ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
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๒

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป
๑) โรงเรียนวัดปทุมนายก ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๘ หมู่ที่ ๒ ถนนเลียบคลอง ๑๔ ฝั่งตะวันตก ตำบล
ศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๗๐ โทรศัพท์ ๐๒ - ๕๔๙ – ๑๕๕๔
โทรสาร ๐๒ - ๕๔๙ – ๑๕๕๔ เว็บไซต์ www.pathumnayok.net สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
๒) เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๓) เนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน มีเขตพื้นที่บริการ ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๒, ๓, ๕, ๗ ตำบลศาลาครุ
และหมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
๑) จำนวนบุคลากร
บุคลากร
ปีการศึกษา ๒๕๖2

ผู้บริหาร
๑

ครูผู้สอน
10

ครูอัตราจ้าง
1

ธุรการ
1

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
๑

บุคลากร ปีการศึกษา 25๖2
7%

7% 7%
7%

72%

ผูบ้ ริหาร

ครูผสู้ อน

ครูอตั ราจ้าง

ธุรการ

พีเ่ ลีย้ งเด็กพิการ
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๓

๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
วุฒิการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖2

ปริญญาเอก
๐

ปริญญาโท
3

ปริญญาตรี
11

ต่ำกว่าปริญญาตรี
๑

วุฒิการศึกษา
0%
7%
20%

73%

ต่่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
สาขาวิชา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

บริหารการศึกษา
การประถมศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
รวม

จำนวน(คน)
๑
4
2
๑
2
๑
๑
๑2

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์)
๒๔
๓๐
๒๒
๒๒
๒๒
๒๓
-
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๑.๓ ข้อมูลนักเรียน
๑) จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๑96 คน เป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น 124 คน คิดเป็นร้อยละ
63.26 นอกเขตบริการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 36.73

ข้อมูลนักเรียนในและนอกเขตบริการ

36.73%
63.26%

ในเขตบริการ

นอกเขตบริการ

๔
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๕

๒) จำนวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖2 รวม ๑๙6 คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖2)
จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ชั้น
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวม
ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
รวม
รวมทั้งสิ้น
ร้อยละ

จำนวน
ห้อง
๑
๑
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๖
๘
๑๐๐

จำนวนนักเรียน
หญิง
11
9
20
15
16
9
13
7
11
71
91
46.42

ชาย
23
11
34
18
8
10
9
16
10
71
105
53.57

หมายเหตุ

รวม
34
20
54
33
24
19
22
23
21
142
196
100

จ่านวนนักเรียนระดับชั้น ป.1- ป.6
ปีการศึกษา 2562
นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

ป.6

10
7

ป.5

16

ป.4
ป.3
ป.2
ป.1

11

13

9
6

10
16

8
15

18
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๖

๓) เปรี ย บเที ย บจำนวนนั กเรี ย นระดั บ อนุ บ าล 2 และ 3 ระหว่างปี ก ารศึ กษา ๒๕60 – ๒๕๖2
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวม

๒๕60
๓๔
๒๓
๕๗

จำนวนนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖1
20
37
57

2562
34
20
54

เปรียบเทียบจ่านวนนักเรียนระดับอนุบาล 2 และ 3
ปีการศึกษา 2560 - 25๖2
ปี กศ. 2560

ปี กศ. 2561

ปี กศ. 2562

20
37

อ. 3

23

34
อ. 2

20
34
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๗

๔) เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ระหว่าง
ปีการศึกษา ๒๕60 – ๒๕๖2 (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
รวม

๒๕๖๐
๒๒
๒๒
๒๑
๒๒
๒๓
๑๙
๑๒๙

จำนวนนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา
2561
25
24
23
21
21
21
133

2562
33
24
19
22
23
21
142

เปรียบเทียบจ่านวนนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.6
ปีการศึกษา 2560 - 2562
ปี กศ. 2560

ป.6

ป.5

ปี กศ. 2561

19
18

ป.2

ป.1

21
21
21

23

22
21
22

ป.4

ป.3

ปี กศ. 2562

19
21

23

22
22

24
24
25

33
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๘

๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖2
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
ภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รวม

ผลการประเมิน (คน)
ระดับผลการเรียน ๓ ขึ้นไป
3
3.5
4
26
14
48
32
18
20
26
23
32
35
26
40
41
25
30
22
25
38
36
27
24
33
27
52
25
19
26

รวม

คิดเป็นร้อยละ

88
70
81
101
96
85
87
112
70

64.23
51.09
59.12
73.72
70.07
62.04
63.50
81.75
51.09

137

26

18

33

70

56.09

137

302

222

343

867

63.28

นักเรียน
ที่เข้า
สอบ
137
137
137
137
137
137
137
137
137

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 25๖2
ภาษาอังกฤษ

51.09

การงานฯ

81.75

ศิ ลปะ

63.50

สุขศึ ก ษา

62.04

ประวัติ ศ าสตร์

70.07

สังคมศึ ก ษาฯ

73.72

วิทยาศาสตร์

59.12

คณิ ต ศาสตร์

51.09

ภาษาไทย
0.00

64.23
20.00

40.00

60.00
ร้อยละ

80.00

100.00
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๙

๑.๕ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
๑) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖2
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของโรงเรียน
90.15
84.89
87.52

สมรรถนะ
การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 สมรรถนะ

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระดับเขตพื้นที่
73.00
71.83
72.41

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระดับประเทศ
68.50
72.81
70.66

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 25๖2

คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ ของโรงเรียน

100.00

90.15
73.00

68.50

คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ ระดั บประเทศ

87.52

84.89

90.00
80.00

คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ ระดั บเขตพื้นที่

71.83 72.81

72.41 70.66

70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
การอ่านออกเสียง

การอ่านรูเ้ รือ่ ง

รวม 2 สมรรถนะ
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๑๐

๒) ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖2 จำแนกตามระดับคุณภาพ
ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
89.65
10.34
0.00
0.00
79.31
17.24
3.44
0.00
86.20
10.34
3.44
0.00

สมรรถนะ
การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 สมรรถนะ

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 25๖2
จำแนกตามระดับคุณภาพ
90.00

89.65

86.20
7 9.31

80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
17.24

20.00

10.34

10.34

10.00

0.00

3.44

3.44
0.00 0.00

0.00
ดีมาก

ดี

การอ่านออกเสียง

พอใช้

การอ่านรูเ้ รือ่ ง

ปรับปรุง

รวม 2 สมรรถนะ

0.00
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๑๑

๓) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี
การศึกษา ๒๕61 – ๒๕๖2
๓.๑) เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕61 – ๒๕๖2
สมรรถนะ

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

82.23
74.87
78.56

90.16
84.90
87.53

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 สมรรถนะ

ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา
+7.93
+10.03
+8.97

๓.๒) เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา ๒๕61 – ๒๕๖2 จำแนกตามความสามารถร้อยละของระดับคุณภาพ
ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
68.00
32.00
0.00
0.00
89.65
10.34
0.00
0.00

สมรรถนะ
ด้านการอ่านออกเสียง
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562

สมรรถนะด้านการอ่านออกเสียง
ปรับปรุง

0.00
0.00

พอใช้

0.00
0.00
10.34

ดี

32.00
89.65

ดี มาก

0.00

68.00
20.00

40.00

ปี กศ. 2561

60.00

ปี กศ. 2562

80.00

100.00
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๑๒

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
44.00
56.00
0.00
0.00
79.31
17.24
3.44
0.00

สมรรถนะ
ด้านการอ่านรู้เรื่อง
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562

สมรรถนะด้านการอ่านรูเ้ รือ่ ง
0.00
ปรับปรุง 0.00
3.44
0.00

พอใช้

17.24

ดี

56.00

ดี มาก
0.00

79.31

44.00
10.00

20.00

30.00

ปี กศ. 2561

40.00

50.00

60.00

ปี กศ. 2562

70.00

80.00

90.00
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๑๓

๑.6 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๑) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจำปีการศึกษา
๒๕๖2
ความสามารถด้าน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
รวมคะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของโรงเรียน
61.92
45.64
53.78

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระดับเขตพื้นที่
46.17
44.59
45.35

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระดับประเทศ
46.46
44.94
45.70

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 25๖2

คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ ของโรงเรียน

70

คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ ระดั บเขตพื้นที่

61.92

60
50

คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ ระดั บประเทศ

53.78
46.17 46.46

45.64 44.59 44.94

45.38 45.70

40
30
20
10
0

ภาษาไทย

คณิต ศาสตร์

เฉลีย่ ทั้ง 2 ด้ าน

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕62 โรงเรียนวัดปทุมนายก

๑๔

๒) ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖2 จำแนกตามระดับคุณภาพ
ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
14.28
28.57
28.57
28.57
14.28
78.57
7.14
0.00
21.42
35.71
35.71
7.14

ความสามารถด้าน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 25๖2
จำแนกตามระดับคุณภาพ

78.57

80.00
70.00
60.00
50.00

28.57

30.00
20.00

35.7 1

35.7 1

40.00

28.57

28.57

21.42
14.28 14.28
7 .14

7 .14

10.00

0.00

0.00
ดีมาก

ดี

ภาษาไทย

พอใช้

คณิต ศาสตร์

ปรับปรุง

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้ าน
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๑๕

๓) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ประจำปีการศึกษา ๒๕61 – ๒๕๖2
๓.๑) เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕61 – ๒๕๖2
ความสามารถด้าน

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน

65.00
57.85
61.42

61.92
45.64
53.78

ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา
- 3.08
- 12.21
- 7.84

๓.๒) เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕61 – ๒๕๖2 จำแนกตามความสามารถร้อยละ
ของระดับคุณภาพ
ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
10.00
65.00
25.00
0.00
14.28
78.57
7.14
0.00

ความสามารถด้าน
ภาษาไทย
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562

ความสามารถด้านภาษาไทย (Thai Language)
ปรับปรุง

0.00
0.00

พอใช้

7.14
25.00
78.57

ดี

ดี มาก

0.00

65.00
14.28
10.00
10.00

20.00

30.00

ปี กศ. 2561

40.00

50.00

60.00

ปี กศ. 2562

70.00

80.00

90.00
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๑๖

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
10.00
50.00
40.00
0.00
14.28
28.57
28.57
28.57

ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)
ปรับปรุง

28.57

0.00

พอใช้

28.57

ดี

28.57

ดี มาก
0.00

10.00
10.00

40.00
50.00

14.28
20.00

ปี กศ. 2561

30.00

40.00

ปี กศ. 2562

50.00

60.00
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๑๗

๑.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖2
ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่
คะแนนเฉลีย่ สังกัด สพฐ. ทั้งหมด

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ภาษาไทย
53.27
48.93
47.95
49.07

คณิตศาสตร์
31.90
32.80
31.60
32.90

วิทยาศาสตร์
35.93
35.83
34.30
35.55

ภาษาอังกฤษ
30.12
33.67
30.86
34.42

20.00
10.00
0.00
ภาษาไทย

คณิต ศาสตร์

คะแนนเฉลีย่ ของโรงเรียน
คะแนนเฉลีย่ สังกัด สพฐ. ทัง้ หมด

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลีย่ ระดับเขตพืน้ ที่
คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ

34.42

30.86

33.67

30.12

30.00

35.55

34.30

35.83

35.93

32.90

31.60

32.80

31.90

40.00

49.07

47.95

50.00

48.93

60.00

53.27

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 25๖2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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๑๘

๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ของโรงเรียนวัดปทุมนายก ประจำปีการศึกษา ๒561 – ๒๕๖2
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจำแนกตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
54.09
27.37
35.61
32.89
53.27
31.90
35.93
30.12

ปีการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖1
ปีการศึกษา ๒๕๖2

53.27

60.00

54.09

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 – 25๖2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

35.93

35.61

30.12

30.00

32.89

27.37

40.00

31.90

50.00

20.00
10.00
0.00
ภาษาไทย

คณิต ศาสตร์

ปีการศึกษา 2561

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา 2562
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๑๙

๑.8 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2
๑) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ประกอบด้วย
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
24
19
22
23
24
19
22
23
24
19
22
23
24
19
22
23
24
19
22
23
24
19
22
23
24
19
22
23
24
19
22
23
24
19
22
23
24
19
22
23
24
19
22
23

ป.๑
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

ห้องสมุด
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ห้องพยาบาล
ห้องศิลปะ/จริยะ
สนามกีฬา/สนามเด็กเล่น
สวนสมุนไพร/สวนหย่อม
โรงเพาะเห็ด
แปลงผักปลอดสารพิษ
โรงอาหาร

ป.๖
๒1
๒1
๒1
๒1
๒1
๒1
๒1
๒1
๒1
๒1
๒1

จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 25๖2

33

24

19

22

23

๒๑

33

24

19

22

23

๒๑

33

24

19

22

23

๒๑

33

24

19

22

23

๒๑

33

24

19

22

23

๒๑

33

24

19

22

23

๒๑

33

24

19

22

23

๒๑

33

24

19

22

23

๒๑

33

24

19

22

23

๒๑

33

24

19

22

23

๒๑

33

24

19

22

23

๒๑

ป.๑

ป.๒

ป.๓

c

ป.๔

ป.๕

ป.๖

ห้องสมุด

ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องวิท ยาศาสตร์

ห้องปฏิบัติการทางภาษา

ห้องพยาบาล
โรงเพาะเห็ด

ห้องศิลปะ/จริ ยะ
แปลงผักปลอดสารพิษ

สนามกีฬา/สนามเด็กเล่น
โรงอาหาร

สวนสมุนไพร/สวนหย่อม
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๒๐

๒) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ประกอบด้วย
ที่

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

๑
๒
๓

วัดปทุมนายก
สยามอะเมซิ่งพาร์ค
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ศาลาครุ

ป.๑
33
33

จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
24
19
22
23
24
19
22
23

ป.๖
21
21

33

24

21

19

22

23

จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 25๖2

33

24

19

22

23

21

33

24

19

22

23

21

33

24

19

22

23

21

ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖

วัดปทุมนายก

๑.๘ ข้อมูลงบประมาณ

โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพต่าบลศาลาครุ

สยามอะเมซิง่ พาร์ ค
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๒๑

๑.9 ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖2 ของโรงเรียนวัดปทุมนายก
รายรับ
เงินงบประมาณ(รายหัว)
เงินนอกงบประมาณอาหาร
กลางวัน
เงินบริจาค
รวมรายรับ
คงเหลือ/กำลังดำเนินการ

จำนวน/บาท
392,800
760,000

รายจ่าย
งบลงทุน
งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง

งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1,152,800
รวมรายจ่าย
228,626.92
เหลือ

งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ 93.88
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 6.12

จำนวน/บาท
4,431,661.51
288,997.91
4,720,659.42
-

ของรายจ่าย
ของรายจ่าย

๑.10 สภาพชุมชนโดยรวม
๑) สภาพชุม ชนรอบบริ เวณโรงเรีย นมี ลั ก ษณะชุ มชนชนบทในเขตปริม ณฑล ตั้งถิ่ น ฐานกระจั ด
กระจายอยู่ทั่วไป มีประชากรประมาณ ๒,๐๐๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ หมู่ที่ ๒, ๓,
๕ และหมู่ที่ ๗ ตำบลศาลาครุ อาชีพหลักของคนในชุมชน คือ เกษตรกรรม ทำนา ทำสวน เพาะเลี้ยงปลา
และรับจ้าง เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ ประชากรส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ และมีศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีของท้องถิ่นตามที่รู้จักกันโดยทั่วไป เช่น ประเพณีสงกรานต์
ลอยกระทง เป็นต้น
๒) คุณลักษณะของผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนมีดังนี้
- ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 61.22 (120 คน)
- ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง ร้อยละ 84.18 (๑65 คน)
- นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๙.๔9 นับถือศาสนาอิสลาม ๐.51 (๑ คน)
- ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 30,๐๐๐ บาท
- จำนวนผู้อยู่อาศัยเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน
- การเดินทางของนักเรียน มีผู้ปกครองมารับ – ส่ง ร้อยละ 86.73 (๑70 คน)
๓) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน
โอกาส
๑. บุคลากรมีความศรัทธาในอาชีพ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกคน
๒. ผู้ปกครองมีความสนใจและให้ความสำคัญกับการศึกษาของบุตรหลาน
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ข้อจำกัด
๑. ที่ตั้งโรงเรียนวัดปทุมนายกอยู่ไกลสุดอำเภอหนองเสือ ซึ่งติดกับอำเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก อยู่ไกลอำเภอหนองเสือและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
๒. สภาพแวดล้อมทางสังคมของชุมชน ร้อยละ 84.18 ประกอบอาชีพเกษตรกรและ
รับจ้างทั่วไป ทำให้มีรายได้ไม่แน่นอน ส่งผลให้ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวยากจน การขอความร่วมมือ
ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาค่อนข้างยาก
๓. การคมนาคมห่างไกล ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่านทำให้การเดินทางที่นักเรียนจะไปเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้เป็นไปได้ยาก งบประมาณมีจำกัด
๔. โรงเรีย นอยู่ ไกลจากแหล่ งเรียนรู้ เช่น พิพิ ธ ภัณ ฑ์ ทางวิท ยาศาสตร์ พิ พิ ธภั ณ ฑ์ ทาง
การเกษตร การเดินทางต้องใช้งบประมาณ และโรงเรียนมีงบประมาณจำกัด
๕. ขาดแคลนอุ ป กรณ์ ครุ ภั ณ ฑ์ ก ารศึ ก ษา เช่ น เครื่ อ งดนตรี วั ส ดุ ต่ า งๆ อุ ป กรณ์
วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทางการเกษตร และสื่อเทคโนโลยีต่างๆ
๑.๑1 ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2
๑) ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา ผู้บริหาร และครู
ประเภท

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล

สถานศึกษา 1. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
2. โล่เกียรติยศโรงเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ เป็นลำดับที่ 2 ของเขตพื้นที่
การศึกษา
3. โรงเรียนที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน อยู่ในกลุ่มส่งเสริมการพัฒนา (กลุ่ม A)
ต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา ตามกลุ่มคุณภาพทางวิชาการ
4. “รางวัลชนะเลิศ” การประกวดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)
5. รางวัลชนะเลิศการประกวด “โรงเรียนธนาคารดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับฝ่ายภาค
กลาง
6. รางวัลสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ ระดับทอง
8. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

๒๒
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๒๓

๒) ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร และครู
ประเภท

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล

ผู้บริหาร

1. นางบุษบา นาคพุทธ ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ส่งผลให้
ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ในสมรรถนะ
ด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง อยู่ในระดับดีมาก
2. นางบุษบา นาคพุทธ รางวัล ผู้บริหารโรงเรียน “แกนนำ” ระดับดี ประจำปี 2562 โครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ตามกระบวนการ
Professional Learning Community รูปแบบดาวกระจาย สำหรับผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย Area
Based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1. นางสาวศิริวรรณ เสนา ได้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส่งผล
ให้นักเรียนได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมการแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
2. นางรัตนา สีสัน ได้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส่งผลให้นักเรียน
ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
3. นางสาวพัชรินทร์ ม่วงประเสริฐ เป็นผู้ที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนจนมีผลการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ความสามารถด้านภาษา สูงกว่าระดับประเทศต่อเนื่อง 3 ปี
(2559 - 2561)
4. นางสาวนุตประวีณ์ บุญมี เป็นผู้ที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนจนมีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ความสามารถด้านเหตุผล สูงกว่าระดับประเทศต่อเนื่อง 3 ปี (2559 2561)
5. นายอิศรา สุดใจ เป็นผู้ที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนจนมีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ความสามารถด้านคำนวณ สูงกว่าระดับประเทศต่อเนื่อง 3 ปี (2559 - 2561)
6. นางสาวตุลามนีษ์ เกตุโกสน รางวัลชนะเลิศ การประกวดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ประจำปี
2562 ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียน
สุจริต)
7. นางรัตนา สีสัน รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
8. นางรัตนา สีสัน รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ครู
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ประเภท

๒๔

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล
9. นางสาวศิริวรรณ เสนา รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเรียงร้อย
ถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
10. นางสาวศิริวรรณ เสนา รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ (การเขียนเรียงความ) ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
11. นางสาวศิริวรรณ เสนา รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกวีเยาวชนคน
รุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
12. นางสาวนุตประวีณ์ บุญมี รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกวีเยาวชน
คนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
13. นางสาวตุลามนีษ์ เกตุโกสน รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน ซูโดกุ
ระดับชั้น ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
14. นางสาวนุตประวีณ์ บุญมี รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องร่อน
ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
15. นางสาวนุตประวีณ์ บุญมี รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องร่อน
ประเภทร่อนนานปล่อยมือ ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
16. นางสาวนุตประวีณ์ บุญมี รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทองแดง การประกวด
มารยาทไทย ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
17. นางสาวพัชรินทร์ ม่วงประเสริฐ รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทองแดง การประกวด
มารยาทไทย ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
18. นางสาวนุตประวีณ์ บุญมี รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทองแดง การประกวด
มารยาทไทย ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
19. นางสาวศิริวรรณ เสนา รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดมารยาท
ไทย ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
20. นางสาวภัสราภรณ์ แก้วสมศรี รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเล่านิทาน
(Story Telling) ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
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ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล
21. นางสาวภัสราภรณ์ แก้วสมศรี รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
22. นางสาวรุ่งนภา ฟักเจริญ รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
23. นางสาวพัชรินทร์ ม่วงประเสริฐ รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1 - ป.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
24. นางสาวตุลามนีษ์ เกตุโกสน รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่
2 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
25. นางสาวพัชรินทร์ ม่วงประเสริฐ รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการ
สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
26. นางสาวตุลามนีษ์ เกตุโกสน รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง
การ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
27. นางสาวพัชรินทร์ ม่วงประเสริฐ รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการ
สร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
28. นางสาวตุลามนีษ์ เกตุโกสน รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง
เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
29. นางสาวรุ่งนภา ฟักเจริญ รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของ
ใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4- ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
30. นางสาวศิริวรรณ เสนา รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4- ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
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ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล
31. นางสาวกัญชลี กองวิเศษพงศ์ รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการ
ปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
32. นางสาวสุกัญญา จำบัวขาว รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการ
ปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
33. นางสาวกัญชลี กองวิเศษพงศ์ รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการ
สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
34. นางสาวสุกัญญา จำบัวขาว รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการ
สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
35. นางสาวศิริวรรณ เสนา รางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 ประเภทวิชาชีพครู
36. นายอิศรา สีสัน รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับกลุ่มเครือข่าย ประจำปี 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
37. นางสาวตุลามนีษ์ เกตุโกสน รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับกลุ่มเครือข่าย ประจำปี 2562 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
38. นางสาวพัชรินทร์ ม่วงประเสริฐ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับกลุ่มเครือข่าย ประจำปี 2562 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
39. นางสาวภัสราภรณ์ แก้วสมศรี รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลชนะเลิศ การประกวดคัด
ลายมือภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื่องในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “Wonderful
Nongsua” โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
40. นางสาวภัสราภรณ์ แก้วสมศรี รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
Spelling Bee ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เนื่องในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “Wonderful
Nongsua” โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
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๓) ผลงานดีเด่นของนักเรียนโรงเรียนวัดปทุมนายก จากการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ปีการศึกษา ๒๕62 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
การแข่งขันทักษะวิชาการวันภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เหรียญรางวัล

ชื่อ – สกุล นักเรียน
ชั้น
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม
กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้น ป.4 - ป.6
เหรียญทองแดง เด็กหญิงมนฑิตา เกตุสุวรรณ
ป.4
นางรัตนา สีสัน
กิจกรรม การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้น ป.4 - ป.6
เหรียญทองแดง เด็กหญิงพรนัชชา ชมภู
ป.3
น.ส.ศิริวรรณ เสนา

หมายเหตุ

การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เหรียญรางวัล
ชื่อ – สกุล นักเรียน
ชั้น
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม หมายเหตุ
กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ระดับชั้น ป.4 - ป.6
เหรียญเงิน เด็กหญิงปาริฉัตร ดำเนินงาม
ป.6
น.ส.ศิริวรรณ เสนา
เด็กชายธนากร ตองอ่อน
ป.6
น.ส.นุตประวีณ์ บุญมี
กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ป.4 - ป.6
เหรียญเงิน เด็กหญิงขัตติยา หีบเงิน
ป.5
น.ส.ศิริวรรณ เสนา
กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.1 - ป.3
เหรียญทองแดง เด็กหญิงนฤภรณ์ เอี่ยมยิ่ง
ป.2
นางรัตนา สีสัน
กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.4 - ป.6
เหรียญทองแดง เด็กหญิงมนฑิตา เกตุสุวรรณ
ป.4
นางรัตนา สีสัน
กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับชั้น ป.1 - ป.3
เหรียญทองแดง เด็กชายธีรภัทร หงันเปี่ยม
ป.3
น.ส.ศิริวรรณ เสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เหรียญรางวัล
ชื่อ – สกุล นักเรียน
ชั้น
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม
กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ป.1 - ป.6
เหรียญทอง เด็กหญิงขัตติยา หีบเงิน
ป.5
น.ส.ตุลามนีษ์ เกตุโกสน

หมายเหตุ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เหรียญรางวัล
ชื่อ – สกุล นักเรียน
ชั้น
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม หมายเหตุ
กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปลอยมือ ระดับชั้น ป.4 - ป.6
เด็กชายณัฐพล แว่นแก้ว
ป.6
เหรียญเงิน
น.ส.นุตประวีณ์ บุญมี
เด็กชายธีรศักดิ์ อินศิริ
ป.6
กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ระดับชั้น ป.4 - ป.6
เด็กชายณัฐดนย์ เบี้ยทอง
ป.5
เหรียญเงิน
น.ส.นุตประวีณ์ บุญมี
เด็กชายณัฐพงษ์ เอี่ยมยิ่ง
ป.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับ
ชื่อ – สกุล นักเรียน
ชั้น
ครูผู้ควบคุม
เหรียญรางวัล
การฝึกซ้อม
กิจกรรม การแข่งขัน ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1 - ป.3
เด็กชายธันวา ถาวร
ป.3
น.ส.นุตประวีณ์ บุญมี
เหรียญทองแดง
เด็กหญิงอาภัสรา แสนจำหน่าย
ป.3 น.ส.พัชรินทร์ ม่วงประเสริฐ
กิจกรรม การแข่งขัน ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1 - ป.3
เด็กชายอัคคพล แสงสุทธิ
ป.6
น.ส.นุตประวีณ์ บุญมี
เหรียญทองแดง
เด็กหญิงเขมมิกา คเชนท์ชาติ
ป.6
น.ส.ศิริวรรณ เสนา

หมายเหตุ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
เหรียญรางวัล
ชื่อ – สกุล นักเรียน
ชั้น
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม หมายเหตุ
กิจกรรม การแข่งขัน การสร้างภาพการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1 - ป.3
เหรียญทอง เด็กหญิงขวัญธิดา ปทุมสิริวัฒน์
ป.3 น.ส.พัชรินทร์ ม่วงประเสริฐ
รองชนะเลิศ
ป.3 น.ส.ตุลามนีษ์ เกตุโกสน
อันดับที่ 2 เด็กหญิงนฤภรณ์ เอี่ยมยิ่ง
กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ป.4 - ป.6
เด็กหญิงธนภรณ์ ประสพบุญ
ป.6 น.ส.พัชรินทร์ ม่วงประเสริฐ
เหรียญทอง
เด็กหญิงสุภาวิณี ปทุมสิริวัฒน์
ป.4
น.ส.ตุลามนีษ์ เกตุโกสน
กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6
เด็กชายจีรศักดิ์ แสนจำหน่าย
ป.6 น.ส.พัชรินทร์ ม่วงประเสริฐ
เหรียญทอง
เด็กชายวีรวัติ บุญเพ็ง
ป.6
น.ส.ตุลามนีษ์ เกตุโกสน
กิจกรรม การแข่งขัน ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ระดับชั้น ป.4 - ป.6
เด็กชายณัฐพงษ์ เอี่ยมยิ่ง
ป.6
น.ส.ศิริวรรณ เสนา
เหรียญทอง เด็กหญิงสิริวรรณ รังโคตร
น.ส.รุ่งนภา ฟักเจริญ
ป.6
เด็กหญิงเขมมิกา คเชนท์ชาติ
ป.6
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๒๙

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
เหรียญรางวัล
ชื่อ – สกุล นักเรียน
ชั้น
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม หมายเหตุ
กิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ป.4 - ป.6
เหรียญเงิน เด็กหญิงพรนัชชา ชมภู
ป.6 น.ส.ภัสราภรณ์ แก้วสมศรี
กิจกรรม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ป.1 - ป.6
เด็กหญิงภัทธิดา อุ่นอินต๊ะ
ป.6 น.ส.ภัสราภรณ์ แก้วสมศรี
เหรียญเงิน
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ หน่องพงษ์
ป.4
น.ส.รุ่งนภา ฟักเจริญ
ระดับปฐมวัย
เหรียญรางวัล

ชื่อ – สกุล นักเรียน
ชั้น
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม หมายเหตุ
กิจกรรม การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
เหรียญทองแดง เด็กชายณภัทร ชมภู
อ.3 น.ส กัญชลี กองวิเศษพงศ์
น.ส.สุกัญญา จำบัวขาว
เด็กหญิงปภัสรา เอี่ยมยิ่ง
อ.3
เด็กภาวิดา บัวขา
อ.3
กิจกรรม การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ระดับปฐมวัย
เหรียญทองแดง เด็กหญิงกานต์พิชชา ทองมา
อ.3 น.ส กัญชลี กองวิเศษพงศ์
น.ส.สุกัญญา จำบัวขาว
เด็กชายธนพล พัวรักษา
อ.3
เด็กหญิงลภัสนันท์ เกตุสุวรรณ์
อ.3

งานแข่งขันทักษะวิชาการของโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
เหรียญรางวัล
ชื่อ – สกุล นักเรียน
ชั้น
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม
กิจกรรม การประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.6
น.ส. ภัสราภรณ์ แก้วสมศรี
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงธนภรณ์ ประสพบุญ
ป.6
กิจกรรม การแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้น ป.4 - ป.6
รางวัล
เด็กชายวีรวัต บุญเพ็ง
ป.6
น.ส. ภัสราภรณ์ แก้วสมศรี
รองชนะเลิศ
ป.6
อันดับสอง เด็กหญิงพรนัชชา ชมภู

หมายเหตุ
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๓๐

๔) ผลงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ ในปีการศึกษา ๒๕๖2
ชื่อ/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

๑. โครงการศึกษาแหล่ง - นักเรียนชั้นอนุบาลเข้าร่วม
เรียนรู้นอกสถานศึกษา โครงการร้อยละ 86
(อนุบาล)
- เด็กได้ศึกษาจาก
ประสบการณ์ตรง เกิดนิสัย
ใฝ่รู้ตามวัย ร้อยละ 86
- เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้ ร้อยละ 86

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
(จำนวน/ร้อยละ)
๑.จัดทำโครงการ
๑.นักเรียนได้รับ
๒.สำรวจแหล่งเรียนรู้ กำหนด ประสบการณ์ตรงจาก
วันที่
แหล่งเรียนรู้ร้อยละ ๘6
๓.ดำเนินการตามกิจกรรม ๒.นักเรียนสามารถนำ
๔.สรุปประเมินผล รายงาน ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้
ร้อยละ ๗6
๓. นักเรียนเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ ๘6
วิธีดำเนินการ(ย่อๆ)

๒. โครงการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน
(อนุบาล)

- เพื่อให้นักเรียนมีความใฝ่รู้
รักการอ่านและสนใจเรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ร้อยละ 86
- เพื่อให้นักเรียนมีความ
เข้าใจและใช้ภาษาสื่อสารให้
ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจได้
ร้อยละ 86

๑.จัดทำโครงการ
๒.เลือกกิจกรรมดำเนินการ
ตามกิจกรรม
๓.ประเมินผล
๔.สรุป รายงานผล

๑.นักเรียนมีความใฝ่รู้ รัก
การอ่าน สนใจเรียนรู้สิ่ง
ต่าง ๆ รอบตัว ร้อยละ
90
๒.นักเรียนมีความเข้าใจ
และใช้ภาษาสื่อสารให้
ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจได้
ร้อยละ 95

๓. โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย

- เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ
และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 86
- เพื่อให้นักเรียนค้นหา
คำตอบด้วยตนเอง และ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข ร้อยละ 86

๑.จัดทำโครงการเสนอ
๒.กำหนดกิจกรรม วัน เวลา
๓.ดำเนินการตามกิจกรรม
๔.สรุป ประเมินผล รายงาน

๑.นักเรียนทุกคนค้นหา
คำตอบด้วยตนเอง ร้อย
ละ 86
๒.นักเรียนทุกคนเกิด
ทักษะและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ
88
๓.นักเรียนทุกคนทำ
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข ร้อยละ
100
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๓๑

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
(จำนวน/ร้อยละ)
๔. โครงการหนูน้อยนัก - นักเรียนชั้นอนุบาลเข้า
๑.จัดทำโครงการ ประชุม ๑.นักเรียนชั้นอนุบาลเข้า
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ร่วมโครงการ ร้อยละ 86 ปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง
ร่วมโครงการ ร้อยละ
- นักเรียน ร้อยละ 86
๒.ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ ๑๐๐
รู้จักประหยัด รู้จักใช้และ
- เก็บขยะ เก็บใบไม้ทุกวัน ๒.นักเรียน ร้อยละ 90
รักษาทรัพยากรและ
- ดูแลสิ่งแวดล้อมของ
รู้จักประหยัด รู้จักใช้
สิ่งแวดล้อม
โรงเรียน เช่น ถอนหญ้า
และรักษาทรัพยากรและ
- นักเรียน ร้อยละ 86 รับรู้ รดน้ำต้นไม้
สิ่งแวดล้อม
คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและ ๓.เก็บวัสดุเหลือใช้มา
๓.นักเรียน ร้อยละ 86
ผลกระทบที่เกิดจากการ
ประดิษฐ์ และเก็บขวดขาย รับรู้คุณค่าของ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
๔.ติดตาม ประเมินผล
สิ่งแวดล้อมและ
๕.สรุป รายงาน
ผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
ชื่อ/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

๕. โครงการส่งเสริมนิสัย - ผู้เรียนมีนิสัยการรักการ
รักการอ่าน
อ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
(ประถมศึกษา)
ตนอง จากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว
ร้อยละ 87
- ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน
ฟัง ดู พูด เขียนและตั้ง
คำถามเพื่อค้นคว้าหา
ความมรู้เพิ่มเติม ร้อยละ
87
- ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ของ
ตนเองเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้
และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน ร้อยละ 87
- ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และนำเสนอผลงาน
ร้อยละ 87

วิธีดำเนินการ(ย่อๆ)

๑.ประชุมครู จัดทำโครงการ
๒.กำหนดกิจกรรมตาม
โครงการ
๓.ดำเนินการตามโครงการ ๖
กิจกรรม
๔.สรุป รายงานโครงการ

1. ผู้เรียนมีนิสัยการรัก
การอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนอง จาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
และสื่อต่าง ๆ รอบตัว
ร้อยละ 96.40
๒. ผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่าน ฟัง ดู พูด เขียน
และตั้งคำถามเพื่อ
ค้นคว้าหาความมรู้
เพิ่มเติม ร้อยละ 96.40
๓. ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้
ของตนเองเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกัน ร้อย
ละ 96.40
๔. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้และนำเสนอ
ผลงาน ร้อยละ 96.40
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ชื่อ/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

๖. โครงการระบบดูแล - นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้า
ช่วยเหลือนักเรียน
ร่วมโครงการ
- นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
- ผู้ปกครองอบรม สั่งสอน
ลูกหลานให้เป็นคนดีอยู่เสมอ
- นักเรียนมีคุณภาพ มี
สุขภาพกายที่ดี สุขนิสัยที่ดี
๗. โครงการหนูน้อย - นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ออมทรัพย์
ร้อยละ ๑๐๐
- นักเรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อ
แม่ รู้จักประหยัดและอดออม
ร้อยละ 95
- นักเรียนเห็นประโยชน์จาก
การประหยัดและอดออม
ร้อยละ 90
๘. โครงการโรงเรียน - นักเรียนและบุคลากรมี
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ทักษะในการดูแลรักษา
นักเรียน
สุขภาพ และมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี ร้อยละ ๙๐
- นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง
และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๐

- โรงเรียนมีการดำเนินงาน
และพัฒนากระบวนการ
โครงการที่เป็นระบบ ร้อย
ละ ๙๐
- นักเรียนได้รับการบริการ
จากห้องพยาบาลที่พร้อม
อย่างทั่วถึง ร้อยละ ๑๐๐

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
(จำนวน/ร้อยละ)
๑.วางระบบงานดูแลนักเรียน ๑.นักเรียนร้อยละ ๑๐๐
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการ
เข้าร่วมโครงการ
ทีมนำ ทีมทำ ทีมสนับสนุน ๒.นักเรียนทุกคนได้รับ
๓.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน การดูแลช่วยเหลือ
๔.กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน
ร้อยละ ๑๐๐
นักเรียน
๓.ครูไปเยี่ยมบ้านนักเรียน
๕.แนะแนวการศึกษา
ร้อยละ ๑๐๐
๖.ประเมินผล สรุป รายงาน
๑.จัดทำโครงการ ประชุม ๑. นักเรียนเข้าร่วม
ชี้แจง
โครงการร้อยละ ๑๐๐
๒.เตรียมเอกสารฝากเงิน
๒. นักเรียนเป็นลูกที่ดีของ
๓.ประชาสัมพันธ์โครงการ พ่อแม่ รู้จักประหยัดและ
และเชิญชวนให้นักเรียนฝาก อดออม ร้อยละ 97
เงินกับครูประจำชั้น
๓. นักเรียนเห็น
๔.ดำเนินการตามกิจกรรม ประโยชน์จากการ
๕.ติดตาม บันทึกการออม ประหยัดและอดออม
๖.สรุป รายงาน
ร้อยละ 95
๑.ประชุมกรรมการ
- นักเรียนและบุคลากร
ผู้ปกครองนักเรียน
มีทักษะในการดูแลรักษา
๒.จัดตั้งคณะกรรมการ
สุขภาพ ร้อยละ ๙๘.๒๑
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
- นักเรียนมีน้ำหนัก
นักเรียน
ส่วนสูง ตามเกณฑ์
๓.วิเคราะห์สภาพปัญหา
ร้อยละ ๘๓.๒๑ และมี
กำหนดนโยบาย จัดทำคู่มือ สมรรถภาพทางกายตาม
๔.ดำเนินการตาม
เกณฑ์ ร้อยละ ๙๔.๑๖
องค์ประกอบ ๑๐ ข้อ
- โรงเรียนมีการ
๕.สรุป ประเมินผล
ดำเนินงานและพัฒนา
๖.รายงานผล
กระบวนการโครงการที่
เป็นระบบร้อยละ ๑๐๐
วิธีดำเนินการ(ย่อๆ)

๓๒

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕62 โรงเรียนวัดปทุมนายก

ชื่อ/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

๙. โครงการโรงเรียนวิถี - นักเรียนชั้น ป.๑ – ๖ มี
พุทธ
คุณธรรม จริยธรรม และ
(คุณธรรมชั้นนำ)
ค่านิยมที่พึงประสงค์
ร้อยละ ๙๐ โดยแยกเป็น
๗ ข้อ คือ
๑) นักเรียนมีวินัย มีความ
รับผิดชอบ ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรม เบื้องต้น
๒) นักเรียนมีความซื่อสัตย์
สุจริต
๓) นักเรียนมีความกตัญญู
กตเวที
๔) นักเรียนมีเมตตากรุณา
เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ เสียสละ
๕) นักเรียนประหยัดรู้จักใช้
ทรัพย์สินของตนและ
ส่วนรวมอย่างคุ้มค่า
๖) นักเรียนภูมิใจในความ
เป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิ
ปัญญาไทย
๗) นักเรียนตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม

วิธีดำเนินการ(ย่อๆ)
๑. ประชุมชี้แจงจัดทำ
โครงการ
๒. ดำเนินการตามกิจกรรม
โครงการ ๘ กิจกรรม
๓. สรุปประเมินผล
๔. รายงานผล

๓๓

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
(จำนวน/ร้อยละ)
- นักเรียนชั้น ป.๑ – ๖
มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์
ร้อยละ ๑๐๐ โดยแยก
เป็น ๗ ข้อคือ
๑) นักเรียนมีวินัย มี
ความรับผิดชอบ ปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรม
ร้อยละ ๙๔.๔๐
๒) นักเรียนมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต
ร้อยละ ๑๐๐
๓) นักเรียนมีความ
กตัญญูกตเวที
ร้อยละ ๑๐๐
๔) นักเรียนมีเมตตา
กรุณา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
เสียสละ ร้อยละ ๙๒.๐๐
๕) นักเรียนประหยัดรู้จัก
ใช้ทรัพย์สินของตนและ
ส่วนรวมอย่างคุ้มค่า
ร้อยละ ๙๖.๐๐
๖) นักเรียนภูมิใจใน
ความเป็นไทย เห็น
คุณค่าภูมิปัญญาไทย
ร้อยละ ๑๐๐
๗) นักเรียนตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ ๑๐๐
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ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
(จำนวน/ร้อยละ)
๑๐. โครงการปรับปรุง - เพื่อให้โรงเรียนมีอาคาร ๑.จัดทำโครงการ แต่งตั้ง - อาคารเรียน อาคาร
อาคารสถานที่และ
เรียน อาคารประกอบ ที่ ผู้รับผิดชอบ
ประกอบมีสภาพพร้อมใช้ใน
สภาพแวดล้อม
ปลอดภัย สวยงาม สะอาด ๒.ดำเนินการตามกิจกรรม การจัดกิจกรรมการเรียน
พร้อมใช้ในการจัดกิจกรรม ของโครงการ
การสอน ร้อยละ 90
การเรียนการสอนร้อยละ๙0 ๓.ติดตามผล
- ภูมิทัศน์ของโรงเรียน
- เพื่อให้ภูมิทัศน์ของ
๔.ประเมินผลโดย
สวยงาม เอื้อต่อสุขภาพ
โรงเรียนสวยงาม เอื้อต่อ แบบสอบถาม
กาย สุขภาพจิตที่ดีของ
การจัดการเรียนการสอน
๕.สรุป รายงาน
นักเรียน ร้อยละ 90
และเอื้อต่อสุขภาพกาย
- นักเรียนร้อยละ 95 มี
สุขภาพจิตที่ดี ร้อยละ ๙0
ความสุขกับการมา
- นักเรียน ร้อยละ ๙๕
โรงเรียน
รักโรงเรียน มีความสุขกับ
การมาโรงเรียน
๑๑. โครงการ ๑
- นักเรียนมีวินัย มีความ
๑.จัดทำโครงการ ประชุม ๑.นักเรียนมีวินัย มีความ
ห้องเรียน ๑ ผลิตภัณฑ์ รับผิดชอบ ร้อยละ ๙๐
ครูชี้แจง
รับผิดชอบ ร้อยละ
- นักเรียนมีเมตตากรุณา
๒.ดำเนินการตามกิจกรรม ๙๔.๔๐
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ๓.กำกับ ติดตาม
๒.นักเรียนมีเมตตากรุณา
เพื่อส่วนรวม ร้อยละ ๙๐
ประเมินผล
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ
- นักเรียนมีความภูมิใจ
๔.สรุป รายงานผล
เสียสละเพื่อส่วนรวม
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย
ร้อยละ ๙๒.๐๐
นิยมไทย ร้อยละ ๙๐
๓.นักเรียนมีความภูมิใจ
- นักเรียนมีทักษะในการ
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย
จัดการ และทำงานได้สำเร็จ
นิยมไทย ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๙๐
๔.นักเรียนมีทักษะในการ
- นักเรียนมีความเพียร
จัดการ และทำงานได้
พยายาม ขยัน อดทน
สำเร็จ ร้อยละ ๙๒.๘๐
ละเอียดรอบคอบในการ
๕.นักเรียนมีความเพียร
ทำงาน ร้อยละ ๙๐
พยายาม ขยัน อดทน
- นักเรียนแสวงหาความรู้
ละเอียดรอบคอบในการ
จากแหล่งต่างๆ ร้อยละ ๙๐
ทำงาน ร้อยละ ๙๔.๔๐
- นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่
๖.นักเรียนแสวงหาความรู้
ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น
จากแหล่งต่างๆ ร้อยละ
ร้อยละ ๙๐
๙๒.๐๐
๗.นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น
ร้อยละ ๙๗.๖๐
ชื่อ/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดำเนินการ(ย่อๆ)

๓๔
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๓๕

๑.๑2 ผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ
๑) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
รอบสาม เมื่อวันที่ ๑๘ – ๒๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาดังต่อไปนี้)
ระดับการศึกษาปฐมวัย

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้น
เด็กเป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ผลรวมคะแนนทั้งหมด

ดีมาก

ดี

พอใช้

คะแนนที่ได้

ปรับปรุง

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

ปรับปรุง
เร่งด่วน

ระดับคุณภาพ

๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๙.๐๐
๑๐.๐๐
๓๓.๐๐








๑๓.๕๐



๔.๘๐
๒.๕๐




๒.๕๐



๒.๕๐



๒.๕๐



๙๕.๓๐



โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ๙๕.๓๐
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง
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๓๖

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
ผลรวมคะแนนทั้งหมด

ดีมาก

ดี

พอใช้

คะแนนที่ได้

ปรับปรุง

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

ปรับปรุง
เร่งด่วน

ระดับคุณภาพ

๙.๖๘
๙.๘๔




๙.๕๕
๙.๖๖
๑๑.๘๕
๙.๐๐






๕.๐๐



๔.๗๙



๕.๐๐



๕.๐๐



๕.๐๐



๕.๐๐



๘๙.๓๗



โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย ๘๙.๓๗
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง
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๒) ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
จุดเด่น
๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา ผู้เรียนใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการดำเนินการโครงการพิเศษที่ส่งเสริมสถานศึกษา
เป็นแบบอย่างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เป็นแบบอย่างของสถานศึกษาอื่น และชุมชนได้เป็นอย่างดี
๒. ผู้บริหารมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ได้พัฒนาสถานศึกษาโดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปทางการศึกษา
๓. ครูมีประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง โดย
การเข้ารับอบรมอย่างต่อเนื่อง
๔. สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน
จุดเน้นที่ควรพัฒนา
สถานศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา
สถานศึกษาควรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะและภาษาต่างประเทศ ด้วยการ
จัดสอนซ่อมเสริมบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดกิจกรรม/โครงงานให้หลากหลาย การสอนซ่อมเสริม
ควบคู่ กับ การฝึ ก หั ดทำข้อ สอบเตรี ย มความพร้อ มการทดสอบระดั บ ชาติ ให้ ผู้ เรียนมี ค วามรู้ความเข้ าใจให้
ครอบคลุมในเนื้อหาการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ไม่มี
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ไม่มี
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ไม่มี
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๓) สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สภาพปั ญ หา โรงเรี ย นวั ด ปทุ ม นายกอยู่ ในท้ อ งถิ่ น ที่ ห่ า งไกลจากสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา ปทุมธานี เขต ๒ มีเขตติดต่อกับอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ประชาการส่ วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป มีรายได้ไม่แน่นอน ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี ครอบครัวยากจน
และแตกแยก นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย และเด็กบางคนต้องย้ายโรงเรียนบ่อยตามพ่อแม่ไปทำหา
กิน ทำให้เด็กได้รับการศึกษาได้ไม่เต็มที่
ด้านงบประมาณ โรงเรียนพยายามหางบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานและบุคคล บริษัทต่างๆ ก็
ยังไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษา โดยเฉพาะด้านการพัฒนาอาคารสถานที่ สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ด้านบุคลากร โรงเรียนขาดครูที่วุฒิการศึกษาตามวิชาเอก จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี และครูบาง
คนยังขาดการใช้สื่อการสอนทักษะการคิดยังไม่ประสบผลสำเร็จ นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ ผู้บริหารต้องจัดหา
วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ส่งเสริมนักเรียน
ผลการดำเนินงาน
โรงเรียนได้ทำโครงการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมให้ครูได้อบรมการสอนคิดและเรื่องที่ครูสนใจ
เน้นย้ำครูให้การจัดการเรียนการสอนให้เด็กได้เรียนรู้ให้เกิดความคิดรวบยอดได้ด้วยตนเอง จัดเอกสารการสอน
คิดให้กับครูทุกคน คือคู่มือการพัฒนากระบวนการสอนคิด และการสอนแบบโครงงาน ให้ครูทุกคนได้ศึกษา
และนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิธีการสอนของตนเอง ซึ่งเน้นให้ครูจัดทำใบงานและแบบฝึกหัด ให้นักเรียนได้
ฝึกคิด ฝึ กทำอย่ างต่อเนื่ อง เพื่อฝึกฝนนั กเรียนให้ รู้จักคิดวิเคราะห์ สั งเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ได้ด้ว ย
ตนเอง นอกนั้นทางโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามสาระต่างๆ ตลอดทั้งปี
การศึกษา เช่น กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อเป็นการกระตุ้นผู้เรียนเพิ่มอีก
ทางหนึ่ง
ผลการพัฒนา
จากการนิเทศภายใน สังเกตการสอนของครูและพฤติกรรมของนักเรียน พบว่าครูมีความ
พยายามที่จัดหา จัดทำแบบฝึกที่ดีให้เด็กได้คิด จัดกิจกรรมที่ดีต่างๆ เน้นนักเรียนเป็นสำคัญมาจัดให้แก่ผู้เรียน
อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งก็สามารถกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความกระตือรือร้น ฝักใฝ่ รู้จัด คิดวิเคราะห์ได้ดีขึ้นกว่าเดิม
โรงเรียนพึงพอใจต่อผลผลิตที่ดีในลักษณะกำลังพัฒนาค่อยเป็นค่อยไป แต่นักเรียนก็มีผลงานหรือ ชิ้นงานที่เกิด
จากนักเรียนมากมาย ซึ่งมีทั้งดีและไม่ดี งานต่างๆ หากพิจารณาแล้ว พบว่าส่วนมากยังเป็นงานที่ทำมาจาก
การคิด การวิเคราะห์ไตร่ตรองที่ยังไม่ลึกและกว้างมากนัก แต่ก็ถือว่านักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าเดิม
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ส่วนที่ ๒
ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา
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๔๐

ส่วนที่ ๒
ข้อมูลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
๒.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑) สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ๓ มาตรฐาน
ได้ดังนี้
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
รวมระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

โรงเรียนมีผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๖๒)
ระดับการศึกษาปฐมวัย รวมระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๒) ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย จำแนกตามรายมาตรฐานทั้ง ๓ มาตรฐาน
ได้ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ยอดเยี่ยม”
เด็กโรงเรียนวัดปทุมนายกมีพัฒนาการด้านร่างกาย อยู่ในระดับยอดเยี่ยม พิจารณาจากผลการรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ และแผนการดำเนินการพัฒนาเด็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ดังนี้
๑.๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
ผลการวัดพัฒนาการของนักเรียน พบว่า นักเรียนผลการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๓ พิจารณาจาก
เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ ว วิ่งหลบหลีกสิ่งกีด
ขวางได้ เดินต่อเท้าตามเส้นเดินหน้าถอยหลังได้ดี โยนรับลูกบอลได้ทรงตัวได้ดีการใช้มือและตาประสานสัมพันธ์
ตามวัย หยิบจับสิ่งของใช้กรรไกรตัดตามแบบที่กำหนดได้ตามวัย รับประทานอาหารได้หลายชนิด มีสุขนิสัยใน
การดู แ ลสุ ข ภาพตนโดยการล้ างมื อ ก่ อ นรั บ ประทานอาหารและหลั ง จากการใช้ ห้ อ งน้ ำ ด้ ว ยตนเอง รู้ จั ก
ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นได้ และในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนมีโครงการส่งเสริม
การกินผักและให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลเด็ก ในการรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
เห็นได้จาก สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก แบบบันทึกน้ำหนักส่วนสูง แบบบันทึกการดื่มนม แบบบันทึกการตรวจ
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สุขภาพอนามัย แบบบันทึกการแปรงฟัน โครงการอาหารกลางวัน โครงการหนูน้อยสุขภาพดี โครงการเครื่อง
เล่นของหนู
๑ .๒ เด็ ก มี พั ฒ น าก ารด้ าน อ ารม ณ์ จิ ต ใจ ค วบ คุ ม แ ล ะแ ส ด งออ ก ท างอ ารม ณ์ ได้
อยูใ่ นระดับ ยอดเยี่ยม
ผลการวัดพัฒนาการของนักเรียน พบว่า นักเรียนผลการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๓ พิจารณาจาก
เด็กมีความสนุกสนานร่าเริงแจ่มใสแสดงอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัยรู้จักอดทนรอคอยเข้าแถวในการทำกิจกรรม
ต่าง ๆ มีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออก สนใจและมีความสุขแสดงออกผ่านการทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ ดนตรี การทำงานศิลปะ รู้จักการช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่นเสมอด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อ
งานที่ครูมอบหมาย ซื่อสัตย์สุจริตรู้จักสิ่งของของตนเองและสิ่งของของผู้อื่น มีคุณธรรมจริยธรรมตามวัย รู้จัก
ชื่นชมผลงานของตนเองและชื่นชมผลงานของผู้อื่น มีความสุขกับการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยผ่านโครงการและ
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการหนูน้อยวิถีพุทธ โครงการหนูน้อยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการ
พัฒนาการด้วยศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมการเล่านิทาน และการทำกิจกรรมบทบาทสมมุติ เป็นต้น
๑.๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม อยูใ่ นระดับ ยอดเยี่ยม
ผลการวัดพัฒนาการของนักเรียน พบว่า นักเรียนผลการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๑ พิจารณาจาก
พัฒนาการของเด็กที่เด็กรู้จักการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน สามารถช่ วยตนเองตามความสามารถ
ตามวัย มีวินัยในตนเอง รู้จักการประหยัดน้ำประหยัดไฟได้ตามวัย มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมใน
และนอกห้องเรียนด้วยการทิ้งขยะลงถังทุกครั้ง มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ยิ้ม ไหว้ ทักทายคุณครูก่อนเข้า
ห้ อ งเรี ย นและก่ อ นกลั บ บ้ า นเสมอ รู้ จั ก กาลเทศะเมื่ อ ต้ อ งผ่ า นผู้ ใหญ่ ด้ ว ยการยิ้ ม และก้ ม ศี ร ษะทุ ก ครั้ ง มี
ความสามารถในการปรั บ ตัว ในการเล่ น และทำงานร่วมกับผู้ อื่นด้วยการสร้างสัมพั นธภาพที่ ดีกับผู้ อื่น รู้จัก
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น โดยผ่านการเรียนรู้จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการดำเนิน โครงการ
จิ ต สาธารณะ โครงการหนู น้ อ ยวิ ถี พุ ท ธ โครงการศึ ก ษาเรี ย นรู้ น อกสถานศึ ก ษา และโครงการบ้ า น
นักวิทยาศาสตร์น้อย
๑.๔ เด็กมีพัฒ นาการด้ านสติปัญ ญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้น ฐาน และแสวงหาความรู้ได้
อยูใ่ นระดับ ยอดเยี่ยม
ผลการวัดพัฒนาการของนักเรียน พบว่า นักเรียนผลการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๕ พิจารณาจาก
พัฒ นาการด้านสติปัญญาในการที่ เด็กรู้จักสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ รู้จักตั้งคำถามในสิ่งที่
ตนเองสงสัยและหาคำตอบด้วยวิธีที่หลากหลาย มีความอยากรู้อยากเห็น รู้จักสังเกต รู้จักสำรวจ ชอบทดลอง
สิ่งต่าง ๆ แก้ปัญหาและตัดสิ นใจในเรื่องง่ายๆได้ มีจินตนาการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง รู้จักการใช้
เทคโนโลยีง่ายๆ เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เครื่องมือสื่อสาร ได้ด้วยตนเองจากการจัดแผนการจัด
ประสบการณ์ให้กับนักเรียน และในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนจัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา โครงการพัฒนาด้วยศิลปะสร้างสรรค์ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านอนุบาล เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้เด็กได้แสดงความสามารถของตนเองมากขึ้น
แนวทางการพัฒนาคุณภาพเด็ก
๑) ส่งเสริมให้เด็กรู้จักดูแลสุขภาพของตัวเองรู้จักช่ว ยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยสนับสนุนให้เด็กมี
น้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์และให้เด็กมี พัฒนาการในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก การประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อโดยบูรณาการกับกิจวัตรประจำวันหรือกิจกรรมต่าง ๆ
๒) ฝึกการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่ต้นจนจบและการทำกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้เด็กได้พัฒนา
ทางด้านอารมณ์-จิตใจ ที่ดีอย่างต่อเนื่อง ให้กล้าตัดสินใจ ลองผิดลองถูกในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัยให้
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รู้จักการเสียสละ การมีจิตสาธารณะ ฝึกการทำงานกลุ่มอยู่เสมอให้เด็กรู้จักการสร้างความสัมพันธ์กับครอบครัว
บุคคลใกล้ชิด
๓) ส่งเสริมให้เด็กแสดงออกทางความคิดตามจินตนาการของตนเอง รู้จักคิดวิเคราะห์มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวผ่านเหตุการณ์และสื่อที่หลากหลายในโอกาสต่าง ๆ ให้รู้จักสำรวจ
ทดลองสิ่งที่ไม่คุ้นเคย รู้จักการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัวให้มากขึ้น
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”
๒.๑ มีห ลักสูต รครอบคลุมพั ฒ นาการทั้ ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบ ทของท้องถิ่น อยู่ในระดั บ
ยอดเยี่ยม
สถานศึ ก ษาได้ ป รั บ ปรุ งหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาปฐมวัย ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเน้นการจัดประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติ โดยบูรณาการผ่าน ๖ กิจกรรมหลัก ดังนี้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรม
กลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษา ที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ด้านร่างกาย ด้า นอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม
ด้านสติปัญญา ให้ความยืดหยุ่นเข้ากับบริบทของชุมชนตามสภาพจริงที่เน้นเด็กเป็นรายบุคคล
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียนในระดับดีเลิศพิจารณาจาก อยูใ่ นระดับ ยอดเยี่ยม
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ๒ ห้องเรียน อนุบาลปีที่ ๒ อนุบาลปีที่ ๓ มีครูที่จบเอก
การศึกษาปฐมวัยโดยตรง ๒ คน ครูที่มีประสบการณ์สอนระดับปฐมวัยและผ่า นการอบรมการศึกษาระดับ
ปฐมวัยอีก ๒ คน
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ อยูใ่ นระดับ ดีเลิศ
บุคลากรในโรงเรียนเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพครู ด้ านหลักสูตรและด้านการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ การจัดการชั้นเรียนโดยการสร้างวินัยเชิงบวก ครูผู้สอนมี
การวิเคราะห์ผู้เรียนนำผลที่ได้มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นำเทคโนโลยีมาช่วยในการศึกษา
จัดหาสื่อและผลิตสื่อที่เหมาะสมให้สัมพันธ์ กับหน่วยการเรียนรู้ การประเมินผู้เรียนและนำผลการประเมินมา
ทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงผู้เรียนให้มีคุณภาพมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ อยูใ่ นระดับ ดี
โรงเรีย นจั ดสภาพแวดล้ อ มภายในห้ องเรียนคำนึ งถึงความปลอดภั ย มีการจัดมุ มประสบการณ์ ใน
ห้องเรียนเช่น ของเล่น เกมการศึกษา หนังสือนิทาน สื่อธรรมชาติและของจริง สื่อเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ สื่ อ
เทคโนโลยี เพื่อสืบ เสาะหาความรู้ ภายนอกมีเครื่องเล่นสนาม กระดานลื่ น ชิงช้า ที่ล อด ที่ ปืนป่ายและจัด
สภาพแวดล้อมรอบ ๆ ภายในบริเวณโรงเรียนให้สะอาดและปลอดภัยเหมาะแก่การเดินสำรวจของเด็ก
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้เพือ่ สนับสนุนการจัดประสบการณ์
อยูใ่ นระดับ ดีเลิศ
โรงเรียนจัดบริการอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ทุกห้องเรียนเพื่อให้ครูและเด็กได้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ
และเพื่อใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ในระดับ ดีเลิศ
โรงเรียนได้กำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์
ที่ส ถานศึกษากำหนดและจัดทำแผนพัฒ นาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและดำเนินงานตามแผนที่มุ่ง
พัฒนาคุณภาพภายในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและสถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
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ภายในตามมาตรฐานสถานศึกษาของสถานศึกษาซึ่งนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ครูบุคลากร ประสานสัมพันธ์ความร่วมมือให้ครอบคัว ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาเด็กร่วมกัน
แนวทางการพัฒนาคุณภาพเด็ก
ระดมความคิดในการพัฒนาสถานศึกษาจากบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
เป็นธรรม บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความชำนาญ ทักษะที่ตรงกับภาระงานให้ มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น การมอบหมายงานที่ปฏิบัติต้องมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้และความสามารถของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานนั้น ๆ มีสนามเด็กเล่นให้มีเครื่องเล่นหลากหลายและปลอดภัยเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น และนำสื่อการ
เรียนรู้ที่เป็นสื่อธรรมชาติมาให้เด็กได้สืบเสาะหาความรู้
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ทเี่ น้นเด็กเป็นสำคัญ มีผลการประเมิน อยู่ในระดับ “ยอดเยี่ยม”
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนนำผลที่ได้มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และจัดทำแผนการ
จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลัก ษณะที่พึงประสงค์ โดยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา เรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติจริงผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า
ด้วย ๖ กิจกรรมหลักคือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรม
กลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษาและนำผลการประเมินมาทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงผู้เรียน
ให้มีคุณภาพ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนจัดทำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีความมั่นใจในการทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข อยูใ่ นระดับ ดี
เลิศ
การจัดกิจกรรมบูรณาการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของเด็กให้เด็กได้เ ลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ
ที่เน้นเด็กเป็นรายบุคคลให้เด็กได้มีปฏิ สัมพันธ์กัน เช่น การอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ให้โอกาสเด็กได้
แสดงบทบาทสมมุติและให้เด็กทำงานกลุ่มจับกลุ่มกันเอง ได้ทดลองปฏิบัติจริงสืบค้นข้อมูลหาคำตอบด้วยตัวเอง
โดยครูเป็นผู้คอยช่วยเหลือสนับสนุนแนะนำแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม อยูใ่ นระดับยอดเยี่ยม
การจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเทได้ดี มีความปลอดภัย มีมุมสำหรับแสดงผลงานของเด็ก มี
การจัดสภาพแวดล้ อมในห้ องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยจัดมุมประสบการณ์ 5 มุม มุมสร้างสรรค์ มุม
บทบาทสมมุติ มุมหนังสือ มุมศิลปะ มุมเกมการศึกษา ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล ผลิตสื่อที่
หลากหลายและเหมาะสมกับวัยของเด็ก
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก อยู่ในระดับ ดีเลิศ
โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ของนักเรียน และครูมีการประเมินพัฒนาการเด็ก
จากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย โดยใช้การสังเกต การสอบถาม และ
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๔๔

นำคำตอบที่ได้มาวิเคราะห์พร้อมจดบันทึกคำตอบนั้น รวมทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
มาประเมินพัฒนาการของผู้เรียน และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับกับผู้ปกครองเพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียนต่อไป
แนวทางการพัฒนาคุณภาพเด็ก
๑) โรงเรียนจัดส่ งเสริมและสนับ สนุ นพัฒ นาให้ครูสามารถการผลิ ตสื่อที่ห ลากหลายและใช้สื่อด้าน
เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
๒) ครูควรเน้นความสามารถในการเรียนรู้และการพัฒนาเด็กแต่ละคนให้เต็มศักยภาพ โดยการให้เด็กมี
ส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติด้วยตนเองให้ม ากขึ้นและมีส่วนร่วมในการประเมินผล เพื่อให้
เด็กแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
๓) จัดบรรยากาศให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข รู้สึกปลอดภัย มีสื่อการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมสนับสนุน
ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้เหมาะสมสอดคล้องกับธรรมชาติของเด็ก
๔) ประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและคนในชุมชน จัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่
เชิญผู้ปกครองร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กตามแนวทางที่ถูกต้อง และจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่ดีต่อการ
พัฒนาเด็กในทุก ๆ ด้านโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม

๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑) สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓ มาตรฐาน ได้ดังนี้
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
รวมระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

โรงเรียนมีผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๖๒)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมระดับคุณภาพ ดีเลิศ
๒) ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามรายมาตรฐาน
ทั้ง ๓ มาตรฐาน ได้ดังนี้
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มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ยอดเยี่ยม”
โรงเรียนวัดปทุมนายก ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยยึดการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และได้เข้าร่วมการ
จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ มเวลารู้ให้กับผู้เรียน และเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ นอกจากนี้โรงเรียนยังได้เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพที่ดีเป็นไปตามที่หลักสูตรต้องการ ซึ่งเห็นได้จากผลการรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ และแผนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ อยู่ในระดับ
ดีเลิศ
จากผลการวัดความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่ อสาร และการคิดคำนวณ ในปี
การศึ ก ษา ๒๕๖๒ ที่ ผ่ านมา พบว่า ภาพรวมของผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นของโรงเรียน จากการประเมิ น
ความสามารถด้ า นการอ่ า นระดั บ ชาติ (RT) ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๑ จากผลการประเมิ น การทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และจากผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดั บ ชาติ ขั้น พื้ น ฐาน (O-NET) ชั้น ประถมศึก ษาปี ที่ ๖ นั้ น ปรากฏว่า โรงเรียนมี ผ ลการประเมิน ในด้ าน
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด และ
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
การดำเนิ น งานที่ ผ่ านมาโรงเรีย นวัดปทุ ม นายกมี กระบวนการพั ฒ นาผู้ เรียนด้ว ยวิธีการที่
หลากหลาย ส่งเสริมครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตร ส่งเสริมครูให้ เข้ารับ การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การ
จัดทำแบบทดสอบ และการจัดกิจกรรมลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้ให้กับผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนให้ตรงกับปัญหาของผู้เรียน และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรี ยนเป็นเรื่อง
สำคัญที่สุดโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออก เขียนได้ มีความสามารถในการสื่อสาร และการคิดคำนวณ
นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดทำโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย โครงการยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ค ณิ ต ศาสตร์
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการ
เนื่องในโอกาสต่าง ๆ กิจกรรมสอนซ่อมเสริม กิจกรรมเขียนตามคำบอก กิจกรรมคณิตคิดเลขเร็ว เพื่อมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนเกิดการพั ฒ นาและเป็นการแก้ปัญหาของนักเรียน ด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คำนวณให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามศักยภาพ โดยกำหนดเป้าหมายตามจุดเน้น สพฐ. ที่กำหนดให้นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่านออก เขียนได้ และตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ขึ้นไป อ่านคล่อง เขียนคล่อง
สิ่งที่โรงเรียนต้องเร่งพัฒ นาผู้เรียนในทุกระดับชั้น ได้แก่ ความสามารถในการคิดคำนวณให้
สูงขึ้น อย่างต่อเนื่ อง นั่ น คือการพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิ ตศาสตร์ โดยใน
ระดั บ ชั้ น ป.๔ – ป.๖ ยั งต้อ งเร่ งพั ฒ นาความสามารถด้ านการแก้ โจทย์ปั ญ หา และการนำหลั กการทาง
คณิตศาสตร์ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนผู้เรียนในระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ ยังต้องได้รับการส่งเสริมใน
ด้านความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และการจับใจความเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น
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๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา อยู่ในระดับ ดี
จากผลการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา พบว่า ภาพรวมในการประเมินความสามารถด้าน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ นักเรียนมีผลการประมินอยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๒๘ ซึ่งโรงเรียนได้มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบโครงงาน
แบบกระบวนการกลุ่ม แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญ หาเป็นหลัก กิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นให้
นักเรียนวางแผน ลงมือปฏิบัติงาน สรุป พิจารณาหาข้อบกพร่อง สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขด้วยตนเอง ทำให้เกิด
การเรียนรู้ และสร้างผลงานที่สะท้อนความสามารถในตัวชี้วัดที่ ต้องปรับปรุงแก้ไขได้อย่างแท้จริงด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เช่น มอบหมายงานให้ ผู้เรียนได้อ่าน ได้คิดวิเคราะห์ จากเรื่ องที่อ่าน และให้ นักเรียนเขียนสรุป
สาระสำคัญจากเรื่องที่อ่าน แล้วมานำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านชิ้นงาน ใบงาน โครงงาน และภาพ
กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการทำงานร่วมกัน
ในการพั ฒ นาความสามารถในความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิด อย่างมี วิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาของนักเรียนนั้น โรงเรียนได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดย
ส่งเสริมให้ครูนำเทคนิควิธีสอนไปใช้ได้ตรงตามศักยภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย เน้นการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครูในรูปแบบ Active Learning และเน้นการใช้คำถามเพื่อ พัฒ นาทักษะการคิด วิเคราะห์
สังเคราะห์ เพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จักคิดและสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับ ดีเลิศ
จากผลการวัดความสามารถในการออกแบบจัดทำโครงงาน ชิ้นงาน และการสร้างนวัตกรรม
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนได้วัดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนออกเป็น ๒ รูปแบบ
ดังนี้ ๑) ผลงาน/ชิ้นงาน ที่ได้จากการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยครูมอบหมาย
ให้นักเรียนทำภาระงาน/ชิ้นงานที่สะท้อนถึงผลการเรียนรู้ที่ได้เรียนผ่านมา และ๒) ผลงาน/ชิ้ นงาน/รูปแบบ/
วิธีการ ที่ได้จากการดำเนินโครงงาน/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติม เช่น รูปแบบในการบริหารจัดการเรื่องความ
สะอาดของโรงเรียน การบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียน การทำโครงงานด้านการเกษตร ตลอดจนการ
ประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ เช่น การประดิษฐ์ดอกบัวจากลอตเตอรี่ การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ เป็น
ต้น
การพัฒนาความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ
ที่หลากหลาย ทั้งผ่านกระบวนการเรียนการสอนในชั่วโมงเรียน ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้กิจกรรมใน
โครงการโรงเรียนสุจริตในรูปบริษัทสร้ างการดี และจัดทำโครงการค่ายฝึกทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน ตลอดจน
เชิญวิทยากรด้านงานอาชีพที่นักเรียนสนใจ มาให้ความรู้กับนักเรียนเพื่อเป็นทักษะพื้นฐานในการทำงาน และ
สามารถที่จะต่อยอดเป็นงานอาชีพเพื่อหารายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับ ดีเลิศ
จากผลการวัดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในปีการศึกษา
๒๕๖๒ ที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการประมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับ ดีเลิศ
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๘ และนักเรียนยังได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์อีกด้วย
จากการที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ ทำให้นักเรียนในทุกชั้นเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การเรี ย นและการทำงานได้ ส ะดวกมากยิ่ งขึ้ น ส่ งผลให้ นั ก เรีย นได้ เรีย นรู้ วิ ธีก ารใช้ เทคโนโลยี เป็ น อย่ า งดี
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นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณให้กับ ทุกชั้นเรียนด้วย เพื่อเพิ่ม
ความรู้และศักยภาพความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนนำ
ความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบสิ่งต่า ง ๆ โดยผ่านโปรแกรมนำเสนองานที่ได้จากการ
เรียนรู้ เช่น การออกแบบตาราง การนำเสนองานผ่านโปรแกรมต่าง ๆ การออกแบบปกรายงาน และนักเรียน
ยังสามารถสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ได้เป็นอย่างดี
ในอนาคตโรงเรียนจะดำเนินการหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพให้ครบตามจำนวน
นักเรียนไว้ใช้สำหรับให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดีเลิศ
การวัดผลผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนได้ แยกเป็นสรุปผลการ
ประเมินในระดับสถานศึกษา และระดับผลการประเมินจากการทดสอบระดับชาติ ดังนี้
ผลการประเมินในระดับสถานศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ ยใน ๙ กลุ่ มสาระการเรีย นรู้ (รวมรายวิขาเพิ่มเติม) คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๙ ซึ่งสู งกว่าค่าเป้าหมายของ
ผลสัมฤทธิ์โรงเรียนที่ตั้งไว้ทรี่ ้อยละ ๗๐
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนระดับชาติ (RT) ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบว่า ในภาพรวมระดับโรงเรียนรวมความสามารถทั้ง ๒ สมรรถนะ มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ ๘๗.๕๓ ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ ( =๗๐.๖๖) ระดับสพฐ. ( =๗๐.๐๐) และระดับ เขตพื้นที่
( =๗๒.๔๑)
ผลการประเมิ น การทดสอบความสามารถพื้ น ฐานของผู้ เ รี ย นระดั บ ชาติ (NT) ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบว่า ในภาพรวมระดับโรงเรียนรวมความสามารถทั้ง ๒ ด้าน
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๓.๗๘ สูงกว่าระดับประเทศ ( =๔๕.๗๐) และระดับเขตพื้นที่ ( =๔๕.๓๕)
ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๖
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบว่า ในภาพรวมระดับโรงเรียนทุกรายวิชามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓๗.๘๑ ซึ่งต่ำกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ( =๓๗.๙๙) แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับสพฐ. ( =๓๖.๑๘) และเท่ากับระดับเขตพื้นที่
( =๓๗.๘๑)
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ อยู่ในระดับ ดีเลิศ
โรงเรีย นได้ดำเนิ น การวัดความรู้ ทักษะพื้ นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ของนั กเรียน
พบว่า ในภาพรวมของการประเมินนักเรียนมีผลการประมินอยู่ในระดับ ดี เลิศ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๔ จากการ
ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน การบูรณาการเรียนการสอนทักษะพื้นฐานในกิจกรรม
ต่างๆ และดำเนินการในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ดำเนินการทำโครงการค่าย
ฝึกทักษะอาชีพให้ กับ ผู้เรียน ดำเนินการจัดทำโครงการเกษตรเพื่อชีวิตสู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และโครงการทักษะชีวิต เพื่อให้นักเรียนความรู้ มีทักษะพื้นฐาน และมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
โรงเรียนได้ดำเนินการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เน้นการ
สำรวจความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยผ่านการลงมือปฏิบัติจริง
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
จากผลการประเมิน คุณ ลั กษณะอัน พึงประสงค์ ๘ ประการของสถานศึกษาในปี ที่ผ่ านมา
พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ
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๙๒.๗๐ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมของผู้เรียนควบคู่
กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาโดยตลอด และโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีป ระจำตำบล
โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ดำเนินโครงการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญของชาติ และวันสำคัญของพระมหากษัตริย์มาโดยตลอด
ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป็ น การปลู ก ฝั ง และอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมไทย และสร้ า งจิ ต สำนึ ก ให้ นั ก เรี ย นรั ก และศรั ท ธาใน
พระพุทธศาสนา จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ ความสุภาพ และความพอเพียง ทำ
กิจกรรมยิ้มไหว้ ทักทายกัน และประชุมสวดมนต์นักเรียนประจำสุดสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อ
พระพุทธศาสนา
การพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีนั้น โรงเรีย นได้ทำกิจกรรมเสริมเป็น
โครงงานต่าง ๆ เพื่อให้เด็กได้ฝึกคุณธรรมด้านต่าง ๆ อาทิ ความรับผิดชอบ ความมีวินัย และการมีจิตอาสา
เพิ่มขึ้น
๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
จากผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๐ โรงเรียนได้ดำเนินการบูรณาการจัดการเรียนการ
สอนให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง และภูมิใจในความเป็นไทย โดยเริ่มจากการวิเคราะห์และ
จัดทำหลักสูตรท้องถิ่น จัดทำข้อมูลประวัติท้องถิ่นชุมชนของตน แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านฯลฯ นำ
ข้อมูลที่ทำไว้มาบูรณาการในการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ และศึกษา เกิดความรักความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น และความเป็นไทยของตน นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญและประเพณีต่าง ๆ ที่มีในท้องถิ่น อาทิ
วันสงกรานต์ วันลอยกระทง และนำนักเรียนไปเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของตนเอง
ในการพัฒนาส่งเสริมความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยให้กับนักเรียน โรงเรียนได้
จัดทำโครงงานไหว้สวย ด้วยมารยาทไทย และโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
โรงเรียนวัดปทุมนายก เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาในรูปแบบพิการเรียนร่วม จึงทำให้มี
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และสติปัญญาเรียนอยู่ในห้องเรียนรวมกับนักเรียนปกติด้วย แต่นักเรียน
ทุกคนก็สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีน้ำใจต่อกันเป็นอย่างดี โดยครูสอนให้นักเรียนเข้าใจเรื่องความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ระหว่างวัย ความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติและศาสนา และจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
ทำงานเป็นกลุ่ม มอบหมายหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบ มีการกำหนดระเบียบข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน มีการ
ลงโทษ การยกย่อง ชมเชย โดยผ่านกิจกรรมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมประจำวันของโรงเรียน
โรงเรียนได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการดูแลนักเรียนให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขตลอดไป
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม อยูใ่ นระดับ ยอดเยี่ยม
จากผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๐ ซึ่งโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่น
อย่ างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้ อื่น โดยผ่ านกิจกรรมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุ ขภาพ
โครงการอาหารกลางวัน โครงการยิ่งเท่ ยิ่ งน่ ารัก เพราะกินผักผลไม้ โครงการแข่งขันกีฬาภายใน และการ
ทดสอบวัดสมรรถภาพทางกายภาพของนักเรียน เพื่อส่งเสริม ให้นักเรียน รู้จักการทำงานร่วมกัน ความมีน้ำใจ
ความเสียสละ เคารพกฎ กติกา
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การดำเนินงานในอนาคตโรงเรียนจะดำเนินการพัฒนาโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และ
โครงการอาหารกลางวันให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่
ในระดับ “ดีเลิศ”
โรงเรียนวัดปทุมนายก มีกระบวนการบริหารและจัดการ โดยมีแผนการดำเนินการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักธรรมมาภิบาล พิจารณาจากผลการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑
และแผนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน อยู่ในระดับ ดีเลิศ
โรงเรียนวัดปทุมนายกกำหนดแนวทางการวางแผนและการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ จะใช้ในการพัฒนา
องค์กร โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ดังนี้
วิสัยทัศน์ โรงเรียนวัด ปทุมนายกมุ่งมั่นบริการและจัดการศึกษาพัฒ นาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะ
ความคิด มีคุณภาพตามมาตรฐาน รู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และเป็นคนดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เหมาะสมกับวัย
พันธกิจ โรงเรียนกำหนดพันธกิจ ๔ ประการ ดังนี้
๑) บริการและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคนได้อย่างเสมอภาคและทั่วถึง
๒) ปฏิรูปการเรียนรู้ทเี่ น้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
คุณลักษณ์ทีพึงประสงค์ รู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้
๓) จัดระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใส ชุมชนมีส่วนร่วม จัดระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง จัดสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
๔) พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย วัดผลตามสภาพจริง มีคุณภาพ
รักศิษย์เหมือนลูกหลาน
เป้าหมาย
นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความรู้ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตสมบูรณ์ ก้าวทัน
เทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดีเลิศ
โรงเรียนวัดปทุมนายกมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล โดยมีการ
ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา สรุปผลการจัดการศึกษาของปีที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจาก
ผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึ กษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ประเมินผลการใช้หลั กสูตร
และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย
คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุท ธ์ ในการ
จั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรี ย น มี ก ารจั ด ทำแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพจั ด การศึ ก ษา
แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน สรุป
และจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา พร้อมเผยแพร่ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ
แนวทางการพั ฒ นา คือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่ วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึ กษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิ ดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา
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๒.๓ ดำเนินงานพัฒ นาวิชาการที่เน้น คุณ ภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับ ดีเลิศ
โรงเรียนวัดปทุมนายกดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน ด้วยการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) และทำ
การวัดประเมินผลที่เหมาะสมกับสภาพจริง มีการพัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ
(Active Learning) ด้วยตนเอง มีการจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาในทุกกลุ่มสาระการ
เรี ย นรู้ มีกิ จ กรรมสอนซ่ อ มเสริ ม และมีโครงการส่ งเสริม สนั บ สนุ น ทั ก ษะทางวิ ช าการของโรงเรียน ได้แ ก่
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ โครงการส่งเสริมนิสั ยรักการอ่าน
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรี ยน และโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดทำโครงการนิเทศภายใน เพื่อติดตามตรวจสอบการจัดการเรียนการ
สอนของครูเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนรอบด้านในทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
โรงเรียนวัดปทุมนายกสนับสนุนการพัฒ นาบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ โดยส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองในการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในเรื่องที่ ครูสนใจและมี
ความต้องการจากช่องทางต่าง ๆ สนับสนุนให้กำลังใจในการส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมรับการคัดเลือกรางวัลคุรุสดุดี
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ส่งเสริมการทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดกับนักเรียน โดยใช้กระบวนการ
PLC
แนวทางการพัฒนา คือ การสร้างกระบวนการนิเทศติดตามการดำเนินการให้เข้มแข็ง และนำผลการ
นิเทศที่ได้มาวางแผนพัฒนาแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อยู่ใน
ระดับ ดี
โรงเรียนวัดปทุมนายกมีสภาพแวดล้อมที่มีความพร้อมในการสร้ างบรรยากาศการเรียนการสอนให้กับ
นั ก เรี ย น มี ห้ อ งเรี ย นเพี ย งพอกั บ ความต้ อ งการของนั ก เรี ย น สภาพโต๊ ะ เก้ า อี้ อ ยู่ ในสภาพที่ ใช้ ก ารได้ ดี
สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปภายในโรงเรียน อาคารเรียน มีความเป็นระเบียบ สะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน โดยโรงเรียนมี โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม และโรงเรียนได้จัดทำ
แหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ
แนวทางการพัฒนา คือ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมใช้
งานมากยิ่งขึ้นสำหรับการจัดการเรียนการสอน
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ
โรงเรียนมีการวางระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร
และการเรีย นการสอนให้ กับ ครู และนั กเรี ยน มีโครงการจัดซื้อ จัดหา พั ฒ นา ICT เพื่ อการเรียนรู้ จัด
ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ ในการเรียนการสอนให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุน
สัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับการเรียนการสอนจากโครงการโรงเรียนประชารัฐ ทำให้นักเรียนนักเรียนเกิดการ
เรียนรู้เป็นอย่างดี
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แนวทางการพัฒนา คือ การให้ความรู้และการฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ให้ แก่ครู สำหรับการสืบ
ค้นหาข้อมูล และการจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”
โรงเรีย นวัดปทุม นายก ได้ ดำเนิ น การพั ฒ นาคุณ ภาพผู้ เรียน โดยยึดการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และได้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งเห็นได้จากผลการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปี
การศึกษา ๒๕๖๑ และแผนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนิน
ชีวิต อยู่ในระดับ ดี
โรงเรียนได้ดำเนินการจัด การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัว ชี้วัดของหลักสู ต รที่เน้ น ให้ ผู้ เรีย นได้เรียนรู้ผ่ านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ส่ งเสริมให้ ครูจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะใน
ด้านต่าง ๆ อาทิ ความสามารถด้านการแสดงออก การแสดงความคิดเห็น สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
รู้จักการนำเสนอผลงาน และสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
แนวทางการพัฒ นา คือส่ งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ
Active Learning ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยให้เข้ารับการอบรมตามที่หน่วยงานจัดขึ้น และมี การสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) ร่วมกัน
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ดีเลิศ
โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำ จัดหาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และดำเนินการจัดทำ พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อย่างหลากหลาย เช่น การเรียนรู้โดยผ่านคลิปวีดีโอ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ สื่อของ
จริง สื่อจำลอง ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของโครงการโรงเรียนประชารัฐ ใช้แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด สวนสมุนไพร
สวนเกษตรต่าง ๆ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอพรมเช็ดเท้า การเพาะพันธุ์ ปลาดุก หรือสวนเกษตร
ต่าง ๆ ของผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เช่น วัด สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดปทุมธานี
เป็นต้น ซึ่งมีครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
แนวทางการพั ฒ นาสื่ อ และแหล่ ง เรี ย นรู้ ข องโรงเรี ย น จะมี ก ารดำเนิ น การพั ฒ นาสื่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ให้มีปริมาณที่มากขึ้นและมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
ครูผู้สอนและนักเรียนมีการวางแผนร่วมกันในการบริหารจัด การชั้นเรียน โดยให้นักเรียนคิดวางแผนที่
จะพัฒนาห้องเรียนให้สะอาด น่าดู น่าอยู่ น่าเรียนได้อย่างไร ซึ่งนักเรียนก็จะมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและ
ร่วมลงมือรับผิดชอบ มีการกำหนดข้อตกลงของห้องเรียนร่วมกัน ตลอดจนการร่วมมือในการทำงานเพื่อให้
ห้องเรียนสะอาด น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน โดยผ่านโครงงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงงานห้องเรียนสะอาดน่า
มอง โครงงาน ป.๔ ร่วมแรงร่วมใจ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการทำงานร่วมกัน ระหว่างครูและนักเรียน ช่วยให้เกิด
การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีทั้งสองฝ่าย ครูมีความรักและเอื้ออาทรต่อนักเรียน นักเรียนมีความรักความเคารพและให้
ความยำเกรงต่อครู ทำให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
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๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการ
กำหนดภาระงาน/ชิ้นงานที่จะใช้ในการประเมินผู้เรียนในขั้นตอนการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งทำ
ให้ครูมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดการเรียนรู้ที่จะมุ่งให้ผู้เรียนสามารถทำภาระงาน/ชิ้นงานได้อย่างมีคุณภาพ มี
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และภายหลังการประเมินก็มีการ
ให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ แก่ ผู้ เรี ย น เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นนำไปใช้ ในการปรั บ ปรุงและพั ฒ นาการเรีย นรู้ ข องตน ในการ
ดำเนินการวัดและประเมินผลจะมีการบันทึกร่องรอยไว้เป็นหลักฐาน
แนวทางการพั ฒ นา คื ออบรมให้ ความรู้ ในเรื่อ งการสร้างเครื่องมื อ และการตรวจหาคุณ ภาพของ
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล โดยการเข้ารับการอบรมและมีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC)
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูล ป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ อยู่
ในระดับ ดีเลิศ
โรงเรียนดำเนินการจัดทำโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนขึ้น โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาหรือคุณครูที่
ได้รับมอบหมายทำการนิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง และมีโครงการนิเทศเพื่อนผู้รู้ใจ โดยให้ครู
จับคู่กับเพื่อนร่วมงานในการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งกันและกัน โดยกำหนดภาคเรียนละ ๒
ครั้งเช่นกัน พร้อมกันนี้ยังเปิดโอกาสให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้และประสบการณ์ มีการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้(PLC) ซึ่งกันและกันเสมอ ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลสะท้อนกลับ สำหรับนำไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป
แนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ (PLC) ให้เพิ่มมากขึ้น
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๒.๓ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาในภาพรวม
๑) ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัยในภาพรวม
จำแนกตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ดังนี้
ผลการประเมิน/
การแปล
มาตรฐาน
ระดับคุณภาพ
ความหมาย
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
5
ยอดเยี่ยม
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
5
ยอดเยี่ยม
ปลอดภัยของตนเองได้
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง
5
ยอดเยี่ยม
อารมณ์ได้
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดี
5
ยอดเยี่ยม
ของสังคม
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน
5
ยอดเยี่ยม
และแสวงหาความรู้ได้
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
4
ดีเลิศ
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านสอดคล้องกับ
5
ยอดเยี่ยม
บริบทของท้องถิ่น
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
5
ยอดเยี่ยม
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
4
ดีเลิศ
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและ
3
ดี
เพียงพอ
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อ
4
ดีเลิศ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
4
ดีเลิศ
ส่วนร่วม
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
5
ยอดเยี่ยม
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
5
ยอดเยี่ยม
สมดุลเต็มศักยภาพ
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติ
4
ดีเลิศ
อย่างมีความสุข
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
5
ยอดเยี่ยม
เหมาะสมกับวัย
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมิน
4
ดีเลิศ
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
ในภาพรวมโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
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๒) ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม
จำแนกตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ดังนี้
ผลการประเมิน/
การแปล
มาตรฐาน
ระดับคุณภาพ
ความหมาย
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
5
ยอดเยี่ยม
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
4
ดีเลิศ
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
4
ดีเลิศ
การคิดคำนวณ
๒) ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
3
ดี
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4
ดีเลิศ
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
4
ดีเลิศ
สื่อสาร
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
4
ดีเลิศ
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
5
ดีเลิศ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
5
ยอดเยี่ยม
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
5
ยอดเยี่ยม
กำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
5
ยอดเยี่ยม
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
5
ยอดเยี่ยม
หลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
5
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
4
ดีเลิศ
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
4
ดีเลิศ
ชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
4
ดีเลิศ
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
4
ดีเลิศ
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5
ยอดเยี่ยม
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
3
ดี
เรียนรู้
๒.๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
4
ดีเลิศ
จัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4
ดีเลิศ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
3
ดี
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

๕๔
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มาตรฐาน
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้

๕๕

ผลการประเมิน/
ระดับคุณภาพ
4

การแปล
ความหมาย
ดีเลิศ

5
4

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

ในภาพรวมโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับดีเลิศ
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ส่วนที่ ๓
สรุปผล แนวทางการพัฒนา
และความต้องการการช่วยเหลือ

๕๖
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ส่วนที่ ๓
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูล สารสนเทศสำคัญที่โรงเรียนวัดปทุมนายกจะต้อง
นำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุป นำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒ นาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน (๓ – ๕ ปี) และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดังนั้น
จากผลการดำเนินงานของโรงเรียน สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่
ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้
สรุปผลการประเมินในภาพรวม
จุดเด่น


ด้านคุณภาพเด็ก
๑) เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย สุขภาพที่ดี มี
น้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
มีทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว
๒) เด็กมีความสนุกสนานร่าเริงแจ่มใสแสดง
อารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย มีความอดทน
มีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออก
๓) เด็กรู้จักการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจำวัน สามารถช่วยตนเองตาม
ความสามารถตามวัย มีวินัยในตนเอง รู้จัก
การประหยัด และเป็นลูกที่ดี นักเรียนที่ดี
๔) เด็กรู้จักสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจได้ รู้จักตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสงสัย
และหาคำตอบด้วยวิธีที่หลากหลาย มีความ
อยากรู้อยากเห็น รู้จักสังเกต รู้จักสำรวจ
ชอบทดลองสิ่งต่าง ๆ แก้ปัญหาและตัดสินใจ
ในเรื่องง่ายๆได้ มีจินตนาการสร้างสรรค์สิ่ง
ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง รู้จักการใช้เทคโนโลยี
ง่าย ๆ

จุดควรพัฒนา


ด้านคุณภาพเด็ก
๑) ส่งเสริมให้เด็กรู้จักดูแลสุขภาพของตัวเอง
รู้จักช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัย
๒) ฝึกการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่ต้น
จนจบและการทำกิจกรรมที่หลากหลาย
เพื่อฝึกพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ ที่ดี
อย่างต่อเนื่อง
๓) ส่งเสริมให้เด็กแสดงออกทางความคิดตาม
จินตนาการของตนเอง รู้จักคิดวิเคราะห์
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

๕๗
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จุดเด่น


ด้านคุณภาพผู้เรียน
๑) ผู้เรี ย นมีผ ลสั มฤทธิ์ท างการเรีย นสูงขึ้น มีผ ล
การประเมิ น ระดั บ ชาติ แ ละระดั บ ท้ อ งถิ่ น
สู งขึ้น ทุ กกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้และนั กเรีย น
กล้ า แสดงออก ร่ า เริ ง แจ่ ม ใสสุ ข ภาพกาย
แข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่
สถานศึกษากำหนด
๒) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้ง
สามารถเขี ย นเพื่ อ การสื่ อ สารได้ ทุ ก คน
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
ได้ ด้ ว ยตนเอง ส่ งผลให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการ
เรี ย นของนั ก เรี ย นอยู่ ในระดั บ ดี มี ค ะแนน
เฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ในทุ ก กลุ่ ม สาระที่
ทดสอบสูงกว่าระดับประเทศ และนักเรียน
ในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๓ มี ผ ลการ
ทดสอบความสามารถพื้ น ฐานของผู้ เรี ย น
ระดับ ชาติ (NT) คะแนนรวมเฉลี่ ย มากกว่ า
ร้อยละ ๖๐ สำหรับ ด้านความสามารถด้าน
ภาษา
๓) ผู้ เ รี ย น มี ทั ก ษ ะที่ ดี ใน การท ำงาน รู้ จั ก
ตั้ งเป้ าหมายของงาน ร่ ว มกั น วางแผนการ
ทำงาน และสามารถทำงานได้ ป ระสบ
ผลสำเร็จ โดยมีความมุ่งมั่นสนใจ อดทน มี
ความละเอี ย ดรอบคอบ และสามารถร่ ว ม
ทำงานกับผู้อื่นได้ดี

จุดควรพัฒนา


ด้านคุณภาพผู้เรียน
๑) ผู้ เรีย นในทุ กระดั บ ชั้ น ยั งต้ อ งเร่งพั ฒ นา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้ในกลุ่ม
สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ เพราะ
นั ก เรี ย นมี ผ ลการประเมิ น ระดั บ ชาติ ทั้ ง
สองระดับอยู่ในระดับต่ำ
๒) ผู้เรียนในระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ ยังต้องเร่ง
พัฒนาความสามารถด้านการนำเสนอ การ
พู ด อภิ ป ราย แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ อ ย่ า ง
สมเหตุส มผล และต้องพัฒ นาทั กษะการ
แก้ ปั ญ ห าต าม สถาน การณ์ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
๓) ผู้ เรี ย นในระดั บ ชั้ น ป.๔ – ป.๖ ยั ง ต้ อ ง
ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม ในด้ า นความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ และสร้างเจตคติในเรื่อง
การรักนวลสงวนตัวให้เกิดขึ้นในตัวผู้ เรียน
การดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากสิ่งมอมเมา
ต่ า งๆ มิ ใ ห้ ห ลงใหลไปกั บ ค่ า นิ ย มของ
ต่างชาติจนเกิดการลอกเลี ยนแบบทำให้
ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

๕๘
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จุดเด่น

๕๙

จุดควรพัฒนา

๔) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพ
ทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มี
ระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็น
เอกลักษณ์ของโรงเรียน เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนโดยรอบในเรื่องความ มีวินัย ความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู ความ
ขยันหมั่นเพียร รู้จักเคารพกฎกติกา และมี
มารยาทที่ดี เช่น การรู้จักไหว้ผู้ที่พบเห็น การ
เดินแถวอย่างเป็นระเบียบ การเข้าคิวในการรับ
บริการต่าง ๆ การปฏิบัติกิจกรรมเวร
รับผิดชอบทำความสะอาดด้วยตนเอง การแต่ง
กายที่ถูกระเบียบ การรู้จักประหยัดและอด
ออมเงิน การทิ้งขยะเป็นที่ และการดูแลรักษา
สาธารณะสมบัติของโรงเรียน เป็นต้น
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
1) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มี
๑) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
หลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่ อ
บริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
พัฒนาผู้เรียน
ทำงาน และคณะกรรมการสถานศึกษามี
๒) สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ของผู้ มี ส่ ว น
ความตั้งใจ และมีความพร้อมในการ
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ให้ มีความเข้มแข็ง มีส่ วนร่วมรับผิ ดชอบ
2) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่าง
ต่ อ ผ ล ก าร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร
เป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วมจากบุคคล
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
หลายฝ่าย โดยเฉพาะคณะกรรมการ
๓) เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษา
สถานศึกษา และคณะกรรมการผู้ปกครอง
ให้ กั บ คณะกรรมการสถานศึ ก ษา และ
เครือข่าย ในการร่วมมือกันในการกำหนด
คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายให้มาก
เป้าหมายและทิศทางของสถานศึกษาที่
ยิ่งขึ้น ปั จจุบั น การบริห ารด้ านการศึก ษา
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม
ส่วนใหญ่ ยังฝากให้ ทางโรงเรียนเป็นผู้คิด
และประเทศชาติ ด้วยเทคนิควิธีการในการ
ผู้ทำ และจัดการฝ่ายเดียว
จัดประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุม
แบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การ
ประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน
มีการปรับแผน พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่
สอดคล้องกับผลการจัด
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จุดเด่น

๖๐

จุดควรพัฒนา

การศึกษาปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนวัดปทุมนายก
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ
ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานและ
จัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา พร้อม
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและงาน
ดังกล่าวไปยังผู้ปกครอง และชุมชนให้ได้รับ
ทราบ และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการ
รวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนวัดปทุมนายก
 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
สำคัญ
เป็นสำคัญ
๑) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจมุ่งมั่น
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม เวลาและ
ความสามารถ
๒) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จาก
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๔) ครูจัดกิจกรรมให้ นักเรีย นเรียนรู้ จากการคิด
ได้ป ฏิบั ติจ ริงด้ว ยวิธีการและแหล่ งเรียนรู้ที่
หลากหลาย
๕) ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนได้รับการ
ต รวจ ป ระเมิ น แล ะค ำแ น ะน ำจาก ผู้ มี
ประสบการณ์ด้านการทำวิจัย

๑) ค รู ค วรจั ด กิ จก รรม เน้ น ให้ ผู้ เรี ย น ได้ มี
ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด
สั ง เคราะห์ อ ย่ า งหลากหลาย และใช้ แ หล่ ง
เรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง
๒) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น
ป.๑ – ป.๓ ให้สามารถนำเสนอ พูดอภิปราย
แลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ อ ย่ า งสมเหตุ ส มผล และ
ต้ อ งพั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ต า ม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
๓) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น
ป.๔ – ป.๖ ให้ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นารส่ ง เสริ ม
ความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ
สร้ า งเจตคติ ในเรื่ อ งการรั ก นวลสงวนตั วให้
เกิ ด ขึ้ น ในตั ว ผู้ เ รี ย น การดู แ ลตั ว เองให้
ปลอดภัยจากสิ่งมอมเมาต่าง ๆ มิให้หลงใหล
ไป กั บ ค่ านิ ยม ข อ งต่ างช าติ จน เกิ ดก าร
ลอกเลียนแบบทำให้ลืม วัฒ นธรรมอั นดี งาม
ของไทย
๔) ครู ค วรจั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยวิ ธี ก ารที่
หลากหลาย สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้น

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕62 โรงเรียนวัดปทุมนายก

จุดเด่น

จุดควรพัฒนา
พื้ น ฐ าน แ ล ะ ฝึ ก ให้ นั ก เรี ย น ได้ คิ ด
วิเคราะห์ หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ สื่อ
เทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาสื่อแหล่ง
เรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้ อยู่ใน
สภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ
๕) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง
สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการเรีย นรู้ และ
ธรรมชาติวิชา
๖) ครูควรเปิดใจยอมรับ และพยายามศึกษา
การใช้ งานนวั ต กรรมจากสื่ อ เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่จะช่วยเป็นเครื่องมือให้กับคุณครู
ได้นำไปใช้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
๗) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที
เพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียน
๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดทำการวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ
๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผล
การนำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
๔. สร้ า งกระบวนการนิ เทศติ ด ตามการดำเนิ น การให้ เข้ ม แข็ ง และนำผลที่ ได้ ม าวางแผนพั ฒ นา
แก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
๕. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา

๖๑
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ความต้องการและการช่วยเหลือ
๑. การพัฒนาครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
๒. การสร้ างข้ อ สอบที่ ส อดคล้ องกั บ มาตรฐานการเรีย นรู้ต ามแนวทางของการประเมิ น NT และ
O-NET
๓. ดำเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมมากขึ้น จัดหาจัด ซื้อสื่อ
เทคโนโลยีให้มีพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูและนักเรียน
๔. การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ช่วยให้ ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่สูงขึ้น
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ส่วนที่ ๔
ภาคผนวก

๖๓
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ส่วนที่ ๔
ภาคผนวก
๔.๑ ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศโรงเรียนวัดปทุมนายก
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึก ษาไทยในอนาคตประกอบกั บ มี น โยบายให้ ป ฏิ รูป ระบบการประเมิน และการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับการศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐาน การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์ก ารศึกษา
พิเศษ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึง
ให้ยกเลิกประกาศโรงเรียนวัดปทุมนายก เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการ
กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึก ษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายใน ลงวันที ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัด
การศึกษาให้ ยึ ดหลั กที่ส ำคัญ ข้อหนึ่ ง คื อ มีการกำหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณ ภาพ
การศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่
ต้อ งดำเนิ น การอย่ างต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ก ารจั ด ทำรายงานประจำปี เสนอต่อ หน่ ว ยงาน ต้ น สั งกั ด หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่ การพัฒ นาคุณ ภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อเป็นการ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก
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ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เรื่อง ให้ ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โรงเรียนวัดปทุมนายก ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
โรงเรียนวัดปทุมนายก จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ ปฐมวัย และกำหนดค่าเป้ าหมาย
ความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ ปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการ
ส่งเสริมและกำกับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา ให้บรรลุ ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางบุษบา นาคพุทธ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก

๖๕
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
โรงเรียนวัดปทุมนายก
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
แต่ละมาตรฐาน มีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัย และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือปฏิบัติอย่างมี
ความสุข
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

๖๖
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๖๗

ค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดปทุมนายก
เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา
ระดับยอดเยี่ยม

๑.๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป

๑.๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
ได้

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป

๑.๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป

๑.๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสิติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

ระดับยอดเยี่ยม

๒.๑ โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น

ระดับยอดเยี่ยม

๒.๒ โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน

ระดับยอดเยี่ยม

๒.๓ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์

ระดับยอดเยี่ยม

๒.๔ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ
เพียงพอ

ระดับยอดเยี่ยม

๒.๕ โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์

ระดับยอดเยี่ยม

๒.๖ โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน

ระดับยอดเยี่ยม
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

๖๘

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ร่วม
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

ระดับยอดเยี่ยม

๓.๑ ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ

ระดับยอดเยี่ยม

๓.๒ ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข

ระดับยอดเยี่ยม

๓.๓ ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย

ระดับยอดเยี่ยม

๓.๔ ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

ระดับยอดเยี่ยม

การกำหนดค่าเป้าหมาย
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย
๒. การกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้
ระดับ ๕
ยอดเยี่ยม
หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐
ระดับ ๔
ดีเลิศ
หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ ๗๐ – ๗๙
ระดับ ๓
ดี
หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ ๖๐ – ๖๙
ระดับ ๒
ปานกลาง
หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ ๕๐ – ๕๙
ระดับ ๑
กำลังพัฒนา หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ ๐ – ๔๙
๓. การกำหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ เป็นร้อยละ
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
๔. การตั้งเป้าหมายเชิงปริมาณในบางประเด็น สถานศึกษาควรกำหนดเพื่อใช้ตรวจสอบว่าการ
ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไวหรือสูงกว่า คงที่ หรือ ต่ำ
กว่า (ลักษณะข้อมูลเชิงปริมาณ)
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๖๙
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๔.๒ ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการกำหนดค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศโรงเรียนวัดปทุมนายก
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึก ษาไทยในอนาคตประกอบกั บ มี น โยบายให้ ป ฏิ รูป ระบบการประเมิน และการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับการศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐาน การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึง
ให้ยกเลิกประกาศโรงเรียนวัดปทุมนายก เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการ
กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายใน ลงวันที ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัด
การศึกษาให้ ยึ ดหลั กที่ส ำคัญ ข้อหนึ่ ง คื อ มีการกำหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณ ภาพ
การศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่ วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่
ต้อ งดำเนิ น การอย่ างต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ก ารจั ด ทำรายงานประจำปี เสนอต่อ หน่ ว ยงาน ต้ น สั งกั ด หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่ การพัฒ นาคุณ ภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อเป็นการ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เรื่อง ให้ ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น

๗๐
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พื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โรงเรียนวัดปทุมนายก ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงเรียนวัดปทุมนายก จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน และกำหนดค่า
เป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อ
เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อใช้เป็นหลักในการ
เทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบการประเมินผล และ
การประกันคุณภาพทางการศึกษา ให้บรรลุ ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางบุษบา นาคพุทธ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก

๗๑

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕62 โรงเรียนวัดปทุมนายก

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดปทุมนายก
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

๗๒

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕62 โรงเรียนวัดปทุมนายก

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

๗๓

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕62 โรงเรียนวัดปทุมนายก

๗๔

การกำหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดปทุมนายก
เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา
ระดับดีเลิศ

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา

ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป

๑.๒ คุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป

๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

ระดับยอดเยี่ยม

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน

ระดับยอดเยี่ยม

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ระดับยอดเยี่ยม

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕62 โรงเรียนวัดปทุมนายก

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

๗๕

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย

ระดับยอดเยี่ยม

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ระดับยอดเยี่ยม

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ

ระดับยอดเยี่ยม

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้

ระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ระดับยอดเยี่ยม

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕62 โรงเรียนวัดปทุมนายก

การกำหนดค่าเป้าหมาย
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย
๒. การกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้
ระดับ ๕
ยอดเยี่ยม
หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐
ระดับ ๔
ดีเลิศ
หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ ๗๐ – ๗๙
ระดับ ๓
ดี
หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ ๖๐ – ๖๙
ระดับ ๒
ปานกลาง
หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ ๕๐ – ๕๙
ระดับ ๑
กำลังพัฒนา หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ ๐ – ๔๙
๓. การกำหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ เป็นร้อยละ
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
๔. การตั้งเป้าหมายเชิงปริมาณในบางประเด็น สถานศึกษาควรกำหนดเพื่อใช้ตรวจสอบว่า
การ
ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ไดบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไวหรือสูงกว่า คงที่ หรือ ต่ำ
กว่า (ลักษณะข้อมูลเชิงปริมาณ)

๗๖

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕62 โรงเรียนวัดปทุมนายก

๗๗

๔.๓ คำสั่งโรงเรียนวัดปทุมนายก ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คำสั่งโรงเรียนวัดปทุมนายก
ที่ ๒๕ / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
*****************************
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อเป็นการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๔ มาตรา ๔๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และประกาศโรงเรียนวัด
ปทุมนายก เรื่อง ให้ ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ แล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม
กระบวนการและขั้นตอนการประเมิน โรงเรียนวัดปทุมนายกจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย
๑.๑ นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง
๑.๒ นางรัตนา สีสัน
๑.๓ นางสาวศิริวรรณ เสนา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ๑. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
๒. อำนวยความสะดวก กำกับ ติดตาม ดูแล ประสานงาน และวินิจฉัยปัญหา ตลอดจนแก้ไข
ปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น
๒. คณะกรรมการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึกผลตามมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย
ระดับปฐมวัย
๑. นางสาวกัญชลี กองวิเศษพงศ์
๒. นางสาวสุกัญญา จำบัวขาว

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้ช่วย

หัวหน้า
ผู้ช่วย
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มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑. นางสาวศิริวรรณ เสนา
ครูชำนาญการพิเศษ
๒. นางสาวตุลามนีษ์ เกตุโกสน
ครูผู้ช่วย
๓. นายอิศรา สุดใจ
ครูผู้ช่วย
๔. นางสาวพเยาว์ บุญย่านซื่อ
พี่เลี้ยงนักเรียนพิการ
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑.
๒.

นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง
นายอิศรา สีสัน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ครูชำนาญการพิเศษ

๓.

นางสาวพัชรินทร์ ม่วงประเสริฐ

ครู ค.ศ. ๑

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑. นางรัตนา สีสัน
ครูชำนาญการ
๒. นางสาวนุตประวีณ์ บุญมี
ครูชำนาญการ
๓. นางสาวภัสราภรณ์ แก้วสมศรี ครูผู้ช่วย
๔. นางสาวรุ่งนภา ฟักเจริญ
ครูอัตราจ้าง

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้าที่ ๑. ศึกษาเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติการประจำปี รายงานประจำปี
(SAR) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล หลักฐานและร่องรอยของการดำเนินงานในแต่ละมาตรฐานให้
ถูกต้องสามารถตรวจสอบได้
๓. วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำสรุปในรายมาตรฐานที่ได้รับว่าอยู่ในระดับคุณภาพใด
๔. ดำเนินการจัดทำแฟ้มข้อมูลตามมาตรฐานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ
๓. คณะกรรมการจัดทำรูปเล่ม ประกอบด้วย
๓.๑ นางสาวศิริวรรณ เสนา
๓.๒ นางสาวตุลามนีษ์ เกตุโกสน

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้ช่วย

ประธานกรรมการ
กรรมการ

๓.๓ นางสาวอารีรัตน์ เรืองฤทธิ์

ธุรการโรงเรียน

กรรมการ

๓.๔ นางสาวนุตประวีณ์ บุญมี

ครูชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ
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มีหน้าที่ ๑. จัดพิมพ์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตามที่ได้รับข้อมูลจากคณะกรรมการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึกผลตามมาตรฐานการศึกษา ตรวจทาน
และจัดทำเป็นรูปเล่ม
๒. นำเสนอรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและต่อสาธารณชน
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เต็มกำลังความสามารถ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

( นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง )
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
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