
 

 

                          
                              



 

 

 
 
 

 

สารสนเทศ  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 

Chumchonwatsadet  School 
 
 

 
 

อ าเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

ค ำน ำ 
 

  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ได้จัดระบบสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  
ได้รวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคัญและเป็นปัจจุบันซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลด้าน 
นักเรียน ข้อมูลด้านบุคลากรของโรงเรียนและด้านเกียรติยศผลงานด้านต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการบริการอ้างอิง   
และเผยแพร่สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนระหว่างโรงเรียนและชุมชน  และติดตามความ
เคลื่อนไหวกิจกรรมภายในโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ได้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนที่
http://www. Chumchonwatsadet.ac.th 
  ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร ขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรี
ประเสริฐอุปถัมภ์) ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดท างานสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 
 
 

งานสารสนเทศ 
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สำรบัญ 
 

          หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
หมวด ๑ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน      

ข้อมูลทั่วไป           ๑ 
ประวัติโรงเรียน           ๔ 
ลักษณะที่ตั้ง           ๖ 
การคมนาคมขนส่ง          ๖ 
การเศรษฐกิจ           ๖ 
การสาธารณสุข           ๖ 
เขตพ้ืนที่บริการ           ๖ 
ข้อมูลอาคารสถานที่           ๗ 
แหล่งเรียนรู้           ๗ 
ข้อมูลการบริหาร           ๑๐ 
ท าเนียบผู้อ านวยการโรงเรียน         ๑๐ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน       ๑๐ 
โครงสร้างการบริหารงาน          ๑๑ 
ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       ๑๒ 

หมวด ๒  ข้อมูลด้านนักเรียน 
ข้อมูลนักเรียน ณ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔         ๑๖ 
ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร         ๑๗ 
ผลการประเมินระดับชาติ         ๑๙ 
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         ๒๓ 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์       ๒๓ 
ผลการประเมนิการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน      ๒๔ 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน       ๒๔ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๖๔        ๒๖

 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่       ๒๘  
 
 



 

 

สำรบัญ(ต่อ) 
          หน้า 

 
หมวด ๓ ข้อมูลด้านบุคลากรของโรงเรียนข้อมูลผู้บริหาร 

ข้อมูลผู้บริหาร           ๓๕ 
ข้อมูลข้าราชการครู           ๓๕ 
สรุปจ านวนบุคลากร           ๓๖ 
ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากร ที่ท าการสอนเฉลี่ยต่อคนต่อสัปดาห์     ๓๖ 

หมวด ๔ ด้านเกียรติยศและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา ความภาคภูมิใจ 
ผลงานดีเด่น           ๓๘ 
สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ          ๔๐ 
เกียรติบัตร          ๔๑ 
คณะกรรมการจัดท าสารสนเทศ        ๔๙ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

 

 
 
 
 
 

ชื่อโรงเรียน   โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
ชื่อภาษาอังกฤษ  Chumchonwatsadet School 
อักษรย่อ   ส.ด.  (ย่อมาจาก โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ) 
สังกัด    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต ๑ 
 

 
 
สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 

เด็ก  หมายถึง เด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
มือ หมายถึง ครู ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียน ด้านล่างเป็นชื่อโรงเรียน  
ความหมายรวม คือ  เด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  ส าเร็จใน  
                         การศึกษาขั้นพ้ืนฐานบนพ้ืนฐาน โดยมีคร ูผู้ปกครอง ชุมนมร่วมพัฒนาการเรียนรู้ 

ปรัชญา :    “ มีวินัย ใฝ่รู้ สู้งาน ประสานสังคม ” 
สีประจ าโรงเรียน :  “ สีแสด-สีด า” 

สีแสด หมายถึง แสงสว่างไสว เจริญรุ่งเรืองในด้านการวิชาความรู้  
ด า หมายถึง ความหนักแน่น เข้มแข็ง มานะอดทน ขยัน เสียสละ ของนักเรียนและครู 

สีแสด-ด า  หมายถึง ผู้จบการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้ต้องมีความเจริญรุ่งเรืองในด้านความรู้ 
สติปัญญา และเป็นผู้มีความความหนักแน่น เข้มแข็ง มานะอดทน ขยัน และเป็นผู้เสียสละ 
 
 
 
 

ส่วน ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน 

ข้อมูลทั่วไป 



๒ 

 

ที่ตั้งของโรงเรียน 
 หมู่ ๕ ต าบลคลองสะแก อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณยี์ ๑๓๒๖๐   
 การติดต่อ   โทรศัพท ์ ๐๓๕-๒๕๙๘๓๙ 

โทรสาร   ๐๓๕-๒๕๙๘๓๙ 
อีเมล์โรงเรียน : watsadetschool .com 
เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.chumchonwatsadet.ac.th 
รหัสโรงเรียน ๑๐ หลัก : ๑๐๑๔๓๑๐๐๗๑ 
รหัส Smis ๘ หลัก : ๑๔๐๑๐๐๕๘ 
รหัส Obec ๖ หลัก : ๓๑๐๐๗๑ 
วันที่ก่อตั้งโรงเรียน : วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ 
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา : ๒๐ กม. 
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อ าเภอ : ๖ กม. 
เนื้อที่ของโรงเรียนทั้งหมด : ๑๕  ไร่  ๒  งาน 

 
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
     “ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมน าความรู้ สู่สากล  
ชุมชนร่วมพัฒนา ” 
 
พันธกิจ (Mission) 
  พัฒนาและจัดการศึกษา ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เน้นพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
เป้าประสงค์ (Goal) 

๑. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม วิถีประชาธิปไตย มีทักษะชีวิต น้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และอยู่ร่วมกัน 
ในสังคมอย่างมีความสุข 
    ๒. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยเต็มตามศักยภาพ  
    ๓. ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนมีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ เต็มตาม
ศักยภาพ 
    ๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการท างานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 



๓ 

 

    ๕. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
๖. ผู้เรียนทุกคนมีจิตส านึกและนิสัยรักษ์สิ่งแวดล้อม  
๗. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีจิตส านึก มีนิสัย และเป็นแบบอย่าง รักษ์สิ่งแวดล้อม 
๘. สถานศึกษามีการบริหารจัดการเน้นการบูรณาการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
๙. สถานศึกษา ใช้และพัฒนา สื่อเทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ค่านิยม (Vulues) 
๑. มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
๒. มีความสามัคคีมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
๓. มีความรักความผูกพันและภาคภูมิในในองค์กร 
๔. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ยึดประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก 
๕. ท างานเป็นทีม 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน (School Identity) 
“เด็กดวีิถีพุธ กล้าแสดงออก รู้ทันเทคโนโลยี” 

 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน (School Uniqueness) 

“สร้างคนดี สร้างคนเก่ง สู่สังคม” 
 

สมรรถนะหลักของโรงเรียน (CORE COMPETENCIES) 
๑. การจัดการศึกษาแบบสหศึกษา ระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๒. มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 
๓. การบริหารงานยึดหลักการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) 
 

แนวทางการบริหารการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๑. เด็กในเขตบริการทุกคน ได้รับการบริการทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างเสมอภาคและทั่วถึง 

 ๒. เด็กในเขตบริการทุกคน ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานโรงเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
มาตรฐานชาติ ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีสุขภาพกายและจิตที่ดี คิดวิเคราะห์เป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้               
มีความสามารถทางศิลปะ กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์อย่างเต็มตามศักยภาพ รักและภาคภูมิใจใน ท้องถิ่น    

๓. ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง 
๔. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์  ที่จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๔ 

 

๕. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการทุกด้านสอดคล้องกับมาตรฐานชาติ  
๖. ชุมชนตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการศึกษาและมีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุนและจัด

การศึกษาในทุกระดับ  
 
 
 
 
   โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ 
อยู่ในหมู่ที่ ๕ ต าบลคลองสะแก อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเป็นโรงเรียนประชาบาล 
ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๒๐ โดยมีเจ้าอาวาส อุบาสก อุบาสิกาวัดเสด็จอนุญาตให้ใช้ศาลาการเปรียญวัด
เสด็จเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.๑–๔ จ านวน ๔ ห้อง มีจ านวนนักเรียน ๑๐๑ คน ต่อมาวัด
ได้มอบที่ดินจ านวน ๑๕ ไร่ ๒ งาน ส่วนครูได้ยืมตัวจากโรงเรียนต่าง ๆ ในอ าเภอนครหลวงมาช่วยสอน ครูมี ๔ 
คน 
 ในปลายปี ๒๕๒๐ นายดิลก  พัฒน์วิชัยโชติ มารักษาการในต าแหน่งครูใหญ่  ได้มีครูเพ่ิมขึ้นเป็น ๖ 
คนในปี ๒๕๒๑ ได้เปิดขยายชั้นเรียนเพ่ิมขึ้นเป็น ป.๑ - ๖ มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑๗๖ คน โดยได้ปลูกสร้าง
อาคารเรียนชั่วคราวขึ้น ๑ หลังเป็นเงิน  ๓,๐๐๐ บาท จ านวน ๓ ห้องเรียน และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพัก
ครู ๑ หลัง  เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท  มีครู ๘ คน 
 ในปี ๒๕๒๒  มีครู เพ่ิมขึ้นอีก ๒ คน และได้รับบริจาควัสดุก่อสร้าง  ส้วม ๑ หลัง ๔ ที่นั่ง กรมโยธาธิ
การเจาะบ่อบาดาลให้ ๑ บ่อ กรมอนามัยและผู้ใหญ่สง่า ศรีประเสริฐ ให้งบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ า 
 วันที่  ๒  กันยายน ๒๕๒๒ ได้วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนโดยพระราชสังวรญาณวัดศิลขันธาราม  
จังหวัดอ่างทองและนายสุชาติ  พัววิไล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการก่อสร้าง  และท าพิธีเปิดป้าย
อาคารเรียนเมื่อวันที่  ๒๗  มีนาคม ๒๕๒๓  โดย นายจริญญา  พ่ึงแสง  รองผู้ว่าราชการเป็นประธาน  โดยได้รับ
งบประมาณจากทางราชการ จ านวน ๔๖๐,๐๐๐ บาท นายคุณ  ศรีประเสริฐ บริจาคสมทบ  ๕๐๐,๐๐๐ บาท สร้าง
อาคารเรียน  ๘  ห้องเรียนและตั้งชื่อว่า “โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  ปีการศึกษา  
๒๕๒๓  โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่  ป.๑–๖ มีนักเรียน ๒๑๔ คน  ครู  ๑๐ คน  และได้ด าเนินปรับปรุง  กิจกรรม  
และอาคารต่าง ๆ ของโรงเรียนมีดังนี้ 

๑. สร้างอาคาร  สหกรณ์  ร้านค้า 
๒. สร้างโรงฝึกงาฯ 
๓. ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๔. สร้างศาลาท่าน้ า 
๕. สร้างเรือนเพาะช า 
๖. ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน “ชุมชน”  ของจังหวัด 
๗. ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ  “สุขศึกษาสายการศึกษา”   

 ประวัติโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ)์ 



๕ 

 

ในปีการศึกษา ๒๕๒๔ โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการผู้น าการใช้หลักสูตร พ.ศ.๒๕๒๑ และทางราชการ
ส่งครูมาช่วยสอนอีก ๒ คนและวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ นายดิลก  พัฒน์วิชัยโชติ ครูใหญ่ ย้ายไปด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอ าเภอนครหลวง นายสะอาดเป็นผู้รักษาการแทน 
 วันที่ ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๒๕  นายอรุณ  นงเยาว์ ครูใหญ่โรงเรียนนครหลวงวิทยาคาร ได้ย้ายมาเป็น
ครูใหญ่ จนถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๒๕ 
 วันที่  ๒๗ มกราคม  ๒๕๒๖ ตามค าสั่งของ สปจ.พระนครศรอยุธยา  ได้แต่งตั้งนางลัดดา ป้อมสุข  มา
ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ ตามค าสั่ง ที่ ศธ. ๑๔๓๙.๐๓/๕๔๑  
 ปี ๒๕๒๙ ขยายชั้นเด็กเล็ก ๕ ขวบ มีจ านวน ๒๘ คนและได้รับบริจาคพระพุทธรูปประจ าสถานศึกษา
และวัสดุปกรณ์ในการสร้างฐานเพื่อประดิษฐ์องค์พระ จาก ดร.สง่า ศรีประเสริฐ และคุณบุญมาก  ศรีประเสริฐ  
ร่วมกับประชาชนบริจาคเป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาทและได้มีการท าบุญฉลองโรงเรียนเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๒๙  
ได้รับงบประมาณสร้างส้วม ๕๐,๐๐๐ บาท   
 ปี  ๒๕๒๙ ได้ปรับปรุงโรงอาหาร พร้อมรั้วรอบอาคาร มูลค่า ๑๖,๐๐๐ บาท และปรับปรุงอาคารโรง
ฝึกงานเพ่ือใช้เป็นที่ท าการกลุ่ม “ศรีทักษิณ” มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท  และได้จัดหาเงินสมทบอีก ๕,๐๐๐ บาท 
และ ได้รับเงินบริจาคจาก ดร.สง่า ศรีประเสริฐ เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท 
 ปี ๒๕๓๑ ต่อเติมห้องเรียนเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาทและปรับปรุงโรงอาหาร มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท 
 ปี ๒๕๓๔ ได้จัดสร้างห้องสมุดเพ่ิมเติม 
 ปี ๒๕๓๕ จัดท าห้องผู้บริหาร ห้องประชุม และห้องพยาบาล โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก  
                        ดร.สง่า ศรีประเสริฐ ๓๐,๐๐๐ บาท ชุดรับแขก ๕,๗๐๐ บาท   
 ปี ๒๕๓๖ ร่วมโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   
 ปี ๒๕๔๐ ได้งบประมาณท าโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน ๘๙,๙๙๙ บาท  
 ปี ๒๕๔๗ โรงเรียนเข้าเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ปี ๒๕๕๐ โรงเรียนได้รับคัดเลือก เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝัน) 
 ปี ๒๕๕๑  โรงเรียนผ่านการรับรอง สมศ. รอบ ๓ 
 ปี ๒๕๖๓  โรงเรียนรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๑  
 ปี ๒๕๖๔  โรงเรียนผ่านการรับรอง สมศ. รอบ ๔ 
 
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  อุบาล ๒  ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
จ านวนห้องเรียนที่เปิดสอน :  ๑๑  ห้องเรียน  
 
 
 
 
 



๖ 

 

 
 
 
            ลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) สามารถสรุป
โดยสังเขป ได้ดังนี้ พ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ราบ ด้านหน้าติดวัดเสด็จ ด้านข้างติดแม่น้ าป่าสัก สภาพพ้ืนที่ เป็นที่ราบลุ่ม
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เพ่ือการอุตสาหกรรม รองลงมา ได้แก่ การเกษตรโดยเฉพาะการท านาข้าว           
มีแม่น้ าป่าสักไหลผ่าน 
 
 
 
 
  ในเขตบริการของโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์      
ถนนอยุธยา-ท่าเรือ  ปัจจุบันนับว่า สะดวกและรวดเร็วเนื่องจากมีโครงข่ายการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ซึ่ง
มีรถตู้โดยสาน อยุธยา – สระบุรี  และ รถบัส อยุธยา-ท่าเรือ ผ่านด้านหน้าโรงเรียน 
 
 
    

สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองสะแก ส่วนเป็นชุมชนโรงงาน
อุตสาหกรรมลักษณะเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าโดยเฉพาะถ่านหิน อาชีพหลักของชาวชุมชนจึงเป็นอีพรับจ้าง 
อาชีพรองลงมา ได้แก่การเกษตรโดยเฉพาะการท านาข้าว มีแม่น้ าป่าสักไหลผ่าน 

 
 
 
 ในเขตบริการของโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) มีจ านวนสถานบริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข ดังนี้ 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองสะแก    ๑   แห่ง  
 
 
  
          ประชากรในเขตบริการของโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) นับถือศาสนาพุทธ 
 
 
 

ลักษณะที่ตั้ง 

การคมนาคมขนส่ง 

การเศรษฐกิจ 

การนับถือศาสนา 

การสาธารณสุข 



๗ 

 

 
 
 

เขตพ้ืนที่การบริการของโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ประกอบด้วย 
   - ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้แก่ หมู่ที่ ๓ และ ๕ ต าบลคลองสะแก หมู่ที่ ๑ และ 

๔ ต าบลปากจั่น  

  - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ หมู่ที่ ๑-๘ ต าบลคลองสะแก หมู่ที่ ๑-๖ ต าบลปากจั่น หมู่ที่ ๑-๙ 

ต าบลนครหลวง หมู่ที่ ๑-๖ ต าบลแม่ลา   

 
 

๑. อาคารเรียนและอาคารประกอบ ได้แก่ อาคารเรียนแบบ คสล. ๑๒๒ ค.จ านวน ๑ หลัง อาคาร 
เรียนแบบ แบบ สปช.๑๐๕/๒๙  จ านวน ๒  หลัง อาคารโรงอาหาร  จ านวน ๑ หลัง อาคารเอนกประสงค์ 
จ านวน ๑  หลัง  ห้องน้ า จ านวน ๔  หลัง  หอประชุม จ านวน ๑  หลัง 

๒. จ านวนห้องเรียนทั้งหมด ๑๑  ห้องเรียน แบ่งเป็น 
     ชั้นอนุบาล ๑ – ๒   =  ๑  :  ๒ 
     ชั้น ป. ๑ – ป. ๖ =  ๑  :   ๑   :   ๑  :   ๑  :  ๑  :  ๑  
     ชั้น ม. ๑ – ม. ๖ =  ๑  :   ๑  :   ๑  :  - :  -  :  - 
 
 
 

๑. มีห้องสมุดขนาด……๒๕๐…..ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด…๓,๐๐๐...เล่ม 
๒.โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน จ านวน ๒๑ เครื่อง และใช้เพ่ือสืบค้นข้อมูลทาง

อินเทอร์เน็ต……๑๐…….เครื่องจ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย 
๑๒๕  คน/วัน 
  ๓. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่ 

๑. ห้องวิทยาศาสตร์  
๒. ห้องคอมพิวเตอร์  
๔. ศูนย์สื่อปฐมวัย  
๕. ห้องพยาบาล  
๖. ห้องสหกรณ์  
๗. ห้องภาษาไทย  

เขตพื้นที่บริการ 

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

แหล่งเรียนรู้ 



๘ 

 

๘. ห้องคณิตศาสตร์  
๙. ห้องพลศึกษา  
๑๐. ห้องสมุด  
๑๑. ห้องประชาสัมพันธ์  
๑๓. ห้องสังคมศึกษา  
๑๔. ห้องนาฏศิลป์  
๑๕. สวนสวยกินได้ 

๔. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ได้แก่ 
๑. วัดเสด็จ  
๒. วัดละมุด 
๓. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต าบลคลองสะแก  
๔. ปราสาทนครหลวง  
๕. รพ.สต.คลองสะแก  

 
พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน / นันทนาการ 
 

ที ่ พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม จ านวน 
๑ สนามฟุตบอล  ๑ 
๒ สนามตะกร้อ ๑ 
๓ สนามวอลเลย์บอล ๑ 
๔ สนามฟุตซอล ๑ 
๕ สนามกรีฑา ๑ 
๖ โต๊ะปิงปอง ๓ 
๗ ห้องดนตรี ๑ 
๘ สวนสวยกินได้ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

ชื่ออาคาร การใช้ประโยชน์ จ านวนห้อง ห้องสุขา 

อาคารประถม ห้องเรียน ประถมศึกษาปีที่ ๑ 
            ประถมศึกษาปีที่ ๓ 
            ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ห้องพยาบาล  ห้องพักครู ห้องสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาพละศึกษา  ห้องสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ   ห้องประชุม ห้งอผู้อ านวยการ 

๘ ๑ 

อาคารอนุบาล ห้องเรียน  อนุบาล ๑   อนุบาล ๒ 
            ประถมศึกษาปีที่ ๒ 
            ประถมศึกษาปีที่ ๔ 
            ประถมศึกษาปีที่ ๕ 
ห้องสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ห้องสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 
ห้องสื่อปฐมวัย 

๘ ๔ 

อาคารมัธยม ห้องเรียน   
            มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
            มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
            มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ห้องสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ห้องเศรษฐกิจ
พอเพียง  ห้องสหกรณ์  ห้องสมุด  ห้อง
คอมพิวเตอร์     ห้องคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต  ห้องนาฏศิลป์    ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ 

๘ ๑ 

อาคารศูนย์วัฒนธรรม ห้องเรียนวิชาดนตรี นาฏศิลป์ ๑  
โรงอาหาร โรงอาหาร ๒  
อาคารเอนกประสงค์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ๑  
ห้องประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ๑  
หอประชุม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา จัดกิจกรรม

นักเรียน  ประชุม 
๑ ๑๑ 

 
 
 
 



๑๐ 

 

 
 
 ชื่อ–สกุลผู้บริหาร นางสาวอลิสสา  บุญช่วย  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน ตั้งแต่ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึง
ปัจจุบัน  
 
ท าเนียบผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ด ารงต าแหน่ง 
๑ นายดิลก พัฒนวิชัยโชติ รักษาการต าแหน่งครูใหญ่ ๔ พ.ค.๒๐ – ๖ พ.ค. ๒๐ 
๒ นายสุจริต  บัวพิมพ์ รักษาการต าแหน่งครูใหญ่ ๖ พ.ค.๒๐ – ๖ มี.ค. ๒๑ 
๓ นายดิลก พัฒนวิชัยโชติ ครูใหญ่ ๖ มี.ค.๒๑ – ๒๐ พ.ย. ๒๔ 
๔ นายสะอาด  พงษ์อารีย์ รักษาการต าแหน่งครูใหญ่ ๒๔ พ.ย. ๒๔– ๒๘ พ.ค. ๒๕ 
๕ นายอรุณ  นงเยาว์ ครูใหญ่ ๒๙ พ.ค.๒๕ – ๑๖ ธ.ค. ๒๕ 
๖ นางลัดดา  ป้อมสุข ผู้อ านวยการโรงเรียน ๒๗ พ.ค.๒๖ – ๓๐ ก.ย. ๕๐ 
๗ นางภานุมาศ  เฉลยนาค ผู้อ านวยการโรงเรียน ๐๔ ธ.ค.๕๐– ๓๐ ก.ย. ๕๘ 
๘ นายแทน  เฉลยไตร ผู้อ านวยการโรงเรียน ๒ พ.ย.๕๘ – ๗ ส.ค. ๖๐ 
๙ นางสาวอลิสสา บุญช่วย ผู้อ านวยการโรงเรียน ๑ มี.ค.๖๒ – ปัจจุบัน 

 
 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
 ๑. นายเอกพล  สุภาพรเหมินทร์   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายชูชัย  มีทองใบ    ผู้แทนองค์กรชุมชน 
 ๓. พระทวีวัตน์  สิริวฆฒโน   ผู้แทนพระภิกษุ 
 ๔. นายสังวาล  ประทุมเกตุ   ผู้แทนผู้ปกครอง 
 ๕. นายพิเชษฐ  หอมธูป    ผู้แทนศิษย์เก่า 
 ๖. นายปานเสก  สัมมาญาณ   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๗. นายสมเกียรติ  กัณหะกุล   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๘. นางพัชรี  พิมพิลา    ผู้แทนครู 
 ๙. นางสาวอลิสสา  บุญช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

ข้อมูลด้านการบริหาร 



๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางสาวอลิสสา  บุญช่วย 

 

งานบริหารวิชาการ 

นางสาวศิรกรานต์  ออ่นจีระ 

หัวหน้างาน 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

งานบริหารงบประมาณ 

นายรุ่งโรจน์  ยุวัฒนา 

หัวหน้างาน 

งานบริหารบุคคล 

นางสาวอลิสสา  บุญชว่ย 

หัวหน้างาน 

งานบริหารทั่วไป 

นางพัชรี  พิมพิลา 

หัวหน้างาน 

 

๑.พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

๒.วางแผนงานด้านวิชาการ 

๓.จัดการเรียนการสอน 

๔.พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

๕.พัฒนากระบวนการเรียนรู ้
๖.วัด ประเมินผลและเทียบโอนผล
การเรียนรู้ 
๗.วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

๘.พัฒนาส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 
๙.นิเทศการศึกษา 

๑๐.การแนะแนว 
๑๑.ประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 

๑๒.ส่งเสริมชุมชนด้านวิชาการ 

๑๓.ประสานความร่วมมอืพัฒนา 

๑๔.ส่งเสริมวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
สถานประกอบการ 

๑๕.จัดท าแนวปฏิบัติงานด้าน
วิชาการ 

๑๖.คัดเลือกหนังสือแบบเรียนที่ใช้
ในสถานศึกษา 

๑๗.พัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพือ่
การศึกษา 

 

๑.จัดท าแผนและตั้งงบประมาณ 

๒.จัดท าแผนปฏบิัติการใช้จา่ยเงิน 

๓.การอนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ 

๔.การขอโอนและเปลี่ยนแปลงงบ 

๕.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

๖.ตรวจสอบ ติดตามรายงานการใช้งบฯ 

๗.รายงานการใช้ผลผลิตจาก
งบประมาณ 

๘.ระดมทรัพยากรการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 

๙.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกองทุนการศึกษา 

๑๐.บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

๑๑.การวางแผนพัสดุ 

๑๒.ก าหนด รูปแบบรายการคุณ
ลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 

๑๓.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การจัดท าและจัดหาพัสด ุ

๑๔.จัดหาพัสด ุ

๑๕.ควบคุมดูแล บ ารุงและจ าหน่าย
พัสดุ 
๑๖.จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

๑๗.การเบิกเงินจากคลัง 

๑๘.การรับ การเก็บรักษาและการ
จ่ายเงิน 

๑๙.การน าเงินส่งคลัง 

๒๐.จัดท าบัญชีการเงิน 

๒๑.จัดท ารายงานการเงิน 

๒๒.จัดท าบัญชี ทะเบียน และรายงาน 

๑.วางแผนอัตราก าลัง 

๒.จัดสรรอัตราก าลัง 

๓.สรรหาบรรจุแต่งตั้ง 

๔.การเปลี่ยนต าแหน่งการยา้ย 

๕.การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

๖.การลา 

๗.การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๘.การด าเนินการทางวินัย การ
ลงโทษ 

๙.การส่ังพักราชการ 

๑๐.รายงานทางวินยัและการลงโทษ 

๑๑.การอุธรณ์และการร้องทุกข ์

๑๒.การลาออกจากราชการ 

๑๓.จัดท าระบบและทะเบียนประวัต ิ

๑๔.เสนอขอเครื่องราช อิสริยาภรณ์ 

๑๕.ส่งเสริมประเมินวิทยฐานะ 

๑๖.ส่งเสริมยกย่องชูเกียรติ 

๑๗.ส่งเสริมวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

๑๘.ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

๑๙.ริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 

๒๐.พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา บริหารงานบุคคลตาม
กฎหมาย 

 

๑.พัฒนาระบบ ขอ้มูล สารสนเทศ 

๒.ประสานงาน พัฒนาเครือข่าย 

๓.วางแผนบริหารงานการศึกษา 

๔.วิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

๕.จัดระบบและพัฒนาองค์กร 

๖.พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

๗.งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

๘.การด าเนินงานธุรการ 

๙.ดูแลอาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อม 

๑๐.จัดท าส ามะโนผู้เรียน 

๑๑.การรับนักเรียน 

๑๒.เสนอความเห็นจัดตั้ง ยุบรวม 

๑๓.ประสานการจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ ตามอธัยาศัย 

๑๔.การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

๑๕.การทัศนศึกษา 

๑๖.กิจการนกัเรียน 

๑๗.ประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 

๑๘.ส่งเสริม สนับสนุน ประสานการ
จัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงานฯ 

๑๙.รายงานผลการปฏิบัติงาน 

๒๐.การจัดระบบควบคุมภายใน
หน่วยงาน 

๒๑.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ลงโทษนักเรียน 

 

โครงสร้างการบริหาร 



๑๒ 

 

 

 
- ระบบเครือข่าย (Network Administration) 
 

 
 
- ระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด 
 

 
 
 
 
 

ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 



๑๓ 

 

- เว็บไซต์โรงเรียน 
 

 
 
 



๑๔ 

 

- งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารศึกษา 
 

 
 
- ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (10 มิถุนายน) 
 

 



๑๕ 

 

- เฟสบุค๊โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

 

 
 
 

 
ข้อมูลนักเรียน ณ  ๒๕  มิถุนายน ๒๕๖๔ มีดังนี้  (เนื่องจากสถานการณ์โควิด) 
 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อนุบาลปีที่  ๒ ๑๕ ๙ ๒๔ 
อนุบาลปีที่  ๓ ๒๐ ๑๒ ๓๒ 

รวม ๓๕ ๒๑ ๕๖ 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๑ ๒๒ ๓๓ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๙ ๙ ๒๘ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๔ ๑๔ ๒๘ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๓ ๑๓ ๒๖ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒๑ ๑๖ ๓๗ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๕ ๑๘ ๓๓ 

รวม ๙๓ ๙๒ ๑๘๕ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๑ ๑๕ ๑๘ ๓๓ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๒ ๑๐ ๙ ๑๙ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๓ ๑๓ ๘ ๒๑ 

รวม ๓๘ ๓๕ ๗๐ 
รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด ๑๖๖ ๑๔๘ ๓๑๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วน ๒ ข้อมูลด้านนักเรียน 

ข้อมูล ณ ๒๕ มิถุนายน 



๑๗ 

 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 ระดับการศึกษาปฐมวัย     

ผลพัฒนาการเด็กชั้นอนุบาล ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านการศึกษา 
เปรียบเทียบ ปีการศึกษา ๒๕๖๒- ๒๕๖๔ 

 

แผนภูมิผลการพัฒนาเด็กชั้นอนุบาล 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ด้านร่างกาย ๘๙.๘๓ ๙๒.๘๗ ๙๑.๗๐ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ ๙๕.๓๘ ๙๒.๗๖ ๙๒.๗๔ 

ด้านสังคม ๙๐.๙๔ ๙๒.๒๓ ๙๒.๐๘ 

ด้านสติปัญญา ๘๖.๘๖ ๘๗.๐๗ ๘๗.๗๓ 



๑๘ 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
  - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ร้อยละของนักเรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาสูงกว่าค่าเป้าหมายของแต่ละ กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พื้นฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ป.๑ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

ป.๒ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

ป.๓ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๙๖.๔๓ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๙๖.๔๓ ๑๐๐.๐๐ 
ป.๔ ๑๐๐.๐๐ ๔๒.๓๑ ๕๐.๐๐ ๖๑.๕๔ ๖๕.๓๘ ๑๐๐.๐๐ ๔๖.๑๕ ๙๖.๑๕ 
ป.๕ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๖๑.๑๑ ๙๔.๔๔ ๕๘.๓๓ ๙๑.๖๗ 
ป.๖ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๔๗.๐๖ ๘๒.๓๕ ๗๐.๕๙ ๘๔.๒๙ 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๘๒.๗๓ ๑๙.๐๗ ๙๓.๕๙ ๗๘.๙๓ ๙๖.๑๓ ๗๘.๕๘ ๙๕.๕๒ 
 
  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาสูงกว่าค่าเป้าหมายของแต่ละ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พื้นฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ม.๑ เทอม ๑ ๑๐๐.๐๐ ๖๐.๖๑ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘๔.๘๕ ๔๘.๔๘ ๘๑.๘๒ 
ม.๑ เทอม ๒ ๑๐๐.๐๐ ๗๘.๑๓ ๑๐๐.๐๐ ๗๘.๑๓ ๔๐.๖๓ ๑๐๐.๐๐ ๘๑.๒๕ ๑๐๐.๐๐ 
ม.๒ เทอม ๑ ๑๐๐.๐๐ ๕๒.๖๓ ๙๔.๗๔ ๙๔.๗๔ ๘๔.๒๑ ๗๓.๖๘ ๙๔.๗๔ ๗๘.๙๕ 
ม.๒ เทอม ๒ ๘๙.๔๗ ๖๘.๔๒ ๙๔.๗๔ ๘๙.๔๗ ๕๗.๘๙ ๘๔.๒๑ ๗๘.๙๕ ๘๙.๔๗ 
ม.๓ เทอม ๑ ๑๐๐.๐๐ ๕๗.๑๔ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๕๒.๓๘ ๑๐๐.๐๐ ๗๑.๔๓ ๑๐๐.๐๐ 
ม.๓ เทอม ๒ ๑๐๐.๐๐ ๕๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๓๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

ร้อยละ ๙๘.๒๕ ๖๑.๙๙ ๙๘.๒๕ ๙๓.๗๒ ๖๐.๘๕ ๘๗.๑๒ ๗๙.๑๔ ๙๑.๗๑ 
 



๑๙ 

 

 
 
ตารางแสดงผลคะแนนการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑              
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม ๒  ด้าน 
ระดับโรงเรียน ๗๖.๕๓ ๘๐.๓๓ ๗๘.๔๓ 
ระดับเขตพ้ืนที่ ๗๕.๐๗ ๘๐.๒๐ ๗๗.๖๗ 
ระดับประเทศ ๖๙.๙๕ ๗๒.๗๙ ๗๑.๓๘ 
 
ตารางการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
การอ่านออกเสียง ๕๓.๗๖ ๗๐.๗๑ ๗๖.๕๓ 
การอ่านรู้เรื่อง ๖๓.๒๐ ๗๗.๐๐ ๘๐.๓๓ 
เฉลี่ยทั้ง ๒ ด้าน ๕๘.๔๘ ๗๓.๘๖ ๗๘.๔๓ 
 

แผนภูมิการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ 



๒๐ 

 

ตารางแสดงผลคะแนนผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 
 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านคณิตศาสตร ์ ด้านภาษาไทย รวม ๒ ด้าน 
ระดับโรงเรียน ๓๕.๙๕ ๓๙.๒๐ ๓๗.๕๘ 
ระดับเขตพ้ืนที่ ๕๗.๗๖ ๖๔.๖๐ ๖๑.๑๘ 
ระดับประเทศ ๔๙.๔๔ ๕๖.๑๔ ๕๒.๘๐ 
 
 

ตารางการเปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
การอ่านออกเสียง ๕๓.๗๖ ๗๐.๗๑ ๗๖.๕๓ 
การอ่านรู้เรื่อง ๖๓.๒๐ ๗๗.๐๐ ๘๐.๓๓ 
เฉลี่ยทั้ง ๒ ด้าน ๕๘.๔๘ ๗๓.๘๖ ๗๘.๔๓ 
 

แผนภูมิการเปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 



๒๑ 

 

ตารางแสดงผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔        
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๓๘.๒๗ ๓๕.๐๕ ๓๐.๓๗ ๒๙.๘๖ 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ ๕๑.๗๒ ๓๗.๕๐ ๓๔.๘๑ ๔๐.๐๗ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๕๐.๓๘ ๓๖.๘๓ ๓๔.๓๑ ๓๙.๒๒ 
 

ตารางการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ภาษาไทย ๔๕.๖๕ ๔๗.๗๒ ๓๘.๒๗ 
คณิตศาสตร์ ๒๘.๗๕ ๒๓.๘๙ ๓๕.๐๕ 
วิทยาศาสตร์ ๒๗.๕๐ ๓๑.๖๕ ๓๐.๓๗ 
ภาษาอังกฤษ ๒๙.๓๕ ๓๕.๑๔ ๒๙.๘๖ 

 
แผนภูมิการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 



๒๒ 

 

ตารางแสดงผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓          
ปีการศึกษา ๒๕๖๔    
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๓๘.๒๖ ๑๙.๐๐ ๒๘.๘๕ ๓๐.๐๐ 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ ๕๐.๙๕ ๒๔.๕๓ ๓๑.๑๖ ๓๐.๓๕ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๕๑.๑๙ ๒๔.๔๗ ๓๑.๔๕ ๓๑.๑๑ 
 

ตารางการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ภาษาไทย ๔๘.๙๕ ๕๐.๐๕ ๓๘.๒๖ 
คณิตศาสตร์ ๒๕.๓๓ ๒๕.๕๐ ๑๙.๐๐ 
วิทยาศาสตร์ ๒๕.๙๔ ๒๘.๔๖ ๒๘.๘๕ 
ภาษาอังกฤษ ๓๐.๖๗ ๒๖.๕๒ ๓๐.๐๐ 

 
แผนภูมิการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

 



๒๓ 

 

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ผลการประเมิน 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน 

ป.๑ ๓๓ - ๓๓ ๑๐๐ 
ป.๒ ๒๗ - ๒๗ ๑๐๐ 

ป.๓ ๒๘ - ๒๘ ๑๐๐ 

ป.๔ ๒๖ - ๒๖ ๑๐๐ 

ป.๕ ๓๖ - ๓๖ ๑๐๐ 

ป.๖ ๓๔ - ๓๔ ๑๐๐ 

ม.๑ ๓๒ - ๓๒ ๑๐๐ 

ม.๒ ๑๙ - ๑๙ ๑๐๐ 

ม.๓ ๒๐ - ๒๐ ๑๐๐ 

รวม ๒๕๕ - ๒๕๕ ๑๐๐ 

 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  นักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
ป.๑ ๓๓ - - - ๓๓ ๓๓ ๑๐๐ 
ป.๒ ๒๗ - - ๑๒ ๑๕ ๒๗ ๑๐๐ 

ป.๓ ๒๘ - - - ๒๘ ๒๘ ๑๐๐ 

ป.๔ ๒๖ - - ๑๓ ๑๓ ๒๖ ๑๐๐ 

ป.๕ ๓๖ - - ๓๐ ๖ ๓๖ ๑๐๐ 

ป.๖ ๓๔ - - ๓๔ - ๓๔ ๑๐๐ 

ม.๑ ๓๒ - - ๓๒ - ๓๒ ๑๐๐ 

ม.๒ ๑๙ - - ๑๗ ๒ ๑๙ ๑๐๐ 

ม.๓ ๒๐ - - ๑๗ ๓ ๒๐ ๑๐๐ 

รวม ๒๕๕ - - ๑๕๕ ๑๐๐ ๒๕๕ ๑๐๐ 

 



๒๔ 

 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
  นักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษา   
ปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
ป.๑ ๓๓ - - ๒๕ ๘ ๓๓ ๑๐๐ 
ป.๒ ๒๗ - - ๒๐ ๗ ๒๗ ๑๐๐ 

ป.๓ ๒๘ - - ๒๘ - ๒๘ ๑๐๐ 

ป.๔ ๒๖ - - ๑๗ ๙ ๒๖ ๑๐๐ 

ป.๕ ๓๖ - - ๓๐ ๖ ๓๖ ๑๐๐ 

ป.๖ ๓๔ - - ๓๔ - ๓๔ ๑๐๐ 

ม.๑ ๓๒ - - ๓๒ - ๓๒ ๑๐๐ 

ม.๒ ๑๙ - - ๑๗ ๒ ๑๙ ๑๐๐ 

ม.๓ ๒๐ - - ๒๐ - ๒๐ ๑๐๐ 

รวม ๒๕๕ - - ๒๒๓ ๓๒ ๒๕๕ ๑๐๐ 

 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
  นักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

ระดับชั้น 
ผลการประเมิน 

ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

๑ ความสามารถใน  
การสื่อสาร 

- - ๓๔ - ๓๔ ๑๐๐ 

๒. ความสามารถในการคิด - - ๓๔ - ๓๔ ๑๐๐ 

๓.ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

- - ๓๔ - ๓๔ ๑๐๐ 

๔.ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

- - ๓๔ - ๓๔ ๑๐๐ 

๕. ความสามารถในการใช่
เทคโนโลยี 

- - ๓๔ - ๓๔ ๑๐๐ 

รวม - - ๑๗๐ - ๑๗๐ ๑๐๐ 



๒๕ 

 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
นักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       

พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในระดับผ่านขึ้นไป 

ระดับชั้น 
ผลการประเมิน 

ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

๑ ความสามารถใน  
การสื่อสาร 

- - ๒๐ - ๒๐ ๑๐๐ 

๒. ความสามารถในการ
คิด 

- - ๒๐ - ๒๐ ๑๐๐ 

๓.ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

- - ๒๐ - ๒๐ ๑๐๐ 

๔.ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

- - ๒๐ - ๒๐ ๑๐๐ 

๕. ความสามารถในการ
ใช่เทคโนโลยี 

- - ๒๐ - ๒๐ ๑๐๐ 

รวม - - ๑๐๐ - ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ผลการประเมินคุณภาพ 

ภายใน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับยอดเยี่ยม 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย 
ของตนเองได้  

ยอดเยี่ยม 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  ยอดเยี่ยม 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  ยอดเยี่ยม 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและ 
แสวงหาความรู้ได้  

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับดีเลิศ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการ ๔ ด้าน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น  ดีเลิศ 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ส่งเสริมใหค้รูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ์  ดีเลิศ 
๒.๔ จัดสภาพแวดลอมและสื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  ดีเลิศ 
๒.๕ ใหบ้ริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด 
ประสบการณ์ 

ดีเลิศ 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวของทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ระดับดีเลิศ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกดานอย่างสมดุล เต็ม
ศักยภาพ  

ดีเลิศ 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  ยอดเยี่ยม 
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  ดีเลิศ 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการ 
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  

ดีเลิศ 

 

 
 

 



๒๗ 

 

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพ  
ภายใน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ระดับดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  
     ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิค านวณ ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับช้ัน  

 
ระดับด ี

     ๒) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลีย่น
ความคิดเห็นและแก้ปญัหา  

ระดับด ี

    ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ระดับด ี
    ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ระดับดีเลศิ 
    ๕) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับดีเลศิ 
    ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ  ระดับดีเลศิ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน 
    ๑) การมีคณุลักษณะและค่านยิมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 
ระดับดีเลศิ 

    ๒) ความภมูิใจในทองถิ่นและความเป็นไทย  ระดับดีเลศิ 
    ๓) การยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ระดับดีเลศิ 
    ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม  ระดับดีเลศิ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับดีเลิศ 
๒.๑ มีเปา้หมายวิสยัทศันและพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ระดับดีเลศิ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ระดับดีเลศิ 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลักสูตร สถานศึกษา
และทุกกลุม่เป้าหมาย  

ระดับดีเลศิ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ระดับดีเลศิ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อตอการจดัการเรยีนรู ้อยา่งมีคณุภาพ  ระดับดีเลศิ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการและการจัดการเรยีนรู้  ระดับดีเลศิ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระดับดีเลิศ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถน าไป ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได ้ 

ระดับด ี

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ระดับดีเลศิ 
๓.๓ มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก  ระดับดีเลศิ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน  ระดับดีเลศิ 
๓.๕ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ขอมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง การจัดการ
เรียนรู ้ 

ระดับด ี

 



๒๘ 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 
 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ  ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. ภายใต้สถานการณ์ COVID–๑๙ เมื่อ        
วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID–๑๙ การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน รหัสสถานศึกษา ๑๐๑๔๓๑๐๐๗๑ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับการศึกษาท่ีเปิดสอน ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓ 
 
การศึกษาปฐมวัย  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก จุดเน้น เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย  ปรับปรุง(๐-๓ ข้อ)
 พอใช้ (๔ ข้อ)  

✓ ดี (๕ ข้อ) 
✓ ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 

ตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

✓ ๓. มีพัฒนาการสมวัยตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

✓ ๔. มีการน าผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนาเด็ก 
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย 

✓ ๕. มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยต่อผู้ที่ 
เกี่ยวข้อง 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
  สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR เพ่ิมเติม ในด้านการรายงานผลการด าเนินการด้านคุณภาพ
ผู้เรียนควรแสดงผลการด าเนินงานตามมาตรฐานในแต่ละประเด็นให้สามารถพิจารณาความส าเร็จได้โดยการ
เปรียบเทียบ กับเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ โดยระบุผลการด าเนินงานได้ว่าเป็นไปตามแผน สูงกว่าแผน หรือ
ต่ ากว่าแผน น าข้อมูลจากการติดตามประเมินผลนั้นมาแก้ปัญหาหรือจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 
เช่น การพัฒนา ทักษะการการพัฒนาทักษะการคิดแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการของตนเองของเด็กปฐมวัยของเด็ก
ปฐมวัย สถานศึกษา อาจจะก าหนดค่าเป้าหมาย เด็กร้อยละ ๙๐ มีความสามารถมีทักษะการคิดแก้ไขปัญหา
ด้วยวิธีการของตนเอง โดยก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาตลอดปีการศึกษา       
ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนนอกห้องเรียน สื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี เมื่อสิ้นสุดโครงการ ด าเนินการประเมินเด็ก 
เช่น มีผลการประเมินเด็กปฐมวัย ร้อยละ ๘๕ มีทักษะการคิดแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการของตนเองได้ดี ทั้งนี้พบว่า



๒๙ 

 

เด็กปฐมวัยบางส่วนยังมีทักษะการคิดแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการของตนเองได้ไม่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานและ
เป้าหมายที่ก าหนด ครูควรน าผลการประเมินไปปรับปรุงและ  พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ควรมีการแจ้งผลให้ผู้ปกครองทราบ   เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ร่วมกัน รวมทั้งควรรายงานผลการประเมินย้อนหลัง ๓ ปี เพื่อแสดงให้เห็นความ ต่อเนื่องของผลส าเร็จ และจะ
เป็นการยกระดับคุณภาพด้านคุณภาพเด็กให้สูงขึ้นต่อไป 
 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  

จุดเน้น การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา  ปรับปรุง(๐-๓ ข้อ)
 พอใช้ (๔ ข้อ)  

✓ ดี (๕ ข้อ) 
✓ ๒. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ 

✓ ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน 

✓ ๔. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี 
การศึกษาต่อไป 

✓ ๕. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  

  สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลเพ่ิมเติมในรายงานการประเมินตนเอง ประเด็นการด าเนินการ

พัฒนา หลักสูตรปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเน้นกระบวนการด าเนินการพัฒนาให้ชัดเจน 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการด าเนินการ บทบาทหน้าที่ของแต่

ละบุคคล ให้ชัดเจน ว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร วิธีการประเมินผลและผลของการด าเนินงานให้ชัดเจน 

รวมทั้งมีการแสดงผลของการ ด าเนินงานตามแผนต่อผู้เกี่ยวข้อง อาทิเช่น คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นต้น ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ของสถานศึกษา 

ไลน์กลุ่มของครูและผู้ปกครอง เป็นต้น 

 

 



๓๐ 

 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

จุดเน้น ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบ 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา  ปรับปรุง(๐-๓ ข้อ) 
 พอใช้ (๔ ข้อ)  

✓ ดี (๕ ข้อ) 
✓ ๒. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ 

✓ ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน 

✓ ๔. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี 
การศึกษาต่อไป 

✓ ๕. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  

 สถานศึกษาควรเพิ่มเติมรายละเอียดต่อไปนี้ลงใน SAR ได้แก่ การจัดท าแผนจัดประสบการณ์เรียนรู้

ของครูทุกชั้นปี การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ เพ่ือน าสู่การจัดแผนประสบการณ์การเรียนรู้ระบุถึงกระบวนการ

จัดการจัด ประสบการณ์ การใช้เทคนิคการการจัดประสบการณ์ด้วยวิธีที่หลากหลาย การใช้สื่อเทคโนโลยีและ

แหล่งเรียนรู้ที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม การวัดผลประเมินผลการพัฒนาเด็กด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม มี

การประเมินผลการใช้ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สรุปปัญหา อุปสรรค ร่วมกันกับครูแล้วน าผลมาใช้

ในการพัฒนา ปรับปรุง แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ครั้งต่อไป ควรรายงานกระบวนการประเมินผลการ         

จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กแต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงให้เห็นว่าได้มีการน าข้อมูลจากการติดตามประเมินผล

นั้นมาแก้ปัญหา ควรจัดท าวิจัยใน ชั้นเรียน และควรรายงานผลการประเมินย้อนหลัง ๓ ปี  เพ่ือยกระดับ

คุณภาพด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้สูงขึ้นต่อไป 

 

 

 

 

 



๓๑ 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

จุดเน้น ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน  ปรับปรุง(๐-๓ ข้อ) 
 พอใช้ (๔ ข้อ)  

✓ ดี (๕ ข้อ) 
✓ ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตาม 

เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

✓ ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน   

✓ ๔. มีการน าผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนด้าน 
ผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

✓ ๕. มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้ เรียนต่อผู้ที่ 
เกี่ยวข้อง 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  

 สถานศึกษาควรระบุข้อมูลลงใน SAR เพ่ิมเติมในประเด็นจุดเน้นด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผู้เรียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือให้เห็นการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และตอบสนองเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

เช่น มีวินัยมีความ รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยจัด

ประชุมครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วิธีการพัฒนา การประเมินผล และ

สรุปผลการพัฒนาว่าเป็นไป ตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร ผู้เรียนสามารถปฏิบัติจนเป็นนิสัยหรือไม่ น าเสนอ      

ผลการด าเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 



๓๒ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

จุดเน้น การบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา  ปรับปรุง(๐-๓ ข้อ)
 พอใช้ (๔ ข้อ)  

✓ ดี (๕ ข้อ) 
✓ ๒. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ 

✓ ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน 

✓ ๔. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี 
การศึกษาต่อไป 

✓ ๕. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  

 สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลเพ่ิมเติมในรายงานการประเมินตนเอง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วน อาทิเช่น การมีส่วนร่วมในการจัดท าโครงการ และการด าเนินงานตามโครงการ เช่น โครงการ

พัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอน ควรระบุถึงวิธีการด าเนินงาน วิธีการประเมินผล และผลของ

การด าเนินงานให้ ชัดเจน ควรแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล ให้ชัดเจนว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน 

อย่างไร และควรน าผล การประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหารจัดการให้มีความต่อเนื่อง 

รวมทั้งมีการรายงานผลการ ด าเนินงานตามแผนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นต้น ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ของสถานศึกษา 

ไลน์กลุ่มของครูและผู้ปกครอง เป็นต้น 

 

 

 

 

 



๓๓ 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

จุดเน้น จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกชั้นปี  ปรับปรุง(๐-๓ ข้อ)
 พอใช้ (๔ ข้อ)  

✓ ดี (๕ ข้อ) 
✓ ๒. ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการ 

เรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง เรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

✓ ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
อย่างเป็นระบบ 

✓ ๔. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ของครูอย่างเป็นระบบ 

✓ ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนา 
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  

  สถานศึกษาควรระบุข้อมูลลงใน SAR เพ่ิมเติมในประเด็นการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่

หลากหลาย ให้เห็นกระบวนการหรือวิธีการในแต่ละกิจกรรมที่มีรายละเอียดที่ชัดเจน วิธีการส่งเสริมให้ครูทุก

คนมีความ เชี่ยวชาญในการน าสื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้

อย่างเป็นระบบและเหมาะสม ใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการวัด และประเมินผลตามสภาพจริงอิงมาตรฐาน

การเรียนรู้ และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รายงานผลการ

ประเมินให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะ ๆ สรุปและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ทราบ

ถึง ความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา ผ่านกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 

น าผลมาใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป  

 

 

 

 



๓๔ 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

  สถานศึกษาควรจัดท าบทสรุปผู้บริหารที่แสดงถึงผลการด าเนินงาน หลักฐานสนับสนุนผลการ

ด าเนินงาน และแผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ในรูปแบบของบทสรุปผู้บริหารที่สั้น กระชับ เพ่ือให้

ผู้บริหารสามารถน า ข้อมูลสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของสถานศึกษาต่อไปได้สะดวกขึ้น 

ควรมีข้อมูลสรุปการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ ปี ควรระบุแบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ 

นวัตกรรม (Innovation) ในทุกมาตรฐาน หรือเพ่ิมเติมลิงค์ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลหรือหลักฐานอ่ืน ๆ ที่

สถานศึกษาได้จัดท าไว้แล้วให้ผู้อ่านได้ใช้ข้อมูลอย่างสะดวก รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของ

สถานศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

 
 

 
บุคลากรของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๕) 
ข้อมูลผู้บริหาร 
ชื่อ–สกุลผู้บริหาร   นางสาวอลิสสา  บุญช่วย   
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  
ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน ตั้งแต่ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน  
 
ข้อมูลข้าราชการครู 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ 
อาย ุ

 
อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 

๑ นายรุ่งโรจน์ ยุวัฒนา ๕๙ ๓๓ ช านาญการพิเศษ คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 
๒ นางนงนุช  ไทยสงคราม ๕๔ ๒๘ ช านาญการพิเศษ ศษ.ม. พลศึกษา ปฐมวัย 
๓ นางสาวกมลทิพย์ พูลสมบตั ิ ๔๔ ๑๒ ช านาญการพิเศษ ค.ม. หลักสตูรและการสอน วิทยาศาสตร ์
๔ นางสาวศิรกรานต์ อ่อนจีระ ๓๗ ๑๓ ช านาญการ ค.ม. หลักสตูรและการสอน คณิตศาสตร ์
๕ นางพัชรี  พิมพิลา ๔๒ ๑๒ ช านาญการ ค.ม. บริหารการศึกษา สังมศึกษาฯ 

๖ นาสาวศิรินภาวรรณ  ทุมค า ๓๕ ๑๑ ช านาญการ ค.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย 

๗ นางสาวสุกัญญา  ศรีบญุเลี้ยง ๔๓ ๑๒ ช านาญการ ค.ม. บริหารการศึกษา การงานอาชีพ 
๘ นางสาวเสาวลักษณ์ บญุไวย ์ ๓๕ ๑๐ ช านาญการ ค.ม. บริหารการศึกษา คอมพิวเตอร ์
๙ นางสาวสาวิตรี อินต๊ะแก้ว ๔๑ ๖ ครู คศ.๑ ค.ม. บริหารการศึกษา วิชาพื้นฐาน ป.๑ 
๑๐ นายกรกฎ พักเรือนด ี ๓๔ ๕ ครู คศ.๑ ศศม. นาฏศิลป ์ ศิลปะ ดนตร ี
๑๑ นางสาวพิมพ์ฉัตร  แสงน้ ารักษ ์ ๒๗ ๓ ครู คศ.๑ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 
๑๒ นางสาวทัศนียา  เต็มเปี่ยม ๒๗ ๓ ครู คศ.๑ ค.บ. การสอนภาษาไทย ภาษาไทย 
๑๓ นางสาวพนมพร  สวนบุญ ๑๗ ๒.๕ ครู คศ.๑ ค.บ. การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๑๔ นางสาวอรญา  โต้ตอบ ๒๖ ๑.๕ ครูผู้ช่วย ค.บ. วิทยาศาสตร ์ วิชาพื้นฐาน ป.๓ 
๑๕ นายอนุชิต   นิลโชต ิ ๓๐ ๐.๕ ครูผู้ช่วย ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา 
๑๖ นางสาวสุพัตรา  แสงอ่วม ๒๘ ๓ พนักงานราชการ ค.บ. การประถมศึกษา วิชาพื้นฐาน ป.๒ 
๑๗ นางสาวชลธิชา พลีบัตร ๒๘ ๓ เจ้าหน้าท่ี กสทช. ค.บ. การสอนคอมพิวเตอร ์  
๑๘ นายเบญจ อินทรประสิทธ์ิ ๕๕ ๒๐ นักการภารโรง ม.๓   

 
 
 
 

ส่วน ๓ ข้อมูลด้านบุคลากรของโรงเรียน 



๓๖ 

 

สรุปจ านวนบุคลากร 
 

ต าแหน่ง 
จ านวนคน 

หญิง ชาย รวม 
ผู้บริหาร ๑ - ๑ 
คร ู ๑๒ ๓ ๑๕ 
ครูไปช่วยราชการต่างโรงเรียน - - - 

รวมข้าราชการครู ๑๓ ๓ ๑๖ 
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน) ๑ - ๑ 
ลูกจ้างประจ า (นักการภารโรง) - ๑ ๑ 
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) - - - 
อ่ืนๆ (เจ้าหน้าที่ศูนย์ กสทช.) ๑ - ๑ 

รวมบุคลากรทางการศึกษา ๒ ๑ ๓ 
รวมทั้งสิ้น ๑๕ ๔ ๑๙ 

 
ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากร ที่ท าการสอนเฉลี่ยต่อคนต่อสัปดาห์ ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน (คน) คาบสอนเฉลี่ย/คน/สัปดาห์ หมายเหตุ 
ภาษาไทย ๒ ๒๒  
คณิตศาสตร์ ๒ ๒๒  
วิทยาศาสตร์ ๔ ๒๒  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒ ๒๔  
สุขศึกษาพลศึกษา ๑ ๒๒  
ศิลปะ ๑ ๒๐  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑ ๒๑  
ภาษาต่างประเทศ ๑ ๒๑  
 

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
สถิติครูที่เข้ารับการอบรม ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
ครูที่เข้ารับการพัฒนาเลื่อนวิทยฐานะ ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๑ 
สาขาที่ขาดแคลนครูวิชาดนตรี จานวน ๑ คน 



๓๗ 

 

 
 
 
 
 

 
ประเภทสถานศึกษา ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 
(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 

ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก 
(พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘)  
ระดับการศึกษาปฐมวัย  และ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักรับรองมาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคก์ารมหาชน) 

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 
(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 

ได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดภัย
ดีเด่น 

บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 
(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 

เป็นสถานศึกษาที่มีนักเรียนสอบได้
คะแนน ๑๐๐ คะแนน ในการ
ประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน(RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑ 

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 
(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 

เป็นสถานศึกษาที ่คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละรวม ๒ ด้าน สูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละรวมระดับประเทศ ใน
การประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน(RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑ 

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 
(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 

เป็นสถานศึกษาที ่คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละด้านการอ่านรู้เรื่อง สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม
ระดับประเทศ ในการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑ 

ส่วน ๔ ด้านเกียรติยศ ผลงานเด่นโรงเรียน และความภาคภูมิใจ 

ผลงานดีเด่น 



๓๘ 

 

ประเภทสถานศึกษา ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 
(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 

เป็นสถานศึกษาที ่คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละด้านการอ่านออกเสียง  สูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม
ระดับประเทศ ในการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ปีที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑ 

 
ประเภทผู้บริหาร ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวอลิสสา บุญช่วย  รางวัลประเภทผู้บริหารดี สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
นางสาวอลิสสา บุญช่วย รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best 

Practices  ด้านการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย “ระดับดีมาก” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑ 

นางสาวอลิสสา บุญช่วย ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น สาขา
เทิดทนูสถาบันชาติ ศาสนา พระ
มาหากษัตริย์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑ 

นางสาวอลิสสา บุญช่วย เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มุ่งมั่น
ทุ่มเท จนท าให้นักเรียนได้คะแนน
เตม็ ๑๐๐ คะแนน ในการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑ 

 
ประเภทครู ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวศิรกรานต์  อ่อนจีระ ได้รับรางวัลประเภทครูดี สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
นางสาวกมลทิพย์  พูลสมบัติ  ได้รับรางวัลคนดีศรี  

สพป.พระนครศรีอยุธยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑ 

นายกรกฎ  พักเรือนดี ได้รับรางวัลคนดศีรี  
สพป.พระนครศรีอยุธยา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑ 



๓๙ 

 

ประเภทครู ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวอรญา  โต้ตอบ ได้รับรางวัลคนดีศรี  

สพป.พระนครศรีอยุธยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑ 

นางสาวศิรินภาวรรณ  ทุมค า ได้รับรางวัลครูดีศรีนครหลวง สมาคมผู้บริหารนครหลวง 

นางเสาวลักษณ์  บุญไวย์ ได้รับรางวัลครูดีศรีนครหลวง สมาคมผู้บริหารนครหลวง 

นางสาวทัศนียา  เต็มเปี่ยม ได้รับรางวัลครูดีศรีนครหลวง สมาคมผู้บริหารนครหลวง 

นางสาวสุกัญญา  ศรีบุญเลี้ยง ได้รับรางวัล ครูดี บุคลากรดีไม่มี
วันลา” 

สมาคมผู้บริหารนครหลวง 

นางสาวพิมพ์ฉัตร  แสงน้ ารักษ์ ได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
Best Practices  ด้านการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย 
“ระดับดีมาก” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑ 

นางสาวทัศนียา  เต็มเปี่ยม ได้รับโล่ครูดีไม่มีอบายมุขปี ๑๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
(สคล.) และส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ, เครือข่าย
โรงเรียนค าพ่อสอน, เครือข่ายครูดี
ไม่มีอบายมุข  

นางสาวสาวิตรี อินต๊ะแก้ว เป็นครูผู้สอนที่มุ่งมั่นทุ่มเท จนท า
ให้นักเรียนได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ 
คะแนน ในการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑ 

 
 
 
 
 



๔๐ 

 

ประเภทนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เดก็หญิงกัลย์กมล  จ่ายนอก เป็นนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 

๑๐๐  คะแนนในการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑ 

 

 
 
ปัญหาในการด าเนินงาน 

งานสารสนเทศได้ได้รับมอบหมายให้ประสานงานเพ่ือรวบรวมข้อมูลของฝ่ายต่าง ๆ จากการด าเนินการ  
งานสารสนเทศจึงขอสรุปปัญหาในการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. การจัดท าและส่งข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ ให้แก่ งานสารสนเทศในบางครั้งมีความล่าช้า ท าให้ไม่ 
สามารถสรุปข้อมูลได้ตรงตามเวลาที่ก าหนด 

๒. ข้อมูลที่ได้รับจากฝ่าย / งานไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้ 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ปัญหา 
  จากปัญหาที่สรุปแล้วนั้น เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนากับการประสานงานเพ่ือรวบรวม 
ข้อมูลในครั้งต่อไปงานสารสนเทศจึงขอเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา ดังนี้ 
  ๑. งานสารสนเทศจะมีการประสานงานกับหัวหน้างานแต่ละงานเพ่ือแจ้งก าหนดการส่งข้อมูล 

๒. งานสารสนเทศประสานงานกับผู้รับผิดชอบเพื่อชี้แจงให้รับทราบแนวทางและรูปแบบในการ 
จัดท าข้อมูล 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะงานสารสนเทศ ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 



๔๑ 

 

เกียรติบัตรสถานศึกษา 

 

 
 

 



๔๒ 

 

เกียรติบัตรสถานศึกษา 

 

 
 

 

 
 
 



๔๓ 

 

เกียรติบัตรสถานศึกษา 

 

 
 

 

 
 

 



๔๔ 

 

เกียรติบัตรผูบ้ริหาร 

 

 
 

 

 
 

 



๔๕ 

 

เกียรติบัตรผูบ้ริหาร 
 

 
 

 

 
 

 



๔๖ 

 

เกียรติบัตรครู 
 

 
 

 



๔๗ 

 

เกียรติบัตรครู 
 

 
 

 
 
 

 
 



๔๘ 

 

เกียรติบัตรนักเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

 
 

 
ที่ปรึกษำ 
    

๑.  นายเอกพล  สุภาพรเหมินทร์   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒.  นางสาวอลิสสา  บุญช่วย   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
 

คณะผู้จัดท ำ 
๑. นางเสาวลักษณ์  บุญไวย์   ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ           
๒. นางสาวศิรกรานต์ อ่อนจีระ               ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ           
๓. นางสาวพิมพ์ฉัตร แสงน้ ารักษ์    ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ  
๔. นางนงนุช  ไทยสงคราม            ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ   
๕. นางสาวสุกัญญา ศรีบุญเลี้ยง      ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ 
๖. นางสาวสุพัตรา  แสงอ่วม   ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ 
๗. นายรุ่งโรจน์   ยุวัฒนา     ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ  
๘. นางสาวพนมพร สวนบุญ    ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ 
๙. นางสาวศิรินภาวรรณ  ทุมค า    ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ  
๑๐. นางพัชรี   พิมพิลา        ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ  
๑๑. นางสาวกมลทิพย์  พูลสมบัติ      ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ  
๑๒. นางสาวทัศนียา  เต็มเปี่ยม         ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ  
๑๓. นายกรกฎ พักเรือนดี              ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ 
๑๔. นางสาวอรญา  โต้ตอบ             ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ 
๑๕. นายอุชิต  นิลโชติ                            ครโูรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ      

 
 

 

 

 

 

 
 

คณะกรรมการจัดท าสารสนเทศโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
คณะกรรมการสารสนเทศ


