


  

บทสรุปของผู้บริหาร 

๑. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
 โรงเรียนพญาไท ๓๐๖ ถนนศรีอยุธยา  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทรศัพท์ ๐๒-๓๕๔-๕๒๕๑ โทรสาร ๐๒-๓๕๔-๕๒๗๗ e-mail : 
phyathai_306@hotmail.com website: www.phyathai.ac.th เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่ ๖ จำนวนนักเรียน ๑,๗๘๓ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔) จำนวนครู
ประจำการ ๖๙ คน เป็นผู้บริหารจำนวน ๔ คน  เป็นครูผู้สอนจำนวน ๖๕ คน ไปช่วยราชการ ๑ คน มาช่วยราชการ 
๒ คน พนักงานราชการ ๓ คน ครูอัตราจ้าง ๑๗ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕) 

๒. ผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา (ระดับคุณภาพตามมาตรฐานและภาพรวม) 
๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก ยอดเยี่ยม 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย สุขนิสัยที่ด ีและดแูลความปลอดภัยของตนเองได้ ยอดเย่ียม 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเย่ียม 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเย่ียม 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสตปิัญญา สื่อสารได้ มีทกัษะการคดิพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลมุพัฒนาการทั้ง ๔ ดา้น สอดคล้องกับบริบทท้องถ่ิน ยอดเย่ียม 

๒.๒ จดัครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเย่ียม 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญดา้นการจัดประสบการณ์ ยอดเย่ียม 

๒.๔ จดัสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อยา่งปลอดภัยและพอเพียง ยอดเย่ียม 

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจดัประสบการณ์ ยอดเย่ียม 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

๓.๑ จดัประสบการณท์ี่สง่เสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอยา่งสมดุลเต็มศกัยภาพ ยอดเย่ียม 

๓.๒ สรา้งโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณต์รง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเย่ียม 

๓.๓ จดับรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเย่ียม 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจดัประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเย่ียม 
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 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย (3 – 6 ปี) 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเย่ียม 
 

๓. หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 

 (๓.๑) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (๓.๒) แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ (๓.๓)                    
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (๓.๔) สรุปผลการปฏิบัติงานรายงานประจำปี (๓.๕) แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
(๓.๖) แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน (Portfolio) เป็นรายบุคคล (๓.๗) บันทึกผลภาวะโภชนาการของเด็ก (โดยโปรแกรม
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล) (๓.๘) บันทึกน้ำหนัก/ส่วนสูงประจำเดือน (๓.๙) แบบบันทึกพฤติกรรม 
(๓.๑๐) แบบบันทึกคำพูด (๓.๑๑) ประเมินสนทนาเล่าข่าว (๓.๑๒) โครงการหนูน้อยคนเก่ง (๓.๑๓) โครงการเด็กดี                
มีสุข (๓.๑๔) โครงการหนูน้อยสดใสร่างกายแข็งแรง (๓.๑๕) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (๓.๑๖) โครงการ
ปฐมวัยหัวใจพอเพียง (๓.๑๗) โครงการพญาไทรักษ์โลก (๓.๑๘) โครงการ Mini English Program (๓.๑๙) โครงการ
บ้านนักวิทยาศาตร์น้อย ประเทศไทย (๓.๒๐) การจัดประสบการณ์รูปแบบโครงการ Project Approach 
 

๔. จุดเด่น 

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก เด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านเหมาะสมตามวัยและความสามารถของแต่ละ
บุคคล มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เคลื่อนไหวคล่องแคล่ว ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ดีมาก 
รับประทานอาหารที ่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เล่นและทำกิจกรรมอย่างปลอดภัย อารมณ์ดี มีความมั ่นใจ                
กล้าแสดงออกมีความสุขกับการมาโรงเรียน แสดงออกถึงความสุขขณะปฏิบัติกิกรรมต่างๆ ทั้งการเคลื่อนไหวและ
งานศิลปะมีระเบียบวินัย เล่นร่วมกับเพื่อน รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง รักความเป็นไทย รักธรรมชาติ สนใจ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กระตือรือร้นเข้าร่วมกิจกรรม สนทนาสื่อสารได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เด็กได้รับ              
การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ผ่านการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะ               
การคิดเชิงคำนวณ Unplugged Coding การจัดประสบการณ์ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และกิจกรรม
เสริมหลักสูตรอย่างหลากหลาย 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ผู้บริหารและครูร่วมจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
นำไปสู่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สภาพความต้องการ
ของโรงเรียนและชุมชน มีครูที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยปฏิบัติการสอนทุกชั้นเรียน ครูได้เข้ารับ
การพัฒนาตนเองตามหน่วยงานต่างๆ มีการจัดปรับเปลี่ยนรูปแบบจัดประสบการณ์ที่ทันสมัย มีสื ่อที่พร้อม                      
ในการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ มีเพียงพอและเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก โดยมีผู้ปกครอง ชุมชนและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
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 มาตรฐานที ่ ๓ การจัดประสบการณ์ที ่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ครูปฐมวัยจัดประสบการณ์รูปแบบ                     
PYT Team Teaching ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครูจัด
ประสบการณ์แบบร่วมมือในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนและการออกแบบกิจกรรม การสร้างสื่อที่ใช้ประกอบ
คลิปการสอน การอัดคลิปการสอน และตัดต่อคลิปการสอนด้วยตนเอง จนเผยแพร่ผ่านช่องทางการเรียนรู้                  
โดยการผลิตคลิปการสอนคณะครูจะร่วมมือจัดประสบการณ์เป็นทีม สร้างบรรยากาศที่ช่วยกระตุ้นเด็กให้เกิด            
การเรียนรู้ เด็กปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลาย เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
อย่างองค์รวม เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
และหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัยเด็กได้รับประสบการณ์เรียนรู้จากการเล่น ลงมือกระทำ ปฏิบัติกิจกรรม
ด้วยตนเองอย่างมีจุดมุ่งหมาย และมีความสุขในการเรียนรู้ ด้วยการจัดประสบการณ์รูปแบบออนไลน์กิจกรรม
หลัก ๖ กิจกรรม ผสมผสานแนวคิดและนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project 
Approach)  ตามความสนใจของเด ็ก  การสอนภาษาแบบธรรมชาต ิ  ( Whole Language)  โครงการ                            
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย หลักสูตรต้านทุจริต หลักสูตรวิทยาการคำนวณระดับปฐมวัย แนวคิดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาในทุกมิติผ่านการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม                        
เสริมหลักสูตรตามแผนปฏิบัติการประจำปี คลิปการสอนมีความทันสมัย บูรณาการทักษะต่าง ๆ เน้ือหาเหมาะสม
และสอดคล้องกับการเรียนรู ้เหมาะสมกับวัยและตรงความต้องการ ครูสามารถประเมินพัฒนาการเด็ก                      
ตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองในรูปแบบออนไลน์               
ได้อย่างเป็นระบบ และนำผลที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมไปใช้เพื่ อส่งเสริมพัฒนาการเด็มเต็มศักยภาพ                   
ตามบริบทของห้องเรียนตนเอง 
๒. จุดควรพัฒนา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เด็กเรียนรู้ที่บ้านไม่ได้                 
มาเรียนที่โรงเรียน ส่งผลให้เด็กไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในชั้นเรียน เช่น การพูดคุย การเล่นร่วมกัน       
การทำงานแบบร่วมมือ รวมทั้งการฝึกวินัย ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยตนเอง การปฏิบัติตนตามกฎ กติกา การอยู่
ร่วมกันในห้องเรียน 

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ พัฒนาระบบบริหารจัดการหรือนวัตกรรม                    
ที่สนับสนุนการทำงานของครู ส่งเสริมระบบบริหารจัดการด้วยรูปแบบการนิเทศภายใน PYT Coaching Model 
คณะผู้บริหารและครูร่วมกันพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้ครูสามารถจัดกจกรรมการเรียนการสอน
ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้ครูปฐมวัยเข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการจัดประสบการณ์เพื่อนำนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยใหม่ๆ มาบูรณาการ นำความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์หรือกิจกรรมให้กับเด็ก เพื่อให้ครูสามารถจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพเด็ก 
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๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ๓.๑ โรงเรียนวางแผนดำเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยจัดทำโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมทั้ง
ประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ จัดประสบการณ์และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ทักษะสังคม การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื ่อนผ่านการเล่นและการทำงานในรูปแบบที่หลากหลาย จัดประสบการณ์                          
การเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมตามบริบทมากยิ่งขึ้น 
 ๓.๒ สนับสนุนให้ครูทุกคนพัฒนาศักยภาพ ประเมินตนเอง ปรับปรุง และพัฒนางาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันตามรูปแบบการนิเทศภายใน PYT Coaching Model เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์และการออกแบบ
ก ิจกรรมการเร ียนร ู ้ ให ้ม ีประส ิทธ ิภาพมากย ิ ่ งข ึ ้น เพ ื ่อให ้ เด ็กม ีความพร ้อมม ีพ ัฒนาการท ั ้ ง ๔ ด ้าน 
เต็มศักยภาพ 

 ๓.๓ มีแผนการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนพญาไท ให้มี                
ความทันสมัย สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย บริบทของโรงเรียน และตอบสนอง                  
ต่อความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษา 
 ๓.๔ มีแนวทางในการพัฒนาครู ให้ครูมีความรู้และทักษะในการใช้นวัตกรรมจัดประสบการณ์การเรียนรู้                   
ที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก 
 

๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคดิคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 

ยอดเย่ียม 

๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวจิารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

ยอดเย่ียม 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ยอดเย่ียม 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยอดเย่ียม 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษาและพัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาต ิ 

ยอดเย่ียม 

๖) มีความรู้ ทกัษะพื้นฐานตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การ
ฝึกงาน หรือการทำงาน 

ยอดเย่ียม 

 

ง 



 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

๑) การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกบักฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม 

ยอดเย่ียม 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ยอดเย่ียม 

๓) ยอมรับที่จะอยู่รว่มกนับนความแตกต่างและความหลากหลาย ยอดเย่ียม 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก  มจีิตสาธารณะ  และรักสิ่งแวดล้อม  ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศกึษากำหนดชดัเจน ยอดเย่ียม 

๒.๒ มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา  ยอดเย่ียม 

๒.๓ การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 

ยอดเย่ียม 

๒.๔ การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเย่ียม 

๒.๕ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเย่ียม 

๒.๖ การวางแผนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจดั 
การเรียนรู ้

ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

๓.๑ จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคดิการปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ ยอดเย่ียม 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเย่ียม 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเย่ียม 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน โดยมีการศึกษา วิจยั
และพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 

ยอดเย่ียม 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ยอดเย่ียม 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จ 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเย่ียม 
 



 

๓. หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 

 ๓.๑ ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีค่าเฉลี่ยสงูกว่า
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
 ๓.๒ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
ในทุกด้าน ทั้งความสามารถด้านคณิตศาสตร์และความสามารถด้านภาษาไทย 
 ๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า ผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ                 
ของผู้เรียนสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดจำนวน  ๖  ประเด็นพิจารณา คือ ๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน                 
การเขียน  การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา  ๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ๔. ผู้เรียน                
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๕. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา ๖. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 ๓.๔ ผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด
ทั้ง ๔ ประเด็นพิจารณา คือ ๑. ผู ้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที ่ดีตามที ่สถานศึกษากำหนด ๒. ผู ้เรียน                     
มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๓. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย                   
๔. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 ๓.๕ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ในภาพรวมคิดเป็น    
ร้อยละ ๙๔.๓๘ จากเป้าหมายร้อยละ ๘๐ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้ 
 ๓.๖ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย โครงการอบรม                   
เชิงปฏิบัติการการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 
 ๓.๗ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  การประกวดบรรยายธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ระดับจังหวัดในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ๓.๘ รางวัลชนะเลิศ Tablet รุ่น Lenovo Tab M7 การนำเสนอคลิปวีดีโอหัวข้อ “พลังเล็ก สร้างอนาคต” 
เน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๒ รางวัล และรางวัลชมเชย จำนวน ๑ รางวัล 
 ๓.๙ นักเรียนมีผลการสอบ ๑๐๐ คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ ในการทดสอบ                
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 

๔. จุดเด่น 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนพญาไทมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์  
ที ่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื ่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู ้เรียน                     
ให้มีมาตรฐานตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา สร้างผู้เรียนให้เป็นผู้ มีความรู้ควบคู่คุณธรรมสมกับเป็นผู้เรียน                     
ในยุคศตวรรษที่ ๒๑  ด้วยการวางแผนการบริหารที่เป็นระบบ การจัดการเรียนการสอน มีการจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาที่ปรับปรุง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน กำหนดการจัดการเรียนการสอน
ที่สอดคล้องกันเป็นระบบเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มีบุคลากรที่เพียงพอ และมีความรู้   ความชำนาญ
ตรงกับหน้าที่   ที่ได้รับมอบหมายมีการพัฒนาศักยภาพของครแูละนักเรียนให้ทันสมัยด้วยการนำเทคโนโลยีมาใชใ้น
การจัดการเรียนการสอน 

ฉ 



 

โดยในสถานการณ์ที่นักเรียนต้องเรียนออนไลน์มีการนำโปรแกรมและแอปพลิเคชั่นต่างๆที่ใช้ในการสอนออนไลน์ให้กับ
นักเรียน เช่น Zoom, Google Classroom, Google Meet, แอปพลิเคชัน Line ช่วยในการจัดการเรียนการสอน               
มีการสร้างสื่อการสอน คลิปวิดีโอที่ใช้ในการสอนรูปแบบ On Demand รวมทั้งมีวัสดุและอุปกรณ์ที่จัดการเรียน                  
การสอนครบครันให้กับครูในการจัดการเรียนและการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ มีแหล่งการเรียนรู้ทั ้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี                     
เมื่อนักเรียนมาเรียน Onsite เช่น  โคกหนองนาโมเดล ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ห้องเรียน 
Learn ห้องดนตรี นาฏศิลป์ ห้องพยาบาล ห้องการงาน ลานโดมกีฬา รวมทั้งสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่มีความ
สะอาด ร่มรื่น ทำให้ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนได้เป็นอย่างดี 
 การจัดกิจกรรมในโรงเรียนที่หลากหลายส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน       
ที่โรงเรียนกำหนด และช่วยปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมีการวางแผนการจัดทำโครงการ                      
ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียนและมอบหมายให้บุคลากรที่มีความชำนาญ และมีความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม
ตามที่กำหนดไว้โดยมีฝ่ายบริหารเป็นผู้กำกับ ติดตามและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดโดยมีการปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรม
ในโครงการต่างๆ เป็นรูปแบบออนไลน์ เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระ กิจกรรมใน                 
วันสำคัญต่างๆ โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กพญาไทดูดี ๔.๐  โครงการเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา (Covid - ๑๙) 
โครงการพญาไทห่างไกลบุหรี่ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เป็นต้น   
 นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพโรคติดต่อต่างๆ ผ่านทางออนไลน์ เช่น Facebook 
โรงเรียนพญาไท  Facebook กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ไลน์ห้องเรียน เป็นต้น เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง บุคลากร
ในโรงเรียน มีทักษะชีวิตในการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคภัยและสารเสพติด นอกจากนี้โรงเรียนพญาไทมี นักเรียน               
ที่มีความพร้อมในการเรียนรู้ทั้งอุปกรณ์ที่ใช้เรียนออนไลน์ และผู้ปกครองมีศักยภาพที่จะช่วยส่งเสริมนักเรียนให้มี
พัฒนาการทางด้านการเรียน โดยการให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านออนไลน์และดูแล
นักเรียนในการเข้าเรียนออนไลน์ ส่งงาน การบ้านตลอดจนผลงาน หรือชิ ้นงานต่างๆ กับทางโรงเรียนตลอดทั้ง                     
ปีการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการ โรงเรียนพญาไทมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่กำหนดไวช้ัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสังคม พัฒนางานวิชาการ เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ    
ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของนักเรียน 

โรงเร ียนพญาไทมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที ่เอ ื ้อต่อการจัดการเรียนรู ้อย่ างมีคุณภาพ                 
มีความพร้อมในเรื ่องอาคารสถานที ่ มีแหล่งเรียนรู ้ มีสภาพแวดล้อมที ่ร ่มรื ่น สวยงาม มีห้องประชุมที ่สะดวก                 
ต่อการใช้งานมีลานอเนกประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมถึง
มีการจัดแหล่งเรียนรู้ “โคก หนอง นา” โมเดล และโรงเพาะเห็ดพอเพียง ที่ปลูกฝังภูมิปัญญาตามวิถีพอเพียงให้แก่
นักเรียนโดยการลงมือปฏิบัติจริง 

ผู้บริหารและคณะครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทั้งในระดับชาติ                  
ระดับภาค ระดับจังหวัดและระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยคิดเป็นร้อยละ 100 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ                
การจัดการเรียนการสอนของครูและการบริหารสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพต่อครูและบุคลากรอย่างชัดเจนและเกิด
ประสิทธิผลต่อนักเรียนเป็นอย่างดี 

ช 



 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นใน                
การพัฒนาการเรียนการสอน สนใจใฝ่เรียนรู้เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์จากหน่วยงาน                
ทั้งของภาครัฐและเอกชนสม่ำเสมอ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตร ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการ  Active Learning  มีการบันทึกหลังแผนเป็นปัจจุบันทำให้
ทราบปัญหาที่เกิดกับผู้เรียนและได้นำปัญหามาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยทำวิจัยในชั้นเรียน                
ครูม ีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีจ ัดทำสื ่อการสอน และมีเทคนิคการสอนทั ้ง On site, Online,                         
On demand สอนผ ่ านระบบ Zoom,  Google meet,  Learn Education, Webpage ในสถานการณ์                   
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวัดและประเมินผลได้เหมาะสม
กับนักเรียน ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙                
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมโฮมรูมประชุมนักเรียนและผู ้ปกครองผ่าน Zoom, Google meet  
สม่ำเสมอสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนและผู้ปกครองทำให้เด็กรักครู  ครูรักเด็กส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้
และเรียนรู้อย่างมีความสุข ครูวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
ข้อสอบที่ได้มาตรฐานสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและสามารถนำเทคโนโลยี        
มาใช้ในการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบเหมาะสมกับเป้าหมายของการวัดและประเมินผลเช่น การใช้ 
google form โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในรูปแบบ Online และ On site 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ online ครู นักเรียน 
และผู้ปกครองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและมีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนของครูและการเรียนของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น สมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนพญาไท
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเข็มแข็ง เข้ามามีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และส่งเสริม
สนับสนุนจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๕. จุดควรพัฒนา 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน สถานศึกษาควรพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีความชำนาญและ
เชี่ยวชาญในการเลือกใช้สื่อ แอปพลิเคชันต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยให้เหมาะสมกับการเรียนในปัจจุบัน 
สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ การนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพตามช่วงวัยและสร้าง
นวัตกรรมได้อย่างน่าสนใจ  ส่งเสริมทักษะการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมเรียนรู้
แลกเปลี่ยนอย่างสมเหตุสมผล ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนด้านการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการ ควรมีการนำข้อมูลจากการประเมินระบบบริหารจัดการ
คุณภาพตาม PHYATHAI MODEL พัฒนา ๓ MODERN มาแก้ไขปรับปรุงหรือจัดทำนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาระบบ
ให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น กระบวนการบริหารจัดการของโรงเรียนอยู่ในระดับที่มีมาตรฐานตามที่ตั้งไว้ ดังนั้น 
โรงเรียนควรกำหนด Benchmark หรือจุดที่ใช้อ้างอิงให้สูงขึ้นเพื่อยกระดับการบริหารจัดการคุณภาพของตนเอง 
เช่น ผ่านการประเมินระบบคุณภาพระดับองค์กร ScQA ก็ควรมุ่งพัฒนาไปให้ถึงเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ในลำดับต่อไป เป็นต้น 
     ซ 



 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การพัฒนาและการปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญควรใช้กระบวนการโค้ช (Coaching) ร่วมกับการนิเทศ  (Mentoring) 
จากผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าสายชั้น และระหว่างเพื่อนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรมีมากขึ้น               
เพื่อผู้รับการนิเทศจะได้ข้อมูลสะท้อนกลับที่เป็นประโยชน์นำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด               
อีกทั้งฝ่ายบริหารควรนำข้อมูลจากการโค้ชและการนิเทศไปใช้วางแผนในการพัฒนาบุคลากรของตนเองได้อย่างสอดคลอ้ง
กับปัญหากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู ควรมีการส่งเสริมครูใหส้ร้างสื่อการสอนหรือใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืนโดยสร้างสื่อที่ส่งเสริมกระบวนการคิดและสมรรถนะของนักเรียนให้มากขึ้นเพราะขณะนี้
ครูมีความสามารถในการผลิตคลิปการสอนแต่ยังไม่ค่อยส่งเสริมกระบวนการเรียนแบบ Active Learning เท่าที่ควร 
นอกจากนี้ ควรมีระบบการจัดการข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้สามารถรายงานผลการเรียนรู้
ของนักเรียนได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โรงเรียนและครูควรจัดหานวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี เกมการศึกษา มาใช้ใน                
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในการเรียนรูปแบบ Online และ On site ที่มีคุณภาพและให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดมากขึ้น
เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนและช่วยให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีคุณภาพ รวมไปถึงการให้ครูให้ข้อมูลย้อนกลับ               
แก่นักเรียนทันทีเพื่อให้นักเรียนได้รู้จุดที่ควรพัฒนาปรับปรุง  
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ๓.๑ พัฒนาคุณภาพของนักเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓               
ในปีการศึกษา ๒๕๖5 รวมทั้งยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้มีระดับคะแนนที่มีความก้าวหน้าขึ้น 
 ๓.๒ พ ัฒนาให้น ักเร ียนม ีความสามารถในการค ิดจำแนก แยกแยะ ใคร ่ครวญไตร ่ตรอง พ ิจารณา                   
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
 ๓.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ PHYATHAI MODEL พัฒนา ๓ MODERN หรือจัดทำนวัตกรรมโดยใช้
ข้อมูลจากการประเมินเป็นฐานในการพัฒนา และควรมี Benchmark เพื ่อให้มองเห็นภาพรวมในการพัฒนา                      
ที่เป็นรูปธรรม  
๓.๔ จัดทำแผนพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้ครูใช้นวัตกรรมทางการศึกษาสื่อเทคโนโลยี เกม
การศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในการเรียนรูปแบบ Online และ On site งานวิจัยในชั้นเรียนและนำองค์
ความรู้บทเรียนที่ได้รับตลอดทั้งแนวทางการพัฒนาหรือการแก้ปัญหามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันเพื่อให้ครูนำไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน 
 
 
 
                                                               ลงชื่อ                               ผู้เขียนรายงาน 
                                                                       (นางพีรานุช ไชยพิเดช) 
                                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
                                                             วันที่  ๒๖  เดือนเมษายน  พ.ศ.๒๕๖๕ 
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ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
มาตรา ๙(๓) ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง                                  
คือมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
การศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเกท 
ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานตันสังกัดและสถานศึกษาจัด                     
ให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ                       
การบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน                      
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา 
๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๕ ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว๑๐๑๐ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ก าหนดให้สถานศึกษาเขียนรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4
เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ภายใต้กรอบมาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัย (๓ มาตรฐาน ๑๔ ประเด็น) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๓ มาตรฐาน ๒๑ ประเด็น)

โรงเรียนพญาไท จัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4     
ตามกรอบมาตรฐานที่ก าหนดโดยรวบรวมข้อมูลหลักฐาน วิธีการพัฒนาและผลการด าเนินงาน จุดเด่น/จุดควร
พัฒนา แนวทางในการพัฒนาในอนาคต และความรับผิดชอบต่อสังคม รายงานการประเมิน ตนเอง                    
ของสถานศึกษาฉบับนี้จะถูกเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและการเปิดเผยต่อสาธารณชน และใช้ข้อมูล                      
จากรายงานฉบับนี้เป็นฐานข้อมูลของการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

ท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรที่เกี่ยวข้อง                
ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

ลงชื่อ
(นางพีรานุช ไชยพิเดช)

ผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท
วันที่  27  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖5
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือโรงเรียนพญาไท ท่ีต้ัง 306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร ๑๐400                      
โทร ๐2 354 5251 โทรสาร ๐2 354 5277 website : www.phyathai.ac.th เปิดสอนต้ังแต่ระดับ                       
ช้ันปฐมวัย ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖   
   

 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
          โรงเรียนพญาไท ต้ังอยู่เลขท่ี 306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
รหัสไปรษณีย์ 10400  โทรศัพท์ 02 354 5251 โทรสาร 02 354 5277 ในท่ีดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
มีเนื้อท่ี 10 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา เว็บไซต์โรงเรียน www.phyathai.ac.th อีเมล์ phyathai_306@hotmail.com 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ   
 พ.ศ.2484   จัดต้ังเป็นโรงเรียน สังกัดเทศบาลกรุงเทพมหานคร เปิดสอนช้ัน ป.1-4 
 พ.ศ.2494   เข้าร่วมปรับปรุงโรงเรียนกรุงเทพ-ธนบุรี เพื่อท าการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3       
 พ.ศ.2500   เปิดสอนเด็กเรียนช้า 
 พ.ศ.2503   ปรับเปล่ียนจากการสอนระดับมัธยมศึกษา เป็นระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5-6  

พ.ศ.2506   โอนเข้าเป็นโรงเรียนส่วนกลาง สังกัดกรมสามัญศึกษา 
 พ.ศ.2508   ทดลองสอนเด็กตาบอดร่วมกับเด็กปกติและเปิดห้องเรียนส าหรับเด็กเล็ก 1 ห้องเรียน   
 พ.ศ.2516   ยกเลิกการสอนนักเรียนตาบอดเรียนร่วม แต่เปิดสอนเด็กบกพร่องทางการได้ยิน 
 พ.ศ.2523   โอนจากกรมสามัญศึกษา ไปสังกัดส านักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร       
                          จัดการศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 และมีช้ันพิเศษเรียนร่วม  
 พ.ศ.2541   โรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล  บริหารงานคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9002   
 พ.ศ.2543   จัดสร้างโรงอาหารขนาด 6 x 56 เมตร 
 พ.ศ.2546   เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   
 พ.ศ.2547   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนช้ันน าด้วยระบบ  
                          การเป็นโรงเรียนพี่เล้ียงให้กับโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการหนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน 
 พ.ศ.2549   ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมช้ันน า  
 พ.ศ.2553   เข้าร่วมโครงการสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 พ.ศ.2554  ได้คัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนน ากระบวนการคิด 

พ.ศ.2555   เปิดหลักสูตรการสอนวิชาภาษาจีน 
พ.ศ.2557    ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนนิติบุคคล  
พ.ศ.2560   ได้รับการยกย่องเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และได้รับจัดต้ังเป็น

โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา (STEM Education)  
พ.ศ.2561   โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี (SMT) ตามมาตรฐานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และโรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระดับ 3 ดาว 
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พ.ศ.2562   ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ปรับปรุงและพัฒนาโรงอาหาร                

สภาพภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนให้สวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้                        
ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข รวมท้ังบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสบความส าเร็จท้ังด้านสถานศึกษา ครู ตลอดจนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
นานาชาติ ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นต้น 

พ.ศ.2563      นางพีรานุช ไชยพิเดช ซึ่งเข้ามารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท เมื่อวันท่ี                       
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ได้พัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ปรับปรุงระบบประปา ติดต้ังกล้องวงจรปิดและสมาร์ททีวี                      
ทุกห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยและเพื่อการเรียนรู้  

พ.ศ.2564-ปัจจุบัน  ปรับปรุงพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน สร้างเรือนเพาะช าเห็ดเป็นแหล่งเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การพึ่งพาตนเองในการผลิตหรือสร้างรายได้ตาม                       
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปล่ียนโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนในห้องเรียน ซ่อมแซม 
เปล่ียนฝ้า ทาสี ติดต้ังไฟ เปล่ียนเครื่องปรับอากาศในห้องประชุมศรีพญาไท ซ่อมแซม
เปล่ียนฝ้าห้องเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (อาคาร 2) เปล่ียนฉากกั้นห้องเรียน                   
(อาคาร 3) จ านวน 4 ห้องเรียน และติดต้ังจอ LED เวทีใหญ่ลานโดมอเนกประสงค์ 
นอกจากนี้ โรงเรียนพญาไท ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ.2559 – 
2563)  ของส านั ก ง านรับรองมาตรฐานและประ เมิน คุณภาพการ ศึกษ า                           
(องค์การมหาชน) ระดับคุณภาพดีเยี่ยมทุกด้านท้ังในระดับการศึกษาปฐมวัย และ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และผ่านการประเมินคุณสมบัติตามเกณฑ์ให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.ระดับ 4 ดาว ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและด าเนินการ
ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานท่ีต่างๆ ดังนี้ ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ า-ห้องส้วมครูและ
บุคลากร ห้องน้ านัก เรียนด้านหลังอาคาร 2 เพื่ ออ านวยความสะดวกและ                     
สร้างสุขอนามัยท่ีดีให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากร ซ่อมแซมหลังคาทางเดินเช่ือมอาคาร 1 
และอาคาร 4 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากร จัดซื้อ                  
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับช้ันอนุบาล และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3  เพื่อให้นักเรียนได้ใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุงห้องเรียนโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โดยปรับปรุงฝ้าเพดาน งานกรุผนัง 
กั้ นห้ อ ง เรี ยนระบบไฟฟ้ าภายในห้อง เรี ยน  ขั ดพื้ น ไม้ห้ อ ง เรี ยน ด้วยระบบ                             
Water – based Polyurethane Coathing ติดต้ังกระดานกรีนบอร์ดไร้ฝุ่น รุ่น  CSR AEC 
ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (ห้องเรียน MEP) ติดต้ังเครื่องฉายภาพ
โปรเจคเตอร์ (Projector) และเปล่ียนเครื่องปรับอากาศ ณ ห้องประชุมศรีพญาไท                  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการน าเสนองานส าหรับการอบรม สัมมนา ประชุมและช้ีแจง
ต่างๆ ปรับปรุงห้องประชุมราชเทวี ห้องพยาบาล ห้องเรียนอนุบาล (ห้อง Play & 
Learn และห้อง Smart Kids)  ปรับปรุงสนามเด็กเล่นอนุบาล ติดป้ายนิเทศภายใน                    
เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ในห้องเรียนช้ันอนุบาล ปรับปรุงห้องรองผู้อ านวยการ และ
จัดท าโคกหนองนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนในการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
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แผนที่โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 

๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน  
   ช่ือ – สกุล  นางพีรานุช  ไชยพิเดช  

  โทรศัพท์  02 3545251 /089 5782447   e-mail too.6060@gmail.com  
วุฒิการศึกษาสูงสุดดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนพญาไทจนถึงปัจจุบัน  

    2) รองผู้อ านวยการโรงเรียน 3  คน 
    2.1  ช่ือ - สกุล  นางแสงอรุณ  มโนมัยอุดม  
         โทรศัพท์ 0 2354 5251 /09 6153 1951  e-mail sunnynamo@phyathai.ac.th 
              วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ (กศ.ม)  
       ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไทต้ังแต่วันท่ี 7 มกราคม 2562 จนถึงปัจจุบัน    
    2.2  ช่ือ – สกุล  นางสาวอุไรวรรณ  มะเดชา 
       โทรศัพท์ 0 2354 5251 / 06 4223 6547  e-mail wunwan_t@hotmail.com 
       วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา  
        ด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท ต้ังแต่วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 จนถึงปัจจุบัน 
                  2.3  ช่ือ – สกุล นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว 
       โทรศัพท์ 0 2354 5251 / 06 1441 9299  e-mail :  thitima@phyathai.ac.th 
       วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา  
        ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท ต้ังแต่วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 จนถึงปัจจุบัน 
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3. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน  
 

การแบ่งส่วนราชการภายในโรงเรียนพญาไท  ปีการศึกษา  ๒๕64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ข้อมูลนักเรียน  
 ข้อมูล ณ  วันที่ 10  มิถุนายน 2564       
 จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน -  คน 
 1) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน 1,793  คน  จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อนุบาล  1 5 74 71 145 29.00 
อนุบาล  2 5 76 72 148 29.00 
อนุบาล  3 5 76 68 144 29.00 

รวมอนุบาล 15 226 211 437  
ประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 7 92 120 212 30.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 7 121 118 239 34.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 7 114 118 232 33.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 7 117 115 232 33.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๕ 7 107 92 199 28.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 7 103 91 194 28.00 

รวมประถม 42 654 654 1,308  
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ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๑ (กศ.) 1 6 4 10 10.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๒ (กศ.) 1 5 2 7 7.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๓ (กศ.) 1 7 1 8 7.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๔ (กศ.) 1 4 3 7 7.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๕ (กศ.) 1 6 3 9 9.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ (กศ.) 1 4 3 7 7.00 

รวมประถม (กศ.) 6 32 16 48  
รวมทั้งหมด 63 912 881 1,793  

 
        

       2. จ านวนนักเรียนในหลักสูตรปกติ ปีการศึกษา  2564 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อนุบาล  1 4 63 57 120 30.00 
อนุบาล  2 4 65 59 124 31.00 
อนุบาล  3 4 59 60 119 30.00 

รวมอนุบาล 12 187 76 363  
 

 

         จ านวนนักเรียนในหลักสูตรปกติ ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 5 66 86 152 30.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 5 89 90 179 36.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 5 91 90 181 36.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 5 96 99 195 39.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๕ 5 76 74 150 30.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 5 79 68 147 29.00 

รวมประถม 30 497 737 1,004  
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        จ านวนนักเรียนในหลักสูตรปกติ (การศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๑ (กศ.) 1 6 4 10 10.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๒ (กศ.) 1 5 2 7 7.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๓ (กศ.) 1 7 1 8 8.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๔ (กศ.) 1 4 3 7 7.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๕ (กศ.) 1 6 3 9 9.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ (กศ.) 1 4 3 7 7.00 

รวมประถม (กศ.) 6 32 16 48  
 
 

       3. จ านวนนักเรียนหลักสูตร  Mini  English  Program ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อนุบาล  1 1 11 14 25 25.00 
อนุบาล  2 1 11 13 24 24.00 
อนุบาล  3 1 17 8 25 25.00 

รวมอนุบาล 3 39 35 74  
ประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 2 26 34 60 30.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 2 32 28 60 30.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 2 23 28 51 25.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 2 21 16 37 18.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๕ 2 31 18 49 25.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 2 24 23 47 24.00 

รวมประถม 12 157 147 304  
รวมทั้งหมด 15 196 182 378  

 

 

 ข้อมูล ณ  วันที่  10 พฤศจิกายน 2564    
 จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน -  คน 
 1) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน 1,783  คน  จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อนุบาล  1 5 74 71 145 29.00 
อนุบาล  2 5 76 72 148 30.00 
อนุบาล  3 5 76 68 144 29.00 

รวมอนุบาล 15 226 211 437  
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ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 7 88 49 207 30.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 7 119 118 237 34.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 7 114 117 231 33.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 7 117 114 231 33.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๕ 7 107 92 199 28.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 7 102 91 193 28.00 

รวมประถม 42 647 651 1,298  
ประถมศึกษาปีท่ี  ๑ (กศ.) 1 6 4 10 10.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๒ (กศ.) 1 5 2 7 7.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๓ (กศ.) 1 7 1 8 8.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๔ (กศ.) 1 4 3 7 7.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๕ (กศ.) 1 6 3 9 9.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ (กศ.) 1 4 3 7 7.00 

รวมประถม (กศ.) 6 32 16 48  
รวมทั้งหมด 63 905 678 1,783  

        
       2. จ านวนนักเรียนในหลักสูตรปกติ ปีการศึกษา  2564 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อนุบาล  1 4 63 57 120 30.00 
อนุบาล  2 4 65 59 124 31.00 
อนุบาล  3 4 59 60 119 30.00 

รวมอนุบาล 12 187 76 363  
 

            จ านวนนักเรียนในหลักสูตรปกติ ปีการศึกษา  2564 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 5 66 86 152 30.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 5 89 90 179 36.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 5 91 90 181 36.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 5 96 99 195 39.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๕ 5 76 74 150 30.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 5 78 68 146 29.00 

รวมประถม 30 496 507 1,003  
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        จ านวนนักเรียนในหลักสูตรปกติ (การศึกษาพิเศษ)  ปีการศึกษา  2564 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๑ (กศ.) 1 6 4 10 10.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๒ (กศ.) 1 5 2 7 7.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๓ (กศ.) 1 4 1 8 8.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๔ (กศ.) 1 4 3 7 7.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๕ (กศ.) 1 6 3 9 9.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ (กศ.) 1 4 3 7 7.00 

รวมประถม (กศ.) 6 32 16 48  
 
 

       3. จ านวนนักเรียนหลักสูตร  Mini  English  Program  ปีการศึกษา  2564 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อนุบาล  1 1 11 14 25 25.00 
อนุบาล  2 1 11 13 24 24.00 
อนุบาล  3 1 17 8 25 25.00 

รวมอนุบาล 3 39 35 74  
ประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 2 22 33 55 28.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 2 30 28 58 29.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 2 23 27 50 25.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 2 21 15 36 18.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๕ 2 31 18 49 25.00 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 2 24 23 47 24.00 

รวมประถม 12 151 144 295  
รวมทั้งหมด 15 190 179 369  
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ข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2562 - 2564 
 

 
 
 
 

0

50

100

150

200

250

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

234 223

191 199 203 206

237 231
222

192 197 197
207

237 231
231

199 193

2562 2563 2564

120

125

130

135

140

145

150

155

2562 2563 2564

151

139

145

132

147 148

137

133

144

อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3



 

 

 10 

 
ข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  (การศึกษาพิเศษ)  

ปีการศึกษา 2562 - 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5)  จ านวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมอนามัย (ข้อมูลส้ินปีการศึกษา 2564 
นักเรียนท้ังหมด 1,732 บาท เป็นนักเรียนปฐมวัย 434 คน (อนุบาล 1 = 145 คน, อนุบาล 2  = 145 คน, 
อนุบาล 3  = 144 คน) ระดับประถมศึกษา 1,298 คน (ประถมศึกษาปีท่ี 1 = 207 คน, ประถมศึกษาปีท่ี 2 =  
237 คน, ประถมศึกษาปีท่ี 3 =  231 คน, ประถมศึกษาปีท่ี 4 =  231 คน, ประถมศึกษาปีท่ี 5 =                      
199 คน, ประถมศึกษาปีท่ี 6 = 193 คน) (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564) 

- ระดับปฐมวัย :  นักเรียนท้ังหมด 434 คน  มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 392 คน คิดเป็น                
ร้อยละ 90.32 

- ระดับประถมศึกษา : นักเรียนท้ังหมด 1,298 คน มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 815 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62.79 

- รวมนักเรียน (ปฐมวัย-ประถมศึกษา) ท้ังหมด 1,732 คน มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 1,207 คน  
คิดเป็นร้อยละ  69.69   
 

 6)  จ านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม 
ระดับปฐมวัย :นักเรียนท้ังหมด 434 คน มีความบกพร่อง 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 

   ระดับประถมศึกษา :นักเรียนท้ังหมด 49 คน ดังนี้ 
   -  บกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 44.90 (ประกอบด้วย ช้ัน ป.1 
จ านวน 5 คน, ป.3 จ านวน 5 คน, ช้ัน ป.4 จ านวน 4 คน, ช้ัน ป.5 จ านวน 5 คน, ช้ัน ป.6 จ านวน 3 คน)  
   -  ออทิสติก จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 48.98 (ประกอบด้วย ช้ัน ป.1 จ านวน 5 คน,                 
ช้ัน ป.2 จ านวน 7 คน, ช้ัน ป.3 จ านวน 3 คน, ช้ัน ป.4 จ านวน 3 คน, ช้ัน ป.5 จ านวน 4 คน และช้ัน ป.6 
จ านวน 2 คน)  
   - ความพิการซ้ าซ้อน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.04 (ประกอบด้วย ช้ัน ป.6 จ านวน 1 คน) 
   - บกพร่องทางการได้ยิน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.08 (ประกอบด้วย ช้ัน ป.6 จ านวน 2 คน)
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 7)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  ๐  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐ 
 8)  จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ  (ระดับประถมศึกษา)  
   ด้านวิชาการ จ านวน 627 คน คิดเป็นร้อยละ 48.42 
   ด้านศิลปะ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 1.54 
   ด้านกีฬา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.23 
   ด้านดนตรี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 
   ด้านคุณธรรม จริยธรรม (ประเมินโรงเรียนคุณธรรม) จ านวน 1,448 คน คิดเป็นร้อยละ 75.20 
 9)  จ านวนนักเรียนท่ีได้รับทุนการศึกษา – คน  
    10) จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปัจจุบัน) - คน คิดเป็นร้อยละ - 
 ๑1) สถิติการขาดเรียน - คน  คิดเป็นร้อยละ  - 
 ๑2) จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน -  คน คิดเป็นร้อยละ  - 
 ๑3) จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
   อนุบาล 3  จ านวน  144  คน   คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.00  
   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวน 199 คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.00 
 ๑4) อัตราส่วนครู : นักเรียน  
   ระดับการศึกษาปฐมวัย  อัตราส่วนครู : นักเรียน =  ๑  :  29 
                     (ครูผู้สอนประจ าการ 9 คน พนักงานราชการ 1  คน  ครูอัตราจ้าง  5  คน  นักเรียน 437  คน) 
   ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  อัตราส่วนครู : นักเรียน =  ๑  :  20 
   (ครูผู้สอนประจ าการ  48  คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 15 นักเรียน  1,308 คน) 
   ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (การศึกษาพิเศษ)  อัตราส่วนครู : นักเรียน =  ๑  :  8 
   (ครูผู้สอนประจ าการ  3 คน มาช่วยราชการ 2 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 0 คน 
นักเรียน 48 คน) 
 ๑5) จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 1,298 คน                          
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 

 ๑6) จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง  1,729 คน คิดเป็นร้อยละ  
๑๐๐.๐๐ 
 ๑7) จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน ๑,729 คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 
 ๑8) จ านวนนักเรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมท้ังในและนอกสถานศึกษา ๑,729 คน                             
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
 ๑9) จ านวนนักเรียน  (ป. 1 - 6)  ท่ีมีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่างสม่ าเสมอ 1,298 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565) 
 20) จ านวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  
1,298 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565) 
 ๒1) จ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม ตามท่ีก าหนด
ในหลักสูตรสถานศึกษา 1,729 คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  
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๔. ข้อมูลครูและบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่  1 เมษายน 2565) 
    ครูประจ าการ  จ านวน  69  คน  เป็นผู้บริหาร  4  คน  เป็นครูผู้สอน 65  คน  
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี)  

อายุ
ราชการ 

(ปี)  
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน ชม.ที่
ได้รับการ
พัฒนา/ป ี

1 นางสาวศศิธร  เขียวกอ 52 29 ครู  
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา ป.6 วิทยาศาสตร์ 114 

2 นางลักขณา  กลิ่นเฟื่อง 49 15 ครู  
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 

ป.3 ภาษาไทย 
98 

3 นางสาวตวันฉาย  ทิพย์รัตน์ 33 8 ปี                    
11 เดือน 

ครู  ค.บ.  การศึกษาปฐมวัย ประจ าชั้น อ.2 / 
หัวหน้าสาย
อนุบาล 

221 

4 นางสาวจิรภัทร์  กาญจนครุฑ 34 10 ปี ครู  
วิทยฐานะช านาญ
การ 

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ประจ าชั้น อ.3 
249 

5 นางสาวปิยาภัสร์  ประสงค์ 32 7 ปี ครู  ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ประจ าชั้น อ.3 93 

6 นางสาวศรัญวิภา  เงินดี 35 5 ครู  ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ประจ าชั้น อ.3 144 

7 นางสาวดุษณี  สามงามเหล็ก 31 5 ครู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ประจ าชั้น อ.3 296 

8 นางสาวนันทิดา  ศรีสังข ์ 33 5 ครู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ประจ าชั้น อ.1 140 

9 นางสาวณัฐชลัย  อ านาจวัฒ
นกุล 

25 2 ปี ครูผู้ช่วย ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ประจ าชั้น อ.2 
145 

10 นางสาวณัฐฎา  สนุกล้ า 26 1 ปี ครูผู้ช่วย ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย ประจ าชั้น อ.3 130 

11 นางสาววรรณา  ธนบวร 49 1 ปี ครูผู้ช่วย ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ประจ าชั้น อ.2 343 

12 นางธนินท์ธร  ชูแก้ว 50 15 ปี ครู  
วิทยฐานะช านาญการ 

ศษ.บ. พลศึกษา ประจ าชั้น ป.1/  
หัวหน้าสาย ป.1 

225 

13 นางสาวอภิชยา  เกิดมณี 27 3 ปี ครู ศษ.บ.  การประถมศึกษา ประจ าชั้น ป.1 155 

14 นางสาวศุภรัสมิ์  ปิ่นมณีวงศ ์ 27 3 ปี ครู ศษ.บ.การประถมศึกษา ประจ าชั้น ป.1 113 

15 สิบเอกชวิน  สมบูรณ์หรรษา 24 2 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. การประถมศึกษา ครูพิเศษ ป.1 8 

16 นางสาวโศภิตา  คงตาด า 42 3 ปี ครู ศษ.ม. ภาษาอังกฤษ ประจ าชั้น ป.1 204 

17 นายศิวะพล  ศรีโท 35 3 ปี ครู ศษ.บ. การประถมศึกษา ประจ าชั้น ป.2 65 

18 นางสาวญาณิศา  เข็มลาย 27 3 ปี ครู ศษ.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย ป.2 /  
ผช.การเงิน 

163 

19 นางชลธิชา  เณรแก้ว 44 11 ปี ครู  
วิทยฐานะช านาญการ 

ค.บ. การประถมศึกษา สุขศึกษา   
พลศึกษา  ป.1-2 

89 

20 นายณัฐดนัย  เชื้อบุญยืน 28 5 ปี ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ป.2 53 

21 นางสาวอัจฉรา  โพธิ์สุวรรณ 39 13 ปี ครู  
วิทยฐานะช านาญ
การ 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ประจ าชั้น ป.3 /  
หัวหน้าสายชั้น 129 

22 นางเพ็ญศรี  ชัยศรี 59 33 ปี ครู  
วิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ 

ศศ.บ. จิตวิทยา ประจ าชั้น ป.3 
79 

23 นางศิริลักษณ์  ค าทรัพย์ 58 34 ปี ครู  
วิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. ภาษาไทย ประจ าชั้น ป.3 
108 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี)  

อายุ
ราชการ 

(ปี)  
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน ชม.ที่
ได้รับการ
พัฒนา/ป ี

24 นายสุทัศน์  พนุมรัมย์ 30 5 ปี ครู ค.บ. คณิตศาสตร์ ประจ าชั้น ป.3 145 

25 นางสาวอมรทิพย์  พึ่งสังข ์ 28 5 ปี ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ประจ าชั้น ป.3 100 

26 นายพงษ์พิศักด์ิ  แร่ทอง 32  8 ปี ครู ค.บ. (5 ปี)  คณิตศาสตร์ ประจ าชั้น ป.3 / 
หัวหน้ากลุ่มฯ 
คณิตศาสตร์ 

18 

27 นางสาววนัสนันท์  ใจมณ ี 28 4 ปี ครู ศษ.บ. การสอนภาษาไทย ประจ าชั้น ป.3/ 
งานวัดประเมินผล 

27 

28 นางสาวอมรวรรณ  เวชกามา 33 8 ปี ครู ศษ.บ. การประถมศึกษา ครูพิเศษ ป.3 / 
เจ้าหน้าที่พัสดุ 

230 

29 นางสาวรุ่งนภา  ชื่นสี 39 3 ปี ครู ศศ.บ. คหกรรมศาสตร์ ศึกษา
ผ้า 

ครูพิเศษ ป.3  
การงานอาชีพ 

141 

30 นายฉรัฐ  สดสวย 28 3 ปี ครู ค.บ. ดนตรีไทย ดนตรี ป.1,3 270 

31 นางชลธิชา  ศรีวะสุทธิ ์ 43 16 ปี ครู  
วิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจ าชั้น ป.4 / 
หัวหน้าสายชั้น 47 

32 นางสาวจุฑามาศ นามจันทร์ดา 30 6 ปี ครู ศษ.บ. การสอน
ภาษาต่างประเทศ 

ประจ าชั้น ป.4 
218 

33 นางสาวพิณพิชา  เพียรมานะ 27 3 ปี ครู ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ประจ าชั้น ป.4 108 

34 นางสาววิภาวี  อินทะเสม 30 1 ปี ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ประจ าชั้น ป.2 95 

35 นางสาวศิโรรัตน์  เป้าเพชร 29 5 ปี ครู ศษ.บ.  การสอนคณิตศาสตร์ ประจ าชั้น ป.4 130 

36 นายไพศาล  ศุภปฐม 32 7 ปี ครู วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าชั้น ป.4 / 
หน.กลุ่มสาระฯ  
สุขศึกษาพลศึกษา 

134 

37 นางสุคนธ์  ใสสะอาด 58 34 ปี ครู  
วิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. การพัฒนาชุมนุม ประวัติศาสตร์ ป.
4/ ผจก.
สวัสดิการร้านค้า 

141 

38 นายไพศาล  พินิจกร 38 1 ปี ครูผู้ช่วย ศศ.ม. ดนตรีตะวันตก ดนตรีสากล ป.4-
6 

99 

39 นายธนพล  กลิ่นเดช 34 2 ปี ครูผู้ช่วย ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา คอมพิวเตอร์ ป.1 
/ ประวัติศาสตร์ 

140 

40 นางสาวบุญสุดา  แสงธ ิ 32 7 ปี ครู ศษ.บ. คณิตศาสตร์บัณฑิต ประจ าชั้น ป.5 68 

41 นางสาวกฤตยา  หมู่นิคม 27 4 ปี ครู ค.บ. การสอนภาษาอังกฤษ ประจ าชั้น ป.5 138 

42 นายประดิษฐ  วงค์ยา 27 3 ปี ครู ศษ.บ. การประถมศึกษา ประจ าชั้น ป.5 63 

43 นางสาวอภิญญา  สุขบัว 32 7 ปี ครู กศ.บ. ทศันศิลปศึกษา ทัศนศิลป์ ป.4-6 426 

44 นางสาวสายรุ้ง  เหมือดชัยภูมิ 39 7 ปี ครู ศศ.ม. พลศึกษา สุขศึกษา พล
ศึกษา ป.5-6 

131 

45 นางสาวสุวรรณา  แย้มอรุณ 49 8 ปี ครู  
วิทยฐานะช านาญการ 

ศษ.ม. การประถมศึกษา ประจ าชั้น ป.6 / 
หัวหน้าสายชั้น 

113 

46 นางสาวนพวรรณ  เอ่ียมจันทร์ 41 7 ปี ครู  
วิทยฐานะช านาญ
การ 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ประจ าชั้น ป.6 / 
หัวหน้างาน MEP 148 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 

(ปี) 
อายุ

ราชการ 
(ปี) 

ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ จ านวน ชม.ที่
ได้รับการ
พัฒนา/ป ี

47 นางสาวกัญฬ์ฑิมา  จิตรมา 30 6 ป ี คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์ ประจ าชั้น ป.6 209 

48 นางแววนภา  กาญจนาวด ี 59 34 ป ี ครู  
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ประจ าชั้น ป.6 146 

49 นายคุณกิตติ ์ สดุแป้น 30 6 ป ี คร ู กศ.บ. คณิตศาสตร ์ ประจ าชั้น ป.6 477 

50 นางสาวนิตยา  กายฤทธ์ิ 29 2 ป ี ครูผู้ช่วย ค.บ. วิทยาศาสตรท์ั่วไป ประจ าชั้น ป.6 / 
หน.กลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

18 

51 นางจิรชยา  จาระนัย 41 11 ป ี ครู  
วิทยฐานะช านาญการ 

ศษ.ม. การบรหิารการจัด
การศึกษา 

ประจ าชั้น ป.6 / 
หน.กลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 

84 

52 นางสาวศิวพร  พันศร 37 10 ป ี ครู  
วิทยฐานะช านาญการ 

ศษ.ม. 
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

คอมพิวเตอร ์ป.1, 
6 

126 

53 นายณัฐพล  มะลทิอง 28 4 ป ี คร ู ค.บ. สังคมศึกษา สังคม, 
ประวัติศาสตร ์ป.6 

113 

54 นางสาวน้ าฝน  ทับวัน 28 2 ป ี คร ู กศ.บ.  ภาษาจีน ภาษาจีน ป.4-6 105 

55 นายเฉลิมวุฒ ิ มาตยาบุญ 41 12 ป ี คร ู ครุศาสตรบ์ัณฑิต 
การศึกษาพิเศษ 

ประจ าชั้น ป.6 
กศ/ หน.สายขั้น 

3 

56 นางสาวศรีสมร  เพ็ญไพบูลย ์ 58 34 ป ี ครู  
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

ศษ.ม. 
หลักสูตรและการสอน 

วิทยาการค านวณ/
สุขศึกษา (กศ.) 

160 

57 นางสาวพรวิรินทร ์ เน่ืองสม 29 4 ป ี คร ู ครุศาสตรบ์ัณฑิต 
การศึกษาพิเศษ 

ประจ าชั้น ป.5 
กศ. 

151 

58 นางสาวธนิษฐา  ชมศิลป ์ 33 7 ป ี ครู  ศษ.ม. 
บริหารการศึกษา 

ประจ าชั้น ป.4 248 

59 นายประเสรฐิ จันทร์กระจ่างเลิศ 47 16 ป ี ครู  
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

ศศ.บ. 
ภาษาอังกฤษ 

ประจ าชั้น ป.5 150 

60 นางสาวเดือนเต็ม  มัตตาเฮด 35 4 ป ี คร ู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

61 นางสาวทิพจุฑา  สุวะพันธ์ 32 3 ป ี คร ู วทบ. คณิตศาสตร ์   
62 นางสาวกุลสิริ  สมบูรณ์ 28 2 ป ี คร ู กศ.บ. สังคมศึกษา   

 
    ข้าราชการครู ไปช่วยราชการ  จ านวน  1  คน   
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน ชม.ที่
ได้รับการ
พัฒนา/ป ี

1 นางจรรยวัฒน์  ค านุช 60 34 
ครู  
วิทยฐานะช านาญการ 

ค.บ. ปรถมศึกษา - - 

 
    ข้าราชการครูมาช่วยราชการ  จ านวน  2  คน   
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 

จ านวน ชม.ที่
ได้รับการ
พัฒนา/ป ี

1 นางสาวรพีพรรณ  ภูถาวร 52 27 ป ี
ครู  
วิทยฐานะช านาญการ 

ค.บ. การศึกษาพิเศษ 
ประจ าชั้น ป.1 
(กศ) 

221 

2 นางสาวสุมาลี  เรืองแก้ว 59 37 ป ี ครู  
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

ค.บ. การศึกษาพิเศษ 
ประจ าชั้น ป.4 
(กศ) 

133 
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สรุปภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน ในแต่ละสาขา (ชม./สัปดาห์) 
 

สาขาวิชา จ านวน (คน) ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 คน  
ในแต่ละสาขา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 4 เฉพาะผู้บริหาร 
2. คณิตศาสตร์ 8 18 
3. วิทยาศาสตร์ 4 18 
4. ภาษาไทย 5 18 
5. ภาษาอังกฤษ 9 18 
6. ภาษาจีน 1 21 
7. สังคมศึกษา 3 16 
8. สุขศึกษา/พละศึกษา 4 20 
9. ประถมศึกษา 10 18 
10. นาฏศิลป์/ศิลปะ/ดนตรี 4 19 
11. ปฐมวัย 15 30 
12. บรรณารักษ์ 1 12 
13 การพัฒนาชุมชน 1 16 
14. การศึกษาพิเศษ 7 19 
15. คหกรรม 1 21 
16. คอมพิวเตอร์ 3 13 
17. จิตวิทยาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 1 18 
18. นิติศาสตร์ 1 19 
19. วิจัยการศึกษา 1 18 
20. หลักสูตรและการสอน 1 18 

รวม 85 (ไม่รวมผู้บริหาร) 
 
จ านวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก  81   คน (ไม่รวมผู้บริหาร) คิดเป็นร้อยละ 94.12 
จ านวนครูท่ีสอนตรงความถนัด 81  คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 

 
 

พนักงานราชการ จ านวน  3  คน   
 

ท่ี ชื่อ – สกุล อายุ 
(ปี) 

ประสบการณ์
สอน 

ต าแหน่ง วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/
ชั้น 

จ านวนคร้ัง/ชม.
รับการพัฒนา 

1 นางสาวณัฎฐ์ฑิตา  บุญศิ
ริรุจิชยา 

45 23 ปี ครูผู้สอน 
กศ. 

ค.บ.  
การศึกษาพิเศษ 

การศึกษา
พิเศษ 

ศิลปะ ดนตรี 
นาฎศิลป์     
ป.1-6/8 

126 

2 นายอาคม  สุมทอง 51 21 ปี ครูผู้สอน 
(ว่ายน้ า) 

ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา ว่ายน้ าลูกเสือ 
กศ 

253 

3 นางสาวอุษณีย์ อุตมกูล 30 5 ปี ครูผู้สอน 
อนุบาล 

ศษ.บ. 
การศึกษาปฐมวัย 

การศึกษา
ปฐมวัย 

ประจ าชั้น  อ.
1 

198 
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ครูอัตราจ้าง จ านวน  17  คน   
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 

จ านวน ชม.ที่
ได้รับการ
พัฒนา/ป ี

1 นางสาวเวียงพิงค์ ชูพล 31 3 ปี 
ครูอัตราจ้าง 
งบรายได้สถานศึกษา 

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ประจ าชั้น อ.3 263 

2 นางสาวสิริรัตน์  วุฒิยานันท์ 30 5 ปี 
ครูอัตราจ้าง 
งบรายได้สถานศึกษา 

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ประจ าชั้น ป.3 179 

3 นางสาวโสภา  มหาพงศ ์ 24 3 เดือน 
ครูอัตราจ้าง 
งบรายได้สถานศึกษา 

ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย ประจ าชั้น อ.3  

4 นางสาวอัมพิกา  สวัสดิผล 31 5 ปี 
ครูอัตราจ้าง 
งบรายได้สถานศึกษา 

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ประจ าชั้น อ.3 120 

5 นางสาวไพลิน  โหระเวส 29 4 ปี 
ครูอัตราจ้าง 
งบรายได้สถานศึกษา 

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ประจ าชั้น อ.1 94 

6 
นางสาววรทิพย์                   
       ปลื้มสกุลไทย 

39 4 ปี 
ครูอัตราจ้าง 
งบรายได้สถานศึกษา 

กศ.ม. วิทยาการทางการ
ศึกษาและการจัด
การศึกษา 

ประจ าชั้น ป.1 58 

7 นางสาวสุนิศา  ผุยสาธรรม 29  3 ปี 
ครูอัตราจ้าง 
ครูขาดแคลนขั้น
วิกฤต 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ ป.1-2 47 

8 นางสาวเสาวลักษณ์  ชื่นตา 28 1ปี 
ครูอัตราจ้าง 
งบสมาคม ผปค และ
ครู รร.พญาไท 

ศษ.บ. ประถมศึกษา ประจ าชั้น ป.1 27 

9 ว่าที่ ร.ต.อนุชิต  วรวาทิน 58 21 ปี 
ครูอัตราจ้าง 
งบรายได้สถานศึกษา 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา ประจ าชั้น ป.2 379 

10 นายนารถ  นันทกิจ 49 21 ปี 
ครูอัตราจ้าง 
ครูขาดแคลนขั้น
วิกฤต 

ค.บ. พลศึกษา ว่ายน้ า ป.1-3 173 

11 นางสาวธันย์ชนก  จันทะวร 27 1 ปี 
ครูอัตราจ้าง 
งบสมาคม ผปค และ
ครู รร.พญาไท 

ศษ.บ.คณิตศาสตร์ ประจ าชั้น ป.2 55 

12 นายอรรณพ  ชูภักตร์ 30 1 ปี 
ครูอัตราจ้าง 
งบสมาคม ผปค และ
ครู รร.พญาไท 

ศษ.บ. คณิตศาสตร์ 
ประจ าชั้น ป.4 
คณิตศาสตร์ ป.5 

 

13 นางสาวสราวลี  อภินันทเดช 26 2 ปี 
ครูอัตราจ้าง 
งบรายได้สถานศึกษา 

ศษ.บ. นาฎศิลปไ์ทย นาฏศิลป์ ป.4-6 142 

14 นางสดศรี  ฝาวรรธนะ 61 5 เดือน 
ครูอัตราจ้าง 
งบรายได้สถานศึกษา 

ค.บ. ภาษาไทย ประจ าชั้น ป.5  

15 นางสาวภัทร์พิชชา  บุญแสง 24 ปี 3 เดือน 
ครูอัตราจ้าง 
งบรายได้สถานศึกษา 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ ประจ าชั้น ป.5 137 

16 นายสราวุธ  ไชยมูล 24 1 ปี ครูอัตราจ้าง 
งบรายได้สถานศึกษา 

ค.บ. ภาษาไทย ประจ าชั้น ป.4 18 

17 นายวัชระพงษ์  อุดไทย 25 10 เดือน 
ครูอัตราจ้าง 
งบรายได้สถานศึกษา 

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ป.1  

 

ลูกจ้างประจ า  จ านวน  2  คน   
 

ที ่ ชื่อ – สกุล อายุ ประสบการณ์การ
ท างาน (ปี) 

วุฒ ิ งานที่รับผิดชอบ จ านวนครั้ง / ชม.ที่
ได้รับการพัฒนา/ป ี

1 นายจันโท  สหรัฐ 60 32 ปริญญาตรี ขับรถยนต์ / งานอาคารสถานที่  

2 นางสุภัทรา  อินทร์สุข 49 26 ปริญญาตรี งานธุรการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
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ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน  27  คน   
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล อายุ ประสบการณ์การ
ท างาน (ปี) 

วุฒ ิ งานที่รับผิดชอบ จ านวนครั้ง / ชม.ที่
ได้รับการพัฒนา/ป ี

1 นางจิรภัทร์ จุลศรี 55 12 ป.6 ช่วยครูประจ าชั้นดูแลนักเรียน  ดูแล
ท าความสะอาดห้องเรียน  
ท างานตามค าสั่งของโรงเรียน 
ช่วยเหลืองานในสายชั้น 

 

2 นางนฤมล ช้างแจง้ 59 17 ป.6 ช่วยครูประจ าชั้นดูแลนักเรียน  ดูแล
ท าความสะอาดห้องเรียน  
ท างานตามค าสั่งของโรงเรียน 
ช่วยเหลืองานในสายชั้น 

 

3 นางเยาวลักษณ์  ห้าพุทธา 51 12 ม.3 ช่วยครูประจ าชั้นดูแลนักเรียน  ดูแล
ท าความสะอาดห้องเรียน  
ท างานตามค าสั่งของโรงเรียน 
ช่วยเหลืองานในสายชั้น 

 

4 นส.อังค์วรา เกตุไชโย 57 29 ม.3 ช่วยครูประจ าชั้นดูแลนักเรียน  ดูแล
ท าความสะอาดห้องเรียน  
ท างานตามค าสั่งของโรงเรียน 
ช่วยเหลืองานในสายชั้น 

 

5 นส.สิริกร วิลัยเลิศ 47 26 ม.3 ช่วยครูประจ าชั้นดูแลนักเรียน  ดูแล
ท าความสะอาดห้องเรียน  
ท างานตามค าสั่งของโรงเรียน 
ช่วยเหลืองานในสายชั้น 

 

6 นางธนภัทร  เซ็งมณี 47 16 ม.6 ช่วยครูประจ าชั้นดูแลนักเรียน  ดูแล
ท าความสะอาดห้องเรียน  
ท างานตามค าสั่งของโรงเรียน 
ช่วยเหลืองานในสายชั้น 

 

7 นส.นงเยาว์  สิงฉนิท 38 9 ม.3 ช่วยครูประจ าชั้นดูแลนักเรียน  ดูแล
ท าความสะอาดห้องเรียน  
ท างานตามค าสั่งของโรงเรียน 
ช่วยเหลืองานในสายชั้น 

 

8 นายสมพงษ์ ทุยบึงฉิม 38 8 ม.3 ท างานตามค าสั่งของโรงเรียน  

9 นางวิวา คงโนนกอก 49 5 ป.6 ท างานตามค าสั่งของโรงเรียน   

10 นางเมตตา เขียนชัยนาท 46 5 ป.6 ท างานตามค าสั่งของโรงเรียน   

11 นส.ชลธิชา ทองสีลา 59 2 ปี  ป.6 ท างานตามค าสั่งของโรงเรียน   

12 นางสาววันวิสาห์  แก้วมา 37 1 ปี ม.3 ท างานตามค าสั่งของโรงเรียน   

13 นางระเบียบ  มีหวัง 65 1 ปี ม.3 ท างานตามค าสั่งของโรงเรียน   

14 นายมงคล  ม่วงหม ี 37 1 ปี ม.3 ท างานตามค าสั่งของโรงเรียน   

15 นส.ดรุณี เชื้อค าเพ็ง 50 8 ม.3 ท างานตามค าสั่งของโรงเรียน   

16 นส.สุพรรณี โพธิ์เรียง 41 3 ปี  ม.3 ท างานตามค าสั่งของโรงเรียน   

17 นส.พรพรรณ ขันทะ 49 6 ปวส. ช่วยครูประจ าชั้นดูแลนักเรียน  ดูแล
ท าความสะอาดห้องเรียน  
ท างานตามค าสั่งของโรงเรียน 
ช่วยเหลืองานในสายชั้น 

 

18 นส.พิมประภา  ยศธะ 36 8  ม.6 ช่วยครูประจ าชั้นดูแลนักเรียน  ดูแล
ท าความสะอาดห้องเรียน  
ท างานตามค าสั่งของโรงเรียน 
ช่วยเหลืองานในสายชั้น 
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ที ่ ชื่อ – สกุล อายุ ประสบการณ์การ

ท างาน (ปี) 
วุฒ ิ งานที่รับผิดชอบ จ านวนครั้ง / ชม.ที่

ได้รับการพัฒนา/ป ี
19 นส.กนกพร ราชวัตร 39 5  ป.ตรี ช่วยครูประจ าชั้นดูแลนักเรียน  ดูแล

ท าความสะอาดห้องเรียน  
ท างานตามค าสั่งของโรงเรียน 
ช่วยเหลืองานในสายชั้น 

 

20 นางพรปวีณ์ บุญวิทยากุล 58 10 ป.6 ช่วยครูประจ าชั้นดูแลนักเรียน  ดูแล
ท าความสะอาดห้องเรียน  
ท างานตามค าสั่งของโรงเรียน 
ช่วยเหลืองานในสายชั้น 

 

21 นส.ทิพวัล ราชประสิทธิ์ 36 2 ปี  ม.6 ช่วยครูประจ าชั้นดูแลนักเรียน  ดูแล
ท าความสะอาดห้องเรียน  
ท างานตามค าสั่งของโรงเรียน 
ช่วยเหลืองานในสายชั้น 

 

22 นางเยาวเรศ พินิจจิตร 42 8 ม.6 ช่วยครูประจ าชั้นดูแลนักเรียน  ดูแล
ท าความสะอาดห้องเรียน  
ท างานตามค าสั่งของโรงเรียน 
ช่วยเหลืองานในสายชั้น 

 

23 นส.สอาด กางแก้ว 54 4 ป.6 ช่วยครูประจ าชั้นดูแลนักเรียน  ดูแล
ท าความสะอาดห้องเรียน  
ท างานตามค าสั่งของโรงเรียน 
ช่วยเหลืองานในสายชั้น 

 

24 นางลักขณา รินไธสง 47 12 ป.ตรี ช่วยครูประจ าชั้นดูแลนักเรียน  ดูแล
ท าความสะอาดห้องเรียน  
ท างานตามค าสั่งของโรงเรียน 
ช่วยเหลืองานในสายชั้น 

 

25 นส.นิภาภรณ์ จานกลาง 50 3 ปี  ม.3 ช่วยครูประจ าชั้นดูแลนักเรียน  ดูแล
ท าความสะอาดห้องเรียน  
ท างานตามค าสั่งของโรงเรียน 
ช่วยเหลืองานในสายชั้น 

 

26 นางกัญญา  หนูทะแด 48 ปี 2 เดือน ป.6 ช่วยครูประจ าชั้นดูแลนักเรียน  ดูแล
ท าความสะอาดห้องเรียน  
ท างานตามค าสั่งของโรงเรียน 
ช่วยเหลืองานในสายชั้น 

 

27 นส.ญณินดา อุ่นรัมย์ 46 ปี 9 ปี ม.6 ช่วยครูประจ าชั้นดูแลนักเรียน  ดูแล
ท าความสะอาดห้องเรียน  
ท างานตามค าสั่งของโรงเรียน 
ช่วยเหลืองานในสายชั้น 

 

28 นางอารยา ศรีเพ็ชร์ 57 ปี 18 ปี ม.3 ช่วยครูประจ าชั้นดูแลนักเรียน  ดูแล
ท าความสะอาดห้องเรียน  
ท างานตามค าสั่งของโรงเรียน 
ช่วยเหลืองานในสายชั้น 

 

29 นางรังสิต วงษ์งาม 53 ปี 26 ปี ม.3 ช่วยครูประจ าชั้นดูแลนักเรียน  ดูแล
ท าความสะอาดห้องเรียน  
ท างานตามค าสั่งของโรงเรียน 
ช่วยเหลืองานในสายชั้น 
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ลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน  5  คน   
 

ที ่ ชื่อ – สกุล อายุ ประสบการณ์การ
ท างาน (ปี) 

วุฒ ิ งานที่รับผิดชอบ จ านวนครั้ง / ชม.ที่
ได้รับการพัฒนา/ป ี

1 นายนิวัติ บุญมานันท์ 45 ปี 21 ปี  เจ้าหน้าที่ ICT  

2 นางณิชาภัทร ดวงเกษม 50 ปี 11 ป ี ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ 

เจ้าหน้าที่ธุรการ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

3 นส.นันทรัตน์  
ล าธารสวรรค์ 

43 ปี 21 ปี ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ 

เจ้าหน้าที่ธุรการ  
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

 

4 นส.ษรสิน บัวศรี 40 ปี 14 ปี ม.6 เจ้าหน้าที่ธุรการ  
กลุ่มบริหารทั่วไป 

 

5 นางเกศกมล  ใจสาหสั 39 ปี 1 ปี ปวส. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

 

 
 

6. ข้อมูลอาคารสถานที่  
ห้องเรียน    จ านวน 63 ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ 
 - ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 13 ห้อง 
 - ห้องสมุด   จ านวน 1   ห้อง 
  - ห้องคอมพิวเตอร์   จ านวน 3   ห้อง 
 - ห้องเรียน Learn Education จ านวน 1  ห้อง 
 - ห้องพยาบาล  จ านวน  1  ห้อง 
 - ห้อง Play & Learn  จ านวน  1  ห้อง 
 - ห้อง Smart Kids  จ านวน  1  ห้อง 

  ลานโดมอเนกประสงค์  จ านวน 1   หลัง 
ห้องประชุม    จ านวน 4   ห้อง 

  สระว่ายน้ า    จ านวน 1   สระ 
โรงอาหาร    จ านวน  1   หลัง  
ห้องน้ านักเรียน   จ านวน 7  หลัง (43 ห้อง) 
 ระดับประถมศึกษา 
 - ห้องน้ านักเรียน (ชาย) จ านวน 11 ห้อง,  ห้องน้ านักเรียน (หญิง) จ านวน 22 ห้อง 
 ระดับปฐมวัย 
 - ห้องน้ านักเรียน (ชาย) จ านวน 5 ห้อง, ห้องน้ านักเรียน (หญิง) จ านวน 5 ห้อง 
ห้องน้ าครู  จ านวน 22  ห้อง 
 - อาคาร 1   ห้องน้ า (ชาย)  1  ห้อง  ห้องน้ า (หญิง)  2  ห้อง 
 - อาคาร 2   ห้องน้ า (ชาย)  4  ห้อง  ห้องน้ า (หญิง)  4  ห้อง 
 - อาคาร 3   ห้องน้ า (ชาย)  2  ห้อง  ห้องน้ า (หญิง)  2  ห้อง 
 - อาคาร 4   ห้องน้ า (ชาย)  1  ห้อง  ห้องน้ า (หญิง)  3  ห้อง 
 - ห้องธุรการ ห้องน้ า (ชาย) 1 ห้อง  ห้องน้ า (หญิง)  2 ห้อง 

 สนามเด็กเล่น  จ านวน 1  สนาม (ระดับอนุบาล)   
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การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ในปีการศึกษา 2564 

1. ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ า-ห้องส้วมครูและบุคลากร เพื่ออ านวยความสะดวกและสร้างสุขอนามัยท่ีดี
ให้แก่ครูและบุคลากร 

2. ปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคาทางเดินเช่ือมอาคาร 1 และอาคาร 4 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักเรียน 
ผู้ปกครองและบุคลากร 

3. จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน ระดับช้ันอนุบาล และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3  เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. ปรับปรุงห้องน้ านักเรียน ด้านหลังอาคาร 2 เพื่ออ านวยความสะดวกและสร้างสุขอนามัยท่ีดีให้แก่
นักเรียนท่ีมาใช้บริการ 

5. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ โดยปรับปรุงฝ้าเพดาน งานกรุผนัง กั้นห้องเรียนระบบไฟฟ้าภายในห้องเรียน ขัดพื้นไม้ห้องเรียนด้วย
ระบบ Water – based Polyurethane Coathing เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักเรียนได้ใช้กิจกรรมการเรียนการสอน 

6. ติดต้ังกระดานกรีนบอร์ดไร้ฝุ่น รุ่น  CSR AEC ห้องเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

7. ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (ห้องเรียน MEP)  

8. ปรับปรุง ซ่อมแซมฝ้าเพดาน และเปล่ียน ติดต้ัง เครื่องปรับอากาศ พร้อมท้ังติดต้ังเครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์ (Projector) ณ ห้องประชุมศรีพญาไท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการน าเสนองานส าหรับการอบรม 
สัมมนา ประชุมและช้ีแจงต่างๆ 

9. ปรับปรุงฝ้าเพดาน ห้องเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (อาคาร 2) 
10. ปรับปรุง และจัดท าโคกหนองนา (เศรษฐกิจพอเพียง)  
11. ปรับปรุงห้องราชเทวี เพื่อใช้ในการประชุมกลุ่มและน าเสนองานต่างๆ 
12. ปรับปรุง ซ่อมแซมบันได อาคาร 1, อาคาร 2 และอาคาร 3 
13. ปรับปรุงพื้นหน้าห้องประชุมศรีพญาไท และทางเดินอาคาร 2 
14. ปรับปรุงจุดอาบน้ านักเรียน สระว่ายน้ า 
15. ปรับปรุงพื้นทางเดิน อาคาร 1 
16. จัดท าห้อง Play & Learn (ช้ันอนุบาล) 
17. จัดท าห้อง Smart Kids (ช้ันอนุบาล) 

 

7. ข้อมูลงบประมาณ   
 

  รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 5,749,852.00 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 2,758,727.39 
เงินนอกงบประมาณ 20,946,664.94 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 14,842,701.79 
เงินอื่นๆ (ระบุ)  งบอื่นๆ (ระบุ)  

รวมรายรับ 26,696,516.94 รวมรายจ่าย 17,601,429.18 
 

 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ  15.67  ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     คิดเป็นร้อยละ  84.33  ของรายรับ 
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8. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 8.1  สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มีประชากรประมาณ 624,471 คน โรงเรียนพญาไทต้ังอยู่ใน
เขตเมืองซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ เขตบริการของโรงเรียนครอบคลุมพื้นท่ีสถานท่ีราชการเป็นส่วนใหญ่ นอกจาก
นักเรียนจะเป็นเด็กในเขตรอบๆ โรงเรียน แล้วยังมีนักเรียนอีกส่วนหนึ่งเป็นเด็ก ซึ่งผู้ปกครองท างานในสถานท่ี
ราชการใกล้โรงเรียนหรือมีโรงเรียนเป็นเส้นทางผ่านการเดินทางเพราะสะดวกในการรับ-ส่งนักเรียน เนื่องจาก
โรงเรียนอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีมีความพร้อมในด้านสถานท่ีท่ีจะอ านวยความสะดวกแก่โรงเรียนในการจัดการเรียนรู้
จากแหล่งความรู้ในชุมชน โรงเรียนพญาไทจึงสามารถจัดให้มีการเรียนรู้จากแหล่งความรู้ได้อย่างหลากหลาย เช่น  
ส านักงานเขต สถานีต ารวจ โรงพยาบาล ธนาคาร เป็นต้น นอกจากนี้ โรงเรียนยังเป็นศูนย์กลางการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้สะดวกอีกด้วย   
  - ส านักงานเขตราชเทวี  ต้ังอยู่ เลขท่ี10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  
กรุง เทพมหานคร 10400  พื้น ท่ีประมาณ 4 ไร่  92 ตารางวา เป็น ท่ีดินของส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ ท่ีกรุงเทพมหานครได้รับโอนกรรมสิทธิ์จากกองทัพบก 
  - สถานีต ารวจนครบาลพญาไท ต้ังอยู่เลขท่ี 320 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 โดยสถานีต ารวจนครบาลพญาไท เป็นตัวแทนของกองบังคับการต ารวจนครบาล 1 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
  - พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ต้ังอยู่เลขท่ี 75/10 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จัดต้ังขึ้นด้วยจุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม และเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี และเพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรณี อันจะน ามาสู่
การช่วยกันอนุรักษ์ต่อไป โดยมุ่งหมายให้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาท่ีสมบูรณ์ น่าศึกษาเรียนรู้ด้วยรูปแบบท่ีน่าสนใจ
ท่ีผู้ชมสามารถทดลองสัมผัส และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
  - ศูนย์บริการสาธารณสุช 2 วัดมักกะสัน ให้บริการนักเรียนโดยการเข้ามาท าวัคซีนกับนักเรียน
ตามเกณฑ์อายุท่ีก าหนดและลงบันทึกตามสมุดบันทึกสุขภาพของนักเรียน เช่น วัคซีนป้องกันหัดเยอรมัน คางทูม
ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาล 3 – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 (ตามเกณฑ์อายุ), วัคซีนป้องกันคอตีบและบาดทะยัก 
ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  และตรวจคัดกรองนักเรียนช้ันอนุบาลในโรค มือ เท้า ปาก เป็นต้น 
   

 8.๒  ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 26.08 ปริญญาตรี 
ร้อยละ 55.33 และสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 11.40) อาชีพหลัก คือ ข้าราชการ ร้อยละ 33.97  พนักงาน
บริษัท ร้อยละ 20.61 และรับจ้าง ร้อยละ 14.68 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อเดือน 
15,000 บาท ขึ้นไป ร้อยละ 40.93 รายได้ 10,001 – 15,000 บาท ร้อยละ 25.85 และต่ ากว่า 10,000 
บาท ร้อยละ 23.95 
 8.3  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

ชุมชนรอบ ๆ โรงเรียนมีความหลากหลาย สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 
เช่น ตลาดสด กรมทหาร โรงพยาบาล วัด เป็นต้น ตลอดจนการได้รับความร่วมมือ สนับสนุน อนุเคราะห์จาก
หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน  ผู้ปกครองมีการศึกษา มีอาชีพมั่นคงและมีฐานะพอท่ีจะดูแลบุตรหลานด้าน
การเรียนได้ดี สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่ างดีท้ังในรูปของคณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะกรรมการห้องเรียน สมาคมผู้ปกครองและครู รวมท้ังมูลนิธิ  และการระดมทุนเพื่อพัฒนา
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  โรงเรียนได้รับการยอมรับศรัทธา เช่ือถือ ไว้วางใจจากสังคม 
  ข้อจ ากัด สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ไม่สามารถจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียนได้ตามปกติ กิจกรรมบางกิจกรรมจึงไม่ได้ด าเนินการ  
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8.4) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน  
 โอกาส   
 - โรงเรียนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น โรงพยาบาลรามาธิบดี 

โรงพยาบาลเด็ก หน่วยบริการสาธารณสุข มักกะสัน ในการดูแลและให้บริการการฉีดวัคซีนให้กับคณะครู บุคลากร
และนักเรียน พร้อมท้ังให้บริการในการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติให้ครูสามารถใช้
เครื่องตรวจคัดกรอง ATK ด้วยตนเองได้ 

 - โรงเรียนได้รับมอบอุปกรณ์ป้องกัน 
   

 ข้อจ ากัด 
 -  อาคารเรียนค่อนข้างเก่าเนื่องจากสร้างมานาน ต้องซ่อมแซมอยู่เสมอ   
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9. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงสร้างเวลาเรียนหลกัสูตรโรงเรียนพญาไท 
ฉบับปรับปรงุ พทุธศักราช 2564 สอดคล้องกับหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พุทธศกัราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธกิาร
เปน็ภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ระดบัประถมศกึษา 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 

เวลาเรียน/ช่ัวโมง 
ช้ันประถมศึกษา 

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

๑.  ภาษาไทย          ๒๐๐                ๒๐๐                ๒๐๐              ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
๒.  Mathematics 160 160 160 ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
๓.  Science 80 80 80 120 120 120 
๔. สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

     ประวัติศาสตร ์
     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
     หน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรม และการด าเนินชีวติในสังคม 
     เศรษฐศาสตร์   ภูมิศาสตร ์

80 
๔๐ 

 
40 

80 
๔๐ 

 
40 

80 
๔๐ 

 
40 

80 
๔๐ 

 
40 

80 
๔๐ 

 
40 

80 
๔๐ 

 
40 

 ๕.  สขุศึกษาและพลศึกษา 
      Health Education 
     พลศึกษา 

80 
40 
40 

80 
40 
40 

80 
40 
40 

๘๐ 
40 
40 

๘๐ 
40 
40 

๘๐ 
40 
40 

 ๖.  ศลิปะ  
     Art 
     ศิลปะ 

40 
40 
- 

40 
40 
- 

40 
40 
- 

40 
- 

40 

40 
- 

40 

40 
- 

40 

 ๗.  การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 80 
 ๘.  English 160 160 160 160 160 160 

รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (บูรณาการกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 4H)  

๑. กิจกรรมแนะแนว/คณติศาสตร์เสริม(1-3)/วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี (๔-๖) 

3๐ 3๐ 3๐ 3๐ 3๐ 3๐ 

๒. กิจกรรม ลูกเสือ/ยุวกาชาด ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๓. ชุมนุม/English Club   ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ์/ กิจกรรม
สร้างสรรค์ประโยชน์ (IS3) 

10 10 10 10 10 10 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติมท่ีสถานศึกษาจัดตามความพร้อมและจุดเน้น  
คอมพิวเตอร ์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
คณิตศาสตร์เสริม (๑-๖) ๔๐ ๔๐ ๔๐ 8๐ 8๐ 8๐ 
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเสริม (๑-๖) 80 80 80 ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ภาษาและวัฒนธรรมจนี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
English for Communication ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 240 240 240 240 240 240 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด 1,200 1,200 1,200 1,2๐0 1,2๐0 1,2๐0 
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หมายเหตุ  - บูรณาการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในรายวิชาพื้นฐาน ระดับช้ัน ป.1-6 

   -  บูรณาการการค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (Independent Study) ในโครงการ “หนึ่งความดีหนึ่งสายช้ัน
โดยใช้กระบวนการ IS” ป.1 – 6 

   - บูรณาการการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ระดับช้ัน ป.1 - 6 และบูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน 

                 - นักเรียนช้ัน ป.5 และ ป.6 เรียนห้องเรียน online คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ห้อง Learn) เวลา 
15.30 – 16.30 น. 

    - บูรณาการการสอนเพศวิถีในกิจกรรมแนะแนว 
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โครงสร้างเวลาเรียนหลกัสูตรโรงเรียนพญาไท   

ฉบับปรับปรงุ พทุธศักราช 2564 สอดคล้องกับหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พุทธศกัราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) ห้องเรยีนปกติ ระดบัประถมศึกษา 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 

เวลาเรียน/ช่ัวโมง 
ชั้นประถมศึกษา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
๑.  ภาษาไทย        200 200 200 160 160 160 
๒.  คณิตศาสตร์   200 200 200 160 160 160 
๓.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   80 80 80 120 120 120 
๔.  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
     ประวัติศาสตร ์
     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
     อาเซียนศึกษา 
     เศรษฐศาสตร ์
     ภูมิศาสตร ์

120 
40 

 
 

80 
 

120 
40 

 
 

80 

120 
40 

 
 

80 

120 
40 

 
 

80 

120 
40 

 
 

80 

120 
40 

 
 

80 
 

 ๕.  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
 ๖.  ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
 ๗. การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
 ๘. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ครูไทย) 40 40 40 80 80 80 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (บูรณาการกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4H)      
๑.  กิจกรรมแนะแนว 30 30 30 30 30 30 
๒.  กิจกรรม ลูกเสือ/ยุวกาชาด 40 40 40 40 40 40 
๓.  ชุมนุม   40 40 40 40 40 40 
4.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
    / กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ 

10 10 10 10 10 10 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

รายวิชาเพิ่มเติมที่สถานศึกษาจัดตามความ
พร้อมและจุดเน้น 

 

คอมพิวเตอร์ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาอังกฤษเสริม  40 40 40    

Creative Writing  40 40 40 40 40 40 
English Conversation  40 40 40 40 40 40 
ภาษาและวัฒนธรรมจีน 40 40 40 40 40 40 
ทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน 40 40 40    

สะเต็มศึกษา    40 40 40 
การค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ (Independent Study)    40 40 40 

รายวิชาเพิ่มเติม 240 240 240 240 240 240 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1200 1200 1200 1200 1200 1200 
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หมายเหตุ  - บูรณาการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในรายวิชาพื้นฐาน ระดับช้ัน ป.1-3 
    - บูรณาการการค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (Independent Study) ในโครงการ “หนึ่งความดี หนึ่งสายช้ัน
โดยใช้กระบวนการ IS” 
      - บูรณาการการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ระดับช้ัน ป.1-6 และบูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน 
      - บูรณาการการสอนเพศวิถีในกิจกรรมแนะแนว 
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โครงสร้างเวลาเรียนหลกัสูตรโรงเรียนพญาไท   

ฉบับปรับปรงุ พทุธศักราช 2564 สอดคล้องกับหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พุทธศกัราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) ห้องเรยีนคู่ขนาน (การศกึษาพิเศษ)  

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 

เวลาเรียน/ช่ัวโมง 
ชั้นประถมศึกษา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
๑.  ภาษาไทย        200 200 200 160 160 160 
๒.  คณิตศาสตร์   200 200 200 160 160 160 
๓.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   120 120 120 120 120 120 
๔.  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
     ประวัติศาสตร ์
     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
     อาเซียนศึกษา 
     เศรษฐศาสตร ์
     ภูมิศาสตร ์

120 
40 

 
 

80 
 

120 
40 

 
 

80 

120 
40 

 
 

80 

120 
40 

 
 

80 

120 
40 

 
 

80 

120 
40 

 
 

80 
 

 ๕.  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
 ๖.  ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
 ๗. การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
 ๘. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ครูไทย) 40 40 40 80 80 80 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (บูรณาการกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4H)  
๑.  กิจกรรมแนะแนว 30 30 30 30 30 30 
๒.  กิจกรรม ลูกเสือ/ยุวกาชาด 40 40 40 40 40 40 
๓.  ชุมนุม   40 40 40 40 40 40 
4.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
    / กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ 

10 10 10 10 10 10 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

รายวิชาเพิ่มเติมที่สถานศึกษาจัดตามความ
พร้อมและจุดเน้น 

 

ทักษะชีวิต 40 40 40 40 40 40 

รายวิชาเพิ่มเติม 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
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10. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
  ห้องสมุดสมเด็จรัชมังคลาจารย์ มีพื้นท่ี จ านวน 340.20 ตารางเมตร ส าหรับการด าเนินงาน
ห้องสมุดในปีการศึกษา 2563  คณะกรรมการห้องสมุดได้ด าเนินการเปิดให้บริการโดยใช้โปรแกรมระบบ                      
หองสมุดอัตโนมัติ OBEC Library Automation System โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ท้ังนี้เพื่อให สอดคลองกับการด าเนินงานและ                          
การรายงานขอมูลตอหนวยงานตนสังกัด โดยใช้ระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือและยืมคืนหนังสือด้วยระบบทศนิยมดิวอี้  
ปัจจุบันมีจ านวนหนังสือท้ังส้ิน 10,454 เล่ม เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นจ านวน 12 เครื่อง  
 

๒) ห้องปฏิบัติการ (Knowledge  Sharing  Room)   
   ท่ี รายการ จ านวน 
1 ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ 2 
2 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์     2 
3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     3 
4 ห้องปฏิบัติการศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์   5 
5 ห้องปฏิบัติการทางภาษา         1 
6 ห้องอาเซียน 1 
7 ห้องฝึกพูด 1 
8 ห้องจริยศึกษา (ห้องพระ) 1 
9 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 1 

10 ห้องวิชาการ (การศึกษาพิเศษ) 1 
11 ห้อง Play & Learn 1 
12 ห้อง Smart Kids 1 

 

 

 ๓) คอมพิวเตอร์ จ านวน 162  เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน  140 เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 140 เครื่อง 
   ใช้ในการอัดคลิปการสอน กิจกรรมของโรงเรียน 2 เครื่อง 
   ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและห้องส านักอ านวยการ 20 เครื่อง 
 

 ๔)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (เนื่องจากสถานการณ์โควิด โรงเรียนได้จัดให้มีการเรียนการสอนแบบ Online) 
 

แหล่งเรยีนรูภ้ายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี/คน 

ชื่อแหล่งเรียนรู ้
1. ห้องสมุด - 
2. สวนหย่อมหน้าอาคาร - 
3. ห้องจริยะ - 
4. ต้นไม้รอบสนาม - 
5. ห้องพยาบาล - 

6. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - 
7. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ - 
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แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ป/ีคน 
ชื่อแหล่งเรียนรู้  

8. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ - 
9. ห้องโสตทัศนูปกรณ์ - 

10. สระว่ายน้ า - 
11. บริเวณหน้าองค์พระ - 
12. ห้องศูนย์ส่ือปฐมวัย - 
13. ห้อง Play & Learn - 
14. ห้อง Smart Kids - 

13. โคกหนองนา เศรษฐกิจพอเพียง) - 
  

 ๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
   เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนได้จัดการเรียนการ
สอนแบบ Online จึงไม่มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี ประจ าปีการศึกษา 2564 
  

 ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ามาให้ความรู้  แก่คณะครู นักเรียนใน                 
ปีการศึกษา ๒๕64 
  1. ดร.ปราโมทย์ ขจรภัย อดีตศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ สพม.1 ข้าราชการบ านาญ ผู้มีความเช่ียวชาญ
ของสาขาคณิตศาสตร์ ท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สพฐ. (คณิตศาสตร์โอลิมปิก) และ
วิทยากรมืออาชีพเช่ียวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ ปัจจุบันคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และคณะกรรมการ
มูลนิธิปัญญาวรภิญโญ ของโรงเรียนพญาไท ท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งในการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียน
พญาไท และเข้ามาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนพญาไทในเรื่องของคณิตศาสตร์ (ท้ังการสอน
และการติว) เป็นระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน  
  2. ศาสตราจารย์แพทย์หญิง ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ประธานโครงการเด็กไทยดูดีมีพลานามัย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยรังสิต ได้น าโครงการดังกล่าวเข้ามาสู่รั้วโรงเรียนพญาไทในระยะท่ี 3  จนถึงปัจจบัน ได้พัฒนาให้
โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพด้วยอาหารและการออกก าลังกาย ลดปัญหาโรคอ้วน การจัด
ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพท้ังอาหารกลางวันท่ีมีผักผลไม้เพิ่มขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมการออก
ก าลังกาย เน้นการสร้างทักษะด้านโภชนาการและการออกก าลังกายในนักเรียนช้ันประถมปลาย โดยการสนับสนุน
จากครูและผู้ปกครอง มีการติดตามประเมินภาวะโภชนาการ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
  3. นางสาวจิรพรรณ  กองสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ และนางจตุพร อามระรัตนะ พยาบาล
วิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้บริการทางด้านงาน
สุขภาพนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนพญาไท  ดูแลเรื่องความครอบคลุมการได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ของนักเรียน  
และให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ แก่บุคลากรในโรงเรียนพญาไท 
  4. ดร.วิภา  ตัณฑุลพงษ์  ศึกษานิเทศก์ข้าราชการบ านาญ / หัวหน้ากลุ่มวิชาการและรองหัวหน้า
ส านักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญด้าน                     
การจัดการเรียนการสอน ระดับช้ันปฐมวัย และเป็นท่ีปรึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพญาไท 
เพื่อพัฒนาการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 
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 ๗)  การให้และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น 
   7.1  การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น 

1. ดร.สุวิทย์ บึงบัว ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและส่ือการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี 
สพฐ. และนายสมยศ เกียรติอร่ามกุล ผู้อ านวยการส านักสร้างสรรค์เนื้อหา สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และคณะ 
ลงพื้นท่ีประชุมเตรียมความพร้อมการร่วมพัฒนาเครื่องมือช่วยสอนส าหรับครูในรูปแบบ BLENDED LEARNING 
MODEL โครงการความร่วมมือในการพัฒนาส่ือของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS กับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพญาไท ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการฯ ณ ห้องประชุมศรีพญาไท โรงเรียนพญาไท 

2. โรงเรียนพญาไท รับการนิเทศก ากับติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนคุณธรรม โครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแบบอย่าง
ในสังคม โดยมี ดร.แสงระวี วาจาวุทธ ประธานคณะกรรมการจาก มูลนิธิยุวพัฒน์ พร้อมคณะกรรมการติดตามการ
ด าเนินงานตามโครงการเข้านิเทศและตรวจเยี่ยมโรงเรียน 

3. โรงเรียนพญาไท รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite                    
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

4. ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชม
นิทรรศการ กิจกรรม Unplugged Coding ระดับปฐมวัยโรงเรียนพญาไท 

5. ผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท ให้การต้อนรับคณะนิเทศก ากับติดตามจากศูนย์การศึกษา
พิเศษส่วนกลาง น าโดย นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางและคณะครู เข้านิเทศ
ติดตามการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนคู่ขนานการศึกษาพิเศษ ณ ห้องประชุมราชเทวี โรงเรียนพญาไท 

6. โรงเรียนพญาไท ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจเยี่ยมโครงการความร่วมมือพัฒนาต้นแบบระบบการดูแล สุขภาพ
เด็กในโรงเรียน 

7. ทีมพยาบาลวิชาชีพ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน มาท าการตรวจคัดกรอง โดย
ใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) และให้ความรู้กับคุณครูทุกระดับช้ัน 

8. โรงเรียนพญาไท ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                 
เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกส าหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ ประจ าปี 2564 
(โ คร ง ก ารออนไลน์ )  2021 Online Asia-Pacific Teacher Exchange (APTE) Korea-Thailand Teacher 
Exchange Programme ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลี องค์การ 
APCEIU และ UNESCO โดยมีครูโรงเรียนพญาไทท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจ านวน 5 คนได้แก่                          
ดร.ศศิธร เขียวกอ ผู้ช่วยอ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนพญาไท  นางสาวพิณพิชา เพียรมานะ                     
นางจิรชยา จาระนัยนางสาวนพวรรณ เอี่ยมจันทร์ และนางสาววนัสนันท์ ใจมณี เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างเดือน 
พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 

9. โรงเรียนพญาไท ได้รับบริการ การท าความสะอาดท่อระบายน้ าและพื้นท่ีรอบโรงเรียน 
และโรงอาหาร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร 

10. โรงเรียนพญาไท รับการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
จากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) 

11. โรงเรียนพญาไท รับการตรวจเยี่ยม ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและ                   
การเปิดเรียนในรูปแบบ Onsite  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยม 
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ให้ก าลังใจนักเรียนในการตรวจคัดกรองการติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 โดยใช้วิธี Antigen Test Kit (ATK)                    
ซึ่งได้รับความร่วมมือในการตรวจคัดกรองจากศูนย์บริการสาธารณสุข 2 

12. โรงเรียนพญาไท รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การเปิดเรียนในรูปแบบ On-Site                       
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

13. กระทรวงอุตสาหกรรม จัดท าโครงการอุตสาหกรรมห่วงใยสู้ภัย Covid 19 โดยได้น า
วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 มอบให้กับโรงเรียนพญาไท ซึ่งประกอบไปด้วย 
หน้ากากอนามัยส าหรับเด็ก หน้ากากอนามัยส าหรับผู้ใหญ่ แอลกอฮอลฆ่าเช้ือโรค และขุดตรวจ ATK 

14. โรงเรียนพญาไท ได้รับการสนับสนุนเนื้อหาระบบละต าราเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และวิทยาการค านวณ จากบริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด  

 

     7.2 การให้ความร่วมมือ 
1. โรงเรียนพญาไทเป็นสถานท่ีในการฉีดวัคซีน Phizer เข็ม 2 ให้กับนักเรียนท่ีมีอายุ 5-11 ปี 

ด าเนินการโดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) 
2. โรงเรียนพญาไท เป็นศูนย์บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคคอตีบบาดทะยัก (dT) แก่นักเรียน                    

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบ-บาดทะยัก โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์บริการ
สาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน ส านักอนามัยกรุงเทพ 

3. โรงเรียนพญาไท เป็นสถานท่ีในการสอบสัมภาษณ์ ภาค ข และ ภาค ค การสอบแข่งขัน                     
เพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกั ดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

4. คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนพญาไท 
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๑1.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา  
ประเภท ระดบัรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศกึษา 
โรงเรียนพญาไท ระดับชาติ รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  ส านักงานคณะกรรมการ 
 หน่วยงานดีเด่นประสบผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์เพื่อรับรางวัล การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC  AWARDS) ครั้งท่ี 10  
โรงเรียนพญาไท รางวัลโรงเรียนดีเด่น ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ส านักงานคณะกรรมการ 
 เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
โรงเรียนพญาไท ได้รับเกียรติบัตร รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ 
 “PYT COACHING MODEL” การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนพญาไท โล่เกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล พระพฤหัสบดี  ส านักงานคณะกรรมการ 
 ประเภทหน่วยงาน ส่งเสริมสวัสดิการและ 
  สวัสดิภาพครูและบุคลากร 
  ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนพญาไท รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว ส านักงานคณะกรรมการ 
  การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนพญาไท รางวัลชนะเลิศ การคัดเลือกโรงเรียนท่ีมีรูปแบบการนิเทศภายใน ส านักงานเขตพื้นท่ี 
 สถานศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จเป็นแบบอย่างได้ การศึกษาประถมศึกษา 
  กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนพญาไท รางวัลระดับดีเย่ียม รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนวัตกรรม ส านักงานเขตพื้นท่ี 
 การใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) การศึกษาประถมศึกษา 
  กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนพญาไท ได้รับรางวัลยอดเย่ียมจากโครงการ สร้างสรรค์ สิ่งวิทย์ สนุกคิด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง 
 น่าเรียนรู้ ประเทศไทย และองค์การ 
  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
  แห่งชาติ 
ผูบ้ริหารสถานศกึษา 
นางพีรานุช  ไชยพิเดช ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส านักงานคณะกรรมการ 
 ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 OBEC AWARDS` ครั้งท่ี 10   
นางพีรานุช  ไชยพิเดช เกียรติบัตร พร้อมเข็มกลัดเงิน ปิยชนน์ คนการศึกษา ประจ าปี 2564 ส านักงานคณะกรรมการ 
 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครุและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ ส่งเสริมสวัสดิการและ 
 หลักการครองตน ครองคน ครองงาน สวัสดิภาพครูและบุคลากร 
  ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
นางพีรานุช  ไชยพิเดช ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  ส านักงานคณะกรรมการ 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่  การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS` ครั้งท่ี 10   
นางพีรานุช  ไชยพิเดช รางวัลชมเชย ระดับประเทศ กิจกรรมถอดบทเรียน ส าหรับ ส านักงานคณะกรรมการ 
 ผู้บริหารการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน การประกวด การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 กิจกรรมการเรียนรู้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ  
 ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  



 

 

 33 

 

ประเภท ระดบัรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ผูบ้ริหาร 
นางพีรานุช  ไชยพิเดช โล่รางวัลนวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการ ระดับดีเย่ียม ส านักงานศึกษาธิการ 
 โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
นางพีรานุช  ไชยพิเดช รางวัล เพชรรัตนโกสินทร์ ในโครงการโล่ประทานเพชรแห่งแผ่นดิน กระทรวงศึกษาธิการ  
 เพชรรัตนโกสินทร์ ครั้งท่ี 1 สาขา เพชรผู้น าเกียรติคุณผู้น า  ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม  
 สถานศึกษาดีเด่น กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
นางพีรานุช  ไชยพิเดช รางวัลระดับดีเย่ียม ชนะเลิศการประกวด Best practice  ส านักงานเขตพื้นท่ี 
 ผู้บริหารโรงเรียนสุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การศึกษาประถมศึกษา 
 และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กรุงเทพมหานคร 
นางพีรานุช  ไชยพิเดช ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ. รุ่นท่ี 2)  
นางสาวอุไรวรรณ รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
    มะเดชา   
นางแสงอรุณ รางวัลเกียรติบัตร “ครูดีศรีประถมกรุงเทพ ประจ าปี 2565” ส านักงานเขตพื้นท่ี 
   มโนมัยอุดม  การศึกษาประถมศึกษา 
  กรุงเทพมหานคร 
ครผูู้สอน 
นางสาวสายรุ้ง ระดับชาติ รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเย่ียม ส านักงานคณะกรรมการ 
     เหมือดชัยภูมิ ด้านวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 และพลศึกษา  
นางสาวปิยาภัสร์ ประสงค์ ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเย่ียม ส านักงานคณะกรรมการ 
 ด้านบริหารจัดการ ระดับก่อนประถมศึกษา   การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นางลักขณา  กลิ่นเฟื่อง ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
 ด้านวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
นายสุทัศน์  พนุมรัมย์ ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
 ด้านบริหารจัดการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้  
 คณิตศาสตร์  
นางสาวศิวพร  พันศร ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
 ด้านวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  
นายณัฐพล  มะลิทอง ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
 ด้านวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
นางสาวอมรวรรณ ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
     เวชกามา ด้านบริหารจัดการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้  
 สังคมศึกษาฯ  
นางสาวอภิญญา  สุขบัว ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
 ด้านวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี  
 นาฏศิลป์  
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ประเภท ระดบัรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครผู้สอน 
นางสาวอภิญญา  สุขบัว ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเย่ียม ส านักงานคณะกรรมการ 
 ด้านบริหารจัดการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ดนตรี นาฏศิลป์  
นายไพศาล  ศุภปฐม ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
 ด้านบริหารจัดการ ระดับประถมศึกษา   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
นางจิรชยา  จาระนัย ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
 ด้านวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้  
 ภาษาต่างประเทศ  
นางสาวศรีสมร   ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
     เพ็ญไพบูลย์ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านวิชาการ  
นายเฉลิมวุฒิ มาตยาบุญ ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเย่ียม  
 การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านบริหารจัดการ  
ดร.ศศิธร  เขียวกอ ระดับชาติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2564 ส านักงานคณะกรรมการ 
นางสาวอภิญญา  สุขบัว และรับเข็มเชิดชูเกียรติ “ครุฑทองค า” การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ดร.ศศิธร  เขียวกอ ระดับชาติ รางวัลครูขวัญศิษย์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ส านักงานคณะกรรมการ 
  การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ดร.ศศิธร  เขียวกอ ระดับชาติ รางวัล “คุรุสดุดี” ในกรุงเทพมหานคร  ส านักงานเลขาธิการ 
นางสาวศรีสมร   (ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทครู) คุรุสภา 
      เพ็ญไพบูลย์   
นางชลธิชา  ศรีวะสุทธิ์   
ดร.ศศิธร  เขียวกอ เกียรติบัตรพร้อมเข็มกลัดเงิน ปิยชนน์คนการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการ 
 ประจ าปี 2564 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครุและบุคลากร ส่งเสริมสวัสดิการและ 
 ทางการศึกษา โดยใช้หลักการครองตน ครองคน ครองงาน สวัสดิภาพครูและบุคลากร 
  ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
ดร.ศศิธร  เขียวกอ รางวัลนวัตกรรมการศึกษาระดับดีเย่ียม ด้านการจัดการเรียนรู้ ส านักงานศึกษาธิการ 
 ระดับภาค โครงการ IFTE  ภาค 2 
นางสาวจิรภัทร์   ผ่านการคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ส านักงานศึกษาธิการ 
     กาญจนครุฑ ระดับดี ด้านการจัดการเรียนรู้ (ตัวแทนจังหวัด) โครงการ IFIE จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
นางสาวณัฎฐา  สนุกล้ า ผ่านการคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ส านักงานศึกษาธิการ 
นางสาวตวันฉาย ระดับดี ช้ันปฐมวัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
     ทิพย์รัตน์   
นางสาวอภิญญา  สุขบัว รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ในกรุงเทพมหานคร  ส านักงานเลขาธิการ 
 (ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น)  คุรุสภา 

 

 



 

 

 35 

 

 

ประเภท ระดบัรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครผูู้สอน 
นางลักขณา  กลิ่นเฟื่อง รางวัลเกียรติบัตร “ปิยชนน์ คนการศึกษา”  ส านักงานส่งเสริม 
นางสาวศิวพร  พันศร  สวัสดิการและสวสัดิภาพคร ู
  และบุคลากรทางการศึกษา 
นางชลธิชา  ศรีวะสุทธิ์ รางวัล ประเภทสร้างสรรค์ผลงาน ส านักงานคณะกรรมการ 
นางสาวศิวพร  พันศร นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นางสาวอภิญญา  สุขบัว ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  
นางสาววิภาวี  อินทะเสม   
นางสาวอภิชญา  เกิดมณี   
นางสาวอมรวรรณ เวชกามา   
นายสุทัศน์ พนุมรัมย์   
นางสาวพรวิรินทร์ เน่ืองสม   
นางแววนภา กาญจาวดี โล่รางวัล บุคคลรัก ศรัทธาและเสียสละ อุทิศตนในวิชาชีพเพื่อ ส านักงานศึกษาธิการ 
นายเฉลิมวุฒิ มาตยาบุญ ประโยชน์ทางการศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
นางสาวศศิธร เขียวกอ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ส านักงานคณะกรรมการ 
นางสดศรี ฝาวรรธนะ ประเภท ครูผู้สอนดีเด่น การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นางแววนภา  กาญจนาวดี   
นางศิริลักษณ์ ค าทรัพย์   
นางสุคนธ์ ใสสะอาด   
นางเพ็ญศรี ชัยศรี   
นางสาวกาญจนา เชาวลิต   
นางจิรชยา จาระไน   
นางชลธิชา เณรแก้ว   
นางชลธิชา ศรีวะสุทธิ์   
นางลักขณา กลิ่นเฟื่อง   
นางสาวศิวพร พันศร   
นางสาวสุวรรณา แย้มอรุณ   
นางสาวอัจฉรา โพธิ์สุวรรณ   
นางสาวกัญฬ์ฑิมา จิตรมา   
นายคุณกิตต์ สุดแป้น   
นางสาวจุฑามาศ    
        นามจันทร์ดา   
นางโชติกา ศรีโคตร   
นางสาวญาณิศา เข็มลาย   
นายณัฐดนัย เช้ือบุญยืน   
นายณัฐพล มะลิทอง   
นางสาวนพวรรณ    
      เอี่ยมจันทร์   
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ประเภท ระดบัรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครผูู้สอน 
นางสาวกฤติยา หมู่นิคม การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ส านักงานคณะกรรมการ 
นางสาวบุญสุดา แสงธ ิ ประเภท ครูผู้สอนดีเด่น การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นายพงษ์พิศักด์ิ แร่ทอง   
นางสาวพิณพิชชา เ   
      พียรมานะ   
นายไพศาล ศุภปฐม   
นางสาววนัสนันท์ ใจมณี   
นางสาวศิริกาญจน์    
      สุทธิปัญโญ   
นางสาวศิโรรัตน์ เป้าเพชร   
นายศิวะพล ศรีโท   
นางสาวศุภรัสมิ์ ปิ่นมณีวงศ์   
นางสาวสายรุ้ง    
      เหมือดชัยภูมิ   
นายสุทัศน์ พนุมรัมย์   
นางสาวอภิชยา เกิดมณี   
นางสาวอภิญญา สุขบัว   
นางสาวอมรวรรณ เวชกามา   
นางสาวอมรทิพย์ พึ่งสังข์   
นายฉรัฐ สดสวย   
นายธนพล กลิ่นเดช   
นางสาวน้ าฝน ทับวัน   
นางสาวนิตยา กายฤทธิ์   
นายประดิษฐ วงค์ยา   
นายไพศาล พินิจกร   
นางสาวรุ่งนภา ช่ืนสี   
นางสาววิภาวี อินทะเสม   
นางสาวโศภิตา คงตาด า   
นายอาคม สุมทอง   
นางสาวกัญญ์ฐญาณ์    
     วิโรจน์ศิรวุธ   
นายนารถ นันทกิจ   
นางสาววรทิพย์    
      ปลื้มสกุลไทย   
นายอนุชิต วรวาทิน   
นางสาวสราวลี อภินันทเวช   
นางสาวสุนิศา ผุยสาธรรม   
นายอรรณพ ชูภักตร์   
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ประเภท ระดบัรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครผูู้สอน 
นางสาวนิรชา สาระไทย การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ส านักงานคณะกรรมการ 
นางสาวหฤทัย คุ้มโพธิ์น้อย ประเภท ครูผู้สอนดีเด่น การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นางสาวกมลรัตน์    
     ผดุงสิทธิโชค   
นายสราวุธ ไชยมูล   
นางสาวสิริฉัตร กุลมาตย์   
นางสาวตวันฉาย  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ส านักงานคณะกรรมการ 
     ทิพย์รัตน์ รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษารางวัล  การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 OBEC AWARDS ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ  
นางสาวศศิธร  เขียวกอ รางวัลครูดีศรีประถมกรุงเทพ ส านักงานเขตพื้นท่ี 
นางลักขณา  กลิ่นเฟื่อง  การศึกษาประถมศึกษา 
นางสาวปิยาภัสร์ ประสงค์  กรุงเทพมหานคร 
นางธนินท์ธร  ชูแก้ว   
นางจิรชยา  จาระนัย   
นางสาวอัจฉรา โพธิ์สุวรรณ   
นางเพ็ญศรี  ชัยศรี   
นางสาวอมรวรรณ รางวัลระดับดีเย่ียม รองชนะเลิศอันดับ ๒  ส านักงานเขตพื้นท่ี 
     เวชกามา การประกวด Best  practice ครูโรงเรียนสุจริต โครงการเสริมสร้าง การศึกษาประถมศึกษา 
 คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กรุงเทพมหานคร 
นายณัฐพล  มะลิทอง รางวัลระดับดีมาก การประกวด Best practice ครูโรงเรียนสุจริต ส านักงานเขตพื้นท่ี 
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน การศึกษาประถมศึกษา 
 สถานศึกษา กรุงเทพมหานคร 
นักเรียน 
ด.ช.ฉันทาพัฒน์   ระดับนานาชาติ รางวัลเหรียญทอง  Gold Prize – Vocal ส านกังานคณะกรรมการ 
    แสนทวพีัฒนะ กิจกรรม HKYPAF The 9th Hong Kong International  การศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
 Youth Performance Arts Festival   
 (Thailand Preliminary Round) December 2021  
 ระดับนานาชาติ รางวัลเหรียญทองแดง Bronze Prize - Piano เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
 กิจกรรม HKYPAF The 9th Hong Kong International  แห่งสาธารณรฐั 
 Youth Performance Arts Festival  ประชาชนจีน 
 (Thailand Preliminary Round) December 2021  
ด.ญ.ชณัญญา  มณีวลิัย ระดับชาติ  โล่รางวลัเด็กและเยาวชน ระดับประเทศชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ 
 ด้านศลิปวัฒนธรรมและดนตรี ประจ าปี 2565  
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดร้ับ หน่วยงานทีม่อบรางวัล 

นักเรียน 
ด.ญ.ชณัญญา  มณีวลิัย ระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2  Lyrical Duo 11u กระทรวงวัฒนธรรม 
 ระดับประเทศ รางวัลชนะเลศิอันดับที ่2     
 Modern Ensemble 11 u CSTD THAILAND DANCE GRAND   
 PRIX 2021 การแข่งขันศิลปะการเต้น ระดับประเทศ ครั้งที่ 8    
 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ  
 พระเทพรัตนราชสดุาฯ  สยามบรมราชกุมารี และคัดเลือกตัวแทน  
 ประเทศไทย เข้าแข่งขันต่อที่เวทีนานาชาติ Asia-Pacific Dance   
 Competition ครั้งที่ 22  "THAILAND'S FIRST WORLD-CLASS   
 TECHNICAL DANCE COMPETITION"  
ด.ญ.ภุมรินทร์  คงวุธ ระดับจังหวัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุร ี
 การประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย  
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตการการอ่านออกเสยีงร้อยแก้วภาษาไทย  
ด.ช.กนกภัทร  รางวัล Tablet รุ่น Lenovo Tab M7 การน าเสนอคลิปวีดีโอ ปตท. 
      อัญชันบุตร หัวข้อ “พลังเล็ก สร้างอนาคต” เนื่องในวนัเด็กแห่งชาติ  
ด.ช.พชัรกร  ยังสวาท   
ด.ญ.วฤณภัส  รางวัลชมเชย  การน าเสนอคลิปวีดีโอ ปตท 
     เพชรกระจ่าง หัวข้อ “พลังเล็ก สร้างอนาคต” เนื่องในวนัเด็กแห่งชาติ  
   
ด.ช.ภูวเมศฐ ์ เข้าร่วมแสดงผลงาน การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
    ปิยะชาติวงศ์ชัย แห่งชาติ ครั้งที่ 16  
 ได้เข้าร่วมการสรรหาเป็นเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ 
  แห่งประเทศไทยฯ 
ด.ญ.วศิน ี จิตร์ถาวรมณี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และทุนการศึกษา 2,000 บาท สมาคมวิทยาศาสตร ์
 พร้อมเกียรติบัตร ประกวดวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย  
ด.ญ.ตรีทิพยน์ิภา รางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร ประกวดวาดภาพการ์ตูนทาง ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
     เฮ้าลาแสงค า วิทยาศาสตร์ (รูปแบบออนไลน์) 
ด.ช.ปฐมพร แสงสวา่ง สอบได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ ( O-NET) ส านกังาน สทส. 
ด.ญ.นันทวัน วงศจ์นัทร ์ สอบได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ ( O-NET) ส านกังาน สทส. 
ด.ญ.จุฑาทพิย ์ สอบได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ ( O-NET) ส านกังาน สทส. 
   รอดลอยทุกข์   
ด.ญ.ธัญญ์พิชชา  สอบได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์  ส านกังาน สทส. 
   อัครวกิรัย (O-NET)  
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นักเรียน 
ด.ญ.บัวบูชา  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันออมสินยิมนาสติกและยิมนาสติกแอโรบิก  สมาคมกีฬายิมนาสติก 
     อทิธิเมธากรณ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
ด.ช.กัญภสิานต์  ซื่อสัตย์ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬายูโด ตบเบาะมาตรฐาน (ยูเกมิ) สมาคมกีฬายูโด  
  แห่งประเทศไทย  
  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ด.ช.พุฒิภทัร  พูลทอง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ THAILAND JUNIOR WARM-UP สมาคมฟุตบอล 
 รุ่นอายุ ๑๐ ปี จังหวัดชลบุร ี
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รายการมินิมาราธอนละอ่อนคัพ สมาคมฟุตบอล 
 รุ่นอายุ ๑๐ ปี จังหวัดระยอง 
ด.ช.อภิมุข ไกรไทยศร ี สอบได้คะแนนเกินมาตรฐาน และได้รับรางวัลประกาศนียบัตร ส านกังานโครงการ 
 เหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น สอบวัดทักษะวชิาการ 
 (รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด) ระดับชาติ (สวช.) 
ด.ช.ฐิตวิชญ์   สอบได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ส านักงานเขตพื้นท่ี 
     วงศ์อัมพรพัฒน์ การประเมินผลคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ การศึกษาประถมศึกษา 
ด.ช.ธนวินท์  จงจิตร  กรุงเทพมหานคร 
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12. งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 

ระดับชั้นปฐมวัย 
 

ที่ ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีด าเนนิการ 
(ย่อๆ) 

ผลที่ได้รบั 

1 โครงการหนูน้อย วัตถุประสงค์ 1. กิจกรรมภาษาพาสนุก 1. นักเรียนร้อยละ96.78 
 คนเก่ง 1.นักเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออก เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อ กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่าง 
  อย่างเหมาะสมตามวัย มีความ ส่งเสริมพัฒนาการด้าน เหมาะสมตามวัย มีความ 
  ภาคภูมิใจในผลงานและ สติปัญญา และด้านอารมณ์ ภาคภูมิใจในผลงานและ 
  ความสามารถของตนเองและ จิตใจของเด็กปฐมวัย โดย ความสามรถของตนเองและ 
  ผู้อื่น ครูจัดกิจกรรมสนทนาเล่า ผู้อื่น 
  2.นักเรียนสามารถสนทนา ข่าวประจ าวันรูปแบบ 2. นักเรียนร้อยละ 88.25 
  โต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นฟังได้ ออนไลน์ โดยเด็กและ สามารถสนทนาโต้ตอบและ 
  3. นักเรียนอ่านภาพ สัญลักษณ์ ผู้ปกครองร่วมกันหาข้อมูล เล่าเรื่องให้ผู้อื่นฟังได้ 
  วาดภาพ ขีดเขียนตัวอักษร ค า เกี่ยวกับเรื่องราวที่ตนสนใจ 3. นักเรียนร้อยละ 92.62 
  อย่างมีความหมาย และอัดคลิปเล่าเป็น อ่านภาพ สัญลักษณ์  
  4. นักเรียนมีความคิดรวบยอด เรื่องราวให้เพื่อนๆ ร่วมฟงั วาดภาพ ขีดเขียนตัวอักษร 
  เกิดทักษะและกระบวนการทาง และเรียนรู้ และจัดกิจกรรม และค า อย่างมีความหมาย 
  คณิตศาสตร์ เปรียบเทียบความ ธนาคารค ารูปแบบออนไลน์ 4. นักเรียนร้อยละ93.54 
  แตกต่างและความเหมือนของส่ิง ให้เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์ต่างๆ มีความคิดรวบยอดเกิดทักษะ 
  ต่าง ๆ จ าแนก จับคู่ และจัดกลุ่ม ในหน่วยการเรียนรู้ท่ี และกระบวนการทาง 
  ต่าง ๆ ตามลักษณะ เรียงล าดับ บูรณาการกับกิจกรรมหลัก คณิตศาสตร์ 
  ส่ิงของหรือเหตุการณ์ได้อย่าง 6 กิจกรรม  5. นักเรียนร้อยละ 86.87 
  เหมาะสม 2.  กิจกรรมคณิตศาสตร์ สามารถคิดแก้ปัญหาลองผิด 
  5. นักเรียนสามารถคิดแก้ปัญหา หรรษา เป็นกิจกรรมท่ีจัด ลองถูก ระบุปัญหาสร้าง 
  ลองผิดลองถูก ระบุปัญหาสร้าง ขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ทางเลือกและเลือกวิธี 
  ทางเลือกและเลือกวิธีแก้ปัญหา ด้านสติปัญญาของเด็ก แก้ปัญหาด้วยตนเองได้ 
  ด้วยตนเองได้ ปฐมวัย โดยครูจัด 6. นักเรียนร้อยละ 90.32 
  6. นักเรียนสามาถถ่ายทอด ประสบการณ์บูรณาการใน สามารถถ่ายทอดจินตนาการ 
  จินตนาการและความคิด หน่วย คณิตศาสตร์หรรษา และความคิดสร้างสรรค์ผ่าน 
  สร้างสรรค์ผ่านผลงานศิลปะ และหน่วยอื่นๆทุกระดับช้ัน ผลงานศิลปะ ท่าทาง และ 
  ท่าทางและการเคล่ือนไหวได้ จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็ก การเคล่ือนไหวได้ 
  7. นักเรียนให้ความสนใจ ได้เรียนรู้ทักษะทาง 7. นักเรียนร้อยละ 90.10 
  กระตือรือร้นในการเข้าร่วม คณิตศาสตร์ตามความ ให้ความสนใจ กระตือรือร้น 
  กิจกรรม เหมาะสมของระดับช้ัน ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
  8. นักเรียนมีความรับผิดชอบ 3. กิจกรรมUNPLUGGED 8. นักเรียนร้อยละ 84.10 
  และปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้ได้ CODING เป็นกิจกรรมท่ีจัด มีความรับผิดชอบและ 
   ขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้ได้ 
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ท่ี ช่ืองาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ผลท่ีได้รับ 

 โครงการหนูน้อย เป้าหมาย    
 คนเก่ง  (ต่อ) เชิงปริมาณ ด้านสติปัญญาของเด็ก  
  1. นักเรียนอนุบาลร้อยละ 80 ปฐมวัย โดยครูจัด  
  กล้าพูดกล้าแสดงออก มีความ ประสบการณ์การเรียนรู้  
  ภูมิใจในผลงานและความสามารถ กิจกรรม UNPLUGGED  
  ของตนเองและผู้อื่น CODING บูรณาการกับ  
  2. นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม  
  สามารถสนทนาโต้ตอบและเล่า ในทุกหน่วยการเรียนรู ้  
  เรื่องให้ผู้อื่นฟังได้ กิจกรรมเคล่ือนไหวและ  
  3.นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 จังหวะ กิจกรรมเสริม  
  สามารถอ่านภาพ สัญลักษณ์  ประสบการณ์ กิจกรรม  
  วาดภาพ ขีดเขียนตัวอักษรและค า เกมการศึกษา ผ่านคลิป  
  ส่ือความหมายได้ การสอน On Demand  
  4.นักเรียนอนุบาลร้อยละ 80  ทุกระดับช้ัน ร่วมกิจกรรม  
  มีความสารถในการคิดรวบยอด Online ผ่านระบบ ZOOM  
  เกิดทักษะและกระบวนการทาง ในการเรียนรู้ผ่านระบบ  
  คณิตศาสตร์ ZOOM  ครูออกแบบ  
  5. นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 กิจกรรมให้เด็กเรียนรู้ทักษะ  
  สามารถคิดแก้ปัญหาลองผิดลอง Coding อย่างหลากหลาย  
  ถูก ระบุปัญหาสร้างทางเลือก   
  และเลือกวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง   
  ได้   
  6. นักเรียนอนุบาลร้อยละ 90   
  สามารถถ่ายทอดจินตนาการและ   
  ความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงาน   
  ศิลปะ ท่าทางและการเคล่ือนไหว   
  7. นักเรียนอนุบาลร้อยละ 90   
  ให้ความสนใจ กระตือรือร้นใน   
  การเข้าร่วมกิจกรรม   
  8. นักเรียนอนุบาลร้อยละ 85 มี   
  ความรับผิดชอบและปฏิบัติตาม   
  แผนท่ีวางไว้ได้   
  เชิงคุณภาพ   
  1. นักเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออก   
  อย่างเหมาะสมตามวัย มีความ   
  ภาคภูมิใจในผลงานและความ   
  สามรถของตนเองและผู้อื่น   
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ท่ี ช่ืองาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ผลท่ีได้รับ 

 โครงการหนูน้อย 2. นักเรียนสามารถสนทนา   
 คนเก่ง (ต่อ) โต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นฟังได้   
  3.นักเรียนอ่านภาพ สัญลักษณ์   
  วาดภาพ ขีดเขียนตัวอักษรและ   
  ค า อย่างมีความหมาย   
  4. นักเรียนมีความสามารถใน   
  การคิดรวบยอด เกิดทักษะและ   
  กระบวนการทางคณิตศาสตร์   
  เปรียบเทียบความแตกต่างและ   
  ความเหมือนของส่ิงต่างๆ ข าแนก   
  จับคู่ และจัดกลุ่มต่างๆ ตาม   
  ลักษณะ เรียงล าดับส่ิงของหรือ   
  เหตุการณ์ได้อย่างเหมาะสม   
  5. นักเรียนสามารถคิดแก้ปัญหา   
  ด้วยการลองผิดลองถูก ระบุ   
  ปัญหาสร้างทางเลือกและเลือกวิธี   
  แก้ปัญหาด้วยตนเองได้   
  6. นักเรียนสามารถถ่ายทอด   
  จินตนาการและความคิด   
  สร้างสรรค์ผ่านผลงานศิลปะ   
  ท่าทางและการเคลื่อนไหวได้   
  7. นักเรียนให้ความสนใจ   
  กระตือรือร้นในการเข้าร่วม   
  กิจกรรม   
  8. นักเรียนมีความรับผิดชอบ   
  และปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้ได้   

2 ปฐมวัยหัวใจ 1. สามารถประหยัดและอดออม 1. กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม 1. นักเรียนร้อยละ 94.70 
 พอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดท าคลิปการสอน สามารถประหยัดและอดออม 
  2. ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ On Demand เด็กได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
  กิจวัตรประจ าวัน เรียนรู้เรื่องการประหยัด พอเพียง 
  3. ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัด อดออมและฝึกปฏิบัติ 2. นักเรียนร้อยละ 96.54 
  และพอเพียง การอดออมอย่างง่ายตาม ช่วยเหลือตนเองในการ 
  4. สร้างผลงานศิลปะตามจินตนาการ ความสามารถของแต่ละช้ัน ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
  และความคิดสร้างสรรค์ 2. กิจกรรมหนูท าได้ 3. นักเรียนร้อยละ 94.70  
  5. เรียนรู้และฝึกปฏิบัติดูแลผักตาม ครูจัดประสบการณ์ให้เด็ก สามารถใช้สิ่งของเครื่องใช้ 
  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับช้ันปฏิบัติกิจกรรม อย่างประหยัดและพอเพียง 
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ท่ี ช่ืองาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ผลท่ีได้รับ 

 ปฐมวัยหัวใจ  ทักษะชีวิตในรูปแบบ 4. นักเรียนร้อยละ 89.86  
 พอเพียง (ต่อ)  การเรียนการสอน สร้างผลงานศิลปะตาม 
   On Demand เด็กได้ฝึก จินตนาการและความคิด 
   ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันท่ี สร้างสรรค์ 
   บ้านด้วยตนเองทุกวัน 5. นักเรียนร้อยละ 97.93 
   3. กิจกรรมนักประดิษฐ์ ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติดูแล 
   รีไซเคิล โดยครูจัดท าคลิป ผัก ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
   การสอน On Demand พอเพียง 
   กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  
   ให้เด็กประดิษฐ์งานศิลปะ  
   จากวัสดุเหลือใช้ภายใน  
   บ้านน ามาสร้างสรรค์เป็น  
   ช้ินงาน  
   4. กิจกรรมสวนผักพอเพียง  
   เด็กได้เรียนรู้วิธีการปลูกผัก  
   และดูแลตามหลักปรัชญา  
   เศรษฐกิจพอเพียงและ  
   ลงมือปฏิบัติท่ีบ้านด้วย  
   ตนเอง  

3 บ้านนักวิทยาศาสตร์ วัตถุประสงค ์ คณะผู้บริหารและคณะครู 1. นักเรียนอนุบาล ร้อยละ 
 น้อย 1 นักเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออก  ปฐมวัยทุกระดับ ก าหนด 96.78 กล้าพูดกล้า 
  มีความภาคภูมิใจในผลงานและ แนวการบูรณาการเรียนรู ้ แสดงออก มีความภาคภูมิใจ 
  ความสามารถของตนเองและ และการลงมือปฏิบัติ ในผลงานและความสามารถ 
  ผู้อื่น ในโครงการบ้าน ของตนเองและผู้อื่น 
  2. นักเรียนสามารถสนทนา นักวิทยาศาสตร์น้อย แห่ง 2. นักเรียนอนุบาล ร้อยละ 
  โต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นฟังได้ ประเทศไทย จัดกิจกรรม 89.17 มีสามารถสนทนา 
  3. นักเรียนสามารถอ่านภาพ  การทดลอง 20 กิจกรรม โต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่น 
  สัญลักษณ์ วาดภาพ ขีดเขียน ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให ้ ฟังได้ 
  ตัวอักษรและค าส่ือความหมายได้ นักเรียนได้รับการส่งเสริม 3. นักเรียนอนุบาล ร้อยละ 
  4. ส่งเสริมให้นักเรียนมี พัฒนาการด้านสติปัญญา มี 92.62 สามารถอ่านภาพ 
  ความสามารถในการคิดรวบยอด  การจัดกิจกรรมท่ี สัญลักษณ์ วาดภาพ ขีด 
  เกิดทักษะและกระบวนการทาง หลากหลายบูรณาการผ่าน เขียนตัวอักษรและค าส่ือ 
  วิทยาศาสตร์ การเล่นได้รับประสบการณ์ ความหมายได้ 
  5. นักเรียนมีความสามารถในคิด ตรง สนุกกับการเรียนรู้ส่ิง 4. นักเรียนอนุบาล ร้อยละ 
  เชิงเหตุผล อธิบายเช่ือมโยงเหตุ ต่างๆ รอบตัว ผ่านการใช้ 93.17 มีความสามารถใน 
  และผล คาดเดาส่ิงท่ีอาจจะ ประสาทสัมผัส ท้ัง 5 โดย การคิดรวบยอด เกิดทักษะ 
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ท่ี ช่ืองาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ผลท่ีได้รับ 

 บ้านนักวิทยาศาสตร์ เกิดขึ้น เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางและ แลกระบวนการทาง 
 น้อย (ต่อ) 6. นักเรียนให้ความสนใจ  เปิดโอกาสให้นักเรียน วิทยาศาสตร์ 
  กระตือรือร้นในการเข้าร่วม แสดงออกถึงความคิด 5. นักเรียนอนุบาล ร้อยละ 
  กิจกรรม ความสามารถและการ 90.32 มีความสามารถใน 
  7. นักเรียนมีความสามารถใน เรียนรู้ร่วมกนัอย่างม ี คิดเชิงเหตุผล อธิบาย 
  การแสวงหาความรู้ ต้ังค าถามใน ความสุข น าไปสู่การพัฒนา เช่ือมโยงเหตุและผลคาดเดา 
  เรื่องท่ีสนใจ ค้นหาค าตอบด้วย อย่างเป็นองค์รวม โดยทุก ส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
  วิธีการท่ีหลากหลาย สามารถใช้ ระดับช้ันจัดท าคลิปการ 6. นักเรียนอนุบาล ร้อยละ 
  ส่ือเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือใน สอน On Demand เพื่อให้ 89.86มีความสนใจ 
  การเรียนรู้ ตอบข้อสงสัยของ เด็กได้เรียนรู้จากคลิปเพื่อ กระตือรือร้นในการเข้าร่วม 
  ตนเองได้ ฝึกทักษะการสังเกต คาด กิจกรรม 
  เป้าหมาย เดาส่ิงท่ีเกิดขึ้น อธิบาย 7. นักเรียนอนุบาล ร้อยละ 
  เชิงปริมาณ เช่ือมโยงเหตุและผล การตั้ง 91.70 มีความสามารถใน 
  1. นักเรียนอนุบาลร้อยละ 80  ค าถาม และค้นคว้าหา การแสวงหาความรู้ ต้ัง 
  กล้าพูดกล้าแสดงออก มีความ ค าตอบด้วยวิธีที่หลากหลาย ค าถามในเรื่องท่ีสนใจค้นหา 
  ภาคภูมิใจในผลงานและ ผ่านการทดลองด้วยตนเอง ค าตอบด้วยวิธีการท่ี 
  ความสามารถของตนเองและ โดยจัดขึ้นตั้งแต่เดือน หลากหลาย สามารถใช้ส่ือ 
  ผู้อื่น มิถุนายน 2564 ถึงเดือน เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือใน 
  2.นักเรียนอนุบาลร้อยละ 8๐  มีนาคม 2565 รวมเป็น การเรียนรู้ ตอบข้อสงสัย 
  มีสามารถสนทนาโต้ตอบและ เวลา 10 เดือน มีผู้เข้าร่วม ของตนเอง 
  เล่าเรื่องให้ผู้อื่นฟังได้ กิจกรรมท้ังหมด 434 คน  
  3. นักเรียนอนุบาลร้อยละ 80    
  สามารถอ่านภาพ สัญลักษณ์    
  วาดภาพ ขีดเขียนตัวอักษรและ   
  ค าส่ือความหมายได้   
  4. นักเรียนร้อยละ 80 ม ี   
  ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล   
  อธิบายเช่ือมโยงเหตุผล คาดเดาสิ่ง   
  ท่ีอาจจะเกิดข้ึน   
  5. นักเรียนอนุบาล ร้อยละ 80   
  มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล   
  อธิบายเช่ือมโยงเหตุและผลคาดเดา   
  สิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึน   
  6. นักเรียนอนุบาล ร้อยละ 80   
  มีความสนใจ กระตือรือร้นในการ   
  เข้าร่วมกิจกรรม   
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ท่ี ช่ืองาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ผลท่ีได้รับ 

 บ้านนักวิทยาศาสตร์ 7. นักเรียนอนุบาล ร้อยละ 80   
 น้อย (ต่อ) มีความสามารถในการแสวงหา   
  ความรู้ ต้ังค าถามในเร่ืองท่ีสนใจ   
  เชิงคณุภาพ   
  1. นักเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออก   
  มีความภาคภูมิใจในผลงานและ   
  ความสามารถของตนเองและ   
  ผู้อื่น   
  2.นักเรียนมีสามารถสนทนา   
  โต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นฟังได้   
  3. นักเรียนสามารถอ่านภาพ   
  สัญลักษณ์ วาดภาพ ขีดเขียน   
  ตัวอักษรและค าส่ือความหมายได้   
  4. นักเรียนมีความสามารถใน   
  การคิดรวบยอด เกิดทักษะและ   
  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
  5. นักเรียนมีความสามารถในคิด   
  เชิงเหตุผล อธิบายเช่ือมโยงเหตุ   
  และผลคาดเดาส่ิงท่ีอาจจะ   
  เกิดขึ้น   
  6. นักเรียนมีความสนใจ   
  กระตือรือร้นในการเข้าร่วม   
  กิจกรรม   
  7. นักเรียนมีความสามารถใน   
  การแสวงหาความรู้ ต้ังค าถามใน   
  เร่ืองท่ีสนใจ ค้นหาค าตอบด้วย   
  วิธีการท่ีหลากหลาย สามารถใช้   
  ส่ือเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือใน   
  การเรียนรู้ ตอบข้อสงสัยของ   
  ตนเองได้   
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ระดับชั้นประถมศึกษา 
 

ที่ ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีด าเนนิการ 
(ย่อๆ) 

ผลที่ได้รบั 

1 โครงการโรงเรียน 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อน 1. กิจกรรม แกนน าเพศวิถี 1. นักเรียนแกนน า ร้อยละ 
 ส่งเสริมเพศวิถีและ การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและ เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะ 100 ไม่สามารถด าเนิน 
 ทักษะชีวิต ทักษะชีวิตในรายวิชาสุขศึกษาและ ของกิจกรรม คือ กิจกรรมนักเรียนแกนน าได้ 
  บูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ เน่ืองจากเกิดสถานการณ์ 
  2. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิตท่ีดี  ความรู้ให้กับนักเรียน การแพร่ระบาดของโรคไวรัส 
  รู้จักการดูแลสุขภาพของตนเอง  แกนน าเพื่อสร้างองค์ความรู้ โคโรนา 
  รวมถึงการแสดงออกตามวิถีชีวิตทาง และน าความรู้ ทักษะ 2. ครู ร้อยละ 100 ส่งสื่อ 
  เพศ ภายใต้กรอบของสังคมและ ประสบการณ์ถ่ายทอดให้ และนวัตกรรมเข้าร่วม 
  วัฒนธรรม เพื่อน น้อง ในโรงเรียน ประกวด 
   แต่เน่ืองจากสถานการณ์ 3. ครู ร้อยละ 100 ผ่านการ 
   การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส อบรมหลักสูตรครูกับการจัด 
   โคโรนา จึงท าให้ไม่สามารถ การเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 
   จัดกิจกรรมในบางส่วนได้ การสอนเพศวิถีศึกษา 
   จึงปรับกิจกรรมเป็นการ  
   ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  
   ในวิชาสุขศึกษา กิจกรรม  
   บูรณาการในแต่ละกลุ่ม  
   สาระการเรียนรู้ในรูปแบบ  
   ออนไลน์  
   มีผู้เข้าร่วม 500 คน  
   2. กิจกรรมประกวดสื่อ  
   นวัตกรรม เป็นกิจกรรม  
   คือครูทุกท่าน ทุกกลุ่มสาระ  
   ได้ส่งคลิปการสอนบูรณา  
   การเพศวิถี และทักษะชีวิต  
   ในวิชาของตนเอง   
   แผนการสอน ไปยัง  
   ส านักงานคณะกรรมการ  
   การศึกษาข้ันพื้นฐาน และ  
   ได้รับคัดเลือกให้รับโล่  
   รางวัลสถานศึกษาดีเด่น   
   และได้รับการคัดเลือก  
   ครูผู้สอนดีเด่น ด้านการ  
   ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  
   เพศวิถีศึกษาและทักษะ  
   ชีวิต ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ.๒๕๖๔ ของ  
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ท่ี ช่ืองาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ผลท่ีได้รับ 

 โครงการโรงเรียน  ส านักงานคณะกรรมการ  
 ส่งเสริมเพศวิถีและ  การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 ทักษะชีวิต (ต่อ)  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 96 คน  
   3. กิจกรรมอบรมให้ความรู้  
   แก่คณะครู เป็นกิจกรรม  
   ท่ีมีลักษณะของกิจกรรม  
   เน่ืองจากสถานการณ์  
   การแพร่ระบาดของเช้ือ  
   ไวรัสโคโรนา ท าให้  
   ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้  
   ในบางส่วน เช่น การให้  
   ความรู้จากหน่วยงาน  
   ภายนอก การประชาสัมพันธ์  
   ส่งเสริมให้ครูท่ียังไม่อบรม  
   กับการจัดการเรียนรู้  
   เพศวิถีศึกษา “การสอน  
   เพศวิถีศึกษา” และจัดท า  
   แผนการจัดการเรียนรู้  
   บูรณาการเพศวิถีศึกษาและ  
   ทักษะชีวิต  
   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4 คน  

2 โครงการโรงเรียน ๒.๑ เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและการ  1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ - ผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
 คุณธรรม สพฐ. บุคลากรในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมใน การท าโครงงานคุณธรรม ในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมใน 
  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นาไปสู่ ส าหรับครู การพัฒนาคุณธรรม  
  การปฏิบัติ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมน าไปสู่การปฏิบัติ 
  2.2 เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนา การท าโครงงานคุณธรรม - นักเรียนได้รับการพัฒนา 
  คุณธรรม จริยธรรม นาไปสู่การ นักเรียนช้ัน ป.5 – ป.6 คุณธรรม จริยธรรม  
  ปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต มีค่านิยมท่ีพึง 3 คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน น าไปสู่การปฏิบัติเป็นวิถี 
  ประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา  4 เด็กดีศรีพญาไทของ ชีวิต มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว  หายได้คืน มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ 
  ผู้อื่น และสังคม 5 ผลิตส่ือสร้างสรรค์ ตนเอง ครอบครัว ผู้อื่น 
   เสริมสร้างความซื่อสัตย์ และสังคม 
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ท่ี ช่ืองาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ผลท่ีได้รับ 

3 โครงการโรงเรียน 1 เพื่อปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ 1 บูรณาการคุณลักษณะ นักเรียน ครู และบุคลากร 
 สุจริต สุจริตให้เกิดข้ึนกับนักเรียน ครู และ ท่ีพึงประสงค์ 5 ประการ ในโรงเรียนมีค่านิยมความ 
  บุคลากรในโรงเรียน ของโรงเรียนสุจริต ซื่อสัตย์สุจริตร้อยละ 80 
  2 เพื่อพัฒนานักเรียนแกนน าและ 2 ค่าย “เยาวชนคนดี นักเรียนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
  ผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจ ของแผ่นดิน” ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
  ตามแนวทางการด าเนินงาน 3 อบรม ป.ป.ช.น้อย  ตามแนวทางการ 
  โครงการโรงเรียนสุจริต และ ป.ป.ช.ชุมชนของ ด าเนินงาน โครงการ 
  3. เพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงาน โรงเรียน โรงเรียนสุจริตร้อยละ 80 
  โรงเรียนสุจริต ให้นักเรียนมี 4 หลักสูตรต้านทุจริต มีการด าเนินงานโรงเรียน 
  คุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะ (Anti – Corruption  สุจริต ให้นักเรียนมี 
  กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ Education) คุณลักษณะ 5 ประการ คือ  
  สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมี 5 บริษัทสร้างการดี มีทักษะ กระบวนการคิด  
  จิตสาธารณะ 6 การประเมินคุณธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่ 
   และความโปร่งใส ใน อย่างพอเพียงและมีจิต 
   การด าเนินงานของ สาธารณะ ร้อยละ 80 
   หน่วยงานภาครัฐ  

   (Integrity and   

   Transparency   

   Assessment: ITA)  

   7. กิจกรรมถอดบทเรียน  

   ส าหรับผู้บริหาร  

   การแลกเปล่ียนเรียนรู้  

   การน าเสนอผลงาน  

   การประกวดแข่งขัน  

   กิจกรรมการเรียนรู ้  

   โครงการเสริมสร้าง  

   คุณธรรม จริยธรรมและ  

   ธรรมาภิบาลใน  

   สถานศึกษา  
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๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา  
 ๑๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย ผลประเมินในภาพรวม ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพ 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ยอดเยี่ยม 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ยอดเยี่ยม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความสุขได้ ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการประเมิน  
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ยอดเยี่ยม 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม 
2.5 ให้บริการส่ือสารสนเทศ และส่ือเพื่อการเรียนรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเยี่ยม 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ยอดเยี่ยม 
 
1.1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลประเมินในภาพรวม ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ยอดเย่ียม 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน ยอดเย่ียม 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

3) มีความสามารถในการสร้างวัฒนธรรม ยอดเย่ียม 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ยอดเย่ียม 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยอดเย่ียม 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเย่ียม 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเย่ียม 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเย่ียม 
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเย่ียม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเย่ียม 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเย่ียม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเย่ียม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเย่ียม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 

ยอดเย่ียม 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเย่ียม 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเย่ียม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเย่ียม 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ยอดเยี่ยม 
 

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา รอบสี่ 
 ๑๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย   
 

ด้าน ระดับคุณภาพ 
1. คุณภาพของเด็ก ดีเย่ียม 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเย่ียม 
3. การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเย่ียม 
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 12.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ด้าน ระดับคุณภาพ 
1. คุณภาพของผู้เรียน ดีเย่ียม 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเย่ียม 
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเย่ียม 

 
๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
       13.1 จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาและจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยสถานศึกษา 
หรือหน่วยงานต้นสังกัด  
 ระดับชั้นปฐมวัย 
 จุดเด่น 

1. ด้านผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี 
กีฬา มีทักษะในการท างานและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีทักษะการคิดในหลากหลายรูปแบบ 
เช่น ทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านครูผู้สอน พบว่า ครูส่วนใหญ่มีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาการเรียนการสอน 

3. ด้านผู้บริหาร พบว่า มีทิศทางในการบริหารงานท่ี ชัดเจน มีภาวะผู้น าเป็นท่ียอมรับและได้รับ                       
ความไว้วางใจจากผู้ปกครองมีความสามารถในการบริหารจัดการโดยสามารถเลือกใช้บุคลากรในโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 จุดที่ควรพัฒนา   

1. ด้านครูผู้สอนสรุปได้ว่า ควรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล                  
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการต้ังเป้าหมายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. ด้านผู้บริหาร ควรมีการพัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้าง และการบริหารงานอย่างเป็นระบบ                     
ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะการพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น                       
ให้เหมาะสมกับผู้เรียน ท้องถิ่นรวมท้ังการจัดหา ใช้ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

 ระดับชั้นประถมศึกษา 
 จุดเด่น 
 1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีความใฝ่รู้ 
และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีความสามารถด้านการคิด และมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม 
 2. สถานศึกษามีการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์                
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา มีผลการพัฒนาตามจุดเน้น จุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา ด้านรักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดอย่างนักวิทยาศาสตร์ ชอบสังเกต มีความอยากรู้ 
อยากเห็น และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 3. ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล                       
และงานบริหารท่ัวไป ท่ีมีการก าหนดขอบข่ายของงานและผู้รับผิดชอบไว้ชัดเจน  รวมท้ังการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพญาไทท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการจัดการศึกษา 
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 4. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ครู
มีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน 
 5. สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษามีระบบและมีคุณภาพ 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ด้านผู้เรียน ประมวลได้ว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมาย                       

ท่ีสถานศึกษาก าหนด แต่เนื่องด้วยการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 เป็นรูปแบบ Online ท าให้                  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนไม่เต็มศักยภาพ และกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามรูปแบบ 
Active Learning  จึงท าให้ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป นอกจากนี้ ควรได้รับการพัฒนา
เกี่ยวกับสุขภาพของนักเรียนให้สมบูรณ์ โดยเฉพาะเรื่องโรคอ้วน รวมทั้งการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเป็น
พลโลก 
 
๑๔.  สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
       ๑๔.๑  สรุปการประเมินคุณภาพภายใน  
  ระดับปฐมวัย 
  สภาพปัญหา 
  ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้
การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ ใช้รูปแบบ Online มีผลต่อการเรียนของนัก เรียน                          
การเข้าเรียนในห้องเรียน ผู้ปกครองไม่มีเวลาและไม่สามารถดูแลการเรียนในรูปแบบ Online ได้ตลอดเวลา                  
อีกท้ังความไม่พร้อมของอุปกรณ์ ความไม่พร้อมของผู้ปกครอง และวัยของนักเรียนเป็นปัจจัยท่ีท าให้เกิดปัญหา
ของการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษานี้  
  จุดเด่น 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก เด็กมีพัฒนาการท้ัง ๔ ด้านเหมาะสมตามวัยและความสามารถของ                   
แต่ละบุคคล มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง เคล่ือนไหวคล่องแคล่ว ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้
ดีมาก รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย เล่นและท ากิจกรรมอย่างปลอดภัย อารมณ์ดี มีความมั่นใจ                 
กล้าแสดงออก มีความสุขกับการมาโรงเรียน แสดงออกถึงความสุขขณะปฏิบัติกิกรรมต่างๆ ท้ังการเคล่ือนไหวและ
งานศิลปะ มีระเบียบวินัย เล่นร่วมกับเพื่อน รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง รักความเป็นไทย รักธรรมชาติ สนใจ
เรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัว กระตือรือร้นเข้าร่วมกิจกรรม สนทนาส่ือสารได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เด็กได้รับ                
การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ผ่านการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะ      
การคิดเชิงค านวณ Unplugged Coding การจัดประสบการณ์ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลาย 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ผู้บริหารและครูร่วมจัดท าหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย น าไปสู่การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                       
สภาพความต้องการของโรงเรียนและชุมชน มีครูท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยปฏิบัติการสอน                  
ทุกช้ันเรียน ครูได้เข้ารับการพัฒนาตนเองตามหน่วยงานต่างๆ มีการจัดปรับเปล่ียนรูปแบบจัดประสบการณ์ท่ี
ทันสมัย มีส่ือท่ีพร้อมในการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ มีเพียงพอและเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก                      
โดยมีผู้ปกครอง ชุมชนและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา 
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 มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ครูปฐมวัยจัดประสบการณ์รูปแบบ PYT 
Team Teaching ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เ ช้ือไ วรั สโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)                                 
ครูจัดประสบการณ์แบบร่วมมือในทุกขั้นตอน ต้ังแต่การวางแผนและการออกแบบกิจกรรม การสร้างส่ือท่ีใช้
ประกอบคลิปการสอนการอัดคลิปการสอน และตัดต่อคลิปการสอนด้วยตนเอง จนเผยแพร่ผ่านช่องทางการเรียนรู้ 
โดยการผลิตคลิปการสอนคณะครูจะร่วมมือจัดประสบการณ์เป็นทีม สร้างบรรยากาศท่ีช่วยกระตุ้นเด็กให้เกิด                  
การเรียนรู้ เด็กปฏิบัติกิจกรรมท่ีหลากหลาย เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน
อย่างองค์รวม เด็กมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัย สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
และหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัยเด็กได้รับประสบการณ์เรียนรู้จากการเล่น ลงมือกระท า ปฏิบัติกิจกรรม
ด้วยตนเองอย่างมีจุดมุ่งหมายและมีความสุขในการเรียนรู้ด้วยการจัดประสบการณ์รูปแบบออนไลน์กิจกรรมหลัก 
๖ กิจกรรม ผสมผสานแนวคิดและนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย ท้ังการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project 
Approach)  ตามความสนใจของเ ด็ก  การสอนภาษาแบบธรรมชา ติ  (Whole Language)  โครงการ                                 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย หลักสูตรต้านทุจริต หลักสูตรวิทยาการค านวณ ระดับปฐมวัย แนวคิด                     
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาในทุกมิติผ่านการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรตามแผนปฏิบัติการประจ าปี คลิปการสอนมีความทันสมัย บูรณาการทักษะต่าง ๆ เนื้อหาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการเรียนรู้  เหมาะสมกับวัยและตรงความต้องการ ครูสามารถประเมินพัฒนาการเด็ก                  
ตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองในรูปแบบออนไลน์ได้
อย่างเป็นระบบ และน าผลท่ีได้จากการสังเกตพฤติกรรมไปใช้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็มเต็มศักยภาพตามบริบท
ของห้องเรียนตนเอง 
 
 

  จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เด็กเรียนรู้ท่ีบ้าน                    

ไม่ได้มาเรียนท่ีโรงเรียน ส่งผลให้เด็กไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในช้ันเรียน เช่น การพูดคุย การเล่นร่วมกัน 
การท างานแบบร่วมมือ รวมท้ังการฝึกวินัย ปฏิบัติตามหน้าท่ีด้วยตนเอง การปฏิบัติตนตามกฎ กติกา                             
การอยู่ร่วมกันในห้องเรียน  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ พัฒนาระบบบริหารจัดการหรือนวัตกรรมท่ี
สนับสนุนการท างานของครู ส่งเสริมระบบบริหารจัดการด้วยรูปแบบการนิเทศภายใน PYT Coaching Model 
คณะผู้บริหารและครูร่วมกันพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ครูปฐมวัยเข้ารับการอบรม                 
เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดประสบการณ์น านวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยใหม่ๆ มาบูรณาการ น าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์หรือกิจกรรมให้กับเด็ก เพื่อให้ครูสามารถจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม                        
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้นเพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพเด็ก 
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  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  สภาพปัญหา 
  ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้
การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ ใช้รูปแบบ Online มีผลต่อการเรียนของนัก เรียน                          
การเข้าเรียนในห้องเรียน ผู้ปกครองไม่มีเวลาและไม่สามารถดูแลการเรียนในรูปแบบ Online ได้ตลอดเวลา                  
อีกท้ังความไม่พร้อมของอุปกรณ์ ความไม่พร้อมของผู้ปกครอง และวัยของนักเรียนเป็นปัจจัยท่ีท าให้เกิ ดปัญหา
ของการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษานี้ 
  จุดเด่น 

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนพญาไทมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์ท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน ให้มีมาตรฐานตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา สร้างผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมสมกับเป็นผู้เรียน
ในยุคศตวรรษท่ี ๒๑ ด้วยการวางแผนการบริหารท่ีเป็นระบบ การจัดการเรียนการสอน มีการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน ก าหนดการจัดการเรียนการสอน
ท่ีสอดคล้องกันเป็นระบบเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มีบุคลากรท่ีเพียงพอ และมีความรู้ความช านาญ               
ตรงกับหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย มีการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนให้ทันสมัย ด้วยการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน     
การจัดการเรียนการสอน โดยในสถานการณ์ท่ีนักเรียนต้องเรียนออนไลน์มีการน าโปรแกรมและแอพพลิเคช่ันต่างๆ
ท่ีใช้ในการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียน เช่น Zoom, Google Classroom, Google Meet, แอปพลิเคชัน Line 
ช่วยในการจัดการเรียนการสอน มีการสร้างส่ือการสอน คลิปวีดิโอท่ีใช้ในการสอนรูปแบบ On Demand รวมท้ัง   
มีวัสดุและอุปกรณ์ท่ีจัดการเรียนการสอนครบครันให้กับครูในการจัดการเรียนและการสอนในสถานการณ์                       
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีแหล่งการเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาท่ีส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เมื่อนักเรียนมาเรียน Onsite เช่น โคกหนองนาโมเดล ห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ห้องเรียน Learn ห้องดนตรี นาฏศิลป์ ห้องพยาบาล การงาน ลานกีฬา 
รวมทั้งสภาพแวดล้อมของโรงเรียนท่ีมีความสะอาด ร่มรื่น ท าให้ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนได้เป็นอย่างดี 

การจัดกิจกรรมในโรงเรียนท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานท่ีโรงเรียนก าหนดและช่วยปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมีการวางแผนการจัดท า
โครงการท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียนและมอบหมายให้บุคลากรท่ีมีความช านาญ และมีความรับผิดชอบใน
การจัดกิจกรรมตามท่ีก าหนดไว้โดยมีฝ่ายบริหารเป็นผู้ก ากับ ติดตามและให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิดโดย                             
มีการปรับเปล่ียนการจัดกิจกรรมในโครงการต่างๆเป็นรูปแบบออนไลน์ เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์                      
ทางการเรียนท้ัง ๘ กลุ่มสาระ กิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กพญาไทดูดี ๔.๐  
โครงการเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา (Covid - ๑๙) โครงการพญาไทห่างไกลบุหรี่ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เป็นต้น   

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพโรคติดต่อต่างๆ ผ่านทางออนไลน์ เช่น 
Facebook โรงเรียนพญาไท  Facebook กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ไลน์ห้องเรียน เป็นต้น เพื่อให้นักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง บุคลากรในโรงเรียน มีทักษะชีวิตในการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคภัยและสารเสพติด นอกจากนี้ 
โรงเรียนพญาไทมีผู้เรียน ท่ีมีความพร้อมในการเรียนรู้ท้ังอุปกรณ์ท่ีใช้เรียนออนไลน์และผู้ปกครองมีศักยภาพท่ีจะ
ช่วยส่งเสริมผู้เรียนทางด้านการเรียนโดยการให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการท ากิจกรรมต่างๆ ผ่านออนไลน์
และดูแลผู้เรียนในการเข้าเรียนออนไลน์ ส่งงาน การบ้านตลอดจนผลงาน หรือช้ินงานต่างๆ กับทางโรงเรียนตลอด
ท้ังปีการศึกษา 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการ โรงเรียนพญาไทมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ                      

ท่ีก าหนดไว้ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด ทันต่อการเปล่ียนแปลงต่อสังคม พัฒนางาน
วิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญตรงตามความต้องการให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  

โรงเรียนพญาไทมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ มีความพร้อมในเรื่องอาคารสถานท่ี มีแหล่งเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น สวยงาม มีห้องประชุม                      
ท่ีสะดวกต่อการใช้งาน มีลานอเนกประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนหรือกิจกรรม                   
เสริมหลักสูตร รวมถึงมีการจัดแหล่งเรียนรู้ “โคก หนอง นา” โมเดล และโรงเพาะเห็ดพอเพียง ท่ีปลูกฝังภูมิปัญญา
ตามวิถีพอเพียงให้แก่นักเรียนโดยการลงมือปฏิบัติจริง  

ผู้บริหารและคณะครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดท้ังใน
ระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัดและระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยคิดเป็นร้อยละ 100 แสดงให้เห็น
ถึงศักยภาพ การจัดการเรียนการสอนของครูและการบริหารสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพต่อครูและบุคลากรอย่าง
ชัดเจนและเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียนเป็นอย่างดี 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูมีความต้ังใจมุ่งมั่น
ในการพัฒนาการเรียนการสอน สนใจใฝ่เรียนรู้เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์จากหน่วยงาน                  
ท้ังของภาครัฐและเอกชนสม่ าเสมอ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการ Active Learning มีการบันทึกหลังแผนเป็นปัจจุบันท าให้ทราบ
ปัญหาท่ีเกิดกับผู้เรียนและได้น าปัญหามาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยท าวิ จัยในช้ัน เรียน                            
ครูมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีจัดท าส่ือการสอน และมีเทคนิคการสอนในรูปแบบ On site, On line,                               
On demand สอนผ่านระบบ Zoom, Google meet, Learn Education, Webpage ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวัดและประเมินผลได้เหมาะสมกับผู้เรียน                       
ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมโฮมรูม ประชุมนักเรียนและผู้ปกครองผ่าน Zoom, Google meet  สม่ าเสมอ                         
สร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับนักเรียนและผู้ปกครองท าให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้และเรียนรู้
อย่างมีความสุข ครูวัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลายใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบท่ีได้
มาตรฐานสามารถน าข้อมูลไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการวัด
และประเมินผลอย่างเป็นระบบเหมาะสมกับเป้าหมายของการวัดและประเมินผล เช่น การใช้ google form 
 

   จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน สถานศึกษาควรพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีความช านาญและ

เช่ียวชาญในการเลือกใช้ส่ือ แอปพลิเคชันต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยให้เหมาะสมกับการเรียนในปัจจุบัน 
สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ การน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพตามช่วงวัยและสร้าง
นวัตกรรมได้อย่างน่าสนใจ  ส่งเสริมทักษะการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมเรียนรู้แลกเปล่ียน
อย่างสมเหตุสมผล ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดขึ้น
เพื่อพัฒนานักเรียนด้านการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการ ควรมีการน าข้อมูลจากการประเมินระบบบริหารจัดการ
คุณภาพตาม PHYATHAI MODEL พัฒนา ๓ MODERN มาแก้ไขปรับปรุงหรือจัดท านวัตกรรมท่ีช่วยพัฒนาระบบ 
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ให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น กระบวนการบริหารจัดการของโรงเรียนอยู่ในระดับท่ีมีมาตรฐานตามท่ีต้ังไว้ ดังนั้น 
โรงเรียนควรก าหนด Benchmark หรือจุดท่ีใช้อ้างอิงให้สูงขึ้นเพื่อยกระดับการบริหารจัดการคุณภาพของตนเอง 
เช่น ผ่านการประเมินระบบคุณภาพระดับองค์กร ScQA ก็ควรมุ่งพัฒนาไปให้ถึงเกณฑ์รางวัลคุณภาพ                          
แห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ในล าดับต่อไป เป็นต้น  รูปแบบออนไลน์เพื่อให้
สามารถรายงานผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้สะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึ้น (๔) โรงเรียนและครูผู้สอนควรจัดหา
นวัตกรรม ส่ือเทคโนโลยี เกมการศึกษา มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังในการเรียนรูปแบบ  
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (๑) การโค้ช (Coaching) 
นิเทศก ากับติดตามตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของครูจากผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                     
หัวหน้าสายช้ัน และการโค้ชระหว่างเพื่อนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรมีมากขึ้นเพื่อผู้รับการนิเทศจะได้ข้อมูล
สะท้อนกลับท่ีเป็นประโยชน์น าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (๒) ส่งเสริมครูสร้าง                   
ส่ือการสอนหรือใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (๓) โรงเรียนควรมีระบบ                     
การจัดการข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนใน On line และ On site ท่ีมีคุณภาพและให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด                   
มากขึ้นเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนและช่วยให้การแลกเปล่ียนเรียนรู้มีคุณภาพ รวมไปถึงการให้ครูผู้สอน
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที เพื่อให้นักเรียนได้รู้จุดท่ีควรพัฒนาปรับปรุงตนเอง (๕) ผู้บริหาร หัวหน้างาน 
ครูผู้สอน ควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกันมากยิ่งขึ้น เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 ๑๔.๒  สรุปการประเมินคุณภาพภายนอก 
   ระดับปฐมวัย 
   สภาพปัญหา 
   ไม่มีการระบ ุ
   จุดเด่น 
   มาตรฐานด้านคุณภาพของเด็ก  
   ๑. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีน้ าหนัก-ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข มีทักษะในการเคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่วว่องไวดี กล้ามเนื้อมัดเล็กประสานสัมพันธ์กับ
สายตาได้ดี มีอนามัยและสุขนิสัยท่ีดี รู้จักดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายอย่างถูกวิธี รู้จักเลือกรับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน์และรู้จักการหลีกเล่ียงอุบัติเหตุให้ตนเองและผู้อื่นในการท ากิจกรรมท้ังในและนอกห้องเรียน  
   ๒. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ดีมาก                      
มีความร่าเริง แจ่มใส มีความมั่นใจกล้าพูด กล้าแสดงออก ทางศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหวได้อย่าง เหมาะสม
ตามวัย มีน้ าใจ รู้จักแบ่งปันส่ิงของหรือของเล่นกับผู้อื่น  
   ๓. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้
ด้วยตนเอง รับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายในห้องเรียนและในโรงเรียน เอื้อเฟื้อเพื่อนและช่วยเหลือครูได้
อย่างเหมาะสม มีจิตสาธารณะร่วมบ าเพ็ญประโยชน์และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดในโรงเรียน                   
อีกท้ังร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ด้วยความเต็มใจ  
   ๔. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้โดยเฉพาะภาษา
และการส่ือสาร มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพื่อค้นหาค าตอบด้วยวิธีการหลากหลายและ
น าเสนอความสามารถและผลงานต่างๆ ของตนเอง มีความคิดรวบยอดและสร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้ผ่าน
โครงงาน (Project Approach) สะเต็มศึกษา (STEM) มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และ เขียน จากการเรียนรู้ตาม
รูปแบบภาษาธรรมชาติ (Whole Language) มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  ผ่านกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์และกิจกรรมเกมการศึกษา  
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  มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๑. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการบริหารงานเชิงกลยุทธ์  
(Strategic Management) ท่ีมีทิศทางในการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาในระดับต่างๆ อย่างเหมาะสม  
  ๒. สถานศึกษามีการบริหารงานระดับปฐมวัยด้วยเทคนิค ๕ ร ท่ีเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ PDCA 
เน้นการมีส่วนร่วมของคณะครูระดับปฐมวัย คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองในรูปคณะกรรมการท่ี
ชัดเจน  
  ๓. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัยอย่ างมี
ประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานท่ีมีความต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างท่ีดี  
  ๔. สถานศึกษามีระบบการนิเทศก ากับติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของครู โดยผู้บริหาร หัวหน้าสายช้ันระดับปฐมวัยและเพื่อนครูอย่างสม่ าเสมอ  ส่งผลให้การ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับจากต้นสังกัดและสถานศึกษาท่ัวไป  
  ๕. สถานศึกษาให้การบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้สนับสนุนในการบริหาร
จัดการท้ังระบบการสแกนนิ้วมือของบุคลากร การใช้แอปพลิเคช่ัน School Bright ตรวจสอบการมาโรงเรียน                 
ของเด็ก และการน า SMART TV มาใช้จัดกิจกรรมในระดับปฐมวัย  
  ๖. สถานศึกษามีการบริหารอัตราก าลังบุคลากรระดับปฐมวัยอย่างเพียงพอ มีการจัดจ้างครูพี่ เล้ียง
เด็กเพิ่มเติมเพื่อให้มีบุคลากรในห้องเรียนครบถ้วนตามจุดเน้น และความต้องการพิเศษของโรงเรียน และสามารถ
นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่คณะครูและบุคลากรอย่างท่ัวถึงส่งผลให้ครูผู้สอนและครูพี่เล้ียงเด็กมี
ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ  
  ๗. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนท่ีมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ท่ีเป็นแบบอย่าง
ได้โดยมีมุมประสบการณ์ท่ีครบถ้วน มีส่ือการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กท่ีหลากหลายท้ังของเล่น 
หนังสือนิทาน ส่ือธรรมชาติ รวมทั้งมีส่ือเทคโนโลยีเพื่อใช้สืบเสาะความรู้อย่างเพียงพอกับเด็ก  
  ๘. สถานศึกษาสามารถจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนท่ีสะอาด มีความ  ร่มรื่น                    
ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย มีเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น ลานกิจกรรมเพื่อใช้จัดกิจกรรมกลางแจ้ง  และใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ให้แก่เด็กอย่างเหมาะสม  
  ๙. สถานศึกษามีการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการอย่างเป็นองค์
รวมทั้ง ๔ ด้าน เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ สามารถจัดท าหลักสูตรปฐมวัยภาคภาษาอังกฤษ
เพื่อความพร้อมในการขับเคล่ือนโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลในปีพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔  
  ๑๐. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการประเมินและมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา และผู้ปกครอง ในรูปคณะกรรมการเครือข่าย คณะกรรมการภาคี       
๔ ฝ่ายอย่างสม่ าเสมอ  
 

  มาตรฐานด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
  ๑. ครูปฐมวัยจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มตามศักยภาพ 
สามารถวิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีเป็นของตนเอง ครอบคลุม
พัฒนาการ ๔ ด้าน และสามารถจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามช่วงอายุของแต่ละระดับช้ันด้วย                           
ความหลากหลาย เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กและความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการบันทึกพัฒนาการเด็ก
ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทุกหน่วยและบันทึกหลังการสอน  
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  ๒. ครูปฐมวัยสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข                    
มีเทคนิคการสอนด้วยการต้ังค าถามให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ สามารถจัดกิจกรรมตอบสนองความต้องการให้เด็กมี
ส่วนร่วมในการเรียนอย่างมีความสุขผ่านกิจกรรม Active Learning ท้ังการเรียนแบบภาษาธรรมชาติ                        
(Whole Language) แบบโครงการ (Project Approach) กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM) รวมท้ังสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับรางวัลโรงเรียนคุณภาพท่ีชัดเจน  
  ๓. ครูปฐมวัยจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนอย่างสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ   
มีพื้นท่ีเพียงพอส าหรับการท ากิจกรรม มีพื้นท่ีส าหรับจัดวางส่ือ ของเล่น ของใช้เด็ก และพื้นท่ีส าหรับจัดแสดง
ผลงานเด็กเป็นสัดส่วน ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มีมุมประสบการณ์ครบถ้วน มีส่ือท่ีเพียงพอ 
หลากหลายเหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย  
  ๔. ครูปฐมวัยมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง ด้วยการใช้วิธีการท่ีหลากหลายท้ังจาก                 
ใบงาน ผลงาน แฟ้มสะสมผลงานเด็ก และการวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก จากการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอ และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กให้
มีพัฒนาการท่ีดีขึ้นในภาคเรียนต่อไป รวมท้ังมีการรายงานผลการประเมินระดับปฐมวัยให้แก่ผู้บริหารและ
ผู้ปกครองอย่างเป็นทางการทุกภาคเรียน 
  

 จุดที่ควรพัฒนา (ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสูน่วัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดี) 
 มาตรฐานด้านคุณภาพของเด็ก  
 โรงเรียนพญาไท จัดรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเด็กด้านสติปัญญาให้มีทักษะ  
การคิด การใช้ภาษา การสังเกต จ าแนก การฟัง ด้วยการน ารูปแบบการสอนแบบภาษาธรรมชาติ (Whole 
Language) มาใช้เป็นแนวทางการสอนแบบสอนภาษาโดยองค์รวม ท้ังด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ท่ีน าหลักการ
และแนวคิดของนักวิจัยทางภาษาโดยช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาการคิดและภาษา
ของเด็กปฐมวัยในทางด้านสังคม วัฒนธรรม รวมท้ังการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและเด็กปฐมวัย ตลอดจน                  
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีตอบสนองธรรมชาติ และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย จึงท าให้                       
เด็กปฐมวัยโรงเรียนพญาไทเกิดแรงจูงใจท่ีจะเรียนรู้ภาษาได้ดีขึ้นจากส่ิงแวดล้อมรอบด้านในชีวิตประจ าวันและ      
การเลียนแบบ ไม่เน้นให้เด็กท่องตัวอักษรได้ ไม่เน้นการท่องจ าเพื่อให้อ่านออกเขียนได้เหมือนการเรียนการสอน
ท่ัวไป แต่จะพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนไปพร้อมๆ กัน รวมท้ังการน ารูปแบบการเรียนรู้ในลักษณะ 
Active Learning ท้ังสะเต็มศึกษา (STEM) การสอนแบบโครงการ (Project Approach) ตามความสนใจของเด็ก
ส่งผลให้เด็กเกิดมีทักษะและมีความโดดเด่นด้านภาษาและการส่ือสาร ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภายนอก
ต่างๆ ท้ังประเทศและต่างประเทศ มาศึกษาดูงานเพื่อน าไปเป็นแบบอย่างจัดการศึกษาภายในองค์กรของตนเอง
ผ่านการ ประเมินกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์รอบท่ีสาม และเป็นโรงเรียนแกนน าท่ีจัดการเรียนการสอนแบบสะ
เต็มศึกษา (STEM) ของศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแต่ปี ๒๕๕๘ มาจนปัจจุบัน หากโรงเรียนพญาไทจะให้คุณภาพการศึกษาปฐมวัยเกิดความ
ต่อเนื่องยั่งยืน โรงเรียนควรมีแนวทางในการต่อยอดด้วยการสร้างเด็กปฐมวัยให้มีความโดดเด่นเฉพาะด้านท่ี 
หลากหลายเพิ่มข้ึนท้ังด้านภาษา การส่ือสาร การสร้างองค์ความรู้จากกิจกรรมการทดลอง การลงมือกระท าโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ท่ีส่งเสริมเด็กให้มีโอกาสและเวทีได้เผยแพร่ผลงานท่ี
สะท้อนความรู้ ความสามารถ ทักษะการคิด ภาษาและการส่ือสาร เกิดผลงานการแก้ปัญหา หรือหาค าตอบในส่ิงท่ี
เด็กต้องการรู้ สามารถสร้างเด็กให้มีทักษะการทดลองท่ีเป็นแบบอย่าง สามารถสร้างเด็กให้เกิดความคิดริเริ่ม  
สร้างสรรค์มีผลงานมีรูปแบบแปลกใหม่ สามารถสร้างเด็กด้านการใช้ภาษาในการส่ือสารท่ีเป็นแบบอย่าง เป็นต้น  
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หากโรงเรียนสามารถพัฒนาเด็กให้เป็นแบบอย่างท่ีมีรูปแบบท่ีเหมาะสมเป็นไปได้จะเป็นนวัตกรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์
อย่างโดดเด่นของสถานศึกษาก้าวสู่คุณภาพระดับสากลต่อไป 
  

 มาตรฐานด้านกระบวนการบริการและการจัดการ  
 โรงเรียนพญาไทมีกลยุทธ์การพัฒนาข้อท่ี ๔ : คุณภาพระบบบริหารคุณภาพ และเป้าหมายท่ี ๗                             
มีการ พัฒนาหลักสูตร ส่ือและแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งข้อมูล                    
เชิงประจักษ์ พบว่า การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีมุมประสบการณ์
หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม มีส่ือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เช่น ของเล่น  หนังสือ
นิทาน ส่ือธรรมชาติ เพียงพอกับจ านวนเด็ก ส่ือเทคโนโลยีเพื่อใช้สืบเสาะความรู้ และสามารถสร้างบรรยากาศ
ภายนอกห้องเรียน โดยค านึงถึงความสะอาดและปลอดภัย โดยบริหารจัดการพื้นท่ีในสถานศึกษาท่ีมีจ ากัดให้
เพียงพอกับจ านวนเด็ก เช่น จัดให้มีเครื่องเล่นในสนามส าหรับเล่น และมีหลังคาโดมในการใช้จัดกิจกรรมกลางแจ้ง 
มีสระว่ายน้ าเพื่อให้เด็กมีพัฒนาด้านร่างกายท่ีดี พบว่าสนามเด็กเล่นท่ีใช้กิจกรรมกลางแจ้ง มีพื้นท่ีจ ากัด เพราะมี
ห้องสุขาจ านวน ๑ หลัง สร้างอยู่กลางสนาม หากสถานศึกษามีการพิจารณาปรับปรุง สนามเด็กเล่นท่ีมีอยู่โดย
จ าหน่ายห้องสุขาออกไป และเพิ่มลานทราย ให้มีลานกลางแจ้งให้เด็กได้เล่น ดิน ทราย  ไม้ น้ า เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่เล็ก การใช้สายตา การพัฒนาการด้านสติปัญญาให้รับรู้เกี่ยวกับมิติสัมพันธ์ 
น้ าหนักและรูปทรงต่างๆ รูปแบบการจัดกิจกรรมระดับปฐมวัยจะครบถ้วน สมบูรณ์แบบ  สวยงาม เพื่อให้เป็น
แบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่นท่ีมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระดับประเทศก้าวสู่คุณภาพระดับสากลต่อไป  
 

 มาตรฐานด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
 ครูปฐมวัยโรงเรียนพญาไท น านวัตกรรมหลายรูปแบบมาใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กับเด็ก                     
ให้มีพัฒนาการท้ัง ๔ ด้านครบถ้วน น ารูปแบบการสอนแบบภาษาธรรมชาติ (Whole language) ท่ีมีการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาสาระและกิจกรรม และการจัดพื้นท่ีในห้องเรียนท่ีตอบสนองความต้องการใน
การเรียนรู้ของเด็กอย่างหลากหลายเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ของเด็กด้วยประสาทสัมผัส                     
ตามกิจกรรมท่ีเด็กสนใจด้วยการซึมซับภาษาได้ตลอดเวลา ครูส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือกระท าส่ิงต่างๆ ด้วยตนเอง 
(Learning by doing) โดยครูใช้การบูรณาการด้านภาษาให้กลมกลืนไปกับการเรียนรู้ในหลักสูตร เด็กได้เรียนรู้
จากกิจกรรม ได้สัมผัสกับส่ิงแวดล้อม และสร้างองค์ความรู้ขึ้นในตัวเองด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม                   
ผ่านการเล่นและบุคคลใกล้ชิด โดยผ่านการใช้สัญลักษณ์ มีการต้ังค าถามให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่าง
หลากหลาย เพื่อฝึกการสร้างความสามารถทางภาษาด้านฟัง พูด อ่าน เขียน ในแต่ละด้านอย่างสัมพันธ์เช่ือมโยง
กัน เป็นการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม มีการจัดมุมประสบการณ์ในห้องเรียนและบูรณาการให้เด็กได้ใช้ภาษาใน
การส่ือสาร เช่น การถามตอบง่ายๆ การเล่านิทาน การช่วยกันแต่งนิทาน การแสดงบทบาทสมมติ เป็นต้น โดยมี
ครูเป็นแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษาให้เด็กพัฒนาทักษะทางภาษาท้ังใน  ด้าน การฟัง พูด อ่าน และเขียน และ
กระตุ้นให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครูในบรรยากาศท่ีอบอุ่นส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและ                      
การส่ือสารท่ีดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีผลการประเมินด้านคุณภาพเด็กในระดับดีเย่ียม ดังนั้น สถานศึกษาควรส่งเสริม
ให้ครูปฐมวัยมีแนวทางในการสร้างนวัตกรรมอย่างยั่งยืนในเรื่องการส่งเสริมทักษะการฟัง การเล่านิทาน โดยใช้
แนวคิดของแบบภาษาธรรมชาติ (Whole language) เป็นตัวเดินเรื่องในการท ากิจกรรม การจัดประสบการณ์            
การเรียนรู้ระดับปฐมวัย โดยเผยแพร่นวัตกรรมสู่แวดวงการศึกษาให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ท้ังในกลุ่มโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และส่ือสังคมออนไลน์ จะเป็นโรงเรียนต้นแบบ
การจัดการศึกษาปฐมวัยท่ีมีการจัดการศึกษาแบบผสมผสาน ให้มีผู้ให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงานท้ังจาก
ภายในประเทศ และต่างประเทศต่อไป 
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 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 สภาพปัญหา 
 ไม่มีการระบ ุ
 จุดเด่น 
 มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 ๑. ผู้เรียนมีทักษะด้านการอ่าน การฟัง การคิดวิเคราะห์ และเขียน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน                
(O-NET) อยู่ในระดับดีเยี่ยม มีค่าเฉล่ียสูงกว่าร้อยละ ๕๐ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความสามารถทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลในโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ
รางวัลในการแข่งขันวิชาการนานาชาติสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
 ๒. ผู้เรียนมีความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการอ่าน เขียน และส่ือสารจาก
กิจกรรมท่ีหลากหลาย สามารถเรียนภาษาอังกฤษกับประเทศเพื่อนบ้านและแลกเปล่ียนทางภาษาและวัฒนธรรม
กับประเทศสิงคโปร์ รวมท้ังได้รับรางวัลด้านภาษาระดับประเทศหลายรายการ เช่น การแข่งขันภาษาไทย                      
เพชรยอดมงกุฎ รางวัล“ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ” และการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ                                       
ระดับช้ันประถมศึกษา เป็นต้น  
 ๓. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี กล้าพูด กล้าแสดงออก สามารถแสดงศักยภาพในการขับร้อง   
วงประสานเสียง ได้รับรางวัลระดับประเทศในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และการแข่งขัน                            
ร าวงมาตรฐาน ได้รับรางวัลระดับประเทศในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
 ๔. ผู้ เรียนมี คุณลักษณะและค่านิยม ท่ีพึ งประสง ค์ มีความโดดเด่น ด้านการมีระ เบี ยบวิ นั ย                            
มีความรับผิดชอบ ภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาไทย มีจิตอาสา สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างอย่างหลากหลายในสถานศึกษาท้ัง ๓ ศาสนา                      
โดยได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมระดับสามดาวของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   
 

 มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๑. สถานศึกษาสามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการบริหาร                   
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) เป็นหลักการในการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างมี
ทิศทาง และมีการประกันคุณภาพภายในอย่างมีระบบต่อเนื่องและมีคุณภาพส่งผลให้สถานศึกษามีช่ือเสียงและ
เป็นท่ีรู้จักในระดับประเทศและต่างประเทศ มีสถานศึกษามาศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ  
 ๒. สถานศึกษามีการบริหารงานด้วยรูปแบบการบริหารแบบ ๕ ร ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องในรูปคณะกรรมการท่ีชัดเจน สามารถวางตัวบุคลากรให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบบริหารงานตามกรอบ
โครงสร้างการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิผล  
 ๓. สถานศึกษาสามารถก ากับติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกภาคส่วนอย่างสม่ าเสมอ 
ส่งผลให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ สภาพอาคารเรียนและส่ิงแวดล้อมมี
ความสะอาดพร้อมใช้งานตลอดวัน  
 ๔. สถานศึกษาสามารถสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร มีความรักในองค์กร                   
และมีความสุขในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถส่งผลให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของ
ต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง  
 ๕. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการอาคารสถานท่ีท่ีมีจ ากัดให้สามารถใช้งานได้อย่างสมประโยชน์และ
จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้มีความสวย สะอาด ร่มรื่น น่าเรียน มีความอบอุ่นและปลอดภัย  
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 ๖. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑                         
ท้ังภาคภาษาไทยและภาษาต่างประเทศท่ีมีคุณภาพพร้อมในการขับเคล่ือนโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลใน                           
ปีพ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  
 ๗. สถานศึกษาสามารถส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพญาไท มูลนิธิปัญญาวรภิญโญ ในการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง  
 

 มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๑. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมโดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรม (Active Learning) ในการบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างหลากหลายท้ังกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา STEM Education การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) และการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based Learning) 
เป็นต้น  ๒. ครูผู้สอนมีความต้ังใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ     
และน าข้อมูลจากบันทึกหลังการสอนมาท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา รวมถึงจัดกิจกรรม                         
การเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบและจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้อย่างดีมาก  
 ๓. คณะครูมีการนิเทศก ากับติดตามตรวจสอบและแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
(PLC) อย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
 ๔. ครูผู้สอนมีการปกครองช้ันเรียนเชิงบวกเพื่อช่วยพัฒนาท้ังด้านความรู้และทักษะชีวิตเพื่อสร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ดียิ่งขึ้น  
 ๕. ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท้ังภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ                         
มีการวิเคราะห์และจัดท ารายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสนใจและความสามารถของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสมเพื่อรองรับการเข้าสู่มาตรฐานสถานศึกษาระดับสากล 
 

 จุดที่ควรพัฒนา (ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี) 
 มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน  
 โรงเรียนพญาไทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการ                   
สร้างเสริมคุณธรรมนักเรียนผ่านการเรียนรู้โครงงานคุณธรรม มีโครงการและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม เช่น  
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนคุณธรรมของสพฐ.โครงการสถานศึกษา ๓ D กิจกรรมการสอบ                     
ธรรมศึกษา ระดับช้ันธรรมศึกษาช้ันตรีและธรรมศึกษาช้ันโท การเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา เข้าร่วม
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร การได้เรียนรู้และอบรมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน ส่งเสริมการใช้ชีวิตตามหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายในสถานศึกษาท้ัง ๓ ศาสนา 
ส่งผลให้โรงเรียนพญาไทได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมระดับสามดาวของส านักงานเขตพื้นท่ี หาก
สถานศึกษาได้เพิ่มเติมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านการประหยัด และการออมให้แก่ผู้เรียนจนเป็นนิสัยในด้านการ
รับประทานอาหารอย่างเห็นคุณค่าและไม่ให้เหลือเศษ การรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดและการออม โดยให้ผู้เรียนคิด
วิธีการและกิจกรรมในการรณรงค์ให้แก่เพื่อนผู้เรียน โดยบทบาทของครูเป็นเพียงพี่เล้ียงและท่ีปรึกษา ซึ่งการท่ี 
ผู้เรียนได้คิดเอง และปฏิบัติเองนั้นจะเป็นกลยุทธ์เชิงรุกท่ีมีประสิทธิผลส่งผลให้โรงเรียนพญาไทจะผ่านการประเมิน
โรงเรียนคุณธรรมระดับส่ีดาวระดับประเทศ สามารถเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่นท่ัวประเทศ สามารถ                      
ผ่านการประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทานได้อย่างสมภาคภูมิ  
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 มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
 โรงเรียนพญาไทมีระบบการบริหารงานแบบกลยุทธ์ (Strategic Management) ท่ีก าหนดกลยุทธ์                      
๔ คุณภาพ (๔ Q) ได้แก่ กลยุทธ์ท่ี ๑ คุณภาพองค์กรแห่งการเรียนรู้ กลยุทธ์ท่ี ๒ คุณภาพการพัฒนาผู้เรียน                   
กลยุทธ์ ท่ี ๓ คุณภาพการพัฒนาครู และกลยุทธ์ท่ี ๔ คุณภาพระบบบริหารคุณภาพ โดยเป็นกลยุทธ์ในการ
ขับเคล่ือน นโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสม มีการบริหารงานด้วยเทคนิคการบริหาร
แบบ ๕ ร ( ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมรับผิดขอบ ร่วมชื่นชม และร่วมพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ท่ีเป็นระบบ
ตามวงจรคุณภาพ PDCA ท่ีมีการก าหนดขอบข่ายของงานและผู้รับผิดชอบไว้ชัดเจนในรูปคณะกรรมการ โดยมีการ
สรุปประเมินโครงการและกิจกรรมตามคุณภาพมาตรฐานตามตัวช้ีวัดอย่างครบถ้วน หากสถานศึกษามีการ
ด าเนินการสรุปการประเมินถึงรายละเอียดของกลยุทธ์ที่อิงอยู่กับแผนงานท้ัง ๔ ฝ่ายตามโครงสร้างการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการขับเคล่ือนทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะสามารถน ามาใช้ปรับปรุง
เป้าหมายและเพิ่มสัมฤทธิผลตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ได้ รวมท้ังมีการบริหารจัดการข้อมูลท่ีเป็นผลของการ
ปฏิบัติงานประจ าวันท่ีมีอยู่มากมายให้เป็นสารสนเทศท่ีมีระบบ เป็นหมวดหมู่ กระชับ ทันสมัย  และง่ายต่อ                    
การใช้งานซึ่งส่งผลในการตัดสินใจบริหารงานของผู้บริหารท่ีมีคุณภาพใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนจะสามารถเป็นแบบอย่างในระดับประเทศ และระดับสากลได้ในอนาคต 
 

 มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 โรงเรียนพญาไท เป็นโรงเรียนท่ีอยู่ในย่านชุมชนท่ีมีความเจริญสูงมากแวดล้อมไปด้วยสถานท่ีราชการ  
ประชากรในชุมชนมีระดับการศึกษาโดยเฉล่ียอยู่ในระดับสูง มีความรู้ความสามารถ ทันต่อเหตุการณ์ในโลก  
สมัยใหม่ ดังนั้นโรงเรียนพญาไทสามารถเร่งพัฒนาการด าเนินการจัดการศึกษาให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก
ในสมัยโลกาภิวัฒน์ โดยจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยพร้อมใช้งาน เช่น เครื่องฉายภาพทึบแสง 
เครื่องคอมพิวเตอร์ Smart TV เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียนให้ทันต่อความเจริญทางด้านข้อมูล
ข่าวสาร Information technology (IT) ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ Active Learning 
ท่ีสอดรับกับยุคศตวรรษท่ี ๒๑ อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ และผ่านการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดของรายวิชาต่างๆ ในแต่ละระดับช้ัน และมีผลการ
ทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีค่าเฉล่ียสูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศท้ัง ๔ กลุ่มสาระ
อย่างต่อเนื่อง หากสถานศึกษาพิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพในห้องพิเศษท่ีส าคัญๆ  เช่น ห้องคณิตศาสตร์                           
ห้องภาษาอังกฤษ ห้องภาษาไทย และห้องวิทยาศาสตร์ โดยติดต้ังกระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Interactive board) 
เข้ามาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม เนื่องจากกระดานอิเล็กทรอนิกส์ ( Interactive board)                        
มีสภาพเป็นเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดาๆ เครื่องหนึ่งเท่านั้น  เพียงแต่มีจอภาพท่ีใช้แสดงผล (Screen) 
ขนาดใหญ่เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถใช้กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Interactive board) ในการสร้างบทเรียนท่ีส าคัญๆ 
สามารถสัมผัสหน้าจอได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินไปใช้ Key Board ควบคุม และยังสามารถท่ีจะปรับเปล่ียนเป็น
กระดาน White board ท่ีใช้เขียนด้วยมือได้เช่นเดียวกับกระดานด าท่ัวไป กระดานอิเล็กทรอนิกส์ในแบบLed all 
in one touch screen มีราคาท่ีถูกไม่ต่างกับ Smart TV แต่ท่ีส าคัญง่ายต่อการใช้งาน โดยผู้เรียนสามารถใช้ใน
การสืบค้นหาความรู้จากโปรแกรมส าเร็จรูปในวิชาท่ีอยากจะเรียนได้ด้วยตนเองตลอดเวลาทาง Google หรือ 
YouTube ก็ได้ น่าจะเป็นแนวทางให้ โรงเรียนพญาไทประสบความก้าวหน้าทางด้านจัดการศึกษาอีกระดับหนึ่ง 
สามารถท่ีจะเป็นแบบอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่นๆ ในระดับประเทศต่อไป และก้าวเข้าสู่ระดับสากลได้ในอนาคต 
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15.  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ระดับช้ัน (ป.1 - ป.6)            
ปีการศึกษา 2564 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

ที่เข้าสอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที ่1-6 จ านวนนักเรียนที่ได้ 
ต้ังแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่ได้ 
ต้ังแต่ระดับ3.0 ขึ้นไป จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
พืน้ฐาน                           
1.ภาษาไทย 1295 0 6 29 39 64 121 129 907 1221 94.29 1157 89.34 
2.คณิตศาสตร์ 1295 0 15 21 27 41 76 120 995 1232 95.14 1191 91.97 
3.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1295 0 4 2 66 73 112 150 888 1223 94.44 1150 88.80 
4.สงัคมศึกษาฯ 1295 0 2 8 19 35 70 90 1071 1266 97.76 1231 95.06 
5.ประวติัศาสตร์ 1295 0 8 24 46 48 93 75 1001 1217 93.98 1169 90.27 
6.สุขศึกษาฯ 1295 1 6 10 43 54 60 90 1031 1235 95.37 1181 91.20 
7.ศิลปะ 1295 0 4 8 20 37 48 79 1099 1263 97.53 1226 94.67 
8. การงานอาชีพ 1295 0 4 8 16 23 50 68 1126 1267 97.84 1244 96.06 
9.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 1295 0 17 22 35 51 98 110 962 1221 94.29 1170 90.35 
เพิม่เติม                           
10.คอมพิวเตอร์ 1295 0 22 10 20 36 55 88 1064 1243 95.98 1207 93.20 
11.ภาษาและวฒันธรรมจีน 1294 0 25 27 34 58 63 91 996 1208 93.35 1150 88.87 
12.คณิตศาสตร์เสริม  293 0 0 0 1 4 11 14 263 292 99.66 288 98.29 
13.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เสริม  293 0 1 0 1 1 10 32 248 291 99.32 290 98.98 

14.English for Communication 293 0 0 0 1 0 14 19 259 292 99.66 292 99.66 
15.ภาษาองักฤษเสริม  511 0 14 14 10 12 28 36 397 473 92.56 461 90.22 

16.Creative Writing  1001 0 13 23 38 34 53 87 753 927 92.61 893 89.21 

17.English Conversation  1001 0 21 21 37 76 105 109 632 922 92.11 846 84.52 
18.ทกัษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และ
เขียน 511 0 1 1 6 19 36 40 408 503 98.43 484 94.72 
19.สะเต็มศึกษา 490 0 1 10 16 41 62 53 307 463 94.49 422 86.12 
20.การคน้ควา้เพ่ือการเรียนรู้ 490 0 17 46 28 32 35 36 296 399 81.43 367 74.90 
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16. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
       ปีการศึกษา 2564  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประวัติศาสตร์

ศิลปะ

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ภาษาและวัฒนธรรมจีน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสริม 

ภาษาอังกฤษเสริม 

English Conversation

สะเต็มศึกษา

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์แต่ละรายวิชาในระดับ 3.0 ขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564

ด้าน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

ของโรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของระดับเขตพื้นที่ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของ
ระดับประเทศ 

ด้านคณิตศาสตร์ 59.84 48.30 49.44 

ด้านภาษาไทย 62.95 56.08 56.14 

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 61.40 52.19 52.80 
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ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวมความสามารถท้ัง 2 ด้าน

กราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
ประจ าปีการศึกษา 2564

คะแนนเฉล่ียร้อยละของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียร้อยละของระดับเขตพื้นท่ี คะแนนเฉล่ียร้อยละของระดับประเทศ
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ตารางร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

ร้อยละจ าแนกตามระดับ
คุณภาพ 

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน 

ดีมาก 43.75 45.53 43.75 

ดี 27.67 28.57 28.57 

พอใช้ 23.21 19.64 25 

ปรับปรุง 5.35 6.25 2.67 
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินผลการประเมินคณุภาพผูเ้รียน (National Test :  NT)                  
จ าแนกตามระดับคณุภาพ ปีการศึกษา 2564
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

สาระวิชา 
คะแนนเฉลี่ยของ

โรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ยระดับ

จังหวัด 
คะแนนเฉลี่ยระดับ

สังกัด สพฐ. 
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 59.26 54.83 49.54 50.38 

คณิตศาสตร์ 45.41 41.31 35.85 36.83 

วิทยาศาสตร์ 42.25 37.08 33.68 34.31 

ภาษาต่างประเทศ 58.62 53.38 35.46 39.22 
 
 

 
 

 
หมายเหตุ : คะแนนเฉล่ียทุกวิชาของนักเรียน สูงกว่า คะแนนท้ังระดับจังหวัด  ระดับสังกัด สพฐ. และสูงกว่า
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีการศึกษา 2561 – 2563  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

สาระวิชา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ภาษาไทย 63.23 71.04 59.26 

คณิตศาสตร์ 49.79 42.84 45.41 

วิทยาศาสตร์ 52.15 54.8 42.25 

ภาษาต่างประเทศ 56.53 66.13 58.62 
 
 

 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ

ปีการศึกษา 2562 63.23 49.79 52.15 56.53

ปีการศึกษา 2563 71.04 42.84 54.8 66.13

ปีการศึกษา 2564 59.26 45.41 42.25 58.62
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ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 - 2564
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6



 

 ๖๘ 

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
๑.มีพัฒนาการดา้นรา่งกาย สุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ยอดเย่ียม 
๒.มีพัฒนาการดา้นอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได ้ ยอดเย่ียม 

๓.มีพัฒนาการดา้นสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเย่ียม 

๔.มีพัฒนาการดา้นสติปญัญา สื่อสารได ้มีทักษะการคดิพื้นฐาน และ 
แสวงหาความรู้ได้ 

ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ ๑ ยอดเยี่ยม 
 
๑. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 วิธีการพัฒนา โรงเรียนพญาไทจัดการศึกษา โดยส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้านอย่างเป็นองค์รวม 
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา การจัดประสบการณ์กำหนดตามโครงสร้างหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วย ประสบการณ์สำคัญทั้ง ๔ ด้าน และสาระที่ควรรู้ ได้แก่ เรื่องราวเกี่ยวกับ 
ตัวเด็ก เรื ่องราวเกี ่ยวกับบุคคลและสถานที ่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และสิ ่งต่างๆรอบตัวเด็ก  
ในรูปแบบหน่วยการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์เป็นกิจกรรมประจำวันในลักษณะบูรณาการความรู้ ทักษะ 
คุณธรรม จริยธรรม ด้วยกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ จัดทำคลิปการสอน On Demand 
เผยแพร่ผ่านช่องทางการเรียนรู้ YouTube Channel ประจำสายชั้นอนุบาล 1-3 เด็กสามารถเรียนรู้ที่บ้าน               
ได้ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดขณะเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน  ได้แก่ กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ จัดกิจกรรมให้เด็กได้เคลื่อนไหวแสดงท่าทาง เคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ
และเสียงเพลง เคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์ เช่น ผ้า ริบบิ้น การเล่นเครื่องดนตรี กิจกรรมเสริมประสบการณ์  
จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติในการเรียนรู ้ ใช้ประสาทสั มผัสทั ้ง ๕ สืบเสาะหาความรู้จากสื่อและ                    
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน รวบรวมข้อมูลจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ทำงานศิลปะ
รายบุคคลและการทำงานศิลปะแบบร่วมมือ เช่น วาดภาพสีเทียน การเล่นสีน้ำ การปั้นดินน้ำมัน การประดิษฐ์
สิ่งต่างๆ กิจกรรมกลางแจ้ง จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อเคลื่อนไหวร่างกาย ออกกำลังกาย และ
เล่นอย่างอ ิสระ ก ิจกรรมเกมการศึกษา จ ัดทำชุดกิจกรรมเกมการศึกษาประจ ำหน่วย เพ ื ่อให้เด็ก                                
สร้างเกมการศึกษาและนำเกมไปใช้เล่นด้วยตนเองหรือเล่นร่วมกับครอบครัว โดยกำหนดกติกา วิธีการเล่น
โดยเฉพาะ เช่น เกมจับคู่ เกมต่อภาพให้สมบูรณ์ เกมเรียงลำดับ เกมจัดกลุ่ม/จำแนก เกมวางภาพต่อปลาย 
(Domino) เกมสังเกตรายละเอียดภาพ (Lotto) เกมจับคู่แบบตารางสัมพันธ์ เกมพื้นฐานการบวก กิจกรรม 
เล่นตามมุม จัดประสบการณ์ให้เด็กได้เล่นอิสระตามความสนใจและความต้องการจากสื่อและของเล่นที่บ้าน
ของตนเอง รวมทั้งจัดประสบการณ์ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ ZOOM CLOUD MEETING สร้างโอกาส 
ให้ครูและเด็กได้ใช้เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน เด็กได้เรียนรู้กับครูนอกเหนือจากการเรียนผ่านคลิป  
การสอน เด็กและครูได้พูดคุยสนทนาโต้ตอบ เกิดการสื่อสารระหว่างกัน เด็กได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและ
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับครูและเพื่อน ๆ   

โรงเรียนพญาไทจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารเสริม (นม) โดยแจกนมกล่อง UHT แบบ Drive Thru 
ประจำทุกเดือน เพื่อให้เด็กดื่มนมที่บ้าน และแจกเงินค่าอาหารกลางวัน โดยใช้การโอนผ่านระบบธนาคาร 



 

 ๖๙ 

เข้าบัญชีผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองนำเงินไปใช้จัดอาหารให้เด็กได้รับประทานตามหลักโภชนาการอาหาร  
เด็กได้รับประทานอาหารครบทั้ง ๕ หมู่ทุกวัน ส่งเสริมให้เด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติ  
จนเป็นนิสัย ผ่านการจัดประสบการณ์ในรูปแบบออนไลน์และจัดทำคลิปการสอนที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
อนามัย เช่น หน่วยร่างกายของฉัน หน่วยอาหารดีมีประโยชน์ หน่วยผักสดสะอาด หน่วยผลไม้แสนอร่อย  
เป็นต้น บันทึกการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเป็นประจำทุกเดือนผ่านแอพลิเคชั่น Google Form โดยอาศัย
ความร่วมมือจากผู้ปกครองในการบันทึกข้อมูลให้ครูประจำชั้น ให้คำแนะนำ ด้านการดูแลสุขภาพแก่ผู้ปกครอง
ตลอดปีการศึกษาผ่านกิจกรรมโฮมรูม เด็กเคลื่อนไหวร่างกาย กระโดด เดินต่อเท้า วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง 
โยนรับลูกบอล รวมทั้งเคลื่อนไหวในลักษณะต่าง ๆ ผ่านการจัดประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้งรูปแบบ
ออนไลน์ตามแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ทั้งกล้ามเนื้อเล็กและ
กล้ามเนื้อใหญ่ ครูจัดประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ต่างๆ เช่น 
คลิปการสอนหน่วยปลอดภัยไว้ก่อน (การป้องกันตนเองจากอัคคีภัย จากปฏิบัติตนต่อคนแปลกหน้า)  
คลิปการสอนหน่วยคมนาคม (ความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะต่าง ๆ) เด็กได้รับการบริการเกี่ยวกับ 
การดูแลสุขอนามัยและวัคซีนป้องกันโรค เช่น วัคซีน Pfizer ป้องกันโรค COVID-19 จัดกิจกรรมให้เด็ก 
ได้เรียนรู้โทษของยาเสพติด ปลูกฝังให้เด็กตะหนักถึงภัยจากยาเสพติด ผ่านคลิปการสอนหน่วยเด็กไทยห่างไกล
ยาเสพติด และจัดกิจกรรมออนไลน์การเข้าร่วมกิจกรรมระบายสีภาพต่อต้านยาเสพติด  ส่งเสริมให้เด็กฝึก
ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน เช่น การรับประทานอาหาร การแต่งตัว การจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้  
การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย การแปรงฟัน การล้างมือ การเข้าห้องน้ำ การนอนพักผ่อน และ 
ครูให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคตามช่วงฤดูกาล หรือโรคติดต่อร้ายแรงตามสถานการณ์ผ่านกิจกรรมโฮมรมู  

โรงเรียนพญาไทดำเนินจัดทำโครงการและกิจรรมเสริมหลักสูตรตามแผนปฏิบัติการประจำปี  
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเต็มตามศักยภาพ เช่น จัดทำโครงการเด็กดีมีสุข ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
การเล่านิทานคุณธรรม ส่งเสริมการทำความดีโดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครอง ฝึกให้เด็กได้รับผิดชอบ
หน้าที่ในบ้านหรือทำความดีอื ่น ๆ หลังจากนั้นบันทึกความดีที ่ได้ทำในสมุดเด็กดีศรีพญาไท บูรณาการ 
หลักสูตรต้านทุจริตในการจัดประสบการณ์ประจำหน่วยและกิจกรรมโฮมรูม จัดทำโครงการปฐมวัยหัวใจ
พอเพียง ปลูกฝังความพอเพียง และการพึ่งพาตนเอง เด็กฝึกปฏิบัติช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน  
จัดกิจกรรมให้เด็กได้นำเศษวัสดุหรือสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์ของเล่น ส่งเสริมให้เด็กรู้จักการเก็บออม จัดทำ
โครงการพญาไทรักษ์โลก จัดประสบการณ์เพื ่อส่งเสริมให้เด ็กร ักธรรมชาติ ใช้ทร ัพยากรธรรมชาติ  
อย่างประหยัดและรู้คุณค่า ปิดน้ำขณะแปรงฟัน ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ ออกแบบป้ายรณรงค์การใช้น้ำและไฟ 
อย่างประหยัด รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กรักความเป็นไทย ผ่านการจัดประสบการณ์หน่วย ฉันเป็นเด็กไทย  
กิจกรรมรำไทย การละเล่นเด็กไทย จัดทำโครงการหนูน้อยคนเก่ง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา  
พัฒนาทักษะด้านภาษา จัดกิจกรรมภาษาพาสนุก การเรียนรู้ภาษาแบบภาษาธรรมชาติ Whole Language 
การเล่าข่าว/เล่าเรื่องตามความสนใจด้วยการอัดคลิปวิดีโอ การอ่านนิทานและบันทึกสมุดนิทาน การอ่านและ
ฟังนิทาน การเล่นเกมทางภาษา การคัดลอกคำที่มีความหมายต่อตัวเด็ก จัดกิจกรรมคณิตศาสตร์หรรษา 
ส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดรวบยอด และมีทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐาน เช่น การจับคู่ การจำแนก/การจัดกลุ่ม  
การเรียงลำดับ ทิศทาง เวลา เป็นต้น จัดกิจกรรม Unplugged Coding เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบผ่านการเล่นทั้งในรูปแบบคลิปการสอน On Demand และเกมการศึกษา Coding ออนไลน์ 
จัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) ตามความสนใจของผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้
เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจอย่างลุ่มลึก เด็กค้นหาคำตอบที่สงสัยด้วยวิธีการที่หลากหลาย จัดนิทรรศการนำเสนอ
ความรู้และผลงานในรูปแบบออนไลน์ และจัดทำโครงการตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด กิจกรรมทดลอง



 

 ๗๐ 

วิทยาศาสตร์ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จัดประสบการณ์เรียนรู ้บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างองค์รวม ปูพื้นฐานทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ทักษะการคิดและแก้ปัญหา ปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้  มีความรู้และทักษะพื้นฐาน
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์  เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยและ
เหมาะสมกับวัย  
 ผลการพัฒนา  
 โรงเรียนพญาไท ขอรายงานการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพเด็ก ปีการศึกษา ๒๕๖4 
ดังนี้ 
 ตาราง แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพเด็ก 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพเด็ก ค่าร้อยละ สรุปผล 
การประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

85 98.39 สูงกว่าเป้าหมาย 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 

85 97.24 สูงกว่าเป้าหมาย 

๑.๓มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

85 96.77 สูงกว่าเป้าหมาย 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสตปิัญญา สื่อสารได้ มีทกัษะ
การคดิพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

85 94.01 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นพิจารณา 
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพเด็ก 

ยอดเยี่ยม 

 
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย ร่างกายเจริญเติบโต น้ำหนักและส่วนสูงของ                      

เด็กส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์ ได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระในปฏิบัติกิจกรรมที่ครูจัดขึ้น เช่น เดินต่อเท้า  
โยนรับลูกบอล การกระโดดสองเท้า กระโดดขาเดียว เตะลูกบอล คีบสิ่งของด้วยอุปกรณ์ การละเล่นไทย ทำให้
เด็กมีกล้ามเนื้อใหญ่แข็งแรง เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี นอกจากนี้เด็กสามารถ  
ใช้กล้ามเนื้อเล็กในการปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างคล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์กันดี ทั้งการวาดภาพ ขีดเขียน
ตัวอักษร คัดลอกคำง่าย ๆ ตามหน่วยการเรียนรู้ ใช้กรรไกรได้ดี ตัดกระดาษขาดจากกันสำหรับเด็กอนุบาล 1 
และตัดกระดาษตามแนวเส้นตรงและโค้งสำหร ับเด ็กอนุบาล ๒ และ ๓ เด ็กมีส ุขนิส ัยที ่ด ี ล ้างมือ  
ก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำได้ รักษาสุขภาพปากและฟันด้วยการแปรงฟันที่ถูกวิธี รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ตามหลักโภชนาการอาหาร ทั้งนม ข้าว ผัก เนื้อสัตว์ และผลไม้ตามฤดูกาล สามารถเล่น
และปฏิบัต ิก ิจกรรมตามสถานการณ์ต่างๆ ด้วยความปลอดภัย มีผลพัฒนาการในระดับ ดี คิดเป็น 
ร้อยละ ๙8.39 

เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจเหมาะสมตามวัย อารมณ์ดี ร่าเริงแจ่มใส รักและมีความสุขกับ 
การเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงเพลง ดนตรี กล้าแสดงออกอย่างมั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรม เช่น การอัดคลิป
เล่าข่าว การตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นผ่านการเรียนผ่านระบบ ZOOM CLOUD MEETING 
อดทนรอคอยในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสงบ มีความสุขและกระตือรือร้นในการทำงานศิลปะ สามารถ
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม ชื ่นชมและแสดงท่าทางพอใจในความสามารถของตนเองและ



 

 ๗๑ 

ความสามารถของผู้อื่นด้วยคำกล่าวชมเชย มีคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลืองานบ้านตามความเหมาะสมของวัย 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีความมุ่งมั่นในการทำงานจนสำเร็จ มีผลพัฒนาการในระดับ ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๙๗.๒4 

เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เช่น             
แปรงฟัน แต่งตัว เข้าห้องน้ำ จัดเก็บของเล่นของใช้ รับประทานอาหารด้วยตนเอง เป็นต้น เด็กสามารถ 
เก็บของเล่นและของใช้เข้าที่ด้วยตนเองได้ มีวินัยในการเข้าเรียนผ่านระบบ ZOOM CLOUD MEETING และ
ร่วมปฏิบัติกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ไหว้ทักทายและกล่าวสวัสดีคุณครูได้ด้วยตนเอง ปฏิบัติตามข้อตกลงและ
เล่นร่วมกับเพื ่อนในการร่วมกิจกรรม ZOOM ได้ เด็กสามารถดูแลธรรมชาติ ปลูกต้นไม้ รดน้ำต้นไม้  
ช่วยทำงานบ้าน เช่น เช็ดทำความสะอาดภายในบ้าน พับผ้า ล้างภาชนะ เก็บเศษกระดาษหลังทำงานศิลปะ  
ทิ้งขยะได้ถูกที่ เด็กมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้เหมาะสมกับวัย มีผลพัฒนาการ 
ในระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ ๙6.77 

เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย สนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว กระตือรือร้นเข้าร่วม
กิจกรรม มีทักษะด้านการสื ่อสารที ่ดี สนทนาโต้ตอบสอดคล้องกับเรื ่องที ่ฟัง พูดอธิบายเรื ่องราวต่างๆ  
แสดงความคิดเห็นของตนเองได้ เล่าเรื ่องประกอบภาพงานศิลปะของตนเองได้เป็นประโยคเหมาะสม  
ตามช่วงวัย สามารถขีดเขียนตัวอักษร ตัวเลข คัดลอกคำศัพท์ใหม่ในหน่วยการเรียนรู้ได้ มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างผลงานศิลปะตามความคิดความรู้สึกของตนเอง ทั้งการวาดภาพสีเทียน  
การเล่นสีน้ำ และการประดิษฐ์ชิ้นงานต่าง ๆ รวมทั้งสามารถเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อสื่อความคิดของตนเอง
อย่างสร้างสรรค์ประกอบบทเพลงและคำบรรยาย ตั ้งคำถามเมื ่อเกิดข้อสงสัย ใช้ประสาทสัมผัสทั ้ง ๕  
ในการสังเกตเพื ่อค้นหาคำตอบในการเร ียนรู้  เกิดความคิดรวบยอด สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหา 
ในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมกับวัย มีผลพัฒนาการในระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ ๙๔.01 
 จากตาราง แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก พบว่า  
ผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพของเด็กสูงกว่าเป้าหมายที ่กำหนดจำนวน ๔ ประเด็นตามเป้าหมาย  
เพื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้ว อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 

ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (12 มาตรฐานและ 29 ตัวบ่งช้ี) ปีการศึกษา ๒๕๖4 
จำนวนนักเรียน ๔34 คน 

 
พัฒนาการ 

จำนวนเดก็ตามระดับคุณภาพ 
ดี ปานกลาง ปรับปรุง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
ด้านร่างกาย 
มาตรฐานที่ 1 426 98.16 8 1.84 - - 
ตัวบ่งชี้ 1.1 น้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ 387 89.17 47 10.83 - - 
ตัวบ่งชี้ 1.2 มีสุขภาพอนามัยสุขนิสัยที่ด ี 425 97.93 9 2.07 - - 
ตัวบ่งชี้ 1.3 รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น   419 96.54 15 3.46 - - 
มาตรฐานที่ 2 424 97.70 10 2.30 - - 
ตัวบ่งชี้ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัวได ้ 419 96.54 15 3.46 - - 
ตัวบ่งชี้ 2.2 ใช้มือ – ตา ประสานสัมพันธ์กัน 406 93.55 28 6.45 - - 
ด้านอารมณ์ จิตใจ 
มาตรฐานที่ 3 427 98.39 7 1.61 - - 
ตัวบ่งชี้ 3.1 แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 401 92.40 33 7.60 - - 
ตัวบ่งชี้ 3.2 มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 420 96.77 14 3.23 - - 



 

 ๗๒ 

 
พัฒนาการ 

จำนวนเดก็ตามระดับคุณภาพ 
ดี ปานกลาง ปรับปรุง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
มาตรฐานที่ 4 423 97.47 11 2.53 - - 
ตัวบ่งชี้ 4.1 สนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว 

420 96.77 14 3.23 - - 

มาตรฐานที่ 5 421 97.01 13 2.99 - - 
ตัวบ่งชี้ 5.1 ซื่อสัตย์สุจริต 425 97.93 9 2.07 - - 
ตัวบ่งชี้ 5.2 มีความเมตตากรุณา มีน้ำใจ และช่วยเหลือแบ่งปัน 422 97.24 12 2.76 - - 
ตัวบ่งชี้ 5.3 มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 407 93.79 27 6.21 - - 
ตัวบ่งชี้ 5.4 มีความรับผิดชอบ 355 81.80 79 18.20 - - 
ด้านสังคม 
มาตรฐานที่ 6 424 97.70 10 2.30   
ตัวบ่งชี้ 6.1 ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 419 96.54 15 3.46 - - 
ตัวบ่งชี้ 6.2 มีวินัยในตนเอง 415 95.62 19 4.38 - - 
ตัวบ่งชี้ 6.3 ประหยัดและพอเพียง 413 95.16 21 4.84 - - 
มาตรฐานที่ 7 421 97.01 13 2.99   
ตัวบ่งชี้ 7.1 ดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 425 97.93 9 2.07 - - 
ตัวบ่งชี้ 7.2 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย และรักความเป็นไทย 424 97.70 10 2.30 - - 
มาตรฐานที่ 8 415 95.62 19 4.38   
ตัวบ่งชี้ 8.1 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 400 92.17 34 7.83 - - 
ตัวบ่งชี้ 8.2 มีปฏิสัมพันธ์ทีด่ีกับผู้อื่น 407 93.79 27 6.21 - - 
ตัวบ่งชี้ 8.3 ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 418 96.31 16 3.69 - - 
ด้านสติปัญญา 
มาตรฐานที่ 9 411 94.70 23 5.30 - - 
ตัวบ่งชี้ 9.1 สนทนาโต้ตอบและเล่าเร่ืองให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 383 88.25 51 11.75 - - 
ตัวบ่งชี้ 9.2 อ่าน เขียนภาพและสัญลักษณ์ 402 92.63 32 7.37 - - 
มาตรฐานที่ 10 402 92.63 32 7.37 - - 
ตัวบ่งชี้ 10.1 มีความสามารถในการคิดรวบยอด 405 93.32 29 6.68 - - 
ตัวบ่งชี้ 10.2 มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 392 90.32 42 9.68 - - 
ตัวบ่งชี้ 10.3 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตดัสินใจ   399 91.94 35 8.06 - - 
มาตรฐานที่ 11 411 94.70 23 5.30 - - 
ตัวบ่งชี้ 11.1 ทำงานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 392 90.32 42 9.68 - - 
ตัวบ่งชี้ 11.2 แสดงท่าทาง/เคล่ือนไหวตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 411 94.70 23 5.30 - - 
มาตรฐานที่ 12 412 94.93 22 5.07 - - 
ตัวบ่งชี้ 12.1 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้  404 93.09 30 6.91 - - 
ตัวบ่งชี้ 12.2 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้  398 91.71 36 8.29 - - 
 
 
 
 
 



 

 ๗๓ 

ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ด้าน ปีการศึกษา ๒๕๖4 
จำนวนนักเรียน ๔34 คน 

พัฒนาการ จำนวนเด็กที่
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ดี (3) ปานกลาง (2) ปรับปรุง (1) 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
ด้านร่างกาย 434 ๔27 98.39 7 1.61 - - 
ด้านอารมณ์ จิตใจ 434 ๔22 97.24 12 2.76 - - 
ด้านสังคม 434 ๔20 96.77 14 3.23 - - 
ด้านสติปัญญา 434 ๔08 94.01 26 5.99 - - 
 

ร้อยละพัฒนาการของนักเรียนระดับปฐมวยั ปีการศึกษา ๒๕๖4 
 

 
 

จากการจัดประสบการณ์ จัดทำโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลาย ต่อเนื ่อง  
ตลอดปีการศึกษา พบว่า เด็กปฐมวัยของโรงเรียนพญาไท พัฒนาการด้านร่างกาย ร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี 
กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างประสานสัมพันธ์กัน มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กร่าเริงแจ่มใส ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสม
ตามสถานการณ์ พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ดี มีวินัย รักธรรมชาติ 
มีส ่วนร่วมในการดูแลรักษาและสิ ่งแวดล้อม ปฏิบัต ิตนตามมารยาท และวัฒนธรรมไทย  พัฒนาการ 
ด้านสติปัญญา สามารถสื่อสารสนทนาโต้ตอบได้ดี สนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย โดยมีผลการเรียนรู้ด้านร่างกายในระดับดี 
คิดเป็นร้อยละ ๙8.39 ด้านอารมณ์ จิตใจ ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 97.24 ด้านสังคมในระดับดี คิดเป็น 

98.39 97.24 96.77 94.01

1.91 2.76 3.23 5.99
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ดี ปานกลาง



 

 ๗๔ 

ร้อยละ ๙6.77 ด้านสติปัญญาในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๙4.01 ได้ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐาน 
ที่ ๑ อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
 
๒. หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน   

๑. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖4 
๓. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
๔. สรุปผลการปฏิบัติงานรายงานประจำปี 
๕. แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
๖. แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน (Portfolio) เป็นรายบุคคล 
๗. บันทึกผลภาวะโภชนาการของเด็ก (โดยโปรแกรมสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล) 
๘. บันทึกน้ำหนัก/ส่วนสูงประจำเดือน 
๙. แบบบันทึกพฤติกรรม 
๑๐. แบบบันทึกคำพูด 
๑๑. ประเมินสนทนาเล่าข่าว 
๑๒. โครงการหนูน้อยคนเก่ง 
๑๓. โครงการเด็กดีมีสุข 
๑๔. โครงการหนูน้อยสดใสร่างกายแข็งแรง 
๑๕. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
๑๖. โครงการปฐมวัยหัวใจพอเพียง 
๑๗. โครงการพญาไทรักษ์โลก 
๑๘. โครงการ Mini English Program  
๑๙. โครงการบ้านนักวิทยาศาตร์น้อย ประเทศไทย 
๒๐. การจัดประสบการณ์รูปแบบโครงการ Project Approach 

 
๓. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น เด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านเหมาะสมตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง เคลื่อนไหวคล่องแคล่ว ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ดีมาก รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เล่นและทำกิจกรรมอย่างปลอดภัย อารมณ์ดี มีความมั่นใจกล้าแสดงออก  
มีความสุขกับการมาโรงเรียน แสดงออกถึงความสุขขณะปฏิบัติกิกรรมต่างๆ มีระเบียบวินัย เล่นร่วมกับเพื่อน 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง รักความเป็นไทย รักธรรมชาติ กระตือรือร้นเข้าร่วมกิจกรรม สนใจเรียนรู้ 
สิ ่งต่าง ๆ รอบตัว สนทนาสื ่อสารได้ดี มีความคิดริเร ิ ่มสร้างสรรค์  มีความสามารถในการคิดรวบยอด  
มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ  

จุดควรพัฒนา การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 เด็กเรียนรู้ที ่บ้านไม่ได้มาเรียน                     
ที ่โรงเรียน ส่งผลให้เด็กไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื ่อนในชั ้นเรียน เช่น การพูดคุย การเล่นร่วมกัน                       
การทำงานแบบร่วมมือ รวมทั้งการฝึกวินัย ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยตนเอง การปฏิบัติตนตามกฎ กติกา การอยู่
ร่วมกันในห้องเรียน 



 

 ๗๕ 

 
๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต โรงเรียนวางแผนดำเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยจัดทำโครงการ/กิจกรรม
เสริมหลักสูตร รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ จัดประสบการณ์
และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสังคม การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนผ่านการเล่นและการทำงานในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาโครงการ/กิจกรรม
เสริมหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมตามบริบทมากยิ่งข้ึน 
 
๕.ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 การจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนดด้านคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน มีการเผยแพร่ข้อมูล การประชาสัมพันธ์ และแจ้งข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียน 
ชุมชน และสังคมได้รับทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมผู้ปกครอง เว็บไซต์ของโรงเรียนพญาไท  
Facebook โรงเรียนพญาไท  กลุ่มไลน์ของผู้ปกครอง นักเรียน ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียนเป็นต้น 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลมุพัฒนาการทั้ง ๔ ดา้น สอดคล้องกับบริบทท้องถ่ิน ยอดเย่ียม 
๒.๒ จดัครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเย่ียม 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญดา้นการจัดประสบการณ์ ยอดเย่ียม 
๒.๔ จดัสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อยา่งปลอดภัยและพอเพียง ยอดเย่ียม 
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจดั
ประสบการณ ์

ยอดเย่ียม 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม ยอดเย่ียม 
ผลรวมมาตรฐานที่ ๒ ยอดเยี่ยม 

 
๑. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
  วิธีการพัฒนา 

  โรงเรียนพญาไทดำเนินการบริหารจัดการ โดยใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียน PYT PROMPT MODEL 
พัฒนา 3 Modern สู ่โรงเร ียนคุณภาพมาตรฐานสากล ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านการบริหารที่เป็นระบบ บริหารงาน 
แบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและภาคีเครือข่าย บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มีผลงานที่ประจักษ์และ
ปฏิบัติงานโดยเน้นผลสัมฤทธิ์ เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ให้ความสำคัญกับการทำงานแบบร่วมมือ จนเกิด
เป ็นว ัฒนธรรมองค ์กร สร ้างขว ัญกำล ังใจในการร ่วมม ือประสานงาน  เป ็นโรงเร ียนแห่งความสุข  
มีความรับผิดชอบ และมีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ส่งผลให้โรงเรียนมีระบบและกลไกในการบริหาร
จัดการคุณภาพและมาตรฐานที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านครูและ
บุคลากร ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพ  
โดยเปิดโอกาสให้ผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีการกำกับติดตามการดำเนินงาน  
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 



 

 ๗๖ 

  โรงเรียนพญาไท ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา 2564 
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ส่งเสริ ม
พัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยคณะผู้บริหารและครูได้ร่วมประชุม  
เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันพัฒนาหลักสูตร คณะครูศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย วิ เคราะห์หลักสูตร 
แล้วจัดทำเป็นหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย กำหนดสาระการเรียนรู้รายปี นำไปสู่การจัดทำแผน  
การจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัวบ่งชี ้ สภาพที่พึงประสงค์ 
ครอบคล ุมพ ัฒนาการ ๔ ด ้าน ด ้านร ่างกาย ด ้านอารมณ์  จ ิตใจ ด ้านส ังคม และด ้านสต ิป ัญญา  
โดยจ ัดประสบการณ ์การเร ียนรู้ ในร ูปแบบผสมผสาน Blended Learning (Online, On-Demand,  
On Hand) แบบบูรณาการผ่านการจัดกิจกรรม ๖ กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมเคลื ่อนไหวและจังหวะ 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรม 
เกมการศึกษา ครูผู้สอนจัดประสบการณ์รูปแบบ Online ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings ตามหน่วย
การเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ คณะครูปฐมวัยร่วมกันจัดทำคลิปการสอนผ่านช่องทาง YouTube Channel จัดทำ
ชุดกิจกรรมสำหรับเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน และจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) ตามความสนใจของนักเรียน  
จัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จัดกิจกรรมทักษะการคิดเชิงคำนวณ 
Unplugged Coding โดยออกแบบการจัดประสบการณ์ที่บูรณาการเตรียมความพร้อม ไม่เร่งรัดวิชาการ  
เน้นการเรียนรู ้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  
เป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ในชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓ ระดับชั้นละ ๑ ห้องเรียน โดยเน้นให้เด็ก 
ได้ส ื ่อสารภาษาอังกฤษพื ้นฐานในชีวิตประจำวัน ตอบสนองความต้องการและสอดคล้องกับวิถีชีวิต  
ของครอบครัว ชุมชน และท้องถ่ิน 
  ด้านครูและบุคลากร โรงเรียนพญาไท จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียนและเหมาะสมกับภารกิจการเรียน
การสอน มีการวางแผนอัตรากำลังทั้งครูข้าราชการ และครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนทุกคนจบการศึกษาตรงตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สนับสนุนให้ครูมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการสอน สามารถปรับตัวให้ทัน 
กับเทคโนโลยี ผ่านการอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และการดูแลพัฒนาเด็ก  
เกิดความสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา  
  โรงเรียนส่งเสริมให้ครูปฐมวัยทุกคนมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์  
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019 
(COVID-19) ผู้บริหารและคณะครูได้นำแนวคิดการสอนแบบ Team Teaching มาใช้จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ ในรูปแบบ  PYT TEAM TEACHING การจัดประสบการณ์ออนไลน์แบบร่วมมือ เพื่อรวมพลังครู                   
ที่มีความชำนาญและความถนัดในแต่ละกิจกรรม มาร่วมกันจัดทำคลิปการสอนให้น่าสนใจ และกระตุ้นให้เด็ก 
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ที่บ้าน รวมทั้งเป็นสื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเรียนรู้ และ 
มีการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบ เพื่อนำผลไปใช้ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง สร้างปฏิสมัพันธ์
ที่ดีกับเด็กและครอบครัว มีการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับผู้ปกครอง ส่งครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองตาม
หน่วยงานที ่จ ัดอบรมทั ้งภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรียนพญาไท สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท
นานมีบุ๊คส์ จำกัด ฯลฯ ทั้งรูปแบบ Online และ On-site รวมทั้งสนับสนุนให้ครูไปศึกษาดูงานตามโรงเรียน
ต่าง ๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการจัดประสบการณ์   



 

 ๗๗ 

  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ สื่อ นิทาน 
และอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็กเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ พัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกห้องเรียน ในการจัดประสบการเรียนรู้ที่บ้าน ครูผู้สอนมีการจัดบรรยากาศด้วยการสนทนา  
การใช้สื่อต่างๆที่ดึงดูดความสนใจ ในการเรียนการสอน Online ผ่านระบบ  ZOOM CLOUD MEETINGS  
มีการจัดทำสื่อและใบกิจกรรมให้เด็กได้ใช้ในการจัดกิจกรรมที่บ้าน ครูจัดทำคลิปการสอน On Demand 
เผยแพร่ผ่านช่องทางการเรียนรู้ YouTube Channel ประจำสายชั้นอนุบาล 1-3 เด็กสามารถเรียนรู้ที่บ้าน 
ได้ตลอดเวลา มีการบูรณาการความรู ้ ทักษะที ่สำคัญสำหรับเด็ก เช่น ทักษะทางภาษา คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดเชิงคำนวณ Unplugged Coding เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สงูสุด
ขณะเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน 
 โรงเรียนให้บริการและอำนวยความสะดวก สื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตั ้งระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง เพื่อสนับสนุนการสอนของครู ด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ สนับสนุน ACCOUNT สำหรับการเข้าใช้
ระบบ ZOOM CLOUD MEETINGS เพื่อความต่อเน่ืองในการจัดการเรียนการสอน ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน
โรงเรียน เพื่อดูแลความปลอดภัย และใช้สื่อสังคม (Social Media) เช่น เพจเฟสบุ๊ค เว็บไซต์โรงเรียน ในการ
เผยแพร่ข่าวสารและข้อมูล มีการจัดทำคลิปการสอน โดยโรงเรียนสนับสนุนสื่ออุปกรณ์ กล้องบันทึกวิดีโอ 
คอมพิวเตอร์ตัดต่อ ไมโครโฟน เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำคลิปการสอนออนไลน์ ครูผู้สอนทุกคน
จัดเตรียมสื่อ กิจกรรมและจัดทำคลิปการสอนออนไลน์ทุกระดับชั้น เผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube และคลัง
สื่อออนไลน์โรงเรียนพญาไท มีการจัดเก็บข้อมูลและคลิปการสอนอย่างเป็นระบบ สามารถนำไปใช้ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงหรือ
รับชมย้อนหลังได้สะดวก รวดเร็ว 
 ด้านระบบบริหารคุณภาพ โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ได้กำหนดและ
ประกาศมาตรฐานของสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย ๑๒ มาตรฐาน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
และอัตลักษณ์ จัดทำแผนพัฒนาพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี ของสถานศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพญาไท เพื ่อขับเคลื ่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล จัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของโรงเรียน มีการนิเทศภายในจาก
คณะผู้บริหารและหัวหน้าสายชั้นอย่างต่อเนื่อง ติดตามผลการดำเนินโครงการและกิจกรรม จัดทำแบบรายงาน
สรุปโครงการ และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด โดยผู้ ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมแล้วจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 
 ผลการพัฒนา 

  โรงเรียนพญาไทขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ      
ปีการศึกษา ๒๕๖4 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๗๘ 

  ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๖4 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าร้อยละ 

ระดับคุณภาพ 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลมุพัฒนาการทั้ง ๔ ดา้น 
สอดคล้องกับบริบทท้องถ่ิน 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม สูงกว่าเป้าหมาย 

๒.๒ จดัครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม สูงกว่าเป้าหมาย 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญดา้นการจัด
ประสบการณ ์

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม สูงกว่าเป้าหมาย 

๒.๔ จดัสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ 
อย่างปลอดภัยและพอเพยีง 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม สูงกว่าเป้าหมาย 

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
การเรียนรู้เพือ่สนับสนุนการจดัประสบการณ์ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม สูงกว่าเป้าหมาย 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
 

จากตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการปีการศึกษา ๒๕๖4 พบว่า
กระบวนการบริหารและการจัดการ สูงกว่าเป้าหมาย ทุกประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการ
ดำเนินงานแล้วอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 
โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทท้องถ่ิน 

 
   

แผนภาพ แสดงค่าร้อยละ ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียน
พญาไท ปีการศึกษา ๒๕๖4 
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พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ พัฒนาการด้านสังคม พัฒนาการด้านสติปัญญา

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖4
โรงเรียนพญาไท

ปานกลาง มาก มากท่ีสดุ



 

 ๗๙ 

ด้านการจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
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ร้อยละความพึงพอใจเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนพญาไท

ครูปฐมวัย ผู้ปกครอง เฉล่ีย
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ผลการด าเนินงานการจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖4
โรงเรียนพญาไท



 

 ๘๐ 

การจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและพอเพียง 
 

 
   

แผนภาพแสดงความพึงพอใจในการจัดสภาพห้องเรียนภายในและภายนอกห้องเรียนปฐมวัย  
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ปีการศึกษา ๒๕๖4 อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม ทุกด้าน 
 
 
การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
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1.มีการจัดบรรยากาศในการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็ก ด้วยการสนทนา พูดคุย และการใช้สื่อ

2.การจัดให้มีสื่อ และใบกิจกรรมเพื่อประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ 
ที่เหมาะสมกับวัย

3.มีคลิปการสอนออนไลน์ ที่ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล   
และปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข และเหมาะสมกับวัย

4.การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีการเชื่อมโยงให้เด็กเกิดความรู้ 
สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

5.มีช่องทางในการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ง่าย ผ่าน Youtube สามารถรับชม
ย้อนหลังได้

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในและนอกห้องเรียนปฐมวัย 
ปีการศึกษา ๒๕๖4 โรงเรียนพญาไท
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ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู ปีการศึกษา ๒๕๖๔



 

 ๘๑ 

การมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

 
  

จากการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ครูปฐมวัย
ทุกคนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ครูเป็นครูต้นแบบในศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 
ที่มีโรงเรียนเครือข่าย เป็นโรงเรียนที่พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ ส่งผลให้
สถานศึกษาผู้บริหาร คณะครูปฐมวัยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหลายรายการ ทำให้การประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๒ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

 
๒. หลักฐานและข้อมูลการดำเนินการของสถานศึกษา 
  แผนพัฒนาคุณภาพการจ ัดการศ ึกษาโรงเร ียนพญาไท มาตรฐานการศ ึกษาระด ับปฐมวัย  
แผนปฏิบัติการประจำปี หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย รายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) รายงานการอบรม/พัฒนาตนของครูผู้สอน 
บันทึกการนิเทศการสอนและการประเมินตนเอง สื่อการสอน คลิปการสอนออนไลน์ วิจัยในชั้นเรียน แผนการ
จัดประสบการณ์ ผลสรุปพัฒนาการเด็ก การจัดสภาพแวดล้อมและสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้ รายงานผลโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการต่างๆ และภาพถ่าย 
 
๓. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
  จุดเด่น ผู้บริหารและครูร่วมจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย นำไปสู่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย ที ่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สภาพความต้องการของโรงเรียนและชุมชน  
มีครูที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยปฏิบัติการสอนทุกชั้นเรียน ครูได้เข้ารับการพัฒนาตนเอง   
ตามหน่วยงานต่างๆ มีการจัดปรับเปลี่ยนรูปแบบจัดประสบการณ์ที่ทันสมัย มีสื่อที่พร้อมในการสร้างสรรค์
กิจกรรมการเรียนรู้ มีเพียงพอและเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก โดยมีผู ้ปกครอง ชุมชนและบุคลากร                     
ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
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ผลการประเมินการด าเนินงานการบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนพญาไท



 

 ๘๒ 

  
จุดควรพัฒนา พัฒนาระบบบริหารจัดการหรือนวัตกรรมที่สนับสนุนการทำงานของครู ส่งเสริมระบบ

บริหารจัดการด้วยรูปแบบการนิเทศภายใน PYT Coaching Model คณะผู้บริหารและครูร่วมกันพัฒนาอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้ครูสามารถจัดกจกรรมการเรียนการสอนตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
 
๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  สนับสนุนให้ครูผู้สอนทุกคนพัฒนาศักยภาพ ประเมินตนเอง ปรับปรุง และพัฒนางาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันตามรูปแบบการนิเทศภายใน PYT Coaching Model เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์และการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เด็กมีความพร้อมมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
เต็มศักยภาพ  
 

๕. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 โรงเรียนพญาไทใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เป้าหมายอย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล และ
แผนการศึกษาแห่งชาติที่สามารถปฏิบัติได้จริง ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสำนึกที่ ดี ปฏิบัติตน 
บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน รวมทั้งมีการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์  โดยคำนึงถึงประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคนในสังคมอย่างยั่งยืนส่งผลให้โรงเรียนพญาไทได้รับรางวัลระดับชาติ 
 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
๑.จัดประสบการณ์ที ่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ยอดเย่ียม 

๒.สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเย่ียม 

๓.จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเย่ียม 

๔.ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็ก   
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ ๓ ยอดเยี่ยม 
 
๑.วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา ครูวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย มาตรฐาน ตัวบ่งชี้  และ
สภาพที่พึงประสงค์ ร่วมกับการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ ทั ้งประสบการณ์สำคัญและสาระที่ควรเรียนรู้  
ทั ้ง ๔ สาระ เพื ่อนำมากำหนดสาระการเรียนรู ้รายปีของแต่ละระดับชั ้น ในรูปแบบหน่วยการเรียนรู้   
๔๐ สัปดาห์ นำผลการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี มาวิเคราะห์เป็นสาระการเรียนรู้รายหน่วย เพื่อกำหนด
แนวทางการจัดประสบการณ์ ในปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเร ียนจัดการเร ียนการสอนรูปแบบผสมผสาน (Blended Learning) 
ประกอบด้วย 1) Online จัดประสบการณ์ผ่านระบบ ZOOM CLOUD MEETINGS 2) On Demand จัดทำ



 

 ๘๓ 

คลิปการสอนเผยแพร่ผ่าน YouTube Channel อนุบาล 1-3 พญาไท และ 3) On hand จัดทำชุดกิจกรรม
เพื่อการเรียนรู้ ครูปฐมวัยดำเนินการจัดประสบการณ์แบบ Team Teaching คณะครูแต่ละระดับชั้นตั้งแต่
อนุบาลปีที่ 1-3 ร่วมกันจัดประสบการณ์ โดยจัดทีมครูในการจัดประสบการณ์ กำหนดให้มีครูที่เป็นผู้นำหลัก 
ในการสอน และครูผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ตาม รับส่งและสนับสนุนในการจัดประสบการณ์ โดยยึดหลักการออกแบบ
การจัดประสบการณ์ให้ครอบคลุมพัฒนาการทั ้งด ้านร่างกาย อารมณ์ จ ิตใจ สังคม  และสติปัญญา  
คณะครูปฐมวัยในแต่ละระดับชั้น ร่วมกันจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับวัยและสอดคล้อง 
ตามหลักสูตร จ ัดการเร ียนการสอนแบบบูรณาการ ส่งเสร ิมพัฒนาการ เด็ก โดยยึดเด ็กเป็นสำคัญ  
จัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ลงมือปฏิบัติ ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของเด็กด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เด็กได้เรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ได้รับประสบการณ์ตรง โดยจัดประสบการณ์แบบ
บูรณาการกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม ทั้งกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา พร้อมทั้งนำนวัตกรรม
ทางการศึกษาปฐมวัยและแนวคิดใหม่ ๆ บูรณาการในการจัดประสบการณ์ ทั้งการเรียนการสอนรูปแบบ
โครงการ (Project Approach) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย การสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
(Whole Language) แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรต้านทุจริต ระดับปฐมวัย หลักสูตร
วิทยาการคำนวณ ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดโครงการ
และกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน รูปแบบกิจกรรมหลากหลาย มีความสร้างสรรค์ น่าสนใจ เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการอย่างรอบด้าน ครอบคลุมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรสถานศึกษา  

ครูปฐมวัยจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การเรียนรูปแบบ On Demand คณะครูปฐมวัยจัดทำ
คลิปการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยออกแบบการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลาย  
นำแนวคิด Team Teaching มาใช้จัดประสบการณ์เพื ่อสร้างบรรยายกาศในการเรียนรู ้ที ่สนุก กระตุ้น 
ความสนใจในการเรียนรู้ การเรียนรูปแบบ Online ผ่านระบบ ZOOM CLOUD MEETING สร้างสื่อการสอน
ด้วยโปรแกรม Power Point เพื่อใช้จัดประสบการณ์ สื่อการสอนมีภาพประกอบสวยงาม ดึงดูดความสนใจ 
ของเด็ก บูรณาการกิจกรรมที ่ส่งเสริมทักษะภาษา คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย                       
จัดกิจกรรม Unplugged Coding เป็นต้น ออกแบบการจัดประสบการณ์ให้เด็กมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรม กระตุ้นการเรียนรู้ และเสริมแรงทางบวก ชื่นชมและให้กำลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ  

คร ูปฐมว ัยประเม ินพ ัฒนาการเด ็กตามสภาพจร ิงอย ่างเป ็นระบบ โดยร ่วมก ันจ ัดทำค ู ่มือ 
การประเมินพัฒนาการเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินพัฒนาการเด็ก ครอบคลุมตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย โดยประเมินพัฒนาการเด็ก 2 ลักษณะ 
คือ 1) ประเมินจากการจัดประสบการณ์ โดยครูประเมินจากภาพถ่ายผลงาน ภาพถ่ายขณะปฏิบัติกิจกรรม 
และคลิปวิดีโอการปฏิบัติกิจกรรมของเด็กที่ผู้ปกครองส่งให้ครูในแต่ละวันที่เด็กได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรม  
2) ประเมินจากการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน โดยผู้ปกครองเป็นผู้ประเมินพัฒนาการเด็ กผ่านแอพลิเคชั่น 
Google Form ตามช่วงเวลาที่ครูกำหนด 

ครูปฐมวัยประเมินพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื ่องตลอดปีการศึกษา  นำมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร  มากำหนดเป็นจุดประสงค์ 
ในการประเมินพัฒนาการเด็กในแต่ละสัปดาห์หรือหน่วยการเรียนรู้  และออกแบบการจัดประสบการณ์เพื่อให้
เด็กเรียนรู้และปฏิบัติ เพื ่อให้เด็กเกิดหรือแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการประเมินพัฒนาการ ครูปฐมวัย 
วางแผนการประเมินพัฒนาการครบทุกด้าน คือ ประเมินพัฒนาการเด็กด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ  



 

 ๘๔ 

ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ บันทึกคำพูด บันทึกพฤติกรรม 
แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน บันทึกน้ำหนักและส่วนสูง บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ เป็นต้น 

ผลการพัฒนา โรงเรียนพญาไทขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์
ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ประกอบด้วย ๔ ประเด็นพจิารณา ดังนี้ 

ตาราง แสดงคา่ร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที ่๓ การจดัประสบการณท์ี่เน้นเด็ก
เป็นสำคัญ  

มาตรฐานที่ ๓ ด้านคุณภาพเด็ก ค่าร้อยละ สรุปผล 
การประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ 
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

๙๐ 93.33 สูงกว่าเป้าหมาย 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น
และปฏิบัติอย่างมีความสุข 

๙๐ ๙5.73 สูงกว่าเป้าหมาย 

๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

๙๐ ๙๑.47 สูงกว่าเป้าหมาย 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำ
ผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๙๐ ๙3.07 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นพิจารณา 
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ยอดเยี่ยม 

 
 จากตาราง แสดงค่าร้อยละของเป้าหมาย และผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์                   
ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ปีการศึกษา ๒๕๖4 พบว่า ผลการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ เมื่อพิจารณา
ภาพรวมของการดำเนินงานแล้ว สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน ๔ ประเด็นพิจารณา 
 ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยประเมินจากประเด็นพิจารณาตามมาตรฐาน
การศึกษาด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดังนี้ 
 ๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน (Blended Learning) ครูปฐมวัย จัดประสบการณ์ที่เน้น               
เด็กเป็นสำคัญ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และหลักสูตรสถานศึกษา  และ
เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยจัดประสบการณ์ 3 รูปแบบ ประกอบด้วย 1) Online จัดประสบการณ์                    
ผ่านระบบ ZOOM CLOUD MEETINGS เด็กได้เรียนรู้กับคุณครู ได้สนทนาโต้ตอบ และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับ
เพื ่อน ๆ 2) On Demand คณะครูแต่ละระดับชั ้นร่วมกันจัดทำคลิปการสอนเผยแพร่ผ่าน YouTube 
Channel อนุบาล 1-3 พญาไท โดยครูประจำชั้นจะแจ้งกิจกรรมการเรียนออนไลน์ประจำวันพร้อมส่งลิงค์ 
การเรียนรู้ในไลน์กลุ่มชั้นเรียน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ที่บ้านตามวันและเวลาที่สะดวก และ 3) On hand จัดทำ
ชุดกิจกรรมให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ที ่บ้าน ครูปฐมวัยจัดประสบการณ์แบบ PYT Team Teaching  
เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของเด็ก ส่งผลให้ให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน 
อย่างมีความสุข สนุกสนาน ผู้ปกครองสามารถช่วยครูจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้ตามวันและเวลา 
ที่สะดวก สามารถเรียนย้อนหลัง และกลับไปเรียนซ้ำตามความต้องการได้ ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรยีนรู้ 



 

 ๘๕ 

ในรูปแบบที่หลากหลาย เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ในการเรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติ ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย พัฒนาการทั้ง 4 ด้านได้รับการส่งเสริม
อย่างสมดุลเต็มตามศักยภาพ ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้า นสังคม และ 
ด้านสติปัญญา เหมาะสมตามวัย  

ครูปฐมวัยจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ ครูวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะ 
ที ่พ ึงประสงค ์ ว ิ เคราะห์สาระที ่ควรเร ียนร ู ้และประสบการณ์สำค ัญ  นำมาส ู ่การว ิ เคราะห์สาระ 
การเรียนรู้รายสัปดาห์ เพื่อกำหนดกิจกรรมในการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ครบทุกด้าน  
  

๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 ครูปฐมวัยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ เช่น 
การสังเกต การทดลอง การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเล่นบทบาทสมมติ  การเล่นเกม เชื่อมโยง
ความรู้กับประสบการณ์เดิม ทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เด็กได้ลงมือปฏิบัติ มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ ได้เลือก
ทำกิจกรรมตามความสนใจ ความต้องการ ความสามารถ ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล  
โดยมีครูและผู้ปกครองเป็นผู้ชี้แนะในการเรียนออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ เด็กได้รับประสบการณ์ตรงผ่านการเล่น
และลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระ นำไปสู่การเรียนรู้อย่างมีความสุข  

กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื ่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั ้ง 4 ด้านอย่างเต็มศักยภาพ และส่งเสริม 
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ครูปฐมวัยนำผลการวิเคราะห์เด็กรายบุคคลและ
ภาพรวม  และสำรวจความต้องการของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย นำผลการวิเคราะห์มาใช้
ออกแบบและจัดทำโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้เหมาะสมกับจุดเน้นของสถานศึกษา สอดคล้องกับควา
ความพร้อม ความสนใจ และวัยของเด็ก เช่น การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) การสอนภาษา
แบบธรรมชาติ (Whole Language) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย การบูราการหลักสูตร
ต้านทุจริต บูรณาการหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ระดับปฐมวัย บูรณาการแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยปรับเปลี่ยนกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์และกิจกรรมที่เด็กได้ฝึกปฏิบัติที่บ้าน เด็กได้เข้าร่วม
โครงการ/กิจรรมที่ครูจัดขึ้นตามแผนปฏิบัติการประจำปี ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เหมาะสมตามวัย
อย่างเต็มศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม เกิดทักษะการคิด การตัดสินใจ การแก้ปัญหา เกิดเจตคติที ่ดี  
ต่อการเรียนรู้ สนใจเรียนรู้สิ ่งต่าง ๆ รอบตัว เรียนรู้อย่างมีความสุข ครูจัดทำรายงานผลการจัดโครงการ/
กิจกรรมทุกครั้ง และนำผลที่ได้ไปปรับปรุง พัฒนารูปแบบการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื ่อให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป 
 ๓. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 ครูปฐมวัยจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยจำแนกตามรูปแบบการเรียน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
  3.1 บรรยากาศในการเรียนรูปแบบ On Demand จัดทำวิดีทัศน์ที ่ส่งเสริมการเรียนรู้                 
โดยออกแบบการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การทดลอง การเล่นเกม การฟัง
นิทาน การร้องเพลง การท่องคำคล้องจอง เป็นต้น นำแนวคิด Team Teaching มาใช้จัดประสบการณ์เพื่อ
สร้างบรรยายกาศในการเรียนรู้ที่สนุก กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ สื่อการสอนหรือวิดีทัศน์มีเนื ้อหา                
ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ ภาพและเสียงคมชัด ระยะเวลาเหมาะสมต่อการเรียนรู้ ภาพประกอบสีสันสวยงาม  
น่าดึงดูด เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อเพื่อการเรียนรู้ 
  3.2 บรรยากาศในการเร ียนร ูปแบบ Online ผ ่านระบบ ZOOM CLOUD MEETING                     
สร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Power Point เพื่อใช้จัดประสบการณ์ สื่อการสอนมีภาพประกอบสวยงาม 



 

 ๘๖ 

ดึงดูดความสนใจของเด็ก จัดประสบการณ์ด้วยวิธีการในการเรียนรู้ที่หลากหลาย บูรณาการกิจกรรมที่ส่งเสริม
ทักษะภาษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรม Coding เป็นต้น โดยครูผู้สอนสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดี โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมตอบคำถาม เล่นเกมร่วมกับ
เพื่อน โดยครูคอยกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม และเสริมแรงทางบวก ชื่นชมและให้กำลังใจ
ในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ทำให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข 
  3.3 จัดทำชุดกิจกรรมให้บริการเด็กสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน คณะครูปฐมวัยแต่ละ
ระดับชั้นร่วมกันออกแบบและจัดทำชุดกิจกรรมเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนทุกหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
และฝึกปฏิบัติที่บ้าน ชุดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างหลากหลาย ส่งเสริมทักษะภาษา 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทักษะการแก้ปัญหา และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างสมดุล 
 ครูปฐมวัยออกแบบการจัดประสบการณ์ เพื ่อให้ เด ็กใช้สื ่อและเทคโนโลยีที ่ เหมาะสมกับวัย 
ในการเรียนรู้ เด็กสามารถสืบค้นข้อมูลเป็นรายบุคคล แสวงหาความรู้ด้วยวิธีการและสื่อที่หลากหลาย เช่น 

คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ ภาพ นิทาน เพลง รวมถึงการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ หรือสิ่งของเครื่องใช้ชีวิตประจำวัน 
เช่น ของเล่นสัมผัส เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื ่องเขียน อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างง่าย  
โดยจัดประสบการณ์บูรณาการเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กสามารถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยี  
ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย รู้เท่าทันเทคโนโลยี มีพื้นฐานของทักษะในการออกแบบและสร้างเทคโนโลยี  
ในอนาคต 
 ๔. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ครูปฐมวัยประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน คือ ประเมินพัฒนาการเด็กด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ 
จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาอย่างเป็นระบบ สามารถประเมินพัฒนาการเด็กได้ครบถ้วนตามแผนที่
กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  ร่วมกับผู้ปกครองที่ช่วยประเมินพัฒนาการเด็ก โดยเฉพาะการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวัน เช่น การรับประทานอาหาร การนอนหลับพักผ่อน การล้างมือ เป็นต้น ผู้ปกครองประเมิน
พัฒนาการนักเรียนเป็นระยะผ่านแอพลิเคชั่น Google Form ตามช่วงเวลาที่ครูกำหนด ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการออกแบบแผนการจัดประสบการณ์ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ส่งเสริมพัฒนาการให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กแต่ละบุคคล และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับ
บันทึกพัฒนาการตามแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ส่งเสริมจุดแข็ง พัฒนาและแก้ปัญหา
จุดอ่อน เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย  
 ครูปฐมวัยประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงจากการจัดประสบการณ์ สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
จากภาพถ่ายผลงาน ภาพถ่ายขณะปฏิบัติกิจกรรม และวิดีทัศน์ที่ผู ้ปกครองส่งให้ครูประจำชั้นตามตาราง
กิจกรรมการเร ียนออนไลน์ในแต่ละว ัน รวมทั ้งการสังเกตพฤติกรรมเด ็กในการเร ียนร ู ้ผ ่านระบบ   
ZOOM CLOUD MEETING ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ครูได้สนทนาโต้ตอบกับเด็ก สังเกตพฤติกรรมในการเรียนรู้และ
การร่วมกิจกรรมได้อย่างชัดเจน ครูปฐมวัยใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายในการสังเกตพฤติกรรม ได้แก่ 
การบันทึกพฤติกรรม การบันทึกคำพูด การศึกษาเด็กรายกรณี แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) บันทึกน้ำหนัก
และส่วนสูง ซึ ่งขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการบันทึกข้อมูลให้ครูผ่านแอพลิเคชั่น Google Form  
เป็นประจำทุกเดือน บันทึกพัฒนาการตามแผนการจัดประสบการณ์ โดยประสานความร่วมมือให้ผู้ปกครอง 
มีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างต่อเน่ือง โดยบันทึกผลการประเมินของเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล  
สมุดรายงานประจำตัวเด็ก (อบ.๐๑) สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก (อบ.๐๒) แบบบันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
(อบ.๐๓) 



 

 ๘๗ 

ครูปฐมวัยนำผลการประเมินพัฒนาการเด็ก เช่น บันทึกพฤติกรรม แฟ้มสะสมผลงาน บันทึกน้ำหนัก
และส่วนสูง บันทึกพัฒนาการตามแผนการจัดประสบการณ์   มาใช้ออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาแผน 
การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้บรรลุมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรและ
โรงเรียนกำหนดไว้ 

ครูปฐมวัยนำข้อมูลย้อนกลับจากผู้ปกครองที่  เช่น การประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียน 
การสอนในแต ่ละป ีการศ ึกษา ความพ ึ งพอใจต ่อการจ ัดการประสบการณ ์ร ูปแบบโครงการ  
(Project Approach) ตามความสนใจของนักเรียน สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน แฟ้มสะสมผลงาน  
ความพึงพอใจในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผน
ในการจัดประสบการณ์ การจัดทำโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป 

 
ที่ ระดับชั้น จำนวนคร ู
๑ อนุบาลชั้นปีที่ ๑ ๕ 
๒ อนุบาลชั้นปีที่ ๒ ๕ 

๓ อนุบาลชั้นปีที่ ๓ ๕ 

รวม ๑๕ 
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แผนภูมิแสดงรอ้ยละของจ านวนครูที่มวิีจัยในช้ันเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖4
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนครูที่มีส่ือการเรียนรู้
ปีการศึกษา ๒๕๖4
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การเยี่ยมชั้นเรียนรูปแบบออนไลน์ตามโครงการนิเทศ

การสังเกตการสอนรูปแบบออนไลน์

การนิเทศคลิปการสอน On Demand



 

 ๘๘ 

 
 
๒. หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
  ๑. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ๒. หลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
  ๓. หน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายปี 
 ๔. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
  ๕. แผนปฏิบัติการประจำปี 
 ๖. รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
 ๗. การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) ตามความสนใจของเด็ก 
 ๘. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 ๙. สื่อการสอนและการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๑๐. เครื ่องมือประเมินพัฒนาการเด็ก ได้แก่ สมุดรายงานประจำตัวเด็ก (อบ.๐๑) สมุดบันทึก
พัฒนาการเด็ก (อบ.๐๒) แบบบันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย (อบ.๐๓) แบบบันทึกคำพูด แบบบันทึกพฤติกรรม 
แฟ้มสะสมผลงาน 
 
๓. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 จุดเด่น ครูปฐมวัยจัดประสบการณ์รูปแบบ PYT Team Teaching ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครูจัดประสบการณ์แบบร่วมมือในทุกขั ้นตอน ตั ้งแต่  
การวางแผนและการออกแบบกิจกรรม การสร้างสื่อที่ใช้ประกอบคลิปการสอน การอัดคลิปการสอน และ 
ตัดต่อคลิปการสอนด้วยตนเอง จนเผยแพร่ผ่านช่องทางการเรียนรู้ โดยการผลิตคลิปการสอนคณะครูจะร่วมมือ
จัดประสบการณ์เป็นทีม สร้างบรรยากาศที ่ช ่วยกระตุ ้นเด็กให้เก ิดการเร ียนรู ้ เด ็กปฏิบัต ิก ิจกรรม  
ที่หลากหลาย เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านอย่างองค์รวม เด็กมี
พัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และหลักสูตร
สถานศึกษา ระดับปฐมวัย เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เรียนรู้จากการเล่น ลงมือกระทำ ปฏิบัติกิจกรรม  
ด้วยตนเองอย่างมีจุดมุ่งหมาย และมีความสุขในการเรียนรู้ ด้วยการจัดประสบการณ์รูปแบบออนไลน์กิจกรรม
หลัก 6 กิจกรรม ผสมผสานแนวคิดและนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย ทั้งการเรียนการสอนแบบโครงการ 
(Project Approach) ตามความสนใจของเด็ก การสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language) โครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย หลักสูตรต้านทุจริต หลักสูตรวิทยาการคำนวณ ระดับปฐมวัย แนวคิด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาในทุกมิติผ่านการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม
เสริมหลักสูตรตามแผนปฏิบัติการประจำปี คลิปการสอนมีความทันสมัย บูรณาการทักษะต่าง ๆ เนื้อหา
เหมาะสมและสอดคล้องกับการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัยและตรงความต้องการ ครูสามารถประเมินพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองในรูปแบบ
ออนไลน์ได้อย่างเป็นระบบ และนำผลที ่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมไปใช้เพื ่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
เต็มศักยภาพตามบริบทของห้องเรียนตนเอง 
 
 
 



 

 ๘๙ 

 
 
 จุดควรพัฒนา ส่งเสริมให้ครูปฐมวัยเข้ารับการอบรมเพื ่อพัฒนาศักยภาพการจัดประสบการณ์ 
นำนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยใหม่ๆ มาบูรณาการ นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์หรือ
กิจกรรมให้กับเด็ก เพื่อให้ครูสามารถจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
โดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น 
เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพเด็ก 
๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  ๑. มีแผนการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนพญาไท ให้มี
ความทันสมัย สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย บริบทของโรงเรียน และตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษา 
  ๒. มีแนวทางในการพัฒนาครู ให้ครูมีความรู้และทักษะในการใช้นวัตกรรมจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก 
 

๕. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ครูตระหนักในหน้าที ่และมีความรับผิดชอบในการทำงานให้ถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ วินัย 

จรรยาบรรณทางวิชาชีพของหน่วยงาน  ออกแบบแผนการจัดประสบการณ์ที่เสริมสร้างคุณภาพผู ้เรียน 
ในการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรมตามนโยบายของหน่วยงาน เตรียมความพร้อมให้เด็ก 
มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ปฏิบัติต่อเด็กทุกคนด้วยความเสมอภาค เปิดโอกาสให้เด็กมีเสรีภาพทางความคิด 
การแสดงออก เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างของนักเรียน ครูนำข้อมูลข่าวสาร ผลงานที่ประสบผลสำเร็จ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ผู ้ปกครอง ชุมชนและบุคคลทั่ วไปได้ร ับทราบผ่าน จดหมายข่าว เว็บไซต์  
Facebook ของโรงเรียน 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ   : ยอดเยี่ยม  
 

ประเด็นการพจิารณา ระดับคุณภาพ 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา  
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิคำนวณ ยอดเย่ียม 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมวีิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ยอดเย่ียม 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเย่ียม 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยอดเย่ียม 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา ดีเลิศ 
6. มีความรู ้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ ยอดเย่ียม 
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย 4 ประเด็นพิจารณา  
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ยอดเย่ียม 
2. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเย่ียม 
3. การยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย ยอดเย่ียม 
4. สุขภาวะทางกาย และจิตสังคม ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่  1  ยอดเย่ียม 
 
 

๑. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
     ๑. กระบวนการพัฒนา  
      โรงเรียนพญาไท มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย
เป็นไปตามศักยภาพของผู ้เร ียน โดยมุ ่งเน้นการพัฒนาผู ้เร ียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน                     
ได้แก่ “โรงเรียนพญาไทเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ และมุ่งสู่ความเป็น
มาตรฐานสากล มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในบริบทของสังคมไทยบนพื้นฐาน                
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาที่ออกแบบสอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาแกนกลางขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ และ แก้ไขปรับปรุง ๒๕๖๐  โดยครูจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม
มาตรฐานและตัวชี ้ว ัดของหลักสูตร  มีก ิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย เพื ่อส่งเสริมให้ผ ู ้ เร ียน                             
มีความสามารถและมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ส่งผลให้คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม  ตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 
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๑.๑  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
โรงเรียนพญาไทมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ

การคิดคำนวณ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  โดยจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆต้องเปลี่ยนแปลงไป เช่น การจัดการเรียนการสอน
ก ิจกรรมการเร ียนร ู ้ต ่างๆในร ูปแบบ Online, On Demand, On hand และ Onsite โดยใช ้ร ูปแบบ        
Active Learning ที่สอดรับกับทักษะของคนศตวรรษที่ 21 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดองค์ความรู้ภายในตนเอง การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) การใช้วิธีการเรียนการสอนแบบกระบวนการแก้ปัญหา (Problem-Based Learning) 
การจัด    การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Based Learning) มีการอภิปรายกลุ่ม การตั้งคำถามเพื่อหา
เหต ุผล การศ ึกษาค ้นคว ้าและสร ้างองค ์ความร ู ้  (Research & Knowledge Formation) ในรายว ิชา 
Independent Study การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู ้เรียนผ่านการจัดกิจกรรมในโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มี
ปัญหาทางเรียนรู้ เช่น กิจกรรม English Clinic การสอนเสริมให้กับนักเรียนในรูปแบบออนไลน์ โดยผ่าน
โปรแกรม Zoom สำหรับนักเรียนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษในด้านการอ่านภาษาอังกฤษเป็น
รายบุคคล  และสอนเสริมแก่นักเรียนที่มีศักยภาพการเรียนรู้สูง มีการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง  ๆ ใน
รูปแบบออนไลน์ที่ส่งเสริมในด้านของภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
การสร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน อันเป็นทักษะการสื่อสารทักษะ 
ผ่านกิจกรรมรักการอ่าน และ    การฝึกอ่านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อ่านคำศัพท์ อ่านเรื่องจากสื่อประเภท
ต่างๆ ทั้งนิทานที่มีภาพประกอบ เรื่องสั้นต่าง ๆ ข่าว บทความ และหนังสือที่มีระดับของความง่าย ยาก เพิ่มขึ้น
ไปเป็นลำดับ ฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ แต่งประโยค แต่งเรื่องสั้นตามจินตนาการ นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ที่เน้นการสื่อสารการใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ การให้ข้อมูลตนเองในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้ง
ในห้องเรียน นอกห้องเรียน หรือสถานการณ์ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันจัดกิจกรรมตา่งๆ ในเวลาที่ผู้เรียนเรียน
ออนไลน์ที่บ้านและเมื่อนักเรียนได้มาเรียนที่โรงเรียน กิจกรรมภาษาไทยน่ารู้  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ต่างๆ 
ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์การอ่าน กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย กิจกรรมวันคณติศาสตร์ 
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  กิจกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันงานต่างที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเช่นการ
สอบแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตรข์อง สสวท. การประกวดการบรรยาย
ธรรม รวมทั้งมีการจัดการเรียนการสอนในโครงการ MEP มีการเพิ่มจำนวนชั่วโมงในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ ของครูไทยให้มีจำนวนเพิ ่มขึ ้น และมีการร่วมวางแผนการสอนร่วมกันระหว่างครูไทยกับ                            
ครูชาวต่างชาติ เช่น การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการจัดทำสื่อการเรียนรู้ เป็นต้น                    
มีการปรับตารางการจัดการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับการเรียนสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการเพิ่มชั่วโมงทบทวนบทเรียน เพิ่มชั่วโมงที่พบกับครูประจำชั้นในรูปแบบออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Zoom, Google Classroom, Line  จำนวน 1 คาบ จัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการ
ข้ามกลุ่มสาะการเรียนรู้เพื่อให้การเรียนอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่นานเกินไปสำหรับนักเรียนในทุกระดับชั้น  
ทำกิจกรรมรักการอ่าน ในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยผ่านระบบออนไลน์ให้ครู
ประจำชั้นและครูประจำรายวิชารวมถึงผู้ปกครองเป็นผู้ดูแล ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในด้านการอ่าน 
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การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ร่วมกัน ส่วนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 จะมี
การสอนเสริมศักยภาพในรายวิชาที่มีการสอบ NT ใน 2 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์และภาษาไทย และการ
สอบ O-NET ใน 4 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาให้ดีขึ้น 

ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สร้างความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ผ่านการจัดการเรียนรู้                        
ในรูปแบบออนไลน์ Online, On Demand, On hand และ Onsite ซึ่งผู้เรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ มือถือ
หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ผู้เรียนมีความพร้อมในการสืบค้นหาข้อมูลในการเรียนในสถานการณ์ในปัจจุบันซ่ึงส่วนใหญ่
มีความพร้อมทั้งในด้านอุปกรณ์และความไวของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งเมื่อผู้เรียนมาเรียน Onsite ที่
โรงเรียน โรงเรียนได้ดำเนินการติดตั้งจอโทรทัศน์แบบ LED และติดตั้ง visualizer ในห้องเรียนห้องปฏิบตัิการ
ต่างๆ ทั้งห้องเรียนหลักสูตร MEP และห้องเรียนปกติทุกระดับชั้น มีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่สนับสนุนเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างยั่งยืน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์  ห้องการงานอาชีพ ห้องเรียนอาเซียนศึกษา  ห้องสมุด  ห้องจริยะศึกษา  ห้องภาษาไทย 
ห้องเรียน Learn รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เขียนโปรแกรม Scratch  การเขียนโปรแกรมผ่าน 
kidbright IDE เพื ่อสร้างชุดคำสั ่ง ให้ทำงานบนบอร์ด kidbright ด้วย ชุดคำสั ่งแบบ block-structured 
programming สร้างทักษะด้านการคิดเชิงคำนวณรูปแบบ Block Coding โปรแกรมนำเสนอ Code.org 
นำเสนอรายงานเอกสารโดยใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ นำเสนอแบบบรรยายโดยใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ เช่น 
word processing software, spreadsheet software, presentation software, graphic and 
multimedia software ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นคว้าหาความรู้ และใช้เทคโนโลยี     
ในการนำเสนอผลงานได้อย่างคล่องแคล่ว จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นให้ผู้เรียน                  
เกิดองค์ความรู้ภายในตนเอง ให้คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเป็น นำไปสู่การสร้างสิ่งใหม่  ๆ ตามแนวคิด                
ของตนเอง มีครูผู ้สอนเป็นผู ้กำกับดูแล โดยในการเรียนการสอนนั้นจะเน้นผ่านรายวิชาวิทยาศาสตร์                       
วิชาวิทยาการคำนวณ และวิชาสะเต็มศึกษา เป็นหลัก โดยจะเริ่มปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักการคิดตามลำดบัข้ันตอน 
และให้คิดเป็นระบบ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และในส่วนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จะปลูกฝัง
ให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาเป็น และนำไปสู่การออกแบบ และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับวัย เพื่อให้ผู้เรียนได้มี
เจตคติและเป็นผู้มีความคิดที่เป็นระบบและขั้นตอนนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น    
ในอนาคต นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานตามความสนใจ โดยนำองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาใช้ใน        
การสร้างชิ ้นงานอย่างน้อย 1 ชิ ้น/ภาคเรียน สามารถกำหนด ออกแบบ สร้างนวัตกรรมที ่ตนเองสนใจ 
นวัตกรรมใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ สร้างสรรค์  

กระบวนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่มีระดับการพัฒนาก้าวหน้า                  
ขึ ้นเป็นลำดับ รวมไปถึงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National 
Educational Test) ที่มีผลเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกรายวิชา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ และมีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกด้าน                 
ทั้งความสามารถด้านคณิตศาสตร์และความสามารถด้านภาษาไทย นอกจากการส่งเสริมในด้านวิชาการแล้ว 
โรงเรียนพญาไทได้มีการพัฒนาทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ผ่านการจัดกิจกรรม ในช่วงโฮมรูม 
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุม และมีการสนับสนุนความพร้อมในการศึกษาตอ่ในระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดยการจัดหาข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนได้รับทราบ และจัดกิจกรรมแนะแนว  
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การศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นประจำทุกปีการศึกษาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์โดยในปีการศึกษา
2564 นี้ใช้รูปแบบออนไลน์ในการจัดกิจกรรมแนะแนว 
 1.2  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

โรงเรียนพญาไทได้มีการดำเนินการเพื ่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู ้เรียน อันเป็น                   
การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่สำคัญให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนว่า “การเป็นผู้รู้จักคิด              
มีจิตสาธารณะ” และตามคุณธรรมเป้าหมายโรงเรียน “ระเบียบวินัยดี มีความรับผิดชอบ รอบคอบจิตอาสา 
นำพาความซื่อสัตย์ ปฏิบัติความพอเพียง” โดยการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรม
เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี รู้จักรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข 
เข ้าใจผ ู ้อ ื ่น ไม ่ม ีความขัดแย ้งก ับผ ู ้อ ื ่น ผ ่านโครงการโรงเร ียนคุ ณธรรม (Moral School Project)           
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (Buddhist Oriented School) ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรม
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา ถวายเทียนจำนำพรรษา การดำเนินงานเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้และมีวิธีการป้องกันตนเอง
จากการล่อลวง ข่มเหง รังแก จากผู้อื่นและบุคคลรอบข้าง กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมคุณธรรม
และความเป็นไทย กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีการประกวดแข่งขันและกิจกรรมในวันสุนทรภู่ 
งานวันภาษาไทย กิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     
โดยได้จัดกิจกรรม ดังนี้ การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ คณิตคิดเร็ว การแก้โจทย์ปัญหา และ
ปริศนาตัวเลข กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม กิจกรรมสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสัปดาห์
วันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดำเนินโครงการเสริมสุขภาพเด็กพญาไท               
ดูดี 4.0 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดโครงการศิลปินโรงเรียน กิจกรรม
ทัศนศิลป์นอกโรงเรียน การประกวดงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ กิจกรรมทัศนศิลป์ในโรงเรียน         
การประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ“รักแม่ที่สุดในโลก” ประจำปีการศึกษา 2564  กลุ่มสาระการเรียนรู้   
การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีโครงการปลูกผักปลอดสารพิษตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ในที่สาธารณะ โดยกิจกรรมต่างๆที่กล่าวมาดำเนินการให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมแบบออนไลน์และร่วมทำกิจกรรมผ่านออนไลน์ ส่งผลงานการประกวดและแข่งขันต่างๆของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆแบบออนไลน์ 

โรงเรียนพญาไทจัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย กิจกรรมวันสำคัญ ได้แก่ พิธีถวายพระชัยมงคล เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมสอนเสริมศักยภาพ
การสอบข้ันพื้นฐานระดับชาติ (National Test) โครงการศิลปินโรงเรียน  กิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติมรรยาท
ชาวพุทธ โดยบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ได้แก่ งานสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ วาดภาพ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาดนตรี และนาฏศิลป์  ให้ผู้เรียนรู้และ 
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เข้าใจเอกลักษณ์ของดนตรีพื้นบ้านในแต่ละภาค ให้เกิดความชื่นชอบ เห็นความสำคัญและประโยชน์ของดนตรี
ต่อการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ ผู ้เรียนเข้าร่วมและส่งผลงานต่างๆผ่านออนไลน์
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
๒. ผลการดำเนินงาน 

ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่อง                  
ตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี สามารถคิดคำนวณได้ เป็นไปตามเกณฑ์      
ของระดับชั้นผู้เรียน ผู้เรียนมีความสามารถตามสมรรถนะของผู้เรียน ๕ ด้านอย่างเหมาะสม รู้จัก สืบค้นข้อมูล
หรือแสวงหาความรู ้จากสื ่อ เทคโนโลยีได้ ด ้วยตนเอง และนำผลที ่เรี ยนรู ้มาสร้างนวัตกรรมของตน                         
มีผลการประเมินคุณภาพผู ้เรียน (NT) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ ๓ มีพัฒนาการที ่ดีขึ ้น และผลการทดสอบ               
ทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ ๖ มีพัฒนาการที ่ดีส่งผลให้คุณภาพ                     
ของ ผู้เรียนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน  มีความรู้ทักษะพื้นฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา และ                  
นำความรู้ที่ได้รับเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียน     
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีนิสัย เจตคติที่ดี ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ  มีสุขภาวะทางร่างกายแข็งแรงมี
ความภูมิใจในตนเอง รักความเป็นไทย ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล มีจิตสาธารณะ และก้าวสู่                 
สังคมโลกได้   ทั้งนี้ มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีผลการประเมินดังนี้ 

ตารางที่ 1  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณา
ที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564  

มาตรฐานที่ ๑ ประเด็นพจิารณาที่ ๑.๑ ด้านผลสมัฤทธิ์
ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 
๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสือ่สาร 
และการคิดคำนวณ 

๘๐ 94.38 สูงกว่าเป้าหมาย 

      ๑.๑  ผู้เรียนมีความสามารถในการอา่น 
             ๑.๑.๑  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน
ภาษาไทย  โดยผา่นการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์  
อยู่ในระดับดี – ดีเยี่ยม ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
ในแต่ละระดับชั้น โดยทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้รว่มกัน
ประเมิน 
             ๑.๑.๒  ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน
ภาษาไทย ประเมินการอา่นตามนโยบาย สพฐ. 
(ใช้ผลการประเมิน ของ ภาคเรียนที่ ๒) อยูใ่นระดับ
คุณภาพ ดี – ดีมาก     

๘๐ 
๘๐ 

 
 
 
 

๘๐ 

97.14 
99.23 

 
 
 
 

95.05 

สูงกว่าเป้าหมาย 

       ๑.๒  ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น โดยใช้ผลการ
ทดสอบการเขียนภาษาไทยได้ระดับคุณภาพ ดี – ดีมาก   

๘๐ 89.34 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ ๑ ประเด็นพจิารณาที่ ๑.๑ ด้านผลสมัฤทธิ์
ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 
ตามแบบการประเมินการอ่าน การเขียนตามนโยบาย 
สพฐ.  
       ๑.๓  ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแตล่ะ
ระดับชั้น  ได้ระดับคุณภาพ  ด ี– ดีเยี่ยม 

๘๐ 99.07 สูงกว่าเป้าหมาย 

     ๑.๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิคำนวณอยู่ใน
ระดับดี ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น  

๘๐ 91.97 สูงกว่าเป้าหมาย 

๒)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คดิอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ
แก้ปัญหา 

 
๘๐ 

 
94.94 

 
สูงกว่าเป้าหมาย 

     ๒.๑  ผู้เรียนมีความสามารถในการสรุปความคิดจาก
เรื่องที่อ่าน  ฟัง และด ูและสื่อสารโดยการพดู หรอืเขียน
ตามความคิดของตนเองได้ผลการประเมินระดับคุณภาพ 
ดี – ดีเยี่ยม   ตามเกณฑท์ี่สถานศึกษากำหนดในแต่ละ
ระดับชั้น   

๘๐ 95.06 สูงกว่าเป้าหมาย 

     ๒.๒  ผู้เรียนมีความสามารถในการนำเสนอวธิีคิด  วธิี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ได้ผลการ
ประเมินระดับคุณภาพ ด ี– ดีเยี่ยม   ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น   

๘๐ 94.90 สูงกว่าเป้าหมาย 

    ๒.๓  ผู้เรียนมีความสามารถกำหนดเป้าหมาย 
คาดการณ ์ตดัสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ     
ได้ผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี – ดีเยี่ยม  ตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น     

๘๐ 94.90 สูงกว่าเป้าหมาย 

    ๒.๔  ผู้เรียนมีความคดิริเริ่ม  และสร้างสรรคผ์ลงาน
ด้วยความภาคภูมใิจ ได้ผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี – 
ดีเยี่ยม ตามเกณฑท์ี่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น     

๘๐ 94.90 สูงกว่าเป้าหมาย 

๓)  ผู้เรียนมีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม ๘๐ 97.14 สูงกว่าเป้าหมาย 
     ๓.๑  ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้
ทั้งด้วยตวัเองและการทำงานเป็นทีม 

๘๐ 99.38 สูงกว่าเป้าหมาย 

     ๓.๒  ผู้เรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงองค์
ความรู้และประสบการณม์าใช้ในการสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ 
ซึ่งเป็นโครงการ  โครงงาน  ชิ้นงาน  ผลผลิต  ไดผ้ลการ
ประเมินระดับคุณภาพด ี– ดีเยี่ยม ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น        

๘๐ 94.90 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ ๑ ประเด็นพจิารณาที่ ๑.๑ ด้านผลสมัฤทธิ์
ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 
๔)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

๘5 99.19 สูงกว่าเป้าหมาย 

    ๔.๑  ผู้เรียนความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร ในระดับคุณภาพตั้งแต่ ด ี-    
ดีเยี่ยม ตามเกณฑท์ี่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น  

๘5 99.38 สูงกว่าเป้าหมาย 

    ๔.๒  ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานอย่าง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

๘5 99.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

๕)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูร
สถานศึกษา 

๘๐ 81.70 สูงกว่าเป้าหมาย 

    ๕.๑  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้งรายวชิา
พื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ตั้งแต ่ ๓.๐๐- ๔.๐๐ ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น  

๘๐ 89.65 สูงกว่าเป้าหมาย 

   ๕.๒  มีผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป. ๓ และ
ผลสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ป. ๖  ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น 
         ๕.๒.๑ ผู้เรียนชั้น ป.๓ มีผลการทดสอบ NT 
สมรรถนะรวมทั้ง 2 ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพ  ด ี– ดีมาก  
         ๕.๒.๒ ผู้เรียนชั้น ป. ๖ มีผลการทดสอบรวบยอด
เฉลี่ย O-NET สูงกวา่ค่าเฉลี่ยของระดับประเทศ 

๘๐ 
 
 

๘๐ 
 

๘๐ 

73.74 
 
 

72.32 
 

75.16 
 

ตำ่กว่าเป้าหมาย 
 

๖)  ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคตทิีด่ีต่องาน
อาชีพ 

๘5 95.98 สูงกว่าเป้าหมาย 

    ๖.๑  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  มีความรู ้ 
ทักษะพื้นฐาน มีเจตคติทีด่ีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้น
ที่สูงขึ้น 

๘5 91.97 สูงกว่าเป้าหมาย 

    ๖.๒  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  มคีวามพร้อมที่
จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

๘5 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

 สรุปภาพรวมประเด็นพิจารณาที่  ๑.๑    
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

สูงกว่าเป้าหมาย 

  

จากตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลการดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดจำนวน  ๖  ประเด็นพิจารณา คือ 1.ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  2.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา  3.ผู ้เรียนมีความสามารถในการสร้าง
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นวัตกรรม  4.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๖.ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ และ                  
เมื่อพิจารณาผลของการดำเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา  

๑.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  มีผลการประเมินดังนี้  
ตารางที่ 2  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณา 
ที่ 1.2 ด้านคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564  

มาตรฐานที่ ๑ ประเด็นพจิารณาที่ ๑.๒           
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน เป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 
 ๑) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 

๙๐ 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

    ๑.๑  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์10ข้อ
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในระดับ ดี-ดีเยี่ยม  
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  

๙๐ 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

     ๑.๒  ผู้เรียนมีค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ  และ
มีจิตสำนึกทีต่ามเกณฑท์ีส่ถานศึกษากำหนดใน
ระดับ  ดี - ดีเยี่ยม  ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กำหนด 

๙๐ 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

๒)  ผู้เรียนมีความภูมใิจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

๙๐ 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

    ๒.๑  ผู้เรียนมีความภมูิใจในท้องถิ่น  เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ในระดับ “ดี - ดีเยี่ยม” ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด 

๙๐ 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

๓)  ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง                                    
และหลากหลาย 

๙๐ 99.38 สูงกว่าเป้าหมาย 

    ๓.๑  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  บนความแตกต่างระหวา่งบุคคลในด้าน
เพศ  วัย  เชื้อชาต ิ ศาสนา  ภาษา  วัฒนธรรม  
ประเพณี  อยู่ในระดับ“ดี-ดีเยี่ยม” ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด 

90 99.38  
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มาตรฐานที่ ๑ ประเด็นพจิารณาที่ ๑.๒   
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 
๔)  ผู้เรียนมีสขุภาวะทางร่างกาย  และจติสังคม ๙0 93.50 สูงกว่าเป้าหมาย 
    ๔.๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายตามเกณฑท์ี่
สถานศึกษากำหนด  
          ๔.๑.๑  นักเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย  ให้
สะอาด  สมบูรณ์แข็งแรง ในระดับ“ด ี- ดีเยี่ยม” ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
          ๔.๑.๒  นักเรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสุข ในระดับ 
“ดี - ดีเยี่ยม”  

๙0 
 
 

๙0 
 
 

๙0 
 

87.79 
 
 

93.78 
 
 

81.79 

ต่ำกว่าเป้าหมาย 

    ๔.๒  ผู้เรียนมีจติสังคม  และแสดงออกอยา่งเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย  สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข  
เข้าใจผู้อื่น  ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น ในระดับ “ดี - ดี
เย่ียม”  

๙0 99.20 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นพิจารณาที่  ๑.๒   
คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 

 จากตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด ็นพ ิจารณาที ่  1.2 ด ้านค ุณลักษณะที ่พ ึงประสงค ์ของผ ู ้ เร ียน ปีการศ ึกษา 256 4  พบว่า                                 
ผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดทั้ง  4  ประเด็นพิจารณา คือ 1. ผู้เรียน       
มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  2. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย      
3. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  4. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและ                
จิตสังคม เมื่อพิจารณาผลของการดำเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา  
 
ตารางที่  3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียนทั้ง 10 ประเด็นพิจารณาดา้นผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของผู้เรียน และด้านคุณลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา  2564 

มาตรฐานที่ 1 / ประเดน็การพจิารณา ผลการประเมิน 
สรุปผลการ
ประเมิน 

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเย่ียม 
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิคำนวณ สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเย่ียม 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมวีิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเย่ียม 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเย่ียม 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเย่ียม 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา สูงกว่าเป้าหมาย ดีเลิศ 
6. มีความรู ้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเย่ียม 
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มาตรฐานที่ 1 / ประเดน็การพจิารณา ผลการประเมิน 
สรุปผลการ
ประเมิน 

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย 4 ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเย่ียม 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเย่ียม 
2. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเย่ียม 
3. การยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเย่ียม 
4. สุขภาวะทางกาย และจิตสังคม สูงกว่าเป้าหมาย ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  1  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

จากตารางที่  3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนทั้ง 10 ประเด็นพิจารณา
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564  
พบว่า ผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนและด้านคุณลักษณะ                     
ที่พึงประสงค์สูงกว่าเป้าหมายทั้ง 10 ประเด็นพิจารณา ดังนั้นจึงส่งผลให้สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  1                     
ได้ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนผลการดำเนินงาน  มีดังนี้ 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ในภาพรวมคิดเป็น    
ร้อยละ  94.38  จากเป้าหมายร้อยละ  80 ซึ่งได้สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้ หลักฐานเชิงประจักษ์ได้แก่
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียนเชิงสร้างสรรค์ และผ่านเกณฑ์ประเมินตามระดับชั้น 
นักเรียนสามารถเขียนสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์  นำเสนองาน/รายงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินรายวิชาตามที่ครูกำหนด โดยสังเกตแบบประเมินการอ่าน แบบประเมินชิ้นงาน ผลงาน  แบบประเมิน
การนำเสนองาน ชิ้นงาน  ผลงาน ชิ้นงานของนักเรียน  ได้แก่ ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา            
ปีที่  1  บันทึกเขียนตามคำบอก ผลการเรียนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผลรางวัลสนับสนุน 
ได้แก่ 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
การประกวดบรรยายธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายระดับจังหวัดในงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2564  3. รับรางวัล Tablet รุ่น Lenovo 
Tab M7 การนำเสนอคลิปวีดีโอหัวข้อ “พลังเล็ก สร้างอนาคต” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ   4. รับรางวัลชมเชย  
การนำเสนอคลิปวีดีโอหัวข้อ “พลังเล็ก สร้างอนาคต” 5. สอบได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ และ
วิชาคณิตศาสตร์ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับ       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา  ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  94.94  จากเป้าหมายร้อยละ  80  สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียน                 
ตั้งไว้ ผู้เรียนมีความสามารถในการสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูด หรือ                    
เขียนตามความคิดของตนเองได้ผลการประเมินระดับคุณภาพดี – ดีเยี่ยม ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด                  
ในแต่ละระดับชั้นคิดเป็นร้อยละ  95.06 จากเป้าหมายร้อยละ  80  ผู้เรียนมีความสามารถในการนำเสนอ                
วิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ได้ผลการประเมินระดับคุณภาพดี – ดีเยี่ยม  ตามเกณฑ์                       
ที ่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั ้นคิดเป็นร้อยละ  94.90 จากเป้าหมายร้อยละ 80  ผู ้ เร ียน                               
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มีความสามารถกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ได้ผลการประเมินระดับ
คุณภาพดี – ดีเยี่ยม  ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้นคิดเป็นร้อยละ ๙4.90 จากเป้าหมาย
ร้อยละ  80  ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม  และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ได้ผลการประเมินระดับ
คุณภาพดี – ดีเยี่ยม ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้นคิดเป็นร้อยละ  ๙4.90 จากเป้าหมาย
ร้อยละ  80  หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่  แบบสรุปความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  แบบสรุป                  
การประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน  ผลงานนักเรียนได้แก่  การจัดทำชิ้นงานในการเรียนออนไลน์                   
การส่งผลงานเป็นคลิปวีดิโอการทำชิ้นงาน การทำโครงงานในรายวิชาต่างๆ เป็นต้น  ผลรางวัลสนับสนุนได้แก่    
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และทุนการศึกษา 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ประกวดวาดภาพการ์ตูนทาง
วิทยาศาสตร์จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย(รูปแบบออนไลน์)  2. รางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร  
การประกวดวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (รูปแบบออนไลน์)        
3. รับรางวัล Tablet รุ่น Lenovo Tab M7 การนำเสนอคลิปวีดีโอหัวข้อ “พลังเล็ก สร้างอนาคต” เนื่องในวัน
เด็กแห่งชาติ  4. รับรางวัลชมเชย  การนำเสนอคลิปวีดีโอหัวข้อ “พลังเล็ก สร้างอนาคต” 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  97.14  จากค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80  สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้  ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเอง
และการทำงานเป็นทีมคิดเป็นร้อยละ  99.38 จากเป้าหมายร้อยละ  80  ผู ้ เร ียนมีความสามารถ                       
ในการเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ ่งใหม่ๆ ซึ่งเป็นโครงการ  โครงงาน  
ชิ้นงาน  ผลผลิต  ได้ผลการประเมินระดับคุณภาพดี – ดีเยี่ยม ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละ
ระดับชั้นคิดเป็นร้อยละ  94.90 จากเป้าหมายร้อยละ  80  หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ สิ ่งประดิษฐ์  
ผลงาน ชิ้นงานของผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6 โดยการประเมินตามเกณฑ์ของคุณครู                    
ที่สถานศึกษาเป็นผู้กำหนดโดยผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกคนต้องมีสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม
อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้นต่อ 1 ภาคเรียนเป็นต้น ผลรางวัลสนับสนุนได้แก่ 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ
ทุนการศึกษา 2 ,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ประกวดวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ จากสมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย(รูปแบบออนไลน์)  2. รางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร  การประกวดวาดภาพ
การ์ตูนทางวิทยาศาสตร์จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (รูปแบบออนไลน์)  3. รับรางวัล Tablet      
ร ุ ่น Lenovo Tab M7 การนำเสนอคลิปวีดีโอหัวข้อ “พลังเล็ก สร้างอนาคต” เนื ่องในวันเด็กแห่งชาติ               
4. รับรางวัลชมเชย  การนำเสนอคลิปวีดีโอหัวข้อ “พลังเล็ก สร้างอนาคต” 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  
99.19  จากค่าเป้าหมายร้อยละ 85  สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับคุณภาพตั้งแต่ดี – ดีเยี่ยม ตามที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละ
ระดับชั ้น คิดเป็นร้อยละ 99.38 จากค่าเป้าหมายร้อยละ  85  ผู ้เรียนมีความสามารถในการทำงาน                         
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม คิดเป็นร้อยละ  99.00  จากค่าเป้าหมายร้อยละ 85 หลักฐานเชิงประจักษ์ 
ได้แก่  การเข้าเรียน การส่งงาน กานทำงานต่างๆ ในรูปแบบออนไลน ์รวมทั้งความสามารถในการใช้อปุกรณใ์น
การเรียนออนไลน์และการติดต่อสื่อสารกับครูผู้สอนในนการเรียนและการร่วมงานกับเพื่อนักเรียนผ่านระบบ
ออนไลน ์
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 81.70                   
จากค่าเป้าหมายร้อยละ 80  สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้งรายวิชาพื้นฐาน
และรายวิชาเพิ่มเติม ตั้งแต่  3.0๐ - ๔.๐๐ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น คิดเป็นร้อยละ 
89.65 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 80  ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป. ๓ 
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และผลสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ป. ๖  ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น  คิดเป็นร้อยละ  
73.74  โดยผู้เรียนชั้น ป.๓ มีผลการทดสอบ NT สมรรถนะรวมทั้ง 2 ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี – ดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ  72.32  ผู ้เรียนชั ้น ป. ๖ มีผลการทดสอบรวบยอดเฉลี ่ย O-NET สูงกว่าค่าเฉลี ่ยของ
ระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ  75.16  ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  ทั้งนีผ้ลการสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป. ๓ 
และผลสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ป. ๖ มีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละรายวิชาสูงกว่าระดับเขตพื้นที่  ระดับ สพฐ. 
และระดับประเทศ 
 

ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  และรายวิชาเพ่ิมเติม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  -  6  ปีการศึกษา ๒๕64 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวนที่เข้า

สอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวนนักเรียนที่ได้ต้ังแต่
ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่ได้ต้ังแต่
ระดับ3.0 ขึ้นไป จำนวนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
พื้นฐาน                           
1.ภาษาไทย 1295 0 6 29 39 64 121 129 907 1221 94.29 1157 89.34 
2.คณิตศาสตร์ 1295 0 15 21 27 41 76 120 995 1232 95.14 1191 91.97 
3.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1295 0 4 2 66 73 112 150 888 1223 94.44 1150 88.80 
4.สังคมศึกษาฯ 1295 0 2 8 19 35 70 90 1071 1266 97.76 1231 95.06 
5.ประวัติศาสตร์ 1295 0 8 24 46 48 93 75 1001 1217 93.98 1169 90.27 
6.สุขศึกษาฯ 1295 1 6 10 43 54 60 90 1031 1235 95.37 1181 91.20 
7.ศิลปะ 1295 0 4 8 20 37 48 79 1099 1263 97.53 1226 94.67 
8. การงานอาชีพ 1295 0 4 8 16 23 50 68 1126 1267 97.84 1244 96.06 
9.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 1295 0 17 22 35 51 98 110 962 1221 94.29 1170 90.35 
เพิ่มเติม                           
10.คอมพิวเตอร์ 1295 0 22 10 20 36 55 88 1064 1243 95.98 1207 93.20 
11.ภาษาและวัฒนธรรมจีน 1294 0 25 27 34 58 63 91 996 1208 93.35 1150 88.87 
12.คณิตศาสตร์เสริม  293 0 0 0 1 4 11 14 263 292 99.66 288 98.29 
13.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสริม  293 0 1 0 1 1 10 32 248 291 99.32 290 98.98 
14.English for Communication 293 0 0 0 1 0 14 19 259 292 99.66 292 99.66 
15.ภาษาอังกฤษเสริม  511 0 14 14 10 12 28 36 397 473 92.56 461 90.22 
16.Creative Writing  1001 0 13 23 38 34 53 87 753 927 92.61 893 89.21 
17.English Conversation  1001 0 21 21 37 76 105 109 632 922 92.11 846 84.52 
18.ทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
และเขียน 511 0 1 1 6 19 36 40 408 503 98.43 484 94.72 
19.สะเต็มศึกษา 490 0 1 10 16 41 62 53 307 463 94.49 422 86.12 
20.การค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ 490 0 17 46 28 32 35 36 296 399 81.43 367 74.90 
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ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ประจำปีการศึกษา 2564 

 

 
 

 

ด้าน 
 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของระดับเขตพื้นที่ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของ
ระดับประเทศ 

ด้านคณิตศาสตร์ 59.84 48.30 49.44 

ด้านภาษาไทย 62.95 56.08 56.14 

รวมความสามารถท้ัง 2 ด้าน 61.40 52.19 52.80 

89.34
91.97

88.80
95.06

90.27
91.20

94.67
96.06

90.35
93.20

88.87
98.29
98.98
99.66

90.22
89.21

84.52
94.72

86.12
74.90

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษาฯ

ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาฯ

ศิลปะ
การงานอาชีพ

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
คอมพิวเตอร์

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
คณิตศาสตร์เสริม 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสริม 

English for Communication
ภาษาอังกฤษเสริม 

Creative Writing
English Conversation

ทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
สะเต็มศึกษา

การค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์แต่ละรายวิชาในระดับ 3.0 ข้ึนไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564
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แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศของผล
การประเมินคุณภาพผู้เรยีน (NT) ประจำปีการศกึษา 2564  

 

ตารางร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)                  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
ร้อยละจำแนกตามระดบั

คุณภาพ  

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน 

ดีมาก 43.75 45.53 43.75 

ดี 27.67 28.57 28.57 

พอใช ้ 23.21 19.64 25.00 

ปรับปรุง 5.35 6.25 2.67 
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ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน

กราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ประจ าปีการศึกษา 2564

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยร้อยละของระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ยร้อยละของระดับประเทศ
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

 
 

สาระวิชา 
  

คะแนนเฉลี่ยของ
โรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ยระดับ
จังหวัด 

คะแนนเฉลี่ยระดับ
สังกัด สพฐ. 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ  

ภาษาไทย 59.26 54.83 49.54 50.38 

คณิตศาสตร ์ 45.41 41.31 35.85 36.83 
วิทยาศาสตร ์ 42.25 37.08 33.68 34.31 
ภาษาตา่งประเทศ 58.62 53.38 35.46 39.22 
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย เฉลี่ยท้ัง 2 ด้าน

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test :  NT)                  
จ าแนกตามระดับคุณภาพ ปีการศึกษา 2564
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หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน สูงกว่า คะแนนทั้งระดับจังหวัด  ระดับสังกดั สพฐ. และสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 
 
 

ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 - 2564 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
 

สาระวิชา 
  

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ภาษาไทย 63.23 71.04 59.26 
คณิตศาสตร ์ 49.79 42.84 45.41 
วิทยาศาสตร ์ 52.15 54.8 42.25 
ภาษาตา่งประเทศ 56.53 66.13 58.62 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที ่ดีต่องานอาชีพ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 95.98                 
จากค่าเป้าหมายร้อยละ 85  ผลการพัฒนาสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6                 
มีความรู ้ ทักษะพื้นฐาน มีเจตคติที ่ดี พร้อมที ่จะศึกษาต่อในระดับชั ้นที ่ส ูงขึ ้นคิดเป็นร้อยละ 91.97                         
จากค่าเป้าหมายร้อยละ  85  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น                
คิดเป็นร้อยละ 100 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 85  ผลงานเชิงประจักษ์ ได้แก่ สถิติการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่  1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ผู้เรียนชั้น ป.๑-๖ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์                  
ที่สถานศึกษากำหนดในหลักสูตรสถานศึกษาพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น   

 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนผลการดำเนินงาน  มีดังนี้ 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 100                   
จากค่าเป้าหมายร้อยละ 90  สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด โดยผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ                    
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในระดับดี – ดีเยี่ยม ร้อยละ  100  จากค่าเป้าหมายร้อยละ 90  ผู้เรียน     
มีค่านิยมหลัก 12 ประการ และมีจิตสำนึกที ่ด ีตามเกณฑ์ที ่สถานศึกษากำหนด ในร ะดับ ดี - ดีเยี ่ยม                       
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดร้อยละ 100 จากค่าเป้าหมายร้อยละ  90  

 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  100  จากค่า
เป้าหมายร้อยละ  90  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น  เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในระดับ “ดี - ดีเยี่ยม” ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กำหนดคิดเป็นร้อยละ  100  จากค่าเป้าหมายร้อยละ 90  ผลงานเชิงประจักษ์ ได้แก่  แบบประเมิน
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  การเข้าร่วมกิจกรรมประเพณี  วันสำคัญต่างๆ เช่น 
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ

ปีการศึกษา 2562 63.23 49.79 52.15 56.53

ปีการศึกษา 2563 71.04 42.84 54.8 66.13

ปีการศึกษา 2564 59.26 45.41 42.25 58.62
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ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
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โดยผู้เรียนเข้าร่วมและส่งผลงานต่างๆ ผ่านออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ผลรางวัลสนับสนุน ได้แก่  1.รางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดบรรยายธรรม
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายระดับจังหวัดในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศา
วาส กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2564  2. เด็กหญิงชณัญญา  มณีวิลัย ได้รับโล่รางวัลเด็กและเยาวชน 
ระดับประเทศชาติ ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี ประจำปี 2565 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1             
การประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย โครงการอบรมเชิงปฏิบัตการการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
ภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  4. เด็กชายภูวเมศฐ์  ปิยะชาติวงศ์ชัย เข้าร่วมแสดงผลงาน การประกวด
ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นต้น 
 ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  99.38 
จากค่าเป้าหมายร้อยละ  90  สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี อยู่ในระดับดี-ดีเยี่ยม 
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดร้อยละ  99.38  ผลเชิงประจักษ์ ได้แก่ การอยู่ร่วมกันของนักเรียนกับ
ครอบครัวและการอยู่ร่วมกันของนักเรียนกับผู้อื่นโดยไม่มีการทะเลาะวิวาท ไม่มีปัญหาในด้านความประพฤติ 
การเข้าร่วมกับกิจกรรมต่างๆของศาสนาอื่นที่ผู้เรียนไม่ได้นับถือ เป็นต้น 
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  93.50  จากค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 90  สูงกว่าเป้าหมายที ่กำหนด ผู ้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด                      
แบ่งออกเป็น นักเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย  ให้สะอาด  สมบูรณ์แข็งแรง ในระดับ ดี – ดีเยี่ยม ตามเกณฑ์               
ที่สถานศึกษากำหนดคิดเป็นร้อยละ 93.78   จากค่าเป้าหมายร้อยละ  90  นักเรียนมีภาวะโภชนาการ                    
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข ในระดับ ดี – ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ  81.79                       
จากค่าเป้าหมายร้อยละ 90  ผู้เรียนมีจิตสังคม  และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  สามารถอยู่
ร่วมกับคนอื่นอย่างมี ความสุข  เข้าใจผู้อื่น  ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น ในระดับ ดี – ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ  
99.20  จากค่าเป้าหมาย 90 ผลงานเชิงประจักษ์ ได้แก่ แบบประเมินน้ำหนัก ส่วนสูง และภาวะโภชนาการ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  แบบประเมินสุขภาพของนักเรียน   ผลรางวัล
สนับสนุน ได้แก่ 1. เด็กหญิงบัวบูชา  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันออมสินยิมนาสติกและยิมนาสติกแอโรบิก  
สมาคมกีฬายิมนาสติกอิทธิเมธากรณ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 2. เด็กชายกัญภิสานต์  
ซื่อสัตย์ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬายูโดตบเบาะมาตรฐาน (ยูเกมิ) สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ใน  
พระบรมราชูปถัมภ์ 3. เด็กชายพุฒิภัทร  พูลทอง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 THAILAND JUNIOR WARM-
UP ร ุ ่นอายุ 10 ปี รางว ัลรองชนะเลิศ อ ันด ับ 1 รายการมิน ิมาราธอนละอ่อนคัพ ร ุ ่นอายุ 10 ปี                     
4. เด็กหญิงชณัญญา  มณีวิลัย รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2   Modern Ensemble 11 u CSTD THAILAND 
DANCE GRAND PRIX 2021 การแข่งขันศิลปะการเต้น ระดับประเทศ ครั ้งที ่ 8 ชิงถ้วยพระราชทาน     

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี และคัดเลือกตัวแทน

ประเทศไทย เข้าแข่งขันต่อที่เวทีนานาชาติ Asia-Pacific Dance Competition ครั้งที่ 22  "THAILAND'S 
FIRST WORLD-CLASS TECHNICAL DANCE COMPETITION" 5. รับรางวัล Tablet รุ่น Lenovo Tab M7 
การนำเสนอคลิปวีดีโอหัวข้อ “พลังเล็ก สร้างอนาคต” เนื ่องในวันเด็กแห่งชาติ  6. รับรางวัลชมเชย            
การนำเสนอคลิปวีดีโอหัวข้อ “พลังเล็ก สร้างอนาคต” 
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ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  
จำแนกตามระดับคุณภาพ  ปีการศึกษา 2564 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 
จำแนกตามระดับคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6  ตามเกณฑ์มาตรฐาน           
ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2564 
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ความสามารถในการสื่อสาร 86.87 12.20 0.93 0.00
ความสามารถในการคิด 85.56 13.59 0.85 0.00
ความสามารถในการแก้ปัญหา 83.78 15.21 1.00 0.00
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 85.02 14.36 0.62 0.00
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 88.26 11.12 0.62 0.00
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ผลการประเมินภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6  ตามเกณฑ์มาตรฐาน           
ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข  ปีการศกึษา 2564 
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๓. จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนา 
 จุดเด่น 
 

     โรงเรียนพญาไทมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ให้มีมาตรฐานตรงตามหลักสูตร
สถานศึกษา สร้างผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมสมกับเป็นผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ด้วยการวาง
แผนการบริหารที่เป็นระบบ การจัดการเรียนการสอน มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่ปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน กำหนดการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกันเป็นระบบ
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มีบุคลากรที ่เพ ียงพอ และมีความรู ้ความชำนาญตรงกับหน้าที่                   
ที ่ได้รับมอบหมาย มีการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนให้ทันสมัย ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน                      
การจัดการเรียนการสอน โดยในสถานการณ์ที่นักเรียนต้องเรียนออนไลน์มีการนำโปรแกรมและแอพพลิเคชั่น
ต่างๆที่ใช้ในการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนเช่น Zoom, Google Classroom, Google Meet, Line ช่วยใน
การจัดการเรียนการสอน มีการสร้างสื่อการสอน คลิปวีดิโอที่ใช้ในการสอนรูปแบบ On Demand รวมทั้งมี
วัสดุและอุปกรณ์ที่จัดการเรียนการสอนครบครันให้กับครูในการจัดการเรียนและการสอนในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่ส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีเมื่อนักเรียนมาเรียน Onsite เช่น โคกหนองนาโมเดล ห้องปฏิบัตกิาร
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ห้องเรียน Learn ห้องดนตรี นาฏศิลป์ ห้องพยาบาล การงาน ลาน
กีฬา รวมทั้งสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่มีความสะอาด ร่มรื่น ทำให้ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนได้เป็น
อย่างดี 
  การจัดกิจกรรมในโรงเรียนที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่โรงเรียนกำหนด และช่วยปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมีการวางแผนการจัดทำ
โครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียนและมอบหมายให้บุคลากรที่มีความชำนาญ และมีความรับผิดชอบ
ในการจัดกิจกรรมตามที่กำหนดไว้โดยมีฝ่ายบริหารเป็นผู ้กำกับ ติดตามและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด                     
โดยมีการปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมในโครงการต่างๆเป็นรูปแบบออนไลน์ เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กพญาไทดูดี 4.0  
โครงการเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา (Covid - 19) โครงการพญาไทห่างไกลบุหรี่ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
เป็นต้น   
            นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ โรคติดต่อต่างๆ ผ่านทางออนไลน์ เช่น 
Facebook โรงเรียนพญาไท  Facebook กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ไลน์ห้องเรียน เป็นต้น เพื่อให้นักเรียน ครู 
ผู ้ปกครอง บุคลากรในโรงเรียน มีทักษะชีว ิต ในการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคภัยและสารเสพติด                  
นอกจากนี้โรงเรียนพญาไท มีผู้เรียนที่มีความพร้อมในการเรียนรู้ทั้งอุปกรณ์ที่ใช้เรียนออนไลน์ และผู้ปกครองมี
ศักยภาพที่จะช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการทางด้านการเรียน โดยการให้ความร่วมมือกับทางโร งเรียนใน
การทำกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านออนไลน์และดูแลผู้เรียนในการเข้าเรียนออนไลน์ ส่งงาน การบ้านตลอดจนผลงาน 
หรือชิ้นงานต่างๆ กับทางโรงเรียนตลอดทั้งปีการศึกษา 
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จุดที่ควรพัฒนา 
 

 สถานศึกษาควรพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในการเลือกใช้สื่อ                 
แอปพลิเคชันต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยให้เหมาะสมกับการเรียนในปัจจุบัน สามารถนำเทคโนโลยี                 
มาใช้ในการเรียนรู ้ การนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพตามช่วงวัยและสร้างนวัตกรรมได้                 
อย่างน่าสนใจ  ส่งเสริมทักษะการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมเรียนรู้แลกเปลี ่ยน                   
อย่างสมเหตุสมผล ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่จัด
ขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนด้านการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
4.  แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงข้ึน 
 1.  พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เพิ่มขึ้น   
ร ้อยละ 3 จากปีการศ ึกษา 2563 รวมทั ้งยกระด ับผลการทดสอบระด ับชาต ิให ้ม ีระด ับคะแนน                                  
ที่มีความก้าวหน้าขึ้น 
 2.  พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก  แยกแยะ  ใคร่ครวญไตร่ตรอง  พิจารณาอยา่ง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล 
 3.  พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม
เชื่อมโยงความรู้  และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
 4.  พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม  นำนวัตกรรมไปใช้และ                  
มีการเผยแพร่นวัตกรรม 
 5.  พัฒนาให้นักเรียน  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร  การทำงาน  อย่างสร้างสรรค์  และมีคุณธรรม 
 6.  พัฒนาให้นักเรียน  มีการรักษาสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  อารมณ์  และสังคม  แสดงออก                     
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
 
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 การจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามเป้าหมายที่สถานศึกกำหนด
ด้านคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน             
ได้มีเผยแพร่ข้อมูล การประชาสัมพันธ์ และแจ้งข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียนให้ผู ้ปกครองนักเรียน ชุมชน                        
และสังคมได้รับทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของโรงเรียนพญาไท  facebook โรงเรียนพญาไท  
facebook กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ กลุ่มไลน์ของผู้ปกครองนักเรียน ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียนเป็นต้น 
 
 



 

 

๑๑๓ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ระดับคุณภาพ   : ยอดเยี่ยม 
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเย่ียม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเย่ียม 
2.3 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ

ด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม 

ยอดเย่ียม 

2.4 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

ยอดเย่ียม 

2.5 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเย่ียม 

2.6 การวางแผนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ยอดเยี่ยม 
 
1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
    1.1 กระบวนการพฒันา 

โรงเรียนพญาไทมีการบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียน PHYATHAI  MODEL พัฒนา  
3 MODERN สู่โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ด้วยการบริหารที่เป็นระบบ                 
ยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีส่วนร่วม และค่านิยมของโรงเรียน (TEAM) มีวัฒนธรรมองค์กรใน                 
การทำงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้โรงเรียนมีระบบและกลไกในการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ส่งผลให้กระบวนการ
บริหารและการจัดการอยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 

โรงเรียนพญาไทมีกระบวนการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและเป็น
ขั้นตอนโดยมีการจัดอบรมเชิงประปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้แก่คณะครู
และบุคลากรของโรงเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่าง
แท้จริง เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ SWOT กำหนดจุดยืน กำหนดภาพความสำเร็จ มีปัจจัยการบริหารตามหลักการ
บร ิหาร 4M ค ือ M1(Man)  : คน M2(Money)  : เง ิน  M3(Materials)  : ว ัสด ุ  M4(Management)  :                       
การจัดการ มีการประเมินทบทวนและปรับปรุงแก้ไข ส่งผลให้โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ปี 2565 – 2568 ที่กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายอย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา             
ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล และแผนการศึกษาแห่งชาติสามารถปฏิบัติได้จริง 
 โรงเร ียนพญาไทมีการจ ัดโครงสร ้างการบริหารงานโดยใช้โรงเร ียนเป็นฐาน  (School Base 
Management) ออกเป็น 4 กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงาน
บุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป กำกับดูแลองค์กรและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการตามรูปแบบการบริหาร  
PHYATHAI  MODEL พัฒนา 3 MODERN สู่โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) 



 

 

๑๑๔ 

เน้นการบริหารคน(Man) บริหารเงิน(Money) บริหารวัสดุ(Materials) บริหารการจัดการ (Management)                
มีกระบวนการบริหารอย่างเป็นระบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพของนักเรียน มีการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยผ่านการ
ประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ระดับองค์กร (School Quality  Awards : ScQA) และ    
เตรียมความพร้อมก้าวไปสู่การพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) และตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(TQA) ต่อไป มีนวัตกรรมการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลาย เพื่อตอบสนอง
ความต้องการ ของเด็กเป็นรายบุคคล โดยการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีการเทียบวัดมาตรฐาน 
บริหารจัดการสถานศึกษา เทียบวัดมาตรฐานการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รู้รักสามัคคี การเป็นหนึ่งเดียว 
มีใจมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมการนำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินชีวิต ทำให้ได้ผลผลิต (Output)              
ที ่ม ีค ุณภาพ 3 MODERN ได้แก่ Modern Student : นักเร ียนยุคใหม่  Modern Teacher : ครูย ุคใหม่ 
Modern Management : การบริหารจัดการยุค จนไปสู่โรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนพญาไท มีกระบวนการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู ้ ข้อมูล
สารสนเทศ วิจัย ในชั้นเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับผู้เรียนและชุมชน มีกลไกการจัด                   
การเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทุกรายวิชา                  
เน้นการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ และมีจิตสาธารณะเพื่อส่วนนวมและชุมชน โดยดำเนินการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับศักยภาพ ความต้องการของผู้เรียน 
และชุมชน วางแผนการใช้หลักสูตร และกลไกการจัดการเร ียนการสอนเพื ่อพัฒนาคุณภาพผู ้เร ียน                      
อย่างรอบด้าน ดังนี้ 

1. การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ                   
การเรียนรู้ สร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้   คู่คุณธรรม และ  
มีความพอเพียง 

2. การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร MEP การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน เพื่อพัฒนา
ทักษะด้านภาษา และการสื่อสาร 

3. การบูรณาการเพศวิถีศึกษาและหลักสูตรต้านทุจริตในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ      
การเรียนรู้ 

โรงเรียนพญาไท ได้ดำเนินผลการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน โดยสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียน และผู ้ปกครอง นำผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน                      
ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนพญาไท ดำเนินการพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี ่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยจัดทำ
โครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง จัดอบรมประชุม สัมมนาศึกษาดูงานอย่างน้อย
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง จัดสรรงบประมาณเพื่อให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเอง การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อการจัดทำผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมประกวดผลงาน 



 

 

๑๑๕ 

รางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครู ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน จากรายงานการผลปฏิบัติงาน 
และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง และบุคลากรในภาพรวมส่งผลให้ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ นอกจากนี้แล้วโรงเรียนพญาไท มีการจัดทำโครงการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูในการแสดง
ความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่ ตำแหน่งที่สูงขึ้น รับวุฒิ
การศึกษาที่สูงขึ้นและมีการให้กำลังใจในโอกาสต่าง ๆ แก่บุคลากร 

โรงเรียนพญาไท ได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู ้อย่าง                      
มีคุณภาพ ด้วยโครงการพัฒนางานอาคารสถานที่และสิ ่งแวดล้อม  โครงการโรงอาหารพญาไทสะอาด                     
ถูกสุขลักษณะ นักเรียนปลอดภัย โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีอาคารเรียนประกอบ ๔ หลัง มีลานโดมอเนกประสงค์ ห้องประชุม                     
ที่มีความพร้อม และเอื้อต่อการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ บริเวณทั่วไป สะอาด สวยงาม มีสวนหย่อม และ
ที่นั่งเพียงพอกับความต้องการของนักเรียน ให้นักเรียนได้พักผ่อน มีแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ภายในได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน ห้องดนตรีไทย 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องจริยธรรม นอกจากนี้แล้วในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนมีการจัดทำแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ หรือ                  
คลังสื่อออนไลน์ให้นักเรียนสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอดเวลา 

โรงเร ียนพญาไท มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ              
การจัดการเรียนรู้ ด้วยโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต และสัญญาณ Wifi ให้ครอบคลุมพื้นที่ จัดหาซอฟต์แวร์ทางการบริหารกลุ่มงาน และฝ่ายต่าง ๆ 
เช ่น การรายงานข้อมูลทางการเง ิน (e – budget) ระบบการจัดซื ้อจ ัดจ ้างภาครัฐ (e – GP) พัฒนา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที ่เอื ้อต่อการจัดการเรียนการสอน จัดหาเครื ่องคอมพิวเตอร์วัสดุอุปกรณ์                    
โสตทัศนศึกษา สื่อดิจิตอล และซอฟต์แวร์ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมถึงการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด ได้แก่ การรายงานข้อมูลนักเรียนผ่านระบบจัดเก็บ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (Schoolmis) ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารสถานศึกษา ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (SETT) เป็นต้น และระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียน ได้แก่ ระบบ MIS School สำนักงานออนไลน์ Phyathai Cloud Office ระบบSchool Pass 
เป็นต้น 
    1.2  ผลการดำเนินงาน 
 โรงเรียนพญาไทขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
ค่าร้อยละ สรุปผล 

การประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 
2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทศัน์ และพันธกิจ ที่
สถานศึกษากำหนดชดัเจน สอดคล้องกับบริบท ของ
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้จริง 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
ค่าร้อยละ สรุปผล 

การประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 
2.2  มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพการศกึษาที่สง่ผล
ต่อการพัฒนาคณุภาพการศึกษาที่ได้กำหนดค่า
เป้าหมายความสำเร็จไว้ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
เท่ากับ

เป้าหมาย 

2.3 มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
เท่ากับ

เป้าหมาย 

2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
2.6  ม ีการจ ัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

  
จากตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา  

2564 พบว่า ผลกระบวนการบริหารและการจัดการเท่ากับเป้าหมาย ทุกประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณา 
โดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้วอยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม 

 
ร้อยละความพึงพอใจกระบวนการบริหารและการจัดการ ปกีารศึกษา 2564 

 

 
  

ตารางแสดง ร้อยละของความพึงพอใจกระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2564      
โดยสอบถามครู ผู้ปกครองและนักเรียน จำนวน 1,254 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ
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กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป
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กระบวนการบริหารและการจัดการ ตามโครงสร้างการบริหาร 4 กลุ่มบริหาร อยู่ในระดับดีเยี่ยม ทุกกลุ่ม
บริหาร เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มบริหาร พบว่า กลุ่มบริหารงบประมาณ มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับดีเยี่ยม  
ร้อยละ 93.70 กลุ่มบริหารวิชาการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 92.34 กลุ่มบริหารทั่วไป      
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 91.55 และกลุ่มบริหารงานบุคคล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ     
ดีเยี่ยม ร้อยละ 90.27  

โรงเรียนพญาไทมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาอย่างชัดเจน  
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา มีการสำรวจความต้องการของชุมชน  ศึกษานโยบายรัฐบาลและ  
แผนการศึกษาของชาติ เพื่อกำหนดเป้าหมายของสถานศึกษามีการกำหนดตัวชี้วัดของแต่ละมาตรฐาน
การศึกษาอย่างชัดเจนดังปรากฏ ในแผนกลยุทธ์ของรงเรียนพญาไท ขับเคลื่อนความสำเร็จของตัวชี้วัดแต่ละ
ประเด็นผ่านโครงการทั้งหมด 72  โครงการ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการทั้งสิ ้น 66 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 91.67  ซึ่งบรรลุผลความสำเร็จทุกตัวชี้วัด   

ด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนพญาไทบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบ    
การบริหารโรงเรียน PHYATHAI  MODEL พัฒนา 3 MODERN สู่โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล ภายใต้
วงจรคุณภาพ (PDCA) ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  มีการกำหนดกระบวนการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ของโรงเรียนพญาไทที่ดำเนินการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) มาขับเคลื่อน
โรงเรียนสู ่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่าย           
โดยปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพญาไท มีโครงการที่ประสบผลสำเร็จจากความร่วมมือของทุกฝ่ายอย่าง
ชัดเจน ได้แก่ โครงการภารกิจองค์กรหลัก โครงการสังคมหัวแข็ง โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการงาน
อนามัย โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นต้น โดยทุกโครงการมีผลการประเมินเท่ากับค่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้แล้วสถานศึกษา ผู้บริหารและคณะครู ร้อยละ 100 ได้รับรางวัลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
ด้านการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา 
 

 
 

แสดงจำนวนครทูี่เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองจำแนกตามจำนวนชั่วโมงอบรม ปีการศกึษา  2564 
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ต่่ากว่า 100 ชม. 101-200 ชม. 201-300 ชม. มากกว่า 300 ชั่วโมง

จ านวนครูที่เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองจ าแนกตามจ านวนช่ัวโมงอบรม
ปีการศึกษา  2564

ต่่ากว่า 100 ชม. 101-200 ชม. 201-300 ชม. มากกว่า 300 ชั่วโมง



 

 

๑๑๘ 

 
แสดงจำนวนวิทยฐานะของผู้บริหารและข้าราชการครูโรงเรียนพญาไท 

 
 การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและระบบเทคโนโลยีของโรงเรียนพญาไทมีการกำหนด
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยกำหนดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยอีย่าง      
มีคุณภาพและมีความปลอดภัย ทั้งในเรื่องแหล่งเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน  
โดยโรงเรียนได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จด้านสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้โดยพิจารณา                 
จากความพึงพอใจของครูและบุคคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังปรากฏในแผนภาพ 
 

 
แสดงร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มตี่อสภาพแวดล้อม 

ปีการศึกษา  2564 
 จากแผนภูมิแสดงร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที ่ม ีต่อ
สภาพแวดล้อมปีการศึกษา  2564 โดยสอบถามนักเรียน ครู และบุคลากร จำนวน 1,254 คน พบว่า                  
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แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน สภาพแวดล้อมในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้

ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อม
ปีการศึกษา  2564

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน

สภาพแวดล้อมในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้



 

 

๑๑๙ 

มีความพึงพอใจต่อการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (ดีเยี่ยม) คิดเป็นร้อยละ 96.57 
รองลงมา  มีความพึงพอใจสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเรียนรู ้โดยทั ่วไปของโรงเรียน ร้อยละ 92.26 
สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน ร้อยละ 91.47 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 89.55 และความพึง
พอใจต่อห้องปฏิบัติการ ร้อยละ 81.98 
2. หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษา 

ประเด็น หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงาน 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ 

พันธกิจที่สถานศกึษากำหนด
ชัดเจน 

1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
2. แผนปฏิบัติการประจำปี 
3. ภาพถ่าย 
4. รางวัลที่นักเรียนไดร้บัจากหน่วยงานต่างๆ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพ      
ของสถานศึกษา 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
2. โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพดา้นการใช้งบประมาณของ
โรงเรียน 
3. โครงการจัดจา้งบุคลากรสนับสนุนการศึกษา 
4. โครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 
5. โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
6. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
7. โครงการโรงเรียนวิถพีุทธ 
8. โครงการเดก็ดีศรีพญาไท 
9. โครงการโรงอาหารพญาไท สะอาดถูกสุขลักษณะ นักเรียน
ปลอดภัย 
10. โครงการภารกิจองค์กรหลักโรงเรียนพญาไท  
11. โครงการสัมพันธช์ุมชน 
12. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 
13. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
14. โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียน 
15. โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
16. โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์การสอบวดัความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
17. โครงการพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม และส่งเสริม
ชุมชนแห่งการเรียนรู ้
18. โครงการนิเทศภายใน 
19. โครงการโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. 



 

 

๑๒๐ 

ประเด็น หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงาน 
20. โครงการเรียนภาษาอังกฤษกับประเทศเพื่อนบ้านทักษะ
ทางสังคมและการเรียนรูท้างวัฒนธรรม  
21. โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู ้
22. โครงการการสนับสนุน ส่งเสริม การวิจัยในชัน้เรียน 
23. โครงการ Mini English Program 
24. สรุปโครงการ 
25. ผลงานดีเด่นในรอบป ี
    - สถานศึกษา 
    - ผู้บริหาร 
    - คร ู
    - นักเรียน 
26. ภาพถ่าย 

2.3 การวางแผนและดำเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ของผู้เรียนรอบด้าน  
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
ทกุกลุ่มเป้าหมาย และ
ดำเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
2. โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
3. โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา IS 
4. โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
5. โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์การสอบวัดความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียน ระดับชาติ (NT) 
6. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
7. โครงการเดก็พญาไทดูดี 4.0 
8. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
9. โครงการเดก็ดีศรีพญาไท 
10. โครงการพญาไทห่างไกลบุหรี่ ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
11. โครงการกิจกรรมพฒันาผู้เรียน  
12. โครงการโรงเรียนวถิีพุทธ 
13. โครงการพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม และส่งเสริม
ชุมชนแห่งการเรียนรู ้
14. โครงการสนับสนุน ส่งเสริม การวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครู 
15. โครงการ Mini English Program 
16. โครงการนิเทศภายใน 
17. ภาพถ่าย 



 

 

๑๒๑ 

ประเด็น หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงาน 
2.4 การวางแผนและดำเนินงาน

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการนิเทศ
การศกึษา 
2. สถิติการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ของครูและบุคลากร 
3. โครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
โดยผ่านกระบวนการวิจยัในชั้นเรียน 
4. บันทึกการประชุมของกลุ่มสาระการเรียนรูต้่าง  ๆ
5. รายงานผลการอบรม/สัมมนา/การศกึษาดูงาน 
6. ภาพถ่าย 

2.5 การวางแผนและจัดสภาพ 
แวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

1. โครงการพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและส่งเสริม
ชุมชนแห่งการเรียนรู ้
2. โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
3. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4. โครงการปลูกผกัปลอดสารพิษตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ภาพถ่าย 

2.6 การวางแผนจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจดัการ
เรียนรู้ 

1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
2. การบริการจดัการ/ประสานงาน/ดำเนินงาน/นิเทศผ่านระบบ
ออนไลน ์
3. การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
4. โครงการประชาสัมพนัธ์ 
5. ภาพถ่าย 

 
 
3. จุดเด่น  
        โรงเรียนพญาไทมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่กำหนดไว้ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน                
ตามความต้องการของชุมชน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล
และต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสังคม พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลั กสูตร
สถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการให้เป็น
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 โรงเรียนพญาไทมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ     
มีความพร้อมในเรื่องอาคารสถานที่ มีแหล่งเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สวยงาม มีห้องประชุมที่สะดวก                
ต่อการใช้งานมีลานอเนกประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนหรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตร รวมถึงมีการจัดแหล่งเรียนรู้ “โคก หนอง นา” โมเดล และโรงเพาะเห็ดพอเพียง ที่ปลูกฝังภูมิปัญญา
ตามวิถีพอเพียงให้แก่นักเรียนโดยการลงมือปฏิบัติจริง  
 ผู ้บร ิหารและคณะครูได้ร ับการยกย่องเชิดช ูเก ียรติจากการส่งผลงานเข้าร ่วมการประกวด                       
ทั้งในระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัดและระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยคิดเป็นร้อยละ 100 



 

 

๑๒๒ 

แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและการบริหารสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพต่อครูและ
บุคลากรอย่างชัดเจนและเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียนเป็นอย่างดี 
4. จุดควรพัฒนา 

ควรมีการนำข้อมูลจากการประเมินระบบบริหารจัดการคุณภาพตาม PHYATHAI MODEL พัฒนา ๓ 
MODERN มาแก้ไขปรับปรุงหรือจัดทำนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น กระบวนการ
บริหารจัดการของโรงเรียนอยู่ในระดับที่มีมาตรฐานตามที่ตั้งไว้ ดังนั้น โรงเรียนควรกำหนด Benchmark หรือ
จุดที่ใช้อ้างอิงให้สูงขึ้นเพื่อยกระดับการบริหารจัดการคุณภาพของตนเอง เช่น ผ่านการประเมินระบบคุณภาพ
ระดับองค์กร ScQA ก็ควรมุ่งพัฒนาไปให้ถึงเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา                 
ขั้นพื้นฐาน OBECQA ในลำดับต่อไป เป็นต้น 
5.  แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงข้ึน 
 จากการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ ๒ ของโรงเรียนพญาไทพบว่าโรงเรียนมีการบริหารจัดการ                    
อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานต้นกังกัดดังนั้นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืนจึงได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 

1. พัฒนาครูตามโครงการการพัฒนาบุคลากรตามรูปแบบการบริหารการนิเทศภายในแบบ                      
PYT Model เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกรอย่างสร้างสรรค์ในยุค VUCA World โลกที่ผันผวน ให้ต่อเน่ือง    
มากขึ้น 

2.  โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 

6. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 โรงเรียนพญาไท เป็นองค์กรทางการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้เป็นคนเก่ง 
คนดี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 
social responsibility: CSR)  โรงเรียนพญาไทใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา มีการกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายอย่างชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  ความต้องการของชุมชน 
นโยบายของรัฐบาล และแผนการศึกษาแห่งชาติ สามารถปฏิบัติได้จริง ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา   
มีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
รวมทั้งมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์  โดยคำนึงถึงประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ  นำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคนในสังคมอย่างยั่งยืน ส่งผลให้สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ได้รับ
รางวัลทั้งในระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่การศึกษามากมาย 
 



 
 

 
๑๒๓ 

 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
3.1 จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได ้

ยอดเย่ียม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียน ยอดเย่ียม 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเย่ียม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรยีน ยอดเย่ียม 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ยอดเยี่ยม 
 

1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
กระบวนการพัฒนา 
โรงเร ียนพัฒนากระบวนการจ ัดการเร ียนการสอนที ่ เน ้นผ ู ้ เร ียนเป็นสำค ัญ ให้เหมาะสมกับ                 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเข้าสู่การศึกษาในยุค Thailand 4.0 และบริบทของโรงเรียน ซึ่งนอกจากจะมุ่ง
พัฒนานักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 แล้วยังต้องพัฒนาใหน้ักเรียนรักที่จะเรียน มีคุณธรรม และสามารถ
อยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  โรงเรียนจัดทำโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรให้ครูเข้ารับการอบรม
พัฒนาตนเองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน ์ การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน  
การสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์กับหน่วยงานต่างๆ ที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom, 
Google meet , Microsoft team ครูร้อยละ 100 ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตนเองสม่ำเสมอ
ส่งเสริมให้ครูออกแบบการเรียนรู้จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยี ภูมิปัญญา
ท้องถิ ่น และแหล่งเรียนรู ้ทั ้งภายในและภายนอกโรงเรียน ให้ครูสร้างบรรยากาศที ่เอื ้อต่อการเรียนรู้                
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย
สะท้อนความคิดแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติจริง มีการสรุปองค์ความรู ้ นำเสนอผลงาน และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยใช้เครื่องมือ
และวิธ ีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู ้ เพื ่อรายงาน
ความก้าวหน้าของนักเรียนเสนอผู้เกี ่ยวข้องและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู ้ปกครองและผู้เรียนเพื่อนำไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ 
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2. ผลการดำเนินงาน 
โรงเรียนพญาไทขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน                 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประกอบด้วย 5 ประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
ตารางแสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นเรียนเป็นสำคัญ ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประเด็นการพิจารณา 

ค่าร้อยละ  
สรุปผลการประเมิน เป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 
3.1 จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ 

90 93.73 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียน 

90 94.70 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 85 96.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

90 94.67 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

90 94.93 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ตัวชี้วัดท่ี 3.2 ตัวชี้วัดท่ี 3.3 ตัวชี้วัดท่ี 3.4 ตัวชี้วัดท่ี 3.5
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ปีการศึกษา ๒๕๖4
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จากแผนภูมิค่าร้อยละของเป้าหมาย และผลการประเมินมาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียน                
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ  เมื่อพิจารณาภาพรวมของการดำเนินงานแล้ว สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 5 ตัวชี้วัด  

ประเด็นพิจารณา  
 ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยประเมินจากประเด็นพิจาณา                
ตามมาตรฐานการศึกษาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
โรงเรียนพญาไทได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษามีการกำหนดโครงการ

และกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ ซึ่งโครงการและกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ โครงการเพศวิถีศึกษา โครงการ
ต่อต้านยาเสพติด โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม
ทักษะชีวิต โดยได้กำหนดนโยบายให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกรายวิชาวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด
ของหลักสูตรศึกษาข้อมูลผู ้เรียนเป็นรายบุคคลนำมาดำเนินการออกแบบหน่วยการเรียนรู ้ที ่สอดคล้อง                     
กับคำอธิบายรายวิชา  มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ทักษะกระบวนการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญประกอบ    
การใช้สื ่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมในรูปแบบ Active learning                    
อย่างหลากหลายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปรายสะท้อนความคิดแก้ปัญหา                  
ลงมือปฏิบัติจริง มีการสรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพญาไท                     
มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ  On line, On site และ On demand เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นจึงได้มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบผสมผสาน เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ฝึกทักษะกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่างเต็มตามศักยภาพ  

จากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 3 ประเด็น 3.1 อยู่ใน
ระดับ ยอดเย่ียม 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียน 
โรงเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้สื่อการสอนเพราะสื่อคือตัวกลางในการถ่ายทอด

ความรู้ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ทำให้สื่อการสอนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  ครูต้องมีทักษะ
ในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ เพื่อนำมาประกอบการเรียนการสอน ทั้ง ในรูปแบบ On 
site , On line และ On demand โรงเรียนส่งเสริมครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองทั้งแบบ On Site และ 
On line เช่น การอบรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning  
การร่วมพัฒนาเครื่องมือช่วยสอนสำหรับครูในรูปแบบ BLENDED LEARNING MODEL โครงการความร่วมมือ
ในการพัฒนาสื่อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถานีโทรทัศน์ Thai PBS และ                 
การอบรมในรูปแบบออนไลน์ต่าง ๆ  โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการจัด   
การเร ียนการสอนอย่างเหมาะสม ประกอบด้วย ท ีว ีแบบ Smart TV , IPad , คอมพิวเตอร ์โน ้ตบุ๊ก                        
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เครือข่าย Wi Fi ให้ครูนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ พัฒนาระบบ WIFI  
เพื่อให้การเชื่อมต่อเข้าถึงอย่างรวดเร็วทุกห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์พัฒนาห้องสำหรับ               
 



 
 

 
๑๒๖ 

 
คลิปการสอนที่เอื้อต่อการจัดทำสื่อการสอน นวัตกรรมของครู ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสร้างสื่อ นวัตกรรม 
สนับสนุนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี ประกอบการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนจัดทำโครงการและมีกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในรูปแบบ On site , On line  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร   ส่งเสริมให้ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั ่นในการพัฒนาการสอน                  
จัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ        
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง  

จากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 3 ประเด็น 3.2 อยู่ใน
ระดับ ยอดเย่ียม 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 

(COVID-19) ทั้งในรูปแบบ On site , On line และ On demand ได้พัฒนาปรับปรุงห้องเรียนทาสีใหม่               
ให้ดูสบายตา มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้ดีถูกสุขลักษณะ จัดหาโต๊ะเก้าอี้และสิ่งที่มีอยู่ในชั้นเรียน                
ให้เอื ้ออำนวยต่อการเรียนการสอนและกิจกรรมประเภทต่างๆ  ให้ครูผู ้สอนรู ้จักผู ้เรียนเป็นรายบุคคล                
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดห้องเรียนใหส้ะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและตั้งใจเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อม                 
ในชั้นเรียนมีการติดภาพธงชาติไทย  พระมหากษัตริย์ และมีพระพุทธรูปหน้าชั้นเรียน จัดมุมหนังสือให้นักเรียน
ได้อ่านและศึกษาค้นคว้าในเวลาว่างจัดทำป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน แสดงผลงานนักเรียน ป้ายเวรประจำวัน                             
ป้ายคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และข้อตกลงของห้องเรียน เพื่อให้ทุกคนตระหนักและนำไปปฏิบัติสร้าง
วินัยให้กับตนเอง  ให้ครูผู้สอนมีการวางแผนกระบวนการจัดการเรียนรู้  โดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้                  
ในรายวิชาที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมผ่านกระบวนการ Active Learning เลือกใช้เทคนิคการสอน การวัดและ
ประเมินผล ให้เหมาะสมกับผู้เรียน  มีการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอน 
สร้างสิ่งเสริมแรงทางบวกให้กับผู้เรียน ตลอดจนเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้                 
ได้อย่างมีความสุข กล้าคิด กล้าทำ  กล้าแสดงออก ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข             
มีอิสระเสรีภาพ และมีวินัยในการดูแลตนเอง  โรงเรียนมีการนิเทศการเรียนการสอนของครูในรูปแบบออนไลน์
สม่ำเสมอ  เพื่อครูผู้สอนจะได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  

จากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 3 ประเด็น 3.3 อยู่ใน
ระดับ ยอดเย่ียม 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
โรงเรียนมีนโยบายให้ครูผู้สอนทุกคนออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปรายสะท้อนความคิด
แก้ปัญหาลงมือปฏิบัติจริง มีการสรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้                        
มีกระบวนการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการนิเทศการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  ครูจัด     
การเรียนรู้ด้วยการใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ครูมีการตรวจสอบและประเมิน 
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบครบทุกด้านทั้งด้านความรู้  ทักษะและ เจตคติในการเรียนรู้ทุกรายวิชาโดยปรับรูปแบบ
ให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยครูตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพผู้เรียนตามสภาพจริงทั้งในระหว่างเรียนและหลังจบบทเรียนอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือและวิธี           



 
 

 
๑๒๗ 

 

การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ภายใน               
ชั้นเรียน  การตรวจใบงาน  แบบฝึกหัด  ผลงานต่างๆ ของนักเรียน   การทดสอบความรู้ด้วยแบบทดสอบ                 
เพื่อนำผลการประเมินมาวิเคราะห์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ รายงานผลการประเมิน    
ให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้ปกครองทราบอย่างเป็นระบบในสมุดประจำตัวนักเรียน 

จากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที ่ 3 ประเด็น 3.4                 
อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนพญาไทดำเนินการส่งเสริมให้ครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ                  

ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  โดยมีครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน                
เป็นสำคัญ ในรูปแบบ On line และ On site มีการนิเทศกำกับติดตามตรวจสอบจากผู ้บริหาร หัวหน้า                   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าสายชั้น และเพื่อนครูอย่างสม่ำเสมอ โดยครูจะนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาผู้เรียนให้ดียิ ่งขึ ้นโดยจัดทำวิจัยในชั้นเรียน / ซ่อมเสริม  และยังเปิดโอกาสให้ครูแต่ละกลุ่มสาระ                    
การเรียนรู ้และครูในระดับสายชั ้นเดียวกันมีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ซึ ่งกันและกัน ครูเข้ารับการอบรม                      
กับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานในรูปแบบ On line นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง
และหน่วยงานภายนอก ในการนิเทศ กำกับติดตาม ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 

 จากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที ่ 3 ประเด็น 3.5                
อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
ตารางแสดงหลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษา 

ประเด็น หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงาน 
3.1 จัดการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคดิ 1. แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 
 การปฏิบัติจริง  และสามารถนำไป 2. โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ภาษาต่างประเทศ  
 ประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ 3. โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ 
  4. โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์สังคมศึกษา 
  5. โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ศิลปะ (ศิลปินโรงเรียน) 
  6. โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์สุขศึกษาและพลศึกษา 
  7. โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวชิา IS 
  8. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
  9. โครงการโรงเรียนวิถพีุทธ 
  10. โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 
  11. โครงการปลูกผักปลอดสารพิษตามหลักเศรษฐกิจ 
  พอเพียง 
  12. กิจกรรมทักษะชีวติ 
  13. รายงานโครงการ/กจิกรรม 
  14. ภาพถ่ายกิจกรรม 



 
 

 
๑๒๘ 

 

ประเด็น หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงาน 

3.2 ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ 
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

1. แผนปฏิบัติการประจำปี 25642. โครงการสง่เสริม
ศักยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

  3 โครงการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์
  4. โครงการส่งเสริมศิลปะ 
  5. โครงการ English Edutainment One-day Camp 
  6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามแนวทาง 
  สะเต็มศึกษา 
  7. โครงการห้องสมดุมีชวีิต 
  8. โครงการเปิดประตูสู่โลกกว้างทางการศึกษา  
  (ทัศนศึกษา) 
  9. รายงานโครงการ/กิจกรรม 
  10. ภาพถ่ายกิจกรรม 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก 1. แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 

2. โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
3. โครงการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
4. โครงการส่งเสริมศิลปะ 
5. โครงการ English Edutainment One-day Camp 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามแนวทาง 
สะเต็มศึกษา 
7. โครงการห้องสมดุมีชวีิต 
8. โครงการเปิดประตูสู่โลกกว้างทางการศึกษา  
(ทัศนศึกษา) 
9. รายงานโครงการ/กิจกรรม 
10. ภาพถ่ายกิจกรรม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 1. แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 
 อย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา 2. งานวดัและประเมินผล 
 ผู้เรียน 3. โครงการพัฒนาศักยภาพการอา่นออก เขียนได ้ 
  อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
  4. โครงการโรงเรียนวิถพีุทธ 
  5. โครงการห้องเรียนคณิตและวิทย์รูปแบบใหม่ผ่านสื่อ 
  ดิจิทัลเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
  6. โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
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ประเด็น หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงาน 
  8. โครงการแนะแนะศึกษาต่อชั้นมัธยมศกึษาปีที ่1 
  9. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน 
  ห้องเรียนสองภาษา 
  10 โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร ์
  11. โครงการรับนักเรียนปีการศึกษาใหม ่และมอบตัว 

  12. โครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนโดยผ่าน 
  กระบวนการวิจัยในชั้นเรยีน 
  13. โครงการนิเทศการศึกษา 
  14.. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  15. โครงประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประชุม 
  ผู้ปกครองและเครือข่ายฯ 
  16. รายงานโครงการ/กจิกรรม 
  17. ภาพถ่ายกิจกรรม 
3.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล 1. แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 
  2. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3. รายงานการประชุมครู 
  4. รายงานการเข้าอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
  ประจำปีการศกึษา2564  
  5. โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 
  6. กิจกรรมการนิเทศจากหน่วยงานภายนอก 
  7. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศกึษา ประชุม 
  ผู้ปกครอง และเครือข่ายฯ 
  8. ผลการประเมินสถานศึกษา 
  9. กิจกรรมเสริมหลักสตูร หนูน้อยปลอดภัยสร้างวินัย 
  จราจร 
  10. รายงานโครงการ/กจิกรรม 
  11. ภาพถ่ายกิจกรรม 
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3. จุดเด่น 
1. ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอน สนใจใฝ่เรียนรู้เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง

ผ่านระบบออนไลน์จากหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนสม่ำเสมอ 
2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตร ให้ผู้เรียน             

ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการ  Active Learning  มีการบันทึกหลังแผนเป็นปัจจุบันทำให้ทราบปัญหาที่เกิดกับ
ผู้เรียนและได้นำปัญหามาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยทำวิจัยในชั้นเรียน 

 3. ครูมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีจัดทำสื ่อการสอน และมีเทคนิคการสอนทั้ง On site  ,                  
Online ,  On demand ส อนผ ่ า น ร ะบบ  Zoom ,  Google meet ,  Learn  Education ,  Webpage,  
PowerPoint ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                  
มีการวัดและประเมินผลได้เหมาะสมกับผู้เรียน 

4. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมโฮมรูมประชุมนักเรียนและผู้ปกครองผ่าน Zoom , Google meet  
สม่ำเสมอสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนและผู้ปกครองทำให้ เด็กรักครู  ครูรักเด็ก  ส่งผลให้นักเรียนรัก                 
การเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

5. ครูว ัดและประเมินผลด้วยวิธ ีการที ่หลากหลาย  ใช้เคร ื ่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ                        
ที่ได้มาตรฐานสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้                 
ในการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบเหมาะสมกับเป้าหมายของการวัดและประเมินผล เช่น การใช้              
google form 

6. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในรูปแบบ Online และ On site               
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ online ครู นักเรียน 
และผู้ปกครองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและมีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนของครูและการเรียนของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น 

7 . สมาคมครูและผู ้ปกครองโรงเร ียนพญาไทและคณะกรรมการสถานศึกษามีความเข็มแข็ง                      
เข้ามามีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด     
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนกับนักเรียน ส่งเสริมสนับสนุนจัดหาวัสดุ  
อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีให้ครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน   เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน       
ให้ดีขึ้น 

 
4. จุดควรพัฒนา 

1. การโค้ช (Coaching) นิเทศกำกับติดตามตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของครูจากผู้บริหาร 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าสายชั้น และการโค้ชระหว่างเพื่อนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรมีมากขึ้น
เพื่อผู ้รับการนิเทศจะได้ข้อมูลสะท้อนกลับที่เป็นประโยชน์นำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

2. ส่งเสริมครูสร้างสื่อการสอนหรือใช้เทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 
3  โรงเรียนควรมีระบบการจัดการข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้สามารถ

รายงานผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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4. โรงเรียนและครูผู้สอน ควรจัดหานวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี เกมศึกษา นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ้ทั ้งในการเรียนรูปแบบ On line และ On site ที ่มีคุณภาพและให้สอดคล้องกับตัวชี ้ว ัดมากขึ้น                     
เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนและช่วยให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีคุณภาพ รวมไปถึงการให้ครูผู้สอน                  
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที เพื่อให้นักเรียนได้รู้จุดที่ควรพัฒนาปรับปรุงตนเอง  

5. ผู้บริหาร หัวหน้างาน ครูผู้สอน ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันมากยิ่งขึ้น เพื่อปรับปรุง               
และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

 
5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อทำให้มาตรฐานสูงขึ้น  

1. โรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC) ให้ครูผู้สอนที่ใช้นวัตกรรมทาง
การศึกษา  สื ่อเทคโนโลยี  เกมศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ทั ้งในการเรียนรูปแบบ Online และ                   
On site  งานวิจัยในชั ้นเรียนนำองค์ความรู ้บทเรียนที ่ได้รับตลอดทั้งแนวทางพัฒนาหรือการแก้ปัญหา                    
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้ครูผู้สอนนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุด
กับนักเรียน 

2. ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ active learning ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อให้
เกิดทักษะการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิตมากขึ้น   

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตนเองสม่ำเสมอ 
4. นิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 
5. ส่งเสริมครูผู้สอนใช้สื่อและพัฒนาสื่อการสอนให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการและ

ธรรมชาติของผู้เรียน 
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การปฏิบัติที่ดีเลิศของสถานศึกษาหรือนวัตกรรมของสถานศึกษาที่โดดเด่น  (1  ผลงาน)   
1.   สรุปโครงการ โรงเรียนส่งเสริมเพศวิถี และทักษะชีวิต 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในรายวิชาสุขศึกษา
และบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.2 เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิตที่ดี รู้จักการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงการแสดงออกตามวิถีชีวิต
ทางเพศ ภายใต้กรอบของสังคมและวัฒนธรรม 
3.  เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 เกิดทักษะชีวิตที่ดี รู้จักการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงการแสดงออก                 

ตามวิถีชีวิตทางเพศ ภายใต้กรอบของสังคมและวัฒนธรรม 
3.1.2 ครูร้อยละ 100 มีการส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

ในรายวิชาสุขศึกษา และบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3.1.3 มีนักเรียนแกนนำระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 12 คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียน เกิดทักษะชีวิตที่ดี สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง กล้าแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศ 

ภายใต้กรอบของสังคมและวัฒนธรรมมากขึ้น 
3.2.2 ครู มีการส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื ่อนการจัดการเร ียนรู ้ เพศวิถีศ ึกษาและทักษะชีวิต                          

ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
3.2.3 นักเรียนแกนนำระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนเรื่องเพศและทักษะ

ชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
4.  กิจกรรม 

4.1  กิจกรรมแกนนำเพศวิถี   
เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนแกนนำ เพื่อสร้าง

องค์ความรู้ และนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ถ่ายทอดให้กับเพื่อน น้อง ในโรงเรียน แต่เนื่องจากปีการศึกษา 
2564 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา COVID-19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม               
ในบางส่วนได้ จึงมีการปรับกิจกรรมเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในวิชาสุขศึกษา และกิจกรรมบูรณากร                    
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ 

 โดยจัดขึ้นช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565   
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จำนวน  500  คน           

4.2  กิจกรรมประกวดสือ่และนวัตกรรม  
เป็นกิจกรรมที ่มีลักษณะของกิจกรรม คือ  ครูทุกท่าน ทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ได้ส่งคลิปการสอน                  

การบูรณาการเพศวิถี และทักษะชีวิตในวิชาของตนเอง แผนการสอน ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา               
ขั ้นพื ้นฐาน และได้ร ับคัดเลือกให้ร ับโล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่น และได้ร ับการคัดเลือกครูผ ู ้สอนดีเด่น                             
ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  โดยจัดขึ้นช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 - กุมภาพนัธ์ 2565   

มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จำนวน  96  คน 



 

 
๑๓๓ 

4.3  กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่คณะครู  
เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ในบางส่วน เช่นการให้ความรู ้จากหน่วยงานภายนอก และ                    
มีการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้กับครูที ่ยังไม่ได้รับการอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา                
“การสอนเพศวิถีศึกษา” และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต 

  โดยจัดขึ้นช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565   
มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จำนวน 4 คน      

5.  ผลการประเมิน 
 5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะชีวิตที่ดี รู้จักการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงการแสดงออกตามวิถี
ชีวิตทางเพศ ภายใต้กรอบของสังคมและวัฒนธรรม 

5.1.2 ครูร้อยละ 100 ส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต               
ในรายวิชาสุขศึกษา และบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

5.1.3 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ทำให้ไม่สามารถอบรม
นักเรียนแกนนำได้เพราะนักเรียนเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน 

5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1 นักเรียน เกิดทักษะชีวิตที่ดี สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง กล้าแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศ 

ภายใต้กรอบของสังคมและวัฒนธรรมมากขึ้นโดยการจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในรูปแบบออนไลน์ 
5.2.2 ครูส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองโดยจัดการเรียนการสอนบูรณาการในการเรียนออนไลน์และคลิปการสอน On Demand 
6.   สอดคล้องกับ 

6.1   มาตรฐานโรงเรียน          ข้อ 2 
6.2   มาตรฐานภายใน  สพฐ.    ข้อ 2    
6.3   มาตรฐานภายนอก  สมศ.  ข้อ 1 
 

  7.  สรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
7.1  ด้านบริบท  
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพศวิถีศึกษาและ

ทักษะชีวิต เพื ่อกระตุ ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต                       
ให้กว้างขวาง และมีการขยายผลการอบรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต โดยเฉพาะครูสุขศึกษา                     
และพลศึกษา และครูแนะแนวให้ได้รับการอบรมโปรแกรมดังกล่าวให้ครอบคลุมครบทุกโรงเรียน/ทุกคนโรงเรียน
พญาไทเป็นสถานศึกษาที่มีกระบวนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม
และชัดเจน ภายใต้คำขวัญ “เพศวิถีศึกษา วิถีการเรียนรู ้ วิถีใหม่ของโรงเรียนพญาไท” โดยมีการส่งเสริม                       
ให้ผู้บริหาร และครูทุกคนเข้ารับการอบรมเพศวิถีออนไลน์ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการจัดการเรียนการสอน 
ส่งเสริม สนับสนุน ระบบดูแลช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน ให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่าง
ปลอดภัยมากขึ้น 
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7.2  ความพร้อมดา้นปัจจัย 
การดำเนินการได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย ประกอบด้วยผู้บริหาร  ครูผู้สอน   ปกครอง 

นักเรียน และชุมชน   มวีัสดุอุปกรณ ์ สื่อการสอน  และมีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ 
 7.3  กระบวนการบริหารจัดการ 
    ได้ดำเนินกิจกรรมครบถ้วนทุกขั้นตอนอย่างเปน็ระบบ  และเกิดประสิทธผิล 

7.4 ด้านผลลัพธ์  
การดำเนินโครงการประสบผลสำเร็จในระดับหนึ ่ง โดยเฉพาะครูผู ้สอนมีองค์ความรู ้ มีทักษะ                     

และประสบการณ์ด้านเพศวิถีและทักษะชีวิต สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และเชื่อมโยงความรู้ในวิชานั้นๆ                     
โดยการบูรณาการให้กับนักเรียนได้มีทักษะ การป้องกัน การปฏิเสธ การเอาตัวรอดในเรื่องเพศวิถี และการมีทักษะ
ชีวิตมากขึ้นเห็นได้จากการที่ครูสร้างสื่อการสอนที่ให้ความรู้ ส่งเสริมด้านเพศวิถีและทักษะชีวิต ส่งผลให้โรงเรียน
ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น และครูผู้สอนดีเด่น ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต               
เป็นต้น  
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ตัวอย่างครูที่ได้รับรางวลัครูผู้สอนดีเด่นด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
ปีการศึกษา 2564 
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ตัวอย่างครูที่ได้รับรางวลัครูผู้สอนดีเด่นด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
ปีการศึกษา  2564 
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 ระดับการศึกษาปฐมวยั  
 ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ดา้น ปีการศึกษา ๒๕๖4  ชั้นอนบุาลปีที่ 1 – 3  
 

พัฒนาการด้าน 
จำนวนเด็กที่

ประเมิน 

จำนวน/ร้อยละเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
๑. ด้านร่างกาย 434 ๔27 98.39 7 1.61 - - 
๒. ด้านอารมณ-์จิตใจ 434 ๔22 97.24 12 2.76 - - 
๓. ด้านสังคม 434 ๔20 96.77 14 3.23 - - 
๔. ด้านสติปัญญา 434 ๔08 94.01 26 5.99 - - 

 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรูพ้ื้นฐาน  และสาระเพิ่มเติม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  -  6  ปีการศึกษา 2564 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวนที่เข้า

สอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวนนักเรียนที่ได้
ตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่ได้ต้ังแต่
ระดับ3.0 ขึ้นไป จำนวนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

พื้นฐาน                           

1.ภาษาไทย 206 0 0 1 1 5 12 10 177 204 99.03 199 96.60 

2.คณิตศาสตร์ 206 0 0 0 1 5 9 10 181 205 99.51 200 97.09 

3.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 206 0 1 0 15 5 4 15 166 190 92.23 185 89.81 

4.สังคมศึกษาฯ 206 0 0 0 1 5 5 12 183 205 99.51 200 97.09 

5.ประวัติศาสตร์ 206 0 0 0 2 8 8 12 176 204 99.03 196 95.15 

6.สุขศึกษาฯ 206 1 0 1 2 3 3 2 194 202 98.06 199 96.60 

7.ศิลปะ 206 0 0 3 1 3 2 7 190 202 98.06 199 96.60 

8. การงานอาชีพ 206 0 0 0 2 3 9 12 180 204 99.03 201 97.57 

9.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 206 0 0 0 2 2 10 6 186 204 99.03 202 98.06 

เพิ่มเติม                           

10.คอมพิวเตอร์ 206 0 0 0 3 6 8 7 182 203 98.54 197 95.63 

11.ภาษาและวัฒนธรรมจีน 206 0 1 0 1 2 3 6 193 204 99.03 202 98.06 

12.คณิตศาสตร์เสริม  55 0 0 0 0 0 1 1 53 55 100.00 55 100.00 

13.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสริม  55 0 0 0 0 0 0 3 52 55 100.00 55 100.00 

14.English for Communication 55 0 0 0 0 0 3 2 50 55 100.00 55 100.00 

15.ภาษาอังกฤษเสริม  151 0 0 0 3 3 8 5 132 148 98.01 145 96.03 

16.Creative Writing  151 0 0 0 2 3 4 11 131 149 98.68 146 96.69 

17.English Conversation  151 0 0 0 2 10 9 7 123 149 98.68 139 92.05 
18.ทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และ
เขียน 151 0 0 0 1 7 10 9 124 150 99.34 143 94.70 
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0 1 2 2 3 3 4 4 คน ร้อยละ คน ร้อยละ
พ้ืนฐาน
1.ภาษาไทย 235 0 0 5 2 4 7 13 204 228 97.02 224 95.32
2.คณิตศาสตร์ 235 0 0 0 4 3 5 6 217 231 98.30 228 97.02
3.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 235 0 0 0 1 2 3 6 223 234 99.57 232 98.72
4.สังคมศึกษาฯ 235 0 1 0 0 0 1 5 228 234 99.57 234 99.57
5.ประวัติศาสตร์ 235 0 1 0 0 0 2 4 228 234 99.57 234 99.57
6.สุขศึกษาฯ 235 0 0 1 1 2 4 2 225 233 99.15 231 98.30
7.ศิลปะ 235 0 3 1 5 8 8 6 204 226 96.17 218 92.77
8. การงานอาชีพ 235 0 1 0 3 1 5 3 222 231 98.30 230 97.87
9.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 235 0 1 0 0 1 3 3 227 234 99.57 233 99.15
เพ่ิมเติม
10.คอมพิวเตอร์ 235 0 0 0 0 5 5 7 218 235 100.00 230 97.87
11.ภาษาและวัฒนธรรมจีน 235 0 2 3 0 3 3 3 221 230 97.87 227 96.60
12.คณิตศาสตร์เสริม 56 0 0 0 0 0 1 1 54 56 100.00 56 100.00
13.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสริม 56 0 0 0 0 0 0 0 56 56 100.00 56 100.00
14.English for Communication 56 0 0 0 0 0 0 0 56 56 100.00 56 100.00
15.ภาษาอังกฤษเสริม 179 0 1 0 1 1 3 2 171 177 98.88 176 98.32
16.Creative Writing 179 0 1 0 1 1 3 6 167 177 98.88 176 98.32
17.English Conversation 179 0 0 0 0 0 3 4 172 179 100.00 179 100.00
18.ทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน 179 0 0 1 3 5 9 2 159 175 97.77 170 94.97

จ านวนนักเรียนท่ีได้ต้ังแต่
ระดับ 2.5 ข้ึนไป

จ านวนนักเรียนท่ีได้ต้ังแต่
ระดับ3.0 ข้ึนไปจ านวนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้จ านวนท่ีเข้าสอบ

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้

0 1 2 2 3 3 4 4 คน ร้อยละ คน ร้อยละ
พ้ืนฐาน
1.ภาษาไทย 231 0 ๑ 5 ๑๑ 23 28 28 135 214 92.64 191 82.68
2.คณิตศาสตร์ 231 0 ๐ 4 1 ๑๒ 8 25 181 226 97.84 214 92.64
3.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 231 0 3 2 7 19 15 27 158 219 94.81 200 86.58
4.สังคมศึกษาฯ 231 0 ๐ 4 3 7 ๑๐ 12 195 224 96.97 217 93.94
5.ประวัติศาสตร์ 231 0 ๒ 0 1 4 ๙ 13 202 228 98.70 224 96.97
6.สุขศึกษาฯ 231 0 ๐ 0 0 3 ๑๐ 31 187 231 100.00 228 98.70
7.ศิลปะ 231 0 ๑ 1 1 2 1 6 219 228 98.70 226 97.84
8. การงานอาชีพ 231 0 ๐ 0 2 2 3 ๘ 216 229 99.13 227 98.27
9.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 231 0 ๑ 5 10 ๒๔ 28 28 135 215 93.07 191 82.68
เพ่ิมเติม
10.คอมพิวเตอร์ 231 0 ๐ ๑ 5 4 6 17 198 225 97.40 221 95.67
11.ภาษาและวัฒนธรรมจีน 231 0 2 0 1 7 8 23 190 228 98.70 221 95.67
12.คณิตศาสตร์เสริม 50 0 ๐ 0 ๑ 0 0 1 48 49 98.00 49 98.00
13.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสริม 50 0 1 0 0 0 0 8 41 49 98.00 49 98.00
14.English for Communication 50 0 ๐ 0 ๑ 0 0 0 49 49 98.00 49 98.00
15.ภาษาอังกฤษเสริม 181 0 13 14 6 8 17 29 94 148 81.77 140 77.35
16.Creative Writing 181 0 8 9 6 13 18 17 110 158 87.29 145 80.11
17.English Conversation 181 0 0 0 1 8 4 18 150 180 99.45 172 95.03
18.ทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน 181 0 1 0 2 7 17 29 125 178 98.34 171 94.48

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวนนักเรียนท่ีได้ต้ังแต่
ระดับ 2.5 ข้ึนไป

จ านวนนักเรียนท่ีได้ต้ังแต่
ระดับ3.0 ข้ึนไปจ านวนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนท่ีเข้าสอบ
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0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 คน ร้อยละ คน ร้อยละ
พ้ืนฐาน
1.ภาษาไทย 231 0 0 3 6 4 14 38 166 222 96.10 218 94.37
2.คณิตศาสตร์ 231 0 0 3 6 4 14 38 166 222 96.10 218 94.37
3.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 231 0 0 0 25 17 33 34 122 206 89.18 189 81.82
4.สังคมศึกษาฯ 231 0 0 0 2 6 14 26 183 229 99.13 223 96.54
5.ประวัติศาสตร์ 231 0 1 5 11 6 27 15 166 214 92.64 208 90.04
6.สุขศึกษาฯ 231 0 0 2 8 19 16 18 168 221 95.67 202 87.45
7.ศิลปะ 231 0 0 0 1 3 6 13 208 230 99.57 227 98.27
8. การงานอาชีพ 231 0 0 0 1 3 10 14 203 230 99.57 227 98.27
9.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 231 0 0 2 8 6 10 20 185 221 95.67 215 93.07
เพ่ิมเติม
10.คอมพิวเตอร์ 231 0 0 0 1 3 8 16 203 230 99.57 227 98.27
11.ภาษาและวัฒนธรรมจีน 231 0 5 7 11 13 15 16 164 208 90.04 195 84.42
12.คณิตศาสตร์เสริม 36 0 0 0 0 2 4 4 26 36 100.00 34 94.44
13.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสริม 36 0 0 0 0 0 1 11 24 36 100.00 36 100.00
14.English for Communication 36 0 0 0 0 0 0 0 36 36 100.00 36 100.00
15.Creative Writing 195 0 0 1 4 3 9 17 161 190 97.44 187 95.90
16.English Conversation 195 0 3 8 9 25 36 38 76 175 89.74 150 76.92
17.สะเต็มศึกษา 195 0 0 0 2 17 25 18 133 193 98.97 176 90.26
18.การค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ 195 0 0 4 8 12 23 14 134 183 93.85 171 87.69

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนท่ีเข้าสอบ
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวนนักเรียนท่ีได้ต้ังแต่

ระดับ 2.5 ข้ึนไป
จ านวนนักเรียนท่ีได้ต้ังแต่

ระดับ3.0 ข้ึนไปจ านวนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้

0 1 2 2 3 3 4 4 คน ร้อยละ คน ร้อยละ
พ้ืนฐาน
1.ภาษาไทย 199 0 1 3 6 11 20 16 142 189 94.97 178 89.45
2.คณิตศาสตร์ 199 0 1 3 6 11 20 16 142 189 94.97 178 89.45
3.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 199 0 0 0 13 15 33 35 103 186 93.47 171 85.93
4.สังคมศึกษาฯ 199 0 0 2 7 10 26 19 135 190 95.48 180 90.45
5.ประวัติศาสตร์ 199 0 0 5 9 10 29 22 124 185 92.96 175 87.94
6.สุขศึกษาฯ 199 0 6 6 8 9 9 18 143 179 89.95 170 85.43
7.ศิลปะ 199 0 0 2 5 11 18 26 137 192 96.48 181 90.95
8. การงานอาชีพ 199 0 1 3 4 6 9 19 157 191 95.98 185 92.96
9.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 199 0 10 4 6 9 23 26 121 179 89.95 170 85.43
เพ่ิมเติม
10.คอมพิวเตอร์ 199 0 10 4 6 9 23 26 121 179 89.95 170 85.43
11.ภาษาและวัฒนธรรมจีน 198 0 8 6 6 19 19 20 120 178 89.90 159 80.30
12.คณิตศาสตร์เสริม 49 0 0 0 0 0 3 5 41 49 100.00 49 100.00
13.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสริม 49 0 0 0 1 1 7 6 34 48 97.96 47 95.92
14.English for Communication 49 0 0 0 0 0 3 7 39 49 100.00 49 100.00
15.Creative Writing 149 0 3 6 10 4 8 22 96 130 87.25 126 84.56
16.English Conversation 149 0 0 5 14 17 40 24 49 130 87.25 113 75.84
17.สะเต็มศึกษา 149 0 1 2 11 18 21 20 76 135 90.60 117 78.52
18.การค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ 149 0 4 9 8 14 7 17 90 128 85.91 114 76.51

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนท่ีเข้าสอบ
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวนนักเรียนท่ีได้ต้ังแต่

ระดับ 2.5 ข้ึนไป
จ านวนนักเรียนท่ีได้ต้ังแต่

ระดับ3.0 ข้ึนไปจ านวนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้



 

 
๑๔๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  และรายวิชาเพ่ิมเติม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  -  3  ปีการศึกษา ๒๕64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 1 2 2 3 3 4 4 คน ร้อยละ คน ร้อยละ
พ้ืนฐาน
1.ภาษาไทย 193 0 4 12 13 17 40 24 83 164 84.97 147 76.17
2.คณิตศาสตร์ 193 0 14 11 9 6 20 25 108 159 82.38 153 79.27
3.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 193 0 0 0 5 15 24 33 116 188 97.41 173 89.64
4.สังคมศึกษาฯ 193 0 1 2 6 7 14 16 147 184 95.34 177 91.71
5.ประวัติศาสตร์ 193 0 4 14 23 20 18 9 105 152 78.76 132 68.39
6.สุขศึกษาฯ 193 0 0 0 24 18 18 19 114 169 87.56 151 78.24
7.ศิลปะ 193 0 0 1 7 10 13 21 141 185 95.85 175 90.67
8. การงานอาชีพ 193 0 2 5 4 8 14 12 148 182 94.30 174 90.16
9.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 193 0 5 11 9 9 24 27 108 168 87.05 159 82.38
เพ่ิมเติม
10.คอมพิวเตอร์ 193 0 12 5 5 9 5 15 142 171 88.60 162 83.94
11.ภาษาและวัฒนธรรมจีน 193 0 7 11 15 14 15 23 108 160 82.90 146 75.65
12.คณิตศาสตร์เสริม 47 0 0 0 0 2 2 2 41 47 100.00 45 95.74
13.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสริม 47 0 0 0 0 0 2 4 41 47 100.00 47 100.00
14.English for Communication 47 0 0 0 0 0 8 10 29 47 100.00 47 100.00
15.Creative Writing 146 0 1 7 15 10 11 14 88 123 84.25 113 77.40
16.English Conversation 146 0 18 8 11 16 13 18 62 109 74.66 93 63.70
17.สะเต็มศึกษา 146 0 0 8 3 6 16 15 98 135 92.47 129 88.36
18.การค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ 146 0 13 33 12 6 5 5 72 88 60.27 82 56.16

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนท่ีเข้าสอบ
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวนนักเรียนท่ีได้ต้ังแต่

ระดับ 2.5 ข้ึนไป
จ านวนนักเรียนท่ีได้ต้ังแต่

ระดับ3.0 ข้ึนไปจ านวนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 คน ร้อยละ คน ร้อยละ
พ้ืนฐาน
1.ภาษาไทย 672 0 1 11 14 32 47 51 516 646 96.13 614 91.37
2.คณิตศาสตร์ 672 0 0 4 6 20 22 41 579 662 98.51 642 95.54
3.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 672 0 4 2 23 26 22 48 547 643 95.68 617 91.82
4.สังคมศึกษาฯ 672 0 1 4 4 12 16 29 606 663 98.66 651 96.88
5.ประวัติศาสตร์ 672 0 3 0 3 12 19 29 606 666 99.11 654 97.32
6.สุขศึกษาฯ 672 1 0 2 3 8 17 35 606 666 99.11 658 97.92
7.ศิลปะ 672 0 4 5 7 13 11 19 613 656 97.62 643 95.68
8. การงานอาชีพ 672 0 1 0 7 6 17 23 618 664 98.81 658 97.92
9.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 672 0 2 5 12 27 41 37 548 653 97.17 626 93.15
เพ่ิมเติม
10.คอมพิวเตอร์ 672 0 0 1 8 15 19 31 598 663 98.66 648 96.43
11.ภาษาและวัฒนธรรมจีน 672 0 5 3 2 12 14 32 604 662 98.51 650 96.73
12.คณิตศาสตร์เสริม 161 0 0 0 1 0 2 3 155 160 99.38 160 99.38
13.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสริม 161 0 1 0 0 0 0 11 149 160 99.38 160 99.38
14.English for Communication 161 0 0 0 1 0 3 2 155 160 99.38 160 99.38
15.ภาษาอังกฤษเสริม 511 0 14 14 10 12 28 36 397 473 92.56 461 90.22
16.Creative Writing 511 0 9 9 9 17 25 34 408 484 94.72 467 91.39
17.English Conversation 511 0 0 0 3 18 16 29 445 508 99.41 490 95.89
18.ทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน 511 0 1 1 6 19 36 40 408 503 98.43 484 94.72

จ านวนท่ีเข้าสอบ
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 จ านวนนักเรียนท่ีได้ต้ังแต่

ระดับ 2.5 ข้ึนไป
จ านวนนักเรียนท่ีได้ต้ังแต่

ระดับ3.0 ข้ึนไปจ านวนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้



 

 
๑๔๓ 

ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  และรายวิชาเพ่ิมเติม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  -  6  ปีการศึกษา ๒๕64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  และรายวิชาเพ่ิมเติมระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  1  -  6 ปีการศึกษา ๒๕63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 คน ร้อยละ คน ร้อยละ
พ้ืนฐาน
1.ภาษาไทย 623 0 5 18 25 32 74 78 391 575 92.30 543 87.16
2.คณิตศาสตร์ 623 0 15 17 21 21 54 79 416 570 91.49 549 88.12
3.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 623 0 0 0 43 47 90 102 341 580 93.10 533 85.55
4.สังคมศึกษาฯ 623 0 1 4 15 23 54 61 465 603 96.79 580 93.10
5.ประวัติศาสตร์ 623 0 5 24 43 36 74 46 395 551 88.44 515 82.66
6.สุขศึกษาฯ 623 0 6 8 40 46 43 55 425 569 91.33 523 83.95
7.ศิลปะ 623 0 0 3 13 24 37 60 486 607 97.43 583 93.58
8. การงานอาชีพ 623 0 3 8 9 17 33 45 508 603 96.79 586 94.06
9.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 623 0 15 17 23 24 57 73 414 568 91.17 544 87.32
เพ่ิมเติม
10.คอมพิวเตอร์ 623 0 22 9 12 21 36 57 466 580 93.10 559 89.73
11.ภาษาและวัฒนธรรมจีน 622 0 20 24 32 46 49 59 392 546 87.78 500 80.39
12.คณิตศาสตร์เสริม 132 0 0 0 0 4 9 11 108 132 100.00 128 96.97
13.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสริม 132 0 0 0 1 1 10 21 99 131 99.24 130 98.48
14.English for Communication 132 0 0 0 0 0 11 17 104 132 100.00 132 100.00
15.Creative Writing 490 0 4 14 29 17 28 53 345 443 90.41 426 86.94
16.English Conversation 490 0 21 21 34 58 89 80 187 414 84.49 356 72.65
17.สะเต็มศึกษา 490 0 1 10 16 41 62 53 307 463 94.49 422 86.12
18.การค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ 490 0 17 46 28 32 35 36 296 399 81.43 367 74.90

จ านวนนักเรียนท่ีได้ต้ังแต่
ระดับ 2.5 ข้ึนไป

จ านวนนักเรียนท่ีได้ต้ังแต่
ระดับ3.0 ข้ึนไปจ านวนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนท่ีเข้าสอบ

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 คน ร้อยละ คน ร้อยละ
พ้ืนฐาน
1.ภาษาไทย 1295 0 6 29 39 64 121 129 907 1221 94.29 1157 89.34
2.คณิตศาสตร์ 1295 0 15 21 27 41 76 120 995 1232 95.14 1191 91.97
3.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1295 0 4 2 66 73 112 150 888 1223 94.44 1150 88.80
4.สังคมศึกษาฯ 1295 0 2 8 19 35 70 90 1071 1266 97.76 1231 95.06
5.ประวัติศาสตร์ 1295 0 8 24 46 48 93 75 1001 1217 93.98 1169 90.27
6.สุขศึกษาฯ 1295 1 6 10 43 54 60 90 1031 1235 95.37 1181 91.20
7.ศิลปะ 1295 0 4 8 20 37 48 79 1099 1263 97.53 1226 94.67
8. การงานอาชีพ 1295 0 4 8 16 23 50 68 1126 1267 97.84 1244 96.06
9.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 1295 0 17 22 35 51 98 110 962 1221 94.29 1170 90.35
เพ่ิมเติม
10.คอมพิวเตอร์ 1295 0 22 10 20 36 55 88 1064 1243 95.98 1207 93.20
11.ภาษาและวัฒนธรรมจีน 1294 0 25 27 34 58 63 91 996 1208 93.35 1150 88.87
12.คณิตศาสตร์เสริม 293 0 0 0 1 4 11 14 263 292 99.66 288 98.29
13.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสริม 293 0 1 0 1 1 10 32 248 291 99.32 290 98.98
14.English for Communication 293 0 0 0 1 0 14 19 259 292 99.66 292 99.66
15.ภาษาอังกฤษเสริม 511 0 14 14 10 12 28 36 397 473 92.56 461 90.22
16.Creative Writing 1001 0 13 23 38 34 53 87 753 927 92.61 893 89.21
17.English Conversation 1001 0 21 21 37 76 105 109 632 922 92.11 846 84.52
18.ทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน 511 0 1 1 6 19 36 40 408 503 98.43 484 94.72
19.สะเต็มศึกษา 490 0 1 10 16 41 62 53 307 463 94.49 422 86.12
20.การค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ 490 0 17 46 28 32 35 36 296 399 81.43 367 74.90

จ านวนท่ีเข้าสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
จ านวนนักเรียนท่ีได้ต้ังแต่

ระดับ3.0 ข้ึนไปจ านวนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้

จ านวนนักเรียนท่ีได้ต้ังแต่
ระดับ 2.5 ข้ึนไป

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6



 

 
๑๔๔ 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 – 6  โรงเรียนพญาไท  ปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
ปีการศึกษา  2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ ข้อที่  1 รักชาต ิศาสน์ กษัตริย ์   ข้อที่  6 มุ่งมั่นในการทำงาน 
 ข้อที่  2 ซื่อสัตย์สจุรติ     ข้อที่  7 รักความเป็นไทย 
 ข้อที่  3 มวีินัย     ข้อที่  8 มจีิตสาธารณะ 
  ข้อที่  4 ใฝ่เรียนรู้      ข้อที่  9 รักษ์ความสะอาด 
  ข้อที่  5 อยู่อยา่งพอเพียง    ข้อที่  10 มศีักยภาพเป็นพลโลก 

0.00-1.50 1.51-2.50 2.51-3.00 3.01-3.50 3.51-4.00
0 1 7 11 187 205 198

0.00 0.49 3.40 5.34 90.78 99.51 96.12
0 2 4 12 217 233 229

0.00 0.85 1.70 5.11 92.34 99.15 97.45
๐ ๘ 8 36 179 223 215

0.00 3.46 3.46 15.58 77.49 96.54 93.07
0 8 20 26 177 223 203

0.00 3.46 8.66 11.26 76.62 96.54 87.88
1 17 11 26 144 181 170

0.50 8.54 5.53 13.07 72.36 90.95 85.43
1 23 23 30 116 169 146

0.52 11.92 11.92 15.54 60.10 87.56 75.65
1295 2 59 73 141 1020 1234 1161

0.15 4.56 5.64 10.89 78.76 95.29 89.65

231

199

ระดับผลการเรียนเฉล่ีย
จ านวนนักเรียนท่ีได้ต้ังแต่ระดับ2.51ข้ึนไป คน/ร้อยละ จ านวนนักเรียนท่ีได้ต้ังแต่ระดับ3.01ข้ึนไป คน/ร้อยละจ านวน(คน)

231

193

206

235



 

 
๑๔๕ 

 
ผลการประเมินการอา่น คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา  2564 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไมผ่่าน
150 48 8 0

72.82 23.30 3.88 0.00
195 39 1 0

82.98 16.60 0.43 0.00
152 78 1 0

65.80 33.77 0.43 0.00
220 11 0 0

95.24 4.76 0.00 0.00
199 0 0 0

100.00 0.00 0.00 0.00
193 0 0 0

100.00 0.00 0.00 0.00
รวม 1295 1109 176 10 0

ร้อยละ 85.64 13.59 0.77 0.00

199

193

ประถมศึกษาปีท่ี1

ประถมศึกษาปีท่ี2

ประถมศึกษาปีท่ี3

ประถมศึกษาปีท่ี4

ประถมศึกษาปีท่ี5

ประถมศึกษาปีท่ี6

206

235

231

231

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนท้ังหมด
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ (อ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน)

ผ่าน ไมผ่่าน
ประถมศึกษาปีท่ี1 206 206 0
ประถมศึกษาปีท่ี2 235 235 0
ประถมศึกษาปีท่ี3 231 231 0
ประถมศึกษาปีท่ี4 231 231 0
ประถมศึกษาปีท่ี5 199 199 0
ประถมศึกษาปีท่ี6 193 193 0

รวม 1295 1295 0
ร้อยละ 100 0

ระดับชัน้ จ านวนนักเรียนท้ังหมด
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)



 

 
๑๔๖ 

 
ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  ปีการศึกษา  2564  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  ปีการศึกษา  2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ  
โรงเรียนมีจำนวนทั้งหมด(ระดับประถม) 1295 คน 
ผู้เรียนได้ระดับปรับปรุงและพอใช้(1+2) จำนวน  66  คน ร้อยละ 5.10 
ระดับดี ดีมาก ดีเยี่ยม (3+4+5) จำนวน 1229   คน ร้อยละ 94.90 

จ านวน
นักเรียนท้ังหมด ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไมผ่่าน รวมดี-ดีเย่ียม

1125 158 12 0 1283
86.87 12.20 0.93 0.00 99.07
1108 176 11 0 1284
85.56 13.59 0.85 0.00 99.15
1085 197 13 0 1282
83.78 15.21 1.00 0.00 99.00
1101 186 8 0 1287
85.02 14.36 0.62 0.00 99.38
1143 144 8 0 1287
88.26 11.12 0.62 0.00 99.38

เฉล่ียร้อยละ 85.90 13.30 0.80 0.00 99.20

1295

1295

สมรรถนะส าคัญ

1.ความสามารถในการส่ือสาร

2.ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ

1295

4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

1295

1295

รวม
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 1+2 3+4+5

1 2 3 4 5 คน(ร้อยละ) คน(ร้อยละ)

39 25 135 366 730 64 1231
3.01 1.93 10.42 28.26 56.37 4.94 95.06
39 27 132 408 689 66 1229

3.01 2.08 10.19 31.51 53.20 5.10 94.90
39 27 129 374 726 66 1229

3.01 2.08 9.96 28.88 56.06 5.10 94.90
39 27 128 334 767 66 1229

3.01 2.08 9.88 25.79 59.23 5.10 94.90
39 27 130 362 737 66 1229

3.01 2.08 10.04 27.95 56.91 5.10 94.90

2. น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง

3. ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ

4. มีความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

สรุป

1.สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่านและ ฟังและดู และส่ือสารโดยการพูด หรือเขียนตามความคิดของตนเอง

ผลการประเมนิ (คน)

ความสามารถการคิด



 

 
๑๔๗ 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)  
ปีการศึกษา  25๖3  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ 

 

สาระวิชา จำนวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ  

 

จำนวนร้อยละของนักเรยีน 
ที่มีคะแนน 

สูงกว่าขีดจำกัดลา่ง 
ความสามารถดา้นคณิตศาสตร ์ 203 67.99 18.99 67.99 181 = 89.16 
ความสามารถดา้นภาษาไทย 203 63.51 15.06 63.51 170 = 83.74 
รวมความสามารถทั้ง 2 ดา้น 203 65.75 30.50 65.75 184 = ๙0.64 

 
   

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขันพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา  25๖4  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 

สาระวิชา จำนวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อยละ 
จำนวนร้อยละของนักเรยีนที่มี 
คะแนนสูงกว่าขีดจำกดัลา่ง 
(ใช้ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ) 

คณิตศาสตร ์ 153 45.41 16.81 45.41 112 =  73.20 
ภาษาไทย 153 59.26 16.16 59.26 112  = 73.20 
วิทยาศาสตร ์ 153 42.25 14.20 42.25 114  = 74.51 
ภาษาตา่งประเทศ 153 58.62 23.35 58.62 122  = 79.74 

 

 
ประเด็นที่ต้องการให้ สมศ.ประเมินและติดตามตรวจสอบตามนโยบาย 
 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ที่โรงเรียนพญาไท
ต้องการให้สมศ.ประเมินและติดตามตรวจสอบข้อมูลส่วนหนึ่งในรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยและทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษ             
ที่ 21  
 2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล และการปรับ
วิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย 
 3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ต่างๆ และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจทิัล
ในชีวิตประจำวัน ซึ่งครูสามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
กว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ มีการนำสารสนเทศมาพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนา 
 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม
จุดเด่น จุดควรพัฒนา แนวทางในการพัฒนาในอนาคต ความรับผิดชอบต่อสังคม และความต้องการการช่วยเหลือ ดังนี้
ระดับปฐมวัย 

๑. จุดเด่น  
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก เด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านเหมาะสมตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล                
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เคลื่อนไหวคล่องแคล่ว ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ดีมาก รับประทาน
อาหารที ่ม ีประโยชน์ต ่อร ่างกาย เล่นและทำกิจกรรมอย่างปลอดภัย อารมณ์ดี มีความมั ่นใจกล้าแสดงออก  
มีความสุขกับการมาโรงเรียน แสดงออกถึงความสุขขณะปฏิบัติกิกรรมต่างๆ  ทั ้งการเคลื ่อนไหวและงานศิลปะ  
มีระเบียบวินัย เล่นร่วมกับเพื ่อน รับผิดชอบต่อหน้าที ่ของตนเอง รักความเป็นไทย รักธรรมชาติ สนใจเรียนรู้  
สิ่งต่างๆ รอบตัว กระตือรือร้นเข้าร่วมกิจกรรม สนทนาสื่อสารได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เด็กได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ผ่านการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณ 
Unplugged Coding การจัดประสบการณ์ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และกิจกรรมเสริมหลักสูตร                   
อย่างหลากหลาย 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ผู้บริหารและครูร่วมจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
นำไปสู่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สภาพความต้อ งการ               
ของโรงเรียนและชุมชน มีครูที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยปฏิบัติการสอนทุกชั้นเรียน ครูได้เข้ารับ                 
การพัฒนาตนเองตามหน่วยงานต่างๆ มีการจัดปรับเปลี่ยนรูปแบบจัดประสบการณ์ที่ทันสมัย มีสื่อที่พร้อมในการ
สร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ มีเพียงพอและเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก โดยมีผู้ปกครอง ชุมชนและบุคลากร                
ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

 มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ครูปฐมวัยจัดประสบการณ์รูปแบบ PYT Team 
Teaching ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครูจัดประสบการณ์                     
แบบร่วมมือในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนและการออกแบบกิจกรรม การสร้างสื่อที่ใช้ประกอบคลิปการสอน                    
การอัดคลิปการสอน และตัดต่อคลิปการสอนด้วยตนเอง จนเผยแพร่ผ่านช่องทางการเรียนรู้ โดยการผลิตคลิปการสอน
คณะครูจะร่วมมือจัดประสบการณ์เป็นทีม สร้างบรรยากาศที่ช่วยกระตุ้นเด็กให้เกิดการเรียนรู้ เด็กปฏิบัติกิจกรรม                  
ที่หลากหลาย เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านอย่างองค์รวม เด็กมีพัฒนาการ                   
ที่เหมาะสมกับวัย สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
เด็กได้รับประสบการณ์เรียนรู้จากการเล่น ลงมือกระทำ ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองอย่างมีจุดมุ่งหมาย   และมีความสุข             
ในการเรียนรู้ด้วยการจัดประสบการณ์รูปแบบออนไลน์กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม ผสมผสานแนวคิดและนวัตกรรม
การศึกษาปฐมวัย ทั้งการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) ตามความสนใจของเด็ก การสอนภาษา     
แบบธรรมชาติ 
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(Whole Language) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย หลักสูตรต้านทุจริต หลักสูตรวิทยาการคำนวณ 
ระดับปฐมวัย แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาในทุกมิติผ่านการเข้าร่วมโครงการและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนปฏิบัติการประจำปี คลิปการสอนมีความทันสมัย บูรณาการทักษะต่าง ๆ เนื้อหา
เหมาะสมและสอดคล้องกับการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัยและตรงความต้องการ ครูสามารถประเมินพัฒนาการเด็ก                   
ตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองในรูปแบบออนไลน์ได้อย่าง
เป็นระบบ และนำผลที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมไปใช้เพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็มเต็มศักยภาพตามบริบทของห้องเรียน
ตนเอง 
๒. จุดควรพัฒนา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เด็กเรียนรู้ที่บ้านไม่ได้มาเรียน               
ที่โรงเรียน ส่งผลให้เด็กไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในชั้นเรียน เช่น การพูดคุย การเล่นร่วมกัน การทำงานแบบ
ร ่วมม ือ รวมทั ้งการฝ ึกว ิน ัย ปฏิบ ัต ิตามหน้าท ี ่ด ้วยตนเอง การปฏิบ ัต ิตนตามกฎ กต ิกา การอย ู ่ร ่วมกัน  
ในห้องเรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ พัฒนาระบบบริหารจัดการหรือนวัตกรรมที่สนับสนุน              
การทำงานของครู ส่งเสริมระบบบริหารจัดการด้วยรูปแบบการนิเทศภายใน PYT Coaching Model คณะผู้บริหารและ
ครูร่วมกันพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้ครูสามารถจัดกจกรรมการเรียนการสอนตามเป้าหมายได้ อย่าง               
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้ครูปฐมวัยเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการจัดประสบการณ์นำนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยใหม่ๆ มาบูรณาการ นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์หรือกิจกรรมให้กับเด็ก เพื่อให้ครูสามารถจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล                    
เต็มศักยภาพโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้    
มากขึ้น เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพเด็ก 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ๓.๑ โรงเรียนวางแผนดำเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยจัดทำโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมทั้งประสาน
ความร่วมมือระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ จัดประสบการณ์และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสังคม 
การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนผ่านการเล่นและการทำงานในรูปแบบที่หลากหลาย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญอย่างต่อเน่ือง และพัฒนาโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมตามบริบทมากยิ่งขึ้น 
 ๓.๒ สนับสนุนให้ครูผู้สอนทุกคนพัฒนาศักยภาพ ประเมินตนเอง ปรับปรุง และพัฒนางาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร ่วมกันตามรูปแบบการนิเทศภายใน PYT Coaching Model เพื ่อพัฒนาการจัดประสบการณ์และการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อให้เด็กมีความพร้อมมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านเต็มศักยภาพ 

๓.๓ มีแผนการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย โรงเร ียนพญาไท                      
ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย บริบทของโรงเรียน และตอบสนอง                 
ต่อความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษา 

๓.๔ มีแนวทางในการพัฒนาครู ให้ครูมีความรู้และทักษะในการใช้นวัตกรรมจัดประสบการณ์การเรียนรู้                 
ที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก 
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๔. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ๔.๑ การจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
ด้านคุณภาพผู ้เรียนทั ้งด้านผลสัมฤทธิ ์ทางวิชาการของผู ้เรียน และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู ้เร ียน                           
มีการเผยแพร่ข้อมูล การประชาสัมพันธ์ และแจ้งข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียนให้ผู ้ปกครองนักเรียน ชุมชน และ             
สังคมได้รับทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมผู้ปกครอง เว็บไซต์ของโรงเรียนพญาไท  Facebook 
โรงเรียนพญาไท  กลุ่มไลน์ของผู้ปกครอง นักเรียน ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียนเป็นต้น 
 ๔.๒ โรงเรียนพญาไทใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ                    
และเป้าหมายอย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล และ
แผนการศึกษาแห่งชาติที ่สามารถปฏิบัติได้จริง ผู ้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสำนึกที ่ดี ปฏิบัติตน  
บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน รวมทั้งมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์  
โดยคำนึงถึงประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคนในสังคม
อย่างยั่งยืนส่งผลให้โรงเรียนพญาไทได้รับรางวัลระดับชาติ 

๔.๓ ครูตระหนักในหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการทำงานให้ถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ วินัย จรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพของหน่วยงาน ออกแบบแผนการจัดประสบการณ์ที่เสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนในการเรียนรู้ให้เป็นคนดี                 
คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรมตามนโยบายของหน่วยงาน เตรียมความพร้อมให้เด็กทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ปฏิบัติต่อ  
เด็กทุกคนด้วยความเสมอภาค เปิดโอกาสให้เด็กมีเสรีภาพทางความคิด การแสดงออก เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
ของนักเรียน ครูนำข้อมูลข่าวสาร ผลงานที่ประสบผลสำเร็จ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ปกครอง ชุมชนและบุคคล
ทั่วไปได้รับทราบผ่าน จดหมายข่าว เว็บไซต์  Facebook ของโรงเรียน 
๕. ความต้องการการช่วยเหลือ 
 ๕.๑ การนิเทศติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัดที่สามารถให้คำปรึกษา คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานตลอดจนการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นนโยบาย จุดเน้น กลยุทธ์ต่างๆ ของหน่วยงาน              
ต้นสังกัดเข้ามาบูรณาการกับการทำงานปกติ  
 ๕.๒ ความร่วมมือจากหน่วยงานศูนย์บริหารสาธารณสุข เข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ 
 ๕.๓ ความร่วมมือจากผู้ปกครองและองค์กรภายนอกต่างๆ ในการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรม
ด้านสุขภาพอนามัย การดูแลและควบคุมโภชนาการ การออกกำลัง และการสนับสนุนจากชุมชนในการเป็น 
แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญให้กับผู้เรียน 

 ๕.๔ ความร่วมมือจากหน่วยงานต้นสังกัด สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง    
เปิดโอกาสให้ครูได้พัฒนาวิชาชีพของตนเองโดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยใหม่ๆ มาบูรณาการ ประยุกต์ใช้                 
ในการจัดประสบการณ์หรือกิจกรรมให้กับเด็ก 
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๑. จุดเด่น 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนพญาไทมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์               
ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ให้มีมาตรฐาน              
ตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา สร้างผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมสมกับเป็นผู้ เรียนในยุคศตวรรษที่ ๒๑                 
ด้วยการวางแผนการบริหารที ่เป็นระบบ การจัดการเรียนการสอน มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่ปรับปรุง                
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน กำหนดการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกันเป็นระบบ
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มีบุคลากรที่เพียงพอ และมีความรู้ความชำนาญตรงกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย               
มีการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนให้ทันสมัย ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใน
สถานการณ์ที่นักเรียนต้องเรียนออนไลน์มีการนำโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นต่างๆที่ใช้ในการสอนออนไลน์ให้กับ
นักเรียน เช่น Zoom, Google Classroom, Google Meet, แอปพลิเคชัน Line ช่วยในการจัดการเรียนการสอน                
มีการสร้างสื่อการสอน คลิปวีดิโอที่ใช้ในการสอนรูปแบบ On Demand รวมทั้งมีวัสดุและอุปกรณ์ที่จัดการเรียน                
การสอนครบครันให้กับครูในการจัดการเรียนและการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ มีแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี                   
เมื่อนักเรียนมาเรียน Onsite เช่น โคกหนองนาโมเดล ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ห้องเรียน 
Learn ห้องดนตรี นาฏศิลป์ ห้องพยาบาล การงาน ลานกีฬา รวมทั้งสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่มีความสะอาด ร่มรื่น 
ทำให้ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนได้เป็นอย่างดี 
  การจัดกิจกรรมในโรงเรียนที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน      
ที่โรงเรียนกำหนด และช่วยปลูกฝังให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมีการวางแผนการจัดทำโครงการ                     
ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียนและมอบหมายให้บุคลากรที่มีความชำนาญ และมีความรับผิดชอบในการจัด
กิจกรรมตามที่กำหนดไว้โดยมีฝ่ายบริหารเป็นผู้กำกับ ติดตามและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดโดยมีการปรับเปลี่ยน                     
การจัดกิจกรรมในโครงการต่างๆเป็นรูปแบบออนไลน์ เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระ 
กิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กพญาไทดูดี ๔.๐  โครงการเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา 
(Covid - ๑๙) โครงการพญาไทห่างไกลบุหรี่ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เป็นต้น   
 นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพโรคติดต่อต่างๆ ผ่านทางออนไลน์ เช่น Facebook 
โรงเรียนพญาไท  Facebook กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ไลน์ห้องเรียน เป็นต้น เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง บุคลากร 
ในโรงเรียน มีทักษะชีวิตในการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคภัยและสารเสพติด นอกจากนี้โรงเรียนพญาไทมีผู้เรียน               
ที่มีความพร้อมในการเรียนรู้ทั้งอุปกรณ์ที่ใช้เรียนออนไลน์  และผู้ปกครองมีศักยภาพที่จะช่วยส่งเสริมผู้เรียนทางด้าน  
การเรียนโดยการให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการทำกิจกรรมต่างๆ ผ่านออนไลน์และดูแลผู้เรียนในการเข้าเรียน
ออนไลน์ ส่งงาน การบ้านตลอดจนผลงาน หรือชิ้นงานต่างๆ กับทางโรงเรียนตลอดทั้งปีการศึกษา 
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 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการ โรงเรียนพญาไทมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่กำหนดไว้ชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสังคม พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน                   
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการให้เป็น
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 โรงเร ียนพญาไทมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที ่ เอ ื ้อต ่อการจัดการเร ียนร ู ้อย ่างมีค ุณภาพ                          
มีความพร้อมในเรื่องอาคารสถานที่ มีแหล่งเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สวยงาม มีห้องประชุมที่สะดวกต่อการใช้งาน  
มีลานอเนกประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมถึงมีการจัด                    
แหล่งเรียนรู้ “โคก หนอง นา” โมเดล และโรงเพาะเห็ดพอเพียง ที่ปลูกฝังภูมิปัญญาตามวิถีพอเพียงให้แก่นักเรียน                 
โดยการลงมือปฏิบัติจริง  
 ผู ้บริหารและคณะครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทั้งในระดับชาติ         
ระดับภาค ระดับจังหวัดและระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยคิดเป็นร้อยละ 100 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ               
การจัดการเร ียนการสอนของครูและการบริหารสถานศึกษาที ่ม ุ ่งคุณภาพต่อครูและบุคลากรอย่างชัดเจนและ                    
เกิดประสิทธิผลต่อนักเรียนเป็นอย่างดี 
 มาตรฐานที ่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที ่เน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญ  ครูมีความตั ้งใจมุ ่งมั ่นใน                       
การพัฒนาการเรียนการสอน สนใจใฝ่เรียนรู้เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์จากหน่วยงานทั้งของภาครัฐ
และเอกชนสม่ำเสมอ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรให้ผู้เรียน            
ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการ  Active Learning  มีการบันทึกหลังแผนเป็นปัจจุบันทำให้ทราบปัญหาที่เกิดกับผู้เรียนและ            
ได้นำปัญหามาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยทำวิจัยในชั้นเรียน ครูมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีจัดทำสื่อ
การสอน และมีเทคนิคการสอนในรูปแบบ On site, On line, On demand สอนผ่านระบบ Zoom, Google meet, 
Learn Education, Webpage ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ได้อย่างมีประสิทธภิาพ                
มีการวัดและประเมินผลได้เหมาะสมกับผู้เรียน ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมโฮมรูมประชุมนักเรียนและผู้ปกครองผ่าน Zoom, Google 
meet  สม่ำเสมอสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนและผู้ปกครองทำให้เด็กรักครู ครูรักเด็กส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้
และเรียนรู้อย่างมีความสุข ครูวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบที่ได้
มาตรฐานสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการวัดและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบเหมาะสมกับเป้าหมายของการวัดและประเมินผล เช่น การใช้ google form 
๒. จุดควรพัฒนา 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน สถานศึกษาควรพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีความชำนาญและเชี่ยวชาญ                
ในการเลือกใช้สื ่อ แอปพลิเคชันต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยให้เหมาะสมกับการเรียนในปัจจุบัน สามารถนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ การนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพตามช่วงวัยและสร้างนวัตกรรมได้อย่าง
น่าสนใจ  ส่งเสริมทักษะการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมเรียนรู้แลกเปลี่ยนอย่างสมเหตุสมผล 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนด้าน                
การเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการ ควรมีการนำข้อมูลจากการประเมินระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ตาม PHYATHAI MODEL พัฒนา ๓ MODERN มาแก ้ไขปร ับปร ุงหร ือจ ัดทำนว ัตกรรมท ี ่ช ่วยพ ัฒนาระบบ                        
ให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ ่งขึ ้น กระบวนการบริหารจัดการของโรงเรียนอยู่ในระดับที่มีมาตรฐานตามที่ตั ้งไว้ ดังนั้น 
โรงเรียนควรกำหนด Benchmark หรือจุดที่ใช้อ้างอิงให้สูงขึ้นเพื่อยกระดับการบริหารจัดการคุณภาพของตนเอง เช่ น 
ผ่านการประเมิน ระบบคุณภาพระดับองค์กร ScQA ก็ควรมุ่งพัฒนาไปให้ถึงเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ในลำดับต่อไป เป็นต้น  รูปแบบออนไลน์เพื่อให้สามารถรายงานผล                     
การเรียนรู้ของนักเรียนได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น (๔) โรงเรียนและครูผู้สอนควรจัดหานวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี เกม
การศึกษา มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในการเรียนรูปแบบ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (๑) การโค้ช (Coaching) นิเทศ
กำกับติดตามตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของครูจากผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าสายชั้น และ
การโค้ชระหว่างเพื่อนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรมีมากขึ้นเพื่อผู้รับการนิเทศจะได้ข้อมูลสะท้อนกลับที่เป็นประโยชน์
นำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (๒)  ส่งเสริมครูสร้างสื่อการสอนหรือใช้เทคโนโลยี                        
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (๓) โรงเรียนควรมีระบบการจัดการข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน
ในการเรียน Online และ On site ที่มีคุณภาพและให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดมากขึ้นเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน
และช่วยให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีคุณภาพ รวมไปถึงการให้ครูผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที เพื่อให้นักเรียน
ได้รู้จุดที่ควรพัฒนาปรับปรุงตนเอง (๕) ผู้บริหาร หัวหน้างาน ครูผู้สอน ควรมีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ระหว่างกันมาก
ยิ่งข้ึนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ๓.๑ พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓                  
ในปีการศึกษา ๒๕๖5 รวมทั้งยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้มีระดับคะแนนที่มีความก้าวหน้าขึ้น 
 ๓.๒ พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
 ๓.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ PHYATHAI MODEL พัฒนา ๓ MODERN หรือจัดทำนวัตกรรม                   
โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินเป็นฐานในการพัฒนา และควรมี Benchmark เพื่อให้มองเห็นภาพรวมในการพัฒนา             
ที่เป็นรูปธรรม  
 ๓.๔ จัดทำแผนพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้ครูใช้นวัตกรรมทางการศึกษา  สื่อเทคโนโลยี เกม
การศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ทั ้งในการเรียนรูปแบบ On line และ On site งานวิจัยในชั ้นเรียนและ                 
นำองค์ความรู้บทเรียนที่ได้รับตลอดทั้งแนวทางการพัฒนาหรือการแก้ปัญหามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้ครูนำไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน๓.๕ โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
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๔. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ๔.๑ การจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
ด้านคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนได้มีเผยแพร่
ข้อมูล การประชาสัมพันธ์ และแจ้งข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และสังคมได้รับทราบข้อมูล
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของโรงเรียนพญาไท  facebook โรงเรียนพญาไท  facebook กลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ กลุ่มไลน์ของผู้ปกครองนักเรียน ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียนเป็นต้น 

๔.๒ โรงเรียนพญาไทใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ                    
และเป้าหมายอย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ สามารถปฏิบัติได้จริง ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสำนึกที่ดีปฏิบั ติตนบนพื้นฐาน
คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนรวมทั้งมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยคำนึงถึง
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคนในสังคมอย่างยั่งยืน 
ส่งผลให้สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่
การศึกษามากมาย 
๕. ความต้องการการช่วยเหลือ 
 ๕.๑ โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือหรือความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เข้าร่วมในการพัฒนาโครง/
กิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านอุปกรณ์ วิชาการ งบประมาณ ฯลฯ ที่มีความต่อเน่ือง สม่ำเสมอ สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนมีความถูกต้องและได้มาตรฐาน เช่น แพทย์/พยาบาล/บุคลากรทางการแพทย์/
นักจิตวิทยาเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพอนามัยและความบกพร่องทางการเรียนรู้ของนักเรียน เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเป็ นที่
ปรึกษาด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยแอปพลิเคชั่นและผู้เชี่ยวชาญด้านการ                 
ใช้เทคโนโลยีการศึกษาช่วยพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑                   
เป็นต้น  
 ๕.๒ โรงเรียนต้องการการโค้ช การนิเทศติดตาม การให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
จากเขตพื้นที่หรือหน่วยงานต้นสังกัดที่สูงกว่าในการนำนโยบายใหม่หรือโครงการใหม่ลงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา                   
ที่มีความชัดเจนถูกต้องและตรงประเด็นเพื่อให้โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการได้มาตรฐานสามารถ                    
เป็นตัวอย่างหรือต้นแบบให้โรงเรียนอื่นเข้ามาศึกษาได้ 
 ๕.๓ การสร้างความตระหนัก การให้ความรู้ความเข้าใจที่เป็นปัจจุบัน ทันสมัย และทันเวลา ในการพัฒนา
ครูผู้สอนทั้งความก้าวหน้าทางวิชาการและความก้าวหน้าทางวิชาชีพจากหน่วยงานต้นสังกัด เช่น การ จัดอบรมหัวข้อ
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การประกวดครูรางวัลต่างๆ การเลื่อนวิทยฐานะ การขอรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น 
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ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

ประจ ำปีของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔



ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

ประจ ำปีของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2564



ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

ประจ ำปีของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2564



ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

ประจ ำปีของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2564



ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

ประจ ำปีของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2564



ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

ประจ ำปีของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2564



กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

ระดับปฐมวัย  เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ



กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

ระดับปฐมวัย  เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ



กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ



กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ



กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ



กำรทดสอบทำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (O-NET)

รำยงำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  (O-NET)

ค่ำสถิติแยกตำมสำระกำรเรียนรู้ส ำหรับโรงเรียน  วิชำภำษำไทย (61)



กำรทดสอบทำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (O-NET)

รำยงำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  (O-NET)

ค่ำสถิติแยกตำมสำระกำรเรียนรู้ส ำหรับโรงเรียน  วิชำภำษำอังกฤษ (63)



กำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (O-NET)

นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

โรงเรียนพญำไทมีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-net) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ สูงกว่ำค่ำเฉล่ียระดับประเทศทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และมีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม 

๑๐๐ คะแนน ในวิชำคณิตศำสตร์ จ ำนวน ๑ คน และวิชำภำษำอังกฤษ จ ำนวน ๓ คน



กำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (O-NET)

นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

เด็กหญิงธัญพิชชำ อัครวิกรัย

สอบวิชำภำษำอังกฤษและวิชำคณิตศำสตร์ ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

เด็กหญิงนันทวัน วงค์จันทร์

สอบวิชำภำษำอังกฤษได้คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน



กำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (O-NET)

นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

เด็กชำยปฐมพร แสงสว่ำง

สอบวิชำภำษำอังกฤษ ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

เด็กหญิงจุฑำทิพย์ รอดลอยทุกข์

สอบวิชำภำษำอังกฤษ ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน



กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3

รำยงำนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)

แบบรำยงำนผลกำรทดสอบของโรงเรียน (School 01)



กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (National Test : NT)

รำยงำนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)

แบบรำยงำนผลกำรทดสอบของโรงเรียน (School 02)



กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (National Test : NT) ปีกำรศึกษำ 2564 

รำยงำนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)

แบบรำยงำนผลกำรทดสอบของโรงเรียน (School 01)



รำยงำนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)

แบบรำยงำนผลกำรทดสอบของโรงเรียน (School 01)

กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (National Test : NT) ปีกำรศึกษำ 2564 



รำยงำนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)

แบบรำยงำนค่ำสถิติพื้นฐำนกำรทดสอบของโรงเรียน (School 02)

กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (National Test : NT) ปีกำรศึกษำ 2564 



กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (National Test : NT) ปีกำรศึกษำ 2564 

โรงเรียนพญำไทมีผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 สูงกว่ำค่ำเฉล่ียระดับประเทศท้ัง ๒ ด้ำน และมีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน



กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT)

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1

แบบสรุปรำยงำนผลกำรประเมินของโรงเรียน (R-School01)



กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT)

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1

แบบสรุปรำยงำนผลกำรประเมินของโรงเรียน (R-School01)



กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT)

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1

แบบรำยงำนค่ำสถิติพ้ืนฐำนผลกำรทดสอบของโรงเรียน (R-School02)



กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT)

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1

โรงเรียนพญำไทมีผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ รวมท้ัง ๒ ด้ำน สูงกว่ำระดับประเทศ



กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT)

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1

แบบรำยงำนค่ำสถิติพ้ืนฐำนผลกำรทดสอบของโรงเรียน (R-School02)

โรงเรียนพญำไทมีผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ สูงกว่ำระดับประเทศท้ังด้ำนกำรอ่ำนออกเสียง และกำรอ่ำนรู้เรื่อง



กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT)

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1

นักเรียนโรงเรียนพญำไทมีผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จ ำนวน ๕ คน



กำรรับรองมำตรฐำน รอบสี่

จำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)

ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน รอบสี่



กำรรับรองมำตรฐำน รอบสี่

จำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)

ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน รอบสี่



กำรรับรองมำตรฐำน รอบสี่

จำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)

ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน รอบสี่



กำรรับรองมำตรฐำน รอบสี่

จำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)

ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน รอบสี่



กำรรับรองมำตรฐำน รอบสี่

จำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)

ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน รอบสี่



กำรรับรองมำตรฐำน รอบสี่

จำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)

ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน รอบสี่



กำรรับรองมำตรฐำน รอบสี่

จำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)

ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน รอบสี่



กำรรับรองมำตรฐำน รอบสี่

จำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)

ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน รอบสี่



กำรรับรองมำตรฐำน รอบสี่

จำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)

ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน รอบสี่



กำรรับรองมำตรฐำน รอบสี่

จำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)

ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน รอบสี่



ตัวอย่างรางวลัครผูู้สอนดเีดน่ ด้านการสง่เสรมิการจดัการเรียนรูเ้พศวถิศีกึษาและทกัษะชวีติ
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน



รางวัลสถานศึกษาท่ีได้รับ
รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ระดับชำติ

รำงวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สถำนศึกษำยอดเยี่ยม

ประเภทประถมศึกษำขนำดใหญ่ ด้ำนบริหำรจัดกำร



รางวัลสถานศึกษาท่ีได้รับ
ได้รับเกียรติบัตร รูปแบบกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ “PYT  COACHING MODEL”

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน



รางวัลสถานศึกษาท่ีได้รับ

ได้รับโล่เกียรติคุณ พร้อมเงินรำงวัล พระพฤหัสบดี ประเภทหน่วยงำน

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร



รางวัลสถานศึกษาท่ีได้รับ
ได้รับรำงวัลดีเด่น ด้ำนกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

โรงเรียนพญำไทได้รับรำงวัลดีเด่น ด้ำนกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต

จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน



รางวัลสถานศึกษาท่ีได้รับ
ได้รับรำงวัลยอดเย่ียม จำกโครงกำรสร้ำงสรรค์ สื่อวิทย์ สนุกคิด น่ำเรียนรู้

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย และองค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ



รางวัลสถานศึกษาท่ีได้รับ
ได้รับรำงวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดำว

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ได้รับรำงวัลระดับดีเย่ียม รองชนะเลิศอันดับ 1

กำรประกวดนวัตกรรมกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร



รางวัลสถานศึกษาท่ีได้รับ
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเ โรงเรียนที่มีรูปแบบกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำที่ประสบผลส ำเร็จเป็นแบบอย่ำงได้

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร

ผ่ำนกำรพิจำรณำ กำรเป็นโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ระดับต้น (ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๘)

กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม



รางวัลผู้บริหาร
ได้รับรางวลัเกยีรตบิตัร พร้อมเขม็กลดัเงนิ “ปิยชนม ์คนการศกึษา” ประจ าป ีพ.ศ. 2564

กิจกรรมยกยอ่งเชดิชเูกยีรติครแูละบคุลากรทางการศกึษา โดยใชห้ลักการครองตน ครองคน ครองงาน
ส านักงานส่งเสรมิสวัสดิการและสวัสดิภาพครแูละบคุลากรทางการศึกษา  กรุงเทพมหานคร



รางวัลผู้บริหาร
รางวลัทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครัง้ที ่10  ระดบัชาติ

ได้รับรางวลัรองชนะเลศิ ระดับเหรยีญทอง  ผู้อ านวยการสถานศกึษายอดเยี่ยม
ระดับประถมศกึษาขนาดใหญ่ ด้านวชิาการ 



รางวัลผู้บริหาร
ได้รับรางวลัชมเชย ระดับประเทศ

กิจกรรมถอดบทเรยีน (Best Practice) ส าหรับผูบ้รหิาร
โครงการเสรมิสรา้งคณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

ผู้อ านวยการ พีรานชุ  ไชยพเิดช  ได้รับรางวลัชมเชย  ระดบัประเทศ
กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ส าหรบัผูบ้ริหาร

การแลกเปลีย่นเรียนรู ้การน าเสนอผลงาน การประกวดแขง่ขนักจิกรรมการเรยีนรู้
โครงการเสริมสรา้งคณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศกึษา



รางวัลผู้บริหาร
ได้รับโลร่างวลันวตักรรม ด้านการบรหิารจดัการ ระดบัดเียีย่ม

โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพือ่พฒันาการศกึษา
ส านักงานศึกษาธิการจังหวดักรงุเทพมหานคร

ผู้อ านวยการ พีรานชุ  ไชยพเิดช  ได้รบัโลร่างวลันวัตกรรม  ด้านการบรหิารจัดการ ระดับดีเยี่ยม
โครงการ Innovation  For  Thai  Education  (IFTE) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของส านักงานศกึษาธกิารจงัหวดักรงุเทพมหานคร



รางวัลผู้บริหาร
ได้รับรางวลัเพชรรตันโกสนิทร์

ได้รับรางวลัรองชนะเลศิ ระดับเหรยีญทอง  ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
ระดับประถมศกึษาขนาดใหญ่ ด้านวชิาการ 



รางวัลผู้บริหาร
รางวลัเกยีรตบิตัร ครูดีศรปีระถมกรงุเทพ  ประจ าป ี๒๕๖๕

นางแสงอรณุ  มโนมัยอดุม รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร

ได้รับการคดัเลอืกผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืดเีดน่ ประเภทผูส้นบัสนนุ ประจ าป ี๒๕๖๔
นางสาวอไุรวรรณ  มะเดชา  รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน

ส านักงานลกูเสอืแหง่ชาติ



ข้าราชการพลเรอืนดีเด่น ประจ าปี 2564
และรบัเขม็เชดิชเูกยีรติ ครุฑทองค า ในวนัขา้ราชการพลเรอืน

ได้รบัการคดัเลอืกผลงานนวตักรรมการศกึษา ระดบัดเียีย่ม ด้านการจดัการเรยีนรู ้(ระดบัภาค)
โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)

รางวัลครูท่ีได้รับ



ข้าราชการพลเรอืนดีเด่น ประจ าปี 2564
และรบัเขม็เชดิชเูกยีรต ิครุฑทองค า ในวนัขา้ราชการพลเรอืน

รางวัลครูท่ีได้รับ



รางวัลครูท่ีได้รับ

รางวลัทรงคณุคา่ สพฐ. (OBEC AWARDS) ครัง้ที ่10  ระดบัชาติ
ครูผูส้อนยอดเยีย่ม ระดับประถมศกึษา

ครูโรงเรยีนพญาไทไดร้บัรางวัลทรงคณุคา่ สพฐ. (OBEC AWARDS) ครัง้ที ่10  ระดับชาติ
ครูผู้สอนยอดเยีย่ม ด้านวชิาการ ด้านบรหิารจัดการ ระดับประถมศึกษา จ านวน ๑๓ รางวลั



รางวัลครูท่ีได้รับ

รางวลัทรงคณุคา่ สพฐ. (OBEC AWARDS) ครัง้ที ่10  ระดบัชาติ
ครูผูส้อนยอดเยีย่ม ระดับประถมศกึษา

ครูโรงเรยีนพญาไทไดร้บัรางวัลทรงคณุคา่ สพฐ. (OBEC AWARDS) ครัง้ที ่10  ระดับชาติ
ครูผู้สอนยอดเยีย่ม ด้านวชิาการ ด้านบรหิารจัดการ ระดับประถมศึกษา จ านวน ๑๓ รางวลั



รางวัลครูท่ีได้รับ

รางวลัทรงคณุคา่ สพฐ. (OBEC AWARDS) ครัง้ที ่10  ระดบัชาติ
ครูผูส้อนยอดเยีย่ม ระดับประถมศกึษา

ครูโรงเรยีนพญาไทไดร้บัรางวัลทรงคณุคา่ สพฐ. (OBEC AWARDS) ครัง้ที ่10  ระดับชาติ
ครูผู้สอนยอดเยีย่ม ด้านวชิาการ ด้านบรหิารจัดการ ระดับประถมศึกษา จ านวน ๑๓ รางวลั



ตัวอยา่งรางวลัครผููส้อนดีเด่น ด้านการสง่เสรมิการจดัการเรยีนรู้

เพศวถิศีกึษาและทกัษะชีวติ

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

รางวัลครูท่ีได้รับ

ครูโรงเรยีนพญาไทไดร้บัรางวัลครผููส้อนดเีด่น ด้านการสง่เสรมิการจัดการเรยีนรู้
เพศวิถีศึกษาและทักษะชวีิต  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน ๖๐ คน



ตัวอย่างรางวลัครผูู้สอนดเีดน่ ด้านการสง่เสรมิการจดัการเรียนรูเ้พศวถิศีกึษาและทกัษะชวีติ
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน

รางวัลครูท่ีได้รับ

ครูโรงเรยีนพญาไทไดร้บัรางวัลครผููส้อนดเีด่น ด้านการสง่เสรมิการจัดการเรยีนรู้
เพศวิถีศึกษาและทักษะชวีิต  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน ๖๐ คน



ตัวอย่างรางวลัคลปิวิดโีอรปูแบบการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์
“สุดยอดเทคนคิประถมสู่การพัฒนาผู้เรยีนเพ่ือความเปน็เลศิ”

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน

รางวัลครูท่ีได้รับ



ตัวอย่างรางวลัคลปิวิดโีอรปูแบบการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์
“สุดยอดเทคนคิประถมสู่การพัฒนาผู้เรยีนเพ่ือความเปน็เลศิ”

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน

รางวัลครูท่ีได้รับ

ครูโรงเรยีนพญาไทรางวลัคลิปวิดโีอรปูแบบการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์
“สุดยอดเทคนิคประถมสูก่ารพฒันาผูเ้รยีนเพือ่ความเป็นเลิศ” จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน



ตัวอย่างรางวลัคลปิวิดโีอรปูแบบการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์
“สุดยอดเทคนคิประถมสู่การพัฒนาผู้เรยีนเพ่ือความเปน็เลศิ”

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน

รางวัลครูท่ีได้รับ

ครูโรงเรยีนพญาไทรางวลัคลิปวิดโีอรปูแบบการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์
“สุดยอดเทคนิคประถมสูก่ารพฒันาผูเ้รยีนเพือ่ความเป็นเลิศ” จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน



คุณครูศิวพร พันศร และคุณครลูักขณา กลิ่นเฟือ่ง ได้รับรางวัลเกียรตบิัตร “ปิยชนม์คนการศกึษา” 
ประจ าป ีพ.ศ. 2564 จากส านกังานสง่เสรมิสวัสดิการและสวัสดิภาพครแูละบุคลากรทางการศกึษา  กรงุเทพมหานคร 

คุณครูแววนภา กาญจนาวด ีและคณุครเูฉลมิวฒิุ มาตยาบญุ ได้รับรางวลับคุคลรกั ศรัทธา และเสยีสละ 
อุทิศตนในวชิาชพีเพือ่ประโยชนท์างการศกึษา จากส านกังานศกึษาธกิารจงัหวดักรงุเทพมหานคร ประจ าป ีพ.ศ. 2564

รางวัลครูท่ีได้รับ



คุณครูโรงเรยีนพญาไท ได้รับรางวัลบุคคลรกั ศรัทธา และเสียสละ อุทิศตนในวชิาชพีเพือ่ประโยชน์ทางการศกึษา
จากส านกังานศกึษาธกิารจงัหวัดกรงุเทพมหานคร ประจ าป ีพ.ศ. 2565

รางวัลครูท่ีได้รับ



คุณครูโรงเรยีนพญาไท ได้รับรางวัลบุคคลรกั ศรัทธา และเสียสละ อุทิศตนในวชิาชพีเพือ่ประโยชน์ทางการศกึษา
จากส านกังานศกึษาธกิารจงัหวัดกรงุเทพมหานคร ประจ าป ีพ.ศ. 2564

คุณครูศศิธร เขียวกอ ได้รับรางวัลเกียรตบิัตร พร้อมเขม็กลัดเงิน “ปิยชนม์ คนการศึกษา” ประจ าปี พ.ศ. 2564
จากส านกังานสง่เสรมิสวัสดิการและสวัสดิภาพครแูละบุคลากรทางการศกึษา กรุงเทพมหานคร

รางวัลครูท่ีได้รับ



คุณครูไพศาล ศุภปฐม ได้รับคัดเลือกผูบ้งัคับบัญชาลกูเสอืดเีด่น ประเภทผูส้นบัสนุน ประจ าป ี2564
จากส านกังานลกูเสอืแหง่ชาติ

รางวัลครูท่ีได้รับ



คุณครูอภิญญา สุขบัว ได้รับคัดเลือกผูป้ระกอบวชิาชพีครทูี่สมควรไดร้บัรางวลัครผููส้อนดเีด่น
จากส านกังานเลขาธิการครุสุภา

รางวัลครูท่ีได้รับ



ตัวอย่างครไูด้รบัรางวัลผลงานนวัตกรรมการจดัการเรยีนการสอนในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า
จากส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน

รางวัลครูท่ีได้รับ



ตัวอย่างครไูด้รบัรางวัลเกียรติบัตร “ครดูีศรปีระถม” 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

รางวัลครูท่ีได้รับ

ครูได้รับกำรคัดเลือกผลงำนนวัตกรรมกำรปฏิบัติท่ีดี (Best Practice)

โครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE)



เด็กชายฉนัทาพฒัน ์แสนทวีพฒันะ ไดรับรางวัลเหรยีญทอง Gold  Prize  - Vocal     
รางวัลเหรยีญทองแดง Bronze Prize – Piano กิจกรรม HKYPAF The 9th HONG  Kong  International  Youth  

Performance  Arts Festival (Thailand  Preliminary Round) December 2021

รางวัลนักเรียนท่ีได้รับ

เด็กชำยฉันทำพัฒน์ แสนทวีพัฒนะ

เด็กหญิงภูมรนิทร ์คงวุธ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดการอา่นออกเสยีงรอ้ยแกว้ภาษาไทย
โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารการอา่นออกเสียงรอ้ยแก้วภาษาไทย

จากมหาวทิยาลยัราชภัฎธนบรุี

เด็กหญิงภูมรินทร์ คงวุธ



นักเรียนโรงเรยีนพญาไทไดร้บัคดัเลอืกเป็นเด็กและเยาวชนทีน่ าชือ่เสียงมาสู่ประเทศชาต ิ ด้านศิลปวฒันธรรม
และดนตร ีรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 Lyrical Duo 11u  รางวลัชนะเลศิ อันดับ 2 Modern Ensemble  11u

รางวัลนักเรียนท่ีได้รับ

เด็กหญิงชนัญญำ มณีวิลัย

นักเรียนโรงเรยีนพญาไท ได้รับรางวลั Teblet รุ่น Lenovo Tab M7 การน าเสนอคลิปวีดโิอ
หัวข้อ “พลังเลก็ สร้างอนาคต” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ



เด็กชายภูวเมศฐ์ ปิยะชาติวงษช์ยั ได้เขา้รว่มแสดงผลงาน การประกวดศลิปกรรมเดก็และเยาวชนแหง่ชาติ 
ครั้งที่ 16  สถาบัณฑิตพฒันศลิป์

รางวัลนักเรียนท่ีได้รับ

เด็กชำยภูวเมศฐ์ ปิยะชำติวงษ์ชยั

เด็กชายภูวเมศฐ์ ปิยะชาติวงษช์ยั ได้เขา้รว่มการสรรหาเป็นเด็กดีเดน่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2565
สมาคมสภาสังคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทยฯ

เด็กชำยภูวเมศฐ์ ปิยะชำติวงษ์ชยั



รางวัลนักเรียนท่ีได้รับ

เด็กหญิงตรทีพยินิภา ฌฮ้าลาแสงค า ได้รับรางวัลชมเชย  พรอ้มเกียรตบิัตรการประกวดวาดภาพการต์นู
ทางวิทยาศาสตร ์จากสมาคมวิทยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ (รูปแบบออนไลน)์

เด็กหญิงตรีทิพยนิภำ เฮ้ำลำแสงค ำ

เด็กหญิงวศนิ ีจิตร์ถาวรมณี ได้รับรางวลัรองชนะเลศิ อันดับ 1 และทนุการศกึษา 2,000 บาท พร้อมเกยีรตบิตัรการประกวด
วาดภาพการ์ตนูทางวทิยาศาสตร ์จากสมาคมวทิยาศาสตรแ์หง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (รูปแบบออนไลน)์

เด็กหญิงวศินี  จิตร์ถำวรมณี



เด็กชายกญัภิสานต ์ซื่อสัตย์ ได้รับรางวลัชนะเลศิ การแขง่ขนักฬีายูโด ตบเบาะมาตรฐาน (ยูเกมิ)
จากสมาคมกฬีายูโด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์

รางวัลนักเรียนท่ีได้รับ

เด็กหญิงบัวบชูา อิทธิเมธากรณ์รางวัลชนะเลิศ การแข่งขนัออมสินยมินาสติกและยิมนาสติกแอโรบกิ 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ จากสมาคมกฬีายมินาสติก

เด็กชำยกัญภิสำนต์ ซื่อสัตย์

เด็กหญิงบัวบูชำ อิทธิเมธำกรณ์



เด็กชายพฒิุภัทร พูลทอง ได้รับรางวลัรองชนะเลศิ อันดับ 1 THAILAND JUNIOR WARM-UP รุ่นอาย ุ10 ปี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการมินิมาราธอนละอ่อนคพั รุ่นอาย ุ10 ปี

รางวัลนักเรียนท่ีได้รับ

เด็กชำยพุฒิภัทร พูลทอง

เด็กชายอภิมุข ไกรไทยศร ีได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 THAILAND JUNIOR WARM-UP รุ่นอายุ 10 ปี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการมินิมาราธอนละอ่อนคพั รุ่นอาย ุ10 ปี

เด็กชำยอภิมุข ไกรไทยศรี



เด็กมีน ้ำหนักและส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรำฐำนของกรมอนำมยั 

 
เด็กเคลื่อนไหวร่ำงกำยได้อย่ำงคล่องแคล่ว ทรงตัวดีได้ดี ใช้มือและตำประสำนสัมพันธ์ได้อย่ำงดี 

  

ดูแลรักษำสุขภำพอนำมัยและมีสุขนิสัยที่ดี 

ปฏิบัติตนให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงสิ่งที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจำกคนแปลกหน้ำ สถำนกำรณ์ที่เสี่ยงต่ออันตรำย 



ครูจัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ เหมำะสมตำมวัย ร่ำเริง แจ่มใส  
เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข เด็กได้เล่นและลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย เหมำะสมกับวัยและพัฒนำกำร 

เด็กร่ำเริงแจ่มใส กล้ำพูดกล้ำแสดงออกในกำรเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ตั งใจและมีควำมสุขผ่ำนกำรแสดงออก 
ทำงด้ำนศิลปะและดนตรีแสดงควำมรู้สึกของตนเองได้ดี  

เด็กเรียนรู้กำรรอคอย กำรเคำรพสิทธิของผู้อื่น รู้หน้ำที่และมีควำมรับผิดชอบต่อตนเองในกำรเรียนออนไลน์ เรียนรู้กำรมีคุณธรรม 
จริยธรรมปฏิบัติตนตำมวันส้ำคัญของศำสนำ ตำมสถำนศึกษำก้ำหนด 



เด็กช่วยเหลือตนเองในกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ้ำวัน มีวินัยในตนเอง 

เด็กมีมำรยำทตำมวัฒนธรรมไทย เช่นกำรไหว้ กำรยิ ม ทักทำย และกำรมีสัมมำคำรวะต่อผู้ใหญ่ 

มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน เล่นและท้ำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีเป้ำหมำย 



เด็กปฐมวัยมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ จินตนำกำร วำดภำพสีเทียน สีน ้ำ ฉีก- ตัดปะภำพด้วยกระดำษ ปั้นดินน ้ำมัน ตำมควำมคิดของตนเอง 

เด็กมีควำมคิดรวบยอด กำรคิดเชิงเหตุผลทำงคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติกำรทดลองวิทยำศำสตร์ 

เด็กใชภ้ำษำในกำรสื่อสำรได้เหมำะสมตำมวัย อ่ำน เขียนภำพ และสัญลักษณ์ได้ สนทนำโต้ตอบ เล่ำเร่ืองเป็นประโยคได้ 
ตัดสินใจในเร่ืองง่ำย ๆ ได้ มีควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำได้เหมำะสมกับวัย ผ่ำนกำรเล่นท่ีบูรณำกำรทักษะกำรคิดเชิงค้ำนวณ 

เด็กมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ ตั งค้ำถำมในสิ่งท่ีสงสัย และพยำยำมค้นหำค้ำตอบ ผ่ำนกำรเรียนรู้รูปแบบโครงกำร Project Approach 



 
คณะผู้บริหำรและคณะครูปฐมวัยได้ท้ำกระบวนกำรออกแบบหลักสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวัย และมีกำรวิเครำะห์ต้องกำรจ้ำเป็นของสถำนศึกษำ ร่วมกับชุมชน สังคม ท้องถิ่น 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครบทุกฝ่ำย โดยวิธีกำร SWOT Analysis เพื่อเป็นกรอบทิศทำงในกำรขับเคลื่อนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และกำรจัดท้ำหลักสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวัย 

 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีกำรตรวจสอบคุณภำพกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย   
ประชุมคณะครูปฐมวัยในกำรปรับปรุงกำรจัดท้ำหลักสูตรและกำรจัดท้ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้รำยปีอนุบำล 1-3 

ผู้บริหารและคณะครูปฐมวัยน าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนพญาไท ไปออกแบบการจัดประสบการณ์อยา่งเปน็ขั้นตอน  
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบบรูณาการผ่านการเล่นในกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และน านวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยผสมผสานผา่นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โรงเรียนพญำไทมีกำรนิเทศภำยในโดยใช้รูปแบบกำรนิเทศ  PYT COACHING MODEL เป็นแนวทำงในกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อน้ำผลมำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวัยอย่ำงต่อเนื่อง หลักสูตรสถำนศึกษำสำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้ โรงเรียนพญำไทเป็นตน้แบบที่ดีในกำรจัดประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำร

สอนจึงมีคณะครูโรงเรียนต่ำง ๆ เข้ำมำศึกษำดูงำน  



จัดครูที่จบตรงตำมสำขำวิชำเอกกำรศึกษำปฐมวัยสอนระดับปฐมวัยทุกห้องเรียน ระดับชั นอนุบำล 

มีกำรจัดครูให้พอเพียงพอกับชั นเรียน และเหมำะสมกับภำรกิจกำรเรียนกำรสอน 

มีกำรพัฒนำครูผู้สอนปฐมวัยทุกคน  ให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพและผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 



ครูปฐมวัยได้รับกำรพัฒนำตนเอง มีควำมสำมำรถในกำรออกแบบหลักสูตรปฐมวัยและกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  

ครูปฐมวัยมีกำรพัฒนำตนเอง โดยเข้ำร่วมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรทั งภำยในโรงเรียนและหน่วยงำน ต่ำงๆ เพ่ือเพ่ิมควำมรู้ใน 
กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้และส่งเสริมคุณภำพเด็ก  

ครูปฐมวัยได้รับกำรนิเทศภำยในท้ำให้กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของครูด้ำเนินกำรไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ครูปฐมวัยมีทักษะในกำรจัดประสบกำรณ์และกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก ออกแบบกำรจัดกิจกรรมประเมินเด็กเป็นเป็นรำยบุคคล  



การจัดมุมประสบการณ์ต่างๆ ภายในห้องเรียน เช่น มุมนิทาน มุมบทบาทสมมติ มุมดนตรี มุมวิทยาศาสตร์ มุมบล็อก   

การจัดแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน  เช่น แหล่งการเรียนรู้ โคก หนอง นา โรงเรียนพญาไท โรงเพาะเห็ด 

การจัดการเรียนการสอน On Demand 

การจัดการเรียนรู้ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings  

สื่อเทคโนโลยี ช่อง YouTube สายชั้นอนุบาล 1-3 และคลังสื่อปฐมวัย 



โรงเรียนจัดหำสื่อเทคโนโลยี อ้ำนวยควำมสะดวกให้กับครูเพื่อใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้กับเด็ก 

จัดท้ำและพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ ในโรงเรียนเพื่อกำรสนับสนุนในกำรจัดประสบกำรณ์ 

 
โรงเรียนจัดท าเว็บไซต์  Facebook ของโรงเรียนพญาไทและ Facebook ของสายชั้นปฐมวัยโรงเรียนพญาไทและ                                                   

ช่อง YouTube อนุบาล 1 - 3 พญาไท เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้ับผู้ปกครอง 
 



มีระบบบริหำรคุณภำพท่ีเปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม และมีกำรจัดท้ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

กำรประชุมคณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำประจ้ำเดือน เพ่ือรับทรำบนโยบำยข้อรำชกำร ท้ำให้เกิดควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำน 
และด้ำเนินงำนตำมแผนที่วำงไว้จนประสบผลส้ำเร็จ และมีกำรนิเทศ ติดตำมผลกำรด้ำเนินงำนจำกหนว่ยงำนตำ่งๆ อย่ำงต่อเนื่อง 

กำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั นพื นฐำน กำรประชุมผู้ปกครองและเครือข่ำยฯ ต่ำงๆ  
เป็นช่องทำงในกำรแจ้งกำรด้ำเนินกิจกรรม ข้อมูลข่ำวสำรในระหว่ำงปีกำรศึกษำ 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนสอนรูปแบบออนไลน์  โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยในกำรจัดประสบกำรณ์ 
และกิจกรรมผู้ปกครองมำลองเป็นครู ระดับปฐมวัย เพื่อสร้ำงปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงครู ผู้ปกครองและเด็ก 



ครูวิเครำะห์ข้อมูลเด็กเป็นรำยบุคคลทุกคนจำกกำรสังเกตพฤติกรรม กำรสัมภำษณ์ กำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ ในชีวิตประจ้ำวัน 
 และเอกสำรต่ำง ๆ ในภำคเรียนที่ผ่ำนมำ 

Youtube 
ช่องอนุบำล 1 พญำไท Youtube 

ช่องอนุบำล 2 พญำไท 
Youtube 

ช่องอนุบำล 3 พญำไท 

แผนการจดัประสบการณ ์

อนบุาล ๑/๔ 

แผนการจดัประสบการณ ์

อนบุาล ๒/๕ 

แผนการจดัประสบการณ ์

อนบุาล ๓/๔ 

จัดท้ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์จำกกำรวิเครำะห์มำตรฐำนคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ในสูตรสถำนศึกษำ โดยจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็กครบทุกด้ำน ทั งด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์-จิตใจ ด้ำนสังคม และด้ำนสติปัญญำ 



กิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก ครูจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้บูรณำกำรผ่ำนกำรเล่นอย่ำงหลำกหลำย โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่ำนประสำทสัมผัส
ทั ง 5 สอดคล้องกับกำรท้ำงำนของสมอง เหมำะสมกับช่วงวัยและอำยุ 

กำรเรียนรู้แบบลงมือกระท้ำ (Active Learning) เป็นกำรเรียนรู้ซึ่งเด็กได้จัดกระท้ำกับวัตถุ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล ควำมคิด และ
เหตุกำรณ์ จนกระทั่งสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง ผ่ำนกำรเรียนโครงกำร Project Approach  กิจกรรม Coding 

จัดกิจกรรมตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย เด็กได้ส้ำรวจ สังเกต สืบค้น ทดลอง สืบเสำะหำควำมรู้ คิด โต้ตอบ  
และแก้ปัญหำด้วยตนเอง เพ่ือให้เด็กได้รู้จักวิทยำศำสตร์ผ่ำน กำรทดลองอย่ำงง่ำยและมีควำมสนใจในกำรเรียนวิทยำศำสตร์  

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่ำงหลำกหลำย สร้ำงสรรค์ น่ำสนใจ ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กทุกด้ำนอย่ำงสมดุล 



จัดบรรยำกำศทั งภำยในและภำยนอกห้องเรียนที่เอื อต่อกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับวัย 

ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย 



น้ำผลประเมินพัฒนำกำรไปปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์ของครูเพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กให้เต็มศักยภำพ 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โรงเรียนพญาไทได้จัดท ากิจกรรม
ประเมินพัฒนาการนักเรียนขณะปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันและกิจกรรมต่างๆ โดยครูและผู้ปกครองร่วมกันประเมิน

พัฒนาการนักเรียนผ่านระบบ ZOOM CLOUD MEETINGSและผ่านระบบออนไลน์ GOOGLE FORM 

  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครูประเมินพัฒนาการ 
เด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอตามสภาพจริง ผ่านการจัดประสบการณ์และกิจวัตรประจ าวัน 

 
โรงเรียนพญาไทมีระเบียบการประเมินพัฒนาการเด็กและจัดท าคู่มือแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน  

 เพื่อเป็นแนวทางส าหรับครูน าไปใช้วางแผนและก าหนดวิธีการประเมินให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก 
  

บันทึก 
แผนการจัดประสบการณ์ 

สรุปผลพัฒนาการเด็ก 
ปีการศึกษา 2564 



ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน การเขียน โดยการเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียน มีทักษะด้านการ
อ่าน การเขียน การสื่อสารที่ดีขึ้น และมีนิสัยรักการอ่าน

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ต่างๆ ที่ส่งเสริมศักยภาพในการอ่าน เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานสากล ท าให้ผู้เรียนมีความมั่นใจใน

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน สู่ความเป็นเลิศในการแข่งขันภายนอก และการน าเสนอสู่เวทีสากล

มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย การซ่อมเสริมนักเรียนและมีกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทาง
คณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนในแต่ละกลุ่ม ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดค านวณ จนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี

โรงเรียนพญาไทจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร
และการคิดค านวณให้กับนักเรียน



การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ แล้วจึงสร้างสรรค์ผลงานท่ีผ่านกระบวนการคิด

มีการน าเสนอ ร่วมแข่งขัน ชิ้นงานผลผลิตที่ได้จากการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาของนักเรียนจนได้รับรางวัล
ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ และรางวัลจากองค์กรภายนอก

โรงเรียนพญาไทจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างชัดเจน



ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ ผ่านกิจกรรมที่นักเรียนได้ปฏิบัติจริง แสวงหาความรู้ได้ด้วยการลงมือ 
ออกแบบและสร้างชิ้นงาน ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

นักเรียนสามารถออกแบบและสร้างนวัตกรรมได้ และมีการน านวัตกรรมทีส่ร้างขึน้ไปใช้จริง
พร้อมทั้งสามารถน าเสนอผลงานของตนเอง ซึ่งเป็นผลงานทีเ่กิดจากความคดิสร้างสรรค์

มีการน าผลงานหรือนวัตกรรมที่สร้างขึน้ ออกเผยแพร่ต่อผู้อื่น ทั้งภายในโรงเรียน 
และองค์กรภายนอก จนได้รับรางวัลระดบัชาต ิระดับภาค ระดับเขตพ้ืนที่

โรงเรียนพญาไทมีการจดัการเรียนการสอนที่เน้นให้นกัเรียนสร้างนวัตกรรม



มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ที่เสริมสร้าง และส่งเสริมความรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี     
สารสนเทศ

มีกิจกรรมที่ส่งเสริม และพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การพูด การเขียน ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ

นักเรียนโรงเรียนพญาไทใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกิจกรรมการเรียนอย่างเด่นชัด



โรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมต่างๆท่ีส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เช่น โครงการเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
ปีการศึกษา 2564 และการส่งนักเรียนเข้ามร่วมการประกวดแข่งขันต่างๆ

การจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลในระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัดและระดับชาติ

โรงเรียนจัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา



ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพได้แก่พัฒนาทักษะพ้ืนฐาน จัดประสบการณ์ที่ดีเก่ียวกับอาชีพ 
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมทักษะการท างานโดยใช้บ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะชีวิตซึ่งสอดคล้องกับ
สถานการณ์โควิด 19เพ่ือเป็นพื้นฐานของการประกอบอาชีพในอนาคตได้แก่ จัดกิจกรรมเชฟจิ๋วฝีมือแจ๋ว

โรงเรียนพญาไทได้พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพโดยด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและมี
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพได้แก่ กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ  กิจกรรมประดิษฐ์กระทง กิจกรรมประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ

โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานตามหลักสูตรและมีความพร้อมในการศึกษาต่อ



โรงเรียนจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ ส่งเสริมระเบียบวินัย เพิ่มผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษาฯ ศิลปะ(ศิลปินโรงเรียน) สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพ 
ภาษาต่างประเทศ การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน NT และ O-NET สังคมหัวแข็ง และห้องสมุดเพื่อการเรียนรู ้ 

และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และใฝ่เรียนรู้

นอกจากโครงการดังกล่าวข้างต้นแล้ว โรงเรียนพญาไทจัดโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ECO SCHOOL และเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ

รายวิชา IS เพื่อสร้างคุณลักษณะด้านอยู่อยา่งพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักษ์ความสะอาด 
และเป็นผู้มีศักยภาพเป็นพลโลก

สถานศึกษามีการก าหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนในหลักสูตรสถานศึกษาและจัด
กิจกรรมตามโครงการที่สร้างเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้



โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและกิจกรรมวันสุนทรภู่

โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้แก่ กิจกรรมนาฏศิลป์ไทย กิจกรรมประกวดร้องเพลงและกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ได้แก่ กิจกรรมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวันส าคัญของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์, วันส าคัญทางศาสนา
มีการท าบุญตักบาตร เวียนเทียนออนไลน์ในวันส าคัญ เป็นต้น

โครงการโรงเรียนคุณธรรมและเข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม  การประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทยกับหน่วยงานต่างๆ

โรงเรียนพญาไทส่งเสรมิให้นักเรียนมีความภูมใิจในท้องถิ่นและความเป็นไทยโดยบูรณาการ
ผ่านกิจกรรม การเรียนการสอนและโครงการตา่งๆ



การด าเนินงานตามโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมโรงเรียนหัวแข็ง โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระ       
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมวันคริสต์มาส โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
กิจกรรมโครงการพัฒนาดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กพญาไทดูดี 4.0 โครงการท่องไปในโลกกว้าง ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่สามารถยอมรับ
และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นบนความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งในด้านเพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรมและประเพณี

โรงเรียนพญาไทจัดกิจกรรมให้นักเรียนยอมรับและอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมอย่างมีความสุข



กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะจิตสังคมที่หลากหลาย ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน มีจิตใจที่ดี สามารถอยู่ร่วมกันได้โดย
ไม่ขัดแย้งกับผู้อ่ืน

กิจกรรมที่ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพกาย การป้องกันอันตรายต่างๆ และความปลอดภัย เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพ
กายที่แข็งแรง

โรงเรียนพญาไทจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมโลก มีจิตสาธารณะ และรักษ์ส่ิงแวดล้อมผ่านโครงการในรูปแบบออนไลน์



โรงเรียนพญาไทมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน

แผนปฏิบัติการ
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนพญาไทมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน โดยผู้อ านวยการโรงเรียน
บริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ PHYATHAI MODEL พัฒนา 3 MODERN สู่โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล ที่เน้น       
การบริหารแบบมีส่วนร่วมและอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย



คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพญาไท มีการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โดยปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและรายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าต่อเนื่องทุกปี 
รวมถึงโรงเรียนพญาไทรับการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา ทั้งจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภาครัฐ ที่สนับสนุนการ
จัดการศึกษาอย่างต่อเน่ือง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

สถานศึกษาวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
มีการติดตามตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

รายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2563



โรงเรียนพญาไท มีการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ 
ทักษะ กระบวนการคิด อย่างเต็มประสิทธิภาพ และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019 (COVID-19) ได้จัด     
การเรียนการสอนรูปแบบทางไกลและแบบมาเรียนปกติแบบสลับกลุ่ม AB โรงเรียนได้จัดตารางเรียนให้แก่นักเรียนอย่างเหมาะสมและมีแบบฝึกหัด
ทบทวนอยู่เสมอ และมีกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม ส่งผลให้นักเรียนทุกคนได้รับ        
การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียนมากที่สุด

สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา   
และทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ กระบวนการคิด อย่างเต็มประสิทธิภาพ



สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สามารถน าความรู้ความสามารถไปพัฒนาสถานศึกษา และส่งเสริมให้วิชาชีพเจริญก้าวหน้า

โรงเรียนพญาไท มีการด าเนินงานในการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอยู่เสมอ โดยการจัดอบรม          
ผ่านช่องทางออนไลน์ การอบรมในโรงเรียน และอบรมจากหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้แล้วยังส่งเสริมให้ครูมีการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
และสอบบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่งครูผู้ช่วย รวมถึงมีการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจครูในการจัดท าป้ายแสดงความยินดีและร่วมยินดีกับครูที่
ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดต่าง ๆ และแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะในการประชุมครูและบุคลากร
ประจ าเดือนทุกคร้ัง



สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาความสามารถของผู้เรียนได้อยา่งเต็มประสิทธิภาพ

โรงเรียนพญาไท มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถใช้กับการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนแบบสลับกลุ่ม AB นักเรียนที่เรียนแบบออนไลน์สามารถเข้าเรียนไปพร้อม ๆ กับนักเรียน
ที่มาเรียนปกติในโรงเรียนได้ รวมถึงโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ห้องสมุด
โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล เป็นต้น



สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ระบบมีคุณภาพ ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพื่อให้มีความสะดวกในการน าข้อมูลมาใช้ 

โรงเรียนพญาไท มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ทั้งระบบจากหน่วยงานต้นสังกัดและระบบที่
ทางโรงเรียนได้จัดท าขึ้นเอง โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนได้มีระบบที่จัดเก็บ
ข้อมูลเก่ียวกับการคัดกรองการครูและบุคลากรโดยใช้วิธี ATK และสารสนเทศที่บันทึกข้อมูลการได้รับวัคซีนป้องกันเช้ือไวรัสโคโรนา 2019



ผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดประสบการณ์ที่สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ที่สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของสถานศึกษา ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นส าคัญ
โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏบิัตจิริงทั้งในรูปแบบ On-Demand , Online และOn-Site

โรงเรียนพญาไทจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิด นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง



ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้เพ่ือกระตุน้และสร้างความสนใจ
ท าให้การสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเข้าใจตรงกันเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จัดท าแหล่งเรียนรู้รูปแบบออนไลน์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูเข้ารับการอบรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning

แหล่งเรียนรู้สู่วิถีเกษตรพอเพียง 
โคกหนองนา และโรงเพาะเห็ดพอเพียง

โรงเรียนพญาใช้สื่อ เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านรูปแบบ Online



ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก มีการ
จัดการบรรยากาศชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ในทุกรูปแบบ ได้รับรับการนิเทศติดตามจากฝ่ายบริหารอย่างสม ่าเสมอ  
เพื อร่าค่าแนะน่าและพัฒนาบรรยากาศในชั้นเรียนให้นเหมาะสมกับการเรียนรู้อยู่เสมอ ส่งผลท่าให้เด็กรักที จะเรียนรู้ 
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข

ครูมีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวกผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งรูปแบบ Online และ On Site



ครูผู้สอนได้ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลการประเมินมาใช้พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

ครูมีข้ันตอนในการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้

ครูมีการด าเนินการให้ผลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและน าผลการพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โรงเรียนพญาไทมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลการประเมินมาพัฒนานักเรียน



การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อน าไปใช้การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้

การนิเทศภายในและการนิเทศ ติดตามจากหน่วยงานภายนอก  ครูและผู้เก่ียวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง โดยน าผลการพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มาใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับและน าข้อมูลปอ้นกลับน ามาใช้ใน

การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลต่างๆ

โรงเรียนพญาไทด าเนินการส่งเสริมให้ครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรงุการจัดการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
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