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ค าน า 

  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสะท้อน
ผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพภายในระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๓ มาตรฐาน  ผล
การวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา  และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกต่อไป 

  

โรงเรียนวัดแพรกษา 
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ส่วนที่ ๑ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
๑.๑ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียนวัดแพรกษา  ตั้งอยู่เลขท่ี  -  หมู่ที่  ๓ ต าบลแพรกษา   อ าเภอเมือง สมุทรปราการ   
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๘๐   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 
โทรศัพท์ ๐๒ -๓๘๒๖๙๔๗โทรสาร  ๐๒ -๓๘๒๖๙๔๘    E-mail : 
watprakasa_school@hotmail.comWebsite : http://school.obec.go.th/wpaksaเปิดสอนระดับชั้น  
อนุบาล ๑ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓เนื้อท่ี  ๔ ไร่ ๑ งาน ๗๕ ตารางวา  มีเขตพ้ืนที่บริการ ๕  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
หมู่ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๗ 

ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อนายธนาภณ  กลยนีย์    โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๐๔-๔๔๗๐ 
e-mail:tanaponpsi@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม .สาขาการบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งที่
โรงเรียนวัดแพรกษา  ตั้งแต่วันที่ ๑๓ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๕ ปี ๓เดือน 
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนวัดแพรกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑       
จังหวัดสมุทรปราการ  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓  ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน 
๒๔๗๖  โดยเริ่มใช้ศาลาการเปรียญวัดแพรกษาเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน  ต่อมามีการปรับปรุงและ
ขยายอาคารเรียน  ดังนี้ 

 ปี พ.ศ.  ๒๕๐๕  ได้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ขึ้น ๑ หลัง  จ านวน ๔ ห้องเรียน  โดยใช้เงินบริจาค
จ านวน  ๓๓,๕๐๐ บาท  และงบประมาณจากทางราชการ  ๔๓,๐๐๐  บาท  โดยสร้างขึ้นในที่ดินของวัด
แพรกษา  เริ่มแรกใช้เนื้อท่ีจ านวน  ๒  ไร่ 

 ปี พ.ศ. ๒๕๐๘   จ านวนนักเรียนเพิ่มข้ึนสถานที่ไม่เพียงพอกับผู้เรียน เจ้าอาวาสและประชาชนจึงได้
ร่วมกันจัดหาทุนสร้างต่อเติมอาคารหลังเดิมเพิ่มขึ้นอีก ๔ ห้องเรียน  โดยต่อมุขออกไปทั้งสองข้าง  

     ปี พ.ศ. ๒๕๑๑   ได้รับงบประมาณจากทางราชการเป็นจ านวน  ๘๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือก่อสร้าง
อาคารเรียนหลังใหม่ ๑ หลัง (ปัจจุบันได้รื้อถอนสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. ๒/๒๘ แล้ว)  และได้รับ
งบประมาณภาษีบ ารุงท้องที่ เจาะน้ าบาดาลในบริเวณโรงเรียน ๑ ที ่

     ปี พ.ศ. ๒๕๑๒   เปิดการสอนนักเรียนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๗)  สร้างอาคารโรง
อาหาร  ๘ x๒๐ เมตร  จ านวน ๑ หลัง  โดย นายสนม  อ่ิมสมุทร  ครูใหญ่ในขณะนั้น  ได้สละทรัพย์ส่วนตัว 
จ านวน  ๕,๐๐๐  บาท และบริษัทสังกะสีไทยมอบสังกะสีให้มุงหลังคาทั้งหมด 

ปีพ.ศ. ๒๕๑๕   ได้รับงบประมาณจากกรมการปกครอง  สร้างอาคารเรียนแบบ ป.๐๑๗จ านวน ๕
ห้องเรียน 

http://school.obec.go.th/wpaksa
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ปี พ.ศ. ๒๕๑๘  ได้งบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย  กั้นห้องเรียนชั้นล่าง  ๓  ห้องเรียน เป็นเงิน  
๔๕,๐๐๐  บาท  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นเงิน  ๓๓,๕๐๐  บาท  กั้นห้องเรียนชั้น
ล่างอีก  ๒  ห้องเรียน  ครบตามรูปแบบรวมชั้นบนและชั้นล่างเป็น  ๑๐  ห้องเรียน 

ปี พ.ศ. ๒๕๑๙   ได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทย พปข.  จ านวน  ๒๒,๕๐๐  บาท  ทาสี
อาคารเรียนหลังที่ ๓ แบบ ป.๐๑๗  ชั้นล่างและได้รับงบประมาณจากสภาต าบล จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท  ท า
ผนังกันสาดอาคาร อาคารเรียนหลังที่ ๓ ด้านบันได 

  ปี พ.ศ. ๒๕๒๐  ได้รับงบประมาณเหลือจ่ายจากกรมการปกครองสร้างอาคารแบบ ๐๐๔จ านวน ๓ 
ห้องเรียน  เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (ได้ท าการรื้อถอนอาคารโรงอาหารเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน) สร้าง
บ้านพักครู จ านวน ๑ หลัง  โดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท 

   ปี พ.ศ. ๒๕๒๒  สร้างอาคารใหม่  โดยได้รับเงินงบประมาณจากสภาต าบลในการสร้างส้วม จ านวน 
๕ ที่นั่ง และย้ายส้วมเดิมไปสร้างยังที่ใหม่อีก ๘ ที่นั่ง รวม ๑๓ ที่นั่ง 

             ปี พ.ศ. ๒๕๒๓   ซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงหลังคาโรงอาหารจากสังกะสีเป็นหลังคากระเบื้องโดย
งบประมาณสภาต าบลเป็นเงิน  ๔๐,๐๐๐ บาท  สร้างถนนคอนกรีตหน้าโรงเรียน เป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐ บาท 

ปี  พ.ศ. ๒๕๒๔  ถมดินปรับพ้ืนที่สนามโรงเรียนใช้งบประมาณสภาต าบล เป็นจ านวนเงิน  ๑๐,๐๐๐ 
บาท  และซ่อมแซมอาคารเรียนหลังที่ ๒ โดยงบสภาต าบล  ๑๐,๐๐๐ บาท 

ปี พ.ศ. ๒๕๒๕  สร้างเสาธงใหม่  โดยเงินบริจาคในงานชุมนุมศิษย์เก่า เป็นเงิน   ๒๒,๑๒๐ บาท 

ปี พ.ศ. ๒๕๒๗   ได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ  สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๖/๒๖  เป็นเงิน  ๒๗๙,๐๐๐  บาท  งบประมาณ ส.ส.  ซ่อมอาคารเรียนหลังที่ ๒  
เป็นเงิน  ๔๐,๐๐๐  บาท 

 ปี พ.ศ. ๒๕๒๘  ได้รับงบประมาณจาก ส.ส.  สร้างถนนฝังท่อหน้าโรงเรียน เป็นเงิน  ๔๐,๐๐๐  บาท 

 ปี พ.ศ. ๒๕๓๐   คณะกรรมการศึกษาร่วมกับทางโรงเรียนจัดหาเงินสร้างหอพระพุทธรูปประจ า
โรงเรียน  เป็นเงิน  ๓๗,๐๐๐  บาท 

 ปี พ.ศ. ๒๕๓๔   ได้รับงบประมาณจาก สปช.  สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๒/๒๘  ขนาด ๓ ชั้น  
จ านวน ๙  ห้องเรียน เป็นเงิน  ๓,๐๘๐,๐๐๐  บาท 

 ปี พ.ศ. ๒๕๓๕   กระทรวงศึกษาธิการมีค าสั่ง สปช.๕๕๓/๒๕๓๕  สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๓๕  ให้โรงเรียนวัดแพรกษาเปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษา  โรงเรียนสามารถรับนักเรียนได้ ๘๐ คน 
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 ปี พ.ศ. ๒๕๓๖   คณะครูและกรรมการศึกษา  ได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือหาเงินรายได้น ามา
ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเป็นเงิน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  และในปีนี้ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ ๖๐๒/
๒๖  จ านวน ๑๐ ที่นั่ง  เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

 ปี พ.ศ. ๒๕๓๗  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ ๖๐๑/๒๖  จ านวน ๔ ที่นั่ง 

 ปี พ.ศ. ๒๕๔๐  คณะกรรมการโรงเรียนและผู้ปกครองร่วมกันพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน 

๑) จัดสร้างรั้วและประตูโรงเรียน จ านวนเงิน  ๑๗๐,๐๐๐  บาท 
๒) จัดท าป้ายชื่อโรงเรียน จ านวนเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
๓) จัดปูกระเบื้องห้องเรียนอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ ๑ รวม ๕ ห้องเรียน  เป็นจ านวน

เงิน  ๕๒,๐๐๐  บาท 
๔) ปูกระเบื้องและทาสีอาคารอเนกประสงค์  คิดเป็นเงิน  ๑๔๘,๖๗๒  บาท 
๕) ก านันชั้น  กล่อมพิรุณ  ประธานกรรมการโรงเรียน  บริจาคพัดลมเพดานติดตั้งท่ีอาคาร

อเนกประสงค์  จ านวน  ๑๖  ตัว 
๖) คุณชาญ  อยู่คง และคุณสมพงษ์  กิจสกุล  จัดสร้างสระบัวหน้าอาคารเรียนหลังที่ ๒  

เป็นเงิน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
ปี พ.ศ. ๒๕๔๑  ได้รับงบประมาณติดตั้งประปาโรงเรียน เป็นเงิน  ๖๓,๐๒๐  บาท  โดยบริษัทไทย 

แลนด์โพสต์-มิกซ์ดิสตริบิวชั่น จ ากัด  ได้ติดตั้งเครื่องกรองน้ าประปาและถังน้ าเย็น ขนาด ๗ ก๊อก  ให้นักเรียน
ได้ดื่มน้ าสะอาด  เป็นเงิน  ๕๘,๓๐๐  บาทและคณะกรรมการสุขาภิบาลแพรกษา  โดยการน าของคุณยงยุทธ  
สุวรรณบุตร  บริจาคโต๊ะและเก้าอ้ีนักเรียน จ านวน  ๓๓  ชุด เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐  บาท 
 ปี พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้รับเงินงบประมาณจากสปช.  สร้างอาคารเรียนแบบสปช.๒/๒๘ (ปรับปรุง)  ขนาด 
๔ ชั้น  ชั้นล่างใต้ถุนโล่ง จ านวน ๙ ห้องเรียน  เป็นเงิน  ๔,๓๑๘,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพัน
บาท) 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๓  ได้ปรับปรุงโรงเรียน ดังนี้ 
โรงเรียนได้รับงบประมาณ จ านวน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  จากเทศบาลต าบลแพรกษา พัฒนาและปรับปรุง
โรงเรียนปรับปรุงห้องสมุดห้องดนตรีห้องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการทางภาษาคณะกรรมการโรงเรียนร่วมกัน
จัดหางบประมาณจากภาคเอกชน  พัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนเพิ่มเติมปูกระเบื้องห้องเรียน อาคารแบบ 
สปช. ๒/๒๘  (ปรับปรุง) จ านวน  ๑๗๕,๐๐๐  บาทปรับปรุงและต่อเติมโรงอาหารพร้อมปูกระเบื้อง  จ านวน  
๙๐,๐๐๐  บาท 

- ปรับปรุงส้วม และทางเท้าประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
- จัดสร้างโครงหลังคาสนามกีฬา พร้อมที่จอดรถ ประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
- ปูกระเบื้อง อาคารแบบ สปช.๒/๒๘  ชั้นล่าง ประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 
- ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลชั่วคราว โดยคุณยงยุทธ  สุวรรณบุตร              

นายกเทศมนตรีต าบลแพรกษา 
ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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๑. โรงเรียนได้รับงบประมาณ จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  จากเทศบาลต าบลแพรกษา  
พัฒนาและปรับปรุงโรงเรียน ดังนี้ 
- สร้างโรงฝึกงานจ านวน  ๓  ห้องเรียน  เป็นจ านวนเงิน  ๗๐๐,๐๐๐  บาท 
- เพ่ิมประสิทธิภาพงานสารสนเทศ  เป็นจ านวนเงิน  ๒๕๐,๐๐๐  บาท 
- จัดหาเครื่องดนตรีและอุปกรณ์  เป็นจ านวนเงิน  ๕๐,๐๐๐  บาท 

๒)  ได้รับเงินบริจาคจากผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือน ามาขยายโครงหลังคาสนามกีฬา 

  โรงเรียน  เป็นจ านวนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  

   ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 

1) โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก สปจ.สมุทรปราการ  จ านวน  ๑๓๘,๒๐๐  บาท 
ในการซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร 

2) โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก สปจ.สมุทรปราการ จ านวน  ๙๐,๙๐๐  บาท  สร้างส้วม  
๑ หลัง  จ านวน  ๔  ที ่

3) ได้รับงบประมาณจากเทศบาลต าบลแพรกษา จ านวน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  สร้างส้วม ๑  
หลัง จ านวน  ๖  ที ่

   ปี พ.ศ. ๒๕๔๖  

โรงเรียนรับเงินบริจาคจากคณะครูและประชาชนสร้างอาคารสุวรรณบุตรและประชา 

รวมใจ  อาคารเรียน ๔ ชั้น จ านวน ๘ ห้องเรียนปรับปรุงบริเวณโรงเรียนสร้างศาลาที่นั่งพักผ่อน ศาลาร่มประดู่  
ศาลาร่มไทร 

   ปี พ.ศ. ๒๕๔๗  โรงเรียนได้รับเงินบริจาคคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองน ามาพัฒนา 

และปรับปรุงโรงเรียน 

๑. เพ่ิมจ านวนห้องคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ ห้องเรียน  จ านวน  ๒๙  เครื่อง  ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท 

๒. บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์  มอบจอคอมพิวเตอร์  จ านวน  ๒๘  จอ 
๓. จัดซื้อม้านั่งพักผ่อนส าหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ 
๔. ทาสีอาคารเรียน  อาคารประกอบและรั้วโรงเรียน 
๕. ปรับพื้นสนาม ใช้งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
๖. สร้างซุ้มไม้เลื้อย 
๗. ซ่อมแซมส้วม แบบ  ๖๐๑/๒๙  คิดเป็นจ านวนเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาท 

            ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ สร้างศาลาเป็นแหล่งพักผ่อน  และแหล่งเรียนรู้  จ านวน ๖ หลัง ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท รวม ๖๐๐,๐๐๐ บาท 

 ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  รื้ออาคารเรียนแบบ ป.๐๑๔๑ หลัง น าไม้ไปสร้างโรงอาหาร บ้านพักภารโรงและโต๊ะ
อาหาร  มูลค่าก่อสร้างปรับปรุง เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐  บาท 
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 ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  ๑)   เทศบาลได้สร้างอาคารเอนกประสงค์ในพ้ืนที่ของโรงเรียนและโรงเรียนขอยืมใช้ อาคาร
เงินสร้างอาคาร เรียน – ห้องประชุม  งบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ประชาชนสมทบ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท  รวมก่อสร้าง  ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนปี ๒๕๕๓ 

  ๒)  ได้งบประมาณสร้างห้องส้วม ๖ ที่นั่ง ๑ หลัง บริเวณบ้านพักครู  งบประมาณ  

๓๕๐,๐๐๐ บาท 

 ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ๑)  ได้งบประมาณแปรญั ตติ  ของสส. ประเสริฐ เด่นนภาลัย  ซ่อมแซมบ้านพักครู 
งบประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐ บาท และปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ ชั้น ๕ อาคารสุวรรณบุตร จ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๒)  ได้งบประมาณสร้างปรับปรุงโรงอาหารแปลงเป็นห้องดนตรีไทย งบประมาณ  

๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๓)  ได้งบประมาณแปรญั ตติ ทาสีอาคารเรียน ๒ หลัง งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท 

 ปี พ.ศ. ๒๕๕๕สร้างอาคารเรียนอนุบาล ๔ ชั้นงบประมาณ๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

 

 

 

 

 

 

แผนที่โรงเรียน 
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 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

๑)สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มต่ า  มีประชากรประมาณ  ๒๒,๔๔๘  คน  
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่  วัดแพรกษา  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ตลาดแพรกษา  และ
โรงงานอุตสาหกรรม   อาชีพหลักของชุมชน  คือ รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ซึ่งในอดีต
ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเลี้ยงปลาและท านา  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  รองลงมาคือศาสนา
อิสลาม  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือก่อเจดีย์ทรายที่วัดแพรกษา 

๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  อาชีพหลัก คือ รับจ้าง  คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๐  
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  คิดเป็นร้อยละ  ๙๖.๔๔  ฐานะเศรษฐกิจ/รายได้ โดยเฉลี่ยครอบครัวต่อปี  
๖๐,๘๔๐  บาทจ านวนคนเฉลี่ย/ครอบครัว ๕ คน     

 

 

 

 ๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน   
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 โรงเรียนอยู่ใกล้วัดแพรกษา  ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน  ผู้น าชุมชน  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และอยู่ใกล้แหล่งเสื่อมโทรมท่ีมีความเสี่ยงต่าง ๆ เป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม  ชุมชนแออัด  มี
ประชากรส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาท างาน  ท าให้มีจ านวนนักเรียนที่ย้ายมาจากต่างจังหวัดมากยิ่งขึ้น  จุดแข็ง
ของโรงเรียนคืออยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้และชุมชนที่ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
สนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อสถานศึกษา  จุดที่ควรพัฒนา  โอกาสและอุปสรรค  ตลอดจนการพิจารณาจุด
แข็ง  และความเป็นไปได้คือ  เนื่องจากโรงเรียนวัดแพรกษามีสถานที่ท่ีจ ากัด  แต่มีจ านวนนักเรียนที่เพิ่มมาก
ขึ้นทุกปี  เพราะเกิดจากการย้ายถิ่นฐานของประชากรที่ต้องมาท างานในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเอาบุตร
หลานย้ายติดตามมาด้วย  ซึ่งการดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครองไม่ค่อยดีเท่าที่ควร  ท าให้เด็กนักเรียนไม่ได้รับ
ความเอาใจใส่จากผู้ปกครอง  จึงท าให้เกิดปัญหาสังคมตามมา  เช่น  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาติดเกมส์  เป็น
ต้น  ถ้าทุกฝ่ายช่วยกันดูแลนักเรียนปัญหาต่าง ๆ ก็อาจจะเกิดขึ้นน้อยมาก    

๑.๒ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑ )  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้อ านวยการ 
รอง

ผู้อ านวยการ 
ครูผู้สอน 

พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา
๒๕๖๑ 

๑ ๑ ๘๒ ๑ ๙ ๒ 

๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา
๒๕๖๑ 

๒ - ๖๗ ๑ ๒๒ - 

๓) วิทยฐานะ 
วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู คศ.๑ ครู  คศ.๒ ครูคศ.๓ ครู คศ.๔ ครู คศ.๕ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ 
๑๗ ๔๓ ๕ ๑๙ - - 

 
 
 
 
 
 

๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๑  รวม๑,๘๐๕คน 
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ระดับชั้น 
 

จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.๒ ๔ ๔๘ ๔๙ ๙๗ ๒๕ 
อ.๓ ๕ ๘๓ ๖๕ ๑๔๘ ๓๐ 
รวม ๙ ๑๓๑ ๑๑๔ ๒๔๕ ๒๗ 
ป.๑ ๕ ๘๔ ๗๔ ๑๕๘ ๓๒ 
ป.๒ ๕ ๗๙ ๘๗ ๑๖๖ ๓๓ 
ป.๓ ๕ ๑๐๓ ๘๕ ๑๘๘ ๓๘ 
ป.๔ ๕ ๘๕ ๑๐๖ ๑๙๑ ๓๘ 
ป.๕ ๕ ๑๒๕ ๙๕ ๒๒๐ ๔๔ 
ป.๖ ๕ ๑๐๐ ๑๑๕ ๒๑๕ ๔๓ 
รวม ๓๐ ๕๗๖ ๕๖๒ ๑,๑๓๘ ๓๘ 
ม.๑ ๓ ๙๓ ๖๕ ๑๕๘ ๕๒ 
ม.๒ ๓ ๗๗ ๖๔ ๑๔๑ ๔๗ 
ม.๓ ๓ ๗๑ ๕๒ ๑๒๓ ๔๑ 
รวม ๙ ๒๔๑ ๑๘๑ ๔๒๒ ๔๗ 

รวมทั้งหมด ๔๘ ๙๔๘ ๘๕๗ ๑,๘๐๕ ๓๘ 
 

 
 

๑.๔ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) 

ป.๑, ๑๕๘, ๑๐%

ป.๒, ๑๖๖, ๑๑%

ป.๓, ๑๘๘, ๑๒%

ป.๔, ๑๙๑, ๑๒%

ป.๕, ๒๒๐, ๑๔%

ป.๖, ๒๑๕, ๑๔%

ม.๑, ๑๕๘, ๑๐%

ม.๒, ๑๔๑, ๙%

ม.๓, ๑๒๓, ๘%

จ านวนนักเรียน

ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖

ม.๑

ม.๒

ม.๓
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ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๓.๑๓ ๓๑.๖๘ ๓๗.๗๗ ๓๕.๔๘ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๘.๕๘ ๓๙.๘๑ ๔๑.๒๕ ๔๓.๙๔ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๕๕.๙๐ ๓๗.๕๐ ๓๙.๙๓ ๓๙.๒๔ 

 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐- ๒๕๖๑ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
รายวิชา ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ผลต่าง 

ภาษาไทย ๔๖.๒๒ ๕๓.๑๓ ๖.๙๑ 
คณิตศาสตร์ ๓๗.๒๑ ๓๑.๖๘ -๕.๕๓ 
วิทยาศาสตร์ ๓๖.๕๑ ๓๗.๗๗ ๑.๒๖ 
ภาษาอังกฤษ ๓๕.๑๓ ๓๕.๔๘ ๐.๓๕ 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๔๙.๒๕ ๒๕.๘๐ ๓๓.๘๒ ๒๕.๓๙ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๖.๖๖ ๓๐.๗๔ ๓๖.๓๗ ๓๑.๑๖ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๕๔.๔๒ ๓๐.๐๔ ๓๖.๑๐ ๒๙.๔๕ 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET ) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

รายวิชา ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ผลต่าง 
ภาษาไทย ๔๕.๔๖ ๔๙.๒๕ ๓.๗๙ 
คณิตศาสตร์ ๑๙.๕๓ ๒๕.๘๐ ๖.๒๗ 
วิทยาศาสตร์ ๒๙.๘๒ ๓๓.๘๒ ๔ 
ภาษาอังกฤษ ๒๘.๓๗ ๒๕.๓๙ -๒.๙๘ 
 
 
 
 

๑๕.ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 



 
รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนวัดแพรกษา ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๑ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
 เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ต้อง
ปรับปรุง 
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอ 
ใช้ 

ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน (มี ๘ ตัวบ่งช้ี)      

ตัวบ่งชี้ที่  ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี        

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์       

ตัวบ่งชี้ที่  ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง        

ตัวบ่งชี้ที่  ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น         

ตัวบ่งชี้ที่  ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน      

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

    

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

    
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 



 
รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนวัดแพรกษา ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๑ 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ต้อง
ปรับปรุง 
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอ 
ใช้ 

ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์  (มี ๒ ตัวบ่งช้ี)      

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน          
พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

    
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

    
 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรฐานส่งเสริม (มี ๒ ตัวบ่งช้ี)      

ตัวบ่งชี้ที่๑๑ ผลการด าเนินการโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

    
 

ตัวบ่งชี้ ที่๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

    
 

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  ดี  โดยมีคะแนนร้อยละ  ๘๖.๒๒   ผลการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพ    รับรอง 

 

๑๕. ๑ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

 ๑๕.๑ .๑ ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

  ด้านคุณภาพผู้เรียน  

  ควรมีการจัดตั้งชุมนุมด้านงานช่าง งานอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และน าไปประกอบอาชีพเสริมช่วยเหลือครอบครัว  ให้มีการศึกษานักเรียนรายบุคคล  เพื่อให้การ
ดูแลช่วยเหลือให้นักเรียนที่มีปัญหาให้ได้เรียนอย่างมีความสุข  และช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์  ดูแลจิตใจในกลุ่ม
เด็กมีปัญหาด้วย 

 
 

ส่วนที่ ๒ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 



 
รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนวัดแพรกษา ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๑ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 มาตรฐานที่ ๑คุณภาพของผู้เรียน 

 ๑. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

๒. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
๒.๑วิธีการพัฒนา 
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ครูจัดการเรียนรู้โดยเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญและตามศักยภาพของผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบกระบวนกลุ่ม  
แบบอภิปราย  แบบกระบวนการคิดวิเคราะห์ แบบใช้ความคิดในการแก้ปัญหา นิโสมนสิการ ซึ่งเป็น
กระบวนการคิดวิเคราะห์ภายใต้พ้ืนฐานเหตุและผล  และเน้นการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญ
ที่สุดโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น ป.๑พัฒนาครูทุกคนให้มี
ความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงข้ามกับศักยภาพของผู้เรียน  ใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน  มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล  ได้แก่ ห้องสมุดมีชีวิต ครูในสายชั้น
เดียวกันร่วมกัน  ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้  การวัดประเมินผลแบบบูรณาการ  ครูเน้นการใช้
ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน  

นอกจากนี้  สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียนเพื่อให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  และตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร  เน้นผู้เรียนมีวินัย  ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ  และ
มีจิตสาธารณะมีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต  น าองค์กรในท้องถิ่นมาร่วมกันวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้สู่โลกกว้าง  จัดกิจรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

๒.๒ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กิจกรรมส่งเสริม     
การอ่าน โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โครงการพัฒนาและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุด) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาระบบงาน
ทะเบียนวัดผลและประเมินผลโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

๓จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 



 
รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนวัดแพรกษา ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๑ 

 ๓.๑ จุดเด่น  
๑) ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้คล่องตามมาตรฐานยึดหลักคุณธรรม  สร้างสันติสุขแก่สังคม  
๒) ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
๓) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

ผู้เรียนเก่ง ดี มีสุข 
๔) ผู้เรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ 

๔รายการได้แก่ กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่(กลอนสี่)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ -๖    การประกวดยุว
บรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ -๖ การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑ – ๓  

๓.๒ จุดทีค่วรพัฒนา 
๑) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  เร่งพัฒนา

ทักษะความคิดอย่างมีเหตุผล 
๒)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  พัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบ

ระดับชาติ O-NET ให้สูงขึ้นร้อยละ ๓ 
 

๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
๑) จัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางความคิดอย่างมีเหตุผล  
๒) จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ O-NET จากวิทยากรภายนอกท่ีมีความรู้

ความสามารถในวิชาที่ผู้เรียนต้องสอบ เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  



 
รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนวัดแพรกษา ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๑ 

 ๑. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

๒. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
๒.๑ วิธีการพัฒนา 
สถานศึกษาได้ด าเนินการด าเนินการสิเคราะห์สภาพปัญหาจากการผลสรุปการปฏิบัติงานในปี

การศึกษาที่ผ่านมา  ศึกษาวิเคราะห์  วางแผนเพื่อจัดการศึกษา นโยบายปฏิรูปการศึกษา บุคลากรทุก
คนร่วมประชุมระดมความคิดเห็น มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ปรับวิสัยทัศน์  
ก าหนดพันธกิจ  กลยุทธ์  วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา  มอบหมายงานและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ  
จัดหาทรัพยากรและ จัดสรรงบประมาณ  ด าเนินการพัฒนาตามแผนให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล  ก ากับติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงานทุกโครงการ 

๒.๒ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  หลักสูตรสถานศึกษา  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถ่ิน 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนวัดแพรกษา  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย
และแผน โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการกับชุมชน  โครงการปรับปรุงระบบการบริหาร
งบประมาณ กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะครูและส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ 
 

๓จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
  ๓.๑ จุดเด่น  

การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยวิธีการสร้างความเข้าใจและรู้อย่างหลากหลายวิธี
เพ่ือให้โอกาสทุกฝ่ายในการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายที่ชัดเจน  ปรับแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา  สภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนาและ
นโยบายปฏิรูปการศึกษา  ครูผู้สอนจัดการเรียนมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ  มีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตามประเมินผล  และจัดท ารายงานผลและใช้กระบวนการวิจัยใน
การรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๓.๒ จุดทีค่วรพัฒนา 
๑. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นในการจัด

การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี

ความเข้มแข็ง  มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา  
๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 



 
รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนวัดแพรกษา ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๑ 

  ๑) จัดกิจกรรมเพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา 

 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 ๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

๒. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
๒.๑ วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยใช้กิจกรรม

ที่หลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  พัฒนาสู่
มาตรฐานสากล มีการบูรณาการการเรียนรู้และกิจกรรมชิ้นงานโดยทุกระดับชั้นจัดท าหน่วยบูรณาการ
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้  ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  
สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย  ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้  
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม  ได้ลงมือปฏิบัติจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง  จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด  เช่น  จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน      
ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ  และบรรยากาศการเรียนรู้ตามสถานที่ต่างๆ      
ทั้งภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน  ครูใช้สื่อการเรียนการสอน  นวัตกรรมและเทคโนโลยี     
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้  ครูทุกคนท างานวิจัย
ในชั้นเรียนปีการศึกษาละ  ๑ เรื่อง  และได้รับการตรวจให้ค าแนะน าโดยคณะกรรมการวิจัยของ
สถานศึกษา 

๒.๒ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  กิจกรรมชุมนุม โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ โครงการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โครงการศึกษาดูงาน
และทัศนศึกษา โครงการนิเทศการศึกษา โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  โครงการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา สมุดบันทึกนิเทศการศึกษา  วิจัยในชั้นเรียน สังเกตสภาพห้องเรียน  สื่อการเรียน
การสอน   ผลงานนักเรียน 

 

 

๓จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 



 
รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนวัดแพรกษา ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๑ 

 ๓.๑ จุดเด่น  
๑) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่  จนส าเร็จลุล่วงตรงเป้าหมาย 
๒) นักเรียนเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ภายในและ

ภายนอกห้องเรียน 
๓) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
๔) นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๕) งานวิจัยในชั้นเรียนของครู 

๓.๒ จุดทีค่วรพัฒนา 

๑) ครูควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนสามารถน าเสนอ  อภิปราย  เรียนรู้อย่างมีเหตุผลและมี
ทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  

๒) ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
๓) นักเรียนควรได้รับผลการประเมินการเรียนรู้เพื่อน าไปพัฒนาตนเอง 
 

๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
  ๑) จัดกิจกรรมให้นักเรียนสามารถน าเสนอ  อภิปราย  เรียนรู้อย่างมีเหตุผลและมีทักษะใน
การแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
  ๒) น าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  
  ๓) น าเสนอผลการประเมินการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบเพื่อน าไปพัฒนาตนเองต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


