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โรงเรียนวัดหนัง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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บทสรุปของผู้บริหาร 
๑. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน  
 โรงเรียนวัดหนัง ที่ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๐๐ ซอยวุฒากาศ ๔๒ ถนนวุฒากาศ  แขวงบางค้อ  เขต
จอมทอง  กรุงเทพมหานคร  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  โทรศัพท์  ๐๒ ๔๖๘๒๖๖๒  โทรสาร 
๐๒๔๗๖๗๓๙๗ website : www.watnangschool.ac.th เปิดสอนตั้ งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑  ถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ จ านวนนักเรียน  ๔๗๘ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิ.ย.๖๔) จ านวนครูและ
บุคลากร จ านวน  ๓๘ คน 
๒. ผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา  

๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย   

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 

๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 
 

๓. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน  
    ๓.๑ ระดับการศึกษาระดับปฐมวัย 

          ๓.๑.๑ การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดหนัง  
          ๓.๑.๒ สรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กท้ัง ๔ ด้าน  ได้แก่  ด้านร่างกาย  มีผลการประเมิน
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  ๘๓.๗๙  ด้านอารมณ์-จิตใจ  มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปร้อยละ  ๘๖.๘๗      
ด้านสังคม  มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปร้อยละ  ๘๕.๖๔ และด้านสติปัญญา มีผลการประเมินระดับดี
ขึ้นไปร้อยละ  ๘๔.๗๓ 

     ๓.๑.๓ เอกสาร/ผลงานของครู  ได้แก่  แผนการจัดประสบการณ์ บันทึกหลังแผนการจัด
ประสบการณ์  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล  (Self Assessment 
Report : SAR)  รายงานผลการด าเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้  (Professional Learning Community  
:PLC)  รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน  แบบประเมินต่างๆ  เกียรติบัตรครู 

     ๓.๑.๔ รายงานสรุปโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยและรายงานสรุปกิจกรรมตามโครงการ 

http://www.watnangschool.ac.th/
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     ๓.๑.๕ แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน  ผลงานนักเรียน  เกียรติบัตรนักเรียน 
     ๓.๑.๖ เอกสารชั้นเรียนตา่งๆ  เช่น  สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน,บันทึกการดื่มนม,บันทึก        

การ ตรวจสุขภาพเด็ก, รายงานการคัดกรองโรค, รายงานการอบรมนักเรียน  เป็นต้น        
    ๓.๒  ระดับการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๓.๒.๑  แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวัดหนัง  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
  ๓.๒.๒  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนัง หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้/หลักสูตร
รายวิชาเพ่ิมเติม  หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
      ๓.๒.๓ เอกสาร/ผลงานของครู  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้  บันทึกหลังแผนการจัด      
การเรียนรู้  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล  รายงานผลการด าเนินงาน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้  รายงานผลงานวิจัยในชั้นเรียน  รายงานการเข้าร่วมประชุม การอบรม/สัมมนา   
      ๓.๒.๔  รายงานสรุปโครงการ  กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ 
  ๓.๒.๕  เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้  ได้แก่  แบบทดสอบ  ใบงาน  ใบกิจกรรม  สื่อ/
นวัตกรรมของครู  แบบประเมินต่างๆ  
  ๓.๒.๖  ผลงานนักเรียน  ชิ้นงาน  โครงงานนักเรียน  เกียรติบัตรนักเรียน 
  ๓.๒.๗ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  ๓.๒.๘ เอกสารชั้นเรียนต่างๆ ได้แก่  บันทึกการอบรมนักเรียน บันทึกการดื่มนม  บันทึกการอ่าน 
  ๓.๒.๙ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เช่น  แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน     
แบบประเมิน SDQ  บันทึกการส่งต่อนักเรียน  เอกสารการคัดกรองนักเรียน 
  ๓.๒.๑๐ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน  (Reading Test : RT)   
ชั้น ป.๑,  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ป.๖ , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน   
  ๓.๒.๑๑  ผลการประเมินต่างๆ  ได้แก่  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผลการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
  ๓.๒.๑๒ รางวัลที่โรงเรียนได้รับ  ได้แก่   รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๔ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔, รางวัลเกียรติบัตร “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจ าปี พ .ศ. ๒๕๖๔  ปีที่ ๗ 
ติดต่อกัน, รางวัลเกียรติบัตร ได้พัฒนานวัตกรรมและมีวิธีการปฏิบัติที่ เป็นเลิศ  (Best Practices)         
การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙), รางวัล ระดับดีเด่น อันดับ ๒ ระดับโรงเรียนประถมศึกษา โครงการสถานศึกษาสีขาว     
ปลอดยาเสพติดอบายมุข,  รางวัลชมเชย โรงเรียนที่มีรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบ
ผลส าเร็จเป็นแบบอย่างได้ , โล่รางวัล/เกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่มีผลงานนวัตกรรมการเรียน Active 
Learning ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามทักษะการเรียนรู้ ๓R
๘C ประสบความส าเร็จเป็นแบบอย่างได้, รางวัลเกียรติบัตร รางวัลระดับดีเยี่ยม รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
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การประกวดนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม) ภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  
๔. จุดเด่น  
 ๔.๑ ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมภายในนวัตกรรม“หนึ่งคน หนึ่งวัน หนึ่งความดี ท าที่
บ้าน” ที่เชื่อมโยงและบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  คือ หลักไตรสิกขา  ( ศีล สมาธิ ปัญญา) 
และอิทธิบาท ๔  (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ  วิมังสา) รู้จักการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง  
ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเยี่ยม และโรงเรียนได้รับรางวัล
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
 ๔.๒ ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ  มีความมุ่งมั่นในการท างาน  ใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วน  ภายใต้นวัตกรรม  SMILE MODEL ที่น าไปบริหารจัดการกิจกรรม/โครงการต่างๆ จนประสบ
ผลส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้  เช่น การพัฒนานวัตกรรมและมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙       
การนิเทศภายในของโรงเรียน  การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนได้รับการพัฒนาทั้งสภาพแวดล้อม  
และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง  ชุมชน  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 ๔.๓  ครูได้รับการพัฒนาตนเอง  มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและเต็มก าลัง
ความสามารถ  มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นคุณลักษณะและทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
(๓R๘C) มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริต, บูรณาการไตรสิกขา, บูรณา
การทักษะของผู้ เรียนในศตวรรษที่  ๒๑ และบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงที่ สอดคล้องกับหลักสูตร           
ใช้วิธีการแบบ  Active Learning มีการสร้างสื่อ/นวัตกรรมภายใต้กิจกรรม  ๑ คน ๑ นวัตกรรม  และมี
การใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๕. จุดควรพัฒนา  

ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านการอ่าน  การเขียน  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) ท าให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่  
ท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านการอ่าน การเขียน ไม่ต่อเนื่องและไม่เต็มศักยภาพ  ส่งผลให้ผู้เรียน
บางส่วนมีปัญหาด้านการอ่าน  การเขียน  โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น  
๖. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น  
 จัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ และส่งเสริมให้
ครสูร้างสื่อ/นวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาด้านการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน   
 
     ลงชื่อ     

 (นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง                                    

วันที่  ๑๑  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ค ำน ำ 
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓   มีสาระบัญญัติในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ในมาตรา ๔๘  ก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  ที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจ าปี  เสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

 โรงเรียนวัดหนังจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๔          
ซึ่งรวบรวมข้อมูล ผลการด าเนินงาน และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ  ขอขอบคุณ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี โรงเรียนใช้รายงานฉบับนี้เป็นฐานข้อมูลของการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  

 

 

(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 

วันที่  ๑๑  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



จ 

 

สารบัญ  
  หน้า 

บทสรุปของผู้บริหาร   ก 
ค าน า ………………………………………………………………………………………………………………………… ง 
สารบัญ ………………………………………………………………………………………………………………………… จ 

 ส่วนที่  ๑    ข้อมูลพื้นฐาน  …………………………………………………………………………………. ๑ 
 ส่วนที่  ๒    ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา………………………………………………… ๓๖ 
                ระดับการศึกษาปฐมวัย  ..............................................................................  ๓๖ 
                ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ....................................................................... ๕๑ 
                การปฏิบัติที่ดีเลิศของสถานศึกษาหรือนวัตกรรมของสถานศึกษาที่โดเด่น ... ๗๔ 
                ประเด็นที่ต้องการให้ สมศ.ประเมินและติดตามตรวจสอบ ........................... ๗๘ 
                ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  .......................................... ๗๙ 
 ส่วนที่  ๓     สรุปผลการพัฒนา ...................................................................................... . ๘๓ 
 ส่วนที่  ๔    ภาคผนวก  ......................................……………………………………………………. ๘๖ 
   ภาคผนวก  ก  หลักฐาน ข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมส าคัญ  

                        ที่แสดงเกียรติยศ  ............................................................................ 
 

๘๗ 
   ภาคผนวก  ข  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ........................                       ๙๔ 
   ภาคผนวก  ค  บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

                        ของคณะกรรมการสถานศึกษาและรายชื่อคณะกรรมการ     
                        สถานศึกษา ………………………………………………………………………….. 

 
 

๑๐๑ 
   ภาคผนวก  ง  มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ๑๐๔ 
   

 
 

 

 



๑ 

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 
 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
  ชื่อโรงเรียน  วัดหนัง  ที่ตั้ง  เลขที่  ๒๐๐  ซอยวุฒากาศ  ๔๒  ถนนวุฒากาศ  แขวงบางค้อ       
เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร  สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์   ๐๒  ๔๖๘๒๖๖๒  โทรสาร ๐๒  ๔๗๖๗๓๙๗  e-mail watnangschool@hotmail.com 
website : www.watnangschool.ac.th  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖     
มีเนื้อที ่ ๔  ไร่  ๒  งาน  ๒๙  ตารางวา   
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๔๗๕  กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้นที่โรงเรียนวัดหนัง   
ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลต าบลบางค้อวัดหนัง” กองการประถมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ  สังกัดอ าเภอบางขุนเทียน  จังหวัดธนบุรี   เมื่อเขตเทศบาลขยายถึงต าบลบางค้อ    
ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น  “โรงเรียนเทศบาล  ๔๑ วัดหนัง”   
 ๕   พฤษภาคม  ๒๔๙๑  ได้ยกฐานะครูประชาบาลทั่วประเทศเป็นข้าราชการ  จึงโอนไปสังกัด
แผนกโรงเรียน  กองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา  อีกครั้งหนึ่งและได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียน   
วัดหนัง”   และได้รับพิจารณาให้เป็นโรงเรียนทดลองทางวิชาการ  โครงการทดลองเลื่อนชั้นนักเรียนโดย
สอบปลายปีเป็นบางชั้น 
 ในปีพุทธศักราช  ๒๕๐๙  ได้มีการโอนโรงเรียนต่าง ๆ ที่สังกัดอยู่ในเขตเทศบาลและโรงเรียนที่อยู่
ในกรุงเทพมหานคร  ให้ไปสังกัดอยู่กับกรุงเทพมหานคร  ส าหรับโรงเรียนวัดหนัง  กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้สงวนไว้เป็นโรงเรียนตัวอย่างในการจัดการศึกษา  จึงได้รับการยกเว้นไม่ไปสังกัดอยู่กับกรุงเทพมหานคร 
แห่งชาติ  มี ชื่อย่อว่า  “สปช .”  โรงเรียนวัดหนังจึงได้โอนมาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ  เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๒๓  กลุ่มโรงเรียนกรุงธน  กลุ่ม ๔  ส านักงาน     
การประถมศึกษากรุงเทพมหานคร    ชื่อย่อว่า  “สป.กทม.”  
 พุทธศักราช  ๒๕๔๖  ได้โอนมาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓      
ชื่อย่อว่า  “สพท.กทม. เขต ๓”  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ชื่อย่อว่า  “สพฐ.”  
กระทรวงศึกษาธิการ   
 พุทธศักราช  ๒๕๕๓  ได้ เปลี่ ยนมาสั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร  ชื่อย่อว่า  “สพป.กทม.”  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
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๒ 

 

แผนที่โรงเรียนวัดหนัง 
 
 
 

 
 
 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
  ๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน  

ชื่อ-สกุล  นางขนบภรณ์  แก้วคงคา โทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๒๖๖๒  / ๐๘๑ ๕๘๓๕๙๙๔        
E-mail :  Khanop_Khaw@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนวัดหนัง ตั้งแตว่ันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน  
เป็นเวลา ๑  ปี  ๑๐ เดือน  ๕ วัน  
  ๒) รองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน  ๑ คน  

ชื่อ - สกุล นางสาวสุวรรณา  อ่อนแก้ว  โทรศัพท์ ๐๒ ๔๖๘๒๖๖๒ / ๐๘๒ ๔๒๒๙๖๑๑     
E-mail : nanaonk๓๑@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนวัดหนัง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน 
 
 
 
 

mailto:Khanop_Khaw@hotmail.com


๓ 

 

๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที ่๒๕ มิถุนายน   ๒๕๖๔)  
 ๑) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น   ๔๗๘ คน 
 ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๔๗๘ คน   จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

อ.๑ ๑ ๑๘ ๒๐ ๓๘ ๓๘ 

อ.๒ ๑ ๒๓ ๑๖ ๓๙ ๓๙ 

อ.๓ ๑ ๒๔ ๑๘ ๔๒ ๔๒ 

รวม ๓ ๖๕ ๕๔ ๑๑๙  

ป.๑ ๓ ๓๒ ๒๐ ๕๒ ๒๖ 

ป.๒ ๓ ๒๙ ๓๑ ๖๐ ๓๐ 

ป.๓ ๓ ๓๒ ๒๓ ๕๕ ๒๘ 

ป.๔ ๓ ๓๓ ๒๔ ๕๗ ๒๘ 

ป.๕ ๓ ๓๔ ๓๕ ๖๙ ๓๕ 

ป.๖ ๓ ๔๐ ๒๖ ๖๖ ๓๓ 

รวม ๑๘ ๒๐๐ ๑๕๙ ๓๕๙  

รวมท้ังหมด ๒๑ ๒๖๕ ๒๑๓ ๔๗๘  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

๔. ข้อมูลครูและบุคลากร  
 ครูประจ าการ  (ข้อมูล ณ วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๕) 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ต าแหน่ง/
วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชัน้/

ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๑ นางขวัญตา  กาญจนปัญญาคม ๔๓ ๙ ปี  
๑ เดือน 

ครู คศ.๑ ค.บ. การ
ประถมศึกษา 

ภาษาไทย ป.๒ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ต าแหน่งครู 
 

๒๒ ครั้ง  
๑๕๖ ช่ัวโมง/ปี 

๒ นางสาวอริยา  วัฒนก้านตง 
 
 

๒๘ ๔ ปี  
๕ เดือน 

ครู คศ.๑ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๓ และ 
ป.๔ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ต าแหน่งครู  

 

๒๓ ครั้ง 
๑๖๒ ช่ัวโมง/ปี 

๓ นางสาวกาญจนา  พลค า ๓๐ ๒ ปี  
๘ เดือน 

ครู คศ.๑ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๕,๖ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ต าแหน่งครู 
 

๒๑ ครั้ง 
๑๕๒ ช่ัวโมง/ปี 

๔ นางสาวมนพร  เอี่ยมสะอาด ๒๘ ๑ ปี  
๙ เดือน 

 

ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๑ 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

๒๑ ครั้ง 
๑๕๒ ช่ัวโมง/ป ี

๕ นางสาวสุวนันท์  สุทธิสา 
 

๒๙ ๑ ปี ๗ 
เดือน 

ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๔ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

๑๒ ครั้ง 
๘๑ ช่ัวโมง/ป ี

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๖ นายกวีคม  รัตนบรุม ๒๘ ๔ ครู คศ.๑ ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์  

ป.๕-๖ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ต าแหน่งครู 
 

๑๕ ครั้ง 
๑๑๖.๓๐ 
ช่ัวโมง/ป ี

๗ นางสาวกมลดา  น้อยพล ี ๒๘ ๓ ปี  
๓ เดือน 

ครู คศ.๑ ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ป.๓,๔ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ต าแหน่งครู 
 
 

๒๒ ครั้ง  
๑๕๒.๓๐ 
ช่ัวโมง/ป ี



๕ 

 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ต าแหน่ง/
วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชัน้/

ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 
๘ นางสาวนิดารตัน์  สมธรรม ๒๘ ๑ ปี  

๗ เดือน 
ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ป.๑ และ 

ป.๕ 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

๒๕ ครั้ง  
๑๗๘.๓๐ 
ช่ัวโมง/ป ี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๙ นางนันทพร  แก้วกัญญาต ิ ๓๙ ๑๐ ปี  
๘ เดือน 

ครู คศ.๒ วท.บ. 
 
 
ค.ม. 

เทคโนโลย ี
ชีวภาพ 
หลักสตูร
และการ

สอน 

วิทยาศาสตร์ ป.๑-๓ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ต าแหน่งครู 
 

๒๒ ครั้ง 
๑๘๓ ช่ัวโมง/ปี 

๑๐ นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี ้ ๓๕ ๗ ปี  
๒ ดือน  
 

ครู คศ.๑ วท.บ. วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี
การอาหาร 

วิทยาศาสตร ์ป.๔-๖  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

ต าแหน่งครู 
 

๒๐ ครั้ง  
๑๖๕ ช่ัวโมง/ปี 

๑๑ นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ ์ ๔๘ ๒๖ ปี ๙ 
เดือน 

ครู คศ.๓ กศ.บ. 
 

ศศ.ม. 

การ
ประถมศึกษา 

การศึกษา
ผู้ใหญ่และ
การศึกษา
ต่อเนื่อง 

วิทยาการค านวณ  
ป.๔-๖ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ต าแหน่งครู 

 

๓๖ ครั้ง  
๒๑๙ ช่ัวโมง/ป ี

๑๒ นางสาวอรณิชา  นันทพฤทธ์ิ ๓๕ ๗ ปี 
๑ เดือน 

ครู คศ.๑ กศ.บ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

คณิตศาสตร์ ป.๒ 
วิทยาการค านวณ ป.๒ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ต าแหน่งครู 
 

๒๖ ครั้ง  
๒๑๓ ช่ัวโมง/ปี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

๑๓ นางสาวธาดาทิพย์  รักทอง ๓๕ ๑๐ ปี ๒ 
เดือน 

ครู คศ.๒ ค.บ. 
 

ศษ.ม. 

สังคมศึกษา 
 

การบริหาร
การศึกษา 

 

สังคมศึกษาฯ ป.๕,๖
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ต าแหน่งครู 
 

๒๗ ครั้ง  
๑๙๘ ช่ัวโมง/ปี 

๑๔ นายวสิษฐ์  น้อยอุดม ๓๖ ๓ ปี  
๑๑เดือน 

ครู คศ.๑ ศศ.บ. รัฐ
ประศาสน
ศาสตร ์

สังคมศึกษาฯ ป.๒,๓
ภาษาอังกฤษ ป.๓

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ต าแหน่งครู 

๒๒ ครั้ง 
๑๔๗ ช่ัวโมง/ปี 



๖ 

 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ต าแหน่ง/
วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชัน้/

ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

๑๕ นายอนุชิต  แว่นจันลา ๒๙ ๓ ปี  
๖ เดือน 

ครู คศ.๑ ค.บ. พลศึกษา
และการ

จัดการกีฬา 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
ป.๑-๒ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ต าแหน่งครู 

 

๒๐ ครั้ง 
๑๕๕ ช่ัวโมง/ปี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๑๖ นางสาวรินทร์นภา  ตลาดเงิน ๔๒ ๖ ปี  
๔ เดือน 

ครู คศ.๑ ศษ.บ. ดนตรีคตี
ศิลป์ไทย
ศึกษา 

(ดนตรไีทย) 
 

ดนตรี-นาฏศิลป์  
ป.๑-๖ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ต าแหน่งครู 

 

๒๖ ครั้ง 
๑๘๐ ช่ัวโมง/ปี 

๑๗ นายกฤษฎา  วัฒนศิลป ์ ๓๖ ๒ ปี 
๗ เดือน 

ครู คศ.๑ ศ.บ. ศิลปะไทย ศิลปะ ป.๑-๖ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ต าแหน่งครู 
 

๑๐ ครั้ง  
๕๔ ช่ัวโมง/ป ี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

๑๘ นางบุญยิ่ง  พรมจารีย ์ ๕๒ ๑๐ ปี  
๙ เดือน 

ครู คศ.๒ วท.บ. 
 

ค.ม. 

สุขศึกษา 
 

การบริหาร
การศึกษา 

 

การงานอาชพี ป.๑-๖ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ต าแหน่งครู 
 

๑๓ ครั้ง  
๑๑๐ ช่ัวโมง/ปี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
๑๙ ว่าท่ีร.ต.หญิงแพรวนภา   

บุญรอดคุม้ 
๓๖  ๙ ปี ครู คศ.๑ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.๑-๖  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ต าแหน่งครู 

 

๑๔ ครั้ง 
๘๑ ช่ัวโมง/ป ี

๒๐ นางสาววัลภา  จ านงคไ์ว ๒๙ ๔ ปี 
๖ เดือน 

ครู คศ.๑ 
 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.๔-๖  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ต าแหน่งครู 
 

๑๘ ครั้ง 
๑๓๗ ช่ัวโมง/ปี 

การศึกษาระดับปฐมวัย 

๒๑ นางสาวนพรัตน์  อุดมสุข ๔๒ ๗ ปี ๑๐ 
เดือน  

ครู คศ.๒ ค.บ. 
ศษ.ม. 

ปฐมวัย 
การบริหาร
การศึกษา 

อนุบาล ๒ 
ต าแหน่งครู 

๑๕ ครั้ง 
๑๑๒ ช่ัวโมง/ปี 



๗ 

 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ต าแหน่ง/
วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชัน้/

ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 
๒๒ นางสาวดุษณี  เนตรทิพย ์ ๓๖ ๘ ปี ๔ 

เดือน 
ครู คศ.๑ ค.บ. การศึกษา

ปฐมวัย 

อนุบาล ๓ 
ต าแหน่งครู 

 

๒๕ ครั้ง 
๑๑๕ ช่ัวโมง/ปี 

๒๓ นางสาวอังศนา  เหล็กสูงเนิน ๒๙ ๒ ปี 
๖ เดือน 

ครู คศ.๑ ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

สอนอนุบาล ๒ 
ต าแหน่งครู 

 

๓๐ ครั้ง 
๑๑๒ ช่ัวโมง 

  
 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  ๒๑  คน คิดเป็นร้อยละ  ๙๑.๓๐ 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด  ๒  คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๐ 
 

ครูประจ าการจากกองการศึกษาพิเศษส่วนกลาง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ต าแหน่ง/
วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชัน้/

ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 
๑ นางสาวพุทธรัตน ์ เขียมสันเทียะ ๓๙ ๒ ปี 

๗ เดือน 
ค.บ. การศึก

ษา
พิเศษ 

สอน
การศึกษา

พิเศษ 
ป.๔-๖ 

การศึกษาพิเศษ  
ป.๔-๖ 

ต าแหน่งครู 
 

๑๑ ครั้ง 
๒๑๐ ช่ัวโมง/ป ี

๒ นางสาวณฐมน  โกบุตร ๓๙ ๒ ปี 
๗ เดือน 

ค.บ. การศึก
ษา

พิเศษ 

สอน
การศึกษา

พิเศษ 
ป.๑-๓ 

การศึกษาพิเศษ  

ป.๑-๓ 
ต าแหน่งครู 

๑๖ ครั้ง 
๓๐๙ ช่ัวโมง/ป ี

 
ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้าง 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ต าแหน่ง 
จ้างด้วยเงิน 

จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/ 

๑ นายอธิธนทัศน์  อาจะ ๓๘ ๔ ปี  
๓ เดือน 

ค.บ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

วิทยาการค านวณ  
ป.๑,๓ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ต าแหน่ง 

พนักงานราชการ 
 

สพป.กทม.   ๑๘ ครั้ง 
๑๔๐ 

ช่ัวโมง/ป ี



๘ 

 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ต าแหน่ง 
จ้างด้วยเงิน 

จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/ 

๒ 
 
 

นายณัฐชนนท์  มานะกิจ 

 

 

๒๙ ๓ ปี  
๑๐ เดือน 

ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน อ.๑-ป.๖ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ต าแหน่ง 
ครูอัตราจ้าง 

รายได้สถานศึกษา 

(เก็บจากนกัเรียน) 
 

  ๑๓ ครั้ง 
๑๑๐ 

ช่ัวโมง/ป ี

 

๓ Mr. Robert Ebot Besong ๓๒ ๔ ปี Bachelor 
‘s degree 

English 
British 

Litereature 

ภาษาอังกฤษ 

เพื่อการสื่อสาร 
อ.๒-ป.๖ 

ต าแหน่ง 
ครูอัตราจ้าง 

 

รายได้สถานศึกษา 

(เก็บจากนกัเรียน) 
- 

 

 
สรุปข้อมูลบุคลากรของโรงเรียน 

 ประเภทบุคลากร 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ผู้อ านวยการโรงเรียน  - ๑ ๑ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน  - ๑ ๑ 
ครู คศ.๔ - - - 
ครู คศ.๓  - ๑ ๑ 
ครู คศ.๒  - ๔ ๔ 
ครู คศ.๑  ๔ ๑๑ ๑๕ 
ครูผู้ช่วย - ๓ ๓ 
ครูอัตราจ้าง ๒ - ๒ 
ลูกจ้างประจ า  (ต าแหน่งช่างครุภัณฑ์)     - ๑ ๑ 
พนักงานราชการ    ๑ - ๑ 
ลูกจ้างชั่วคราว 
    - พนักงานธุรการและพสัด ุ
    - นักการภารโรง 

 
- 
๑ 

 
- 
- 

๑ 

พี่เลี้ยง - ๖ ๖ 
แม่ครัว   - ๒ ๒ 

รวม ๘ ๓๐ ๓๘ 

 
 



๙ 

 

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 โรงเรียนวัดหนังประกอบด้วย 
 -  อาคารเรียนจ านวน  ๓   หลัง  คือ  อาคารภาวนากวี  อาคารศีลสุนทร  ๑  และอาคารพรพิศาล   
 -  อาคารประกอบจ านวน ๑ หลัง   คือ  อาคารศีลสุนทร  ๒   
 -  ห้องสุขา  จ านวน    ๒  หลงั    
 -  สนามเด็กเล่น  จ านวน  ๑  สนาม    
 -  สนามฟุตบอล  จ านวน  ๑  สนาม   

 -  สนามเปตอง  จ านวน  ๑  สนาม 
 -  สระว่ายน้ า  จ านวน  ๑ สระ 

 
๖. ข้อมูลงบประมาณ 

งบประมาณ (รับ-จ่าย)  
รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 

เงินงบประมาณ ๑,๐๗๘,๙๒๐ งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๑,๐๗๘,๙๒๐ 
เงินนอกงบประมาณ ๒,๔๑๗๗๙๕.๙๙ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๒,๑๔๕,๘๒๘.๘๕ 
เงินรายได้สถานศึกษา ๑,๓๒๓,๒๙๖.๕๗ เงินรายได้สถานศึกษา ๗๑๙,๖๓๔ 

รวมรายรับ ๔,๘๒๐,๐๑๒.๕๖ รวมรายจ่าย ๓,๙๔๔,๓๘๒.๘๕ 
 

งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ   ๘๘.๗๕  ของรายรับ 

 

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
๑.  สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน    เป็นชุมชนแออัดที่อยู่กันหนาแน่นเป็นจุด ๆ            

มีประชากรประมาณ   ๓๕,๐๐๐  คน บริเวณสถานที่ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ วัดหนังราชวรวิหาร  
วัดนางนองวรวิหาร, วัดราชโอรสาราม   และชุมชนต่าง ๆ  อาชีพหลักของชุมชน  คือ  อาชีพรับจ้าง  
เนื่องจากประชากรจ านวนมากย้ายถิ่นฐานมาจากต่างจังหวัด   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี / 
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  คือ  งานสักการะอนุสาวรีย์อดีตเจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหาร   
งานเทศน์มหาชาติ   และงานประจ าปีวัดหนัง ราชวรวิหาร  
         ๒.   ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ปวช./ม.๓  ร้อยละ  ๕๐.๖๓ ระดับประถมศึกษา   
ร้อยละ  ๒๕.๓๑  ระดับ  ปวส./ม.๖     ร้อยละ  ๒๑.๙๗  และระดับปริญญาตรี   ร้อยละ  ๒.๐๙ 

-  ประกอบอาชีพรับจ้าง  ร้อยละ  ๖๘.๖๒  อาชีพค้าขาย ร้อยละ  ๒๖.๓๖ อาชีพธุรกิจส่วนตัว 
ร้อยละ ๔.๖๐ และอาชีพรับราชการ ร้อยละ  ๐.๔๒ 



๑๐ 

 

-  นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  ๙๙.๓๗  ศาสนาคริสต์ ร้อยละ  ๐.๖๓   
 -  ฐานะทางเศรษฐกิจ /รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว/ต่อปี มีรายได้ไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐  บาท/ปี   
ร้อยละ  ๒๖.๗๘ และมีรายได้มากกว่า  ๑๕๐,๐๐๐  บาทข้ึนไป/ปี  ร้อยละ  ๗๓.๒๒ 

  -  จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว จ านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙๔ จ านวน ๔ คน  ร้อยละ 
๓๓.๐๕   จ านวน ๕ คน ร้อยละ ๒๑.๗๖ และจ านวน ๖ คนขึ้นไป ร้อยละ ๑๐.๒๕ 

 
          ๓. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
        โอกาส 

๑.  โรงเรียนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากวัดหนัง ราชวรวิหาร  พระวิเชียรโมลี         
เจ้าอาวาสวัดหนัง ราชวรวิหาร  และคณะสงฆ์ทุกรูป  ในการเป็นพระวิทยากรให้ความรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรมแก่นักเรียนทุกระดับชั้น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมาอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ    
ชั้นน ารุ่นที่  ๘  และได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๖๔  พระราชทาน ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยจุฬาลกรณราชวิทยาลัยร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รวมทั้งนักเรียนมีโอกาสศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  คือ  
พิพิธภัณฑ์เพ่ือการศึกษาวัดหนังราชวรวิหาร  และได้น าหลักธรรมค าสอนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๒. ผู้ปกครอง  และชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษาของโรงเรียน   

๓. ครูทุกคนมีความรู้  ความสามารถ  มีการใช้สื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่ๆ  ในการจัด 
กระบวนการเรียนการรู้  มีความมุ่งมั่น  ตั้งใจในการสอน  มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
ทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
 
    ข้อจ ากัด 
     สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเป็นชุมชนค่อนข้างแออัด  มีแหล่งอบายมุข  ร้านเกมที่เป็น
แหล่งมอมเมาผู้เรียน  ผู้ปกครองมีรายได้น้อย  ครอบครัวแตกแยก  นักเรียนได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
สุขนิสัย  คุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาปฐมวัยเป็นจัดการพัฒนาเด็กอายุ ๓-๖ ปี  บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริม 

กระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ เรียนรู้ 
ผ่านการเล่น การลงมือปฏิบัติด้วยความรัก ความเข้าใจของทุกคน พัฒนาเด็กโดยองค์รวม เพ่ือให้เด็กรัก
การเรียนรู้ ประพฤติตนให้เด็กน่ารัก มีวินัย มีทักษะชีวิต เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ 
 

วิสัยทัศน์การศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดหนัง 
โรงเรียนวัดหนั งพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจ สั งคม และสติปัญญา            

ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์จัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขเหมาะสมตามวัย        
มีทักษะชีวิต ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเด็กดี มีวินัย และรักความเป็นไทย โดย
ใช้หลักการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

พันธกิจการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดหนัง 
๑. จัดประสบการณ์การเรียนรู้พัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง 
๒. ส่งเสริมให้เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย มีสุขนิสัยที่ดี  (ด้านร่างกาย) 
๓. ส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 

(ด้านร่างกาย) 
๔. สร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี มีความสุขสมตามวัย (ด้านอารมณ์ จิตใจ) 
๕. สร้างเสริมการชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวตามวัย ความสนใจ 

ตามความถนัด (ด้านอารมณ์ จิตใจ) 
๖. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม (ด้านอารมณ์ จิตใจ) 
๗. ส่งเสริมทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง (ด้านสังคม) 
๘. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามวัย รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 

(ด้านสังคม) 
๙. ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ในระบอบ 

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ด้านสังคม) 
๑๐. ส่งเสริม พัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารเหมาะสมกับวัย (ด้านสติปัญญา) 
๑๑. พัฒนาทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน คิดจินตนาการ คิดสร้างสรรค์ มีความคิดรวบยอด และ

แก้ปัญหาตามศักยภาพสมตามวัย (ด้านสติปัญญา) 



๑๒ 

 

๑๒. สร้างเสริมเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้
เหมาะสมกับวัย (ด้านสติปัญญา) 

๑๓. พัฒนาครูและบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยเน้นเด็ก 
เป็นส าคัญ บรรลุตามความมุ่งหมายของหลักสูตรหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดหนัง  

๑๔. ใช้หลักการมีส่วนร่วมสรา้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และผู้ปกครอง หน่วยงาน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

เป้าหมายหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดหนัง 
๑. เด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาเหมาะสม 

ตามวัยเต็มตามศักยภาพ 
๒. เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขเหมาะสมตามวัย ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองในสภาพแวดล้อม 

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และพักผ่อนอย่างเพียงพอ 
๓. ครูจัดการเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

อย่างเหมาะสมกับวัยและบริบทของสถานศึกษา 
๔. ครูน าสื่อ เทคโนโลยี มาใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสม 
๕. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และผู้ปกครอง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

หลักการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดหนัง 
เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ

เด็กพ.ศ. ๒๕๓๒ ตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
เด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้สอน เด็กกับผู้เลี้ยงดู เด็กกับผู้เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนา และให้
การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เพ่ือให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับขั้นของพัฒนาการทุกด้าน อย่างเป็น
องค์รวมมีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพ โดยก าหนดหลักการ ดังนี้ 

๑. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน 
๒. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความแตกต่าง 

ระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย 
๓. ยึดพัฒนาการและพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย และมีกิจกรรม 

ที่หลากหลาย ได้ลงมือกระท าในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัย และมีการพักผ่อน
เพียงพอ 

๔. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข 



๑๓ 

 

๕. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับ
พ่อแม่  ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๒ ก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
จ านวน ๑๒  มาตรฐานประกอบด้วย 

๑. พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย ๒ มาตรฐาน  คือ 
มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี 
มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและ 
                  ประสานสัมพันธ์กัน 

๒. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตที่ดี และมีความสุข 
มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 

๓. พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 
มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

        ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๔. พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน คือ 

มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 
มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ 

เหมาะสมกับวัย 
 
 
 
  
 
 
 



๑๔ 

 

โครงสร้างหลักสูตรประถมศึกษา 
โรงเรียนวัดหนัง จัดสอนตามหลักสูตรโรงเรียนวัดหนัง พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  มีโครงสร้างหลักสูตร  ดังต่อไปนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้       
    ภาษาไทย  ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
    คณิตศาสตร์  ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
    วิทยาศาสตร ์ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
      - ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม 
      - หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิต 
         ในครอบครัว 
      - เศรษฐศาสตร ์
      - ภูมิศาสตร ์

๔๐ 
 

๔๐ 
 

๔๐ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

      - ประวตัิศาสตร์  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ศิลปะ  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ภาษาอังกฤษ  ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
 รายวิชาท่ีสถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตามความ
พร้อมและจุดเน้น 

 
 

   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
   ภาษาจีน  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียน (เพ่ิมเติม) ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
     กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     กิจกรรมนักเรียน 
       - ลูกเสือ  เนตรนาร ี

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

       - ชมรม  ชุมนุม ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
     กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ ชั่วโมง 



๑๕ 

 

หมายเหตุ 
๑. การจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองเพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองดี   

ตามระบอบประชาธิปไตย  มีความปรองดองสมานฉันท์  เพ่ือสันติสุขในสังคมไทย  โรงเรียนมีการจัดแบบ
บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

๒. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  โรงเรียนมีการจัดแบบบูรณาการกับ 
การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
  ๑) ศูนย์การเรียนรู้วิเชียรโมลีมีขนาด  ๑๑๒   ตารางเมตร   จ านวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด   
๓,๕๔๐  เล่ม การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืน ใช้ระบบดิวอี้   
  จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย  ๕๐  คนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ  
๑๕.๔๘  ของนักเรียนทั้งหมด 

๒) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์      จ านวน  ๒  ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      จ านวน  ๒  ห้อง 
   ห้องภาษาไทย    จ านวน  ๑  ห้อง 
   ห้องอาเซียน    จ านวน  ๑  ห้อง 
   ห้องพระพุทธศาสนา   จ านวน  ๑  ห้อง 
   ห้องดนตรี - นาฏศิลป ์   จ านวน  ๒  ห้อง  
   ห้องศิลปะ    จ านวน  ๑  ห้อง 
   ห้องการงานอาชีพ   จ านวน  ๑  ห้อง 
   ห้องภาษาอังกฤษ    จ านวน  ๑  ห้อง 
   ห้องลูกเสือ-เนตรนารี   จ านวน  ๑  ห้อง 
   ห้องประชาธิปไตย   จ านวน  ๑  ห้อง 
   ห้องศูนย์สื่อการศึกษาปฐมวัย  จ านวน  ๑  ห้อง 
   ห้องโสตทัศนศึกษา   จ านวน  ๑  ห้อง 
   ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย   จ านวน  ๑  ห้อง 
   ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์  จ านวน  ๑  ห้อง 
   ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จ านวน  ๑  ห้อง 
   ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  จ านวน  ๑  ห้อง 
   ศูนย์การเรียนรู้ Coding   จ านวน  ๑  ห้อง 
   
 



๑๖ 

 

 ๓) คอมพิวเตอร์ จ านวนเครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน  ๖๐  เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  ๖๐  เครื่อง 
   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  ๑๐  เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน  ๒๐  เครื่อง 
 

 ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
แหล่งเร ียนรู้ภายใน  

สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 
ชือ่แหล ่งเรียนร ู้ 

๑. ห้องสมุด (ศ ูนย์การเรียนร ู้พระวิเช ียรโมลี) 
๒. ศ ูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพ ียง  ได้แก่ แหล่งเรียนรู้การท าปุ๋ยหมัก     
    ชีวภาพ/ปุ๋ยหมักอินทรีย์  แหล่งเรียนรู้การเพาะเห็ด แหล่งเรียนรู้การปลูก   
    ผักสวนครัว เป็นต้น 
๓. ห้องพระราชประว ัติและหลักทรงงานในพระบาทสมเด็จ 
    พระปรมินทรมหาภ ูม ิพลอดุลยเดช รชักาลที่ ๙  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

  ๔. มุมหนังส ือทุกห ้องเรียนและป้ายนิเทศตามจุดต่างๆ ของโรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 ๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑. วัดหนัง ราชวรวิหาร 
๒. วัดนางนองวรวิหาร 
๓. วัดราชโอรสารามราชวรวหิาร 
๔. วัดศาลาครืน 
๕. พิพิธภัณฑ์เพ่ือการศึกษาวัดหนัง ราชวรวิหาร 

ตามความเหมาะสม 
ตามความเหมาะสม 
ตามความเหมาะสม 
ตามความเหมาะสม 
ตามความเหมาะสม 

 

 ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน   

 ๖.๑ พระวิเชียรโมลี  และคณะสงฆ์วัดหนัง ราชวรวิหารให้ความรู้เรื่อง พระพุทธศาสนา  สถิติการ 
ให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ตลอดปีการศึกษา 
  ๖.๒  เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข  ที่  ๒๙  (ช่วง  นุชเนตร)  ให้ความรู้เรื่องการใช้ชุด
ตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ส าหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  และการป้องกันโรคระบาด
หรือโรคติดต่อ  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน  ๑  ครั้ง/ปี 



๑๗ 

 

  ๑๐. ผลงานดีเด่น 
   ๑๐.๑ ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
        ๑๐.๑.๑  ประเภทสถานศึกษา  
 ๑.  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒.  รางวัลเกียรติบัตร “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ปีที่ ๗ ติดต่อกัน จากกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
 ๓. รางวัลเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 ๔.  โล่รางวัล ที่ได้รับขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาส่งผลให้  สานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มคุณภาพ “ระดับดีมาก” ในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
 ๕.  รางวัลเกียรติบัตร ได้พัฒนานวัตกรรมและมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัด     
การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 ๖.  รางวัล ระดับดีเด่น อันดับ ๒ ระดับโรงเรียนประถมศึกษา โครงการสถานศึกษาสีขาว     
ปลอดยาเสพติดอบายมุข  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
 ๗. รางวัลชมเชย โรงเรียนที่มีรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จเป็น
แบบอย่างได ้ประจ าปี ๒๕๖๔  จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 ๘.  โล่รางวัล/เกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่มีผลงานนวัตกรรมการเรียน Active Learning ส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  ๒๑ ตามทักษะการเรียนรู้ ๓R๘C ประสบ
ความส าเร็จเป็นแบบอย่างได้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
 ๙. รางวัลเกียรติบัตร รางวัลระดับดีเยี่ยม รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนวัตกรรม การใช้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม) ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
 



๑๘ 

 

      ๑๐.๑.๒  ครู   
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุลครู ระดับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๒ นางสาวอรณิชา  นันทพฤทธิ์ เกียรติบัตร ผลงานนวัตกรรม 

การจัดการเรียนการสอน
ที่เป็นแบบอย่างได้ใน
โครงการติดตาม 
การจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(โควิด -๑๙) 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๓ นางสาวดุษณี  เนตรทิพย์ เกียรติบัตร ครูดีศรีประถมกรุงเทพ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

๔ นางนันทพร  แก้วกัญญาติ เกียรติบัตร ครูดีศรีประถมกรุงเทพ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

๕ นางสาวอรณิชา  นันทพฤทธิ์ เกียรติบัตร ครูดีศรีประถมกรุงเทพ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

 

๑๐.๑.๓  นักเรียน   
 นักเรียนได้เข้าร่วมการตอบปัญหาธรรมะออนไลน์ โครงการ “๑๐๘ ปัญหา รังสรรค์ปัญญา  
ศรัทธาคุณธรรม” จัดโดยกรมการศาสนา สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.๕) และศูนย์ยวพัฒน์ 
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  
 
 
 
 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดี ระดับเข้าร่วม

t76

t198

t13
t26.48

t68.99

t4.67

รวม (คน) คิดเป็นร้อยละ



๑๙ 

 

 
 ๑๐.๒. งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ  (เลือก ๓-๕ โครงการ)  
 ๑.  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนมีการด าเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน  และได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๘          
ปี ๒๕๖๐  เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบและจิต
สาธารณะ  และใช้หลักธรรมบูรณาการกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิตแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ด้านความ
รับผิดชอบและจิตสาธารณะ และเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวกให้เกิดกับผู้เรียน โรงเรียนจึงได้มีนวัตกรรม  
“หนึ่งคน  หนึ่งวัน  หนึ่งความดี  ท าที่บ้าน”  โดยมีการน้อมน าศาสตร์พระราชา  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
มาเป็นหลักในการด าเนินงาน  โดยให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลืองานพ่อแม่ผู้ปกครองและบันทึกในสมุดความดี  
แล้วเชื่อมโยงกับหลักไตรสิกขา  (ศีล สมาธิ ปัญญา) และอิทธิบาท ๔ (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา)  ผลที่
ได้รับคือผู้เรียนได้รับการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ที่เป็นรูปธรรมที่ชัดจน ปฏิบัติงานได้ง่าย  
ส่งผลให้นวัตกรรม  “หนึ่งคน  หนึ่งวัน  หนึ่งความดี  ท าที่บ้าน”  ได้รับรางวัลพระราชทานโล่เกียรติยศ
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 ๒.  โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศรวรรษที่ 21  ครูทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  ๒๑ (๓R๘C) 
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  รวมทั้งมีการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R๘C) อย่างหลากหลาย  
ท าให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R๘C) 
อย่างเป็นรูปธรรม  ส่งผลให้โรงเรียนได้รับโล่รางวัล/เกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่มีผลงานนวัตกรรมการเรียน 
Active Learning ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามทักษะการ
เรียนรู้ ๓R๘C ประสบความส าเร็จเป็นแบบอย่างได้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  จากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 ๓. โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมใน โรงเรียน  เป็นโครงการที่บูรณาการโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง และการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตาม
ทักษะการเรียนรู้ ๓R๘C  เกิดเป็นนวัตกรรม “เก็บ หมัก อัด จัดจ าหน่าย” เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
ทุกระดับชั้นและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานที่สนใจ  ท าให้คณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู 
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ กลุ่มโรงเรียนบางกรวย จ านวน  ๑๐  
โรงเรียน  มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนวัดหนัง  
 
 

 
 



๒๐ 

 

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา 
 

 ๑๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย    ผลประเมินในภาพรวม ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม   
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพ 
๑.๑ มีพัฒนาการดา้นร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ ปลอดภัย    
      ของตนเองได้ 

ดีเลิศ 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้    ดีเลิศ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ดีเลิศ 
๑.๔ มีพัฒนาการดา้นสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และ 
      แสวงหาความรู้ได ้

ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ ๑ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ ระดับคุณภาพ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ 
     ท้องถิ่น 

ดีเลิศ  

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ดีเลิศ 
๒.๕ ให้บริการสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ 
      จัดประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 
ผลรวมมาตรฐานที่ ๒ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม 
      ศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเยี่ยม 
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 
๓.๔ ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการ 
      เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก                        

ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานที่ ๓ ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 



๒๑ 

 

 

 ๑๑.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ผลประเมินในภาพรวม ระดับคุณภาพดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิค านวณ ดีเลิศ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
    ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 
๕) มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
๖) มีความรู้ ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ยอดเยี่ยม 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านยิมที่ดีตามทีส่ถานที่ก าหนด ยอดเยี่ยม 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานที่ ๑ ยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ ระดับคุณภาพ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๓ ด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
      และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานที่ ๒ ดีเลิศ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ ๓ ดีเลิศ 



๒๒ 

 

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 
  โรงเรียนวัดหนัง  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ . รอบสี่  เมื่อวันที่  ๑๘-๑๙    
เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

 ๑. การศึกษาปฐมวัย 
 

ด้าน ระดับคุณภาพ 

๑ คุณภาพเด็ก ดีมาก 

๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 

๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีมาก 

 

จุดเด่น 
ด้านคุณภาพของเด็ก 
เด็กกล้าแสดงออกและมีความโดดเด่นเรื่องการดูแลความปลอดภัยของตนเองในการลงเล่นน้ า

เนื่องด้วยสถานศึกษามีการพัฒนาทักษะการว่ายน้ าทุกสัปดาห์เพราะสถานศึกษามีสระว่ายน้ าภายใน
สถานศึกษา ส่งผลให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง จึงเป็นที่เชื่อถือและการยอมรับในเรื่องคุณภาพของเด็กปฐมวัย
ของสถานศึกษาจากชุมชนและผู้ปกครอง 

 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสร้างความผูกพันต่อองค์กรให้กับบุคลากรท าให้ทุกคนรักและผูกพัน          

ต่อองค์กรโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ครูและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน     
การพัฒนาการจัดการศึกษาท าให้สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ทุกคนรักและผูกพันต่อ
องค์กรจนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัล
มากมาย 

 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ครูมีความรู้ความสามารถและความช านาญเฉพาะทาง เช่น ครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็น

ต้นแบบในการสอน พูด ฟัง ให้แก่เด็กได้เหมาะสมกับระดับชั้นหรือตามเกณฑ์ก าหนด และครูพลศึกษามี
ความช านาญในการสอนทักษะพ้ืนฐานการว่ายน้ า และสอนการดูแลตนเองเมื่อเด็กลงเล่นน้ าเป็นการรักษา
ความปลอดภัยให้ตนเองของเด็กเมื่อจ าเป็นต้องลงเล่นน้ าให้มีความปลอดภัย 

 
 
 



๒๓ 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของเด็ก 
เด็กบางส่วนมีพฤติกรรมไปในทางมีสมาธิสั้น และเด็กบางส่วนมีน้ าหนักส่วนสูงไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด เช่น เด็กที่มีน้ าหนักเกินมาตรฐานก าหนดด้านกระบวนการบริหารและ      
การจัดการกระบวนการสร้างความเข้าใจที่ครบถ้วนในบางประเด็นของกระบวนการบริหารและการจัด   
การให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าใจตรงกัน และครบถ้วนโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กได้ดีอยู่แล้ว จึงควรรักษา

ระดับการด าเนินงาน หรือด าเนินการที่เข้มข้นอย่างต่อเนื่องในการพัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นส าคัญให้มีความยั่งยืนตลอดไป เช่น ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ด้วย
กิจกรรมที่หลากหลาย 

 

ข้อเสนอแนะ 
ด้านคุณภาพของเด็ก 
ควรเพ่ิมจ านวนครั้งและเพ่ิมเวลาในการฝึกสมาธิในแต่ละวัน และเพ่ิมกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม

พัฒนาการด้านร่างกายให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย เช่น การออกก าลังกายใช้เครื่องเล่น
สนามที่มีหลากหลาย ฝึกว่ายน้ าในสระน้ าระดับอนุบาล ฝึกกระโดดเชือกหรือกระโดดบนแทรมโพลิน   
(trampoline)   พร้อมทั้งจัดเมนูอาหารส าหรับเด็กน้ าหนักเกิน (ไม่ได้เกณฑ์) ให้สอดคล้องกับเด็กที่เกิน
เกณฑ ์

 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
สถานศึกษาควรชี้แจงสร้างความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผ่านกระบวนการประชุมประจ าเดือน

หรือจัดท าเป็นรายงานการประชุม ให้กับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องประเด็นเกี่ยวกับระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 

 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ครูควรพัฒนาตนเองให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการรักษาระดับการด าเนินงาน 

หรือด าเนินการอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่องในการพัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ
ให้มีความยั่งยืนตลอดไป 
 
 
 



๒๔ 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี 
ด้านคุณภาพของเด็ก 
สถานศึกษาสามารถด าเนินการจัดกิจกรรมประสบการณ์ให้เด็กมีความโดดเด่นในสามด้าน คือ 

เด็กดี  เด็กเก่ง และเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง เด็กมีโอกาสในการรับการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม  ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ืออ านวยต่อการจัด
ประสบการณ์ มีกิจกรรมการให้ความรู้ทักษะในโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย มีการฝึกพ้ืนฐานการว่ายน้ า  
การลงน้ าอย่างปลอดภัยจากสระว่ายน้ าของสถานศึกษา จึงมีความเหมาะสมและมีปัจจัยที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสถานศึกษาใกล้เคียง หรือน ามาจัดระบบให้เป็นกระบวนการ สามารถ
พัฒนาให้เป็นนวัตกรรมได้ เช่น พัฒนาเด็กให้เป็นเด็กดี มีคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
หรือเป็นคนเก่งด้วยการพัฒนาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย หรือการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วย
โครงการการเรียนพ้ืนฐานการว่ายน้ าหรือการดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัยเมื่อต้องลงน้ า (สวัสดิศึกษาใน
ระดับปฐมวัย) 

 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
สถานศึกษาควรน าแนวคิด กระบวนการสร้างความผูกพันต่อองค์กรโดยใช้การบริหารแบบการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มาพัฒนาให้เป็นโมเดล จนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีที่ท าให้ผู้เกี่ยวข้องรักและ
ผูกพันต่อองค์กร และพัฒนาเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 

 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูควรร่วมมือกันต่อยอดโครงงานให้พัฒนาเป็นนวัตกรรม โดยศึกษาแนวทางจากความหมายของ

นวัตกรรม หมายถึงการประดิษฐ์หรือการท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ ที่ยังไม่มีใครท ามาก่อนหรือเป็นการ
พัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้เป็นของใหม่ที่ไม่ปรากฏที่ไหนมาก่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

๒. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ด้าน ระดับคุณภาพ 

๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีมาก 

๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 

๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีมาก 

 

จุดเด่น 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์และปรัชญาของโรงเรียน คือ อัตลักษณ์      

"ลูก ส.ว.น. ยิ้มสดใส ไหว้งดงาม"   
๒ . ผู้ เรียนมีความรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามค่าเป้าหมายที่

สถานศึกษาก าหนด 
๓. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษมีโอกาสเรียนร่วมผู้เรียนปกติซ่ึงเป็นการให้โอกาสและลดความ

เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
๔. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเต็มตาม

ศักยภาพ 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้บริหารสถานศึกษาใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ครูและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาท าให้สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ทุกคนมีความรัก 
ความผูกพันกับองค์กรและเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้
สถานศึกษาได้รับรางวัลมากมาย 

 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูมีความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน ครูมีวินัยและเป็นแบบอย่างให้ผู้เรียนมีวินัย 

ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
๑. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะของคนในศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบด้วย ๓R ๗C          

(๓R ได้แก่ ทักษะการอ่าน การเขียน และค านวณ กิจกรรม ๗C ได้แก่ การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรมตามวัย ความเข้าใจบนวัฒนธรรมที่ความแตกต่าง การประสานความร่วมมือ ท างานเป็นทีม   
การสื่อสารและมีความรู้คอมพิวเตอร์ และมีทักษะการเรียนรู้อาชีพด้านนวัตกรรมตามวัยและความรู้)  โดย
จัดเป็นโครงการ    ที่เน้นการคิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมตามวัย อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและ
ต่อเนื่อง 

๒. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น เช่น สืบค้นประวัติท้องถิ่นวัดหนัง 
และวัดใกล้เคียง รวมถึงประวัติบุคคลส าคัญของท้องถิ่น เช่น หลวงปู่เอ่ียม โดยให้มีสาระเชื่อมโยงทั้งสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตของชุมชนในยุคประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นต้น 

 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ เกิดขึ้นระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 

โดยเฉพาะต้นสังกัดให้เข้มแข็งและเป็นรูปธรรมเพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูควรพัฒนาด้านโครงงานที่มีอยู่แล้วให้ไปสู่นวัตกรรม หรือคิดคันประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
๑. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาการคิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมตามวัย อย่างเป็น

รูปธรรมที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
๒. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น เช่น สืบคันประวัติท้องถิ่น โดยให้มี

สาระเชื่อมโยงทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตของชุมชน 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
สถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก โดยเฉพาะจากต้นสังกัด

เข้ามาเป็นคณะกรรมการร่วมการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะระบบการประกัน
คุณภาพภายในให้มีความเข้มแข็งและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน 

 
 



๒๗ 

 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูควรพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่ให้มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น เช่น การสร้างสื่อจากวัสดุธรรมชาติ

ที่มีอยู่ในชุมชน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
ควรจัดท ารูปแบบของกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ เป็นกรณีศึกษารายบุคคล

เพ่ือเป็นแนวทางการน าไปใช้ให้แก่สถานศึกษาอ่ืน ๆ ที่มีผู้เรียนลักษณะเดียวกัน 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
สถานศึกษาควรน าแนวคิดของหลักการการมีส่วนร่วม และกระบวนการบริหารโดยใช้วงจรเดมม่ิง 

(PDCA) มาบูรณาการเพ่ือสร้างเป็นโมเดลทางกรบริหารที่สามารถพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีทางการ
บริหารที่สามารถสร้างคน (Man) ให้มีความผูกพันองค์กร 

 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูควรร่วมมือกันต่อยอดโครงงานให้พัฒนาเป็นนวัตกรรม โดยศึกษาแนวทางจากความหมายของ

นวัตกรรม หมายถึงการประดิษฐ์หรือการท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ ที่ยังไม่มีใครท ามาก่อนหรือเป็นการ
พัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้เป็นของใหม่ที่ไม่ปรากฏที่ไหนมาก่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

๑๖. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา   
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๘  กลุ่มสาระการเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑  (จ านวนนักเรียน  ๕๐ คน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒  (จ านวนนักเรียน  ๕๖  คน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๙ 

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓   (จ านวนนักเรียน  ๔๗  คน) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔  (จ านวนนักเรียน  ๕๓  คน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  (จ านวนนักเรียน  ๖๐  คน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  (จ านวนนักเรียน  ๕๗  คน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 
คะแนนประเมินด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ด้าน คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามสังกัด 
โรงเรียน เขตพื้นที ่ จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด ประเทศ 

การอ่านออกเสียง 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๔.๑๘ ๗๗.๕๐ ๘๓.๑๓ ๗๖.๑๐ ๖๙.๐๔ ๖๙.๙๕ 

S.D. ๑๖.๓๔ ๑๓.๘๒ ๑๑.๓๓ ๑๓.๕๑ ๑๓.๙๑ ๑๓.๙๘ 

การอ่านรู้เรื่อง 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๒.๗๒ ๗๙.๖๖ ๘๔.๘๑ ๗๙.๓๖ ๗๒.๓๐ ๗๒.๗๙ 

S.D. ๑๐.๘๕ ๘.๖๕ ๗.๖๑ ๘.๙๓ ๙.๔๐ ๙.๔๓ 

รวม ๒ ด้าน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๓.๔๕ ๗๘.๖๓ ๘๔.๐๒ ๗๗.๗๖ ๗๐.๖๗ ๗๑.๓๘ 

S.D. ๒๖.๒๕ ๑๙.๔๑ ๑๖.๕๓ ๒๐.๓๐ ๒๑.๓๘ ๒๑.๔๓ 

 
 
 

กราฟเปรียบเทียบผลคะแนนประเมินการอ่านของโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด  
ศึกษาธิการภาค สังกัด และประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๒ 

 

 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test :NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ (จ านวน ๒๙  คน) 

 

ความสามารถ โรงเรียน เขตพื้นที ่ จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด ประเทศ 

สามารถด้านคณิตศาสตร์  ๓๕.๐๖ ๔๘.๓๐ ๖๔.๔๑ ๕๖.๐๕ ๔๘.๗๓ ๔๙.๔๔ 
ความสามารถด้านภาษาไทย ๔๕.๗๔ ๕๖.๐๘ ๖๘.๔๐ ๖๑.๙๐ ๕๕.๔๘ ๕๖.๑๔ 
รวมความสามารถทั้ง ๒ ด้าน ๔๐.๔๐ ๕๒.๑๙ ๖๖.๔๓ ๕๘.๙๙ ๕๒.๑๑ ๕๒.๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test :NT) 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ และปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 

 

สาระวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
คะแนนเฉลี่ย 

เพิ่ม/ลด 

สามารถด้านคณิตศาสตร์  ๕๒.๙๓ ๓๕.๐๖ -๑๗.๘๗ 
ความสามารถด้านภาษาไทย ๕๓.๒๓ ๔๕.๗๔ -๗.๔๙ 
รวมความสามารถทั้ง ๒ ด้าน ๕๓.๐๘ ๔๐.๔๐ -๑๒.๖๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



๓๔ 

 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำตขิัน้พืน้ฐำน (O-NET) 
       ชัน้ประถมศึกษำปทีี ่6 (จ ำนวน ๔๘ คน) 

 

สาระวิชา จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับเขตพื้นที่ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย ๔๘ ๕๕.๐๕ ๕๖.๒๙ ๕๐.๓๘ 
คณิตศาสตร์ ๔๘ ๓๙.๙๗ ๔๐.๘๑ ๓๖.๘๓ 
วิทยาศาสตร์ ๔๘ ๓๘.๕๔ ๓๗.๑๑ ๓๔.๓๑ 
ภาษาอังกฤษ ๔๘ ๔๐.๖๙ ๔๙.๙๕ ๓๙.๒๒ 

รวมเฉลี่ย  ๔๓.๕๖ ๔๖.๐๔ ๔๐.๑๙ 
 

หมายเหตุ  คะแนนเฉลี่ยของทุกวิชาของนักเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ 
 

 
แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
 
 

 
 
 



๓๕ 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)   
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ และปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 

 

สาระวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
คะแนนเฉลี่ย 

เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย ๖๓.๙๒ ๕๕.๐๕ -๘.๘๗ 
คณิตศาสตร์ ๓๑.๐๕ ๓๙.๙๗ +๘.๙๒ 
วิทยาศาสตร์ ๔๓.๑๑ ๓๘.๕๔ -๔.๕๗ 
ภาษาอังกฤษ ๔๘.๑๕ ๔๐.๖๙ -๗.๔๖ 

รวมเฉลี่ย ๔๖.๕๖ ๔๓.๕๖ -๓.๐๐ 
 
 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)   
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ และปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 



๓๖ 

 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย 
     ของตนเองได ้

ดีเลิศ 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้    ดีเลิศ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ดีเลิศ 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน   
      และแสวงหาความรู้ได้ 

ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ ๑ ดีเลิศ 
 
 ๑. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา          
       ๑.๑ วิธีการพัฒนา 

    โรงเรียนวัดหนังมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพเด็กท้ังด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์ - จิตใจ ด้านสังคม  
และด้านสติปัญญาเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน  คือ  “โรงเรียน 
วัดหนังพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามมาตรฐาน คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ จัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต ปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเด็กดี มีวินัย และรักความเป็นไทย โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน” โดยมีการจัดกิจกรรมประสบการณ์และด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  ดังนี้ 

พัฒนาการทางด้านร่างกาย  เพ่ือให้มีร่างกายแข็งแรง  มีสุขนิสัย และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  ได้แก่  กิจกรรมปฐมวัยใส่ใจสุขภาพ 
กิจกรรมพัฒนาสื่อปฐมวัย  เพ่ือให้เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย  มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย  มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแลรักษาสุขภาพ และหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยง
ต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติภัย และสิ่งเสพติด ได้แก่ ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงเด็กทุกคนพร้อมทั้งบันทึกเป็น
ประจ าทุกเดือน  มีการแนะน าผู้ปกครองเด็กที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานให้ผู้ปกครองดูแลเด็กให้
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง 
และให้ความชื่นชมยินดีเมื่อเด็กสามารถปฏิบัติได้ สังเกต บันทึก และประเมินพัฒนาการด้านร่างกายเด็ก
ตามแบบประเมินพัฒนาการ โดยส่งเสริมให้เด็กรับประทานผักให้มากขึ้น ดื่มน้ าเปล่า ขยันขยับในการออก
ก าลังกาย ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การปลูกผัก  ดื่มน้ าเปล่า  ออกก าลังกาย 



๓๗ 

 

 พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ควบคุมจิตใจและแสดงออกจากอารมณ์ได้  โดยการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ  ได้แก่   กิจกรรมศาสตร์พระราชา  กิจกรรมเหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้
เด็กมีความสุข ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง รู้จักการรอคอย  มีความมั่นใจกล้าแสดงออก 
ควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ ตลอดจนชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ อาทิเช่น 
ส่งเสริมให้เด็กทุกคนเข้าร่วมประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบจังหวะดนตรี   ได้แสดงออกตาม
จินตนาการด้านดนตรีและเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ การท าท่าทางประกอบเพลง ร้องเพลง เคาะจังหวะ  
เพ่ือส่งเสริมให้ เด็กมีให้ เด็กและผู้ปกครองได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือส่งเสริมให้ เด็กกล้าพูด            
กล้าแสดงออกให้มีความมั่นในตนเอง  และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน  อีกทั้งเพ่ือให้
เด็กรักและผูกพันกับโรงเรียน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูผู้ดูแลเด็ก เด็กและผู้ปกครองนักเรียน 

พัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการทางสังคม ได้แก่ กิจกรรมลูก ส.ว.น.ยิ้มสดใส ไหว้งดงาม  กิจกรรมเด็กดีศรีปฐมวัย และกิจกรรม
เรียนรู้อย่างไทย  เพ่ือให้เด็กมีพฤติกรรมการแสดงงออกด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัย  มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือ  แบ่งปัน เล่นและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่ตนนับถือ อาทิเช่น จัดกิจกรรม
เด็กดีศรีปฐมวัย โดยการท าความดีท่ีบ้าน ด้วยการช่วยเหลืองานผู้ปกครองที่บ้าน รวมทั้งกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความกตัญญูกตเวที เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู จัดกิจกรรมเรียนรู้อย่างไทย เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ  เช่น  ประเพณีวันลอยกระทงของไทย 
 พัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้  โรงเรียนจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ได้แก่ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  กิจกรรมพัฒนาสื่อ
ปฐมวัย กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรมสนใจเรียนรู้ สิ่งรอบตัว 
ตั้งใจ รักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะทาง
ภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการ และความคิด
สร้างสรรค์ อาทิเช่น สายชั้นปฐมวัยได้จัดมุมหนังสือของห้องเรียน ให้เด็กได้เลือกอ่านดู ตามความสนใจ   
จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ    สิ่งต่างๆ  ที่เกิด
จากประสบการณ์เรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ส่งเสริมและพัฒนา
ให้เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น  กิจกรรมความลับของสีด า กิจกรรม
ไหลค่อยไหลแรง  กิจกรรมจม-ลอย  จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเพ่ือให้เด็กรู้จักการค้นคว้าหา
ค าตอบด้วยตนเอง   
 
 

    ๑.๒ ผลการพัฒนา 



๓๘ 

 

จากการที่ โรงเรียนวัดหนังมีการด าเนินการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านอย่างต่อเนื่องท าให้มี        

ผลการประเมินมาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ เด็กทุกคนผ่านการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน           

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดหนัง เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์-

จิตใจ  ด้านสังคม  และด้านสติปัญญา  ดังนี้ 

 พัฒนาการทางด้านร่างกาย  พฤติกรรมที่เกิดกับเด็ก ได้แก่  เด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ดี     
มีความคล่องแคล่ว  ทรงตัวได้ดี  ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์กัน เด็กรู้จักการรักษาสุขอนามัยของตนเอง   
การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร  แต่งกายสะอาด  เรียบร้อย  รู้จักปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน  
ข้อตกลงในการเล่นสนามเด็กเล่น  รู้จักการหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด  ไม่ไปไหนมาไหนกับคนแปลกหน้าที่ไม่
รู้จัก  เด็กมีน้ าหนัก-ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  จากแบบบันทึกการชั่งน้ าหนัก -วัดส่วนสูง
ของครูผู้สอน 
 

 พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ  พฤติกรรมที่เกิดกับเด็ก ได้แก่  เด็กความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย        
มีความสุข ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีน้ าใจ  รู้จักการแบ่งปัน  รู้จักการรอคอย  มีความ
มั่นใจกล้าแสดงออก ควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม       
มีความประพฤติเรียบร้อย  และมีความชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ  ผลงาน
นักเรียน ได้แก่  ผลงานด้านศิลปะ  การวาดภาพ  การปั้น  การฉีกตัดปะ  หยดสี กลิ้งสี เป่าสี  การระบาย
สีน้ า/สีเทียน/สีไม ้ 

 

 พัฒนาการด้านสังคม  พฤติกรรมที่เกิดกับเด็ก ได้แก่  เด็กมีพฤติกรรมการแสดงออกด้านสังคมได้
อย่างเหมาะสมกับวัย มีวินัย มีความรับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต ช่วยเหลือ แบ่งปัน เลน่และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย  และศาสนา
ที่ตนนับถือ 
 

 พัฒนาการด้านสติปัญญา  พฤติกรรมที่เกิดกับเด็ก ได้แก่  เด็กมีพฤติกรมสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว 
ตั้งใจ รักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  มีทักษะทาง
ภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการ และความคิด
สร้างสรรค ์
 
 
 
 
 
๒. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ –
จิตใจ

ด้านสังคม ด้านสติปัญญา

t83.79

t86.87
t85.64

t84.73



๓๙ 

 

          โรงเรียนวัดหนังมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ กิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ -จิตใจ  กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการด้านสังคม และกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ดังนี้ 

๑. มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง  เด็กทุกคนพร้อมทั้งบันทึกเป็นประจ าทุกเดือน  น าน้ าหนัก  
ส่วนสูงของเด็กทุกคนเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข 

๒. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพพร้อมทั้งบันทึกผลการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกเดือน 
๓. เข้าร่วมกิจกรรมขยัน ขยับเพ่ือเด็กสุขภาพดี โดยส่งเสริมให้เด็กรับประทานผักให้มากขึ้น      

ดื่มน้ าเปล่า ขยันขยับในการออกก าลังกาย ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การปลูกผัก ดื่มน้ าเปล่า ออกก าลังกาย 
๔ . จัดกิจกรรมเรียนรู้อย่างไทย  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ เด็กได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย             

เรื่องประเพณีวันลอยกระทงอีกท้ังส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนเรียนรู้ร่วมกัน 
๘. การส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ  รอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ  และรัก      

การเรียนรู้ ดังนี้สายชั้นปฐมวัยได้จัดมุมหนังสือของห้องเรียน  ให้เด็กได้เลือกอ่านดูตามความสนใจ        
จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  โดยให้เด็กได้ยืมหนังสือนิทานกลับไปให้ผู้ปกครองอ่านให้ฟังที่บ้าน  แล้ว
สรุปเรื่องราวโดยการวาดรูปและตอบค าถามง่ายๆ  เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง  ให้เด็กศึกษาหาความรู้ในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน  โดยพาเด็กเข้าชมนิทรรศการและร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  ตามที่โรงเรียนจัด  เช่น  
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่วัดหนัง   
     ๙. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
     ๑๐. รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการ ศึกษาปฐมวัย ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกาย กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม  
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา และรายงานสรุปโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย 
    ๑๑. แผนการจัดประสบการณ์ 
    ๑๒. แบบประเมินพัฒนาการ 
     ๑๓. สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 
     ๑๔. แบบเก็บข้อมูลเกี่ยวกับจ่ายนม 
     ๑๕. แบบคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 
     ๑๖. ผลงานผู้เรียน 
     ๑๗. แฟ้มสะสมผลงาน 
    ๑๘. สมุดบันทึกความดี 
      

๓. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 



๔๐ 

 

  ๓.๑ จุดเด่น 
        โรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ  รอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ  และ    
รักการเรียนรู้ มีการจัดมุมหนังสือของห้องเรียน  ให้เด็กได้เลือกอ่านดูตามความสนใจ  จัดกิจกรรมส่งเสริม
รักการอ่าน  โดยให้เด็กได้ยืมหนังสือนิทานกลับไปให้ผู้ปกครองอ่านให้ ฟังที่บ้าน  แล้วสรุปเรื่องราวโดย  
การวาดรูปและตอบค าถามง่ายๆ  เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง  ให้เด็กศึกษาหาความรู้ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน  โดยพาเด็กเข้าชมนิทรรศการและร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  ตามที่โรงเรียนจัด   
 

 ๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา  
 สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ผู้ปกครองตระหนักเห็นความส าคัญเกี่ยวกับพัฒนาการด้านร่างกาย
ของเด็กซึ่งมีผลต่อพัฒนาการด้านอ่ืนๆ และให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ิมมากขึ้น ส่งเสริม
ทักษะการประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลงาน ฝึกทักษะการพูดเล่าเรื่อง ส่งเสริมความกล้าแสดงออกผ่าน        
การน าเสนอผลงานต่างๆหน้าชั้นเรียน  
 

๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
      ส่งเสริมโครงการต่อเนื่องทุกปี ตรวจสุขภาพร่างกายอย่างต่อเนื่อง ให้ความรู้เรื่องการรักษา
สุขภาพเพ่ิมขึ้น  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กรับประทานผักให้มากขึ้น และส่งเสริมการเคลื่อนไหว ใช้เวลาใน
การออกก าลังกายอย่างเหมาะสม และสม่ าเสมอ 
 

๕. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 โรงเรียนวัดหนังมีการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านคุณภาพเด็ก
ระดับปฐมวัยให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอผ่านทางช่อง
ทางการสื่อสารต่างๆ  ดังนี้ 

๑. เว็บไซต์ของโรงเรียน  คือ  www.watnangschool.ac.th  
๒. เฟชบุ๊คของโรงเรียน  คือ  https://web.facebook.com/โรงเรียนวัดหนัง-สพป.กทม. 
๓. Application Line กลุ่มห้องเรียน 

๔. การประชุมคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๕. การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
๖. การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
๗. การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ตามบริเวณต่างๆ ของโรงเรียน 

๘. เอกสารกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน 

๙. จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. 
 

http://www.watnangschool.ac.th/
https://web.facebook.com/โรงเรียนวัดหนัง-สพป.กทม


๔๑ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบท 
      ของท้องถิ่น 

ดีเลิศ  

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ยอดเยี่ยม 
๒.๕ ให้บริการสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน 
      การจัดประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 
ผลรวมมาตรฐานที่ ๒ ยอดเยี่ยม 

  
๑. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 ๑.๑ วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนวัดหนังได้จัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ที่ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔  ด้าน  
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน  มีการน าผลการวิเคราะห์ผู้เรียน บริบท  สภาพปัญหา และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีองค์ประกอบครบถ้วน  ผ่าน
การประเมินก่อน ระหว่าง และหลักการน าหลักสูตรไปใช้  กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นการเรียนผ่าน
การเล่น  ส่งเสริมการจัดประสบการณ์และความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 
 โรงเรียนวัดหนังจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  มีการจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียน       
การสอน  ตรงตามสาขาวิชา  ครูผู้สอนปฐมวัยทุกคนจบการศึกษาปฐมวัยและการอบรมการศึกษาปฐมวัย  

โรงเรียนวัดหนังส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ส่งเสริมและพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์   และการประเมินพัฒนาการของเด็ก   การออกแบบการจัดกิจกรรม  การจัดท าแผนการ
จัดประสบการณ์ที่มีกิจกรรมครบทั้ง ๖ กิจกรรม ได้แก่  กิจกรรมเคลื่อนไหวและประกอบจังหวะ  กิจกรรม
เสริมประสบการณ์  กิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมเสรี  กิจกรรมกลางแจ้ง  และเกมการศึกษา  มีการ
บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมเน้นให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัส ได้แก่ การดู  กา รฟังเสียง      
การดมกลิ่น  และการชิมรส กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง เพ่ือให้เด็กมีทักษะใน       
การท างาน  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ให้ความรัก เอาใจใส่ แสดงความชื่นชมยินดี ซึ่งเป็นการสร้างวินัย
เชิงบวกต่อการปฏิบัติกิจกรรมของเด็ก เพ่ือให้เด็กมีขวัญและก าลังใจในการร่วมกิจกรรม ศึกษาท าความรู้
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ความเข้าใจวิธีการประเมินพัฒนาการเด็กและน าผลไปพัฒนา  มีการประเมินพัฒนาการด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  เช่น  สังเกตพฤติกรรม สนทนา ซักถาม สัมภาษณ์ ผลงานผู้ เรียนจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย เช่น พ่อ  แม่  ผู้ปกครอง เพื่อนของเด็ก ครูน าผลการประเมินพัฒนาการมาปรับปรุงวิธีการจัด
ประสบการณ์  การบันทึกพฤติกรรมตามแบบประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  และโดยรวมของ
ห้องเรียน   รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กให้ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองรับทราบด าเนิน
กิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็กทุกคน  การท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาเด็ก         
การส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองจากการเข้ารับการประชุม  อบรม/สัมมนากับหน่วยงานต่าง ๆ  แล้วน า
ความรู้ที่ได้รับมาจัดประสบการณ์/พัฒนางานให้มีคุณภาพ  รวมทั้งส่งเสริมให้ครูได้ท าผลงานเพ่ือเลื่อน  
วิทยฐานะของตนเองให้สูงขึ้น 
 โรงเรียนวัดหนังมีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ทั้ง   
การจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน  โดยการค านึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิด     
การเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม การเล่นแบบร่วมมือร่วมใจ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีมุมประสบการณ์
หลากหลาย เช่น  มุมดนตรี  มุมหนังสือ  มุมวิทยาศาสตร์ มุมบล็อค มุมเสริมประสบการณ์   มีห้องศูนย์
สื่อปฐมวัยที่มีสื่อที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก เช่น ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ หนังสือนิทาน 
สื่อจากธรรมชาติ มีการจัดสนามเด็กเล่นที่ ให้ เด็กได้ออกก าลังกาย  มุด  ลอดและปีนป่าย  มีสื่อ
สื่อคอมพิวเตอร์/สื่อเทคโนโลยีทุกห้องเรียน  รวมทั้งมีสื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ของเด็ก 

โรงเรียนวัดหนังมีการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ส าหรับครู มีการอ านวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  วัสดุ และ
อุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครูอย่างหลากหลายและเพียงพอกับความต้องการ
ของครู เช่น  การจัดหาโทรทัศน์  คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  เพ่ือให้ครูได้ใช้สื่อเทคโนโลยีใน    
การจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก  รวมทั้งการจัดหาเครื่องพิมพ์ส าหรับการพิมพ์เอกสาร/ใบงานต่าง ๆ  

โรงเรียนวัดหนังมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษา  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี         
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได้ มีการประเมินผลและ 
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาติดตามผลการด าเนินการ จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ประจ าปีโดยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง นอกจากนั้นโรงเรียนวัดหนังยังเป็นสถานที่ให้
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท า 
ได้มาสังเกตการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย   เป็นสถานศึกษาที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกทั้ง
หน่วยงานราชการ เข้ามาศึกษา หาข้อมูลท าวิจัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
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๑.๒  ผลการพัฒนา 
โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่  ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้าน

สังคม  และด้านสติปัญญา  หลักฐานเชิงประจักษ์  ได้แก่  หลักสูตรมีความสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่มีองค์ประกอบครบถ้วน  สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน  
ส่งผลให้โรงเรียนจัดการศึกษาระดับปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  คือ 
“โรงเรียนวัดหนังพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามมาตรฐาน 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ จัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต ปฏิบัติ
ตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเด็กดี มีวินัย และรักความเป็นไทย โดยใช้หลักการมีส่วน
ร่วมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน” 

โรงเรียนมีครูเพียงพอกับห้องเรียน ได้แก่  การจัดครูผู้สอนปฐมวัยครบชั้นครบห้องทั้ ง               
๓  ห้องเรียน  และครูที่สอนระดับชั้นปฐมวัยเป็นครูที่จบเอกการศึกษาปฐมวัย  จ านวน ๓ คน   

โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด  ครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจการจัด
ประสบการณ์และกิจกรรมประจ าวันที่พัฒนาศักยภาพผู้เรียนแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เครื่องมือวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย  เช่น  แบบสังเกตพฤติกรรม  
แบบสัมภาษณ์  แบบประเมินผลงาน  แฟ้มสะสมผลงานของเด็ก  ครูได้รับการพัฒนาตนเองจากการเข้า
ร่วมประชุม  อบรม/สัมมนา  ไม่น้อยกว่า  ๒๐  ชั่วโมง/ปี  บันทึกการเข้าร่วมประชุม  อบรม/สัมมนา  
แฟ้มสะสมผลงานของครู  เกียรติบัตร/รางวัลที่ครูได้รับ 
      โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและเพียงพอ  โรงเรียนมีสนามเด็กเล่นที่
ได้มาตรฐาน เด็กสามารถเล่น  มุด ลอด ปีนป่ายได้อย่างความปลอดภัย  มีห้องศูนย์สื่อปฐมวัยที่มีสื่อ
หลากหลาย  ได้แก่  ของเล่น  หนังสือนิทาน  ตามห้องเรียนมีมุมต่าง ๆ  ส าหรับการเรียนรู้ของเด็ก  เช่น  
มุมเสริมประสบการณ์  มุมหนังสือ  มุมวิทยาศาสตร์  มุมดนตรี  มุมบล็อค 

โรงเรียนมีการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์   ทุกห้องเรียนมีสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือใช้ในการจัด
ประสบการณ์  รวมทั้งสื่อเพ่ือการเรียนการสอนต่าง ๆ  มีเพียงพอกับความต้องการของครู 
        โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  แผนพัฒนาการศึกษา  แผนปฏิบัติราชการที่ผ่ านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ  การจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  การด าเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้ที่เก่ียวข้อง  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประชุมผู้ปกครอง 
 
 
 



๔๔ 

 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
๒. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 ๑. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดหนัง 
      ๒. รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 

๓. รายงานกิจกรรมศาสตร์พระราชา 
๔. รายงานกิจกรรมพัฒนาสื่อปฐมวัย 
๕. รายงานการวิจัยชั้นเรียน 
๖. รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
๗. รายงานผลการปฏิบัติงาน  (SARคร)ู 
๘. แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกหลังแผน 
๙. แผนปฏิบัติงานโรงเรียน 
๑๐. ข้อมูลครูอนุบาล/ข้อมูลครูผู้สอนระดับปฐมวัย 

  ๑๑. แฟ้มสะสมผลงานครู /แฟ้มเกียรติบัตร/วุฒิบัตรครูที่เข้าประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
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๑๒. รายงานการประชุม อบรม/สัมมนา 
     ๑๓. บันทึกการประชุมคณะกรรมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๑๔. ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
     ๑๕. สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 
     ๑๖. ทะเบียนสื่อและวัสดุ-ครุภัณฑ ์
    ๑๗. ข่าวประชาสัมพันธ์ 
     ๑๙.สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก (สมุดพก) 

๒๐. สมุดนิเทศ 
๒๑. ระเบียนสะสม 
๒๒. สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก 
๒๓. แฟ้มสะสมผลงานเด็ก  
๒๔. บันทึกการตรวจสุขภาพเด็ก 
๒๕. ผลงานของเด็ก 

 

๓. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
๓.๑ จุดเด่น 
โรงเรียนมีหลักสูตรที่พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมาย หลักการ

มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น มีผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียน บริบท สภาพปัญหา น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการไว้ในหลักสูตร ครูมีแหล่ง
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ทันสมัย สะดวกในการหาข้อมูลส่งผลให้มีแรงจูงใจในผลิตสื่อ พัฒนานวัตกรรม จัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสม ตอบสนองความสนใจ ผู้เรียนได้เรียนรู้บูรณาการผ่านการเล่น ได้รับ
ประสบการณ์ตรง พัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ มีบันทึกรายงานผลส่งต่อข้อมูลผู้เรียน ครูปฐมวัยมี
การศึกษาท าความรู้ความเข้าใจปรัชญาการศึกษาปฐมวัย  หลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัยตาม
หลักสูตรปฐมวัย และวิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัย  แล้วจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัยเพื่อใช้ประกอบการจัดประสบการณ์ 

ครูและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่มีวุฒิทางการศึกษา  จัดครูให้ตรงตามวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถ ตรงตามความถนัด  มีจ านวนเพียงพอ ครูได้รับค าแนะน าและช่วยเหลือในการพัฒนางาน  
ที่รับผิดชอบ ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองจากกิจกรรมการเข้าร่วมสัมมนากับองค์กรอ่ืน  ศึกษาดูงาน
ตามสถานที่ต่าง ๆ  ครูมีโอกาสแสวงหาความรู้  สามารถน าเทคนิควิธีการใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 



๔๖ 

 

๓.๒ จุดควรพัฒนา  
ควรปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ และแบบบันทึกหลังการจัดประสบการณ์ ทุกปีการศึกษา 

 

๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 จัดท าหลักสูตรให้ยืดหยุ่นสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง  จัดครูให้เพียงพอเหมาะสมกับเด็กในชั้นเรียน  
 

๕. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 โรงเรียนวัดหนังมีการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านกระบวนการ
บริหารและการจัดการ ระดับปฐมวัยให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ  ดังนี้ 

๑. เว็บไซต์ของโรงเรียน  คือ  www.watnangschool.ac.th  
๒. เฟชบุ๊คของโรงเรียน  คือ  https://web.facebook.com/โรงเรียนวัดหนัง-สพป.กทม. 
๓. Application Line กลุ่มห้องเรียน 

๔. การประชุมคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๕. การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
๖. การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
๗. การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ตามบริเวณต่างๆ ของโรงเรียน 
๘. เอกสารกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน 
๙. จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. 
 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 
      เต็มศักยภาพ 

ดีเลิศ 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน 
      พัฒนาการเด็ก ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก                        

ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ ๓ ดีเลิศ 
 

 

http://www.watnangschool.ac.th/
https://web.facebook.com/โรงเรียนวัดหนัง-สพป.กทม


๔๗ 

 

๑.วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 ๑.๑ วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนวัดหนังได้จัดประสบการณ์ ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือ
กระท าผ่านประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการ
ติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ  ดังนี้ 

จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ครูใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย เช่น การสอนแบบ
โครงงาน เป็นต้น ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น รายบุคคล ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการ
วิเคราะห์มาตรฐาน   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ - จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้น
การพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญในรูปแบบ
บูรณาการ การเรียนรู้ผ่านการเล่น ให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี ความสุข ด้วยการ
จัดกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม  โดยการจัดโครงการส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย ที่มุ่งเน้นพัฒนาเด็กครอบคลุม
ทั้ง ๔ ด้าน 

สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข โดยครูจัดประสบการณ์
ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย เด็ก ได้เลือกเล่นเรียนรู้ ลงมือกระท าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง   

จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ครูจัดห้องเรียนให้ 
สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่ส าหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 
โดยเด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  เช่น ป้ายนิเทศ  การดูแลต้นไม้ เป็นต้น  ครูใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจและวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น คอมพิวเตอร์
ส าหรับการเรียนรู้ กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบเป็นต้น    

ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด 
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือ
และวิธีการที่หลากหลาย ครูวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วม ครูน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ  
 
 
 
 



๔๘ 

 

 ๑.๒ ผลการพัฒนา 

 จากผลการด าเนินในด้านคุณภาพเรียน ท าให้มีผลการประเมินมาตรฐานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
ครูสามารถจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล  เต็มศักยภาพ  ดังนี้ 
     ครูมีการจัดประสบการณ์ที่ส่ งเสริมให้ เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ               
มีแผนการจัดประสบการณ์ของครู  การบันทึกหลังแผนการจัดประสบการณ์  การวิเคราะห์นักเรียนเป็น
รายบุคคล การวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรปฐมวัย  กิจกรรมกรรมเสริม
ประสบการณ์ที่ครูจัดให้กับเด็ก  ผลงานเด็ก  แฟ้มสะสมผลงานเด็ก  รวมทั้งพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกทั้ง
ด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  ด้านสังคม และด้านสติปัญญา       
 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข   ตามศักยภาพ      
มีข้อมูลเด็กรายบุคคล  แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน  แผนการจัดประสบการณ์  กิจกรรมเด็กดีศรีปฐมวัย  
โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
      ครคูรูมีการจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีแผนการจัด
ประสบการณ์ การบันทึกหลังแผนการจัดประสบการณ์  การจัดบรรยากาศในห้องเรียน การจัดมุม
ประสบการณ์ต่างๆ ป้ายนิเทศ ป้ายแสดงผลงาน บันทึกการนิเทศการสอน  ผลงานนักเรียน 
      ครูมีประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  มีแผนการจัดประสบการณ์  การบันทึกหลังแผนการจัดประสบการณ์  
เครื่องมือการวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็ก เช่น แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์  แบบประเมินผลงาน  
การประเมินผลงานนักเรียนโดยผู้ปกครอง  ผลงานนักเรียน   
 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองด้านครูผู้สอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

๒.  หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 ๑. แผนการจัดประสบการณ์และแบบบันทึกหลังการจัดประสบการณ์ 
 ๒. แฟ้มสะสมผลงานเด็ก 
 ๓. ผลงานของเด็ก 
 ๔. บัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน 
 ๕. แบบรายงานประจ าตัวนักเรียนระดับปฐมวัย (สมุดพก) 
 ๖. แบบเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายนมโรงเรียน 
 ๗. ผลการประเมินนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

๘. โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ,กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย,กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการด้านสังคม,กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ขจิตใจ ,กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

๙. รายงานปฏิบัติงาน SAR ของคร ู
๑๐. แบบคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 

       ๑๑.  ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูโดยผู้ปกครอง 
 ๑๒.  สมุดรายงานพัฒนาการนักเรียน (สมุดพก) 

๑๓.  วิจัยชั้นเรียน 
 

๓. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
            ๓.๑ จุดเด่น   
    ครูรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลสามารถจัดการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูศึกษา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
จัดท าแผนประสบการณ์ได้อย่างครอบคลุมมาตรฐาน  เด็กได้รับการพัฒนาครบทั้ง ๔ ด้าน  เด็กมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  ท าให้ครูทราบข้อมูลจัดการเรียนการสอนได้ตอบสนองความต้องการของ
เด็ก  ด าเนินการจัดประสบการณ์ตามแผนประสบการณ์  จัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย  มีการด าเนิน
โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้นอกห้องเรียนทั้งแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น  และ
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  เด็กได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ  ค้นหาค าตอบด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผู้
จัดเตรียมกิจกรรม  ห้องเรียนสะอาด ปลอดภัย มีมุ้งลวดป้องกันยุงและแมลง ห้องเรียนมีมุมจัดแสดงผล
งานนักเรียนทุกคน  และมีป้ายนิเทศแสดงผลงานหน้าห้องเรียน  เด็กมีส่วนร่วมในการจัดห้องเรียนโดยน า
ผลงานมาประดับตกแต่งห้องเรียน  มีการสร้างข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันภายในห้องเรียน  ครูมีสื่อ
เทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ตที่ทันสมัยสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลมาประกอบ        
การจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กได้อย่างทั่วถึงและทันสมัย 
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        ๓.๒ จุดควรพัฒนา   
ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ผลการประเมินพัฒนาการ 

เด็กด้านต่างๆ  ให้มากข้ึน  และเน้นกิจกรรมที่เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง  
 

๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
      ส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมประสบการณ์ให้กับเด็ก  และจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
 

๕. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 โรงเรียนวัดหนังมีการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ การจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับปฐมวัย   ให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ  ดังนี้ 

๑. เว็บไซต์ของโรงเรียน  คือ  www.watnangschool.ac.th  
๒. เฟชบุ๊คของโรงเรียน  คือ  https://web.facebook.com/โรงเรียนวัดหนัง-สพป.กทม. 
๓. Application Line กลุ่มห้องเรียน 

๔. การประชุมคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๕. การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
๖. การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
๗. การจดัท าป้ายประชาสัมพันธ์ตามบริเวณต่างๆ ของโรงเรียน 
๘. เอกสารกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน 
๙. จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.watnangschool.ac.th/
https://web.facebook.com/โรงเรียนวัดหนัง-สพป.กทม
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ดีเลิศ 
   ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย   
       แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

   ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 

   ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ดีเลิศ 

   ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
   ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
   ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 

   ๒) ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 

   ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 

   ๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ ๑ ดีเลิศ 
 

๑. วิธีการการพัฒนาผลการพัฒนา 

 ๑.๑  วิธีการพัฒนา        
 โรงเรียนวัดหนังมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  คือ “องค์กรแห่งการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม วิถีพุทธชั้นน า                                                 
น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมการมีส่วนร่วม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”  โดยครูมี    
การจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร   มีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับผู้เรียนอย่างรอบด้านทั้งรายวิชาพ้ืนฐาน  และรายวิชาเพ่ิมเติมคือ  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ
ภาษาจีน  มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน  มีความสามารถและทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี  ๒๑ ดังนี้ 

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
โรงเรียนวัดหนัง มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 

และการคิดค านวณโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมที่หลากหลาย  ได้แก่  กิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมปัญญา  
กิจกรรมสอนเสริมเติมปัญญา  กิจกรรมรักการอ่าน  กิจกรรมคลินิกภาษา  เป็นต้น โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน
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ทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒-๖  
ผู้เรียนทุกคนต้องอ่านคล่อง  และเขียนคล่อง  มีการก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรี ยน
ภาษาอังกฤษ  เช่น  กิจกรรม One Word Today กิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างประเทศ  
เป็นต้น  ด้านการคิดค านวณ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนคิดเลขเป็นและมีทักษะการคิด
ค านวณได้อย่างเหมาะสมตามวัย  โดยการจัดกิจกรรมสูตรคูณพาเพลิน  กิจกรรมคณิตคิดเร็ ว  และ
กิจกรรมคิดเลขเร็วแบบอินเดีย  (เวทคณิต) เป็นต้น 

จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยการจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
๘ กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  การบูรณาการ 
STEM ศึกษา  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้มาประยุกต์ใช้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
โครงงานเพ่ือให้ผู้เรียนได้ท าโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   

พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา  กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดเชิงค านวณ   

พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสัญญาณอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทุกห้องเรียน       
มีห้องสืบค้นข้อมูล  และห้องคอมพิวเตอร์  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลได้ทุกที่ทุก
เวลา มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก Internet และสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย       
จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  

จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีพด้วยกิจกรรมเรียนรู้สู่งานอาชีพ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
จากการลงมือปฏิบัติจริง  รู้จักการวางแผนการผลิตและการจ าหน่าย  เช่น  กิจกรรมการท าปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ  กิจกรรมการปลูกผักสวนครัว  กิจกรรมการเพาะเห็ด  เป็นต้น  ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ เรียนรู้จัก           
การประกอบอาชีพที่สุจริต  มีทักษะอาชีพ  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต     

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
โรงเรียนวัดหนังมีกระบวนการพัฒนาผู้ เรียนในด้านคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ด้วยวิธีการ           

ที่หลากหลาย  ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด  โดยจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้วยโครงการยุวชนคนดีวิถีพอเพียง  โครงการโรงเรียน
สุจริต  โครงการโรงเรียนคุณธรรม  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   โครงการบริหารจัดการขยะและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
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จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม  โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนา ได้แก่  กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  กิจกรรมการท าบุญตักบาตรทุกวันศุกร์  
กิจกรรมการฟังเทศน์  กิจกรรมค่ายคุณธรรม  กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม กิจกรรม
ระดับขยับคุณธรรม  ได้แก่  กิจกรรมกฏหนึ่งวาพาโรงเรียนสะอาด  กิจกรรมชวนกันคิดสะกิดอย่าสาย  
กิจกรรมวามสง่า ส.ว.น. กิจกรรมกิริยางามงด มีมธุรสวาจา  กิจกรรมพ่ีสอนน้องประคองปัญญา  กิจกรรม
จานเข้าที่กินดีมีวินัย  กิจกรรมหนึ่งคนหนึ่งภาระหน้าที่คุณธรรม  กิจกรรมไดอารีความดี  รวมทั้งมี
นวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  ได้แก่  “หนึ่งคน หนึ่งวัน หนึ่งความดี ท าที่บ้าน” 
พัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนเพ่ือลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ สร้างพฤติกรรม
เชิงบวก  

จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ได้แก่  กิจกรรมรักษ์     
การออม  กิจกรรมบัญชีครัวเรือน กิจกรรมปลูกผักสวนครัว กิจกรรมการเพาะเห็ด   กิจกรรมท าปุ๋ย
อินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ โดยการจัดแบ่งเขตพ้ืนที่ให้ผู้เรียนทุกห้องดูแล
รับผิดชอบรักษาความสะอาดตามอาคารเรียน  แต่งตั้งให้ทุกห้องดูแลรับผิดชอบสวนหย่อมของห้องเรียน  
ส่งเสริมภาวะผู้น าด้วยกิจกรรมเรียนรู้ประชาธิปไตย  (กิจกรรมสภานักเรียน)  

จัดกิจกรรมส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทย
และส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิปัญญา  ส่งเสริมและน าผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรมไทย 
ตลอดจนวันส าคัญของท้องถิ่นในชุมชน จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ กิจกรรม
ชุมนุมดนตรี นาฏศิลป์  

ส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมการเรียนอาเซียนศึกษา  กิจกรรมเรียนรู้พหุวัฒนธรรม กิจกรรม     
การเรียนรู้หน้าที่พลเมือง กิจกรรมเรียนรู้ประชาธิปไตย  กิจกรรมสภานักเรียน  

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  โดยการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
การชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงของผู้เรียนทุกคน การดูแลก าจัดเหาให้กับนักเรียน  และประสานงานเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเพ่ือแปลผลการดูแลสุขภาพของผู้เรียนโดยความร่วมมือของศูนย์บริการสาธารณสุขที่  ๒๙  
(ช่วง  นุชเนตร)  ในการตรวจสุขภาพนักเรียน  การฉีดวัคซีน  ตลอดจนการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย
ต่างๆ  กับผู้เรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายให้กับผู้เรียนที่มีภาวะพร่องทางโภชนาการ
ทั้งขาดและเกิน ทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา จัดโครงการ
โรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  
เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จัก การป้องกันตนเองจากยาเสพติดให้โทษต่าง ๆ  กิจกรรมการอบรมสอดแทรกให้ความรู้
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์  ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค านวณ   ตลอดจนภัย
คุกคามและอันตรายทาง social-network เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม่      



๕๔ 

 

จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝัง ให้ผู้เรียนด าเนินชีวิตที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ ด้วย
โครงการบริหารจัดการขยะและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ได้แก่  กิจกรรมการจัดการขยะเพ่ือโลกสวย
กิจกรรมเรียนรู้คุณค่าพรรณไม้  กิจกรรมร่วมใจลดใช้พลังงาน  กิจกรรมการท า EM Ball  กิจกรรมการท า
น้ าหมักชีวภาพ  กิจกรรมการท าปุ๋ยหมักใบไม้  กิจกรรมธนาคารขยะ เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการคัดแยกขยะ
ตามหลัก ๓R การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียน  บ้าน  และชุมชน  กิจกรรมจิตอาสา  
ตั้งแต่เวลา  ๐๗.๐๐ น. ของทุกวัน โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของนักเรียนในการร่วมกันท าความ
สะอาดบริเวณต่างๆ ในโรงเรียน  รวมทั้งการน าผู้เรียนไปท าความสะอาด ชุมชนรอบโรงเรียน  และบริเวณ
วัดหนัง ราชวรวิหาร ในโอกาสวันส าคัญต่างๆ  
 ๑.๒  ผลการด าเนินงาน         

จากผลการด าเนินในด้านคุณภาพเรียน ท าให้มีผลการประเมินมาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ 
ผู้เรียนทุกคนผ่านการประเมินตามเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ผู้เรียน
สามารถอ่านออก เขียนได้  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง  ตามมาตรฐานการอ่าน  การเขียนในแต่ละระดับชั้น 
ผู้เรียนรู้จักการวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดง
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้  หรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์  รู้จักการสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้
จากสื่อ/เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะสิ่งที่ควรปฏิบัติ  ไม่ควรปฏิบัติ  
รู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด
ต่างๆ  รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย  และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย รู้จัก     
การออกก าลังอย่างสม่ าเสมอ  ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของห้องเรียน  ของโรงเรียน และของสังคม        
มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย  

โรงเรียนวัดหนังได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๖๔ จากนวัตกรรม “หนึ่งคน หนึ่งวัน หนึ่งความดี ท าที่บ้าน” และเกียรติบัตรรางวัล “สถานศึกษา
ปลอดภัย” ดีเด่น  ประจ าปี  ๒๕๖๔    ปีที่  ๗  ติดต่อกัน  จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน   
 

๒. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนการประเมิน 
 โรงเรียนวัดหนังด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม  และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน    
มีหลักฐานและข้อมูลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

๑. รายงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ  ได้แก่  
กิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมผลสัมฤทธิ์  ( O-NET และ NT)  กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทั้ง ๘  
กลุ่มสาระการเรียนรู้   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้แก่  กิจกรรมคลินิกภาษา กิจกรรมสอนเสริมการอ่านการเขียน  
กิจกรรมบันทึกการอ่าน  กิจกรรมเขียนสร้างสรรค์  กิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมปัญญา   



๕๕ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ได้แก่  กิจกรรมสูตรคูณพาเพลิน  กิจกรรมคณิตคิดเร็ว  
กิจกรรม  กิจกรรมคิดเลขเร็วแบบอินเดีย  (เวทคณิต)   

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้แก่  กิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา  
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดเชิงค านวณ   กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ได้แก่   กิจกรรมการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์โดยใช้ศูนย์การเรียน  กิจกรรมเรียนรู้ภูมิศาสตร์จากGoogle Earth  กิจกรรมบอร์ดเกมฮีโร่
พระพุทธศาสนา  กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิต  กิจกรรมเพลงพาเพลิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ได้แก่  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สุขบัญญัติ ๑๐ 
ประการ  กิจกรรมการเรียนรู้โภชนบัญญัติ ๙ ประการ  กิจกรรมการสอนพลศึกษาโดยใช้รูปแบบ ๕ 
ขั้นตอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ได้แก่  กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์  กิจกรรมดนตรีคีตศิลป์  กิจกรรม
นาฏลีลา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ได้แก่  กิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุต่างๆ  กิจกรรม
การเรียนรู้สู่งานอาชีพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ได้แก่  กิจกรรม One Word Today and  Sentences 
Today  กิจกรรมส่งเสริมทักษะการต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ  (Cross Word)  กิจกรรมส่งเสริมทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน 
 ๒. รายงานกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
 ๓. รายงานโครงการ "ยุวชนคนดีวิถีพอเพียง"  ได้แก่  กิจกรรมรักษ์การออม  กิจกรรมบัญชี
ครัวเรือน  กิจกรรมปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ   กิจกรรมเพาะเห็ด  กิจกรรมท าปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ 

๔. รายงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม  ประกอบด้วย  กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม  กิจกรรม
หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม  กิจกรรมระดับขยับคุณธรรม   กิจกรรมหนึ่งคนหนึ่งภาระหน้าที่
คุณธรรม กิจกรรมไดอารีความดี 
 ๕. รายงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ประกอบด้วย  กิจกรรมวันส าคัญ  กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา  กิจกรรมตักบาตร  กิจกรรมบันทึกความดี  กิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญา  กิจกรรม
ทานมังสวิรัติทุกวันพระ 

๖ . รายงานโครงการบริหารจัดการขยะและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  ประกอบด้วย  
กิจกรรมการจัดการขยะเพ่ือโลกสวย  กิจกรรมเรียนรู้คุณค่าพรรณไม้  กิจกรรมร่วมใจลดใช้พลังงาน  
กิจกรรม  EM ball  กิจกรรมน้ าหมักชีวภาพ  กิจกรรมท าปุ๋ยใบไม้  กิจกรรมธนาคารขยะ  กิจกรรมลดใช้
ถุงพลาสติก   

๗. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย  กิจกรรมแนะแนว  
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 



๕๖ 

 

 ๘. รายงานโครงการโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน  ประกอบด้วย  กิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์
การเรียนรู้ทั้ง  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้  และกิจกรรมห้องสมุด 
 ๙. แผนการจัดการเรียนรู้และการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๑๐. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 ๑๑. ผลการประเมินการอ่าน การเขียน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๖ 
 ๑๒. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๑๓. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
 ๑๔. ผลการประเมินสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน 
 ๑๕. แบบทดสอบต่างๆ  ที่ใช้ในการประเมินนักเรียน 
 ๑๖. แบบประเมินต่างๆ  เช่น  แบบประเมินชิ้นงาน  แบบประเมินพฤติกรรม 
 ๑๗. บันทึกการดื่มนม  และบันทึกน้ าหนักส่วนสูงของนักเรียน 
 ๑๘. แบบสรุปน้ าหนักส่วนสูงของนักเรียนเทียบกับเกณฑ์ของกรมอนามัย 
 ๑๙. ผลงานโครงงานนักเรียน 
 ๒๐. ผลงานนักเรียน 
 ๒๑. ภาพกิจกรรม 
     
๓. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
     ๓.๑  จุดเด่น          
 ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  รู้จักการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ  
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้  สร้างชิ้นงานได้อย่างเหมาะสมตามวัย  มีทักษะพ้ืนฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์  รู้จักการหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  รู้จักยอมรับเหตุผล
ความคิดของผู้อ่ืน  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ตระหนัก  รู้คุณค่า  ภูมิใจในท้องถิ่นและรัก
ความเป็นไทย  มีระเบียบ  มีวินัย  และค่านิยมอันพึงประสงค์  จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่
ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ  ได้แก่   โรงเรียนวิถีพุทธพระรำชทำน รุ่นที่ 4 ประจ ำปี พ.ศ. 2564
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนร่วมกับ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  และ
รำงวัล ระดับดีเด่น อันดับ 2 ระดับโรงเรียนประถมศึกษำ โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติด
อบำยมุข จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
 
 
 



๕๗ 

 

     ๓.๒ จุดควรพัฒนา 
โรงเรียนควรมีการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นไป

ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  คือ  คณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิชาหลักท่ีมีความส าคัญ  แต่นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  ดังนั้น  โรงเรียนควรเร่งพัฒนาคุณภาพวิชา
ดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  และการวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐานของโรงเรียนให้มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงขึ้น 

 
๔. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรมีการวางแผนงานในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
โดยให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  รวมทั้งมีการนิเทศการเรียนการสอนของครูอย่าง
สม่ าเสมอเพื่อให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด  

 

๕. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 โรงเรียนมีการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้ผู้ปกครอง  
ชุมชน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ  ดังนี้ 

๑. เว็บไซต์ของโรงเรียน  คือ  www.watnangschool.ac.th  
๒. เฟชบุ๊คของโรงเรียน  คือ  https://web.facebook.com/โรงเรียนวัดหนัง -สพป.กทม. 
๓. จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. 
๔. Application Line กลุ่มห้องเรียน 

๕. การประชุมคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๖. การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
๗. การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
๘. การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ตามบริเวณต่างๆ ของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.watnangschool.ac.th/
https://web.facebook.com/โรงเรียนวัดหนัง%20-สพป.กทม


๕๘ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
      สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
      อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
      และการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานที่ ๒ ยอดเยี่ยม 

 
๑. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 

๑.๑  วิธีการพัฒนา  
โรงเรียนวัดหนัง  มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management)     

มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารด้วย  SMILE MODEL โดยมีหลักส าคัญในการบริหารจัดการศึกษาที่
น าไปสู่ความส าเร็จ คือ  การน้อมน าศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาใช้ในการด าเนินงาน
เพราะเป็นหลักการที่สามารถพัฒนา แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินงานภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA)   

หลักการส าคัญประกอบด้วย 
๑.  การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนา และการด าเนินกิจกรรม

ต่าง ๆ แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ประกอบด้วย ครูและบุคลากรของโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เครือข่ายทางการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคประชาชนที่มีส่วนในจัดการศึกษา โดยใช้หลักการมี
ส่วนในบริหารจัดการ เพ่ือสร้างความเข้าใจในหลักการ และการยอมรับจากทุกฝ่าย จึงจะให้ท าการบริหาร
โรงเรียนประสบความส าเร็จ ลดปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

๒.  การเข้าถึงสภาพความพร้อม  บริบท ปัญหาและอุปสรรคมีต่อการบริหารจัดการศึกษาน า
ข้อมูลด้านต่าง ๆ ได้ศึกษามาวิเคราะห์เพ่ือมาเป็นกรอบและแนวทางในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน 



๕๙ 

 

๓.  การพัฒนา  วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนให้มีคุณภาพ
ตอบสนองบริบทและความต้องการของชุมชน โดยสามารถปรับรูปแบบตามสถานการณ์และบริบทของ
โรงเรียนและชุมชนบนข้อมูล ข้อเท็จจริงที่จัดเป็นระบบสารสนเทศในการพัฒนา และขับเคลื่อนการบริหาร
การจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA)  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ยกระดับคุณภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนัง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดหนังด้วย   SMILE MODEL 

S  =   Structure  การจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม 
การจัดโครงการองค์กรที่เหมาะสมเป็นกระบวนการทางการบริหาร ที่จะช่วยให้ทราบถึงโครงสร้าง

ของการบริหารงาน  อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดช่องทางของการติดต่อสื่อสารของกลุ่มงานและ
บุคลากรต่าง ๆ ภายในโรงเรียน มีองค์ประกอบงานหลักอยู่ ๔  ลักษณะงาน คือ งานวิชาการ งาน
บริหารงานบุคคล  งานงบประมาณ งานบริหารงานทั่วไป มีหัวหน้าสถานศึกษาเป็นศูนย์รวมของอ านาจ
การบริหารภายในโรงเรียน มีหน้าที่บริหารงาน จัดกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดหมายและ
หลักสูตร 



๖๐ 

 

M = Management   การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน น านโยบายสู่การปฏิบัติโดยใช้หลัก        

ธรรมาภิบาล  ที่มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ 
I = Interaction  การปฏิสัมพันธ์ทางการศึกษา 
การปฏิสัมพันธ์ทางการศึกษาของโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคประชาชน                

เพ่ือการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการระดม
สรรพก าลังสร้างความร่วมมือกับองค์กรและเครือข่ายทางการศึกษา สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้  

L =  Learning and growth  การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยมีใช้กระบวนการพัฒนาโดยการใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาด (Data Wise 
Improvement Process) ก ารจั ดการความรู้  (Knowledge Management) ก ารสร้ าง เครือข่ าย         
การเรียนรู้ (Learning Network) และการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ (Evaluation Utilization)  
 จากการด าเนินงานตามนวัตกรรมการบริหารงาน  SMILE MODEL อย่างเป็นระบบ  ชัดเจน       
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ส่งผลให้โรงเรียนมีระบบและ ส่งผลให้โรงเรียนวัดหนังมีกระบวนการ
บริหารและการจัดการอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 

          โรงเรียนวัดหนัง มีกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและเป็น
ขั้นตอน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน วิเคราะห์ SWOT  ก าหนดจุดยืน 
ก าหนดภาพความส าเร็จ จัดท าร่างวิสัยทัศน์ ประเมินทบทวนและปรับปรุงแก้ไข ส่งผลให้โรงเรียนมี
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 
 

โรงเรียนวัดหนังมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base 
Management) ออกเป็น ๔  กลุ่ม ประกอบด้วย  กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ          
กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป   ก ากับดูแลองค์กรและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 
ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการบริหารคน (Human Resource Management) และบริหารงานแบบ       
มีส่วนร่วม (Participation Management)  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency) 
มาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) เพ่ือพัฒนาผู้ เรียน         
ครู ผู้บริหาร โรงเรียน และชุมชนสู่ความเป็นเลิศ (Smart) อย่างยั่งยืน (Sustainable) มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิเคราะห์ SWOT ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปี  การด าเนินการตามแผนที่วางไว้  นิเทศก ากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ  
รายงานผลการปฏิบัติงาน  น าผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

โรงเรียนวัดหนังมีกระบวนการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ ข้อมูล
สารสนเทศ วิจัยในชั้นเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดสอดกับผู้เรียนและชุมชน มีกลไกการจัด   



๖๑ 

 

การเรียนการสอนที่เน้นแบบการลงมือปฏิบัติ  (Active Learning)  มีการบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาทักษะชีวิต เพ่ือให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพและ              
มีจิตสาธารณะเพ่ือส่วนรวมและชุมชน โดยด าเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับศักยภาพ ความต้องของผู้เรียน และชุมชน วางแผนการใช้หลักสูตร และกลไก
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ดังนี้ 

๑. การจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ  (Active Learning) ในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้  นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  การค้นคว้าหาหามูลจากสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

๒. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน สร้างแหล่งเรียนรู้ 
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และมีความพอเพียง  

๓. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  และรายวิชาภาษาจีน   
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  โดยการเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาว
ต่างประเทศ  และได้เรียนรู้ภาษาอาเซียนเพิ่มเติม  คือ  ภาษาจีน 

๔. จัดกิจกรรมโครงงาน  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักการศึกษาค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง   
สามารถสรุปองค์ความรู้ได้  และใช้สื่อเทคโนโลยีในการค้นคว้าและน าเสนองาน 

๕. จัดกิจกรรมการเรียนคอมพิวเตอร์  เพื่อเสริมทักษะให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้งานเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ิมเติมจากการเรียนการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ 

โรงเรียนวัดหนัง ได้ด าเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน โดยสอบถาม
ความพึงพอใจ ของนักเรียน และผู้ปกครอง น าผลประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัด      
การเรียนการสอน ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน และชุมชน อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนวัดหนัง ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โดยจัดท า
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง จัดอบรม ประชุม สัมมนาศึกษาดูงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง จัดสรรงบประมาณ
เพ่ือให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคล ( ID-PLAN)   การสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองในทุกด้าน  การจัดท าผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วม
ประกวดผลงาน รางวัลดีเด่นด้านต่างๆ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล    
การปฏิบัติงานของข้าราชการครู ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน จาก
รายงานการผลปฏิบัติงานของครูรายบุคคล เพ่ือพิจารณาความดีความชอบ ให้รางวัล ยกย่องชมเชย สร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและบุคลากรในภาพรวมส่งผลให้ครู
และบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 



๖๒ 

 

โรงเรียนวัดหนังได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้         
อย่างมีคุณภาพ ด้วยโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  กิจรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์  และ
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  กิจกรรมการพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้  ได้แก่  ศูนย์การเรียนภาษาไทย  ศูนย์
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ศูนย์การเรียนรู้ Coding  ศูนย์     
การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพ  กิจกรรม
ห้องสมุด  การพัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีอาคาร
โดม  มีห้องประชุมที่มีความพร้อมและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  มีสภาพแวดล้อม
ที่สงบ ร่มรื่น บริเวณทั่วไปสะอาด  สวยงาม  มีสวนหย่อมต่างๆ  ให้นักเรียนได้พักผ่อน  มีที่นั่งพักผ่อน
เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน  มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก  แหล่งเรียนรู้ภายใน  ได้แก่  
ห้องสมุดโรงเรียน  ห้องโรงเรียนธนาคาร  ห้องสหกรณ์โรงเรียน  ห้องดนตรีไทย – ดนตรีสากล  ห้อง
นาฏศิลป์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห้องคณิตศาสตร์  ห้องพระพุทธศาสนา  ห้องอาเซียนศึกษา  ห้อง
ประวัติศาสตร์  ห้องภาษาไทย  ห้องการงานอาชีพ  ห้องคอมพิวเตอร์  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
ห้องศูนย์การเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระ  แหล่งเรียนรู้ภายนอก  ได้แก่   พิพิธภัณฑ์เพ่ือการศึกษาวัดหนัง 
ราชวรวิหาร  วัดหนังราชวรวิหาร  วัดราชโอรสาราม  วัดนางนองราชวรวิหาร  วัดศาลาครืน 

โรงเรียนวัดหนัง มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ       
การจัดการเรียนรู้ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัดการ   พัฒนา
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ  Wifi   ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ จัดหาคอมพิวเตอร์  พร้อม
เครื่องพิมพ์ให้กับการบริหารกลุ่มงานและฝ่ายต่างๆ มีการใช้โปรแกรมในการบริหารงาน  เช่น โปรแกรม 
School Miss  โปรแกรมประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)  โปรแกรมห้องสมุด การรายงานข้อมูลทาง
การเงิน (e - budget) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e - GP) พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนการสอน จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา สื่อดิจิทัล และ
ซอฟต์แวร์ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้  การติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมโทรทัศน์และ
เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตให้กับทุกห้องเรียน  เพ่ือให้ครูสามารถสื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   

  ๑.๒  ผลการพัฒนา 
จากกระบวนการการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาอย่าง 

เป็นระบบ  และต่อเนื่อง  ท าให้มีผลการประเมินระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม  มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 โรงเรียนวัดหนังมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของโรงเรียนวัดหนัง นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร      
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก



๖๓ 

 

กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้  มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   มีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วม
รับผิดชอบ  และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนวัดหนัง มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
รับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 โรงเรียนวัดหนังมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  มีการบริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management)   มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารด้วย  SMILE 
MODEL โดยมีหลักส าคัญในการบริหารจัดการศึกษาที่น าไปสู่ความส าเร็จ คือการน้อมน าศาสตร์พระราชา 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาใช้ในการด าเนินงานเพราะเป็นหลักการที่สามารถพัฒนา แก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นแก่นส าคัญของการท างาน
ทุกรูปแบบ  โดยด าเนินงานภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน  การน าแผนไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  มีการติดตามตรวจสอบ  ประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการวางแผนอัตราก าลังของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ  ระดมทรัพยากรเพ่ือ
น ามาพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ  ท าให้โรงเรียนไม่มี
ปัญหาการทะเลาะวิวาทหรือการออกกลางคันของนักเรียน  มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่องด าเนินการจัดการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม (Participation Management) มาขับเคลื่อนโรงเรียนสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา   มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Participation Management)  เพ่ือ
ขับเคลื่อนโรงเรียนสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้แก่  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดหนัง,  เครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน,  สถานีต ารวจนครบาลบางขุนเทียน , สถานีดับเพลิงดาวคะนอง,  ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ ๒๙  (ช่วง นุชเนตร) ,ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขตจอมทอง, ส านัก
วิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา  และมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง มีการระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาทั้งในรูปแบบของงบประมาณ  และบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วย ในการสนับสนุน    
การจัดการเรียนการสอน  ท าให้โรงเรียนมีงบประมาณในการซ่อมแซม  และซ่อมสร้างโรงเรียนให้น่าอยู่ 
น่าเรียน  มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  รวมทั้งนักเรียนได้เรียนรู้สิ่งที่มีคุณค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  
นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผล  ครูทุกคนได้รับการนิเทศ  ติดตาม  



๖๔ 

 

และประเมินผลจากผู้บริหาร มีการประชุมเพ่ือน าผลการนิเทศไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  ท าให้โรงเรียนวัดหนังมีผลการประเมินความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัด
การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับดีข้ึนไป  ร้อยละ  ๙๕.๐๒   
 

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม 
และประเมินผลจากผู้บริหาร 

 

 
 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อการบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดหนัง  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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โรงเรียนวัดหนังมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔  เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  และหลักสูตรมีความเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
ของนักเรียน  และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  นอกจากนั้นโรงเรียนยังเปิดรายวิชาเพ่ิมเติม
เพ่ือให้สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน  ความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน  ได้แก่  ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารที่สอนโดยครูชาวต่างประเทศ  และการสอนภาษาจีน  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษา
อาเซียน  รวมทั้งการสอนกิจกรรมคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  นอกจากนั้นโรงเรียนวัดหนังยังมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  เช่น  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีกิจกรรมเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 โรงเรียนวัดหนังมีวิธีและกระบวนการในการพัฒนาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  คือ  จัดสรรงบประมาณที่ เพียงพอในการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณะครูได้มีโอกาสใน          
การพัฒนาตนเอง  ในการอบรม  ศึกษาดูงาน  ต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอก  โดยจัดท าโครงการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และสนับสนุนให้คุณครูได้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  มีการก าหนด   
การประชุม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยก าหนดในตารางการปฏิบัติงาน        
ไม่น้อยกว่า ๒๐ ครั้ง/ ภาคเรียน  การท าผลงานเพ่ือขอมีและการเลื่อนวิทยฐานะ ในระดับที่สูงขึ้น  ผลงาน
เชิงประจักษ์  ได้แก่   ครูได้รับรางวัลต่างๆ  ได้แก่  รางวัลผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็น
แบบอย่างได้ในโครงการติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙)  ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 

ร้อยละของจ านวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 

ร้อยละของครูที่มีวิทยฐานะ 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดหนังมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  รวมทั้งอาคารสถานที่ต่างๆ  มีความมั่นคง  แข็งแรง  สภาพแวดล้อม
ของโรงเรียนมีความร่มรื่น  ปลอดภัย  มีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  มีระบบ
ความปลอดภัย  โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ รวมทั้งมีมาตรการรักษาความปลอดภัยใน
โรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
 

๒. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนการประเมิน 
 ๑. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
๓. รายงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๔. รายงานกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๕. รายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๖. รายรายโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
๗. รายงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๘. รายงานกิจกรรมนิเทศการสอน 
๙. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนัง 
๑๐. หลักสูตรของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑๑. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๑๒. สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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๑๓. แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
๑๔. ผลการประเมิน SDQ 
๑๕. บันทึกการส่งต่อนักเรียน 
๑๖. ผลการประเมินการนิเทศการสอน 
๑๗. ปฏิทินการนิเทศการสอน 
๑๘. แบบรายงานการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน 
๑๙. ค าสั่งให้ครูเข้าร่วมอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน 
๒๐. สถิติการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
๒๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๒๒. ผลการประเมินการอ่านการเขียน 
๒๓. บันทึกการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒๔. บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒๕. อัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒๖. รายงานการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงของฝ่ายอาคารสถานที่ 
๒๗. ภาพกิจกรรม 
 

๓. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
๓.๑ จุดเด่น 
โรงเรียนวัดหนังมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่ 

หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง  การประชุมกลุ่มตั้งแต่หัวหน้า  
กลุ่มงาน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และระดับสายชั้น เป็นต้น  เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนวัดหนัง 
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศการเรียนการสอนของครูผู้สอน
อย่างสม่ าเสมอตามปฏิทินการนิเทศการสอนของโรงเรียนซึ่งผู้นิเทศการสอน  ได้แก่  ผู้อ านวยการโรงเรียน  
รองผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และเพ่ือนครู   หลังจากการนิเทศการสอนจะมี
การประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องและครูที่ ได้รับการนิเทศเพ่ือน าผลการนิเทศไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพต่อไป  นอกจากนั้นโรงเรียนมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และการจัดท า
รายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน  มีการสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการอย่างเป็น
ระบบ  และน าข้อมูลจากการประชุมสรุปผลเป็นสารสนเทศในการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนต่อไป  



๖๘ 

 

 โรงเรียนได้รับรำงวัลระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร   ได้แก่ 
เกียรติบัตร ได้พัฒนำนวัตกรรมและมีวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ทำงไกลในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19),  โล่รำงวัลและ
เกียรติบัตรเป็นโรงเรียนที่มีผลงำนนวัตกรรมกำรเรียน Active Learning ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตำมทักษะกำรเรียนรู้ 3R8C ประสบควำมส ำเร็จเป็นแบบอย่ำงได้
และรำงวัลชมเชย โรงเรียนที่มีรูปแบบกำรนิเทศภำยในของสถำนศึกษำท่ีประสบผลส ำเร็จเป็นแบบอย่ำงได้  
 ๓.๒ จุดควรพัฒนา 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม  ในการจัด 
การศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  

๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  แบะภาคประชาสังคม  
เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง เป็นที่
ยอมรับจากผู้ปกครอง  ชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

๕. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 โรงเรียนมีการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้ผู้ปกครอง  
ชุมชน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ
ผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ  ดังนี้ 

๑. เว็บไซต์ของโรงเรียน  คือ  www.watnangschool.ac.th  
๒. เฟชบุ๊คของโรงเรียน  คือ  https://web.facebook.com/โรงเรียนวัดหนัง-สพป.กทม. 
๓. จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. 
๔. Application Line กลุ่มห้องเรียน 

๕. การประชุมคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๖. การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
๗. การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
๘. การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ตามบริเวณต่างๆ ของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 

http://www.watnangschool.ac.th/
https://web.facebook.com/โรงเรียนวัดหนัง-สพป.กทม


๖๙ 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
      ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ยอดเยี่ยม 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา   
      ผู้เรียน 

ดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 
      ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ ๓ ดีเลิศ 
 
๑. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 

๑.๑ วิธีการพัฒนา    
โรงเรียนวัดหนังด าเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย 

วิธีการที่หลากหลาย  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ส่งผลให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ โดยส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบ Active Learning ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย การเรียนรู้แบบใช้
เกม การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept Mapping) การสอนแบบโครงงาน (Project-based 
Learning) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning)  การสอนแบบ  Knowledge 
Sharing  การสอนแบบ Brain Based Learning  (BBL) การสอนที่เน้น  Growth Mindset  การจัด  
การเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) การสอน Coding  เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติ
จริง และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียน  ชุมชน  และจุดเน้นของสถานศึกษา  มีการสอนแบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี  การวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน  การประกวดสื่อการเรียน  การสอน 
และการวิจัยในชั้นเรียน   

ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมิเดีย  เอกสารประกอบ   
การเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการจัดท า



๗๐ 

 

สื่อมัลติมีเดีย  การใช้ ICT การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และจัดกิจกรรมการรู้โดยใช้ภูมิปัญญาและ
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  

ส่งเสริมให้ครูประจ าชั้นและครูผู้สอนทุกคน บริหารชั้นเรียนด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก (Positive  
Discipline) โดยการเสริมแรง มอบรางวัล ยกย่อง ชมเชย มีการสร้างวินัยในการเรียนเชิงบวกด้วยการให้
ก าลังใจนักเรียน เมื่อนักเรียนท าดี ต้องกล่าวชื่นชม ต้องชมทุกครั้ง โดยพยายามให้การชมเกิดขึ้นบ่อยกว่า 
การตักเตือน เลือกถ่ายทอดความรัก มากกว่าการใช้ความรุนแรงใช้การสื่อสารโดยตรงกับนักเรียน สบตา
เด็กและสื่อสารทันทีที่เด็กแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  ครูไม่แสดงอารมณ์โกรธ หรือควบคุมอารมณ์ให้มี
อารมณ์น้อยที่สุด ไม่ต าหนิ เยาะเย้ย ถากถาง ประชดประชัน เปรียบเทียบ ควบคุมอารมณ์ของตนให้เสมอ
ต้นเสมอปลาย มั่นคง แสดงออกทั้งร่างกายและค าพูด ให้อย่างไม่มีเงื่อนไข สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น        
มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพ่ือสร้างการจูงใจผู้เรียนให้รักการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

ครูตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วย 
วิธีการและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดท าข้อสอบที่เน้นทฤษฎีของ Bloom  ข้อสอบเน้นระดับ    
การคิดวิเคราะห์ขึ้นไป  ครูออกข้อสอบสัดส่วนปรนัย ๗๐% และอัตนัย ๓๐%   มีการใช้วิธีการวัดผล
ประเมินผลที่หลากหลาย ด้วยการสังเกต สอบถาม การประเมินผลงาน ชิ้นงาน และน าผลการประเมินมา
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การท าวิจัยในชั้ นเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC การนิเทศชั้นเรียน  
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน โดยจัดตาราง PLC      
ทั้ง ในระดับงานวิชาการ และตาราง PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

๑.๒ ผลการพัฒนา          
จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครู การจัดการเรียน       

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับดีเลิศ ดังนี้ 
  ๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้        

ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ท าการวิเคราะห์หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือน าไปออกแบบการเรียนรู้และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกั บ
ผู้เรียน  และเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ประเมินได้จากแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา   

๑.๑ ผลประเมินจากการนิเทศการสอน ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด   
และให้ผู้ เรียน ฝึกปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ครูมีนวัตกรรมใน        
การจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning โดยการสร้างความตระหนักและให้ความรู้ ผ่านกระบวนการ



๗๑ 

 

ประชุมชี้แจง เอกสารเผยแพร่ความรู้ รวมถึงการอบรมพัฒนาครูให้จัดท าแผนการเรียนรู้ที่มีโครงสร้าง
องค์ประกอบครบตามสถานศึกษาก าหนดตามแบบวัดประเมินแผน และน าไปสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน 

๑.๒ ครูมีการเผยแพร่นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning โดยโรงเรียน  
สนับสนุนช่องทางในการเผยแพร่นวัตกรรมผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  การเปิดโอกาสให้ครูน า
นวัตกรรมไปเผยแพร่และสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
          ๒.  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
       ๒.๑ โรงเรียนวัดหนังมีการส่งเสริมให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผลิตพัฒนาและใช้สื่อประกอบ    
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีการอบรมเพ่ือให้ครูมีความสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนได้ตาม
รายวิชาที่สอน 
       ๒.๒ ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้  
           - โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา  ซึ่งทุก 
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการจะมีโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต  เพ่ือให้ครู
สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - ครูจัดท าคลิปวีดิโอ,  สื่อ PowerPoint,  คลิปวีดิโอจาก YouTube สื่อใบงานออนไลน์ จาก
เว็บไซต์ iveworksheets.com รวมทั้งการใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้เพ่ือเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนที่มีความน่าสนใจ  และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเรียน 
  - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการสร้างสื่อ/นวัตกรรมตามนโยบายของโรงเรียน  ๑ คน        
๑ นวัตกรรม  และได้รับรางวัลจากการประกวดการสร้างสื่อและนวัตกรรมจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

- ครูมีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการใน         
การจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

 ๓.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยจัดสภาพความพร้อมที่จะด าเนินการเรียนการสอนให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิผลในการเรียนรู้ผู้   เรียนมีความสุข  ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้   โดยครูเตรียมและ         
วางแผนการจัดการเรียนการสอน  ท าการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  จัดบรรยากาศชั้นเรียนให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ิมแรงจูงใจให้นักเรียนระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ  
ภายใต้การสนับสนุนของโรงเรียนในการจัดห้องปฏิบัติการต่างๆ  ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้งห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  รวมถึงการด าเนินงานของงานแนะแนวเพ่ือให้ค าปรึกษาและ
ช่วยเหลือผู้เรียนทั้งทางด้านการเรียนและด้านพฤติกรรม  มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน มีโครงการมอบ
เกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี  นักเรียนประพฤติดีมีคุณธรรม และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และหลากหลาย 
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๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
     ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ครบทุกด้านทั้งการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล   

การประเมินพฤติกรรมนักเรียน  การประเมินความรู้โดยท าการทดสอบก่อนเรียน  ระหว่างเรียน และหลังเรียน 
และน าผลการประเมินมาพัฒนานักเรียน ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนโดยการสอนซ่อมเสริม  มอบหมาย
งานและการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน  ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการ
เรียนรู้ มีเครื่องมือและวิธีการวัดผลการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  แบบ
ประเมินพฤติกรรม (SDQ) แบบทดสอบ  แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน  

  ๕.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด         

การเรียนรู้ 

     โรงเรียนวัดหนังมีการจัดนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร โดยครูทุกคนได้รับการนิเทศจาก 
ผู้อ านวยการโรงเรียน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และเพ่ือนครู  อย่างน้อย
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ครูทุกคนมีผลงานการใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  มีราย
งานวิจัยในชั้นเรียน  คนละ  ๑  เรื่อง/ปีการศึกษา  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในโรงเรียนผ่าน
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 

๒. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนการประเมิน 
 ๑. แผนการจัดการเรียนรู้/บันทึกหลังแผน 
 ๒. รายงานโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

๓. รายงานสรุปกิจกรรมนิเทศการสอน 
 ๔. แบบบันทึกการนิเทศการสอน 
 ๕. แบบประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน 
 ๖. เครื่องมือการวัด ประเมินผลผู้เรียน 
 ๗. แบบฝึกหัด การบ้าน ข้อสอบของนักเรียน 
 ๘. ผลงานโครงงานนักเรียน 
 ๙. แบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน 
 ๑๐. บันทึกรักการอ่าน 
 ๑๑. ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน 
 ๑๒. ภาพกิจกรรม 
๓. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

๓.๑ จุดเด่น          
ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ 

มีทักษะการคิด  การวิเคราะห์ การสังเคราะห์  ได้ลงมือปฏิบัติจริง   มีการใช้วิธีการสอนและใช้        
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในห้องเรียน  ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  ท าให้นักเรียนรู้ จักการแสวงหา
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ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ครูมีการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนสามารถแก้ปัญหาและ
พัฒนาการเรียนการสอนของครูได้เป็นอย่างดี 
  ๓.๒ จุดควรพัฒนา 

ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ 
เรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง  นอกจากนั้น
ควรร่วมมือกับผู้ปกครองในการช่วยกันพัฒนานักเรียนทั้งในด้านการเรียน  และพฤติกรรมต่างๆ ของ
นักเรียน  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 

๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  โดยประสานความ
ร่วมมือกับกับผู้ปกครอง/ชุมชน   
 
๕. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 โรงเรียนมีการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้ผู้ปกครอง  
ชุมชน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ  ดังนี้ 

๑. เว็บไซต์ของโรงเรียน  คือ  www.watnangschool.ac.th  
๒. เฟชบุ๊คของโรงเรียน  คือ  https://web.facebook.com/โรงเรียนวัดหนัง-สพป.กทม. 
๓. จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. 
๔. Application Line กลุ่มห้องเรียน 

๕. การประชุมคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๖. การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
๗. การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
๘. การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ตามบริเวณต่างๆ ของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.watnangschool.ac.th/
https://web.facebook.com/โรงเรียนวัดหนัง-สพป.กทม


๗๔ 

 

การปฏิบัติที่ดีเลิศของสถานศึกษาหรือนวัตกรรมของสถานศึกษาที่โดดเด่น 
ชื่อนวัตกรรม  :  “หนึ่งคน หนึ่งวัน หนึ่งความดี ท าที่บ้าน” 

 

ที่มาและความส าคัญ 

 โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นเสมือนเครื่องหล่อหลอมที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลอันส าคัญยิ่งต่อ
การพัฒนา ประเทศในปัจจุบันและอนาคต การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทางด้านพุทธิปัญญาจะต้องกระท า
ควบคู่ไปพร้อม ๆ กับการเติม เต็มศักยภาพผู้เรียนในด้านทักษะ ปฏิบัติที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับระบบการอยู่
ร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับสังคม ผู้เรียนจึง ควรได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องเหมาะสมใน
แต่ละบริบท และแนวคิดทางพระพุทธศาสนาตาม  แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ คือน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนานักเรียนควบคู่กับการพัฒนา ทุกด้านแบบองค์รวม ตามหลัก
ไตรสิกขา ประกอบด้วย ศีล สมาธิและปัญญาพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถ กิน อยู่ ดู ฟังเป็น คือ การใช้ปัญญา
ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อการด าเนินชีวิต โรงเรียนวัดหนัง เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนได้ ด าเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
จนถึงปัจจุบัน และได้รับการรับรองเป็น โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า   รุ่นที่ ๘ ปี ๒๕๖๐ สภาพปัญหาโรงเรียน
วัดหนังตั้งอยู่ในชุมชนค่อนข้างแออัด มีแหล่งอบายมุข เช่นร้านเกมที่เป็นแหล่งมอมเมาผู้เรียน นักเรียน
ส่วนใหญ่ครอบครัวมีฐานะยากจน ผู้ปกครองครองมีอาชีพรับจ้าง รายได้น้อย ไม่มีเวลาในการดูแล เอาใจ
ใส่ในความเป็นอยู่ของนักเรียน นักเรียนบางส่วนอาศัยอยู่กับญาติที่ไม่ใช่บิดามารดา บางส่วนครอบครัว
แตกแยก บิดามารดาหย่าร้าง ส่งผลให้นักเรียนมีปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์   ขาดวินัย ความ
รับผิดชอบ ไม่มีจิตสาธารณะ หรือน้ าใจในการช่วยเหลือส่วนร่วม  

จากหลักการและความส าคัญดังกล่าวโรงเรียนวัดหนัง ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการที่จะ
พัฒนาและ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนเพ่ือลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ สร้างพฤติกรรม
เชิงบวก แต่เนื่องจากเกิด สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 โรงเรียนเป็นพ้ืนที่
สีแดง ต้องปิดสถานศึกษาตาม มาตรการเฝ้าระวัง ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการในโรงเรียนได้ 
โรงเรียนจึงได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ On Demand ทุกรายวิชาโดยสอดคุณธรรมจริยธรรม
ควบคู่กันไป เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนเป็นรูปธรรมมีแนวปฏิบัติในการ
พัฒนาที่ชัดเจน โรงเรียนจึงประสานความขอร่วมมือกับผู้ปกครอง  ในการร่วมกันท ากิจกรรมปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนที่บ้านภายใต้นวัตกรรม “หนึ่งคน หนึ่งวัน หนึ่ง ความดี ท าที่บ้าน” 
เพ่ือให้นักเรียนได้ช่วยเหลืองานบ้าน แบ่งเบาภาระทางครอบครัว ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมที่ นักเรียน
สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ท าเป็นกิจวัตรประจ าวัน 
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วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบและจิต

สาธารณะ ด้วยนวัตกรรม “หนึ่งคน หนึ่งวัน หนึ่งความดี ท าที่บ้าน”  

๒. เพ่ือใช้หลักธรรมบูรณาการกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิตแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ด้านความ

รับผิดชอบ และจิตสาธารณะ และเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวกให้เกิดกับนักเรียน  
 

ขั้นตอนและกระบวนการด าเนินงาน 
การด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธภายใต้นวัตกรรม “หนึ่งคน หนึ่งวัน หนึ่งความดี ท าที่บ้าน” 

โรงเรียนได้น้อมน าศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”มาใช้เป็นหลักการที่เป็นแก่นส าคัญในการ
ด าเนินงานดังนี้ 

๑. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการด าเนินงานกิจกรรม โดยโรงเรียนได้ชี้แจงสร้างความ
เข้าใจในนโยบายหรือวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นครู ผู้ปกครอง
หรือนักเรียนเพ่ือให้การเกิดการยอมรับเข้าใจเห็นประโยชน์และความส าคัญ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมจึงจะ
ท าให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ประสบความส าเร็จ 

๒.  การเข้าถึง สภาพความพร้อม บริบท ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงานกิจกรรมเพ่ือน า
ข้อมูลมาวางแผนในการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพบริบทของ
โรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนเพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันพัฒนานักเรียน 

๓. การพัฒนา จัดท าโครงการ/กิจกรรม โดยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา มาจัดท าแผนการพัฒนา
ภายใต้นวัตกรรม “หนึ่งคน หนึ่งวัน หนึ่งความดี ท าที่บ้าน” น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณา
การในการพัฒนานักเรียนให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อการเข้าถึงกระบวนการเรียนรู้และทักษะของ
นักเรียนทุกคน โดยสามารถปรับรูปแบบและกิจกรรมตามสถานการณ์ ด้วยการขับเคลื่อนภายใต้วงจร
คุณภาพ PDCA โดยได้ด าเนินการดังนี้ 

สัปดาห์ที่ ๑ ประชุมครูวางแผนการด าเนินงานเพื่อปรับรูปแบบวิธีการให้เหมาะสมกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ / ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนการพัฒนา 
รูปแบบและวิธีการระยะเวลา/ ก าหนดช่องทางและวิธีการสื่อสาร/ ก าหนดผู้รับผิดชอบ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และทรัพยากรที่จ าเป็น /แต่งตั้งคณะกรรมด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ /ประชุมวางแผนรายละเอียด
ขั้นตอนในการด าเนินของคณะกรรมแต่ละชุด/ จัดท าเครื่องมือในการประเมินนักเรียน (Google form) /
ส่งหนังสือชี้แจงท าความเข้าใจและขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง / เตรียมความพร้อมประสานงานทุกส่วน
ก่อนทดลองนวัตกรรม “หนึ่งคน หนึ่งวัน หนึ่งความดี ท าที่บ้าน” ไปใช้กับนักเรียน (Plan) 

สัปดาห์ที่ 2 ทดลองใช้นวัตกรรม “หนึ่งคน หนึ่งวัน หนึ่งความดี ท าท่ีบ้าน” กับนักเรียนระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ จ านวน ๓๑ คน ผ่านกลุ่มไลน์ครูประจ าชั้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดขั้นการปฏิบัติ โดย
ในช่วงทดลองใช้นวัตกรรมให้นักเรียนบันทึกคลิปวีดีโอในการด าเนินกิจกรรมของนักเรียนแต่ ละคน 
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(แนะน าตนเอง บอกกิจกรรมความดีที่ท า ความรู้สึกและหลักธรรมที่น าไปใช้) และบันทึกความดีในสมุด
ความดี มีหัวข้อประกอบด้วย วันที่ท ากิจกรรม กิจกรรมที่ท า ความรู้สึกหรือความภาคภูมิใจ หลักธรรมที่
น าไปใช้ (ให้นักเรียนใช้สมุดเรียนเก่าหรือท่ีไม่ใช้ปรับมาเป็นสมุดความดีแทน) (Do) 

สัปดาห์ที่ ๓ ประเมินผลการทดลองใช้นวัตกรรม ปรับรูปแบบวิธีการตามสถานการณ์และ
แก้ปัญหาที่พบเพ่ือการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง ปัญหาที่พบคือนักเรียนไม่สามารถบันทึกคลิปกิจกรรม
ได้ทุกกิจกรรมเนื่องสภาพความพร้อมของเครื่องและอุปกรณ์ และเป็นภาระของนักเรียนกับผู้ปกครอง หรือ
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมแต่ไม่บันทึกให้เป็นปัจจุบัน จึงมอบหมายครูประจ าชั้นในการติดตามให้นักเรียน
บันทึกความดีที่ท าในสมุดความดีทุกวัน หากนักเรียนจะบันทึกความดีในกิจกรรมที่ปฏิบัติบางวันเป็นคลิป
วีดีโอประกอบก็ได้ตามความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครองแต่ละคน (Check/ Action) 

สัปดาห์ที่ ๔-๕ น านวัตกรรม “หนึ่งคน หนึ่งวัน หนึ่งความดี ท าที่บ้าน” ไปใช้กับนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๖ จ านวน ๒๓๑ คน ให้นักเรียนบันทึกในสมุดความดีหรือ
นักเรียนบางคนจะบันทึกเป็นคลิปวีดีโอในการปฏิบัติกิจกรรมก็ได้ตามความพร้อมของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง (Do) 

สัปดาห์ที่ ๖-๘ น านวัตกรรม “หนึ่งคน หนึ่งวัน หนึ่งความดี ท าที่บ้าน” ขยายผลใช้กับนักเรียน
โรงเรียนวัดหนังทุกระดับชั้นเพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้านความ
รับผิดชอบและจิตสาธารณะ ทุกคน ผ่านกลุ่ มไลน์ครูประจ าชั้น แต่จะประเมินเฉพาะนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายเท่านั้นด้วยวุฒิภาวะและศักยภาพของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2 อาจจะสร้างภาระให้กับผู้ปกครองได้ (Do) 

สัปดาห์ที่ ๙ ประเมินผลใช้นวัตกรรม “หนึ่งคน หนึ่งวัน หนึ่งความดี ท าที่บ้าน” วิเคราะห์ผลการ
ใช้นวัตกรรมการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบและจิตสาธารณะของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย (Check) 

สัปดาห์ที่ ๑๐ สรุปผลการด าเนินงานภายใต้นวัตกรรม “หนึ่งคน หนึ่งวัน หนึ่งความดี ท าที่บ้าน”
จัดท ารายงานผล/วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนา ปรับปรุงยกระดับคุณภาพต่อไป (Action) 
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คุณค่าทางด้านส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม และหลักธรรม 
การน านวัตกรรม “หนึ่งคน หนึ่งวัน หนึ่งความดี ท าที่บ้าน” ไปใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรมด้านความรับผิดชอบและการมีจิตสาธารณะที่เกิดกับนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ
ประกอบด้วย   

ไตรสิกขา 
ไตรสิกขา เป็นหลักธรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือในพัฒนาพ้ืนฐานชีวิตของนักเรียนให้ด ารงชีวิตอย่างมี

คุณค่าประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา 
ศีล นักเรียนมีความรับผิดชอบและจิตสาธารณะปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงในการช่วยเหลืองาน

บ้านหรือช่วยผู้ปกครองเพ่ือแบ่งเบาภาระของครอบครัวตามศักยภาพของตนเองที่พึงกระท าได้ 
สมาธิ  นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานบ้านหรือช่วยผู้ปกครองเพ่ือแบ่งเบาภาระของ

ครอบครัวด้วยความตั้งใจในการท างานหรือภารกิจนั้นจนเสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อยด้วยตนเอง 
ปัญญา นักเรียนเรียนรู้และหาวิธีในการท างานหรือภารกิจนั้น ๆ ด้วยเทคนิคและวิธีใหม่ ๆ 

พัฒนาการท างานนั้นให้ส าเร็จได้เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
อิทธิบาท ๔ 
ฉันทะ นักเรียนได้ท างานบ้านหรือช่วยแบ่งเบาภาระจากผู้ปกครองด้วยเต็มใจ พึงพอใจในสิ่งที่ท า

ตามความสามารถของตนเองที่พ่ึงกระท าได้ 
วิริยะ นักเรียนมุ่งมั่นที่จะท างานบ้านหรือช่วยแบ่งเบาภาระจากผู้ปกครอง ซึ่งบางครั้งอาจยาก

หรือเป็นงานใหม่ที่นักเรียนไม่เคยท าแต่นักเรียนก็เพียรพยายามที่จะเรียนรู้และปฏิบัติภาระหน้าที่นั้นๆ จน
ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

จิตตะ นักเรียนเอาใจใส่ในการท างานทุกครั้งที่ได้รับมอบหมายจากผู้ปกครอง มีจิตมุ่งม่ันที่ให้งาน
นั้นส าเร็จเรียบร้อยตามความสามารถของตนเองด้วยดี 

วิมังสา นักเรียนเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในการติดตามภาระหน้าที่ของงานที่ได้รับจากผู้ปกครอง
หรือภาระหน้าที่ของนักเรียนที่ปฏิบัติเป็นประจ าว่าควรปฏิบัติหรือท าในช่วงใดจึงจะเหมาะสมต่อช่วงเวลา
ต่อภาระนั้น ๆ  ให้ดีสุด 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑. นักเรียนได้รับการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ที่เป็นรูปธรรมที่ชัดจน ปฏิบัติงานได้ง่าย 
๒.  ได้รับความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เครือข่าย

ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา จากการประชุมชี้แจงนโยบายพร้อมแนวทางการด าเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธเป็นอย่างดี 

๓. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนในการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
๔. นักเรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 
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จุดเด่นของนวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาด้านส่งเสริมศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรม 
๑. มีกระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจน ปฏิบัติได้ง่ายเกิดการยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ

ขับเคลื่อน 
๒. เกิดความสามัคคีในการด าเนินกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างภายในครอบครัว โรงเรียน ครูและ

ผู้บริหารที่ร่วมมือกันในการด าเนินกิจกรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙  

๓. เป็นกระบวนที่สามารถน ามาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามสภาพ บริบท และ
ความพร้อมตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

๔. ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการ 
วางแผนและด าเนินงานภายใต้นวัตกรรม “หนึ่งคน หนึ่งวัน หนึ่งความดี ท าที่บ้าน” 

๕. นวัตกรรมสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี ท าให้
นักเรียนได้เข้าใจและค้นพบตนเองตามหลักไตรสิกขาและอิทธิบาท ๔ ได้มากข้ึน 
 

ประเด็นที่ต้องการให้ สมศ. ประเมินและติดตามตรวจสอบ 
 โรงเรียนวัดหนังต้องการให้สมศ. ประเมินและติดตามตรวจสอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ        
การส่งเสริมคุณลักษณะและทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่  ๒๑  (๓R๘C)  เนื่องจากโรงเรียนมีการเขียนแผน
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่  ๒๑  (๓R๘C)  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมทั้งมี
การด าเนินกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมคุณลักษณะและทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี  ๒๑  (๓R๘C)  อย่าง
รอบด้าน  ท าให้โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัลเป็นโรงเรียนที่มีผลงานนวัตกรรมการเรียน Active 
Learning ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามทักษะการเรียนรู้ ๓R๘C 
ประสบความส าเร็จเป็นแบบอย่างได้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 

 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ (จ านวน ๓๕  คน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ ๒  (จ านวน ๓๙  คน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา

t94.29 t91.43 t91.43 t94.29

t5.71 t8.57 t8.57 t5.71
0 0 0 0

ดี พอใช้ ปรับปรุง

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา

t100 t100 t100
t92.68

0 0 0
t7.32

0 0 0 0

ดี พอใช้ ปรับปรุง



๘๐ 

 

 
ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ ๓  (จ านวน ๔๑  คน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น 

 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (จ านวนนักเรยีน  ๓๒๓ คน) 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๔   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖

t100

t82.14
t74.47

t100 t100 t98.25

0

t17.86
t25.53

0 0
t1.75

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา

t100 t100 t100
t92.68

0 0 0
t7.32

0 0 0 0

ดี พอใช้ ปรับปรุง



๘๑ 

 

 
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  (จ านวนนักเรียน  ๓๒๓ คน) 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  (จ านวนนักเรียน  ๓๒๓ คน) 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖

t24.00

t39.29

t29.79

t79.25

t53.33
t49.12

t76.00

t60.71
t70.21

t20.75

t46.47

t50.88

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

๑. ด้านความสามารถในการสื่อสาร

๒. ด้านความสามารถในการคิด

๓. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา

๔. ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

๕. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

t54.49

t48.61

t52.01

t58.20

t57.59

t45.51

t50.77

t47.68

t41.80

t42.41

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม



๘๒ 

 

 
 

 

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (จ านวนนักเรียน  ๓๒๓ คน) 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖

t100 t100 t100 t100 t100 t100

0 0 0 0 0
0



๘๓ 

 

 

ตอนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนา 
 

๑. จุดเด่น 
 การศึกษาปฐมวัย 
 ๑. เด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน  ได้แก่  ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์-จิตใจ  
ด้านสังคม  และด้านสติปัญญา  กล้าแสดงออก  มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
 ๒. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ครูและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา การจัดการศึกษาท าให้สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 ๓. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน  
โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของเด็ก 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๑. ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  มีความกตัญญูกตเวที  รู้จัก
การปฏิบัติตนตามหลักธรรมค าสั่งสอนทางพุทธศาสนา  สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนวัดหนัง  คือ    
สุวิชฺชา จริยสมฺปันโน  เรียนหนังสือให้เก่งและประพฤติตนให้เป็นเด็กน่ารัก  ท าให้ผู้เรียนมีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
  ๒.  ผู้เรียนมีสุขภาพกายแข็งแรง  มีจิตใจที่เข้มแข็ง   มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์  รู้จักปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงจากอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งปวง 
  ๓.  ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ  มีความมุ่งมั่นในการท างาน  ใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม  และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  เปิดโอกาสให้ครู  ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการ
สถานศึกษา  เครือข่ายผู้ปกครอง  ผู้ปกครอง  และชุมชน  มีส่วนร่วมในการจัดการพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน  โรงเรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านอาคารสถานที่  สื่อ/เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอน     มีผลงานเชิงประจักษ์  เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง  ชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ท าให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ  ได้แก่   
    -  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   -  รางวัลเกียรติบัตร “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ปีที่ ๗ ติดต่อกัน 
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
   -  รางวัลเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียนระดับชาติ  (NT)         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๒  จากส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 



๘๔ 

 

   -  โล่รางวัล ที่ได้รับขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาส่งผลให้ สานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มคุณภาพ “ระดับดีมาก” ในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
   - รางวัลเกียรติบัตร ได้พัฒนานวัตกรรมและมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  -  รางวัล ระดับดีเด่น อันดับ ๒ ระดับโรงเรียนประถมศึกษา โครงการสถานศึกษาสีขาว     
ปลอดยาเสพติดอบายมุข  ปีการศึกษา ๒๕๖๓   จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
  - รางวัลชมเชย โรงเรียนที่มีรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ
เป็นแบบอย่างได ้ประจ าปี ๒๕๖๔ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  -  โล่รางวัลและเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่มีผลงานนวัตกรรมการเรียน Active Learning 
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามทักษะการเรียนรู้ ๓R๘C ประสบ
ความส าเร็จเป็นแบบอย่างได้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
  -  รางวัลเกียรติบัตร รางวัลระดับดีเยี่ยม รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดนวัตกรรม 
การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม) ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  ๕. ครูมีความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมี
คุณภาพตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
๒. จุดที่ควรพัฒนา 
 การศึกษาปฐมวัย 
 ๑. เด็กบางส่วนมีพฤติกรรมไปในทางมีสมาธิสั้น  ไม่ค่อยอยู่นิ่ง 
 ๒. โรงเรียนควรจัดหาครูผู้สอนเอกปฐมวัยให้เพียงพอกับจ านวนห้องเรียน 
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านการอ่าน  การเขียน  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) ท าให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
เต็มที่  ท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านการอ่าน การเขียน ไม่ต่อเนื่องและไม่เต็มศักยภาพ  ส่งผลให้
ผู้เรียนบางส่วนมีปัญหาด้านการอ่าน  การเขียน  โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น   
  



๘๕ 

 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 การศึกษาปฐมวัย 
 ๑. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีสมาธิในแต่ละวันก่อนเรียน  หรือตามความเหมาะสม 
 ๒. จัดอัตราก าลังครูผู้สอนเอกปฐมวัยให้เพียงพอกับจ านวนห้องเรียน   
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านการอ่านการเขียน  ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
กิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการด าเนินกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมทักษะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑    
๔. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 โรงเรียนมีการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้
ผู้ปกครอง  ชุมชน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ  ดังนี้ 
 ๑. เว็บไซต์ของโรงเรียน  คือ  www.watnangschool.ac.th  
 ๒. เฟชบุ๊คของโรงเรียน  คือ  https://web.facebook.com/โรงเรียนวัดหนัง-สพป.กทม. 
 ๓. จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. 
 ๔. Application Line กลุ่มห้องเรียน 
 ๕. การประชุมคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๖. การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
 ๗. การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 ๘. การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ตามบริเวณต่างๆ ของโรงเรียน   
๕. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
  ๑.  การจัดอัตราก าลังครูให้สอนตรงตามเอกท่ีจบ  เพื่อให้ครูได้จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา  และการขออัตราก าลังครูในวิชาที่ขาดแคลน  ได้แก่  ภาษาอังกฤษ  อนุบาล  
ภาษาจีน  และการศึกษาพิเศษ 
  ๒.  ขอรับการสนับสนุนค่าไฟฟ้า  และค่าสาธารณูปโภค  เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับประมาณ  
๕๐%  จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว  ท าให้โรงเรียนมีงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนไม่
เพียงพอ 
  ๓. งานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  โรงเรียนต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเอ้ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  รวมทั้งการจัดบรรยากาศให้เหมาะสมต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งภายในห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  และบริเวณโดยรอบของโรงเรียน   
 

 



๘๖ 

 

 

ส่วนที่  ๔  ภาคผนวก 
 

  ภาคผนวก  ก  หลักฐาน ข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมส าคัญ ที่แสดงเกียรติยศ 

  ภาคผนวก  ข  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

                        ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของสถานศึกษา 

  ภาคผนวก  ค  บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการ 

                        สถานศึกษาและรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

  ภาคผนวก  ง  มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
หลักฐาน ข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมส าคัญ ท่ีแสดงเกียรติยศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๘ 

 

 
 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่เกียรติยศ 

แก่โรงเรียนวัดหนัง  ให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
พระราชทาน ณ วันที่  ๑๓  เดือนกุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 

จัดโดยมหาวิทยาลัยจุฬาลกรณราชวิทยาลัยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
 



๘๙ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำงวัลเกียรติบัตร “สถำนศึกษำปลอดภัย” ประจ ำปี พ.ศ.2564 ปีที่ 7 ติดต่อกัน  
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำงวัลเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติ (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  
ปีกำรศึกษำ 2563 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจำกปีกำรศึกษำ 2562 



๙๐ 

 

 
โล่รำงวัล ที่ได้รับขับเคลื่อนและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำส่งผลให้  

สำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร อยู่ในกลุ่มคุณภำพ “ระดับดีมำก”  
ในกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกียรติบัตร ได้พัฒนำนวัตกรรมและมีวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล
ในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรร่ำ 2019 (COVID-19) 



๙๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โล่รำงวัล ระดับดีเด่น อันดับ 2 ระดับโรงเรียนประถมศึกษำ โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดอบำยมุข 
ปีกำรศึกษำ 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำงวัลชมเชย โรงเรียนที่มีรูปแบบกำรนิเทศภำยในของสถำนศึกษำที่ประสบผลส ำเร็จเป็นแบบอย่ำงได้  
ประจ ำปี 2564 



๙๒ 

 

 
โล่รำงวัล เป็นโรงเรียนที่มีผลงำนนวัตกรรมกำรเรียน Active Learning ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ

และทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตำมทักษะกำรเรียนรู้ 3R8C ประสบควำมส ำเร็จเป็นแบบอย่ำงได้ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่มีกำรส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ตำมทักษะกำรเรียนรู้ 3R8C และมีผลงำนนวัตกรรมกำรเรียนรู้ Active Learning  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 



๙๓ 

 

 
 

รำงวัลเกียรติบัตร รำงวัลระดับดีเยี่ยม รองชนะเลิศอันดับ 2 กำรประกวดนวัตกรรม กำรใช้หลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำ (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) ภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล 

ในสถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ระดับสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมเพ่ิมเติม 



๙๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๕ 

 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนวัดหนัง 
ที่     ๑๔   /๒๕๖๕ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

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

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๕๒ แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๘ ก าหนดให้สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีเสนอ ต่อ
หน่วยงาน   ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
    ๑. นางขนบภรณ์  แก้วคงคา ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสาวสุวรรณา  อ่อนแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ  
    ๓. นางสาวธาดาทิพย์   รักทอง  ครู คศ.๒ (หัวหน้างานบุคคล) กรรมการ 
    ๔. นางสาวทิพวรรณ    หลุ่งตี้     ครู คศ.๑ (หัวหน้างานงบประมาณ กรรมการ 
    ๕. นายวสิษฐ์   น้อยอุดม ครู คศ.๑ (หัวหน้างานทั่วไป) กรรมการ 
    ๖. นางสาวสารภี    ชูนุกูลพงษ์ ครู คศ.๓ (หัวหน้างานวิชาการ) กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
 ๒. ให้ความสะดวก และให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ   
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
    มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
       ๑. นางสาวอังศนา  เหล็กสูงเนิน  ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 
       ๒. นางสาวนพรัตน์  อุดมสุข   ครู คศ.๒  กรรมการ 
       ๓. นางสาวดุษณี  เนตรทิพย์  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 

/หน้าที่ ๑... 



๙๖ 

 

 

หน้าที ่ ๑.  เก็บรวบรวมหลักฐาน/เอกสาร/ร่องรอยตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ดังนี้  
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  
๑.๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย

ของตนเองได้ 
นางสาวนพรัตน์  อุดมสุข 

๑.๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ นางสาวนพรัตน์  อุดมสุข 
๑.๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม นางสาวนพรัตน์  อุดมสุข 
๑.๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสิติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา

ความรู้ได้ 
นางสาวนพรัตน์  อุดมสุข 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบท 

ของท้องถิ่น 
นางสาวดุษณี  เนตรทิพย์  

๒.๒ โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน นางสาวดุษณี  เนตรทิพย์ 

๒.๓ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ นางสาวดุษณี  เนตรทิพย์ 

๒.๔ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ นางสาวดุษณี  เนตรทิพย์ 

๒.๕ โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน 
การจัดประสบการณ์ 

นางสาวดุษณี  เนตรทิพย์ 

๒.๖ โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม นางสาวดุษณี  เนตรทิพย์ 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
๓.๑ ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 

เต็มศักยภาพ 
นางสาวอังศนา  เหล็กสูงเนิน 

๓.๒ ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข นางสาวอังศนา  เหล็กสูงเนิน 

๓.๓ ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย นางสาวอังศนา  เหล็กสูงเนิน 

๓.๔ ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็ก 
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

นางสาวอังศนา  เหล็กสูงเนิน 

 

/๒.  วิเคราะห์ผล … 
 



๙๗ 

 

๒.  วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๓.  เขียนรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานที่รับผิดชอบ ส่งกรรมการจัดท ารายงานคุณภาพ 
     การศึกษา  ภายในวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
๔.  จัดท าเอกสาร/หลักฐาน/ข้อมูลและสารสนเทศประกอบมาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย 

               เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๕.  หน้าที่อื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

   

    มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
๑.  นางสาวสารภ ี  ชูนุกูลพงษ์  ครู คศ.๓  ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง   ครู คศ.๒  รองประธานกรรมการ 
๓.  นางบุญยิ่ง    พรมจารีย์  ครู คศ.๒  กรรมการ 
๔.  นางนันทพร   แก้วกัญญาติ  ครู คศ.๒  กรรมการ 
๕.  นางขวัญตา    กาญจนปัญญาคม ครู คศ.๑  กรรมการ 
๖.  ว่าที่ร.ต.หญิงแพรวนภา  บุญรอดคุ้ม  ครู คศ.๑  กรรมการ 
๗.  นางสาวรินทร์นภา  ตลาดเงิน  ครู คศ.๑  กรรมการ 
๘.  นางสาวอรณิชา   นันทพฤทธิ์  ครู คศ.๑  กรรมการ 
๙.  นางสาวทิพวรรณ   หลุ่งตี้   ครู คศ.๑  กรรมการ 
๑๐.นางสาวอริยา   วัฒนก้านตง  ครู คศ.๑  กรรมการ 
๑๑.นางสาววัลภา  จ านงค์ไว   ครู คศ.๑  กรรมการ 
๑๒.นายวสิษฐ์    น้อยอุดม  ครู คศ.๑  กรรมการ 
๑๓.นายอนุชิต    แว่นจันลา  ครู คศ.๑  กรรมการ 
๑๕.นางสาวกาญจนา  พลค า   ครู คศ.๑  กรรมการ 
๑๖.นายกฤษฎา   วัฒนศิลป์  ครู คศ.๑  กรรมการ 
๑๗.นางสาวมนพร เอ่ียมสอาด   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๘.นางสาวนิดารัตน์ สมธรรม   ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
๑๙.นางสาวสุวนันท์ สุทธิสา   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๒๐.นายอธิธนทัศน์   อาจะ   พนักงานราชการ  กรรมการ 
๒๑.นายณัฐชนนท์   มานะกิจ   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๒๒.นางสาวกมลดา   น้อยพลี   ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 
๒๓.นายกวีคม    รัตนบุรม  ครู คศ.๑  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

/หน้าที่ ๑... 



๙๘ 

 

หน้าที่  ๑.  เก็บรวบรวมหลักฐาน/เอกสาร/ร่องรอยตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ดังนี้  

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

 ๑) นักเรียนความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  นางสาวอริยา  วัฒนก้านตง 
นางสาวนิดารัตน์  สมธรรม 

 
 

๒) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย 
          แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

นางสาวกาญจนา  พลค า 
นางสาวมนพร  เอี่ยมสอาด 

 ๓) นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้ 
 ๔) นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวอรณิชา  นันทพฤทธิ์ 
 ๕) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ์ 
 ๖) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติท่ีดตี่องานอาชีพ นางบุญยิ่ง  พรมจารีย์ 
๑.๒ ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

  ๑) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด นางสาวธาดาทิพย์  รักทอง 
  ๒) นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   นางขวัญตา  กาญจนปัญญาคม 

นายกฤษฎา  วัฒนศิลป์ 
  ๓) นักเรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ว่าที่ร.ต.หญิงแพรวนภา  บญุรอดคุ้ม 

นางสาววัลภา  จ านงค์ไว 
  ๔) นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม นายอนุชิต  แว่นจันลา 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

๒.๑ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน นายกวีคม  รัตนบุรม 
๒.๒ โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา นายกวีคม  รัตนบุรม 
๒.๓ 

 
โรงเรียนมีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

นางสาวกมลดา  น้อยพลี 

๒.๔ โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ นางสาวรินทร์นภา  ตลาดเงิน 
๒.๕ 

 
โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

นายวสิษฐ์  น้อยอุดม 

๒.๖ 
 

โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ 

นายอธิธนทัศน์  อาจะ 

  
 

 



๙๙ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  ๓.๑ 

 
ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์   
โดยการปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ์ 

     ๓.๒ 
 

ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย   
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

นายณัฐชนนท์  มานะกิจ 

  ๓.๓ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก นางนันทพร  แก้วกัญญาติ 
  ๓.๔ ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน นางสาวกาญจนา  พลค า 
  ๓.๕ 

 
ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 

นางสาวกมลดา  น้อยพลี 

 
 
 

๒.  วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
               เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๓.  เขียนรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานที่รับผิดชอบส่งกรรมการจัดท ารายงานคุณภาพ    
     การศึกษา  ภายในวันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
๔.  จัดท าเอกสาร/หลักฐาน/ข้อมูลและสารสนเทศประกอบมาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย 

               เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการประกันคุณภาพภายในชองสถานศึกษา 
๔.  หน้าที่อื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

๓. คณะกรรมการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษา 
     ๑. นางสาวสารภี   ชูนุกูลพงษ์  ครู คศ.๓  ประธานกรรมการ 
     ๒. นางสาวธาดาทิพย์   รักทอง   ครู คศ.๒  กรรมการ 
     ๓. นางสาวดุษณี  เนตรทิพย์  ครู คศ.๑  กรรมการ 
    ๔. นางสาวรินทร์นภา   ตลาดเงิน  ครู คศ.๑  กรรมการ 
    ๕. นางสาวอรณิชา นันทพฤทธิ์  ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๖. นายกวีคม    รัตนบุรม  ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๗. นางสาวอังศนา เหล็กสูงเนิน  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  ๘. นางสาวกมลดา   น้อยพลี   ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
     ๙. นางสาวกาญจนา พลค า   ครู คศ.๑  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
 

/หน้าที่ ....  



๑๐๐ 

 

หน้าที ่ ๑. รวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูล  แล้วจัดท าเป็นรูปเล่ม 
 ๒. จัดท ารายงานประจ าปีน าเสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
              ภายในเดือนเมษายาน  พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ๓.  หน้าที่อื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

      สั่ง ณ วันที่   ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

                           
 

                          (นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 
                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 
บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาและรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 

 

การให้ความเห็นชอบ 
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

ของโรงเรียนวัดหนัง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

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

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดหนัง  ครั้งที่  ๑ / ๒๕๖๕ 
เมื่อวันที่ ๑  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานพัฒนาคุณภาพประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๖๔ ของโรงเรียนวัดหนังแล้ว 
 

  เห็นชอบในการรายงานคุณภาพประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ใช้รายงานต่อหน่วยงาน        
ต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 
 
 
 
 
     ลงชื่อ 
       (นายนันทพล  เสริมพล) 
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดหนัง 
 
 
 
 
 
     ลงชื่อ 
                (นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
 
 
 
 
 

 



๑๐๓ 

 

รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหนัง 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑ นายนันทพล  เสริมพล ประธานกรรมการ 0814905338 
๒ นางจรัสศรี  ชินวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 0813411897 
๓ พันเอกณัฏฐพล  ดิษยบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ 0918989399 
๔ นายเยียรยง  ศานติธรรม   ผู้ทรงคุณวุฒิ 0814834405 
๕ นายพรเทพ  ภู่สุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ 0627926397 
๖ นายวิชช์สิริ  แซ่ตั้ง   ผู้ทรงคุณวุฒิ 0906269978 
๗ นายมานิจ  เจริญสิรกุลชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 0894416563 
๘ นายเสมา  ฟุ้งฟู ผู้แทนผู้ปกครอง 0858421241 
๙ นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ์ ผู้แทนครู 0943521594 

๑๐ นายยอดธรรม  ดิษยบุตร ผู้แทนศิษย์เก่า 0844224433 
๑๑ นายกฤษณพงศ์  ดวงจันทร์ ผู้แทนองค์กรชุมชน 0906352037 
๑๒ นางสาวศิริกานต์  คุสินธ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0898154850 
๑๓ พระมหาเสน่ห์  กิตติธโร ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 0860259067 
๑๔ พระมหาสฤษดิ์  สุทธิจิตโต ผู้แทนองค์กรศาสนา 0860652862 
๑๕ นางขนบภรณ์ แก้วคงคา กรรมการและเลขานุการ 0815835994 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



๑๐๔ 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ภาคผนวก  ง 
มำตรฐำนกำรศกึษำของสถำนศึกษำและคำ่เปำ้หมำยควำมส ำเรจ็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๕ 

 

 
มาตรฐานและการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย   

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับดีเลิศ 
๑.๑ เด็กมีพัฒนาการดา้นร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได ้ ร้อยละ  ๘๐  ได้ระดับดีขึน้ไป 
๑.๒ เด็กมีพัฒนาการดา้นอารมณ์ จติใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ  ๘๐  ได้ระดับดีขึน้ไป 
๑.๓ เด็กมีพัฒนาการดา้นสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดขีองสังคม ร้อยละ  ๘๐  ได้ระดับดีขึน้ไป 
๑.๔ เด็กมีพัฒนาการดา้นสิติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูไ้ด้ ร้อยละ ๘๐  ได้ระดับดีขึน้ไป 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
๒.๑ โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดับดีเลิศ 

๒.๒ โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๓ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญดา้นการจัดประสบการณ์ ระดับดีเลิศ 

๒.๔ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ระดับยอดเยี่ยม 
๒.๕ โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ ์
ระดับดีเลิศ 

๒.๖ โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 
๓.๑ ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกดา้นอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ระดับดีเลิศ 

๓.๒ ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เลน่และปฏิบัติอยา่งมีความสุข ระดับดีเลิศ 

๓.๓ ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ระดับดีเลิศ 

๓.๔ ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ระดับดีเลิศ 

 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

 การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ก าหนดเป็นระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการประเมิน ดังนี้ 
     ระดับ  ๕ ยอดเยี่ยม 

  ระดับ ๔ ดีเลิศ 
  ระดับ ๓ ดี 
  ระดับ ๒ ปานกลาง 
  ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา 



๑๐๖ 

 

  
มาตรฐานและการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
............................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเดน็

การพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 

 
๑) นักเรียนความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ร้อยละ  ๘๐ 

มีผลการประเมินระดับดีขึน้ไป 
 

 
๒) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย 

          แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
ร้อยละ  ๘๐ 

มีผลการประเมินระดับขึ้นไป 
 ๓) นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ  ๘๐ 

มีผลการประเมินระดับขึ้นไป 
 ๔) นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ  ๘๐ 

มีผลการประเมินระดับดีขึน้ไป 
 ๕) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ  ๘๐ 

มีผลการเรียนระดับดีข้ึนไป 
 ๖) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพืน้ฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชพี ร้อยละ  ๘๐ 

มีผลการประเมินระดับขึ้นไป 
๑.๒ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน  

 ๑) นักเรียนมีคุณลักษณะและคา่นิยมที่ดตีามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด ร้อยละ  ๘๐ 
มีผลการประเมินระดับดีขึน้ไป 

 ๒) นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย   ร้อยละ  ๘๐ 
มีผลการประเมินระดับดีขึน้ไป 

 ๓) นักเรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ  ๘๐ 
มีผลการประเมินระดับดีขึน้ไป 

 ๔) นักเรียนมีสุขภาวะทางรา่งกายและจิตสังคม ร้อยละ  ๘๐ 
มีผลการประเมินระดับดีขึน้ไป 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ ระดับดีเยี่ยม 
๒.๑ โรงเรียนมีเป้าหมายวสิัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับดีเลิศ 
๒.๒ โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 



๑๐๗ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเดน็

การพิจารณา 
๒.๓ 

 
โรงเรียนมีการด าเนนิงานพัฒนาวิชาการที่เนน้คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทกุกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดีเลิศ 

๒.๔ โรงเรียนส่งเสริมและพฒันาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ระดับดีเลิศ 
๒.๕ 

 
โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ   
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๖ 
 

โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู ้

ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเยี่ยม 
  ๓.๑ 

 
ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์   
โดยการปฏิบตัิจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ระดับดีเลิศ 

     ๓.๒ 
 

ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย   
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ระดับดีเลิศ 

  ๓.๓ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับยอดเยี่ยม 
  ๓.๔ 

 
ครูมีการตรวจสอบและประเมนิผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา 
ผู้เรียน 

ระดับดีเลิศ 

  ๓.๕ 
 

ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ  
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ระดับดีเลิศ 

 
 
 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐานมีการก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
     ระดับ  ๕ ยอดเยี่ยม 

  ระดับ ๔ ดีเลิศ 
  ระดับ ๓ ดี 
  ระดับ ๒ ปานกลาง 
  ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา 
 
 
 
 



๑๐๘ 

 

 
 
 
 
 


