละของจำนวนนักเรยีนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – 6  จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
ความสามารถในการสื่อสาร คิด
คำนวณและคิดวิเคราะห์ 
(ระดับยอดเยี่ยม) 

ร้อยละของจำนวนนกัเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร 
คิดคำนวณ และคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ จำแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

 
 

ร้อยละของจำนวนนกัเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร 
คิดคำนวณ และคิดวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

ความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยี  
(ระดับยอดเยี่ยม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจำนวนนกัเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจำนวนนกัเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

ผลการทดสอบระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา 2564 

 
พบว่าคะแนนเฉลีย่ของโรงเรียนรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ ระดบัสังกัด สพฐ. และระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2  

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา 2564 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

 
พบว่าคะแนนเฉลีย่ของโรงเรียนรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ  สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ และระดบัสังกัด ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน (ระดับยอดเยี่ยม) 
 

ร้อยละของจำนวนนกัเรียนที่มีผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ๖ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

ร้อยละของจำนวนนกัเรียนที่มีผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - ๖ จำแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

 
 

ร้อยละของจำนวนนกัเรียนที่มีผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ๖ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

ร้อยละของจำนวนนกัเรียนที่มีผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – ๖ จำแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
 

ร้อยละของจำนวนนกัเรียนที่มีผลการประเมินนกัเรียนด้านความภาคภูมิใจ 
ในความเป็นไทย ชั้นประถมศกึษาปีที ่1 – ๖ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

ร้อยละของจำนวนนกัเรียนที่มีผลการประเมินนกัเรียนด้านความภาคภูมิใจ 
ในความเป็นไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 – ๖ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

ร้อยละผลการประเมินนกัเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นสขุภาวะ ทางจิต 
ภูมิคุ้มกนั และความเปน็ธรรมต่อสังคมของนักเรียน                                          

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ๖  จำแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

 
ร้อยละผลการประเมินนกัเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นสขุภาวะทางจิต 

ภูมิคุ้มกนั และความเป็นธรรมต่อสังคมของนักเรียน                                          
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - ๖  จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

ร้อยละของจำนวนนกัเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - ๖ จำแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

 
 

ร้อยละของจำนวนนกัเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - ๖ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

๑. กระบวนการพัฒนา 

        โรงเรียนวัดเขียนเขตได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดย
การศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศติดตาม  ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ดำเนินงานโดยใช้ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ใช้กระบวนการบริหารงานแบบ 
PDCA+A และโรงเรียนเป็นฐาน โดยมีการจัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน ตามภารกิจการเรียน
การสอน จัดครูที่ให้มีการจัดการเรียนการสอนตรงเอกหรือสาขาที่จบ   บริหารจัดการสถานศึกษาที่
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ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากร ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา มีการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ขั้นวางแผน (Plan)   

โรงเรียนวัดเขียนเขตจัดประชุมระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากบุคลากรในสถานศึกษา
เพ่ือวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย  ปรับวิสัยทัศน์  กำหนดพันธกิจ  กลยุทธ์  ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  ศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการ
ประจำปี  ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนา  และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  พร้อม
ทั้งจัดหาทรัพยากร  จัดสรรงบประมาณและมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ   

ขัน้ดำเนินการ (Do) 
โรงเรียนวัดเขียนเขตดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้  มีการ

ดำเนินการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน  โรงเรียนมีระบบ
การบริหารจัดการคุณภาพ ดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA+A  จัดการบริหารงานตามโครงสร้างการ
บริหารงานโรงเรียนวัดเขียนเขต  ดำเนินงานตามแผนงานกลุ่มบริหารทั้ง ๔ กลุ่มงาน  มีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  ระบบนิเทศภายใน  ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมวางแผน  ปรับปรุงพัฒนา และร่วม
รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  ทั้งเด็กปกติ  เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  เด็กด้อย
โอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  ทุกคน  อย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนดำเนินการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ จัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนให้เพียงพอกับชั้นเรียน  สอนตรง
วิชาเอก  ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  โรงเรียนพัฒนาสภาพแวดล้อม  สิ่งอำนวยความ
สะดวก  พอเพียง ใช้การได้ดี  เอ้ือต่อการเรียนรู้  นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน  มีระบบสารสนเทศที่
ชัดเจน  มีการวางแผนและจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

ขั้นตรวจสอบ (Check)  
โรงเรียนวัดเขียนเขตมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน มีการประเมินผลโดย

การติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลการประเมินตนเอง  การนิเทศภายในและการตรวจเยี่ยมชั้น
เรียน  รายงานการอบรมประชุมและศึกษาดูงานระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รายงานสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ มีการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ขั้นปรับปรุง (Act)  
โรงเรียนวัดเขียนเขตได้นำผลการดำเนินงานและรายงานผลการประเมินตนเอง  การนิเทศภายใน

และการตรวจเยี่ยมชั้นเรียน  รายงานการอบรมประชุมและศึกษาดูงานระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รายงานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้  ไปวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขใน             
ปีการศึกษาต่อไป 
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ขั้นเผยแพร่ (Accountability) เผยแพร่ รายงานผลให้ทราบ 
       โรงเรียนวัดเขียนเขตได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เสนอให้หน่วยงานต้น
สังกัด คณะกรรมสถานศึกษา ได้รับทราบ และยังมีการเผยแพร่ทางเว็บไซด์  
http://www.wkkschool.ac.th และ วารสารของโรงเรียนวัดเขียนเขต 

๒.  ผลการดำเนินงานตามมาตฐานที่ ๒ 

                 ๒.๑  สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา   
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
              ๒.๒  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปี  สอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตาม
มาตรฐาน  มีข้อมูลสารสนเทศท่ี มีความถูกต้อง  ครบถ้วน  ทันสมัย ดำเนินการอย่างเป็นระบบและนำไป
ประยุกต์ใช้ได้  นอกจากนี้ยังมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
      ๒.๓  สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปี  
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
      ๒.๔  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
      ๒.๕  สถานศึกษามีการนิเทศ  กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีเหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
     ๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหาร และการจัดการเชิงระบบ โดยใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วม  
ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง 
ปฏิรูปการศึกษา 
     ๒.๗  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่าย
อุปถัมภ์  ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
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ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ มีดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนา 
ผลสำเร็จเม่ือเปรียบเทียบกับ

เป้าหมาย 
หลักฐานอ้างอิงผลดำเนินงาน สรุปผลการประเมิน 

๒.๑  มีเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่
ชัดเจน 
 
 
 

เป้าหมาย   ระดับดีขึ้นไป    
ร้อยละ ๙๕ 
 
ผลดำเนินการ ระดับดีข้ึนไป 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

-แผนพัฒนาสถานศึกษา 
-แผนปฏิบัติการประจำปี 
 สูงกว่าเป้าหมาย 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
๙๕ 
 
ผลดำเนินการ ระดับดีข้ึนไป 
ร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 
 

-แผนปฏิบัติการประจำปี 
-รายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (SAR) 
-แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
-บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน
วัดเขียนเขต 
-บันทึกการประชุมข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนวัดเขียนเขต 
-การประชุมการดำเนินงานของ
สถานศกึษา 
-แบบรายงานผลรางวัล
สถานศึกษา รางวัลครู และ
นักเรียน 
-แบบประเมินผลการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา 
-โครงการสานรักสานสัมพันธ์ 
-โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 
-โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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-โครงการรับนักเรียน สร้างความ
เสมอภาคและเพ่ิมโอกาสให้
ผู้เรียน 
-โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
-โครงการอาหารสะอาด  ถูกหลัก
อนามัย ( Clean  Food  Good  
Health)  
-โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)     
 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเปา้หมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
๙๕ 
 
ผลดำเนินการ ระดับดีข้ึนไป 
ร้อยละ  ๙๖ 
 
 
 

-แผนปฏิบัติการประจำปี 
-รายงานโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-แบบสรุปรายงานการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน 
-แบบรายงานคิดวิเคราะห์ และ
เขียน 
-แบบรายงานข้อมูลผลการ
ประเมินสมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน 5 ด้าน ระดับชั้น
ประถมศึกษา และระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
-รายงานข้อมูลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 
ประการ ระดับชั้นประถมศึกษา
และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
-ข้อมูลรายงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
-แบบสรุปผลการสอบ O-NET, 
NT, RT 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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 -โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
-โครงการเด็กดีวิถีพุทธ  
-โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
-โครงการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
-โครงการศูนย์การเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือพัฒนาสังคมและหลัก      
นิติธรรม 
-โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
โรงเรียนวัดเขียนเขต 
-โครงการTO  BE  NUMBER  
ONE 
-โครงการสถานศึกษาสีขาว 
-โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
๙๕ 
 
ผลดำเนินการ ระดับดีข้ึนไป 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

-แผนปฏิบัติการ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
-โครงการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC (Professional Learning) 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่
สถานศึกษา 
-รางวัล/ผลงานครู ที่สะท้อนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ/
เชี่ยวชาญการสอน/ 
เป็นแบบอย่างในการสอน/ดูแล
นักเรียน 

สูงกว่าเป้าหมาย 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 

เป้าหมาย ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
๙๕ 
 
ผลดำเนินการ ระดับดีข้ึนไป 
ร้อยละ  ๙๖ 

-แผนปฏิบัติการ 
-โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อมสู่
มาตรฐานสากล 
-โครงการศูนย์การเรียนปรัชญา

สูงกว่าเป้าหมาย 
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เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนา
สังคม 
-โครงการรับนักเรียนสร้างความ
เสมอภาคและเพ่ิมโอกาสให้กับ
ผู้เรียน 
-โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
โรงเรียนวัดเขียนเขต 

๒ .๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
๙๕ 
 
ผลดำเนินการ ระดับดีข้ึนไป 
ร้อยละ  ๙๗ 

-แผนปฏิบัติการ 
-โครงการบริหารระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
-เว็บไซต์ และเพจเฟสบุ๊ก 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ 
-โปรแกรม bookmark  
-โปรแกรม schoolmis  
-โปรแกรมexcel ในการจัดทำ
แบบบันทึกผลการเรียนประจำ
วิชา 
-ข้อมูลสารสนเทศของทั้ง 4 กลุ่ม
งาน 
-ทะเบียนสื่อรายงานการใช้สื่อ
การจัดการเรียนรู้ 

สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุป ผลดำเนินการทั้ง ๖ ประเด็นสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ สูงกว่าเป้าหมาย 
 
โรงเรียนวัดเขียนเขต ได้ดำเนินการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการพัฒนา

สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเป็นระบบ ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ให้เป็น
แนวทางในการพัฒนาบรรลุผลสำเร็จและมีคุณภาพมาตรฐานตามเป้าหมาย 
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วิธีการ
พัฒนา 

ผลการพัฒนา 

การ
พัฒนาครู
และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

 
การมี
ส่วนร่วม
ของ
เครือข่าย
ในการ
วาง
แผนการ
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 
 

จำนวนครั้งที่คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย 
มีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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วิธีการ
พัฒนา 

ผลการพัฒนา 
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วิธีการ
พัฒนา 

ผลการพัฒนา 

การจัดหา
ทรพัยากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
ทั้งในรูปของงบประมาณ  และบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่นมาช่วยในการ
สนับสนุนการเรียนการสอน 

 
การนิเทศ  
กำกับ
ติดตามและ
ประเมิน 
ผล 
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 ๓.  จุดเด่น 
     โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่

หลากหลายวิธี  เช่น  การประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุมระดมสมอง  การประชุมกลุ่มเพื่อให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา  
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย
ได้แก่ การสอนแบบ Active Learning การสอนแบบสืบเสาะ ๕E การสอนแบบอริยสัจ ๔    การสอนแบบ 
STEM การสอนแบบ Problem-based Learning  รวมทั้งใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน ตื่นตา ตื่นใจ มีความสุขในการเรียน อีกทั้งได้มีระบบการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยใน
การรวบรวมข้อมูล  เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 ๔.  จุดที่ควรพัฒนา 

 ๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
      ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ๓. ควรจัดให้มีระบบเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  หรือการประชุม
คณะครูในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ สภาวะฉุกเฉิน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน และดำเนินการ
ทำงานให้กับบุคลากรได้ทันท่วงที 

 ๕. ข้อเสนอแนะ  

     สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษารวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ที่ไม่ปกติ 

 ๖. แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง  
 - แผนพัฒนาสถานศึกษา 
 - แผนปฏิบัติการประจำปี 
 - รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
 - แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 - บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดเขียนเขต 
 - บันทึกการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเขียนเขต 
 - การประชุมการดำเนินงานของสถานศึกษา 
 - แบบรายงานผลรางวัลสถานศึกษา รางวัลครู และนักเรียน 
 - แบบประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 
 - รายงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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 - แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถในการอ่าน 
 - แบบรายงานคิดวิเคราะห์ และเขียน 
 - แบบรายงานข้อมูลผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน ระดับชั้นประถมศึกษา 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 - รายงานข้อมูลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ระดับชั้นประถมศึกษาและชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 - ข้อมูลรายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 - แบบสรุปผลการสอบ O-NET, NT, RT 
 - โครงการเด็กดีวิถีพุทธ 
 - โครงการศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาสังคมและหลักนิติธรรม 
 - โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 - โครงการTO  BE  NUMBER  ONE 
 - โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 - โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 - โครงการสานรักสานสัมพันธ์ 
 - โครงการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 - โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 - โครงการเสริมสร้างความรู้และวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน        
 - โครงการรับนักเรียน สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียน 
 - โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 - โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)     
 - โครงการอาหารสะอาด  ถูกหลักอนามัย ( Clean  Food  Good  Health) 
 - โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนวัดเขียนเขต 
 - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
โรงเรียนวัดเขียนเขต  
 - โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล 
 - โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
 - โครงการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่
สถานศึกษา 
 - เว็บไซต์ และเพจเฟสบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆของโรงเรียน 
 - โปรแกรม bookmark / โปรแกรม schoolmis  
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 - โปรแกรมexcel ในการจัดทำแบบบันทึกผลการเรียนประจำวิชา 
 - ข้อมูลสารสนเทศของทั้ง 4 กลุม่งาน 
 - ทะเบียนสื่อรายงานการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ 
 
 ๗. แบบอย่างท่ีดี (Best Practice) / นวัตกรรม  

นวัตกรรม “WKKS MODEL” เป็นการนํานวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา PPT TWO 4 
Smart Model ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มาปรับใช้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดเขียนเขตผ่านการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ของโรงเรียน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค ทําให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
ครูมีความรู้ ความสามารถ ใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารมีความเป็นผู้นําทาง
วิชาการ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม เพ่ือทําให้โรงเรียนมีความ
ปลอดภัย มีระบบประกันภายในเข้มแข็ง นักเรียนอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย มีโครงงานของห้องเรียน 
และมีนวัตกรรมของโรงเรียน 
 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม   
 
๑. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนวัดเขียนเขต ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นตามความสนใจความต้องการและความถนัด
ของผู้เรียนโดยใช้วิธีการที่หลากหลายเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล  สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียน  มี
การตรวจสอบและประเมินผลของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีการให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือให้ผู้เรี ยนได้
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ครูยังได้ร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning 
Community  :PLC)  เพ่ือแลกเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดย
การดำเนินงานโครงการอย่างหลากหลาย  มีวัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ มีคุณภาพบรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการประเมิน การกำกับ
ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานทุกโครงการ  ตามระบบบริหารจัดการคุณภาพ PDCA+A  ที่
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 

ขั้นวางแผน (Plan) 
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะ

กระบวนต่างๆ ตามมาตรฐานสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ได้ฝึกทดลอง แก้ปัญหา และคิดวิเคราะห์
ด้วยตนเอง ผ่านทางกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่ม จัดทำกำหนดการสอน  จัดทำแผนการวัดและ
ประเมินผล มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนด้านความรู้ (Knowledge) ความสามารถทางสติปัญญาของ
บุคคล วัดความรู้ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าผ่าน
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สภาพจริงการลง มือปฏิบัติชิ้นงาน การทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน ด้านทักษะและ การ
ปฏิบัติ(Practice) ความสามารถในการทํางานหรือ การทํากิจกรรม มีการวัดทั้งรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
ประเมินลักษณะงานที่แตกต่างกันโดยใช้วิธีการวัดหรือ กระบวนการที่ต่างกัน ด้านเจตคติหรือคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ (Attitude) มีการวัด ความรู้สึกนึกคิด คุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบของผู้เรียน วาง
แผนการจัดทำสื่อ สไลด์ประกอบการสอน ใบความรู้ ใบงาน และสื่อ ICT ในเรื่องที่จัดการเรียนการสอน 
เช่น คลิป VDO ประกอบการสอนผ่านทางเว็บไซต์ครู  แอพพลิเคชั่นต่างๆเข้ามาช่วยในการจัดการเรียน
การและใช้ในการสืบค้นข้อมูล ใช้ Google Class room ในการส่งชิ้นงานและสะท้อนความคิดระหว่างครู 
และนักเรียน วางแผนการให้รางวัลถ้าผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมถูกต้อง เช่น กล่าวคำชื่นชม ให้คะแนน หรือให้
เพ่ือนปรบมือให้ถ้าปฏิบัติถูกต้อง วางแผนการสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนที่ไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียน ให้
คำแนะนำ ช่วยอธิบายเพ่ิมเติม และกล่าวคำให้กำลังใจผู้เรียนเมื่อปฏิบัติกิจกรรมไม่ถูก  วางแผนการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง มีการประเมินชิ้นงานและสะท้อนความคิดระหว่างครูกับผู้เรียนผ่าน Google 
Class room หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ  มีการทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน กลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียน เพ่ือประเมินความรู้ของผู้เรียน   

 
 ขั้นดำเนินการ (Do) 
           โรงเรียนวัดเขียนเขต ได้กำหนดพันธกิจที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนให้มีพัฒนาการความรู้ 
ความสามารถ เต็มศักยภาพตามหลักสูตรกำหนด โดยครูดำเนินการจัดกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการ
ผู้เรียนครบทุกด้านตามกระบวนการต่อไปนี้ 
  (๑) จัดกิจกรรมให้ครูพัฒนาความรู้ของตนเองเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน โดยจัดการ
อบรมและแนะนำแหล่งข้อมูล 

(๒) ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 

(๓) ครูจัดกิจกรรมตามกิจกรรมหลักของโรงเรียน ได้แก่ กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมเสรีกิจกรรม
กลางแจ้ง กิจกรรมสงบ และกิจกรรมนิทานส่งเสริมกระบวนการคิด โดยครูออกแบบกิจกรรม ที่มุ่งส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการเล่น จัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน มีส่วนร่วม 
บูรณาการทักษะการคิดในทุกกิจกรรม เช่น การจัดการเรียนการสอน แบบโครงการ เป็นต้น โรงเรียนจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาส ให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วม โดยมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีไทย
อย่างชัดเจนและต่อเนื่องผ่านการลงมือปฏิบัติจริงทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ อย่างเหมาะสม 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูใช้สื่อที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา 
โดยได้จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีทั้งสื่อรูปแบบ
ออนไลน์ หรือสื่อของจริงที่นักเรียนสามารถหาดูได้ภายในบ้านของตัวเอง โดยมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) อินเตอร์เน็ต (Internet) และสื่อสังคม (Social Media) ในการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถใช้เทคโนโลยีนำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว 
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
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 ขั้นตรวจสอบ (Check) 
 ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสามารถกำหนดเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนครอบคลุม ทั้งด้านความรู้ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะ อันพึง
ประสงค์ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา ครูสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ใช้
ข้อมูลจากการวิเคราะห์เด็กมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยคำนึงถึง ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและครูออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนเทคนิคการสอนที่
หลากหลายและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยจัดทำแผนการจัดประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงผ่านการเล่นและการปฏิบัติอย่างมีความสุข สามารถผลิตสื่อเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้เพ่ือให้มีสื่อเพียงพอและส่งเสริมให้ครูได้ริเริ่มสร้างสรรค์
ผลิตสื่อการสอนด้วยตนเอง เช่น เกมการศึกษา หุ่นมือ หุ่นนิ้วมือเครื่องเคาะจังหวะ สื่อด้านคณิตศาสตร์ สื่อ
ทางด้านภาษา สื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ๕ รวมถึงทำให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านตาม
มาตรการส่งเสริมการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ นักเรียนมีทักษะในการฟัง 
พูด อ่าน เขียนดีขึ้น มีการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมทั้ งเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ร่วมกลุ่มกัน ร่วม
แก้ปัญหาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันรวมทั้งการแสดงออก และการนำเสนอผลงาน  การ
ประเมินเป็นสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ครูต้องสามารถเก็บร่องรอยหลักฐาน
การเรียนรู้ และดำเนินการประเมินอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่ตรงตามความเป็นจริง ซึ่งต้อง
มีการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีรูปแบบการแประเมินที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้นั้นๆ   
 
   ขั้นปรับปรุง (Act)   
   มีการตรวจเช็คแบบฝึกหัดและชิ้นงาน เพ่ือครูจะได้อธิบาย แนะนำ และสะท้อนความคิดระหว่าง
ครูกับผู้เรียนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
โดยท้ายบทเรียนให้ครูและผู้เรียนมีการสรุปเนื้อหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Google form หรือแอปพิเคชั่น
ที่เรียนร่วมกัน สะท้อนข้อสงสัยและปัญหาที่พบ เพ่ือนำไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ต่อไป   
 
 ขั้นเผยแพร่ (Accountability) เผยแพร่ รายงานผลให้ทราบ 
 ครูโรงเรียนวัดเขียนเขตมีการเผยแพร่นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning โดย
โรงเรียนสนับสนุน ช่องทางในการเผยแพร่สื่อและนวัตกรรมผ่าน Platform ทั้งของโรงเรียนและของตนเอง 
การเปิดโอกาสให้ครูนำนวัตกรรมไปเผยแพร่และ สร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา สำหรับ
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของครูในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มี
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) การจัดการ เรียนการสอนแบบผสมผสาน คือ 
การจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้หลากหลาย เช่น การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใน ห้องเรียนผสมผสานกับการ
เรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครูและนักเรียนไม่ได้เผชิญหน้ากันหรือศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ในระบบ
อินเทอร์เน็ตที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสำคัญ  
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๒. ผลการพัฒนา 
               ครูปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะตำแหน่ง ด้วยความมุ่ งมั่น 
ทุ่มเทการสอนอย่างเต็มเวลา และเต็มความสามารถเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตร โดยการวิเคราะห์หลักสูตรอย่างรอบด้าน กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ชัดเจน 
ศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล นำข้อมูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะห์มาออกแบบ วางแผน 
และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และประเมินผลที่มุ่งเน้น
พัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก และ
สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  เน้น การจัดบรรยากาศในห้องเรียน  เพ่ือให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู
และเด็กรักที่จะเรียนรู้   ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่างทั่วถึง ตลอดจนพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียน  มีส่วนร่วม
ในการเลือกกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของตนเอง  ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้ฝึกทักษะแสดงออกนำเสนอผลงาน  ได้แสดงความคิดเห็น และได้เชื่อมโยง
บูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ ตลอดจนผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการฝึกทักษะของผู้เรียน                          
การแสดงออกตามศักยภาพของผู้เรียน 
 
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีดังนี ้
 

ประเด็นการพัฒนา 
ผลสำเร็จเม่ือเปรียบเทียบกับ

เป้าหมาย 
หลักฐานอ้างอิงผลดำเนินงาน สรุปผลการประเมิน 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไป
ประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจำวัน  
 
 
 

เป้าหมาย   ระดับดีเลิศขึ้นไป 
ร้อยละ ๘๗ 
 
ผลดำเนินการ ระดับดีข้ึนไป 
ร้อยละ ๙๓.๒๒ 
 

- แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู้ ปี
การศึกษา 2564 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- โครงการมาตรฐานสากล 
- แผนการจัดการเรียนรู้ STEM 
- โครงการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนร่วมเพ่ือประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนร่วม 

สูงกว่าเป้าหมาย 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 
 

เป้าหมาย ระดับดีเลิศขึ้นไป 
ร้อยละ ๘๙ 
 
ผลดำเนินการ ระดับดีขึน้ไป 
ร้อยละ ๙๔.๙๓ 
 

- แบบบันทึกการใช้สื่อ 
- การศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
- แผนการสอนเกี่ยวกับการใช้สื่อ
สารสนเทศ 
-รูปกิจกรรมการไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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- รูปกิจกรรมนอกห้องเรียน 
- รู ป กิ จ ก ร ร ม ห้ อ ง เ รี ย น
คอมพิวเตอร์ 

๓.๓ การบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย ระดับดีเลิศขึ้นไป        
ร้อยละ ๘๖ 
 
 
ผลดำเนินการ ระดับดีข้ึนไป 
ร้อยละ  ๘๙.๓๔ 
 
 
 

- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- รูปกิจกรรมโครงการเด็กดีวิถี
พุทธ 
- รูปที่นักเรียนไปร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ 
- รูปกิจกรรมจิตอาสานักเรียนเข้า
ร่วม 
- รูปกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
- ภาพนิเทศการสอน 

สูงกว่าเป้าหมาย 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย ระดับดีขึ้นไป     
ร้อยละ  ๘๘ 
 
 
ผลดำเนินการ ระดับดีเลิศขึ้น
ไป ร้อยละ  ๙๕.๔๔ 
 
 

- แผนการจัดการเรียนรู้/บันทึก
หลังการจัดการเรียนรู้ 
- แบบทดสอบ 
- เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
- ผลงานนักเรียนดีเด่น 
- ใบ  ป .พ .4 / ใบแจ้ งคะแนน
นักเรียน 
- แบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน 
- แบบ เก็บคะแนนหน่ วยการ
เรียนรู้ 
- แบบประเมินโครงการ 
- วิจัยในชั้นเรียน 

 

สูงกว่าเป้าหมาย 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จดัการเรียนรู้ 

เป้าหมาย ระดับดีเลิศขึ้นไป                    
ร้อยละ  ๘๙ 
 
ผลดำเนินการ ระดับดีข้ึนไป 
ร้อยละ ๙๒.๗๓ 

- นิเทศการสอน 
- กิจกรรม PLC 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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สรุป ผลดำเนินการทั้ง ๕ ประเด็นสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ สูงกว่าเป้าหมาย 

 
3.  จุดเด่น 
               ๑. ครูตั้งใจ  มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน และจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
                ๒. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  และให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
                ๓. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
                ๔. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด  ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   
    
๔.  จุดควรพัฒนา 
 ๑. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการ
จัดการเรียนการสอน โดยชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ๒. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน 
 ๓. ควรมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก และสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข  เน้นการจัดบรรยากาศในห้องเรียน  เพื่อให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ 
 
๕.  ข้อเสนอแนะ 
 ควรปรับปรุง พัฒนาด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล 
และการจัดเตรียมสื่อในหลายๆรูปแบบ ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Line 
และ On Site ตลอดปีการศึกษา  
 
๖. แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง 

• โครงการหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร (CFLP: Communication Foreign 
Language Program)  

• โครงการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวัดเขียนเขตเทียบเคียงมาตรฐานสากลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 51 (ฉบับปรับปรุงปี 61)  

• โครงการส่งเสริมการค้นคว้าเพื่อพัฒนาการศึกษา (ห้องสมุด)  

• โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนร่วมเพ่ือประกันคุณภาพมาตรฐานการเรียนร่วม  

• โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกสถานศึกษา  
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• โครงการห้องเรียนเสริมอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษ ( IEP : Intensive English 
Program )  

• โครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (MSP :  Math 
Science  Program)  

• โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP: 
Mini English Program)  

• โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยี (MOU)  

• โครงการโรงเรียนคุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
(SMT)  

• โครงการการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  

• โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

• โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
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ระดับการศึกษาปฐมวัย 
๑. สรุปผล 

๑.๑ จุดเด่น 
➢ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้

สมวัย  
มีทกัษะการคิดพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จำแนก และเปรียบเทียบ จำนวน 
ได้สมวัย และสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย 

➢ สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เป็นต้นแบบ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และได้
มีการพัฒนามีหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยหลักสูตรมีความยืดหยุ่น สอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เน้นการเรียรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ และ
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน บุคลากรครูมีเพียงพอกับความต้องการ อีกทั้งยังมีความ
เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ด้านการสอนเด็กปฐมวัยโดยตรง 

➢ ครูมีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปรัชญา/หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย มีการจัดกิจกรรมในแต่ละวันให้พัฒนาเด็กปฐมวัยย่างรอบด้าน มีการประเมินผล
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประจำวัน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๑.๒ จุดที่ควรพัฒนา 
➢ ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย การเล่นและการทำงานร่วมกับ

ผู้อื่นเป็นกลุ่ม ทั้งการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 
➢ พ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น ยังขาดความปลอดภัยในการเล่นของเด็ก เครื่องเล่นสนามไม่

แข็งแรง และมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานานเกินไป 
➢ การส่งเสริมมุมประสบการณ์ให้มีความน่าสนใจ และให้เด็กได้ทำกิจกรรมในทุกมุม อย่าง

หมุนเวียน  
 

๒. แนวทางการพัฒนา 
แผนปฏิบตัิงานที่ ๑ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม กิจกรรมเล่นบทบาทสมมติ  

กิจกรรมเล่นเกมท่ีมีกติกา 
แผนปฏิบัติงานที่ ๒ ดำเนินโครงการที่จัดเครื่องเล่นสนามให้เพียงพอและปรับปรุงสนามเด็ก

เล่นให้เหมาะกับเด็กเล็ก 
แผนปฏิบัติงานที่ ๓ จัดบรรยากาศการเรียนรู้ภายในห้องเรียนให้หลากหลาย เพ่ือให้ 

ตอบสนองต่อความต้องการตามธรรมชาติของเด็ก กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ 

ส่วนที่ 3   

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 
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๓. ความต้องการช่วยเหลือ 

งบประมาณในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่ ๑-๓ ตามแนวทางการพัฒนา 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑. สรุปผล 
๑.๑ จุดเด่น 
➢ มีการจัดทำโครงการและกิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งเสริมพัฒนาการของ

นักเรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีหลากหลาย  
➢ มีการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนและความต้องการ

ของชุมชน มีห้องเรียนพิเศษต่างๆ ได้แก่ ห้องเรียนเสริมอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษ ( 
IEP : Intensive English Program ) ห้ องเรียน อัจฉริยภาพด้านคณิ ตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (MSP :  Math Science  Program) ห้องเรียนการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP: Mini English Program) 
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยี MOU  

➢ ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ   ใน
ระดับต่างๆ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ  

➢ เห็นความสำคัญของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา   
ให้เต็มตามศักยภาพของนักเรียน   

➢ โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุม     
ที่หลากหลายวิธี  เช่น  การประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุมระดมสมอง  การประชุม
กลุ่มเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน  

➢ มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับ
ผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา  และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

➢ ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย
ได้แก่ การสอนแบบ Active Learning การสอนแบบสืบเสาะ ๕E การสอนแบบอริยสัจ ๔    
การสอนแบบ STEM การสอนแบบ Problem-based Learning   

➢ ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน ตื่นตา ตื่นใจ      
มีความสุขในการเรียน  

➢ มีระบบการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการ
จัดการศึกษา  
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➢ โรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล  เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

➢ ครูตั้งใจ  มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน และจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

➢ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  และให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

➢ ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

➢ ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด  ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้   

๑.๒ จุดที่ควรพัฒนา 
➢ ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในบางระดับชั้น (ป.6, ม.1-3, ม.6) ยังต่ำ

กว่าเกณฑ์ควรเร่งแก้ไขและปรับปรุง 
➢ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน

ค่อนข้างน้อย 
➢ สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนยังไม่

ครอบคลุม 
➢ การจัดให้มีระบบเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  หรือการประชุม

คณะครูในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ สภาวะฉุกเฉิน เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน 
และดำเนินการทำงานให้กับบุคลากรยังไมท่ันท่วงที 

๒. แนวทางการพัฒนา 
   แผนปฏิบัติงานที่ ๑ พัฒนาด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและ
การวัดประเมินผลให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน โดยนำ
เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน และนวัตกรรมมาใช้  รวมทั้งประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชนในการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกสถานศึกษารูปแบบ On-site และรูปแบบออนไลน์ 
   แผนปฏิบัติงานที่ ๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งใน
สถานการณ์ปกติและสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

แผนปฏิบัติงานที่ ๓ การจัดให้มีระบบเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์  ในรูปแบบคลังสื่อออนไลน์ และการประชุมคณะครูในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ สภาวะ
ฉุกเฉิน เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน และดำเนินการทำงานให้กับบุคลากรให้ทันท่วงที 
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๓. ความต้องการช่วยเหลือ 
➢ งบประมาณในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่ ๑-๓ ตามแนวทางการ

พัฒนา 
➢ ความร่วมมือจากหนว่ยงานภายนอก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ประกาศโรงเรียนวัดเขียนเขต 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อใช้ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
……………………………………………………….        

             โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนไทย และการศึกษาไทย
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของ
ทุกระดับก่อนยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  
มาตรา ๙ (๓) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักสำคัญข้อหนึ่ง คือ    
มีการกำหนดมารฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 
โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย   
แผน และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมารฐานการศึกษา และเพ่ือการรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนวัดเขียนเขตจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน ตั้งแต่      
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

 
ประกาศ ณ วันที่  1๕  มิถุนายน   พ.ศ.   ๒๕๖๔ 
 
 
ว่าที่ร้อยตรี......................................................... 

                      (อรรถสิทธิ์    เนตรทิพวัลย์) 
                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต                                
 

 
 
 
 
 
 



  
 
 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่ 1๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

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

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔ มีจำนวน            
๓  มาตรฐาน  ดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 



  
 
 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตประจำวันได้ 
๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่ 1๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

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

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔ มีจำนวน            
๓  มาตรฐาน  ดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

๑.๑  มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๑.๒  มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
๑.๓  มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
๑.๔  มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๒.๔  การจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ สื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศโรงเรียนวัดเขียนเขต 

เรื่อง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

-------------------------------------------------            
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
 ในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการประกันคุณภาพการศึกษาไทยในอนาคตประกอบกับมี
นโยบายให้ปฏิรูปการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมิน
คุณภาพรอบต่อไป นอกจากนี้ได้มีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนวัดเขียนเขต จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือให้การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  
                          ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
            ว่าที่ร้อยตรี 
                                                                               (อรรถสิทธิ์    เนตรทิพวัลย์) 
                                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

เรื่อง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 

ระดับคุณภาพ 
รอ้ยละ ระดับ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ๔ ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๔ ดีเลิศ 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ 83 ๔ ดีเลิศ 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

83 ๔ ดีเลิศ 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม 83 ๔ ดีเลิศ 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร 83 ๔ ดีเลิศ 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 83 ๔ ดีเลิศ 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 83 ๔ ดีเลิศ 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ๕ ยอดเยี่ยม 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 93 ๕ ยอดเยี่ยม 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 93 ๕ ยอดเยี่ยม 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 93 ๕ ยอดเยี่ยม 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 93 ๕ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 95 ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 95 ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร   
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

95 ๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 95 ๕ ยอดเยีย่ม 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

95 ๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

95 ๕ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๔ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๘๗ ๔ ดีเลิศ 

๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๘๙ ๔ ดีเลิศ 



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 

ระดับคุณภาพ 
รอ้ยละ ระดับ 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๘๖ ๔ ดีเลิศ 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ๘๘ ๔ ดีเลิศ 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

๘๙ ๔ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ๕ ยอดเยี่ยม 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ  
90 – 100 % ระดับ 5 = ยอดเยี่ยม  
80 – 89 %  ระดับ 4 = ดีเลิศ 
70 – 79 %  ระดับ 3 = ดี 
60 – 69 %  ระดับ 2 = ปานกลาง 
50 – 59 %  ระดับ 1 = กำลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

เรื่อง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
.................................................................................................. 

 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย ระดับ

คุณภาพ ร้อยละ ระดับ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ๔ ดีเลิศ 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

๘๕ ๔ ดีเลิศ 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ๘๕ ๔ ดีเลิศ 
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ๘๕ ๔ ดีเลิศ 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ 

๘๕ ๔ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ๙๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ๙๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ๙๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ๙๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

๙๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ๙๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคญั ๕ ยอดเยี่ยม 
๓.๑  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

๙๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ๙๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
๓.๓  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ๙๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๙๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ๕ ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 



เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ  
๙๐ – ๑๐๐ % ระดับ ๕ = ยอดเยี่ยม  
๘๐ – ๘๙ %  ระดับ ๔ = ดีเลิศ 
๗๐ – ๗๙ %  ระดับ ๓ = ดี 
๖๐ – ๖๙ %  ระดับ ๒ = ปานกลาง 
๕๐ – ๕๙ %  ระดับ ๑ = กำลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดเขียนเขต 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดเขียนเขต   

ประจำปการศึกษา  ๒๕๖๔ 

……………………………………………………….        

ดวยกระทรวงศึกษาธิการ ไดออกกฎกระทรวงวาดวย ระบบ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา      

พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดมีกำหนดหลักการและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ขอ ๑๔ (๖)   

การจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา และเพ่ือใหการดำเนินงานการประกัน

คุณภาพภายในของโรงเรียนวัดเขียนเขต  เปนไปอยางมีระบบและประสิทธิภาพพรอมท้ังเกิดประสิทธิผลกับผูเรียน

อยางสูงสุด  จึงแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดเขียนเขต ดังนี้ 

๑. นายรังสรรค  นันทกาวงศ   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประธาน 

๒. นายวิทยา   หม่ืนอนงค      ผูแทนผูปกครอง รองประธาน 

๓. นายกิตติภัฏ  กุลจรัสอนันต  ผูอำนวยการโรงเรียนวัดชุมชนวัดพิชิตปตยาราม ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๔. นายธนณัฐ    ศิระวงษ      ผูอำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการ 

๕. นางแสงเดือน  สิทธิศักดิ์      รองผูอำนวยการกลุมบริหารวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 

      โรงเรียนวัดเขียนเขต    

 ๖. นางสาวพิมพลภัสปภา  ศรีมากรณ  ครู          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๔  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

      ลงชื่อ        

      (นายธนณัฐ    ศิระวงษ)        

                                         ผูอำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต 
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คำสั่งโรงเรียนวัดเขียนเขต 
ที ่๘๒/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน   
------------------------------------------------------------ 

   อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)      
พ.ศ. 2545 หมวด 6 ว่าดว้ยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 และ 48 กำหนดให้
สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีการประเมิน
คุณภาพภายใน ซึ่งว่าเป็นกระบวนการบริหารทีต่้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
และสาธารณชนเป็นประจำทุกปี สถานศึกษาจึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 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   ฉ่ำสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ 

  1.๖ นางวนิดา  หวังวิวัฒนา     หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
 1.๗ นางนีรดา  สินธ์สมุทร   รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
 1.๘ นายรัชพล  ผลพูล   รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ    กรรมการ 

 1.๙ นางสาวนุชจรินทร์  ยรีัมย์   รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
 1.1๐ นางสาวชนม์ณกานต์  ธนัชสมวรรณ์  รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 

 1.1๑ นางสุริสา  เรืองบุตร   รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
 1.๑๒ นางสาวอัมพร  เพชรศรี   รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
 1.๑๓ นางสาวศุภกร  เตชาพลาเลิศ   รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
 1.๑๔ นางสาวชรินทร์รัตน์  พิมพาพันธ์   รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
 1.๑๕ นางเกษกาญจน์   โพธิ์ศรีมา   รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
 1.1๖ นางสาวญาณี  วันแอเลาะห์   รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่วางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดหน้าที่ควบคุมดูแลกำกับติดตามรวมทั้งอำนวยความสะดวก    

ให้คำปรึกษาร่วมแก้ปัญหา   

2. คณะกรรมการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 
 2.1 นางสาวญาณ ี วันแอเลาะห์  ประธานกรรมการ 
 2.2 นางนีรดา  สินธ์สมุทร  รองประธานกรรมการ 

 2.3 นางวนิดา  หวังวิวัฒนา  กรรมการ 
 2.4 นางสุริสา  เรืองบุตร  กรรมการ 
 2.5 นางสาวนุชจรินทร์  ยีรัมย์  กรรมการ 
 2.6 นายรัชพล  ผลพูล  กรรมการ 
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 2.7 นางสาวชนม์ณกานต์  ธนัชสมวรรณ์   กรรมการ 
 2.8 นางสาวอัมพร  เพชรศรี   กรรมการ 
 2.9 นางสาวศุภกร  เตชาพลาเลิศ   กรรมการ 
 2.10 นางเกษกาญจน์   โพธิ์ศรีมา   กรรมการ 
 ๒.๑๑ นางสาวชรินทร์รัตน์  พิมพาพันธ์    กรรมการ 
 2.1๒ นายกิติศักดิ์  สุขวโรดม                                 กรรมการและเลขานุการ 
 2.1๓ นางสาวพอฤทัย  เกล็ดเงิน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่ วางแผนการมีหน้าที่ ดำเนินงานจัดระบบให้เป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 8 ขั้นตอน ดังนี้           
1) กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  2) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  5)  จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  6) จัดให้มี
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  7)  จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน  และ 8)  จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
  3.1 การประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย (มาตรฐานที่ 1 - 3) 

ประกอบด้วย 
   3.1.1 มาตรฐานที่  1 คุณภาพเด็ก 
  นางเกษกาญจน์   โพธิ์ศรีมา  ประธานกรรมการ  
  1) มีพัฒนาการด้านร่างกายแขง็แรงมีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
  2) มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

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

 2) จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 3)  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 4)  การจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
 5)  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ สื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ ์
 6)  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
   นายปรัชญา  ผาริการ คร ูกรรมการ 

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

 1) จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 2) สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 3) จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
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 4) ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

   นางสาวภารดา  กรงด่านกลาง คร ู                                    กรรมการ 
   นางสาวศิริพรรณ  จันแรม  กรรมการ 

 3.2 การประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (มาตรฐานที่ 1 - 3) 
  3.2.1 มาตรฐานที่  1  ด้านคุณภาพผู้เรียน   
  นางวนิดา  หวังวิวัฒนา      ประธานกรรมการ 
  1)  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   นางสุริสา  เรืองบุตร   รองประธานกรรมการ 
    นางสาวชรินทร์รัตน์  พิมพาพันธ์    รองประธานกรรมการ 
   1.1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 

 นางสาวเบญจมาศ ขำหมื่นไวย์ กรรมการ 
 นางสาวมัทนา  นิถานานนท์ กรรมการ  

    นางสาวญาณี วันแอเลาะห์  กรรมการ 
    1.2) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิด และแก้ปัญหา  
นางชนม์ณกานต์  ธนัชสมวรรณ์ กรรมการ 
นางสุริสา  เรืองบุตร 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   
     นางสาวราตรี  ชมมิ   กรรมการ 
  2) คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   นางพรรณศิริ  อุปละวงศ์  รองประธานกรรมการ 
      2.1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
   นางพรรณศิริ  อุปละวงศ์  กรรมการ 
 นางณภัค    สุขพินิจ กรรมการ  
 นางสาวภิญญดา  รอดประสิทธิ์ กรรมการ 
 นางสาวกนกกาญจน์  เกิดที่สุด กรรมการ 
 2.2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   นางสมฤทัย  หารไชย   กรรมการ 
 นางสาวลัดดาพร  เชื้อวังคำ กรรมการ   
 นางสาวนุชจรินทร์  ยีรัมย์ กรรมการ 
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   2.3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่ง และหลากหลาย 
    นางสาวนิจวรรณ  คำหาญ  กรรมการ 
    นางสาววิมลนภัทร ชัยฤกษ์  กรรมการ 
   2.4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
    นางสาวพรรณธิพา  เรืองอักษร  กรรมการ 
 นายบรรเทิง  ชินวงศ์ กรรมการ   
   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) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ        

ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 นางวนิดา  หวังวิวัฒนา รองประธานกรรมการ 

  นางสาวอัมพร  เพชรศรี   กรรมการ 
 4) พฒันาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  นางสาวอลิญา  สินภักดี   รองประธานกรรมการ 
  นางสาวณัฎฐ์ติกานต์  สุดแดน  กรรมการ 
  นางสาวสุริสา  เรืองบุตร   กรรมการ 

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

 6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  นางสาวอรพินทร์  เชื้อนาค   รองประธานกรรมการ 
  นางณิชาภัทร  ชัชวาลย์   กรรมการ 
  นางสาวศุภกร  เตชาพลาเลิศ  กรรมการ 
  นางสาวชมพูนุษ์  บุญทศ   กรรมการ 

  3.2.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  นางสาวพรรษา  แก้วใหญ่      ประธานกรรมการ 
  นางมณี  เงินยวง    รองประธานกรรมการ 
  นางสาววริฏฐา  เจียวัฒนะ   รองประธานกรรมการ 
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  นางสาวฐิติมา  กาบแก้ว   รองประธานกรรมการ 
 1)  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตประจำวันได้ 
   นางสาวนุชจรินทร์  ยีรัมย์   รองประธานกรรมการ 
   นางสาวสาวิตรี  สีบุดศรี   กรรมการ 
    นางพัชรวีร์  ครุรัฐปิยสกุล   กรรมากร 
   นางสาววรรณนิดา  วงชาร ี   กรรมการ 
   นายพงษ์เทพ   ตามเมืองปัก  กรรมการ 
   นางสาวมัทนา  นิถานานนท์  กรรมการ 
   นางนีรดา  สินธ์สมุทร   กรรมการ 
 นายบรรเทิง  ชินวงศ์ กรรมการ 
  นางสาวเบญจมาศ  ขำหมื่นไวย์  กรรมการ 
  นางสาวญาณี  วันแอเลาะห์  กรรมการ 
 2)  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   นางสาวชมพูนุษ์  บุญทศ   รองประธานกรรมการ 
   นางณิชาภัทร  ชัชวาลย์  กรรมการ 
   นางสาวศุภกร   เตชาพลาเลิศ  กรรมการ 
   นางสาวอรพินทร์  เชื้อนาค  กรรมการ 
   นางสาวอลิญา  สินภักด ี  กรรมการ 
   นางพัชรวีร์  ครุรัฐปิยสกุล  กรรมการ 
   นางสาวสุพรรณี  งามสูงเนิน  กรรมการ 
   3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   นางสาวฐิติมา  กาบแก้ว   รองประธานกรรมการ 
   นางสาวณัฏฐ์ติกานต์  สุดแดน  กรรมการ 
  4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   นางวนิดา  หวังวิวัฒนา     รองประธานกรรมการ 
   นางสาวปานชีวา  แสวงลาภ  กรรมการ 
   นางสาวอมรวีรา  พลเรือง   กรรมการ  
  5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
   นางสาวนิธิวรรณ  คงยิ่ง     รองประธานกรรมการ 
   นางสาวสาลี่  วงปัดศรี   กรรมการ  
    มีหน้าที่ ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดเขียนเขต  ทั้งระดับบุคคล และ

ระดับสถานศึกษา โดยจัดทำเครื่องมือกำกับติดตามตรวจสอบ กลั่นกรอง  สรุปรายงานตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งจัดทำรายงานประจำปี ตามรูปแบบที่โรงเรียนกำหนด 

 4. คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา  
  4.1 คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล ประกอบด้วย 

4.1.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
  1) นางสาวพรรษา  แก้วใหญ ่                 ประธานกรรมการ 
  2) นางสาวอัมพร  เพ็ชรศรี      รองประธาน 
 3) นางสาวชุมพูนุษ์  บุญทศ    กรรมการ 
 ๔) นางสาวธิดารัตน์  บุญชุ่ม     กรรมการ              
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 ๕) นางสาวอมรวีรา  พลเรือง   กรรมการ 
 ๖)  นางสาวสุพรรณี  งามสูงเนิน                         กรรมการและเลขานุการ 
 ๗)  นางสาวณัฏฐ์ติกานต์  สุดแดน                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  4.1.2 ตอนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา   
  1) นางสาวชนิดาภา  เฉลิมแสน     ประธานกรรมการ 
  2) นางสาวแพรรัตน์  ภูมิสาขา                         รองประธาน 
  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 
  4.1.3  ตอนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ   
  1) นางวนิดา  หวังวิวัฒนา     ประธานกรรมการ 

   2) นางนีรดา  สินธ์สมุทร  กรรมการ 
   3) นายรัชพล  ผลพูล  กรรมการ 
   ๔) นางสุริสา  เรืองบุตร  กรรมการ 

  ๕) นางสาวนุชจรินทร์  ยีรัมย์  กรรมการ 
   ๖) นางสาวชนม์ณกานต์  ธนัชสมวรรณ์   กรรมการ 
   ๗) นางเกษกาญจน์   โพธิ์ศรีมา  กรรมการ 
      ๘) นางสาวญาณี วันแอเลาะห์   กรรมการ 
      ๙) นางสาวอัมพร  เพชรศรี   กรรมการ   
      ๑๐) นางสาวชรินทร์รัตน์  พิมพาพันธ์  กรรมการ  
      ๑๑) นางสาวศุภกร  เตชาพลาเลิศ   กรรมการ  
   ๑๒) นายกิติศักดิ์  สุขวโรดม                                     กรรมการและเลขานุการ 
   1๓) นางสาวพอฤทัย  เกล็ดเงิน             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

   มีหน้าที ่ รวมรวมข้อมูลสารสนเทศจากการดำเนินงานประจำปีของสถานศึกษา ออกแบบการนำเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีรวบรวมไว้แต่ละมาตรฐานการศึกษา วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล เพ่ือจัดทำรายงาน
ประจำปีของสถานศึกษา โดยรวบรวมจากผู้เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2564 และสรุป
วิเคราะห์ตามรูปแบบที่กำหนด ส่งมอบให้คณะกรรมการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา ในวันที่ 15 
เมษายน 2564 

  4.2 คณะกรรมการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
   1) นางวงศ์สิริ  เทพหนู ประธานกรรมการ 
    2) นางสาวศิลาพร  มงคล รองประธานกรรมการ 
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    3) นางวนิดา  หวังวิวัฒนา กรรมการ 
    4) นางสาวพรรษา  แก้วใหญ่ กรรมการ 
   5) นางสาวกาญจนา  ปาคำสี กรรมการ 
  ๖) นางสาวฝันฤทัย  ฉกรรจ์ศิลป์ กรรมการ  
   ๗) นางสาวนิสดุษา  ศิริมงคล กรรมการ 
   ๘) นางสาววริฏฐา  เจียวัฒนะ กรรมการ 
   ๙) นางสาวสุชารัตน์  ชื่นฤด ี กรรมการ 
   1๐) นางสาวพอฤทัย  เกล็ดเงิน      กรรมการและเลขานุการ 
   1๑) นางวาสนา  สุขขำ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที ่กำหนดรูปแบบรายงานประจำปีของสถานศึกษา กลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศและ

เรียบเรียง โดยใช้ภาษาท่ีอ่านเข้าใจง่ายนำเสนอทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในวันที่ 26 เมษายน 
2564 และนำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่ต่อผู้เกี่ยวข้องภายใน                
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 
  มีหน้าที ่ จัดเตรียมห้องประชุมราชพฤกษ์ และพัสดุครุภัณฑ์ประจำห้องให้พร้อมใช้และครบถ้วน 

พร้อมรับการประเมิน 
 4.4  คณะกรรมการฝ่ายบริการและการดำเนินงาน  ประกอบด้วย 

  1) ดวงเนตร  เรืองสระ                                        ประธานกรรมการ 
2) นางวงศ์สิริ  เทพหนู รองประธานกรรมการ 

 3) นางสาวศิลาพร  มงคล กรรมการ 
 4) นางสาวสิริวรรณ  เลิศประเสริฐ กรรมการ 
 ๕) นางสุวรรณี  แดงน้อย กรรมการ 

 ๖) นางสาวพอฤทัย  เกล็ดเงิน                                       กรรมการและเลขานุการ 
 ๗) นางวาสนา  สุขขำ                                                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๘) นางสาวธิดารัตน์  บุญชุ่ม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๙) นางสาวสุพัตรา  บุญชุ่ม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมและบริการอาหารกลางวัน อาหารว่าง และน้ำดื่ม และดำเนินการเบิกจ่าย      
ทุกประการ 

5.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
 5.1 นางแสงเดือน   สิทธิศักดิ์    ประธานกรรมการ 

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

  5.๕ นางวนิดา  หวังวิวัฒนา     กรรมการ  
 5.๖ นางวงศ์สิริ  เทพหนู  กรรมการ 
 5.๗ นางสาวชนิดาภา เฉลิมแสน  กรรมการ 
 5.๘ นางสาวพรรษา แก้วใหญ่  กรรมการ 
 5.๙ นายรัชพล  ผลพูล  กรรมการ 

 5.1๑ นางนีรดา  สินธส์มุทร  กรรมการ 

5.1๒ นางเกษกาญจน์   โพธิ์ศรีมา  กรรมการ 
 5.1๓ นางสาวญาณี วันแอเลาะห์                                            กรรมการและเลขานุการ 
 5.1๔ นายกิติศักดิ์  สุขวโรดม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 5.1๕ นางสาวพอฤทัย  เกล็ดเงิน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำเอกสารรายงานผู้อำนวยการ 

     ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับแต่งตั้ง และมอบหมายงานร่วมกันปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ             
เต็มความสามารถ และคำนึงถึงผลที่จะเกิดต่อการจัดการศึกษาตามเป้าหมายของสถานศึกษา นักเรียนและ
ประเทศชาติเป็นสำคัญ 

 
  ทัง้นี้ตั้งแต่วันที่  ๔  มิถุนายน  2564  เป็นต้นไป 
  
   สั่ง ณ วันที่  ๔  มิถุนายน  2564     
                       

ว่าที่ร้อยตรี 
                      (อรรถสิทธิ์    เนตรทิพวัลย์) 
                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต                                
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 2.7 นางสาวชนม์ณกานต์  ธนัชสมวรรณ์   กรรมการ 
 2.8 นางสาวอัมพร  เพชรศรี   กรรมการ 
 2.9 นางสาวศุภกร  เตชาพลาเลิศ   กรรมการ 
 2.10 นางเกษกาญจน์   โพธิ์ศรีมา   กรรมการ 
 ๒.๑๑ นางสาวชรินทร์รัตน์  พิมพาพันธ์    กรรมการ 
 2.1๒ นายกิติศักดิ์  สุขวโรดม                                 กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๑๓ นางสาวประภัสสร  จันทคัต                                 กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๑๔ นางสาวพิมพ์ลภัสปภา  ศรีมากรณ์                                        กรรมการและเลขานุการ 
 2.1๕ นางสาวพอฤทัย  เกล็ดเงิน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่ วางแผนการมีหน้าที่ ดำเนินงานจัดระบบให้เป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงาน ๗ ขั้นตอน ดังนี้           
1) กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  2) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  3) ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  ๔)  จัดให้มีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ๕) จัดให้มีการ
ประเมินผลคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ๖)  จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และ ๗)  จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
  3.1 การประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย (มาตรฐานที่ 1 - 3) 

ประกอบด้วย 
   3.1.1 มาตรฐานที่  1 คุณภาพเด็ก 
  นางเกษกาญจน์   โพธิ์ศรีมา  ประธานกรรมการ  
  1) มีพัฒนาการด้านร่างกายแขง็แรงมีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
  2) มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

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

 2) จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 3)  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 4)  การจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
 5)  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ สื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ ์
 6)  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
   นายปรัชญา  ผาริการ คร ูกรรมการ 

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

 1) จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 2) สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 















 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดเขียนเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
ปีการศึกษา 2564     

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ/ร้อยละ 

ร้อยละ 
ผลประเมิน
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 
    1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

92.40 5 ยอดเยี่ยม 

    1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

91.91 5 ยอดเยี่ยม 

    1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิก
ทีด่ีของสังคม 

89.00 
 

4 ดีเลิศ 

    1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน
และแสวงหาความรู้ได้ 

92.79 5 ยอดเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยร้อยละมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 91.52 5 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น 

100.00 5 ยอดเยี่ยม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 100.00 5 ยอดเยี่ยม 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 100.00 5 ยอดเยี่ยม 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และ
เพียงพอ 

93.33 5 ยอดเยี่ยม 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ 

96.67 5 ยอดเยี่ยม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 96.67 5 ยอดเยี่ยม 
ค่าเฉลี่ยร้อยละมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 97.77 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

95.00 5 ยอดเยี่ยม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

91.67 5 ยอดเยี่ยม 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 92.50 5 ยอดเยี่ยม 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

93.33 5 ยอดเยี่ยม 



ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ/ร้อยละ 

ร้อยละ 
ผลประเมิน
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละมาตรฐานที่ 3 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 93.12 5 

 
ยอดเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 94.13 5 ยอดเยี่ยม 
 
สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนที่ได้     94.13 
ระดับคุณภาพ   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 5 
   (กำลังพัฒนา)   (ปานกลาง)        (ดี)       (ดีเลิศ)    (ยอดเยี่ยม) 
 

 
 
   
 



 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดเขียนเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
ปีการศึกษา 2564     

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ/ร้อยละ 

ร้อยละ 
ผลประเมิน
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

    1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิคำนวณ 91.69 5 ยอดเยี่ยม 

    2) ความสามารถในการคิดวเิคราะห์และคดิอย่างมีวิจารณญาณญาณ  
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

91.39 5 ยอดเยี่ยม 

    3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 90.73 5 ยอดเยี่ยม 

    4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร 95.03 5 ยอดเยี่ยม 

    5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา 83.57 4 ดเีลิศ 

    6) มีความรู้ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 97.90 5 ยอดเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 91.72 5 ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

    1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด 99.63 5 ยอดเยี่ยม 

    2) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 98.37 5 ยอดเยี่ยม 

    3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 99.54 5 ยอดเยี่ยม 

    4) สุขภาวะทางร่างกาย และลกัษณะจิตสังคม 99.35 5 ยอดเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 99.22 5 ยอดเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยร้อยละมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 95.47 5 ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 

2.1 มีเป้าหมาย วิสยัทศัน ์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 100.00 5 ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา 100.00 5 ยอดเยี่ยม 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลกัสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 96.00 5 

ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 100.00 5 ยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรยีนรู้อย่างมี
คุณภาพ 96.00 5 

ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการและการจัดการ
เรียนรู ้

97.00 
 

5 
 

ยอดเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยร้อยละมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
 

98.16 
 

5 
 

ยอดเย่ียม 



ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ/ร้อยละ 

ร้อยละ 
ผลประเมิน
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3.1 จัดการเรยีนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

 
93.22 

 
5 

 
ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 94.93 5 ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 89.34 4 ดีเลิศ 

3.4 ตรวจสอบและประเมนิผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรยีน 95.44 5 ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

 
92.73 

 
5 

 
ยอดเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยร้อยละมาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
93.13 

 
5 

 
ยอดเย่ียม 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.58 5 ยอดเย่ียม 

 
สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนที่ได้  95.58 
ระดับคุณภาพ   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 5 
   (กำลังพัฒนา)   (ปานกลาง)        (ดี)       (ดีเลิศ)    (ยอดเยี่ยม) 
 
  
  

 
  
        
 
 
 



คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเขียนเขต 
 

๑.   นายรังสรรค ์ นันทกาวงศ์   ประธาน 
๒.   พระธรรมรัตนาภรณ์    ผู้แทนพระภิกษุ 
๓.   พระมหาทวิช  ธีรชาโต ปธ.9   ผู้แทนพระภิกษุ 
๔.   นางปิยาภรณ์ ธรรมรักษา   ผู้แทนครู 
๕.   นายประนอม แก้วหนองเสม็ด   ผู้แทนองค์กรฯส่วนท้องถิ่น 
๖.   นายวิทยา หมื่นอนงค์   ผู้แทนผู้ปกครอง 
๗.   นางเสาวรส วัฒนา    ผู้แทนชุมชน 
๘.   นายสิทธิชัย มั่งมีสิน    ผู้แทนศิษย์เก่า 
๙.   นายชุมพล คุ้มวงศ ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นายพนม สังวาลย์สวย   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นายวรรณชัย   ตั้งธรรมธิติ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. นายประดิษ เพชรวิไชย   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. นายม้วน ห่วงรัก    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๔. นางปรินดา คมคาย    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๕.  นางแสงเดือน สิทธิศักดิ์   กรรมการและเลขานุการ  

         
       
 



คณะผู้จัดทำ 
 

1.   นายธนณัฐ ศิระวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต 
2.   นางแสงเดือน   สิทธิศักดิ์     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ    

 3.   นางลัดดา   จำปาแดง     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
 4.   นางสาวศิริกาญจน์   เย็นเสมอ   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  
 5.   นางสาววันวิสา   ฉ่ำสมบูรณ์    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  
 6.   นางวงศ์สิริ   เทพหนู    ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 

7.   นางวนิดา   หวังวิวัฒนา ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต  
8.   นางสาวชนิดาภา  เฉลิมแสน ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
9.   นางสาวพรรษา  แก้วใหญ่ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต  
10. นางนีรดา   สินธส์มุทร ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต  
11. นางเกษกาญจน์ โพธิ์ศรีมา ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
12. นางสาวญาณี  วันแอเลาะห์  ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
13. นางสาวพิมพ์ลภัสปภา  ศรีมากรณ์  ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
14. นางสาวประภัสสร จันทคัต ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 

 15. นางสาวสุดารัตน์ บริบูรณ์เนื้อ    ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
 16. นางสาวศุภมาศ ลิ้มวัฒนพงศ์    ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 

17. นางสาวแพรรัตน์ ภูมิสาขา    ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
18. นางสาวชมพูนุษ์ บุญทศ    ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
19. นางสาวภิญญดา รอดประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
20. นางสาวลัดดาพร เชื้อวังคำ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
21. นางสมฤทัย หารไชย ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
22. นางสาวปทุมมา ทองมณี ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
23. นางสาวกนกกาญจน์ เกิดที่สุด ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
24. นายรัชพล ผลพูล ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
๒๕. นางสาวอัมพร เพชรศรี ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
๒๖. นางสาวณัฎฐ์ติกานต์ สุดแดน ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
๒๗. นางสุริสา เรืองบุตร ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
๒๘. นายเฉลิมวงค์ สังข์สุวรรณ  ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
๒๙. นายบรรเทิง ชินวงศ์  ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
๓๐. นายธนวัฒน ์ภู่เทศวิเศษพงศ์  ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
๓๑. นายอภิชาติ โสแก้ว  ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
๓๒. นายพัฒนพงษ์ บุญตา ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
๓๓. นางณิชาภัทร ชัชวาลย์  ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 



๓๔.  นางสาวศุภกร เตชาพลาเลิศ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
๓๕. นางสาวฐิติมา  กาบแก้ว ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
๓๖. นางสาวอลิญา สินภักดี ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
๓๗. นางสาววรฏิฐา  เจียวฒันะ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
๓๘. นางสาวนิธวิรรณ  คงยิ่ง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
๓๙. นางสาวชรินทร์รัตน์ พิมพาพันธ์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
๔๐. นางสาวเบญจมาศ ขำหมื่นไวย์  ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
๔๑. นางสาวมัทนา นิถานานนท์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
๔๒. นางชนม์ณกานต์ ธนัชสมวรรณ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
๔๓. นางสาวรุจิรา สารพล  ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
๔๔. นายรพิรัตน์ เกษมสุ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
๔๕. นางพัชรวีร์ ครุรัฐปิยสกุล ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
๔๖. นางสาววรรณิดา วงชารี  ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
๔๗. นางสาวราตรี ชมมิ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
๔๘. นางสาวนุชจรินทร์ ยีรัมย์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
๔๙. นางสาววิมลนภัทร ชัยฤกษ์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 
๕๐. นางสาวนิจวรรณ คำหาญ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต 

 
 
 
 
 
 

         
       
 



ร า ย ง า น
การประเมินตนเองสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

โรงเรียนวัดเขียนเขต

ปีการศึกษา ๒๕๖๔

SAR
๒๕๖๔


	๔. นายธนณัฐ    ศิระวงษ์      ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการ

