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Nakhonpathom Municipality 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ปกีารศึกษา 2561 
Tessaban 1 School     

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ตั้งอยู่เลขที่ 41 ถนนหน้าโรงไฟฟ้า ต าบลพระปฐมเจดีย์    
อ าเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม  รหัสไปรษณีย์ 73000  โทรศัพท์ 034–259710  โรงเรียนมีเนื้อที่ 15  ไร่   
โทรสาร  034–259710  www.  tb1nkp.  ac.  th  สังกัด เทศบาลนครนครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม  
จังหวัดนครปฐม เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   จ านวน  26  ห้องเรียน  
อักษรย่อ  ท.๑  สีประจ าโรงเรียน สีน ้ำเงิน-เหลือง  ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ต้นมะขำม อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
เด็กดี   วิถีพุทธ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา โรงเรียนน่ำอยู่    คู่ชุมชน   คณะผู้บริหารประกอบด้วย               
นางนิรมล วิบูลมงคล  มีรองผู้อ านวยการ 3 คน  ประกอบด้วย  1) นางรัชนี  วรรณศิริ  2) นางพิมพ์ใจ  โตหริ่ม 
และ 3) จ่าเอกหญิงวัชรี  โชติรัตน์ ปีการศึกษา 2561 มีครู 46 คน  นักเรียน 747 คน ครูท าการสอนเฉลี่ย       
18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบิดามารดา ที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเช่า รายได้ไม่ถึง 10,000 
บาทต่อเดือน นักเรียนได้รับเงินมาโรงเรียนวันๆละ40-70 บาท อาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่ค้าขาย นักเรียน
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 68 เข้าศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นทั้งหมด และนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 51 คน เข้าศึกษาต่อ 50 คน โดย มีนักเรียน 1 คน ไม่ศึกษาต่อเนื่องจากมีปัญหาทางด้านสุขภาพ  ทาง
โรงเรียนมีทุนการศึกษาจ านวน 413 ทุน (ไม่รวมกับทุนปัจจัยยากจน) มอบให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 
มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของเด็ก      
ระดับคุณภำพ  : ดี 

หลักฐำนสนับสนุน  บันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็กเด็กปฐมวัย  แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
สมุดรายงานประจ าตัวเด็กปฐมวัย แบบสังเกตกิจกรรมหลัก  6 กิจกรรม แผนการจัดประสบการณ์ แบบรายงาน
การประเมินภาวะการเจริญเติบโต  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการอาหารกลางวัน การจัด
ประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ภาพการดื่มนม  ภาพถ่ายการเข้าแถวตัก อาหาร เก็บถาด เก็บช้อน 
ข้อตกลงของห้องเรียน ภาพถ่ายการเข้าแถว เคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์  ภาพการแปรงฟัน บันทึก หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 แผนการจัดประสบการณ์/บันทึกหลังจัดประสบการณ์ ภาพกิจกรรมการ
แสดงในวันส าคัญ โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  
 
จุดเด่น 

1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเอง 

2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ 

3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
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จุดควรพัฒนำ 

พัฒนาสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่การ
เรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
 
มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
ระดับคุณภำพ  ดี 
หลักฐำนสนับสนุน  ระบบงานสารสนเทศ(SIS) แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการปฏิทิน

การปฏิบัติงาน  แฟ้มงานครู  กิจกรรม 5 ส.   สารสัมพันธ์ สอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องพิจารณาหลักฐานเชิง

ประจักษ์ กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่าย โครงการปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท าวิจัยในชั้นเรียน โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐาน ภาพถ่าย แผนการจัดประสบการณ์

หลักสูตรการเรียนรู้ใน ระดับปฐมวัย ค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงาน กิจกรรมการประกวดสื่อนวัตกรรมทาง

การศึกษา  

จุดเด่น 
1. การประชุม วางแผนพัฒนางาน ทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบุคลากร ฝ่าย

งบประมาณและแผนงาน 
2. จัดโครงการ/กิจกรรมพิเศษที่สนองตอบนโยบายชาติ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ

จริง กิจกรรมโตไปไม่โกง  กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง และการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD)    

 
จุดควรพัฒนำ 

1. พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2. พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศ  

 

มำตรฐำนที่  3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ      
ระดับคุณภำพ  ดี 

หลักฐำนสนับสนุน  แบบวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล   แผนการจัดประสบการณ์  งานวิจัยในชั้นเรียน 
มุมประสบการณ์ การสอนแบบโครงการ  (Project Approach) แบบบันทึกการใช้สื่อ บัญชีเรียกชื่อและบันทึก

ผลการประเมินพัฒนาการเด็กเด็กปฐมวัย  สมุดรายงานประจ าตัวเด็กปฐมวัย แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

ห้องเรียน สื่อและเทคโนโลยี เครื่องมือวัดผลประเมินผล วิจัยในชั้นเรียน 
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จุดเด่น 

ครจูัดประสบการณ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
จุดควรพัฒนำ 

1.  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง 

2.  พัฒนาการวิจยัในชั้นเรยีน 

3.  การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของผู้เรียน   
ระดับคุณภำพ  ดี   

หลักฐำนสนับสนุน  แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบบันทึกการประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ และการเขียน  แบบคัดกรองพฤติกรรม( SDQ) แบบบันทึกน้ าหนักส่วนสูง แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (ปถ.05) ผลสอบการทดสอบระดับชาติ O-NET , NT, RT ผลการทดสอบสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน ชิ้นงาน / ผลงานนักเรียน โครงงานนักเรียน โครงการ/กิจกรรม ต่างๆ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน  โครงการส่งเสริมทักษะ
ความสามารถทางวิชาการ โครงการส่งเสริมงานวัดและประเมินผล โครงการวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการท างานสู่อาชีพ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพนักเรียนมุ่งสู่
ผลสัมฤทธิ์ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการส่งเสริมคุณธรรม – 
จริยธรรม โครงการส่งเสริมการศึกษานอกสถานที่ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้าน
การใช้ยาเสพติดในนักเรียน โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีนักเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม โครงการส่งเสริม
ทักษะด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย โครงการเอกลักษณ์ไทย 
 
จุดเด่น 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  

 

จุดควรพัฒนำ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. ทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา 

3. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  O-NET, NT, RT 
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร       

ระดับคุณภำพ  ดี   

หลักฐำนสนับสนุน  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา2561 แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561ค าสั่งแต่งตั้ง/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ การสอบถามบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ภาพถ่าย/ภาพการร่วมกิจกรรม  กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ
ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน นิเทศภายใน รายงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  ห้องน้ า  โรงอาหาร  ห้องประชุม สะอาด แหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกสถานศึกษา สถานทีโ่ดม อาคารเอนกประสงค์  ค าสั่งแต่งตั้ง ภาพถ่าย/ภาพการร่วมกิจกรรม  
โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการเรียนฟรี 15 ปี  โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร โครงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ โครงการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลโครงการ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา  โครงการ 5 ส   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ 
ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา  โครงการจัดซื้อ จัด
จ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างภาพถ่าย 
 
จุดเด่น 

1. การประชุม วางแผนพัฒนางาน ทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบุคลากร ฝ่าย

งบประมาณและแผนงาน 

2. จัดโครงการ/กิจกรรมพิเศษที่สนองตอบนโยบายชาติ ได้แก่  กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ

จริง (Active Learning)  กิจกรรมรักการอ่าน การเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเต็มศึกษา(STEM Education) กิจกรรม

โตไปไม่โกง กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  

กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้  ลดเวลาเรียน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  การทดสอบระดับชาติ O-NET, NT, RT 

จุดควรพัฒนำ 
1. พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2. พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศ  

 
 
 
 



หน้า 5 

 

 

Nakhonpathom Municipality 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ปกีารศึกษา 2561 
Tessaban 1 School     

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ     
ระดับคุณภำพ  ดี   

หลักฐำนสนับสนุน  หลักสูตรสถานศึกษา  แผนการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือวัดและประเมินผล สื่อเทคโนโลยีการ
เรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียน แบบประเมินความพึงพอใจ ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน โครงการ/กิจกรรม 
ต่างๆ  เช่น โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนทาง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ความสามารถทางวิชาการ โครงการส่งเสริมงานวัดและประเมินผล  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

 

จุดเด่น 
ครมีูการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 
จุดควรพัฒนำ 

4. พัฒนากิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

5. พัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน 

6. สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

 
สถำนศึกษำมีแผนพัฒนำขึ้นอีกระดับ 
ระดับปฐมวัย  

1. ส่งเสริมให้ครูจัดประสบการณ์ที่ให้เด็กเพ่ือพัฒนาเด็กมีความคิดสร้างสรรค์สมวัย 

2. ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่สมวัย 

3. ส่งเสริมให้ครูจัดท ารายงานผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคลทั้ง 4 ด้าน  คือ ร่างกาย  

อารมณ์ สังคม สติปัญญา อย่างต่อเนื่อง และพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

ระดับกำรศึกษำขั นพื นฐำน 
1. พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะ การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา

อย่างต่อเนื่อง 

2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  O-NET, NT, RT 

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง  
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1. ด้ำนคุณภำพผู้เรียน  พัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

ความสามารถในการ อ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  O-NET, NT, RT ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้าง

นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และส่งเสริมใหรู้้จักการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง  

2. ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำร   ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ โดยการอบรม/สัมมนา /ศึกษาดูงาน อย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูพัฒนา สื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ  จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้พร้อมใช้งาน  รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และ

น าเสนอข้อมูลเพื่อพัฒนางานทั้ง 4 ฝ่าย 

3. ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ     สถานศึกษามุ่งเน้นให้มีการพัฒนารูปแบบ

การจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนผ่าน กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เน้นการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning  ครู

การท าวิจัยในชั้นเรียน พร้อมทั้งสร้างเครื่องมือวัดผล ประเมินผล น าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตรกระบวนการ

เรียนรู้ และการวัดและประเมินผล  และสะท้อนผลการประเมินให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561 
สรุปผลกำรประเมินภำพรวม 
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
   ก าลังพัฒนา          ปานกลาง            ดี            ดีเลิศ           ยอดเยี่ยม 
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี  ระดับคุณภำพ 
มาตรฐานที ่1  คุณภาพของเด็ก ดี   
มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที ่3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดี 

 
ระดับกำรศึกษำขั นพื นฐำน 
   ก าลังพัฒนา          ปานกลาง            ดี            ดีเลิศ           ยอดเยี่ยม 
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี  ระดับคุณภำพ 
มาตรฐานที ่1     คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐำน 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ตั้งอยู่เลขที่ 41 ถนนหน้าโรงไฟฟ้า ต าบลพระปฐมเจดีย์  
อ าเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม  รหัสไปรษณีย์ 73000    โทรศัพท์ 034–259710   โรงเรียนมีเนื้อที่   15  ไร่   
โทรสาร  034–259710  www. tb1nkp.ac. th สั งกัด  เทศบาลนครนครปฐม  อ า เภอเมืองนครปฐม               
จังหวัดนครปฐม  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   จ านวน 26   ห้องเรียน 
            อักษรย่อ      ท.1 
            สีประจ ำโรงเรียน    น  ำเงิน – เหลือง 
          ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน    ต้นมะขำม 

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา เด็กดี   วิถีพุทธ 

         เอกลักษณ์ของสถานศึกษา โรงเรียนน่าอยู่   คู่ชุมชน 
     ปรัชญา  วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของสถานศึกษา 

     ปรัชญา       นตถิ  ปญฺญา  สมา  อาภา  หมายถึง แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 
       วิสัยทัศน์      สถานศึกษาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน  ภายใต้การ 

      บริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2. ส่งเสริมและพัฒนาโดยด าเนินการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
4. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 

       แผนผัง โรงเรียนเทศบำล1 วัดพระงำม(สำมัคคีพิทยำ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อาคารสง่เสรมิการ
เรยีนรู ้      
  อาคารคหกรรม 
 หอ้งน ้าหญงิ              
  หอ้งน ้าชาย 
 เรอืนนกัการ  
 โรงเพาะเหด็ 
 หอ้งพสัด ุ  
  หอ้งสง่เสรมิอาชพี 
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2. ข้อมูลผู้บริหำร 

  1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา    นางนิรมล  วิบูลมงคล 
วุฒิการศึกษาสูงสุด      ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต     สาขา การบริหารการศึกษา  
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่  11  เมษายน  พ.ศ.  2560   จนถึงปัจจุบัน  รับผิดชอบฝ่ายบุคลากร 
  2) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  (ตามมาตรฐานต าแหน่ง)  จ านวน    3   คน 
  2.1  นางรัชนี  วรรณศิริ      วุฒิการศึกษาสูงสุด      ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
รับผิดชอบฝ่ายงบประมาณและแผนงาน  
  2.2  นางพิมพ์ใจ  โตหริ่ม     วุฒิการศึกษาสูงสุด      ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
รับผิดชอบฝ่ายวิชาการ 
  2.3  จ.อ.หญิงวัชรี  โชติรัตน์   วุฒิการศึกษาสูงสุด    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
รับผิดชอบฝ่ายบริหารทั่วไป   
 
3. ข้อมูลครูและบุคลำกรสนับสนุนกำรสอน 
 3.1  ข้ำรำชกำรครู/พนักงำนครู 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำยุ 
อำยุ

รำชกำร 
ต้ำแหน่ง/
วิทยฐำนะ 

วุฒิ วิชำเอก 
สอนกลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่เข้ำรบั

กำรอบรม 

1 นางนิรมล  วิบูลมงคล 54 23 ผอ.คศ.3 ศษ.ม การบริหาร
การศึกษา 

- 163 

2 นางรัชนี  วรรณศริ ิ 58 36 รองผอ.คศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา - 134 

3 นางพิมพ์ใจ โตหริ่ม 49 22 รองผอ.คศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา - 174 

4 จ.อ. หญิง วัชรี  โชติรัตน ์ 54 33 รองผอ.คศ.3 กศ.ม. เทคโนโลยีและ             
การสื่อสารฯ 

- 89 

5 นางวาสนา  วงศ์กิตติโสภณ 47 21 ครู คศ.3 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 82 

6 นางกฤษณา  มาเจรญิ 52 14 ครู คศ.3 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 82 

7 นส.ยุพิน  ใจอดทน 57 14 ครู คศ.3 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 82 

8 น.ส.มณีรตัน์  ทิมหอม 48 21 ครู คศ.3 ศษ.ม. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 90 
9 นางอุทัยรัตน์  ทรัพย์โชติธนดล 37 12 ครู คศ.3 ค.บ. บริหาร กศ. ภาษาไทย 81 
10 น.ส.อมราพร  นันทรัตน์สกุล 53 13 ครู คศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา คณิตศาสตร ์ 103 
11 นางสุนิตย์  จั่นทอง 60 38 ครู คศ.3 ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ 85 
12 น.ส.รวมผล  นกดารา 48 20 ครู คศ.3 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 85 
13 น.ส.ศิรริัตน์  แซ่ปึง 53 15 ครู คศ.3 ค.บ. ประถมศึกษา คณิตศาสตร ์ 83 
14 นายธีรพจน์  คิดซื่อ 56 35 ครู คศ.2 ศศ.บ. ประถมศึกษา สังคม 91 
15 น.ส.ปรางค์ทอง ดีสวาสด์ิ 39 14 ครู คศ.3 ศษ.บ นาฏศิลป ์ ศิลปะ 85 
16 นางเบญญาภา  เรืองอุไร 47 23 ครู คศ.3 ค.บ. วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ 85 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำยุ 
อำยุ

รำชกำร 
ต้ำแหน่ง/
วิทยฐำนะ 

วุฒิ วิชำเอก 
สอนกลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่เข้ำรบั

กำรอบรม 

17 นางพิมพ์วิมน สุขประเสริฐ 51 24 ครู คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 85 
18 นางสุพินยา  ใจรื่น 37 9 ครู คศ.2 ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย 85 
19 นายวัชระวิชญ์ พสิษฐ์กุลเวช 43 18 ครู คศ.3 ศษ.ม. บริหาร กศ. วิทยาศาสตร ์ 91 
20 นางนิติภาภรณ์   แอบเพชร 41 14 ครู คศ.3 ค.บ. ฟิสิกส ์ วิทยาศาสตร ์ 64 
21 นางสิริมาส   ชัยศิริพานิช 46 16 ครู คศ.3 ศษ.ม. นาฏศิลป ์ ศิลปะ 85 
22 นางสุภาภรณ์    ศรีวรนันท์ 57 35 ครู คศ.3 ศษ.บ สุขศึกษา สุขศึกษาฯ 86 
23 นางธนภร  นฤมิตสุนทร 42 14 ครู คศ.2 กศ.บ. บรรณารักษ์ การงานฯ 85 
24 น.ส.จิราภรณ์   บุญณรงค์ 53 23 ครู คศ.4 ศษ.ม. การสอนภาษาไทย ภาษาไทย 100 
25 นางศิริมล  ปรสิุทธิวงศ์ 59 33 ครู คศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 85 
26 น.ส.ดาราณี  เผ่าพัฒน ์ 53 22 ครู คศ.3 ค.ม. ศิลปะ ศิลปะ 85 
27 นางภูมิใจ  อ่อนพันธ ์ 57 34 ครู คศ.3 กศ.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร ์ 85 
28 นางนิภาพร  ดีพรม 44 14 ครู คศ.2 บช.บ. การบัญชี การงานฯ 85 
29 นายพรชัย  มั่งประสิทธ์ิ 51 14 ครู คศ.2 วท.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ 94 
30 นายสุรศักดิ์  รักราชการ 44 8 ครู คศ.1 ค.บ. ดนตรีศึกษา ศิลปะ 64 
31 น.ส.รุจริา  วรประชา 37 14 ครู คศ.2 ค.บ. คอมพิวเตอร ์ การงานฯ 228 
32 นายมนตรี  แก้วนิตย ์ 44 12 ครู คศ.2 ค.บ. วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ 82 
33 น.ส.พิชญา  พัชรสุรบดี  45 22 ครู คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร ์ 88 
34 น.ส.บุษกร  แดงโพธิชา 35 6 ครู คศ.1 ศษ.ม. สังคมศึกษา สังคมฯ 100 
35 น.ส.ศิริวรรณ  พุ่มรินทร ์ 44 14 ครู คศ.3 ป.บัณฑิต คหกรรมศาสตร์ การงานฯ 82 
36 นายจรัญ  คงสังข ์ 46 16 ครู คศ.2 ศศ.ม. ศิลปกรรม ศิลปะ 94 
37 น.ส.ปิยารัชน์  ปานเจริญ 45 12 ครู คศ.2 ค.บ. คหกรรมศาสตร์ การงานฯ 76 
38 นางเพียงระพี  โรจน์วิภาต 60 26 ครู คศ.3 ศษ.บ ประวัติศาสตร์ สังคมฯ 109 
39 น.ส.ตรีชฎา  แก่นจันทร ์ 41 10 ครู คศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ปฐมวัย 70 
40 นายปริญญา  วงษ์ศร ี 37 8 ครู คศ. ศษ.ม. บริหารการศึกษา สุขศึกษาฯ 157 
41 น.ส.ณัฐชยานันต์ ทองธรรมจินดา 37 10 ครู คศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา สังคมฯ 121 
42 น.ส.ภูษณิศา  ค าสิงห ์ 42 11 ครู คศ.3 ค.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร ์ 100 
43 นายเปรมชัย  เกิดคลา้ย 57 34 ครู คศ.2 ศษ.ม. เทคโนโลยีฯ ภาษาอังกฤษ 76 
44 น.ส.วิภาพรรณ ทัศยาพันธุ์ 39 17 ครู คศ.2 กศ.ม. เทคโนโลยีฯ ศิลปะ 91 
45 น.ส.ไพรินทร์  อินทพงษ ์ 54 7 ครู คศ.1 ค.บ. ประถมศึกษา คณิตศาสตร ์ 85 
46 นายสรพจน์  วรประชา 38 5 คร ู วท.บ.   เทคโนโลยฯี การงานฯ 226 
47 นางอภิษา  ฉ่ิงทองค า 41 11 ครู คศ.2 ค.ม. การบริหารการศึกษา ปฐมวัย 82 
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 3.2  ครูจ้ำง (ปฏิบัติหน้ำที่สอน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ
ประสบกำรณ์
กำรสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชำเอก 
สอนกลุ่ม
สำระ 
กำรเรียนรู้ 

จ้ำงด้วยเงิน 

1 น.ส.กัญญารัตน์  ช้อยเครือ 28 2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ สะสมของ
สถานศึกษา 
 

2 น.ส.ชยาภา  ดวงศรี 28 2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

3 น.ส.ชนัญชิดา โพธิ์ชุ่ม 25 1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

 
 3.3  พนักงำนจ้ำง/ลูกจ้ำง (สนับสนุนกำรสอน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ
ต้ำแหน่ง 

วุฒิ สำขำ ปฏิบัติหน้ำที่ 
จ้ำงด้วย
เงิน 

1 นางศิริพร  ข าสุนทร 38 ผช.จนท.การเงินฯ บธ.บ. การเงินการธนาคาร จนท.ธุรการ อุดหนุนฯ 

2 นางเบญจวรรณ มุย่เรืองศร ี 40 ผช.จนท.ธุรการ บธ.บ. การบัญชี จนท.การเงิน อุดหนุนฯ 

3 นางมิ่งพร  ธนวัตณัชกุล 47 ผช.จนท.บัญช ี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป จนท.ธุรการ อุดหนุนฯ 

4 น.ส.กรรณศราง มะกรวัฒนะ 35 ผช.จนท.ธุรการ ปวส. คอมพิวเตอร์ฯ จนท.บันทึกข้อมูล อุดหนุนฯ 

   
  3.4  สรุปจ้ำนวนบุคลำกร 

ประเภท/ต้ำแหน่ง 
จ้ำนวนบุคลำกร (คน) 

รวม ต้่ำกว่ำ 
ปริญญำตรี 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ      

- ผู้อ านวยการ   1 - 1 

- รองผู้อ านวยการ   3 - 3 

รวม - - 4 - 4 
2. ครูผู้สอน      

- ข้าราชการ/พนักงานคร ู  28 15 - 43 

- พนักงานจ้าง(สอน)  4 - -        4 

รวม - 32 15 - 47 
3. บุคลำกรสนับสนนุ      

- พนักงานจ้างตามภารกจิ 1 3 - - 4 
รวม 1 3 - - 4 
รวมทั งสิ น 1 36 19  55 
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13%

10%

10%

13%

10%

8%

13%

13%

10%

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ ำนวนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ปฐมวยั ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม สขุศกึษาและพลศกึษา
ศลิปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตา่งประเทศ

3.5 จ้ำนวนครูจ้ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ้ำนวน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จ้ำนวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย  
ชั่วโมง/สัปดำห์  

ของครูภำยในกลุ่มสำระฯ 
ปฐมวัย 6 13.04 25 
ภาษาไทย 5 10.87 17 
คณิตศาสตร์ 5 8.70 19 
วิทยาศาสตร์ 6 13.04 20 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4 8.70 21 
สุขศึกษาและพลศึกษา 4 8.70 13 
ศิลปะ 6 13.04 18 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 13.04 18 
ภาษาต่างประเทศ 5 10.87 18 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 46 100.00 2 
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 46 100.00 18 
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4. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษา2561) 
จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 747  คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั นเรียน จ้ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ้ำนวนเฉลี่ย 

ชำย หญิง ต่อห้อง 
อ.1 2 12 27 39 20 

อ.2 2 25 26 51 26 
อ.3 2 27 23 50 25 

รวม 6 64 76 140 23 

ป.1 2 28 15 43 22 
ป.2 2 29 28 57 29 
ป.3 2 27 24 51 26 
ป.4 2 17 27 44 22 
ป.5 2 23 35 58 29 
ป.6 2 39 29 68 34 

รวม 12 163 158 321 27 

ม.1 3 73 37 110 37 
ม.2 3 78 38 116 39 
ม.3 2 34 26 60 30 

รวม 8 185 101 286 36 

รวมทั งสิ น 26 412 335 747 29 

    ขอ้มูล  ณ  วนัที ่ 10  มถิุนายน  2561 
 

5. ข้อมูลผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียนในระดับสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ2561) 
 5.1 ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
         ผลพัฒนาการเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  

ระดับชั น 
จ้ำนวน 

เด็ก 
ที่ประเมิน 

สรุปผลกำรประเมินพัฒนำกำร 

รวม ค่ำเฉลี่ย 

สรุป 
ระดับ

คุณภำพ 
พัฒนำกำร 

ด้ำนร่ำงกำย 
ด้ำนอำรมณ์

จิตใจ 
ด้ำน 
สังคม 

ด้ำน 
สติปญัญำ 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 
ชั นอนุบำลปีที ่1/1 19 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 3.00 ดี 
ชั นอนุบำลปีที ่1/2 20 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 3.00 ดี 

รวม 39 6.00 6.00 6.00 6.00 24.00 6.00   
ค่ำเฉลี่ย   3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดี 

สรุประดบัคุณภำพ  3 3 3 3    

สรุปพัฒนำกำร  ดี ดี ด ี ดี    
 



หน้า 13 

 

 

Nakhonpathom Municipality 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ปกีารศึกษา 2561 
Tessaban 1 School     

ผลพัฒนาการเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 

ระดับชั น 
จ้ำนวน 

เด็ก 
ที่ประเมิน 

สรุปผลกำรประเมินพัฒนำกำร 

รวม ค่ำเฉลี่ย 

สรุป 
ระดับ

คุณภำพ 
พัฒนำกำร 

ด้ำนร่ำงกำย 
ด้ำนอำรมณ์

จิตใจ 
ด้ำน 
สังคม 

ด้ำน 
สติปญัญำ 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 
ชั นอนุบำลปีที ่2/1 26 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 3.00 ดี 
ชั นอนุบำลปีที ่2/2 25 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 3.00 ดี 

รวม 51 6.00 6.00 6.00 6.00 24.00 6.00   
ค่ำเฉลี่ย   3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดี 

สรุประดบัคุณภำพ  3 3 3 3    

สรุปพัฒนำกำร  ดี ดี ด ี ดี    

 
ผลพัฒนาการเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3  

ระดับชั น 
จ้ำนวน 

เด็ก 
ที่ประเมิน 

สรุปผลกำรประเมินพัฒนำกำร 

รวม ค่ำเฉลี่ย 

สรุป 
ระดับ

คุณภำพ 
พัฒนำกำร 

ด้ำนร่ำงกำย 
ด้ำนอำรมณ์

จิตใจ 
ด้ำน 
สังคม 

ด้ำน 
สติปญัญำ 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 
ชั นอนุบำลปีที ่3/1 22 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 3.00 ดี 
ชั นอนุบำลปีที ่3/2 22 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 3.00 ดี 

รวม 44 6.00 6.00 6.00 6.00 24.00 6.00   
ค่ำเฉลี่ย   3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดี 

สรุประดบัคุณภำพ  3 3 3 3    

สรุปพัฒนำกำร  ดี ดี ด ี ดี    

 
 
5.2 ระดับกำรศึกษำขั นพื นฐำน  

         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น(ป.1-ป.6, ม.1-ม.3) ปีการศึกษา 2561 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
รำยวิชำ 

ชั นประถมศึกษำ 
การเรียน

เฉลี่ยระดับ 
3  ขึ้นไป 

ร้อยละ จ านวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

จ้ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 329 1 6 21 24 46 54 48 129 231 70.21 

2. คณิตศาสตร ์ 329 1 5 26 38 38 38 36 147 221 67.17 

3. วิทยาศาสตร ์ 329 0 7 17 26 43 68 49 119 236 71.73 

4. สังคมศึกษา ฯ 329 1 7 25 43 68 66 43 76 185 56.23 

5. ประวัติศาสตร ์ 329 1 1 3 33 73 77 55 86 218 66.26 

6. สุขศึกษาและพลศึกษา 329 0 0 1 9 14 19 52 234 305 92.71 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
รำยวิชำ 

ชั นประถมศึกษำ 
การเรียน

เฉลี่ยระดับ 
3  ขึ้นไป 

ร้อยละ จ านวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

จ้ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

7. ศิลปะ 329 0 0 3 15 25 62 68 156 286 86.93 

8. การงานอาชีพฯ 329 0 0 0 8 24 41 69 187 297 90.27 

9. ภาษาต่างประเทศ 329 0 22 37 49 46 52 37 86 175 53.19 

รวม 2961 4 48 133 245 377 477 457 1220 2154 72.75 

ร้อยละ 100 0.14 1.62 4.49 8.27 12.73 16.11 15.43 41.20 72.75   

 

 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
รำยวิชำ 

ชั นมธัยมศึกษำตอนต้น ภำคเรียนที่ 1 
การเรียน

เฉลี่ยระดับ 
3  ขึ้นไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

จ้ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 246 1 0 0 27 52 46 37 83 166 67.48 

2. คณิตศาสตร ์ 246 3 21 37 45 47 35 28 28 91 36.99 

3. วิทยาศาสตร ์ 246 0 12 11 31 47 68 45 32 145 58.94 

4. สังคมศึกษา ฯ 246 3 8 31 24 37 49 34 60 143 58.13 

5. ประวัติศาสตร ์ 246 18 30 28 30 29 31 37 43 111 45.12 

6. สุขศึกษาและพลศึกษา 246 0 2 1 15 17 47 60 104 211 85.77 

7. ศิลปะ 246 16 6 11 23 34 63 59 34 156 63.41 

8. การงานอาชีพฯ 246 3 13 22 39 56 53 42 18 113 45.93 

9. ภาษาต่างประเทศ 246 0 14 12 50 21 48 50 51 149 60.57 

รวม 2214 1 185 208 275 359 425 309 317 1051 58.04 

ร้อยละ 100 0.05 8.36 9.39 12.42 16.21 19.20 13.96 14.32 47.47   
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1.24 5.26 7.93

11.94
13.90

17.59
15.41

26.71

59.71

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 เกรด 3 ขึน้ไป

ร้อยละของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3
ท่ีไดร้ะดบั 3 ข้ึนไป

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
รำยวิชำ 

ชั นมธัยมศึกษำตอนต้น ภำคเรียนที่ 2 
การเรียน

เฉลี่ยระดับ 
3  ขึ้นไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

จ้ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 234 1 7 26 41 35 42 39 43 124 52.99 

2. คณิตศาสตร ์ 234 0 11 22 68 51 41 17 24 82 35.04 

3. วิทยาศาสตร ์ 234 0 21 19 44 49 46 31 24 101 43.16 

4. สังคมศึกษา ฯ 234 7 34 35 15 7 28 12 96 136 58.12 

5. ประวัติศาสตร ์ 234 8 38 6 22 15 25 58 62 145 61.97 

6. สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
234 0 5 8 3 11 33 74 100 207 88.46 

7. ศิลปะ 234 16 5 21 34 52 60 25 21 106 45.30 

8. การงานอาชีพฯ 234 0 18 66 51 26 26 22 25 73 31.20 

9. ภาษาต่างประเทศ 234 2 31 26 18 48 66 21 22 109 46.58 

รวม 2106 34 170 229 296 294 367 299 417 1083 51.42 

ร้อยละ 100 1.61 8.07 10.87 14.06 13.96 17.43 14.20 19.80 51.42   
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ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตผุล เฉลีย่ทัง้ 3 ด้าน

คะแนนเฉลีย่ร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถของผู้ เรียนระดบัชาตจิ าแนกตาม
ระดบั

ระดบัโรงเรียน ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั(รร.สงักดั อปท.ทัง้หมด) ระดบัประเทศ

6. ข้อมูลผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื นฐำนผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)  
6.1 ระดับชั นประถมศึกษำปีที่ 3 ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561 

6.1.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ้ำแนกตำมระดับ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้ำนภำษำ ด้ำนค้ำนวณ ด้ำนเหตุผล 
เฉลี่ยทั ง 3 

ด้ำน 
ระดับโรงเรียน 39.94 35.83 37.89 37.89 

ระดับจังหวัด 58.33 51.61 52.38 54.11 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.ทั้งหมด) 50.32 41.50 45.85 45.89 

ระดับประเทศ 53.18 47.19 48.07 49.48 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.2 เปรียบเทียบผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื นฐำนผู้เรียนระดับชำติ 
 (National Test : NT) และร้อยละผลต่ำงระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560 – 2561 
 

ควำมสำมำรถ 2560 2561 ร้อยละของผลต่ำง 

ด้านภาษา 48.02 39.94 -8.08 

ด้านค านวณ 26.32 35.83 +9.51 

ด้านเหตุผล 36.19 37.89 +1.7 

รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 36.84 37.89 +1.05 
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ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล รวมความสามารถทัง้ 3 ด้าน

เปรียบเทียบผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื นฐำนผู้เรียนระดับชำต ิ
(National Test : NT) ปีกำรศึกษำ 2560 - 2561

ปีการศึกษา2560 ปีการศึกษา2561

45.25
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
(O-NET)ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ าแนกตามระดับ

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) ระดับประเทศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ข้อมูลผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ระดับชั นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน 45.25 27.88 33.64 28.11 

ระดับจังหวัด 59.73 41.67 42.25 43.64 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) 53.79 34.35 38.11 36.51 

ระดับประเทศ 55.90 37.50 39.93 39.24 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2561

ปีกำรศึกษำ 2560

ปีกำรศึกษำ 2561

46.94

30.27 30.63
25.22

57.36

32.99
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

กรำฟแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
(O-NET)ระดับชั นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จ้ำแนกตำมระดับ

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) ระดับประเทศ

7.2 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั นพื นฐำน(O-NET) ชั นประถมศึกษำปีท่ี 6 ระหว่ำงปี

กำรศึกษำ 2560 - 2561 

รำยวิชำ/ปีกำรศึกษำ 2560 2561 ร้อยละของผลต่ำง 

ภาษาไทย 39.43 45.25 +5.82 

คณิตศาสตร์ 28.56 27.88 -0.68 

วิทยาศาสตร์ 33.50 33.64 +0.14 

ภาษาอังกฤษ 29.02 28.11 -0.91 

 
 
 
 
 
 

 
7.2 ระดับชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561 

1. คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ้ำแนกตำมระดับ 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน 46.94 30.27 30.63 25.22 

ระดับจังหวัด 57.36 32.99 37.53 30.82 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) 50.13 26.36 33.48 26.82 

ระดับประเทศ 54.42 30.04 36.10 29.45 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ผลกำรทดสอบระดับชำติขั นพื นฐำน(O-NET) ชั นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560 - 2561

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561

3.1.1 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั นพื นฐำน(O-NET) ชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ระหว่ำงปี

กำรศึกษำ 2560 - 2561 

รำยวิชำ/ปีกำรศึกษำ 2560 2561 ร้อยละของผลต่ำง 

ภาษาไทย 48.10 46.94 -1.16 

คณิตศาสตร์ 21.09 30.27 +8.37 

วิทยาศาสตร์ 31.02 30.63 -0.39 

ภาษาอังกฤษ 25.87 25.22 -0.65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น  
 8.1 ห้องสมุดมีพ้ืนที่ขนาด 335 ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจ านวน 15,951 เล่มมี  วารสาร/หนังสือพิมพ์
ให้บริการจ านวน  18เล่มต่อสัปดาห์  ฉบับ การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบดิวอ้ี  มีเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จ านวน  6  เครื่อง  มีจ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด   เฉลี่ย 324 
คนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 57.75 ของนักเรียนทั้งหมด  มีการให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคลมา
ใช้บริการ เฉลี่ย 25 คน ต่อปี  

 
8.2 ห้องปฏิบัติการทั้งหมด 7 ห้อง จ าแนกเป็น  

 1)  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน    3    ห้อง 
  2)  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน    2    ห้อง 
  3)  ห้องปฏิบัติการทางภาษา           จ านวน    3    ห้อง 

  4)  ห้องอ่ืน ๆ (ระบุ)         จ านวน    -     ห้อง 
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8.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จ านวน 66 เครื่อง จ าแนกเป็น 
  1)  ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน    60  เครื่อง 
  2)  ใช้เพ่ือให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน     6   เครื่อง 
 โดยมีจ านวนนักเรียนที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เฉลี่ย  70 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 12.47 ของ
นักเรียนทั้งหมด 
  3)  ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(ส านักงาน)  จ านวน 9. เครื่อง 

 
8.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

1) ห้องสมุด 
2) ห้องพระพุทธศาสนา 
3) ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน 
4) ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว 
5) ห้องคอมพิวเตอร์ห้อง D.A.R.E. 
6) ห้องนาฏศิลป์ 
7) โรงเพาะเห็ดสวนป่า 

 
8.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

1)  “ช้างเผือกฟาร์ม” สายชั้นอนุบาล 1-3 
2)  “บึกฉวากเฉลิมพระเกียรติ” สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
3)  “สวนสัตว์บึกฉวาก” สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 
4)  “พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพชว)” สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
5)  “ศูนย์การเรียนรู้การท านาเกลือ” สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
6)  “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
7)  “อุทยานเขางู” สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
8) ค่ายลูกเสือ อิเลฟแฟนท์แคมป์  จังราชบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

  
8.6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  

 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ให้ควำมรู้เร่ือง 
จ้ำนวน
ครั ง/ปี 

1. พระมหาวิทูร  สิทฺธิเมธี พระอาจารย์สอนพระธรรม ระดับอนุบาล, ม.3 ตลอดปี
การศึกษา 

 
2. พระมหาธีรพงษ์  ธีรว โส พระอาจารย์สอนพระธรรม ระดับ ม.1, ม.2 

3. พระมหาวิรัตน์  อธิปุญฺโญ พระอาจารย์สอนพระธรรม ระดับ ป.6 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ให้ควำมรู้เร่ือง 
จ้ำนวน
ครั ง/ปี 

4. พระมหาชุติพัฒน์  โชติวทฺฒโน พระอาจารย์สอนพระธรรม ระดับ ป.5 

5 นำงศิริธรณ์ ศุภพงษ์ไพศำล ลูกชุบหลำกสี 1 

6 นำงอ ำไพ เชื อยินดี สำคูไส้หมูและซำลำเปำ วุ้นแฟนซี 2 

7 นำยสุธำรักษ์ นำคป้อมฉิน ขนมจำก 1 

8 นำงธันยมัย ทองต่อ พับเหรียญโปรยทำนและไม้ปักพุ่ม 1 

9 นำงอบจันทร์ ระวิสะญำ ขนมครกชำววัง 1 

10 นำงสำวรัตนำ มุ่ยเรืองศรี ขนมกล้วย 1 

11 นำงอ ำพร พูลดี ตะโก้สำคูธัญพืช 1 

12 นำงสำวธนพิชำ เนตรประชำ ถั่วแปบและขนมต้ม 1 

 
9. ผลงำนดีเด่นในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

9.1 ผลงานดีเด่น 

 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงำนที่ให ้

สถำนศึกษำ 
 

โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

รางวัลเลิศรัฐ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

ผู้บริหำร   

นางนิรมล  วิบูลมงคล 
 

ลูกเสือจิตอาสา กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

ผู้อ านวยการศูนย์ STEM 
สถาบันส่งเสรมิการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

               ครู   
นายสรพจน์  วรประชา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น (ประเภทผู้สอน) ส านักงานลูกเสือแห่งชาต ิ

นางสาวพิชญา  พัชรสุรบดี ครูผู้สอนดีเด่น จากโครงการประกวดครูสอนดี ส านักการศึกษาเทศบาล
นครนครปฐม นางสาวตรีชฎา  แก่นจันทร์ ครูผู้สอนดีเด่น จากโครงการประกวดครูสอนดี 

นายธีรพจน์  คิดซื่อ ครูผู้สอนดีเด่น จากโครงการประกวดครูสอนดี 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงำนที่ให ้

นางเบญญาภา  เรืองอุไร หัวหน้าครูพี่เลี้ยง STEM  สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

นางสาวรุจิรา  วรประชา พ่ีเลี้ยง STEM 
นายวัชระวิชญ์  พสิษฐ์กุลเวช พ่ีเลี้ยง STEM 
นายสรพจน์  วรประชา พ่ีเลี้ยง STEM 
นางสาววิภาพรรณ  ทัศยาพันธุ์ พ่ีเลี้ยง STEM 
นางสาวภูษณิศา  ค าสิงห์ พ่ีเลี้ยง STEM 
นักเรียน   

เด็กหญิงนรีนุช มันตพงศ ์ 
เด็กหญิงรวิภัทร อร่ามบุตร  

เหรียญทองการวาดภาพระบายสีระดับ ป.1-3 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เด็กหญิงพัชราภรณ์ บ ารุงพฤกษ์  
เด็กหญิงกานดารัตน์ นาคชัยยะ  

เหรียญทองการวาดภาพระบายสีระดับ ป.4-6 เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี 

เด็กหญิงนิภาภัทร์ เนตรประชา  
เด็กหญิงนันท์นภัส หงวนเล็ก  

เหรียญเงินการวาดภาพระบายสีระดับ ม.1-3 เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี 

เด็กชายชัยวัฒน์ บุญอินทร์  
เด็กหญิงอมรรัตน์ แสงทอง  
เด็กหญิงนฤมล เก่ทอง  
เด็กหญิงพรพิมล เหล็งบ ารุง  
เด็กหญิงปนัดดา ทองประเสริฐ 
เด็กหญิงนิมลรัก ผลวารินทร์ 
เด็กหญิงนันทณา วิริยะพงษ์ 
เด็กหญิงปนัดดา มั่นศรีจันทร์ 
เด็กหญิงธนภรณ์ อาจน้อย  

เหรียญทองการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อม
แดนเซอร์ระดับ ม.1-3 

 

เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี 

เด็กหญิงสิริกานต์ แป้นกล่ า  
เด็กหญิงอริสรา ค าเหล็ก  
เด็กหญิงคณิสรา เชื้อยินดี  

เหรียญเงินโครงงานสังคม  
ม.1-3 

 

เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี 

เด็กชายนพนันท์ แคเขียว  
เด็กชายจิรภาฒ โตสมบุญ  
เด็กชายสรายุทธ สิทธิเดชด าเกิง  

เหรียญเงินโครงงานวิทย์  
ม.1-3 

 

เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี 

เด็กชายนันทศักดิ์ ผลรอด  
เด็กหญิงวิสาขมาส เทพวงษ์  
เด็กหญิงสุธิดา เข็มแก้ว 

เหรียญทองโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ม.1-3 
 

เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงำนที่ให ้

เด็กหญิงธนัชชา แป้นกล่ า  
เด็กชายนวีพัฒน์ สวยล้ า  
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี พรรัชโพธิ์  
เด็กชายพีระวิชญ์ ปุณณะภุม  
เด็กชายนวพล ลิ้นทอง  
เด็กหญิงขนิษฐา ปรกศุข  
เด็กหญิงวรุณี ยานุวงษ ์ 
เด็กหญิงฐานิต ภู่แก้ว  
เด็กหญิงภานรินทร์ ที่นามาก  
เด็กชายพงศ์กรณ์ สระทองวัน 

เหรียญทองการแสดงละครภาษาอังกฤษ ป.4-6 

 
เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี 

เด็กหญิงญัณนะห์ บีดินและ เหรียญเงินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ป.4-6 เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี 

เด็กหญิงวรรณปกร เชื้อยินดี 
เด็กหญิงลรินทร สุริวัลย์ 
เด็กชายสิรินนท์ จูค า 

เหรียญทองการประกวดการประดิษฐ์ของจาก
วัสดุเหลือใช้ ป.4-6 

เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี 

เด็กชายชาญวุฒิ อิทธิชาตินันท์ 
เด็กหญิงวรรณรัตน์ ประสพสินธุ์ 
เด็กหญิงภัทรพร บุมี 

เหรียญทองประกวดประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.1-3 

 
เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี 

เด็กหญิงชญานุช ชูมาก เหรียญเงินสุนทรพจน์ ม.1-3 เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี 

เด็กชายธนกร อะนุสา 
เด็กหญิงสุนิษา โพธการ 
เด็กหญิงอังสุมา ประสพสินธุ์ 

เหรียญเงินประกวดงานประดิษฐ์ใบตอง ป.4-6 

 
เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี 
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10. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
10.1 ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี พื นฐำน    
ตัวบ่งช้ีที่ 1   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 3   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 4   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 8.00 ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ 5   เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 8.00 ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ 6   ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น

ส าคัญ 
35.00 29.00 ด ี

ตัวบ่งช้ีที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 14.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 8  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.97 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
2.50 2.00 ด ี

ตัวบ่งช้ีที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.00 ด ี

กลุ่มตัวบ่งชี มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
2.50 2.00 ด ี

ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 86.97 ด ี

 
ข้อเสนอแนะ  

1. มำตรฐำนด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
เด็กบางส่วนควรได้รับการพัฒนา ด้านทักษะการคิดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ครูต้องจัดกิจกรรมใน

การพัฒนาที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์สมวัย สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงต่อสภาพ
สังคม เศรษฐกิจและประเทศโดยการใช้สื่อเทคโนโลยีหลากหลายในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้สามรถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและแก้ปัญหาได้อย่าวเหมาะสม   
 2. มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  - ไม่มี –  
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3. มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ 
  1) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีการจัดกิจกรรมที่พัฒนาให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์สมวัย  จัดท า
สื่อนวัตกรรมให้น่าสนใจโดยการใช้เทคโนโลยี การใช้สื่อเทคโนโลยีในกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้สามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม และและวัดผลประเมินผลอย่างหลากหลาย 
  2)  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีการน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคลทั้ง 4 
ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์  สังคม  สติปัญญา  และน าข้อมูลที่ประเมินไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา
ในระดับชั้นต่อไปเพื่อเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
  3) สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาทักษะของเด็กทางด้านการ
ค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้ายตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  และส่งเสริมด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับเด็ก 
 
 4. มำตรฐำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
  - ไม่มี – 
 
10.2 ระดับกำรศึกษำขั นพื นฐำน 

ระดับกำรศึกษำขั นพื นฐำน 
(ประถมศกึษำ และมธัยมศึกษำ) 

น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี พื นฐำน    

ตัวบ่งชี้ที่ 1   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 5.00 5.00 ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 5.00 4.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3   ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                    5.00 4.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 4   ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.00 ด ี

ตัวบ่งชี้ที่ 5   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 10.00 8.00 ด ี

ตัวบ่งชี้ที่ 6   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 35.00 29.00 ด ี

ตัวบ่งชี้ที่ 7   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 14.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

5.00 4.97 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี อัตลักษณ ์    

ตัวบ่งชี้ที่ 9   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.00 ด ี

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

2.50 2.00 ด ี

กลุ่มตัวบ่งชี มำตรกำรส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการด า เนินงานโครงการพิ เศษเพื่ อส่ง เสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

2.50 2.00 ด ี



หน้า 26 

 

 

Nakhonpathom Municipality 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ปกีารศึกษา 2561 
Tessaban 1 School     

ระดับกำรศึกษำขั นพื นฐำน 
(ประถมศกึษำ และมธัยมศึกษำ) 

น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

ตัวบ่งชี้ที่12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 86.97 ด ี

 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 86.97 คะแนน  มีคุณภาพระดับ  ดี 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ         รับรอง       ❑ ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรองเนื่องจาก .......................................................................................... ......................... 

 
ข้อเสนอแนะ  

1. มำตรฐำนด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 

ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้นทุกรายวิชา  ด้วยการน าแบบทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET)  มาวิเคราะห์เพ่ือหาตัวชี้วัดที่เป็นปัญหาในการสอบ  จัดท าสื่อนวัตกรรมให้น่าสนใจโดยการ
ใช้เทคโนโลยี  จัดท าแบบฝึกและแบบทดสอบที่มีคุณภาพสอดคล้องกับแบบทดสอบ  O-NET  เป็นแบบฝึกและ
แบบทดสอบรูปแบบต่าง ๆ มาให้ผู้เรียนฝึกท า  และค้นคว้าหาค าตอบที่ถูกต้อง  รวมทั้งสอนซ่อมเสริมผู้เรียนที่
เรียนอ่อนอย่างเป็นระบบ  โดยวิเคราะห์ความรู้ พ้ืนฐานของผู้เรียน  แล้วด าเนินการซ่อมเสริมและวัดผล
ประเมินผลอย่างหลากหลาย  ให้ครอบคลุมตัวชี้วัด 

2. มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  สถานศึกษาควรน าผลการประเมินทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มาวิเคราะห์ตามรายมาตรฐานการ
เรียนรู้เพ่ือหาจุดที่เป็นปัญหา ให้ครูผู้สอนด าเนินการจัดท าแผนการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้เพ่ือแก้ไขจุดที่เป็น
ปัญหามีการซ่อมเสริม วัดผลแบบหลากหลายและเก็บข้อมูลการพัฒนาเพ่ือเปรียบเทียบผลที่ได้รับ  กรณีที่ครูขาด
ความช านาญการสถานศึกษาควรให้เข้ารับการอบรม  หรือติดต่อประสานงานหน่วยงานต้นสังกัด  เพ่ือรวมกลุ่ม
ด าเนินการพัฒนาต่อไป 
 
 3. มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ 
   - ไม่มี - 
 4. มำตรฐำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
  - ไม่มี – 
นวัตกรรมหรือตัวอย่ำงกำรปฎิบัติที่ดี (Good Practice ) ของสถำนศึกษำที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 โครงการโรงเรียนธนาคารเทศบาล ๑ วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 
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กำรน้ำผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำมำใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่อง  
 โรงเรียนเทศบาล ๑วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)  ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4   ฝ่ายโดย
แบ่งเป็น ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบุคลากร  ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร
โดยใช้วงจรเดมมิ่งแบบ PDCA การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School Base Management)เน้นการมี
ส่วนร่วม โดยให้ทุกคนได้ร่วมคิด ร่วมท าและร่วมปฏิบัติ โดยมีบุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน คือ 

1. การวางแผน ( Plan )  การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ระบบการ
บริหารงานและนิเทศติดตามการประเมินผล 

2. การด าเนินงานตามแผน ( Do ) ครูผู้รับผิดชอบจะเป็นผู้ด าเนินการ ผู้บริหารสถานศึกษาจะคอยให้
การสนับสนุน จัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้ และคอยก ากับติดตาม นิเทศ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. การตรวจสอบประเมินผล( Check )  มีการตรวจสอบประเมินผล 2 ระยะ คือ สิ้นภาคเรียนที่ 1 เพ่ือดู
ความก้าวหน้า และปรับปรุงแก้ไขเมื่อมีปัญหาอุปสรรค และสิ้นปีการศึกษา โดยให้บุคลากรในโรงเรียนได้สรุปผล
การด าเนินงาน โครงการ / กิจกรรม และจัดการประเมินผลภายในเพื่อการประกันคุณภาพ การจัดการศึกษาและ
น าผลมา วิเคราะห์ เพ่ือหาปัญหา สาเหตุ เพื่อท าการปรับปรุงการด าเนินงานในระยะ ต่อไป  
 4. การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ( Action ) น าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม การวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน หรือจุดเด่น จุดด้อย ของโรงเรียน เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนางานให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ต่อไป 
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ระบบโครงสร้างการบริหารงาน 

 
 
 
 
 
            
            
          
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
นางนิรมล  วิบูลมงคล 

 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

ฝ่ายวิชาการ 
นำงพิมพ์ใจ โตหริ่ม 

 

 

 

รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 
นำงรัชนี  วรรณศิริ 

ฝ่ายบุคลากร 
นำงนิรมล  วิบูลมงคล 

0 
•กำรพัฒนำหลักสูตรและ
กำรสอน 
•กำรวัดผลประเมินผลและ
เทียบโอน 
•กำรนิเทศกำรศึกษำ 
•กำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 
•กำรพัฒนำส่ือนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
•กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 
•กำรแนะแนวกำรศึกษำ 
•กำรประสำนควำมร่วมมือ
ในกำรพัฒนำงำนวิชำกำรกับ
หน่วยงำนอื่นและชุมชน 
•กำรพัฒนำระบบประกัน
คุณภำพ 
•กำรพัฒนำสำระหลักสูตร
ท้องถิ่น 
•กำรวำงแผนงำนด้ำน
วิชำกำร 
•กำรจัดท ำระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำน
วิชำกำรของสถำนศึกษำ 
กำรคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียน เพื่อใช้ใน
สถำนศึกษำ 

•การจัดระบบบริหารและ
พัฒนาองค์กร 

•ระบบสารสนเทศ 

•การจัดท าแผนและเสนอ
ของบประมาณ 

•การตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลการใช้เงินและผล
การด าเนนิงาน 

•การด าเนินงานธุรการ 

•การบริหารการเงินและ
บัญชีการศึกษา 

•การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา 

•การบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

•การวางแผนพัสดุ 

•การจัดหาประโยชน์จาก

•กำรดูแลอำคำรสถำนท่ีและ
สภำพแวดล้อม 
•กำรระดมทรัพยำกรเพ่ือ
กำรศึกษำ 
• การประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษา 

• การดูแลสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

• การประสานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา 

• การส่งเสริมและสนับสนุน 
ประสาน บุคคล  ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษา 

• บริหารสาธารณะ 

• การส่งเสริมกิจการนักเรียน 
- งานกีฬาและนันทนาการ 
- งานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
- งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

• กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง
และก ำหนดต ำแหน่ง 

• กำรสรรหำและบรรจุ
แต่งตั ง 

• กำรเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

• เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
• วินัยและกำรรักษำวินัย 
• กำรออกจำกรำชกำร 
• การจัดสรรงบประมาณ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
จ.อ.หญิง วัชรี  โชติรัตน ์

0 
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2.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  
     ของสถำนศึกษำ 

วิสัยทัศน์ 

“นักเรียนมีควำมรู้คู่คุณธรรม หลำกหลำยกิจกรรม น้อมน ำเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่วิถีอำเซียน”  

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตร ที่

ก าหนด 
2. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี 
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
4. ส่งเสริมครูให้มีความรู้ ความสามารถในการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. ส่งเสริมสนับสนุน สืบสานประเพณี อนุรักษ์ความเป็นไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการมีส่วนร่วม 
7. ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนด้านสืบสานประเพณีอนุรักษ์ความเป็นไทย 
8. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน 
กับหลักสูตรสถานศึกษา 

ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 
ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

1.  ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำคุณภำพศิษย ์
 

1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึง
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่ก าหนด 

- คณะฝ่ายผู้บริหาร  
- คณะครูทุกคน 

1.2 ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนด้านกีฬา ศิลปะ ดนตร ี - คณะฝ่ายผู้บริหาร  
- คณะครูทุกคน 

1.3 ส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรมเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์

- คณะฝ่ายผู้บริหาร  
- คณะครูทุกคน 

2. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำคุณภำพครู 

2.1 ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความสามารถในการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- คณะฝ่ายผู้บริหาร  
- คณะครูทุกคน 

3. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกำรบริหำรและ
ธรรมำภิบำล ของ
สถำนศึกษำ 

3.1 ส่งเสริมระบบการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

- คณะฝ่ายผู้บริหาร  
- คณะครูทุกคน 

- งานธุรการ การเงิน พัสด ุ
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
4. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำควำมสัมพันธ์กับ
ชุมชน/สังคม 

4.1 ส่งเสริมสนับสนุน สืบสานประเพณี อนุรักษ์ความเป็น
ไทย ภูมิปญัญาท้องถิ่น และการมสี่วนร่วม 

- ผู้บริหาร   ฝ่ายวิชาการ 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 

- คณะครูทุกคน 
5.  ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำท้ำนุบ้ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5.1 ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนด้านสืบสานประเพณี 
อนุรักษ์ความเป็นไทย 

- ผู้บริหาร  ฝ่ายวิชาการ 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- คณะครูทุกคน 

6. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนอัตลักษณ์/
เอกลักษณ ์

6.1 ส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรมการเรียนรูต้ามหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- ผู้บริหาร   ฝ่ายวิชาการ 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- คณะครูทุกคน 

7. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนมำตรกำร
ส่งเสริม 

7.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจดักิจกรรมการเรยีนรู้                          
โดยบูรณาการความรู้ เรื่องประชาคมอาเซียน                      
กับหลักสตูรสถานศึกษา 

- ผู้บริหาร   ฝ่ายวิชาการ 

- ฝ่ายบุคลากร  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- คณะครูทุกคน 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 

จุดมุ่งหมำยเพ่ือกำร
พัฒนำ 

ตัวชี วัด (KPIs) 
ข้อมูลพื นฐำน  

(Baseline  data) 
เป้ำหมำย 
(Targets) 

1.นักเรียนมีคุณภำพ 
 

- ร้อยละของนักเรียนท่ีมีสามารถแสดง

ศักยภาพของตนเอง 

นักเรียนเห็นความส าคัญของ

เอกลักษณไ์ทย ร้อยละ 100 
80% 

- ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการประเมินผล

ตามหลักสูตร D.A.R.E. 

นักเรียนท่ีมีทักษะ ในการปฏิเสธยาเสพ

ติดร้อยละ 100 
100% 

- ร้อยละของนักเรียนมีระเบียบวินัยและ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้

นักเรียนมรีะเบยีบวินัยและสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ 100 100% 

- ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณธรรม – 

จริยธรรม 

นักเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม   รอ้ย
ละ 90 80% 

- ร้อยละของนักเรียนและครูมสี่วนร่วมใน

การเข้าร่วมกิจกรรมฯ 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 

80% 

 - นักเรียนมีทักษะไม่ต่ ากว่า   
ร้อยละ 70  

นักเรียนมีคา่เฉลีย่ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนแตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ รอ้ย
ละ 60 

60 % 

 - ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของ
นักเรียน 

นักเรียนมสีัมฤทธ์ิทางการเรียน       
ร้อยละ 60 70 % 
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จุดมุ่งหมำยเพ่ือกำร
พัฒนำ 

ตัวชี วัด (KPIs) 
ข้อมูลพื นฐำน  

(Baseline  data) 
เป้ำหมำย 
(Targets) 

 - ร้อยละของนักเรียนท่ีมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตทีด่ ี

นักเรียนท่ีมสีุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่ดี ร้อยละ 100 100% 

 - ร้อยละของนักเรียนท่ีมีนิสัยรักการอ่าน
และมีทักษะการใช้ห้องสมุด  

นักเรียนมีนสิัยรักการอ่านและมีทกัษะ
การใช้ห้องสมุด ร้อยละ 80 

80% 

- ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความพึงพอใจใน
การใช้ห้องสมุด 

นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้
ห้องสมุด ร้อยละ 70 

70% 

- ร้อยละของนักเรียนท่ีไดร้ับการดแูล
ช่วยเหลือเป็นรายบุคคล 

นักเรียนนักเรียนท่ีได้รับการดูแล
ช่วยเหลือเป็นรายบุคคล ร้อยละ 80 80% 

- จ านวนครั้งในการจัดซื้อเอกสาร/แบบพิมพ ์ สถานศึกษามีการจัดซื้อเอกสาร/ แบบ
พิมพ์ปีละ 1 ครั้ง 100% 

- ร้อยละของนักเรียนมีทักษะในการท างาน
และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นไดอ้ย่างมี
ความสุข 

นักเรียนมีทักษะในการท างานและ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ อยา่งมี
ความสุข ร้อยละ 80 

80% 

- ร้อยละของนักเรียนมีความเข้าใจอันดีใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

นักเรียนมีความเข้าใจในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยร้อยละ 75 

75% 

2.ครูมีคุณภำพ 

 

- ร้อยละของครไูด้รับการพัฒนาศกัยภาพ
และสามารถจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ  

ครูไดร้ับการพัฒนาศักยภาพและ
สามารถจัดการเรยีนการสอนโดยเน้น
ผู้เรยีน เป็นส าคัญ ร้อยละ 80 

80% 

3. สถำนศึกษำมี 
ระบบกำรจัดกำร             
ท่ีมีคุณภำพ 
 

-ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมท่ีจดั
ด าเนินการในปีการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม มีการด าเนินการ                
ในปีการศึกษา ร้อยละ 80 

80% 

- ร้อยละของครู นักเรียนและผูร้ับบริการมี
ความพึงพอใจต่ออาคารสถานท่ี 

ครู นักเรียนและผู้รับบริการมีความ 
พึงพอใจต่ออาคารสถานท่ีร้อยละ 80 

80% 

- ร้อยละของนักเรียนท่ีไดร้ับการสง่เสริม
ด้านการเรียนรู ้

นักเรียนท่ีได้รับการส่งเสรมิด้านการ
เรียนรู้ ร้อยละ 100 

100% 

- ร้อยละของสถานศึกษามีการจดัซื้อ-จ้าง
วัสดุ ครภุัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง 

สถานศึกษามีการจัดซื้อ-จ้างวัสดุ 
ครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ร้อยละ 80 

80% 

-ร้อยละของนกัเรียนที่ได้รับวัสดุ-
อุปกรณก์ารเรียน หนงัสือเรียนและอื่นๆ 
เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 

นักเรียนได้รับวสัดุ-อุปกรณ หนังสอื
เรียนและอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการ
เรียนการสอนร้อยละ 100 

100% 

-ร้อยละของนกัเรียนชั้นอนุบาล – ป.6 ที่
ได้รับประทานอาหารกลางวันฟรี 

นักเรียนช้ันอนุบาล – ป.6  ที่ได้
รับประทานอาหารกลางวันฟร ี
ร้อยละ 100 

100% 
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จุดมุ่งหมำยเพ่ือกำร
พัฒนำ 

ตัวชี วัด (KPIs) 
ข้อมูลพื นฐำน  

(Baseline  data) 
เป้ำหมำย 
(Targets) 

- ร้อยละของบุคคลภายนอกมคีวามพึง
พอใจต่อการเผยแพร่ข่าวสารของ
สถานศึกษา 

บุคคลภายนอกมีความพึงพอใจต่อการ
เผยแพร่ข่าวสารของสถานศึกษา  ร้อย
ละ 80 

80% 

- ร้อยละในการฝกึอบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ได้รับการฝึกอบรม 
ร้อยละ  80 

80% 

- ร้อยละของครูมีการพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 

ครูมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ร้อยละ 80 

80% 

- จ านวนครั้งในการจัดซื้อเอกสาร/แบบพิมพ ์ สถานศึกษามีการจัดซื้อเอกสารแบบ

พิมพ์ จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

100% 

4.ชุมชนมสี่วนร่วม
สนับสนุนในกำรจัด
กำรศึกษำ 

- จ านวนครั้งเฉลี่ยที่ชุมชนมสี่วนรว่มในการ
จัดการศึกษา 

ชุมชนมีส่วนร่วมในการระดมทุนและ

ทรัพยากรในการจดัการศึกษา  

ร้อยละ 80 

80% 

5.นักเรียน ครู บุคลำกร  
สืบสำนศลิปะ 
วัฒนธรรม และ
ประเพณีท้องถิ่น 

- ร้อยละของครู และนักเรยีนที่เขา้ร่วม
กิจกรรมศลิปะ วัฒนธรรม และประเพณี
ท้องถิ่น 

ครู และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี

ท้องถิ่นร้อยละ 80 

80% 

6.สถำนศึกษำส่งเสริม 
กำรเรียนรู้ตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ร้อยละของนักเรียนท่ีได้เรียนรู้  เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงจากการปฏิบัตจิริง 

นักเรียนท่ีได้เรยีนรู้   เรื่อง เศรษฐกิจ

พอเพียง  ร้อยละ80 

80% 

7.สถำนศึกษำส่งเสริม 
ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ 
สู่ควำมเป็นอำเซียน 

- ร้อยละของนักเรียทีม่ีทักษะการสื่อสาร 
ด้วยภาษาตา่งประเทศ 

นักเรียนท่ีมีทักษะการสื่อสารด้วย

ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ60 

60% 

 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
   เด็กดี   วิถีพุทธ 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

    โรงเรียนน่าอยู่   คู่ชุมชน 
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ส่วนที่ 2 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
 

กำรด้ำเนินงำน 
ผลกำรประเมิน

มำตรฐำน 

มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของเด็ก ดี 

1. เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยแข็งแรงสุขนิสัยท่ีดีและดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ บรรลุ
เป้าหมาย 1) เด็กร้อยละ 85 มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ในระดับ ดี 

2) เด็กร้อยละ 85 มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี อยู่ในระดับ ดี 
3) เด็กร้อยละ 85 รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน    อยู่ในระดับ ดี 
4) เด็กร้อยละ 85 เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้ อยู่ใน

ระดับ ดี 
5) เด็กร้อยละ 85 ใช้มือ  ตา ประสานสัมพันธ์ อยู่ในระดับ  ดี 

2. เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้ บรรลุ
เป้าหมาย 1) เด็กร้อยละ 85 แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับ ดี 

2) เด็กร้อยละ 85 มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น  อยู่ในระดับ ดี 
3) เด็กร้อยละ 85 ชื่นชมและศิลปะ ดนตรี และเคลื่อนไหว อยู่ในระดับ ดี 
4) เด็กร้อยละ 85 มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม อยู่ในระดับ ดี 

 3.  เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม บรรลุ
เป้าหมาย 1) เด็กร้อยละ 85 ช่วยเหลือตนเองในการปฎิบัติกิจวัตรประจ าวัน อยู่ในระดับ ดี 

2) เด็กร้อยละ 85 มีวินัยในตนเอง อยู่ในระดับ ดี 
3) เด็กร้อยละ 85 ประหยัดพอเพียง อยู่ในระดับ ดี 
4) เด็กร้อยละ 85 มีปฎิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น   อยู่ในระดับ ดี 

 4.  เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำสื่อสำรได้มีทักษะกำรคิดพื นฐำนและแสวงหำควำมรู้ได้ บรรลุ
เป้าหมาย 1) เด็กร้อยละ 85 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย อยู่ในระดับ ดี 

2) เด็กร้อยละ 85 มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ดี 
3) เด็กร้อย 85 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  อยู่ในระดับ ดี 
4) เด็กร้อยละ 85 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และสามารถแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

อยู่ในระดับ ดี 
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มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของเด็ก  
ระดับคุณภำพ  : ดี 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มี
สุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ จัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณ
เหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ มีการชั่ งน้ าหนัก วัดส่วนสูง 
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีกิจกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน มีข้อตกลงในการดูแลตนเองให้
ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน อุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากสาธารณสุข
เทศบาลนครนครปฐม  ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก มีการจัดโครงการส่งเสริมการศึกษานอก
สถานที ่ เด็กมีพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน มีความเอ้ือเฟ้ือ ช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืน เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีวินัย
ในตนเอง สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของตนเองได้ทั้งภายในและนอกห้องเรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ โดยใช้
การเรียนรู้แบบโครงงาน โครงการ  กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งเน้นพัฒนาแบบบูรณา
การด้วยความภูมิใจในท้องถิ่น (ปลูกส านึกรักษ์ท้องถิ่น) นอกจากนั้นยังมี  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรม
คุณธรรมน าความรู้  กิจกรรมมารยาทงามตามแบบไทย  กิจกรรมวันไหว้ครู  กิจกรรมวันพ่อ  วันแม่ กิจกรรม
พัฒนาความเป็นเลิศด้านศิลปะ  เป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ - จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์
สุจริต มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส  มีความภาคภูมิใจใน
ผลงานของตนเองและผู้อ่ืน    

 

ผลกำรด้ำเนินกำร 

มำตรฐำน/ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลกำรประเมิน 
มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของเด็ก 
1) เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยแข็งแรงสุข
นิสัยที่ดีและดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ 
-  มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ใน
ระดับ ดี 
-  มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี อยู่ในระดับ ดี 
-  รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น อยู่
ในระดับ ดี 
-  เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ประสาน
สัมพันธ์ และทรงตัวได้   อยู่ในระดับ ดี 
- ใช้มือ - ตา ประสานสัมพันธ์ อยู่ในระดับ ดี 
 
....บรรลุเป้ำหมำย... 
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มำตรฐำน/ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลกำรประเมิน 
มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของเด็ก 
2)  เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้ 
-  แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม อยู่
ในระดับ ดี 
-  มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น  อยู่ใน
ระดับ ดี 
-  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และ
เคลื่อนไหว อยู่ในระดับ ดี 
-  มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม อยู่
ในระดับ ดี 
 
 
 
....บรรลุเป้ำหมำย... 

  

 
3) เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมำชิกท่ีดีของสังคม 
-   ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน อยู่ในระดับ ดี 
-   มีวินัยในตนเอง อยู่ในระดับ ดี 
-   ประหยัดพอเพียง อยู่ในระดับ ดี 
-   มีปฎิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นอยู่ในระดับ ดี 
 
 
 
 
 
....บรรลุเป้ำหมำย... 
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ร้อยละของเดก็มพีฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ได้
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พัฒนาการดา้นสงัคม ชว่ยเหลอืตนเอง และเป็น
สมาชกิทีด่ขีองสงัคม
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- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม         - สมุดรายงานประจ าตัว                - เกียรตบิัตร               
- แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล      - แฟ้ม Project  approach           - แฟ้มภาพกิจกรรม       
- บัญชีเรียกชื่อเด็กปฐมวัย                  - แบบสังเกตกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม        
- แบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย       

มำตรฐำน/ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลกำรประเมิน 
มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของเด็ก 
4) เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำสื่อสำรได้มี
ทักษะกำรคิดพื นฐำนและแสวงหำควำมรู้ได้ 
-  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย อยู่ใน
ระดับ ดี 
-  มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานใน
การเรียนรู้ อยู่ในระดับ ดี 
-  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  อยู่ใน
ระดับ ดี 
-  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และสามารถ
แสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย อยู่ในระดับ 
ดี 
 
 
 
....บรรลุเป้ำหมำย... 
 

 

 
 

 

 ข้อมูล หลักฐำนเอกสำรเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
 
 
 
 
 
จุดเด่น  

1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเอง 

2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ 

3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

 
 

100 100 100 100

พฒันาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทกัษะ

การคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู ้ได้
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จุดควรพัฒนำ 
พัฒนาสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่การ

เรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
 
มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   
ระดับคุณภำพ  ดี 

สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ที่
สถานศึกษา ก าหนดจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ก าหนดและด าเนินการตาม
แผนมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาติดตามผลการด าเนินงานและ จัดท ารายงานผล
การประเมินตนเองประจ าปีน าผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด  พิจารณาจากวัยของเด็ก  
ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม  
และด้านสติปัญญา  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการ จัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ตรง
ตามวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  ครูไดเ้ข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง   

 
ประเด็นที่พิจำรณำ ผลการ

ด าเนินงาน 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั ง  4  ด้ำน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
- หลักสูตรมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย  
- สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติจริง 
- จัดการเรียนรู้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนและท้องถิ่น 

บรรลุเป้าหมาย 
 

2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั นเรียน 
- สถานศึกษาจัดครูที่จบปฐมวัยเข้าสอนในชั้นเรียน 
- สถานศึกษาจัดชั้นเรียนที่เพียงพอ 

บรรลุเป้าหมาย 
 

2.3  ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ 
-  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนครูให้เข้ารับการอบรม 
-  สถานศึกษาพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

บรรลุเป้าหมาย 
 

2.4  จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ 
-  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน 
-  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ 

บรรลุเป้าหมาย 
 

2.5 ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกำรจัด
ประสบกำรณ์ 

-  สถานศึกษาให้บริการสัญญาเชื่อมต่อ  

บรรลุเป้าหมาย 
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ประเด็นที่พิจำรณำ ผลการ
ด าเนินงาน 

- สถานศึกษาติดตั้งโทรทัศน์เพ่ือการจัดประสบการณ์  
2.6  มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 

- สถานศกึษาประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
- สถานศึกษาก าหนดค่าเป้าหมายสถานศึกษา  
- จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
- จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าป ี  
- จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 

บรรลุเป้าหมาย 
 

 

 

 ข้อมูล หลักฐำนเอกสำรเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
- หลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย 
- แฟ้มงำนครู 
- กิจกรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น 
- กิจกรรม  5 ส. 

- สำรสัมพันธ์ 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่ำย 

 
จุดเด่น  

1. การประชุม วางแผนพัฒนางาน ทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบุคลากร ฝ่าย
งบประมาณและแผนงาน 

2. จัดโครงการ/กิจกรรมพิเศษที่สนองตอบนโยบายชาติ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง กิจกรรมโตไปไม่โกง  กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง และการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  

 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1. พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2. พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศ  

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ น 
พัฒนาเครื่องเล่นสนาม 
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มำตรฐำนที่  3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ      
ระดับคุณภำพ  ดี 

 ครูปฐมวัยทุกคนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มี
ทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการ
จัด มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  การจัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  แบบเรียนปน
เล่นอย่างมีความสุข ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย  จัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับเด็ก ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยผู้ปกครองและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมน าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์  และพัฒนาศักยภาพของเด็ก ครูมี
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาอย่างเพียงพอและทั่วถึง 

 
มำตรฐำนที่  3  ผลกำร

ด้ำเนินงำน 

3.1 จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีกำรพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ บรรลุเป้าหมาย 
 1. ครูร้อยละ  80    วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 

2. ครูร้อยละ  80  จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
3. ครูร้อยละ  80  จัดการเรียนรู้ผานการเล่นและลงมือปฏิบัติจริง 
3.2 สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข บรรลุเป้าหมาย 

 1. ครูร้อยละ 80 จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เชื่อมกับประสบการณ์เดิม   
2. ครูร้อยละ 80 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน 
3.3  จัดบรรยำกำศที่เอื อต่อกำรเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย บรรลุเป้าหมาย 

 1. ครูร้อยละ 80 จัดห้องเรียนสะอาด มีอากาศถ่ายเท และปลอดภัย 
2. ครูร้อยละ 80 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
3.4  ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน้ำผลประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำรจัด
ประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก 

บรรลุเป้าหมาย 
 

1. ครูร้อยละ 80 ประเมินผลพัฒนาการเด็กจากเครื่องมือวัดผลประเมินผลได้ไม่น้อยกว่า 2 วิธี 
2. ครูร้อยละ 80 จัดท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง 
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ข้อมูล หลักฐำนเอกสำรเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง
- บัญชีเรียกชื่อเด็กปฐมวัย   

- บันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็กเด็ก

ปฐมวัย   

- แบบบันทึกการส่งงาน 

- วิจัยในชั้นเรียน 

- แผนการจัดประสบการณ์   

- วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 
- สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 

- มุมประสบการณ์ 

- แบบบันทึกการใช้สื่อ 

- กิจกรรม  5   ส

จุดเด่น 

ครจูัดประสบการณ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
จุดควรพัฒนำ 

1.  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง 

2.  พัฒนาการวิจยัในชั้นเรยีน 

3.  การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย อยู่ในระดับ ด ี 
  จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า อยู่ในระดับ
คุณภาพ  ดี   ทั้งนี้ เพราะ 
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญอยู่ในระดับ  ดี 
 ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพ
ของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของเด็กอยู่ในระดับ ดี พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
พัฒนาการสูงขึ้น เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลดูแลความปลอดภัยของตนเอง  มี
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ดี ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม และมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ดี มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ สถานศึกษามี
การวางแผน ก าหนดหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน มีอัตราครูที่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน ใน
อัตราส่วน 1 ต่อ 22 ผู้บริหารติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ใช้ผลการ
ประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการ พัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผล
การด าเนินงาน และการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบการ
ด าเนินงาน จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ครูออกแบบการจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างสมดุลและเป็นไปตามวัย ประเมินผลจากสภาพจริง มี
การเรยีนรู้โดยใช้ Project  approach            
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ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลกำรประเมิน 

มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของผู้เรียน ดี 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน บรรลุเป้าหมาย 

1) มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ  
- ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 60  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน อยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
- ผู้เรียนร้อยละ 60  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทย ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป 
- ผู้เรียนร้อยละ 60  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป 

บรรลุเป้าหมาย 

2) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา  

- ผู้เรียนร้อยละ 80  มีผลประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

บรรลุเป้าหมาย 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
- ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 60  มีความสามารถในการ

ท าโครงงาน  

บรรลุเป้าหมาย 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- ผู้เรียนร้อยละ 40  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ใน

ระดับ ดี ขึ้นไป 

บรรลุเป้าหมาย 

     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  -  ผู้เรียนร้อยละ 50  มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 
  -  ผู้เรียนร้อยละ 60  มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) อยู่ในระดับค่า            

     T-Score 40 

บรรลุเป้าหมาย 

     6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
  -  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 60  มีผลการประเมิน     
      รายวชิาการงานอาชีพ อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
- ผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 60 ศึกษา

ต่อในระดับที่สูงขึ้น 

บรรลุเป้าหมาย 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน บรรลุเป้าหมาย 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดี ขึ้นไป 

บรรลุเป้าหมาย 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
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มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลกำรประเมิน 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักความเป็นไทย อยู่

ในระดับ ดี ขึ้นไป 
บรรลุเป้าหมาย 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ความสามารถในการ

ใช้ทักษะชีวิต อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

บรรลุเป้าหมาย 
 

4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 มีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

- ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการวิเคราะห์ อยู่ในกลุ่มปกติตามเกณฑ์ของกรมสุขภาพจิต 

 
บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลกำรประเมิน 
มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของผู้เรียน 

ระดับคุณภำพ  ดี 
 

1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

พิจารณาจาก ผลการประเมิน 
1) ผู้มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  กำรเขียน  กำรสื่อสำรและกำรคิดค้ำนวณ  

ผู้เรียนชั นประถมศกึษำปีที่ 1 
ร้อยละ 60 มีควำมสำมำรถใน
กำรอ่ำน อยู่ในระดับ ดี ขึ นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน  
(Reading Test : RT) 
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อ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง รวม

ผลประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน
(Reading Test : RT)

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมำก
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พิจารณาจาก ผลการประเมิน 
ผู้เรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนในรำยวิชำ
ภำษำไทย ตั งแต่ ระดับ 3 ขึ นไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำภำษำไทย ปีกำรศึกษำ 2561

 
 

ผู้เรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนในรำยวิชำ
คณิตศำสตร์ ตั งแต่ 2.5 ขึ นไป 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
มำตรฐำนที่ 1.1.1   

.......บรรลุเป้าหมาย…… 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำคณิตศำสตร์  ปีกำรศึกษำ 2561 

ร้อยละ

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 3 ขึ นไป

กรำฟแสดงร้อยละของนักเรียนรำยวิชำภำษำไทยที่มีผลกำรเรียน ระดับ 3
ขึ นไป
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ต่ ากว่าระดับ2.5 ตั้งแต่ระดับ2.5ขึ้นไป

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.1-ม.3
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พิจารณาจาก ผลการประเมิน 
  2)  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  อภิปรำย  แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
และแก้ปัญหำ  
ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลประเมิน
กำรอ่ำน คิด วิเครำะห์และเขียน 
อยู่ในระดับ ดี ขึ นไป 

 
 
 
 
 
 
มำตรฐำนที่ 1.1.2   

.....บรรลุเป้าหมาย…… 

 

ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน  ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561 
โรงเรียนเทศบำล ๑ วัดพระงำม (สำมัคคีพิทยำ) 

3)  มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 

ผู้เรียนร้อยละ 60 สำมำรถ
สร้ำงนวัตกรรมได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มำตรฐำนที่ 1.1.3   

.......บรรลุเป้าหมาย…… 

 

ผลประเมินผลงำนผู้เรียนชั นประถมศึกษำปีท่ี 4 ถึงชั นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓3ใน

รำยวิชำต่ำงๆ 

แบบรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมประกวดโครงงาน 
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ต่ ากว่าระดับดี ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ช้ันป.1-ม.3
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กราฟแสดงร้อยละของนักเรียนสร้างนวัตกรรม
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พิจารณาจาก ผลการประเมิน 
 

4) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ผู้เรียนผู้เรียนชั นประถมศึกษำปี  
ที่ 4 ถึงชั นมัธยมศกึษำปีที่ 3  
ร้อยละ 60 มีผลกำรเรียน
รำยวิชำคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับ 
ดี ขึ นไป 

 
 
 
 
 
 
 
มำตรฐำนที่ 1.1.4   
.......บรรลุเป้าหมาย…… 

 

ผลกำรเรียนรำยวิชำคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนชั นประถมศึกษำปีที่ 4 ถึงชั นมัธยมศกึษำปีที่ 3 ปี
กำรศึกษำ 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลกำรเรียน
ระดับ 3 ขึ นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนปีกำรศึกษำ 2561 ระดับชั นประถมศึกษำปีที่ 1-6 และ

ระดับชั นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 โรงเรียนเทศบำล ๑ วัดพระงำม (สำมัคคีพิทยำ) 

 
 

 

 

 

1.24 5.26
7.93

11.94 13.90
17.59 15.41

26.71

59.71

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 เกรด 3
ขึน้ไป

30.21

69.79

ต่ ากว่าระดับดี ระดับดีขึ้นไป

กรำฟแสดงร้อยละผลกำรเรียนรำยวิชำคอมพิวเตอร์ 
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พิจารณาจาก ผลการประเมิน 
ผู้เรียนร้อยละ 60 มีผลกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั นพื นฐำน (O-NET) T 

-Score  40 

 
 
 
มำตรฐำนที่ 1.1.5   
.......บรรลุเป้าหมาย…… 

 

ผลกำรทดสอบระดับชำติ O-Net ที่มีค่ำT-Score มำกกว่ำ 40 ขึ นไป 

 

     6)  มีควำมรู้  ทักษะพื นฐำนและเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 

ผู้เรียนชั นประถมศกึษำปีที่ 4 ถึง
ชั นมธัยมศึกษำปีท่ี 3     ร้อยละ 
60 มีผลกำรประเมินตัวชี วัดและ
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง(สำระ
กำรอำชีพ) อยู่ในระดับ ดี ขึ นไป 

 
 
 
 
 

ผลกำรประเมินสำระท่ี 2 และสำระที่ 4 กำรอำชีพปีกำรศึกษำ 2561 

ผู้เรียนที่จบกำรศึกษำระดับชั น
ประถมศึกษำปีที่ 6 และ ชั น
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 ร้อยละ 80
ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ น 
 
 
 
 
 

มำตรฐำนที่ 1.1.6  
 .......บรรลุเป้าหมาย…… 
 
 

ผลสรุปกำรกิจกรรมกำรแนะแนวกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2561
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ร้อยละของผู้เรียนที่จบ ป.6 และม.3 ที่เข้ำศึกษำต่อ

ศึกษาต่อ ไม่ศึกษาต่อ
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ต้่ำกว่ำระดับดี ระดับดีขึ นไป

กรำฟแสดงผลกำรประเมินตัวชี วัด
และสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง (สำระกำรอำชีพ)

65.25

83.05

67.80

80.51

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ



หน้า 47 

 

 

Nakhonpathom Municipality 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ปกีารศึกษา 2561 
Tessaban 1 School     

พิจารณาจาก ผลการประเมิน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1)  กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก้ำหนด 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลกำร
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ อยู่ในระดับ ดี ขึ นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
มำตรฐำนที่ 1.2.1   
   .......บรรลุเป้าหมาย…… 

 

 

ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ปีกำรศึกษำ 2561   
ระดับชั นประถมศึกษำปีที่ 1 ถึงชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 3        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 

 
ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลกำร
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ รักควำมเป็นไทย อยู่ใน
ระดับ ดี ขึ นไป 

 
 
 
 
 
 
ผลการประเมิน   

......บรรลุเป้าหมาย..... 
 
 

ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักควำมเป็นไทย ปีกำรศึกษำ 2561  
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ต่้ำกว่ำระดับดี ระดับดีขึ นไป

ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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ต่้ำกว่ำระดับดี ระดับดีขึ นไป

ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ข้อที่ 7 รักควำมเป็นไทย
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พิจารณาจาก ผลการประเมิน 
     3)  กำรยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลกำร
ประเมิน คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ ข้อที่ 5 อยู่อย่ำง
พอเพียงอยู่ในระดับ ดี ขึ นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมิน   

......บรรลุเป้าหมาย..... 
 

ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 5 อยู่อย่ำงพอเพียง 
ปีกำรศึกษำ 2561   
 
 
 
 
 
 
 
 

  4)  สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีน ้ำหนักและ
ส่วนสูงตำมเกณฑข์องกรม
อนำมัย 

 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมิน  

......บรรลุเป้าหมาย..... 
 
 

ผลกำรวิเครำะห์ภำวะโภชนำกำร (อำยุ 1 วัน – 19 ปี) ของผู้เรียน              
ปีกำรศึกษำ 2561 เทียบกับเกณฑ์ของกรมอนำมัย  
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กรำฟแสดงร้อยละของน ้ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย

1.07

98.93

ต้่ำกว่ำระดับดี ระดับดีขึ นไป

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ข้อที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง



หน้า 49 

 

 

Nakhonpathom Municipality 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ปกีารศึกษา 2561 
Tessaban 1 School     

พิจารณาจาก ผลการประเมิน 
ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลกำร
ประเมินอยู่ในกลุ่มปกติ  ตำม
เกณฑ์ของกรมสุขภำพจิต  

 
 
 
 
 
ผลการประเมิน   

......บรรลุเป้าหมาย..... 
 

ผลกำรวิเครำะห์ผู้เรียนจำกระบบคัดกรอง(SDQ) ตำมเกณฑ์ของกรมสุขภำพจิต  
ปีกำรศึกษำ 2561 
 

 

 

 

 

ข้อมูล หลักฐำนเอกสำรเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
- แบบบนัทึกการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค ์
- แบบบนัทึกการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ 

และการเขียน 
- แบบคัดกรองพฤติกรรม( SDQ) 
- แบบบันทึกน้ าหนักส่วนสูง 
- แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ปถ.05) 
- ผลสอบการทดสอบระดับชาติ O-NET , NT, RT  
- ผลการทดสอบสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
- ชิ้นงาน / ผลงานนักเรียน โครงงานนักเรียน 
- โครงการ/กิจกรรม ต่างๆ 
o โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
o โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน 
o โครงการส่งเสริมทักษะความสามารถ 

ทางวิชาการ 
o โครงการส่งเสริมงานวัดและประเมินผล 
o โครงการวิทยาศาสตร์ 
o โครงการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ 
o โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการท างาน 

สู่อาชีพ 
o โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพนักเรียน 

มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ 
o โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
o โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
o โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
o โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ 
o โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
o โครงการส่งเสริมคุณธรรม – จริยธรรม 
o โครงการส่งเสริมการศึกษานอกสถานที่ 
o โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
o โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติด

ในนักเรียน 
o โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีนักเรียนสังกัด

เทศบาลนครนครปฐม 
o โครงการส่งเสริมทักษะด้านศิลปะ ดนตรี และ

นาฏศิลป์ 
o โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
o โครงการเอกลักษณ์ไทย

100

0
0

50

100

150

กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง

ผลวิเคราะห์ผู้เรียน (ระบบคัดกรอง SDQ)
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จุดเด่น 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  

จุดควรพัฒนำ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. ทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา 

3. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  O-NET, NT, RT 

 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร 

ระดับคุณภำพ........ดี..... 
 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลกำรประเมิน 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ดี 

2.1 กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก้ำหนดชัดเจน 
สถานศึกษามีการวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา (SWOT Analysis) มีคณะกรรมการก าหนด
เป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เมื่อมีเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่ก าหนดขึ้นมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  มีการตรวจสอบมีความสอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ได้ก าหนดให้
มีกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตลอดจนจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง   เพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
และเป็นแนวทาง  ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
บรรลุเป้าหมาย 

2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 

สถานศึกษา ได้ จั ดประชุม  ว างแผน พัฒนาการศึ กษา  น าแผนไปปฏิบัติ  พัฒนา 
การจัดการศึกษา จัดท าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดท าระบบนิเทศภายใน หลังจากนั้น 
มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การด าเนินการ รายงานผลการปฏิบัติการพัฒนา
การศึกษา 

บรรลุเป้าหมาย 

2.3 ด้ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและ
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

  ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า  ห ลั ก สู ต ร 
สถานศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาสถานศึกษาสามารถ  
ด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา วางแผนพัฒนาและด าเนินการพัฒนาวิชาการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับ

บรรลุเป้าหมาย 
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มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลกำรประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  /
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน / สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
สถานศึกษามีการจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร อย่างต่อเนื่อง 
พิจารณาบุคลากรเพ่ือเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม 

บรรลุเป้าหมาย 

2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  ห้องน้ า  โรงอาหาร  ห้องประชุมที่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม สะอาด ถูกสุขลักษณะมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย  มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้อย่างพอเพียงกับผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี มีสภาพ-  
แวดล้อมที่สวยงาม ร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา สร้างเครือข่าย 
การเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เผยแพร่ความรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

บรรลุเป้าหมาย 

  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรยีนรู้ 
สถานศึกษามีการด าเนินแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการรวบรวม
ข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ น า
ข้อมูลสารสนเทศไปใช้เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้  เผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชนทราบ 

บรรลุเป้าหมาย 

 
ข้อมูล หลักฐำนเอกสำรเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
- อาคารสถานที่ / แหล่งเรียนรู้ 
- ค าสั่งแต่งตั้ง /ภาพถ่าย/ภาพการร่วมกิจกรรม 
- โครงการ/กิจกรรม ต่างๆ 
- โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
- โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงการเรียนฟรี 15 ปี 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากร  
- โครงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

- โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการ 
- โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
- โครงการ 5 ส 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์และอาคาร

สถานที่ 
- โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด

การศึกษา 
- โครงการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง

 
จุดเด่น 

1. การประชุม วางแผนพัฒนางาน ทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบุคลากร ฝ่าย

งบประมาณและแผนงาน 
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2. จัดโครงการ/กิจกรรมพิเศษที่สนองตอบนโยบายชาติ ได้แก่  กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ

จริง (Active Learning)  กิจกรรมรักการอ่าน การเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเต็มศึกษา(STEM Education) กิจกรรม

โตไปไม่โกง กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  

กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้  ลดเวลาเรียน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  การทดสอบระดับชาติ O-NET, NT, RT 

จุดควรพัฒนำ 

1. พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2. พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศ  

 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ระดับคุณภำพ......ดี....... 
 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ ร้อยละ ผลกำรประเมิน 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส้ำคัญ  ดี 

3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน้ำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
- ครูร้อยละ 80 มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Active Learning 

 
 

95.00 

 
บรรลุ

เป้าหมาย 
3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื อต่อกำรเรียนรู้ 
- ครรู้อยละ 80 มีการจัดท าและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 

 
97.50 

บรรลุ
เป้าหมาย 

3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั นเรียนเชิงบวก 
- ครูร้อยละ 80 มีการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 
100.00 

บรรลุ
เป้าหมาย 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน้ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
-  ครูร้อยละ 80 วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดหลักสูตรสถานศึกษา  
 -  ครรู้อยละ 80 จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลอย่างน้อย 2 วิธี 
 -  ครรู้อยละ 80 จัดท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

 
95.00 
85.00 
82.50 

 
บรรลุ

เป้าหมาย 

3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำร

จัดกำรเรียนรู ้

- ครูร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 

 
 

97.50 

 

บรรลุ
เป้าหมาย 
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ข้อมูล หลักฐำนเอกสำรเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- แผนการจัดการเรยีนรู ้
- เครื่องมือวัดและประเมินผล 
- สื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้ 
- วิจัยในชั้นเรียน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน 
- โครงการ/กิจกรรม ต่างๆ  เชน่  
- โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 

- โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงการแลกเปลี่ยนทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

(PLC) 
- โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถ 

ทางวิชาการ 
- โครงการส่งเสริมงานวัดและประเมินผล 
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
จุดเด่น 

ครมีูการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 
จุดควรพัฒนำ 

1.  พัฒนากิจกรรมการปฏิบัติจรงิ (Active Learning) 

2. พัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน 

3. สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั นพื นฐำน อยู่ในระดับ ดี  
  จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี  ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ดี มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ใน
ระดับ ดี 
 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ทั้งนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของสถานศึกษามีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนด
ปรากฏอย่างชัดเจน ผู้เรียนมีการค้นพบถวามถนัดและความสามารถตนเอง เลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้
ตามความถนัด ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD สถานศึกษา
มีการวางแผนผ่านแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ที่ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
และจุดเน้นของสถานศึกษาและบริบทของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
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ภาคส่วน โรงเรียนด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามเพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มี
การประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามระบบคุณภาพ PDCA ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานข้อมูลในการ
พัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบการด าเนินงาน จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง 
ๆ เข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ครูออกแบบการเรียนรู้โดยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นกระบวนการ
คิด ครูใช้สื่อนวัตกรรม มีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง จัดท าระบบสารสนเทศผ่านเว็ปไซด์ ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล และสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง  
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำ และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์  เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาคุณภาพการ จัดการศึกษา
ของสถานศึกษาและน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จากผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา สรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้งแนวทางการ
พัฒนาในอนาคตเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นและความต้องการช่วยเหลือ  ดังนี้ 

สรุปผลระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 

คุณภำพของเด็ก 
กำรประเมินภำยนอกรอบสำม 

- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม 

สติปัญญาสมวัย และมีความพร้อมศึกษาต่อในชั้นต่อไป 

 

- เด็กบางส่วนได้รับการพัฒนาด้านทักษะ

การคิดอย่างจริงจัง 

กำรประเมินสถำนศึกษำ 
- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงสุขนิสัยที่ดีและดูแล

ความปลอดภัยของตนเอง 

- เด็กมี พัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ ควบคุมและ

แสดงออกทางอารมณ ์

- เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น

สมาชิกท่ีดีของสังคม 

- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิด

พ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

 

- พัฒนาสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการ

คิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ เพ่ือเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

 

กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
กำรประเมินภำยนอกรอบสำม 

- สถานศึกษามีผลการพัฒนาบรรลุตามค าขวัญของ
สถานศึกษา มีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาและมีการด าเนินงาน 

 

 

        - 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 

โครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
สามารถแก้ปัญหาในสถานศึกษาและมีส่งผลดีต่อชุมชน 

- สถานศึกษามีประสิทธิผลของระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 
กำรประเมินสถำนศึกษำ 

- การประชุม วางแผนพัฒนางาน ทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายงบประมาณ
และแผนงาน 

- จัดโครงการ/กิจกรรมพิเศษที่สนองตอบนโยบายชาติ 
ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
กิจกรรมโตไปไม่โกง  กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง และ
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD)    

-  

 

- พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

- พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

- พัฒนาระบบสารสนเทศ  

 

กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส้ำคัญ 
กำรประเมินภำยนอกรอบสำม 

- ครูส่วนใหญ่มีประสิทธิ์ภาพในการจัดประสบการณ์ 

การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

- ครูควรจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลาย 

ส่งเสริมด้านทักษะการคิดของเด็กอย่างต่อเนื่อง 

และน าผลการประเมินไปพัฒนาเด็กอย่างเต็ม

ศักยภาพ 

กำรประเมินสถำนศึกษำ 
   ครูจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 
1. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง 

2. พัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน 

3. การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
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ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 

คุณภำพของผู้เรียน 

กำรประเมินภำยนอกรอบสำม 
- ผู้ เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์มีความใฝ่รู้และเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง และคิดเป็นท าเป็น 

 

- มีระดับต่ ากว่ามาตรฐานทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

กำรประเมินสถำนศึกษำ 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  

 

 

- ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการในทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

- ทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์  

คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา 

- ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน       

O-NET, NT, RT 

กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  

กำรประเมินภำยนอกรอบสำม 
- สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตาม  ปรัชญา 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  

- สถานศึกษามีการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล

สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพในการ

ด า เนินงานโครงการ พิ เศษเ พ่ือส่ ง เสริ มบทบาทของ

สถานศึกษา 

 

- 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 

กำรประเมินสถำนศึกษำ 
- การประชุม วางแผนพัฒนางาน ทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่  

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายงบประมาณ

และแผนงาน 

- จัดโครงการ/กิจกรรมพิเศษที่สนองตอบนโยบายชาติ 

ได้แก่  กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 

(Active Learning)  กิจกรรมรักการอ่าน  การเรียนรู้ เชิง

บูรณาการสะเต็มศึกษา(STEM Education) กิจกรรมโตไปไม่

โกง กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดการศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  กิจกรรม

เพ่ิมเวลารู้  ลดเวลาเรียน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(PLC) การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (DLIT)  การทดสอบระดับชาติ O-NET, NT, RT 

 

1. พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2. พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศ  

 
 
 
 

  กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส้ำคัญ 

กำรประเมินภำยนอกรอบสำม 
- ครูส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
- 

กำรประเมินสถำนศึกษำ 
ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ

เพ่ือพัฒนาและปรุงการจัดการเรียนการสอน 
 

- พัฒนากิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 

Learning) 

- พัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน 

- สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล

อย่างเป็นระบบ 
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กำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับคุณภำพมำตรฐำนให้สูงขึ้น 

1. จัดโครงการกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กได้ลงมือปฎิบัติจริง ได้แก่   กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม กิจกรรมเสรี 

กิจกรรมการเคลื่อนไหว กิจกรรมสร้างสรรค์  การเรียนรู้แบบโครงงาน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทัศนคึกษา 

2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และทักษะ การอ่าน การเขียนได้ การคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี

วิจารณญาณ และการแก้ปัญหา โดยการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือส่งเสริมความสามารถและทักษะของกลุ่มสาระ

การเรียนรู้  เช่น โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมทักษะทาง

คณิตศาสตร์ โครงการเอกลักษณ์ของไทย โครงการส่งเสริมทักษะด้าน ศิลปะดนตรี นาฎศิลป์  ฯลฯกิจกรรม

หนังสือดี มีค าตอบ กิจกรรมห้องสมุดสัญจร กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมรู้รอบทิศ ติดตาม วัดและประเมินผล 

รายงานการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ 

3. พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  O-NET, NT, RT ดังนี้  วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดที่เร่ง

พัฒนาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  จัดท าโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จัดท ากรอบแนวทาง/

โครงสร้างข้อสอบ  คัดเลือกแบบทดสอบ และทดลองใช้แบบทดสอบ  ติดตาม ปรับปรุง พัฒนาและรายงานผล

การด าเนินงาน 

4. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยการอบรม/สัมมนา /ศึกษาดูงาน อย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูพัฒนา สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้พร้อมใช้งาน

รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอข้อมูลเพื่อพัฒนางานทั้ง 4 ฝ่าย 

5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กับครู ในเรื่อง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 

(Active Learning) การท าวิจัยในชั้นเรียน การสร้างเครื่องมือวัดผล ประเมินผล เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาครู สรุปผลกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) วิจัย

ในชั้นเรียน  น าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ต่อไป 

ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ 
1. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 

2. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอน 

3. จัดหาวิทยากรผู้มีความรู้ เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาให้ความรู้กับครู 
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ประกำศโรงเรียนเทศบำล๑ วัดพระงำม(สำมัคคีพิทยำ) 
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คณะท้ำงำน 
 

1. นางนิรมล วิบูลมงคล ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางรัชนี วรรณศิริ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. จ.อ.หญิงวัชรี โชติรัตน ์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
4. นางพิมพ์ใจ โตหริ่ม รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
5. นางสาวรวมผล นกดารา ครู กรรมการ 
6. นางภูมิใจ อ่อนพันธ์ ครู กรรมการ 
7. นางสาวศิริวรรณ พุ่มรินทร์ ครู กรรมการ 
8. นายสรพจน์ วรประชา ครู กรรมการ 
9. นางสาวรุจิรา วรประชา ครู กรรมการ 
10. นางสุพินยา ใจรื่น ครู กรรมการ 
11. นางสาวบุษกร แดงโพธิชา ครู กรรมการ 
12. นางสาวปรางค์ทอง ดีสวาสดิ์ ครู กรรมการ 
13. นางพิมพ์วิมน สุขประเสริฐ ครู กรรมการ 
14. นางสาวไพรินทร์ อินทพงษ์ ครู กรรมการ 
15. นางสุภาภรณ์ ศรีวรนันท์ ครู กรรมการ 
16. นางนิภาพร ดีพรม ครู กรรมการ 
17. นายมนตรี แก้วนิตย์ ครู กรรมการ 
18. นางนิติภาภรณ์ แอบเพชร ครู กรรมการ 
19. นางธนภร นฤมิตสุนทร ครู กรรมการ 
20. นายธีรพจน์ คิดซื่อ ครู กรรมการ 
21. นางสาวจิราภรณ์ บุญณรงค์ ครู กรรมการ 
22. นางเบญญาภา เรืองอุไร ครู กรรมการ 
23. นางสาววิภาพรรณ ทัศยาพันธุ์ ครู กรรมการ 
24. นางสาวศิริรัตน์ แซ่ปึง ครู กรรมการ 
25. นางสาวกรรณศราง มะกรวัฒนะ พนักงานจ้างตามภารกิจ กรรมการ 
26. นางเบญจวรรณ มุ่ยเรืองศรี พนักงานจ้างตามภารกิจ กรรมการ 
27. นางศิริพร ข าสุนทร พนักงานจ้างตามภารกิจ กรรมการ 
28. นางมิ่งพร ธนวัตณัชกุล พนักงานจ้างตามภารกิจ กรรมการ 
29. นางสาวภูษณิศา ค าสิงห์ ครู กรรมการและเลขานุการ 
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ค าน า 

 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561  เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นการส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแล ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด ให้สามารถจัดการศึกษาได้มีคุณภาพ
ตามที่มาตรฐานก าหนดไว้ และในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สถานศึกษา
จ าเป็นต้องจัดท างานงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
รวมทั้งเสนอต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพ่ือรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม  ได้ด าเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน ทางโรงเรียนจึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพตามรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้มาเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
 
 
 
        โรงเรียนเทศบาล๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 

  

ก 
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สารบัญ 
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