
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีกศ. 2562 ..โรงเรียนวัดท่าฉนวน.. ๑ 

  

 

  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีกศ. 2562 ..โรงเรียนวัดท่าฉนวน.. ๒ 

  

 

ค าน า 
 

       รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment  Report) ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดท่าฉนวน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย 
เขต 1 เล่มนี้  จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้
สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน   กระบวนการบริหารและการจัดการ
และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาใน
รอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ 
และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอกต่อไป  

  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ  
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2562  ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดท่าฉนวน ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 

                     
 
       

                                                              (นายเกษม   อบเชย) 
                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าฉนวน 
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บทสรุปของผู้บริหาร 
 ชื่อโรงเรียนวัดท่าฉนวน  ที่ตั้ง ม.๑  ต าบล ท่าฉนวน    อ าเภอ กงไกรลาศ  จังหวัด สุโขทัย  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑  e-mail : wattachanuanschool@gmail.com   
website : http://www.wattachanuan.com  เปิดสอนระดับชั้น อนุบาลศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ มีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ กว้าง ๖๐วา ยาว ๘๐ วา มีเขตพ้ืนที่บริการ ๓ หมู่บ้าน ในปีการศึกษา 
2562 มีนักเรียนทั้งสิ้น 189 คน เป็นนักเรียนชาย  ๑๐7  คน และนักเรียนหญิง  ๘2  คน  มีครู 9 คน  
ผู้บริหาร ๑ คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 1 คน โดยเปิดท าการสอนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)    

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมผลการประเมิน ระดับดีเลิศ 

  - มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ผลการประเมิน ระดับดีเลิศ                                    
โดยมหีลักฐาน เอกสาร ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 1. นักเรียน ร้อยละ 63.30 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ์ของ   
แต่ละระดับชั้น 
   2. นักเรียน ร้อยละ 66.70 มีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
 3. นักเรียน ร้อยละ 63.30 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  4. นักเรียน ร้อยละ 66.70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามเกณฑ์ที่ 
สถานศึกษาก าหนด 
  5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 83.87  มีผลสอบ RT อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไปและมีค่า
คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าปีการศึกษา 2561 คิดเป็น 4.49 คะแนน หรือ สูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.96 
  6. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O – NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่า
ระดับประเทศ  
 7. โรงเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 ระดับเหรียญทอง ได้แก่ 
       7.1 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ป.4 – ป.6 (รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ) 
       7.2 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป.4 – ป.6 (รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ) 
       7.3 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.1 - ป.6 
       7.4 การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1 - ป.3 
       7.5 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6(รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ) 
  8. นักเรียนร้อยละ  88.89  มีผลการประเมินสมรรถภาพทางกาย อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดีมาก
และร้อยละ 75.91 มี น้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
- มาตรฐานที่ 2  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   ผลการประเมิน ระดับยอดเยี่ยม 
โดยมหีลักฐาน เอกสาร ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการด าเนินงาน  ดังนี้  
 1. สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่มีความชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
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  2. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน โดยใช้หลักการบริหารแบบ Tachanuan Model 
(5 Good)    
  3. โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC ) ผ่าน
กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ( Lesson Study) 
  4. มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
 5. ครูและบุคลากรได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือน ามาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน 
 6. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน มีระบบอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงง่ายต่อการใช้งาน 
 7. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ที่ใช้ในการบริหารจัดการและใช้ในการเรียนรู้อย่าง
พอเพียง 
 8. โรงเรียนมีห้องสมุดที่เป็นเอกเทศ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   
ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - มาตรฐานที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ผลการประเมิน ระดับ            
ดีเลิศ  โดยมีหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผ่านการท าโครงงาน และการเรียนการสอน
แบบ Active Learning 
  2. ครูทุกคนมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
  3. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย 
  4. ครูใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 5. ครูใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้( PLC) เพ่ือพัฒนาบทเรียนร่วมกัน(Lesson Study )  
  6. ครูเข้ารับการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
  2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการ
จัดท าการวิจัยในชั้นเรียนอย่างจริงจังและมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
  3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตาม
ผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
  4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
  5. การส่งเสริมครูให้มีชุมชนแห่งการเรียนร้างวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
     6. เน้นพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชาที่มีผลการประเมินต่ ากว่าระดับชาติ  
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษ ที่ ๒๑ 
 2. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน NT และ  O-NET 
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บทสรุปผู้บริหาร ข 
สารบัญ ค 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 1 
 1.1 ข้อมูลทั่วไป 1 
 1.2 ข้อมูลครูและบุคลากร 4 
 1.3 ข้อมูลนักเรียน 6 
 1.4 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 7 
 1.5 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 9 
 1.6 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 9 
 1.7 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 12 
 1.8 ข้อมูลงบประมาณ 12 
 1.9 ข้อมูลการพัฒนาครูและบุคลากร 13 
 1.10 ผลงานดีเด่นในรอบปีการศึกษา 2562 19 
  1.10.1 ผลงานดีเด่น 19 
  1.10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 27 
 1.11 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 32 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 38 
 ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน                 

ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( 3 มาตรฐาน ) 
38 

ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ 51 
 3.1 จุดเด่นของสถานศึกษา 51 
 3.2 จุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา 51 
 3.3 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 53 
 3.4 ความต้องการการช่วยเหลือ 53 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 54 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อโรงเรียนวัดท่าฉนวน  ที่ตั้ง ม.๑  ต าบล ท่าฉนวน    อ าเภอ กงไกรลาศ  จังหวัด สุโขทัย  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑  e-mail : wattachanuanschool@gmail.com   
website : http://www.wattachanuan.com  เปิดสอนระดับชั้น อนุบาลศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ มีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ กว้าง ๖๐วา ยาว ๘๐ วา มีเขตพ้ืนที่บริการ ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๑  
บ้านท่าฉนวนหมู่ ๖ บ้านท่าฉนวน  และ หมู่ ๗ บ้านหนองแม่ลอน 
 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

  โรงเรียนวัดท่าฉนวน  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๔๖๕  โดยอาศัยศาลาการเปรียญของ
วัดท่าฉนวน เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน เปิดสอนตั้งแต่  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
 พ.ศ. ๒๕๐๒  นายทับทิม   แสนโกศิก  ครูใหญ่ขณะนั้นได้ด าเนินการจัดหาที่ดิน จ านวน ๓ ไร่ เศษ  
เพ่ือสร้างโรงเรียนแห่งใหม่  นายประเสริฐ    มีแพ   ครูใหญ่คนต่อมาได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียนบน
เนื้อท่ีแห่งใหม่ จ านวน ๑ หลัง  ๓  ห้องเรียน   แต่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดี  นายสิริ  ค ามา ศึกษาธิการอ าเภอ
กงไกรลาศ  ได้ชักชวน พ่อค้า  ข้าราชการ  ประชาชน  ได้ให้การสนับสนุน   และด าเนินการสามารถใช้ท า
การเรยีนการสอนได้ จึงย้ายมา ท าการสอนเป็นครั้งแรกเม่ือ  ปี พ.ศ. ๒๕๑๑   โดยมีนายประเสริฐ   มีแพ  
เป็นครูใหญ่  วันที่ ๑๘ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้รับงบประมาณซ่อมแซม   จ านวนเงิน  ๕,๐๐๐  บาท   
คณะครู  ประชาชน  สมทบอีก ๑,๕๙๘  บาท 
 ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๔ จ านวน๓ ห้องเรียนเป็นเงิน 
๗๕,๐๐๐ บาท แต่พ้ืนที่โรงเรียนมีน้อยจึงแลกเปลี่ยนที่ดินกับ นายลม  หมีเทศ  นายประทีป   แสนโกศิก  
และนายประสาน   อบเชย  บริจาคท่ีดินเพ่ิมเติม  ๕  ไร่  รวมพ้ืนที่จ านวน ๑๒  ไร่ กว้าง  ๖๐ วา ยาว  
๘๐ วา  พร้อมทั้งได้ย้ายอาคารเรียนหลังแรกมาสร้างใหม่ในพ้ืนที่ใหม่นี้ด้วยใช้เงินก่อสร้างและย้าย  ๑,๘๙๗  
บาท โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ   ต่อมาเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๒  ได้งบประมาณต่อเติม
อาคารเรียนหลังแรกเป็นเงิน   ๖๐,๐๐๐  บาท  พร้อมทั้งเปิดสอนถึงชั้น ป.๕ เมื่อวันที่  ๑ พฤษภาคม  
๒๕๑๒ 
 ปี พ.ศ. ๒๕๑๔  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  ๑ หลัง  เป็นเงิน    ๔๘,๐๐๐  บาท
 ปีงบประมาณ ๒๕๑๕ ได้งบต่อเติมอาคารเรียน  ๐๑๔  อีก  ๔  ห้องเรียนเป็นเงิน  ๑๕๐,๐๐๐ 
บาท   รวมอาคารเรียน   แบบสามัญ  ๐๑๔  มีทั้งหมด   ๗  ห้องเรียนแล้วเสร็จ  เดือนกรกฎาคม  ๒๕๑๖ 
 ปี  ๒๕๒๐  ได้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  ๑  หลัง เป็นเงิน  ๗๕,๐๐๐ บาท 
 ปี  ๒๕๒๕ ได้งบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานแบบสามัญ๓๑๒ จ านวน๑ หลัง เป็นเงิน  ๗๕,๐๐๐ 
บาท 
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 ปี  ๒๕๓๒ ได้รับงบประมาณขุดบ่อเลี้ยงปลา  แบบ ฝ.๐ สล. ขนาด ๒๐ x ๒๕ x ๑.๕๐ เมตร 
จ านวน ๑ บ่อ  เป็นเงิน    ๕๐,๐๐๐ บาท 
 ปี  ๒๕๔๐ ได้รับงบบริจาคก่อสร้างส้วม  ๑ หลัง ๖ ที่นั่ง  เป็นเงิน  ๕๘,๙๕๐  บาท 
 ปี  ๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม  ๑ หลัง  ๒ ที่นั่ง  เป็นเงิน  ๕๕,๐๐๐  บาท  
   ปี  ๒๕๔๒  ได้รับงบประมาณจากงบพัฒนาหมู่บ้าน ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คอนกรีตเสริม 
ขนาดกว้าง   ๑๘ X ๓๐  เมตร  เป็นเงิน   ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 ปี  ๒๕๔๔  ก่อสร้างอาคารสหกรณ์  ๑  หลัง    เป็นเงิน   ๙๕,๐๐๐  บาท 
 ปี ๒๕๔๙  ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ เป็นโรงอาหาร เป็นเงิน   ๑๘๐,๐๐๐   บาท    
    ปี ๒๕๕๐  ยกพ้ืนอาคารเรียน อาคาร ๒  เป็นเงิน    ๑๖๐,๐๐๐   บาท 
 ปี ๒๕๕๒  ต่อเติมอาคารเรียน ชั้นล่าง อาคาร ๒ ที่ยกไว้   ๒๕๐,๐๐๐  บาท 
 ปี ๒๕๕๒  ถมดินปรับภูมิทัศน์ถนนหน้าโรงเรียน   ๖๕,๐๐๐  บาท 
 ปี ๒๕๕๒  สร้างอาคารเรียนแบบสปช.๑๐๕/๒๙ จ านวน ๕ ห้องเรียนงบประมาณ  ๒,๗๐๐,๐๐๐  
บาท 
 ปี ๒๕๕๓  ต่อเติมอาคารเรียนแบบสปช.๑๐๕/๒๙ จ านวน ๓ ห้องเรียน ห้องน้ า จ านวน ๒ ห้อง  
งบประมาณ   ๓๒๐,๐๐๐  บาท 
 ปี ๒๕๕๓  ต่อเติมสร้างรั้วคอนกรีตด้านหน้าโรงเรียน จ านวน ๒๖ ช่องงบประมาณ ๘๐,๐๐๐ 
    บาท   
 ปี ๒๕๕๔  ปูกระเบื้องห้องอนุบาล ห้องสมุดงบประมาณ   ๖๐,๐๐๐  บาท 
 ปี ๒๕๕๔  ปรับปรุงโรงอาหาร งบประมาณ   ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
 ปี ๒๕๕๔  ปรับปรุงอาคารเรียนทรงวนิลา งบประมาณ   ๘๐,๐๐๐  บาท 
 ปี ๒๕๕๕  ถมดินปรับภูมิทัศน์สร้างสนามเด็กเล่นงบประมาณ   ๑๒๔,๐๐๐  บาท 
 ปี ๒๕๕๕  สร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ ความยาว ๒๒๐ เมตร งบประมาณ    
๕๖๐,๐๐๐  บาท 
 ปี ๒๕๕๕  ปรับปรุงห้องส้วม ขนาด ๕ ที่นั่ง งบประมาณ   ๘๐,๐๐๐  บาท 
 ปี ๒๕๕๕  ปรับปรุงปูกระเบื้องโรงฝึกงาน ขนาด ๒๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐   
  ปี ๒๕๕๕  ปรับปรุงห้องส้วม จ านวน ๒ หลัง ขนาด ๘ ที่นั่ง งบประมาณ   ๑๐๐,๐๐๐  บาท  
   ปี ๒๕๕๖  สร้างส้วมแบบ สปช. ๖๐๔/๔๕ (ขนาด ๔ ที่นั่งพ้ืนติดดิน)งบประมาณ ๒๔๒,๒๐๐ บาท 
 ปี ๒๕๕๗ ปรับปรุงปูกระเบื้องอาคารเรียน ๑๐๕/๒๘ ชั้นล่าง ๒ ห้องเรียนพร้อมระเบียง
งบประมาณ ๗๕,๐๐๐  บาท 
 ปี ๒๕๕๙ สร้างโรงรถและถนนคอนกรีต คสร. งบประมาณ ๗๗,๔๖๖ บาท 
  ปี ๒๕๕๙  สร้างอาคารเรียนแบบสปช.๑๐๕/๒๙ จ านวน 4 ห้องเรียนงบประมาณ  ๓,๙๔๕,๐๐๐ 
บาท 
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  ปี ๒๕60  ต่อเติมห้องน้ า ใต้ถุนอาคารเรียนแบบสปช.๑๐๕/๒๙ จ านวน 1 ห้อง งบประมาณ 
15,000 บาท 
   ปี 2560  ต่อเติมเวทีการแสดงของนักเรียน ใต้ถุนอาคารเรียนแบบสปช.๑๐๕/๒๙ จ านวน 1 ที่ 
สร้างบันไดทางขึ้นอาคารเรียน 2 ด้าน ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมหน้าอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ 
งบประมาณ 106,000 บาท   
   ปี 2561 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล 3 ขวบ(หลังเก่า) เป็นอาคารห้องสมุด 
งบประมาณ  65,565  บาท 
   ปี 2561 ต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียนแบบสปช.๑๐๕/๒๙ เป็นร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน จ านวน 1 
ห้อง งบประมาณ 76,477 บาท 
 ปี 2561 ปรับปรุง ซ่อมแซมโรงอาหาร  งบประมาณ 50,000 บาท 
  ปี 2561 ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ เป็นโรงอาหาร ระดับปฐมวัย จ านวน 1 ห้อง งบประมาณ 
 44,990 บาท 
  ปี 2561 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 1 ห้อง งบประมาณ 
 167,368 บาท 
 ปี 2562  จัดซื้อศาลาที่พักนักเรียน  จ านวน  4 หลัง  งบประมาณ  120,000  บาท  ได้รับเงิน
บริจาค  จากศิษย์เก่า  ทอดผ้าป่า  จากคณะครูโรงเรียนวัดท่าฉนวน 
 ปี 2562  ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนพฤกษศาสตร์หน้าอาคารเรียน งบประมาณ 5,000  บาท
 ปี 2562  ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น  งบประมาณ 15,000  บาท 
 ปี 2562  จัดท าพิพิธภัณฑสถานศิลปหัตกรรมพ้ืนบ้าน  งบประมาณ 10,000 บาท  
 ปี 2562  จัดท าห้องวิถีพุทธ งบประมาณ 10,000 บาท 
   ปัจจุบันโรงเรียนวัดท่าฉนวนได้เปิดท าการสอน  ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2  ถึงชั้นประถมศึกษา     
ปีที่ ๖ มีนักเรียนชาย  ๑๐7  คน นักเรียนหญิง  ๘2  คน  รวม  ๑89  คน   มีครู 9 คน  ผู้บริหาร ๑ คน 
อัตราพนักงานราชการ  ๑  คน ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษเรียนรวม 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน โดยเปิดท าการสอน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  

 อักษรย่อ  ว.ท.น. 

 ค าขวัญของโรงเรียน  เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม 

 ปรัชญาของโรงเรียน  นิมิตฺต   สาธุรูปาน   กตญฺญู  กตเวทิตา ความกตตัญญูกตเวทิตาเป็น
เครื่องหมายของคนดี 
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 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 ภายในปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดท่าฉนวน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานความรู้พ้ืนฐานโดดเด่นด้าน
การคิด   มีจิตรักการใฝ่รู้ เน้นครูสู่ผู้เรียนเป็นส าคัญ บริหารร่วมสร้างสรรค์ ได้ประสิทธิผล สานสัมพันธ์
ชุมชน  ผู้มีส่วนร่วมเกิดความพึงพอใจ 
 

        เครื่องหมายโรงเรียน 

 

                  

                 

 

 สีประจ าโรงเรียน   เหลือง – น้ าเงิน 

 ต้นไม้ประจ าโรงเรียน   ต้นฉนวน  

1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1)  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ 

ข้าราชการ
ครู 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา
2562 

1 - 9 4 1 - 

 
2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา ประถม ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ปีการศึกษา

2562 
1 - - 10 4 - 

 
3) วิทยฐานะ 

วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู คศ.1 ครู  คศ. 2 ครู คศ. 3 ครู คศ.4 ครู คศ.5 
ปีการศึกษา 

2562 
3 - 1 5 - - 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

ภาระ 
งานสอน
(ชม./

สัปดาห์) 
๑ นางหทัยรัตน์  สุริยเลิศ 54 ๒7 คศ.๓ ค.บ. ปฐมวัย อ.2 30 
๒ นางวารุณี    ยิ้มเข็ม ๕9 ๓9 คศ.๓ ค.บ. วิทยาศาสตร์ อ.3 30 
๓ นางสุกัญนิการ ์ กลมกล่อม 30 7 คศ.2 ศษ.ม บริหาร ป.๑ 20 
๔ น.ส.ศิริรัตน์  ดีโต 31 1 ครูผู้ช่วย กศ.ม หลักสตูรการสอน ป.2 20 
๕ น.ส.เกตุกนก  กิ่งแก้ว 27 1 ครูผู้ช่วย กศ.บ. คณิตศาสตร์ ป.3 20 
6 น.ส.จ าเนียร  บวัเกตุ 58 36 คศ.3 ศษ.บ. ประถม ป.4 23 
7 นางศิริทร  อบเชย 60 38 คศ.๓ ศษ.ม บริหาร ป.๕ 23 
8 นางลัมภู  เขียวเหลือง ๔5 22 คศ.๓ กศ.ม วิทยาศาสตร์ ป.๖ 23 
9 น.ส.ณัฐปวีณ์พร  ดีมาก 41 3 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ป.1 - ป.3 21 

 
 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก        7  คน คิดเป็นร้อยละ  77.78 

  จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด  2  คน คิดเป็นร้อยละ  22.22 

ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 
๑ นางวรรธณา  เผ่าคนชม ครูผู้สอน ค.บ. คหกรรมศาสตร์ ป.๑  งบประมาณ 

 

ลูกจ้างชั่วคราว 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง วุฒิ วิชาเอก หน้าที่ จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวเมวิกา  มันพร้าว ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป สอนเด็กพิเศษ งบประมาณ 

2 นางสาวเบญจวรรณ  เกตุนาค เจ้าหน้าที่ธุรการ บช.บ. บัญชี ธุรการ งบประมาณ 

3 นายสมศักดิ์  หัวแห้ว นักการภารโรง ป.4 ประถม นักการภารโรง งบประมาณ 
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สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา จ านวน (คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน  
ในแต่ละสาขาวิชา               

(ชม./สัปดาห์) 
  1. บริหารการศึกษา 3 20 

  2. คณิตศาสตร ์ 2 18 

  3. วิทยาศาสตร์ 3 21 

  4. ภาษาไทย - - 

  5. ภาษาอังกฤษ 1 23 

  6. สังคมศึกษา - - 

  7. การงานอาชีพฯ 1 5 

  8. ศิลปะ - - 

  9. ปฐมวัย 1 30 

  10. การประถมศึกษา 1 21 

รวม 12   

 
1.3 ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2562  รวม 189 คน 
 

 

ระดับชั้น จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.2 1 12 14 26 26 
อ.3 1 16 10 26 26 
รวม 2 28 24 52 - 
ป.1 1 20 12 32 32 
ป.2 1 13 13 26 26 
ป.3 1 11 7 18 18 
ป.4 1 10 6 16 16 
ป.5 1 13 11 24 24 
ป.6 1 12 9 21 21 
รวม 6 79 58 137 - 

รวมทั้งหมด 8 107 82 189 - 
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1.4 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรโรงเรียนวัดท่าฉนวน (ใช้ในชั้น ป.3  และ ป.6 ) ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
สังคมศึกษาฯ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพฯ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รายวิชาเพิ่มเติมตามความพร้อม
และจุดเน้น(หน้าที่พลเมืองและ
ภาษาไทย) 

๘๐ ชั่วโมง ๘๐ ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๔๐  ชั่วโมง/ป ี
   

หมายเหตุ  - ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและเพ่ือสาธารณะประโยชน์ บูรณาการกับ ๘ กลุ่มสาระ/

โครงการ/วันส าคัญ 

      - หลักสูตรต้านทุจริตบูรณาการในรายวิชาหน้าที่พลเมือง 
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โครงสร้างหลักสูตรเวลาเรียน โรงเรียนวัดท่าฉนวน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี) 
ระดับประถมศึกษา 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
     คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 80 80 120 120 120 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40 40 40 80 80 80 
    ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 
    ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
    การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
    ภาษาต่างประเทศ 160 160 160 80 80 80 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 
 รายวิชาเพิ่มเติม  
    หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 
    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 40 40 40 40 40 
    คอมพิวเตอร์ 40 40 40 40 40 40 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 120 120 120 120 120 120 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน 
 - กิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด 
 -  ชุมนุม  

    - กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

      
40 40 40 40 40 40 
30 30 30 30 30 30 

10 10 10 10 10 10 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด  1,080 ชั่วโมง/ปี 

 

หมายเหตุ  - ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและเพ่ือสาธารณะประโยชน์ บูรณาการกับ ๘ กลุ่มสาระ/
โครงการ/วันส าคัญ 
      - หลักสูตรต้านทุจริตบูรณาการในรายวิชาหน้าที่พลเมือง 
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1.5  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา แต่ละรายวิชา 

ในระดับ 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2562 
 

สาระการเรียนรู้ 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็น 

ร้อยละ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ภาษาไทย 16 24 11 12 16 11 65.69 
คณิตศาสตร์ 14 20 12 13 14 15 64.23 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 19 10 9 12 8 51.09 
สังคมศึกษา 12 19 10 13 12 8 54.01 
ประวัติศาสตร์ 12 17 16 12 12 12 59.12 
สุขศึกษาและพลศึกษา 22 25 16 13 22 19 85.40 
ศิลปะ ดนตรี 24 24 18 15 24 16 88.32 
การงานอาชีพ 19 24 15 14 19 16 78.10 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 12 14 9 10 12 6 45.99 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 65.77 
 

1.6 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

 

ระดับ/สมรรถนะ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 62.77 58.96 60.87 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 72.53 74.60 73.57 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 71.00 72.90 71.95 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 67.49 72.51 70.00 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66 

   

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
   แสดงจ านวนร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินในระดับพอใช้ ข้ึนไป 
 

การอ่านออกเสียง  การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 
จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

25 80.64 28 90.32 26 83.87 
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  จ านวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมินและน ามาคิดคะแนน 
        1.  การอ่านออกเสียง ............31..............คน    
        2.  การอ่านรู้เรื่อง  ................31..............คน 
        3.  รวม 2 สมรรถนะ .............31.............คน  

 
เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ปีการศึกษา 2561 - 2562 
 

ความสามารถ ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
 2562 

ผลต่าง 

การอ่านออกเสียง 48.48 62.77 +14.29 
การอ่านรู้เรื่อง 64.29 58.96 -5.33 
รวม 2 สมรรถนะ 56.38 60.87 +4.49 

 

 
ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test :  NT ) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ประจ าปีการศึกษา  2562  
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านภาษา ด้านค านวณ เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน 
ระดับโรงเรียน    
ระดับเขตพ้ืนที่    
ระดับจังหวัด    
ระดับประเทศ    

      **หมายเหตุ** รอประกาศผลจาก สพฐ. 
 
เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  2561 - 2562 
ความสามารถ ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

 2562 
ผลต่าง 

ด้านภาษา 58.65   
ด้านค านวณ 64.36   
ด้านเหตุผล 53.78 - - 
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 58.93   
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน ( O– NET ) ประจ าปีการศึกษา 2562 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 52.32 44.17 42.94 29.03 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 48.61 33.69 34.54 31.70 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.55 33.16 35.53 32.13 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ ทั้งหมด 47.95 31.60 34.30 30.86 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 

 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )                                 

ปีการศึกษา 2561 - 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2561 ปี 2562 ผลต่าง 

ภาษาไทย 59.91 52.32 - 7.59 
คณิตศาสตร์ 48.86 44.17 - 4.69 
วิทยาศาสตร์ 40.68 42.94 + 2.26 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 35.00 29.03 - 5.97 
คะแนนเฉลี่ย 46.11 42.12 - 3.99 

 
แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )  

ปีการศึกษา 2562  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
จ านวนนักเรียนที่มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ 

รายวิชา จ านวนเต็ม 
ของนักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีคะแนน 
สูงกว่าระดับประเทศ 

คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย 18 12 66.67 
คณิตศาสตร์ 18 14 77.78 
วิทยาศาสตร์ 18 13 72.22 
ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ) 

18 2 11.11 

  

 **หมายเหตุ**  ไม่รวมเด็กพิเศษเรียนรวม 
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 1.7  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 
      จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 

แหล่งเรียนรู้ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
1. ห้องสมุด 32 26 18 16 24 21 
2. ห้องคอมฯ 32 26 18 16 24 21 
3. ห้องวิทยาศาสตร์ 32 26 18 16 24 21 
4. สวนสมุนไพร/พืชผัก             
สวนครัว 

32 26 18 16 24 21 

5. สหกรณ์โรงเรียน 32 26 18 16 24 21 
 

จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 
แหล่งเรียนรู้ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

1. อบต.ท่าฉนวน 32 26 18 16 24 21 
2. กองก ากับการ 6 กองบังคับการฝึก
พิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวน
ชายแดน จ.สุโขทัย 

- - - 16 24 21 

3. มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก - - - 16 24 21 

4. วัดท่าฉนวน 32 26 18 16 24 21 
5. วัดเสาหิน - - - 16 24 21 
6. โรงพยาบาลชุมชนบ้านท่าฉนวน 32 26 18 16 24 21 
7. สถาบันการพลศึกษาสุโขทัย - - 18 16 24 21 
8. โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม - - - - - 21 

 

1.8 ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

แหล่งท่ีได้รับ จ านวน ( บาท ) 
- เงินงบประมาณ 743,645 
- เงินนอกงบประมาณ 492,540 
รวมงบประมาณท้ังหมดของโรงเรียน      1,236,185 

 หมายเหตุ เงินนอกงบประมาณ  ประกอบด้วย 
1. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จากอบต.ท่าฉนวน 
2. เงินอุดหนุนโครงการสุขภาพและอนามัยนักเรียน  จากอบต.ท่าฉนวน 
3. เงินโครงการคุณธรรม จากอบต.ท่าฉนวน 
4. เงินโครงการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า  จากอบต.ท่าฉนวน 
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1.9 ข้อมูลการพัฒนาครูและบุคลากร 
 

ที ่ เรื่อง วัน  เดือน  ปี  หมายเหตุ 

1 
-  นายเกษม  อบเชย  ได้เข้าร่วมเวทีวิชาการ นวัตกรรมสู่โรงเรียน 

คุณภาพ  ห้องเรียนเป็นฐาน  กระบวนการเป็นทุน 
29 - 30 เม.ย. 

2562 

กสศ./ 
สกจ./ สพฐ. 

2 
-  นางสาวเกตุกนก  กิ่งแก้ว  ได้เข้าร่วมเวทีวิชาการ นวัตกรรม 

สู่โรงเรียนคุณภาพ  ห้องเรียนเป็นฐาน  กระบวนการเป็นทุน 
29 - 30 เม.ย. 

2562 

กสศ./ 
สกจ./ สพฐ. 

3 
-  นางลัมภู  เขียวเหลืองได้เข้าร่วมเวทีวิชาการ นวัตกรรม 

สู่โรงเรียนคุณภาพ  ห้องเรียนเป็นฐาน  กระบวนการเป็นทุน 
29 - 30 เม.ย. 

2562 

กสศ./ 
สกจ./ สพฐ. 

4 
-  นายเกษม  อบเชย  เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามแนวอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

4 - 6  เม.ย. 
2562 

กศจ.สุโขทัย 

5 
-  นางสาวจ าเนียร  บัวเกตุ  เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามแนวอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

4 - 6  เม.ย. 
2562 

กศจ.สุโขทัย 

6 
-  นางลัมภู  เขียวเหลือง  เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามแนวอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

4 - 6  เม.ย. 
2562 

กศจ.สุโขทัย 

7 
-  นายวิรัช  ยานุกูล  เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามแนวอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

4 - 6  เม.ย. 
2562 

กศจ.สุโขทัย 

8 
-  นางเตือนใจ  กังวาล  เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามแนวอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

4 - 6  เม.ย. 
2562 

กศจ.สุโขทัย 

9 
-  นางศิริทร  อบเชย  เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามแนวอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

4 - 6  เม.ย. 
2562 

กศจ.สุโขทัย 

10 - นางลัมภู เขียวเหลือง อบรมโครงการหลักสูตรต้านทุจริต 11 พ.ค. 2562 สพป. 
สท.1 

11 
-  นางศิริทร  อบเชย  ผ่านการทดสอบหลังการอบรมการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
TELETRAINING  

15 พ.ค. 2562 สพฐ. 

12 
-  นางสุกัญนิการ์  กลมกล่อม  ผ่านการทดสอบหลังการอบรมการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
TELETRAINING  

15 พ.ค. 2562 สพฐ. 
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ที ่ เรื่อง วัน  เดือน  ปี  หมายเหตุ 

13 
-  นางสาวเบญจวรรณ  เกตุนาค  ผ่านการทดสอบหลังการอบรม
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
DLTV TELETRAINING  

15 พ.ค. 2562 สพฐ. 

14 
-  นางสาวเกตุกนก  กิ่งแก้ว  ผ่านการทดสอบหลังการอบรมการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
TELETRAINING  

15 พ.ค. 2562 สพฐ. 

15 
-  นางลัมภู  เขียวเหลือง  ผ่านการทดสอบหลังการอบรมการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
TELETRAINING  

15 พ.ค. 2562 สพฐ. 

16 
-  นางสาวจ าเนียร  บัวเกตุ  ผ่านการทดสอบหลังการอบรมการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
TELETRAINING  

15 พ.ค. 2562 สพฐ. 

17 
-  นายเกษม  อบเชย  ผ่านการทดสอบหลังการอบรมการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
TELETRAINING  

15 พ.ค. 2562 สพฐ. 

18 
-  น.ส.ศิริรัตน์   ดีโต  ผ่านการทดสอบหลังการอบรมการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
TELETRAINING 

15 พ.ค. 2562 สพฐ. 

19 
-  นางสาวเกตุกนก  กิ่งแก้ว  ได้สอบผ่านหลักสูตรส าหรับข้าราชการ 
ผ่านระบบ E-Learning จาก www.thailhonesty.org 

20 พ.ค. 2562 เครือข่าย
สุจริตไทย 

20 

-  นางสาวจ าเนียร  บัวเกตุ  ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการสอนที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
สู่คุณภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์และยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

25 - 26 พ.ค. 
2562 

สพป. 
สท.1/ 
สหภาพ 

IMC 

21 

-  นางสาวเกตุกนก  กิ่งแก้ว  ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการสอนที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
สู่คุณภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์และยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

25 - 26 พ.ค. 
2562 

สพป. 
สท.1/ 
สหภาพ 

IMC 

22 

-  นางวารุณี  ยิ้มเข็ม  ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ
ทางไกล (กลุ่มครูปฐมวัย) หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
(3 - 5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาใน 

ระดับปฐมวัย 

8 -9 มิ.ย. 
2562 

สสวท. 

http://www.thailhonesty.org/


รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีกศ. 2562 ..โรงเรียนวัดท่าฉนวน.. ๒๑ 

  

 

ที ่ เรื่อง วัน  เดือน  ปี  หมายเหตุ 

23 

-  นางหทัยรัตน์  สุริยเลิศ  ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่าน
ระบบทางไกล (กลุ่มครูปฐมวัย) หลักสูตรการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย โครงการพัฒนา 

เด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาใน 

ระดับปฐมวัย 

8 -9 มิ.ย. 
2562 

สสวท. 

24 

-  นายเกษม  อบเชย  ผ่านการอบรมพัฒนาตามหลักสูตร การ
พัฒนาสถานศึกษาตามแนวพระราโชบายด้านการศึกษาใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ด้วย
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของส านักงานศึกษาธิการภาค 17 

13 -14 มิ.ย. 
2562 

ศึกษาธิการ
ภาค 17 

25 

-  นางลัมภู  เขียวเหลือง  ผ่านการอบรมพัฒนาตามหลักสูตร การ
พัฒนาสถานศึกษาตามแนวพระราโชบายด้านการศึกษาใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ด้วย
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของส านักงานศึกษาธิการภาค 17 

13 - 14 มิ.ย. 
2562 

ศึกษาธิการ
ภาค 17 

26 

-  นางลัมภู  เขียวเหลือง  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ เรื่อง กลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2562  
(จ านวน 6 ชั่วโมง) 

15 มิ.ย. 2562 สพป. 
สท.1 

27 

-  นางวารุณี  ยิ้มเข็ม  ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ
ทางไกล (กลุ่มครูปฐมวัย) หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
(3 - 5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาใน 

ระดับปฐมวัย 

15-17 มิ.ย. 
2562 

สสวท. 

28 

-  นางหทัยรัตน์  สุริยเลิศ  ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่าน
ระบบทางไกล (กลุ่มครูปฐมวัย) หลักสูตรการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย โครงการพัฒนา 

เด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาใน 

ระดับปฐมวัย 

15-17 มิ.ย. 
2562 

สสวท. 

29 
- นางสาวจ าเนียร  บัวเกตุ  เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนา
ครูผู้สอนภาษาไทย  เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ชั้น
ประถมศกึษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (จ านวน 6 ชั่วโมง)  

22 มิ.ย. 2562 สพป. 
สท.1 
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ที ่ เรื่อง วัน  เดือน  ปี  หมายเหตุ 

30 
- นางลัมภู  เขียวเหลือง  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ เรื่อง การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
ตามโครงการ Boot Camp (จ านวน 12 ชัว่โมง) 

14 ก.ค. 2562 สพป. 
สท.1 

31 

คณะครูโรงเรียนวัดท่าฉนวน เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเพ่ือสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน PLC (Professional Learning 
Community) 

20 – 21 ก.ค. 
2562 

มสธ.สุโขทัย 

32 
- นางวารุณี  ยิ้มเข็ม ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1-8  
ปีการศึกษา 2562 

28 ก.ค. 2562 สพป.สท 1 

33 
- นางหทัยรัตน์  สุริยเลิศ ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1-8  
ปีการศึกษา 2562 

28 ก.ค. 2562 สพป.สท 1 

34 

-  นางสาวเมวิกา  มันพร้าว ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้ให้บริการ
ผลิตสื่อ  Cs 0401 - 0446 (รุ่นที่1)  

3-4 ส.ค. 2562 ศูนย์
การศึกษา
พิเศษ + 

สพป.สท.1 

35 
คณะครูโรงเรียนวัดท่าฉนวน ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดตโปทาราม            
จ.ชลบุร ี

16 ส.ค. 2562 กลุ่ม
เครือข่าย

สองฝั่งยมฯ 

36 

นายทวีศักดิ์  แสนโกศิก , นางลัมภู  เขียวเหลือง , นางศิริทร อบเชย 
,นางสาวจ าเนียร บัวเกตุ, นางสาวเมวิกา  มันพร้าว ,นางสาววิจิตรา 
จันทรคูณยงค์ และนางสาวเบญจวรรณ  เกตุนาค ศึกษาดูงาน
มหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 

19 ส.ค. 2562 ภาพถ่าย 

37 

- นายเกษม  อบเชย เข้าร่วมประชุมรวมพลังสร้างเครือข่าย 
Supervisor Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและสรุปผล 
การด าเนินงานโครงการ Coaching Teams ฯ 

11 - 12 ก.ย. 
2562 

ศึกษาธิการ
ภาค 17 

38 

- นางลัมภู  เขียวเหลือง เข้าร่วมประชุมรวมพลังสร้างเครือข่าย 
Supervisor Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ Coaching Teams ฯ 

12 ก.ย. 2562 
ศึกษาธิการ
ภาค 17 
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ที ่ เรื่อง วัน  เดือน  ปี  หมายเหตุ 

39 

- นางสาวเกตุกนก  กิ่งแก้ว  เข้าร่วมประชุมรวมพลังสร้างเครือข่าย 
Supervisor Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ Coaching Teams ฯ 

12 ก.ย. 2562 
ศึกษาธิการ
ภาค 17 

40 

- นางสาวเกตุกนก  กิ่งแก้ว เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการลด
ความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา รหัสหลักสูตร 
62037 โดยการเรียนรู้จ านวน 20 ชั่วโมง 

13 ก.ย. 2562 สพฐ.+มูลนิธิ ศุภ
นิมตรแห่ง

ประเทศไทย 

41 
- นางลัมภู  เขียวเหลือง  เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรวม 

22 พ.ย. 2562 สพป.สท.1 

42 
- นางสาวเกตุกนก  กิ่งแก้ว  เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม 

22 พ.ย. 2562 สพป.สท.1 

43 
- นางลัมภู  เขียวเหลือง ศึกษาดูงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ  
ณ  โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 

19 - 20 ธ.ค.
2562 

ภาพถ่าย 

44 

- นางลัมภู  เขียวเหลือง เป็นผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
ส่งเสริมสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ. 
โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก 

24 ธ.ค.2562 มหาวิทยาลยั
นเรศวร/สมศ. 

45 

- นายเกษม  อบเชย  เป็นผู้เข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD  หัวข้อ “ระบบและกลไก
การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ต้นแบบ รางวัล IQA AWARD” ภายใต้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ  

22-24 ธ.ค.
2562 

เลขา สพฐ. 

46 

- นางสาวเมวิกา  มันพร้าว เป็นผู้เข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD  หัวข้อ “ระบบและ
กลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD” ภายใต้งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
ภาคเหนือ  

22-24 ธ.ค.
2562 

เลขา สพฐ. 

47 

- นางสาวเบญจวรรณ  เกตุนาค  เป็นผู้เข้าร่วมสัมมนาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD   
หัวข้อ “ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD” ภายใต้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 ภาคเหนือ  

22-24 ธ.ค.
2562 

เลขา สพฐ. 
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ที ่ เรื่อง วัน  เดือน  ปี หมายเหตุ 

48 
- นางสุกัญนิการ์  กลมกล่อม อบรมออนไลน์ครูผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ 
หัวข้อ “การเป็นพลเมืองอินเทอร์เน็ตอย่างมีความรับผิดชอบ” 

4 มีนาคม 
2563 

DTAC 

49 
- นางหทัยรัตน์ สุริยเลิศ อบรมออนไลน์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ไวรัส COVID – 19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

25 มีนาคม 
2563 

กศน.จังหวัด
อุบลราชธาน ี

50 
- นางวารุณี  ยิ้มเข็ม อบรมออนไลน์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ไวรัส COVID – 19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

25 มีนาคม 
2563 

กศน.จังหวัด
อุบลราชธาน ี

51 
- นางสุกัญนิการ์  กลมกล่อม อบรมออนไลน์ เรื่องความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับไวรัส COVID – 19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

25 มีนาคม 
2563 

กศน.จังหวัด
อุบลราชธาน ี

52 
- นางสาวศิริรัตน์  ดีโต อบรมออนไลน์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ไวรัส COVID – 19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

25 มีนาคม 
2563 

กศน.จังหวัด
อุบลราชธาน ี

53 
- นางสาวเกตุกนก  กิ่งแก้ว อบรมออนไลน์ เรื่องความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับไวรัส COVID – 19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

25 มีนาคม 
2563 

กศน.จังหวัด
อุบลราชธาน ี

54 
- นางสาวจ าเนียร  บัวเกตุ อบรมออนไลน์ เรื่องความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับไวรัส COVID – 19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

25 มีนาคม 
2563 

กศน.จังหวัด
อุบลราชธาน ี

55 
- นางศิริทร  อบเชย อบรมออนไลน์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ไวรัส COVID – 19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

25 มีนาคม 
2563 

กศน.จังหวัด
อุบลราชธาน ี

56 
- นางลัมภู  เขียวเหลือง อบรมออนไลน์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ไวรัส COVID – 19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

25 มีนาคม 
2563 

กศน.จังหวัด
อุบลราชธาน ี

57 
- นางสาวเมวิกา มันพร้าว อบรมออนไลน์ เรื่องความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับไวรัส COVID – 19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

25 มีนาคม 
2563 

กศน.จังหวัด
อุบลราชธาน ี

58 
- นางสาวณัฐปวีณ์พร ดีมาก อบรมออนไลน์ เรื่องความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับไวรัส COVID – 19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

26 มีนาคม 
2563 

กศน.จังหวัด
อุบลราชธาน ี

59 
- นางสาวเมวิกา มันพร้าว อบรมออนไลน์ เรื่องการวัดประเมินผล
ทักษะด้าน Digital Litercy  

27 มีนาคม 
2563 

สพม. 
เขต 42 

60 

- นางลัมภู  เขียวเหลือง เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการลดความ
เสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา รหัสหลักสูตร 62037  
โดยการเรียนรู้จ านวน 20 ชั่วโมง 

28 มี.ค. 2563 สพฐ.+มูลนิธิ
ศุภนิมตรแห่ง
ประเทศไทย 

61 
- นางสุกัญนิการ์  กลมกล่อม อบรมออนไลน์ เรื่องความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับไวรัส COVID – 19  

31 มีนาคม 
2563 

 

62 
- นางสุกัญนิการ์  กลมกล่อม อบรมออนไลน์ เรื่องการวัดประเมินผล
ทักษะด้าน Digital Litercy  

31 มีนาคม 
2563 

สพม. 
เขต 42 

63 
- นางสาวเมวิกา มันพร้าว อบรมออนไลน์ เรื่องการส่งเสริมการ
เรียนรู้ หัวข้อ“การเป็นพลเมืองอินเทอร์เน็ตอย่างมีความรับผิดชอบ”  

31 มีนาคม 
2563 

DTAC 

64 
- นางสาวณัฐปวีณ์พร ดีมาก อบรมออนไลน์ เรื่องการส่งเสริมการ
เรียนรู้ หัวข้อ“การเป็นพลเมืองอินเทอร์เน็ตอย่างมีความรับผิดชอบ”  

31 มีนาคม 
2563 

DTAC 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีกศ. 2562 ..โรงเรียนวัดท่าฉนวน.. ๒๕ 

  

 

1.10 ผลงานดีเด่นในรอบปีการศึกษา 2562 
 1.10.1  ผลงานดีเด่น 
 

ที ่ เรื่อง วัน เดือน  ปี  หมายเหตุ 

ด้านผู้เรียน 

สพป.สท.1-น.
1560/2562 

-  ด.ช.พงศ์พัฒน์  พรอินทร์  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม  
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.1 -ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

7 -13 ก.ย. 
2562 

สพป.สท.1 

สพป.สท.1-น.
1559/2562 

-  ด.ช.วีระเทพ  ทองแซง  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม  
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.1 -ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

7 -13 ก.ย. 
2562 

สพป.สท.1 

สพป.สท.1-น.
1451/2562 

-  ด.ญ.ณิชานันท์ อ่ าเพชร  ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ
ที ่2 กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป.4 -ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 

7 -13 ก.ย. 
2562 

สพป.สท.1 

สพป.สท.1-น.
1448/2562 

-  ด.ญ.มัลลิกา  วันชา  ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป.4 -ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 

7 -13 ก.ย. 
2562 

สพป.สท.1 

สพป.สท.1-น.
1446/2562 

-  เด็กหญิงสิริกร เฮ้ากอก  ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ
ที่ 2 กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป.4 -ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 

7 -13 ก.ย. 
2562 

สพป.สท.1 

สพป.สท.1-น.
1453/2562 

-  ด.ญ.กฤษณา  โชติช่วง  ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
2 กิจกรรมการประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ป.4 -ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 

7 -13 ก.ย. 
2562 

สพป.สท.1 

สพป.สท.1-น.
1454/2562 

-  ด.ญ.กัณฐิกา  สีคล้าย  ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
2 กิจกรรมการประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ป.4 -ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 

7 -13 ก.ย. 
2562 

สพป.สท.1 

สพป.สท.1-น.
1452/2562 

-  ด.ญ.ปนัดดา  ลานนท์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
2 กิจกรรมการประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ป.4 -ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 

7 -13 ก.ย. 
2562 

สพป.สท.1 
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ที ่ เรื่อง วัน  เดือน  ปี  หมายเหตุ 

สพป.สท.1-น.
1440/2562 

-  ด.ญ.อาภัสรา  ก่ าเพชร  ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.1 - 
ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

7 -13 ก.ย. 
2562 

สพป.สท.1 

สพป.สท.1-น.
1434/2562 

-  ด.ช.ธนพนธ์  ศรีศิลป์  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน
ศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

7 -13 ก.ย. 
2562 

สพป.สท.1 

สพป.สท.1-น.
1436/2562 

-  ด.ญ.อัจฉริยาภรณ์  สุทธิประภา  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

7 -13 ก.ย. 
2562 

สพป.สท.1 

สพป.สท.1-น.
1421/2562 

-  ด.ญ.ชญานันต์  น้อยจง  ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

7 -13 ก.ย. 
2562 

สพป.สท.1 

สพป.สท.1-น.
1422/2562 

-  ด.ช.พิทวิส  จันเกษร  ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

7 -13 ก.ย. 
2562 

สพป.สท.1 

สพป.สท.1-น.
1425/2562 

-  ด.ช.ณเดชน์  คล้ายแท้  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

7 -13 ก.ย. 
2562 

สพป.สท.1 

สพป.สท.1-น.
1427/2562 

-  ด.ญ.ศรัณญา  ภู่ข า  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

7 -13 ก.ย. 
2562 

สพป.สท.1 

สพป.สท.1-น.
1413/2562 

-  ด.ญ.ชนกันต์  เจริญสุข  ไดร้ับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 

7 -13 ก.ย. 
2562 

สพป.สท.1 

สพป.สท.1-น.
1417/2562 

-  ด.ช.ธนวัฒน ์ ทองเชื้อ  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 

7 -13 ก.ย. 
2562 

สพป.สท.1 

สพป.สท.1-น.
1415/2562 

-  ด.ญ.พิจิตรา  พลพระ  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 

 

7 -13 ก.ย. 
2562 

สพป.สท.1 
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ที ่ เรื่อง วัน  เดือน  ปี  หมายเหตุ 

สพป.สท.1-น.
1407/2562 

-  ด.ญ.สชุาวดี  คงนวล  ได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

7 -13 ก.ย. 
2562 

สพป.สท.1 

สพป.สท.1-น.
1411/2562 

-  ด.ช.เกษมศักดิ์  ทิ่มอ่ิม  ได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ 
ระดับชั้น ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

7 -13 ก.ย. 
2562 

สพป.สท.1 

สพป.สท.1-น.
880/2562 

-  ด.ญ.สุพัตรา  ฟองชน  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.1 - ป.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

7 -13 ก.ย. 
2562 

สพป.สท.1 

สพป.สท.1-น.
881/2562 

-  ด.ญ.อนุสรา  ปานเพชร  ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ
ที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น  
ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

7 -13 ก.ย. 
2562 

สพป.สท.1 

สพป.สท.1-น.
882/2562 

-  ด.ญ.ปริยฉัตร  เจริญล้น  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน
ท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับชั้น ป.1 - ป.3  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

7 -13 ก.ย. 
2562 

สพป.สท.1 

สท
34162/121

1-1230 

- ด.ญ.จณิสตา  สาหร่ายทอง , ด.ญ.รัตนาพร  ค าพวง ,ด.ช.อนิรุทธ์  
มะยมทอง,ด.ช.อินทัช  บุญสลุด, ด.ญ.อินทิรา  ก่ าเพชร,ด.ญ.ชนกันต์  
เจริญสุข, ด.ญ.ศรัญญา  ภู่ข า,ด.ญ.กัญภัคณัฐ  เต็มเปี่ยม,ด.ญ.จินดาภา  
ทองเชื้อ , ด.ช.นรภัทร  พรมนิ่ม ,ด.ญ.ปีใหม่  ส้มแก้ว ,ด.ญ.พรนิภา  ชัย
สิทธิ์ ,ด.ช.พสิษฐ์  ต่ าต้อ, ด.ญ.พิมพ์ไพลิน  เจริญสุข ,ด.ช.พีรพัฒน์  พูล
ประเสริฐ , ด.ญ.เมธาพร  อินทจัน , ด.ช.วรภัทร  รังผึ้ง , ด.ช.วิชัย  ช่อง
ป่า , ด.ช.สุมธ  จันทวงษ์ และ ด.ช.อนุพงษ์  สาหร่ายทอง ,เป็นผู้สอบ
ประโยค ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) ได้ ในสนามหลวง พ.ศ.
2562 

 ส านักเรียน
คณะจังหวัด

สุโขทัย      
ภาค 5 

สท
35162/082

5-0851 

- ด.ช.กฤตพล  เมืองคล้าย, ด.ญ.กฤษณา  โชติช่วง ,ด.ญ.กัณฐิกา       สี
คล้าย ,ด.ญ.จุฑาพร  ทองแสง ,ด.ช.ธนกฤต  พุทธชาติ ,ด.ช.นิพัทธ์  เมือง
คล้าย ,ด.ญ.ปนัดดา  ลานนท์ , ด.ช.พีรติ  หมื่นทัศ , ด.ช.วรากร  ทองเชื้อ
, ด.ช.สิรภพ  มะยมทอง , ด.ญ.สุชาวล ี คงนวล , ด.ญ.อนุสรา  ปานเพชร, 

ด.ช.อภิสร  พุ่มแตง , ด.ช.ณเดชณ์  คล้ายแท้ , ด.ญ.ณัฐชยา  โจมแก้ว , 
ด.ญ.ณัฐนรี  โจมแก้ว , ด.ช.ณฐัสิทธิ์  คงทอง ,ด.ญ.ณิชานันท์   

 ส านักเรียน
คณะจังหวัด

สุโขทัย  
ภาค 5 
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ที ่ เรื่อง วัน  เดือน  ปี  หมายเหตุ 

 

ด.ช.มงคลเดช  พุ่มแฟง , ด.ญ.มัลลิกา  วันชา, ด.ช.รุ่งภพ  ปยุฝ้าย , ด.ช.
วุฒิชัย  ไชยพันธ์ , ด.ญ.สิริกร  เฮ้ากอก และ ด.ญ.อัจฉริยาภร  สุทธิ
ประภา,  เป็นผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) ได้ ใน
สนามหลวง พ.ศ.2562 

  

 
- เด็กหญิงสรัณญา  ภู่ข า  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความ 
หัวข้อ ท าความดีถวายในหลวง ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6) 

11 ม.ค. 
2563 

อบต. 
ท่าฉนวน 

 
- เด็กหญิงสุพัตรา  ฟองชน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดลายสือไทย
และเจ้าบ้านน้อย เนื่องในวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช  
ประจ าปี 2563 

17 - 19 
ม.ค. 2563 

อบจ.สุโขทัย 

 
- เด็กหญิงปริยฉัตร  เจริญล้น  ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดลายสือ
ไทยและเจ้าบ้านน้อย เนื่องในวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช  
ประจ าปี 2563 

17 - 19 
ม.ค. 2563 

อบจ.สุโขทัย 

 
- ด.ญ.อนุสรา  ปานเพชร  ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดลายสือไทย
และเจ้าบ้านน้อย เนื่องในวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช  
ประจ าปี 2563 

17 - 19 
ม.ค. 2563 

อบจ.สุโขทัย 

 
- เด็กหญิงอัจฉริยาภร  สุทธิประภา  ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด
ลายสือไทยและเจ้าบ้านน้อย เนื่องในวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช  
ประจ าปี 2563 

17 - 19 
ม.ค. 2563 

อบจ.สุโขทัย 

640147/ 
25-515 (1) 

- ด.ญ.พรนิภา  ชัยสิทธิ ์ ได้รับรางวัลที่ 4 ระดับจังหวัด (จังหวัดสุโขทัย) 
ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” 
ครั้งที่ 38 

8 ก.พ. 
2563 

ชมรมพุทธ
ศาสตร์สากล 

 
- ด.ช.พสิษฐ์  ต่ าต้อ  ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 2 ระดับจังหวัด 
(จังหวัดสุโขทัย) ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการตอบปัญหาธรรมะ 
“ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38 

8 ก.พ. 
2563 

ชมรมพุทธ
ศาสตร์สากล 

 
- ด.ช.พีรพัฒน์  พูลประเสริฐ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 2 ระดับ
จังหวัด (จังหวัดสุโขทัย) ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการตอบ
ปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38 

8 ก.พ. 
2563 

ชมรมพุทธ
ศาสตร์สากล 

 
- ด.ญ.กัญภัคณัฐ  เต็มเปี่ยม  ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 3 ระดับ
จังหวัด (จังหวัดสุโขทัย) ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการตอบ
ปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38 

8 ก.พ. 
2563 

ชมรมพุทธ
ศาสตร์สากล 

 
- ด.ญ.ปีใหม่  ส้มแก้ว  ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 3 ระดับจังหวัด 
(จังหวัดสุโขทัย) ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการตอบปัญหาธรรมะ 
“ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38 

8 ก.พ. 
2563 

ชมรมพุทธ
ศาสตร์สากล 
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- ด.ญ.จิดาภา  ทองเชื้อ  ได้เข้าร่วมสอบรอบคัดเลือก ระดับจังหวัด 
(จังหวัดสุโขทัย) ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการตอบปัญหา
ธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38 

8 ก.พ. 
2563 

ชมรมพุทธ
ศาสตร์สากล 

 
- ด.ญ.พิมพ์ไพลิน  เจริญสุข  ได้เข้าร่วมสอบรอบคัดเลือก ระดับ
จังหวัด (จังหวัดสุโขทัย) ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการตอบ
ปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38 

8 ก.พ. 
2563 

ชมรมพุทธ
ศาสตร์สากล 

 
- ด.ญ.สมัชญา  ศรีกะเศษ  ได้เข้าร่วมสอบรอบคัดเลือก ระดับ
จังหวัด (จังหวัดสุโขทัย) ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการตอบ
ปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38 

8 ก.พ. 
2563 

ชมรมพุทธ
ศาสตร์สากล 

 
- ด.ญ.พิจิตรา  พลพระ  ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 2 ระดับจังหวัด 
(จังหวัดสุโขทัย) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการตอบปัญหา
ธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38 

8 ก.พ. 
2563 

ชมรมพุทธ
ศาสตร์สากล 

 
- ด.ญ.สิริกร  เฮ้ากอก  ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 2 ระดับจังหวัด 
(จังหวัดสุโขทัย) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการตอบปัญหา
ธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38 

8 ก.พ. 
2563 

ชมรมพุทธ
ศาสตร์สากล 

 
- ด.ญ.ชนกันต์  เจริญสุข  ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 3 ระดับ
จังหวัด (จังหวัดสุโขทัย) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการ
ตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38 

8 ก.พ. 
2563 

ชมรมพุทธ
ศาสตร์สากล 

 
- ด.ช.ณเดชน์  คล้ายแท้ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 3 ระดับจังหวัด 
(จังหวัดสุโขทัย) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการตอบปัญหา
ธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38 

8 ก.พ. 
2563 

ชมรมพุทธ
ศาสตร์สากล 

 
- ด.ช.ธนกฤต  พุทธชาติ  ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 3 ระดับ
จังหวัด (จังหวัดสุโขทัย) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการ
ตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38 

8 ก.พ. 
2563 

ชมรมพุทธ
ศาสตร์สากล 

 
- ด.ญ.ปนัดดา  ลานนท์  ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 3 ระดับจังหวัด 
(จังหวัดสุโขทัย) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการตอบปัญหา
ธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38 

8 ก.พ. 
2563 

ชมรมพุทธ
ศาสตร์สากล 

 
- ด.ญ.อนุสรา  ปานเพชร  ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 3 ระดับ
จังหวัด (จังหวัดสุโขทัย) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการ
ตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38 

8 ก.พ. 
2563 

ชมรมพุทธ
ศาสตร์สากล 

 
- ด.ญ.อัจฉริยาภร  สุทธิประภา  ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 3 
ระดับจังหวัด (จังหวัดสุโขทัย) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38 

8 ก.พ. 
2563 

ชมรมพุทธ
ศาสตร์สากล 

 
- ด.ญ.อินทิรา  ก่ าเพชร  ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 3 ระดับจังหวัด 
(จังหวัดสุโขทัย) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการตอบปัญหา
ธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38 

8 ก.พ. 
2563 

ชมรมพุทธ
ศาสตร์สากล 
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- ด.ญ.กัณฐิกา  สีคล้าย  ได้เข้าร่วมสอบรอบคัดเลือก ระดับจังหวัด 
(จังหวัดสุโขทัย) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการตอบปัญหา
ธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38 

8 ก.พ. 
2563 

ชมรมพุทธ
ศาสตร์สากล 

 

- ด.ช.พสิษฐ์  ต่ าต้อ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
ได้เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 8 

8 ก.พ. 
2563 

สมาชิกภาพ 
สหภาพ IMC 

ประจ า
ประเทศไทย 

 
-  เด็กหญิงศรัญญา  ภู่ข า  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด
เรียงความ  โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน (D.A.R.Eประเทศไทย) 

5 มี.ค. 63 สภ.ท่าฉนวน 

 
-  เด็กหญิงณิชานันท์  อ่ าเพชร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการ
ประกวดเรียงความ  โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน (D.A.R.Eประเทศไทย) 

5 มี.ค. 63 สภ.ท่าฉนวน 

 
-  เด็กชายณเดชน์  คล้ายแท้  ได้รับรางวัลชรองชนะเลิศการ
ประกวดเรียงความ  โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน (D.A.R.Eประเทศไทย) 

5 มี.ค. 63 สภ.ท่าฉนวน 

สท.วก.
3990/2562 

- เด็กหญิงอนุสรา  ปานเพชร  ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบความรู้
ตามโครงการเพชรอินทนิล ครั้งที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2563 

4 มี.ค. 63 รร.สุโขทัย
วิทยาคม 

สท.วก.
3991/2562 

- เด็กชายอินทัช บุญสลุด ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบความรู้ตาม
โครงการเพชรอินทนิล ครั้งที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2563 

4 มี.ค. 63 รร.สุโขทัย
วิทยาคม 

ด้านครูและบุคลากร 

สพป.สท.1-ค.
1117/2562 

-  นางสาวเมวิกา  มันพร้าว  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
เงิน กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint  
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.1 -ป.
6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

7 -13 ก.ย. 
2562 

สพป.สท.1 

สพป.สท.1-ค.
1037/2562 

-  นางลัมภู  เขียวเหลือง  ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ 
ระดับชั้น ป.4 -ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

7 -13 ก.ย. 
2562 

สพป.สท.1 

สพป.สท.1-ค.
1040/2562 

-  นางลัมภู  เขียวเหลือง  ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการประกวดแปรรูปอาหาร 
ระดับชั้น ป.4 -ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

7 -13 ก.ย. 
2562 

สพป.สท.1 
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ที ่ เรื่อง วัน  เดือน  ปี  หมายเหตุ 

สพป.สท.1-ค.
1036/2562 

-  นางศิริทร  อบเชย  ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  ประเภทหญิง 
ระดับชั้น ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

7 -13 ก.ย. 
2562 

สพป.สท.1 

สพป.สท.1-ค.
1031/2562 

-  นางสาววิจิตรา  จันทร์คูณยงค์  ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.1 - ป.3 

 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

7 -13 ก.ย. 
2562 

สพป.สท.1 

สพป.สท.1-ค.
1035/2562 

-  นายทวีศักดิ์  แสนโกศิก  ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

7 -13 ก.ย. 
2562 

สพป.สท.1 

สพป.สท.1-ค.
1022/2562 

-  นางสาวจ าเนียร  บัวเกตุ  ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1 - ป.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 

7 -13 ก.ย. 
2562 

สพป.สท.1 

สพป.สท.1-ค.
1023/2562 

-  น.ส.เบญจวรรณ เกตุนาค  ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1 - ป.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 

7 -13 ก.ย. 
2562 

สพป.สท.1 

สพป.สท.1-ค.
1024/2562 

-  นางสาวจ าเนียร  บัวเกตุ  ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญ
เงิน กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 

7 -13 ก.ย. 
2562 

สพป.สท.1 

สพป.สท.1-ค.
1026/2562 

-  น.ส.เบญจวรรณ  เกตุนาค ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญ
เงิน กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 

7 -13 ก.ย. 
2562 

สพป.สท.1 

สพป.สท.1-ค.
1015/2562 

-  นางลัมภู  เขียวเหลือง  ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น 
ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้ง
ที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

7 -13 ก.ย. 
2562 

สพป.สท.1 

สพป.สท.1-ค.
1017/2562 

-  นางสาวเมวิกา มันพร้าว  ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น 
ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้ง
ที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

7 -13 ก.ย. 
2562 

สพป.สท.1 
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ที ่ เรื่อง วัน  เดือน  ปี  หมายเหตุ 

สพป.สท.1-ค.
1009/2562 

-  นางสาวจ าเนียร  บัวเกตุ  ครูผู้สอนนักเรียน  ได้เข้าร่วม กิจกรรม
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี กศ. 2562 

7 -13 ก.ย. 
2562 

สพป.สท.1 

สพป.สท.1-ค.
642/2562 

-  นางสุกัญนิการ์  กลมกล่อม  ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญ
เงิน กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น  
ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

7 -13 ก.ย. 
2562 

สพป.สท.1 

สพป.สท.1-ค.
625/2562 

-  นางศิริทร  อบเชย  ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

7 -13 ก.ย. 
2562 

สพป.สท.1 

สพป.สท.1-ค.
626/2562 

-  นางสาวจ าเนียร  บัวเกตุ  ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญ
เงิน กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับชั้น ป.1 - 
ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

7 -13 ก.ย. 
2562 

สพป.สท.1 

 
- นางลัมภู  เขียวเหลือง ครูผู้สอน  รางวัล  ครูดี ครูผู้ทรงคุณธรรม 
สกสค.จังหวัดสุโขทัย ประจี 2562 (ประเภทครูผู้สอน) ประจ าปี
พุทธศักราช 2562 

16 ม.ค. 
2563 

สกสค. 

37/2563 
 

-  นางสาวเบญจวรรณ  เกตุนาค  ได้รับรางวัลครูดีศรีส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ประจ าปี 2562   
ประเภทบุคลากรทางการศึกษา 

16 ม.ค. 
2562 

สพป.สท.1 

ด้านผู้บริหารและสถานศึกษา 

 
-  โรงเรียนวัดท่าฉนวน  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 เป็นโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active 
Learning ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5 ส.ค. 
2562 

สพฐ. 

 

-  โรงเรียนวัดท่าฉนวน  เป็นโรงเรียนต้นแบบน าเสนอผลงาน Best 
Practice in Coaching งานรวมพลังสร้างเครือข่าย Superbisor 
Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ Coaching Teams เพ่ือการบริหารจัดการศึกษาของ
หน่วยงานการศึกษา ของส านักงานศึกษาธิการภาค 17 

12 ก.ย. 
2562 

ศึกษาธิการ
ภาค 17 

 
- นายเกษม  อบเชย  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าฉนวน ได้รับการ
คัดเลือกเพ่ือรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” พ.ศ.2562 ระดับจังหวัด 
ประเภทบุคคล 

5 ก.ย. 
2562 

สกสค. 

 
-  โรงเรียนวัดท่าฉนวน  ผ่านการประเมินรอบที่สาม “บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2562 - 2566 

 สพฐ.+ สวทช. 
+ อพวช. + 
สสวท 
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ที ่ เรื่อง วัน  เดือน  ปี  หมายเหตุ 

 
-  กองลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนวัดท่าฉนวน  ได้รับรางวัล กอง
ลูกเสือดีเด่น กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ประจ าปี
การศึกษา 2562 

27 ม.ค. 
2563 

กองลูกเสือ
กลุ่ม

เครือข่ายฯ 

 
- นายเกษม  อบเชย  ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประเภทบุคคล 
กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ระดับจังหวัด โครงการรางวัล “พระ
พฤหัสบดี” ประจ าปี พ.ศ.2562 

16 ม.ค. 
2563 

เลขาธิการ 
คกก. สกสค. 

 

  1.10.2  งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 

  ที่ 
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ

(จ านวน/ร้อยละ) 

๑ 

 

 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

80 ๑.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
๒.ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ (D) 
๓.นิเทศติดตามการด าเนินงานตาม
แผน (C) 
๔.ประเมินผลและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน (A)   

89.55 

2 โครงการส่งเสริมทักษะ    
การคิด  

82 ๑.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
๒.ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ (D) 
๓.นิเทศติดตามการด าเนินงานตาม
แผน (C) 
๔.ประเมินผลและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน (A)   

86 

3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

80 ๑.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
๒.ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ (D) 
๓.นิเทศติดตามการด าเนินงานตาม
แผน (C) 
๔.ประเมินผลและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน (A)   

81.25 
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ที ่ ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ

(จ านวน/ร้อยละ) 

4 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาส าหรับนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ 

80 ๑.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
๒.ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ (D) 
๓.นิเทศติดตามการด าเนินงานตาม
แผน (C) 
๔.ประเมินผลและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน (A)   

92.22 

5 โครงการห้องสมุดมีชีวิต
เพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่าน 

76.67 ๑.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
๒.ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ (D) 
๓.นิเทศติดตามการด าเนินงานตาม
แผน (C) 
๔.ประเมินผลและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน (A)   

79.23 

6 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม    และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

85 ๑.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
๒.ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ (D) 
๓.นิเทศติดตามการด าเนินงานตาม
แผน (C) 
๔.ประเมินผลและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน (A)   

85.72 

7 โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนให้
มีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 

90 ๑.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
๒.ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ (D) 
๓.นิเทศติดตามการด าเนินงานตาม
แผน (C) 
๔.ประเมินผลและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน (A)   

91.11 
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  ที่ 
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ

(จ านวน/ร้อยละ) 

8 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการสถานศึกษาสู่คุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 

80 ๑.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
๒.ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ (D) 
๓.นิเทศติดตามการด าเนินงานตาม
แผน (C) 
๔.ประเมินผลและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน (A)   

88 

9 โครงการสถานศึกษา
พอเพียง   

80 ๑.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
๒.ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ (D) 
๓.นิเทศติดตามการด าเนินงานตาม
แผน (C) 
๔.ประเมินผลและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน (A)   

83.20 

10 โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 

90 ๑.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
๒.ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ (D) 
๓.นิเทศติดตามการด าเนินงานตาม
แผน (C) 
๔.ประเมินผลและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน (A)   

91.67 

11 โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

80 ๑.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
๒.ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ (D) 
๓.นิเทศติดตามการด าเนินงานตาม
แผน (C) 
๔.ประเมินผลและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน (A)   

86 
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ

(จ านวน/ร้อยละ) 

12 โครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ (Zero Waste 
School) 

85 ๑.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
๒.ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ (D) 
๓.นิเทศติดตามการด าเนินงานตาม
แผน (C) 
๔.ประเมินผลและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน (A)   

86 

13 โครงการส่งเสริม สนับสนุน
ภาคีเครือข่ายและสาน
สัมพันธ์ร่วมจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิผล 

80 ๑.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
๒.ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ (D) 
๓.นิเทศติดตามการด าเนินงานตาม
แผน (C) 
๔.ประเมินผลและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน (A)   

92.60 

14 โครงการไหว้งามตามแบบไทย
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน 

80 ๑.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
๒.ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ (D) 
๓.นิเทศติดตามการด าเนินงานตาม
แผน (C) 
๔.ประเมินผลและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน (A)   

86.67 

15 โครงการส่งเสริมครูและ
บุคลากรปฏิบัติงานที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

88.57 ๑.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
๒.ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ (D) 
๓.นิเทศติดตามการด าเนินงานตาม
แผน (C) 
๔.ประเมินผลและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน (A)   

90.71 
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  ที่ 
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ

(จ านวน/ร้อยละ) 

16 โครงการสร้างขวัญและ
ก าลังใจครูและบุคลากร
ปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

90 ๑.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
๒.ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ (D) 
๓.นิเทศติดตามการด าเนินงานตาม
แผน (C) 
๔.ประเมินผลและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน (A)   

91.40 

17 โครงการบริหาร
งบประมาณ 

80 ๑.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
๒.ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ (D) 
๓.นิเทศติดตามการด าเนินงานตาม
แผน (C) 
๔.ประเมินผลและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน (A)   

83.25 

ภาพรวม 82.78 - 87.33 
 

  ในปีการศึกษา ๒๕62 โรงเรียนวัดท่าฉนวน ได้จัดท าโครงการทั้งสิ้น ๑7 โครงการ มีโครงการที่
ประสบผลส าเร็จจ านวน ๑7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 และไม่มีโครงการที่ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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1.11 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี      

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์      

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น      

มาตรฐานที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      

มาตรฐานที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

     

มาตรฐานที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

     

มาตรฐานที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา                        

     

มาตรฐานที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู้ความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษา 

     

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉลี่ย  ร้อยละ 85.33  ระดับคุณภาพ  ดี 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ             รับรอง           ไม่รับรอง 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
วิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมินระดับประถมศึกษา (SWOT) 

ปัจจัยภายในสถานศึกษา 

                          จุดเด่น 
         ด้านผลการจัดการศึกษา 
         ผู้เรียนสว่นใหญ่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด หรือสิ่งมอมเมาต่างๆ รู้จักการระวัง
ดูแลตนเองให้ปลอดภัย ไม่มีปัญหาทางเพศ มีความสุภาพ
นอบน้อม เป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง เอาใจใส่ขยัน
มั่นเพียรรักการเรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ลักขโมย รู้จัก
การด ารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่น
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีการบ าเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคมทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา มี
ความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ทั้งจากการอ่าน
หนังสือ การสืบค้นหาข้อมูลสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมทั้งมีความสามารถใน
การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา 
สามารถคิดวเิคราะห์ คิดสงัเคราะห์ คิดไตร่ตรอง คิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิดสรา้งสรรค์ และมีวิสัยทัศน์ สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาในระดับดีมาก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีในระดับดี มีอัต
ลักษณ์มารยาทงามตามธรรมเนียมไทย สถานศึกษามี
เอกลักษณ์คุณธรรมน าความรู้ และมีโครงการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
สามารถแก้ปัญหาผู้เรียนไม่มีสัมมาคารวะได้ 

                      จุดควรพัฒนา  
         ด้านผลการจัดการศึกษา 
         ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ อยู่ในระดับพอใช้ 
        ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
        สถานศึกษายังไม่มีการจัดท าระบบการ
จ าหน่ายพัสดุที่ชัดเจน คณะกรรมการสถานศึกษา
ไม่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษา หรือคณะอนุกรรมการ
เพ่ือด าเนินการตามระเบียบ และไม่ได้น าผลการ
ประชุมรายงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ภายใน ๑๕ วัน ตาม
ระเบียบที่ก าหนด 
        ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  
        ครูบางคนยังไม่มีการน าผลการวิเคราะห์ผล
การประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการสอนซ่อมเสริม
และพัฒนาผู้เรียน หรือน ามาใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนครูบางคนยังขาด
การศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนาสื่อ และพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ด้านการประกันคุณภาพภายใน  

ไม่มี 
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วิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมิน (SWOT) (ต่อ) 

ปัจจัยภายในสถานศึกษา 

                          จุดเด่น  
        ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
         ผู้บริหารสถานศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถ
ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษา 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉนวน ชุมชน และ
ผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา มีการแบ่งการบริหารออกเป็น ๔ งานคือ 
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ใช้ระบบการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่
เกี่ยวข้อง และปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งมีที่มาอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษามีความ
สะอาด สวยงาม ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ไม่มี
มลภาวะทางเสียง และกลิ่น มีสุขอนามัยสภาพแวดล้อม
ที่ดี มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มี
มาตรการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม สามารถ
ยกระดับมาตรฐานได้ส าเร็จ  

         ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  
         ครูส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้รับการ
พัฒนาในวิชาที่สอน งานที่รับผิดชอบตามเกณฑ์ที่คุรุ
สภาก าหนด มีความรู้ และเข้าใจวัตถุประสงค์ของการ
จัดการศึกษาที่ต้องการให้เกิดผลแก่ผู้เรียน รู้จักผู้เรียน
เป็นรายบุคคล มีการจัดห้องเรียนอย่างอบอุ่น เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ ในวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างหลากหลายรูปแบบเหมาะกับบริบทของ
สถานศึกษา และศักยภาพของผู้เรียน 

จุดควรพัฒนา  
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วิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมิน (SWOT) (ต่อ) 

ปัจจัยภายในสถานศึกษา 

จุดเด่น  

ด้านการประกันคุณภาพภายใน  
        สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา จัดระบบบริหารและสารสนเทศตาม
ระบบบริหารคุณภาพ (PDCA)จัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
และจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

จุดควรพัฒนา  

 

ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 

โอกาส 

 ชุมชน ผู้ปกครอง และองค์กรส่วนท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี 
สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ
ประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

อุปสรรค 

            ชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและ
รับจ้างผู้ปกครองส่วนใหญ่จึงมีฐานะยากจน พ้ืนที่
เกษตรกรรมเป็นพื้นที่ต่ า มีน้ าท่วมซ้ าซาก จึงท าให้
การสนับสนุนสถานศึกษาในด้านการเงินและ
อุปกรณ์มีน้อย   
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 

๑) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลการทดสอบระดับชาติระดับดีในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมเสริม
หลักสูตรให้ผู้เรียนได้ฝึกฟัง พูด อ่าน และเขียนตามล าดับ พร้อมกับสอดแทรกวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
เพ่ือให้เรียนภาษาได้เข้าใจง่ายขึ้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้พจนานุกรรม (Dictionary) ค้นหาค าศัพท์ หน้าที่ของ
ค า ระยะเวลา ๒ ปี 
    ๒) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลการทดสอบระดับชาติระดับดีในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยครูจัดกระบวนการการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่
ระดับพ้ืนฐาน ๘ ทักษะ ได้แก่ การสังเกต (Obervation) การวัด (Measurenent) การจ าแนกประเภท 
(Classification) การหาความสัมพันธ์ระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา (Spacs / Spacs Reation and 
Space /Time Relation) การค านวน (Using Number) การจัดท าและสื่อความหมายข้อมูล 
(OrganizingDataandCommunication) การลงความคิดเห็นจากข้อมูล(Infeaing) การพยากรณ์ (Prediction) 
และระดับพัฒนาการ ๕ ทักษะ คือ การตั้งสมมติฐาน (FormulatingHypothesis) การก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ (DefiningOperation) การก าหนดและควบคุมตัวแปร (IdentifyingandControllingVariables) การ
ทดลอง (Experiment) การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป (Interperting Data and Making)เพ่ือให้ผู้เรียน
คุ้นเคยกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเรียนวิทยาศาสตร์จากการปฏิบัติจริง ระยะเวลา ๒ ป ี
    ๓) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเพ่ิมข้ึน โดยการปฏิบัติจริง
เกี่ยวกับดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ ควบคู่ไปกับการเรียนทฤษฎีทางดนตรีและศิลปะ เพ่ือผู้เรียนได้เรียนด้วย
ความสนุกสนานและเข้าใจทฤษฎีไปพร้อมกับการปฏิบัติจริง ระยะเวลา ๒ ปี 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
    ๑) สถานศึกษาควรด าเนินการจัดท าระบบการจ าหน่ายพัสดุที่ชัดเจนตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุระยะเวลา ๑ ปี 
     ๒) คณะกรรมการสถานศึกษาควรด าเนินการแต่งตั้งที่ปรึกษา หรือคณะอนุกรรมการเพ่ือ
ด าเนินการตามระเบียบ และควรน าผลการประชุมรายงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต ๑ ภายใน ๑๕ วนั ตามระเบียบที่ก าหนดระยะเวลา ๑ ป ี

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ๑) ครูทุกคนควรน าผลการวิเคราะห์ผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการสอนซ่อมเสริม
และพัฒนาผู้เรียน และน าไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนระยะเวลา ๑ ปี 
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    ๒) ครูทุกคนควรท าการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาสื่อ และ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญระยะเวลา ๑ ปี 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

ไม่มี 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีกศ. 2562 ..โรงเรียนวัดท่าฉนวน.. ๔๔ 

  

 

ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
ระดับศึกษาข้ันพื้นฐาน 3  มาตรฐาน 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ  .........ดีเลศิ........ 
 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 
  1. นักเรียน ร้อยละ 63.30 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ์ของ   
แต่ละระดับชั้น 
   2. นักเรียน ร้อยละ 66.70 มีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
 3. นักเรียน ร้อยละ 63.30 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  4. นักเรียน ร้อยละ 66.70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามเกณฑ์ที่ 
สถานศึกษาก าหนด 
  5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 83.87  มีผลสอบ RT อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไปและมีค่า
คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าปีการศึกษา 2561 คิดเป็น 4.49 คะแนน หรือ สูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.96 
  6. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O – NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่า
ระดับประเทศ  
 7. โรงเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 ระดับเหรียญทอง ได้แก่ 
       7.1 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ป.4 – ป.6 (รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ) 
       7.2 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป.4 – ป.6 (รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ) 
       7.3 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.1 - ป.6 
       7.4 การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1 - ป.3 
       7.5 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6(รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ) 
  8. นักเรียนร้อยละ  88.89  มีผลการประเมินสมรรถภาพทางกาย อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดีมาก
และร้อยละ 75.91 มี น้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 

  สถานศึกษาได้จัดให้มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมทักษะการคิด โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่าน และโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น 
กิจกรรมอ่านคล่อง เขียนคล่อง กิจกรรมคิดเลขเร็ว กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ เช่น วันภาษาไทยแห่งชาติ    
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วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันคริสต์มาส วันอาเซียน กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน กิจกรรมรักการอ่าน 
กิจกรรมติวโอเน็ต NT หลังเลิกเรียน กิจกรรมสอนซ่อมเสริม กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน 
เป็นต้น และในส่วนของการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษาได้จัดให้มี
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม   และค่านิยมที่พึงประสงค์ โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี
และมีสุนทรียภาพ  และโครงการไหว้งามตามแบบไทยส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ทั้งนีเ้พ่ือส่งเสริมการมี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับและอยู่ร่วมกันกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมีสุขภาวะทางร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี ผ่านกิจกรรมในโครงการต่างๆของ
โรงเรียน นอกจากนี้ยังสอดแทรกในระหว่างการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมการมี
จิตสาธารณะและการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่น กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด กิจกรรมจิตอาสา      
เป็นต้น และนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตย ผ่านกิจกรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน และการท างานตามกลุ่มสี เป็นต้น 

๒. ผลการด าเนินงาน 
 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณ ตามมาตรฐานในแต่ละระดับชั้น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรของสถานศึกษา นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและแก้ปัญหา นักเรียนสามารถท าโครงงานได้อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 เรื่อง       
นักเรียนสามารถน าเสนอผลงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คิดเปน็ร้อยละ 66.70  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 83.87  มีผลสอบ RT อยู่ในระดับพอใช้
ขึ้นไปและมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าปีการศึกษา 2561 คิดเป็น 4.49 คะแนน หรือ สูงขึ้นคิดเป็น     
ร้อยละ 7.96 นักเรียนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O – NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
สูงกว่าระดับประเทศ และเม่ือจบการศึกษาในชั้นสูงสุดของโรงเรียน นักเรียนสามารถสอบเรียนต่อในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ทุกคน โดยนักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่ต้องการในล าดับที่ 1 โดย
นักเรียนเรียนต่อในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับตนเอง และนักเรียนร้อยละ 70 มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะพ้ืนฐานด้านโครงงานอาชีพตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  ในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนพบว่า ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด กล่าวคือ นักเรียน ร้อยละ 83.33 มีระเบียบวินัย ในเรื่อง การแต่งกาย  
การเข้าแถว  การวางรองเท้า  การทิ้งขยะ และมารยาทด้านการพูด การไหว้ที่ถูกต้องตามธรรมเนียมไทย      
นักเรียน ร้อยละ 86.67 มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย นักเรียน ร้อยละ 93.33 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนาภาษาวัฒนธรรม ประเพณี และ นักเรียน ร้อยละ 86.67   
มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย
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สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ถึงแม้ในบางครั้งจะมีความขัดแย้งกับผู้อ่ืนบ้างแต่
ผู้เรียนก็สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาได้ 

๓. จุดเด่น 
 ผู้เรียนอ่าน ออก เขียนได้ และอ่านคล่อง นักเรียนมีทักษะด้านการคิดค านวณดี สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี  
มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ  
 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนนอกจากนี้ ผู้เรียนยังมีจุดเด่นในเรื่อง
การมีมารยาทที่ดี เป็นที่ชื่นชมของผู้พบเห็น 
 
๔. จุดควรพัฒนา 
 ผู้เรียนในระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการน าเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนใน
ระดับชั้น ป.4 – ป.6 ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง กระบวนการท างาน
กลุ่ม การใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้มากขึ้น และการน าเสนอผลงานด้วยความมั่นในตนเอง เป็นต้น 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ  ...... ยอดเยี่ยม..... 
 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 
  1. สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่มีความชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
  2. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน โดยใช้หลักการบริหารแบบ Tachanuan Model 
(5 Good)    
  3. โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC ) ผ่าน
กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ( Lesson Study) 
  4. มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
 5. ครูและบุคลากรได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือน ามาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน 
 6. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน มีระบบอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงง่ายต่อการใช้งาน 
 7. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ที่ใช้ในการบริหารจัดการและใช้ในการเรียนรู้อย่าง
พอเพียง 
 8. โรงเรียนมีห้องสมุดที่เป็นเอกเทศ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   
ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  9.  ผลงานการได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ และผลงานเด่นในรอบปีการศึกษา 2562 ได้แก่ 
   9.1 โรงเรียนต้นแบบ“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active Learning โดย สพฐ. ประกาศ 
ณ วันที่ 28 ส.ค. พ.ศ. 2562 
  9.2 โรงเรียนต้นแบบ Best Practice in Coaching เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา โดย 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 17 ให้ไว้ ณ วันที่ 12 กันยายน 2562  
  9.3 โรงเรียน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รอบ 3 โดย สพฐ. ให้ไว้ ณ 
วันที่ 23 ส.ค. พ.ศ. 2562 
  9.4 โรงเรียน โครงการ 4 Q เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย โดย สพป.สท.1 ให้ไว้ 
ณ วันที่ 20 ก.ย. พ.ศ. 2562 
  9.5 การระดมทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การปรับปรุงปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที่ จัดซื้อศาลานั่งเล่น  จ านวน 4  หลังเป็นเงิน 120,000 บาท 
   9.6 การของบประมาณในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน จากองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าฉนวน จ านวน 3 โครงการ เป็นเงิน 118,540 บาท 
   9.10 ผู้บริหาร ได้รับการคัดเลือกเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัลพระพฤหัสบดี ประจ าปี 
2562 โดย สกสค. 
   9.11 ผู้บริหารได้เข้าร่วมเวทีวิชาการ นวัตกรรมสู่โรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนเป็นฐาน 
กระบวนการเป็นทุน โดย สพฐ. ให้ไว้ ณ วันที่ 29 - 30 เม.ย. พ.ศ. 2562 
    9.12 ผู้บริหารได้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA 
AWARD งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ โดย สพฐ.  
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            9.13 ผู้บริหารได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานและกรรมการตัดสินการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย โดย สพฐ. ระหว่าง
วันที่ 21 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 
1. วิธีด าเนินการพัฒนา 
 การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดท่าฉนวน  ด าเนินการโดยยึดหลักการบริหารจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ตามหลักธรรมาภิบาลด้วยกระบวนการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างมืออาชีพท่ีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการและ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้เหมาะสมกับบริบทตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพ ได้ศึกษาคิดค้นนวัตกรรม
รูปแบบการบริหารโดยใช้ Tachanuan Model (5 Good) มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาภายใน
โรงเรียน เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายโดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ P-D-C-A ในการ
ด าเนินงาน ท าให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และประสบความส าเร็จ 
Tachanuan Model(5 Good) ประกอบด้วย 
  1. Good Organization (องค์กรดี)  คือ การส่งเสริมการท างานเป็นทีม ร่วมมือ ร่วมใจมี
เป้าหมายชัดเจน ด้วยค่านิยม บริหารดี มีความรับผิดชอบ 
  2. Good Management (การบริหารจัดการที่ดี)  คือ การบริหารจดัการศึกษาทีม่ีคุณภาพไดม้าตรฐาน 
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ ส่งเสริมการมสี่วนรว่มของเครือข่ายตามหลักธรรมาภบิาล 

3. Good School (โรงเรียนดี)  คือ การส่งเสรมิให้โรงเรียนมรีะบบประกันคณุภาพ มีห้องเรียนคุณภาพ 
และมีแหล่งเรยีนรู้ที่หลากหลาย 
  4. Good Teachers (ครูดี)  คือ การส่งเสรมิและพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคณุลักษณะตาม
มาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
  5. Good Children (เด็กดี)  คือ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตาม
ศตวรรษท่ี 21 (3R 8C ) ให้มีทักษะทางวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตมีความกตัญญู ความ
รับผิดชอบและความซื่อสัตย์สุจริต 
 นอกจากนี้ สถานศึกษาได้จัดให้มีโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยได้
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความ
คิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ 
กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา มีค าสั่งแต่งตั้ง หัวหน้ากลุ่มงาน คณะท างาน และครูประจ าชั้น เพ่ือให้ทุกฝ่ายสามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับหน้าที่ ที่รับผิดชอบ  พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรร
งบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงานโดยมีโดย
การส ารวจความพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัด
การศึกษา ผ่านโครงการทั้งด้านคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครูผู้สอน คุณภาพของงานบริหารจัดการ โดยน า
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ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบวนการพัฒนาโรงเรียนในทุกด้าน โดยในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้
ด าเนินงานโครงการทั้งหมด 17 โครงการ ประกอบด้วยงานบริหารวิชาการ 7 โครงการ งานบริหาร
บุคลากร 2 โครงการ  งานบริหารทั่วไป 7 โครงการ และงานบริหารการเงินและงบประมาณ 1 โครงการ  
 
2. ผลการด าเนินงาน 
 ๒.๑ สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา
ของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 ๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรม
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
 ๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
 ๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 ๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา     
ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก  
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 
 ๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ 
ส่งผลให้สถานศึกษามีบริบทและสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย  มีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ 
 
3. จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีระบบการบริหารที่ชัดเจนและเป็น
แนวทางของตนเอง สถานศึกษาได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม 
การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้อง
กับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ มีการน ากระบวนการPLC มาใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน มีการ
ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา  
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4. จุดควรพัฒนา 
 1. จัดกิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และผู้น านักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียน และผู้เรียน ให้มากขึ้น  
          ๒.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ  ......ดีเลศิ..... 

 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 
  1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผ่านการท าโครงงาน และการเรียนการสอน
แบบ Active Learning 
  2. ครูทุกคนมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
  3. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย 
  4. ครูใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 5. ครูใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้( PLC) เพ่ือพัฒนาบทเรียนร่วมกัน(Lesson Study )  
  6. ครูเข้ารับการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
1. วิธีด าเนินการพัฒนา 
 สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการ
ด าเนินงานโครงการ และกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริม
ทักษะการคิด โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการ
ส่งเสริมครูและบุคลากรปฏิบัติงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร โครงการสร้างขวัญและก าลังใจครูและบุคลากร
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล โดยน าข้อมูลและ ผลจากการวิเคราะห์มา
ออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายและวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  
ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ มีการวัดประเมินผลที่
เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้เรียนรวมทั้งให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาแก่นักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเสมอภาค ส่งเสริมให้ครูใช้ผลจากการประเมินผู้เรียนมา
ท างานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ โดยการท าวิจัยในชั้นเรียน มีการจัดบุคลากร
ปฏิบัติหน้าที่ตรงตามความรู้ประสบการณ์และความถนัด และจัดการเรียนการสอนในวิชาที่ได้รับอย่างเต็ม
เวลาและความสามารถ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่สร้างโอกาสให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ
การคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน โดยโรงเรียนได้น ากระบวนการ PLC มาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนของคณะครูในโรงเรียน นอกจากนี้ครูมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มี
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การประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ มีการนิเทศติดตามจากฝ่ายบริหารอย่าง
ต่อเนื่อง  มีโครงการที่ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ าเสมอเพ่ือน าความรู้และ
ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ผ่านการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานนอกสถานที่      
เป็นต้น 

2. ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครู มีการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลเป็นระดับเด็กอ่อน ปานกลาง และเก่ง ท าให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อความแตกต่างบุคคล มีการสอนเสริมความรู้ให้ผู้ เรียนกลุ่มปานกลางและกลุ่มเก่ง มีการสอน
ซ่อมเสริมผู้เรียนกลุ่มอ่อน มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้ในแต่ละวิชา มีการวัดประเมินผลจากสภาพความเป็นจริงที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการ
หลากหลาย ครูทุกคนมีงานวิจัยในชั้นเรียนและน าผลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอน ส่งผลให้
การจัดการเรียนการสอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. จุดเด่น 
 ครูมีความสามัคคีและร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร จัดการเรียนรู้ที่ 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
โดยการคิดและปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนที่มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
 
๔. จุดควรพัฒนา 

ควรส่งเสริมให้คณะครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด้านการท างานวิจัยในเรื่อง
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งพัฒนาในเรื่องหลักสูตรโดยการ
เพ่ิมเติมเก่ียวกับหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่นให้เห็นเด่นชัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่นรักในท้องถิ่นสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ นอกจากนี้ควรพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์
ต่อการแสวงหาความรู้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 สถานศึกษาควรพัฒนาการเรียนการสอนของครู โดยการให้ความรู้ หรือการศึกษาดูงานถึงเทคนิค
วิธีการสอนแนวใหม่ๆที่หลากหลายเพื่อน ามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน เพื่อพัฒนา
ความสามารถของนักเรียนในการอ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ และความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหา และการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง 
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ผลการประเมินภาพรวม 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

แปลผล 

มาตรฐานระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน ระดับดีเลิศ 88.25 ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 80.79 ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดี 74.07 ดี 

      ๑) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ 70 63.30 ปานกลาง 

      ๒) นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ 70 66.70 ปานกลาง 

      ๓) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละ 70 63.30 ปานกลาง 

      ๔) นักเรียนสามารถท าโครงงานได้อย่างน้อย                             
ภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

ร้อยละ 90 66.70 ปานกลาง 

      5) นักเรียนสามารถน าเสนอผลงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้ ร้อยละ 80 80.00 ดีเลิศ 

      6) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ 70 
ร้อยละ 60 

(ภาษาอังกฤษ) 

66.70 ปานกลาง 

      7) นักเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ RT ,NT และ   
O-Net สูงกว่าระดับประเทศ 

 

ร้อยละ 100 90.00 ยอดเยี่ยม 

      8) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบเข้าเรียนต่อ
ในชั้น ม.1 ในโรงเรียนที่ต้องการได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของ
นักเรียนทั้งหมด 

 

ร้อยละ 80 100.00 ยอดเยี่ยม 

      9) นักเรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะพ้ืนฐานด้าน
โครงงานอาชีพตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 

 

ร้อยละ 80 70.00 ดี 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 87.50 ยอดเยี่ยม 
      ๑) นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและมีค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ได้แก่ ความ
มีระเบียบวินัย เรื่อง การแต่งกาย การเข้าแถว  การวางรองเท้า  
การทิ้งขยะ และมารยาทด้านการพูด การไหว้ที่ถูกต้องตามธรรม
เนียมไทย 

 

ร้อยละ 90 83.30 ยอดเยีย่ม 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

แปลผล 

      ๒) นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ไทย ( นักเรียนเข้าร่วมประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ) 

ร้อยละ 80 86.70 ยอดเยี่ยม 

      ๓) นักเรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนาภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

ร้อยละ 80 93.30 ยอดเยี่ยม 

      ๔) นักเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และ
สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่
ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

ร้อยละ 90 86.70 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 94.08 ยอดเยี่ยม 
๑) สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา

ก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาความต้องการ
ชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ระดับดีเลิศ 96.00 ยอดเยี่ยม 

      ๒) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ระดับดีเลิศ 92.59 ยอดเยี่ยม 

      3 ) สถานศึกษามีการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการทั้ง
ด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดีเลิศ 100.00 ยอดเยี่ยม 

      ๔ ) สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร 
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชน การเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ระดับดีเลิศ 93.33 ยอดเยี่ยม 

      5) สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 

ระดับดีเลิศ 91.11 ยอดเยี่ยม 

      ๖) สถานศึกษามีการจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการ
บริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหาร จัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับ 
สภาพของสถานศึกษา 

ระดับดีเลิศ 91.43 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

แปลผล 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ระดับดีเลิศ 89.89 ดีเลิศ 

     ๑) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา 

ร้อยละ 100 88.75 ดีเลิศ 

     ๒) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน 

ร้อยละ 90 88.00 ดีเลิศ 

     3) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้
จริง มีการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 

ร้อยละ 90 92.50 ยอดเยี่ยม 

     4) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการ
แสดงออก แสดงวามคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

ร้อยละ 100 82.50 ดีเลิศ 

     5) มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

ร้อยละ 90 91.60 ยอดเยี่ยม 

     6) ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 80 93.20 ยอดเยี่ยม 

      7) ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ร้อยละ 90 90.83 ยอดเยี่ยม 

      8) ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 90.00 ยอดเยี่ยม 
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 สรุปผลการประเมินในภาพรวม  
      ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  อยู่ในระดับ  4   ดีเลิศ 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ 
โดยมาตรฐานที ่๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัด
การศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ   อยู่ในระดับดีเลิศ 
   ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชน
ท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ มีค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน ความสามารถในการคิดค านวณ 
การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑ ในด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา มีผลการประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการ
ประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ใช้รูปแบบการบริหารแบบ 
Tachanuan Model (5 Good) ในการบริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรียน เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จ
ตามเป้าหมายโดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ P-D-C-A ในการด าเนินงาน ท าให้การด าเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และประสบความส าเร็จ ส าหรับในด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ โดยครูมีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความ
ต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบ
และช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล มีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย และใช้การ
ประเมินผลจากสภาพจริงจากการด าเนินงานในด้านต่างๆของโรงเรียนส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ความมั่นใจและเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีกศ. 2562 ..โรงเรียนวัดท่าฉนวน.. ๕๖ 

  

 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

สรุปภาพรวม ดีเลิศ 

 
สรุปผลการประเมินตนเองโดยภาพรวม  อยู่ในระดับ  ดเีลิศ 
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ส่วนที่ 3  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเหลือ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป

วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (4 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทาง การพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

 
1. จุดเด่น 2. จุดควรพัฒนา 

● ด้านคุณภาพผู้เรียน 

๑. ผู้เรียนอ่าน ออก เขียนได้ และอ่านคล่อง 
นักเรียนมีทักษะด้านการคิดค านวณดี สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี  
มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ  
2. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพ
ทางกายและน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบ
วินัย มีมารยาทที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมจนเป็น 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชน
และผู้ที่พบเห็น 

 

● ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1. ผู้เรียนในระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ ยังต้องเร่งพัฒนา
ด้านการน าเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  
2. ผู้เรียนในระดับชั้น ป.4 – ป.6 ยังต้องได้รับการ
ส่งเสริมในด้านการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
กระบวนการท างานกลุ่ม การใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้มากขึ้น 
และการน าเสนอผลงานด้วยความม่ันในตนเอง  
เป็นต้น 
3. มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาเพ่ือการ 
สื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ตามช่วงชั้นที่เหมาะสม 
4. มุ่งเน้นการคัดกรองนักเรียนทุกระดับ เพ่ือค้นหา 
และปรับพ้ืนฐานทางเครื่องมือการเรียนรู้ภาษาไทย 
และคณิตศาสตร์ เพ่ือให้นักเรียนกลุ่มเรียนช้า 
สามารถพัฒนาได้ใกล้เคียงกับกลุ่มกลาง 
และกลุ่มเก่ง และช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
ระดับชาติในอนาคต 
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1. จุดเด่น (ต่อ) 2. จุดควรพัฒนา (ต่อ) 
● ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 

1. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบ มีระบบการบริหารที่ชัดเจนและเป็น
แนวทางของตนเอง  
2. สถานศึกษาได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย
วิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุม
ระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่
ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับ
ผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการน า
กระบวนการPLC มาใช้ในการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน  
3. มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล 
การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษา  

 

● ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 

1. จัดกิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และ
ผู้น านักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียน และผู้เรียน 
ให้มากขึ้น  
๒.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 
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1. จุดเด่น (ต่อ) 2. จุดควรพัฒนา (ต่อ) 
      ● ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งม่ัน ใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
๒. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๔. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 

● ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

๑. ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
อย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนา
ตนเอง 
๒. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น    
ป.๑–ป.๓ ให้สามารถน าเสนอ อภิปรายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมีทักษะ
ในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
๓. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน ระดับชั้น   
ป.4 – ป.6 ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  กระบวนการท างาน
กลุ่ม การใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้มากขึ้น และการน าเสนอ
ผลงานด้วยความมั่นในตนเอง เป็นต้น 
 

 

3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
  2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการ
จัดท าการวิจัยในชั้นเรียนอย่างจริงจังและมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
  3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตาม
ผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
  4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
  5. การส่งเสริมครูให้มีชุมชนแห่งการเรียนร้างวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
     6. เน้นพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชาที่มีผลการประเมินต่ ากว่าระดับชาติ   

4. ความต้องการและการช่วยเหลือ 
  1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษ 
ที ่๒๑ 
  2. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน NT และ  
O-NET 
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ส่วนท่ี 4  ภาคผนวก 
 
 

ภาคผนวก 
 

- ผลงานที่ภาคภูมิใจ 

- ภาพกิจกรรม 

- บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

- ประกาศโรงเรียน เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

- ประกาศโรงเรียน เรื่องก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

- รายงานผลการทดสอบระดับชาติ ของนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6 

- คณะท างานจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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ผลงานที่ภาคภูมิใจ : ด้านผู้เรียน 
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ผลงานที่ภาคภูมิใจ : ด้านครูและบุคลากร 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีกศ. 2562 ..โรงเรียนวัดท่าฉนวน.. ๖๓ 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผลงานที่ภาคภูมิใจ : ด้านครูและบุคลากร 
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ผลงานที่ภาคภูมิใจ : ด้านผู้บริหารและการจัดการศึกษา 
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ภาพกิจกรรม 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ของโรงเรียนวัดท่าฉนวน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

...................................................................................................... 
                 
  มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดท่าฉนวน เมื่อวันที่  31 มีนาคม        
พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562   ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 
 
 

                                        ลงชื่อ 
( นายตุ่น   ทองเชื้อ ) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนวัดท่าฉนวน 

 
 

                                        ลงชื่อ 
( นายเกษม   อบเชย ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าฉนวน 
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                                           ประกาศ โรงเรียนวัดท่าฉนวน 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

…………………………………………………………………….. 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา           
พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและ
การประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ าเป็นต้องปรับปรุง
มาตรฐานการศึกษา      ขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศโรงเรียนวัดท่าฉนวน เรื่อง  
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ปี ๒๕๖1   ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง
คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และ
มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และถือ
ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ     
พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดท่าฉนวน ในการประชุม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2  โรงเรียน
วัดท่าฉนวน จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ  การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
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                                                             (นายเกษม   อบเชย) 
                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าฉนวน 
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดท่าฉนวน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2 

................................................. 
 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
         ๑.๑ ด้านร่างกาย 
                            ๑.๒ ด้านอารมณ ์
                            ๑.๓ ด้านสังคม 
                            ๑.๔ ด้านสติปัญญา 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
 ตัวชี้วัดที่   ๑.๑ ด้านร่างกาย 
       ๑) เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
       ๒) เด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี 
       ๓) เด็กรู้จักและรักษาสุขภาพอนามัยได้จนเป็นนิสัย 
       ๔) เด็กรู้จักหลีกเลี่ยงโรคติดต่อ และสิ่งเสพติด 
 ตัวชี้วัดที่   ๑.๒ ด้านอารมณ์และจิตใจ 
       ๑) เด็กร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
       ๒) เด็กมีความมั่นใจในตนเอง กล้าพูด กล้าแสดงออกเหมาะสมกับวัย 
       ๓) เด็กรู้จักการแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตน อดทน อดกลั้น 
       ๔) เด็กรู้จักชื่นชม และมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว 
 ตัวชี้วัดที่   ๑.๓ ด้านสังคม 
       ๑) เด็กช่วยเหลือตนเองได้ มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
       ๒) เด็กมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีน้ าใจ ช่วยเหลือ แบ่งปันได้ 
       ๓) เด็กเล่นและท างานอย่างมีความสุข 
       ๔) เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่ตนนับถือได้ 
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ตัวชี้วัดที่   ๑.๔ ด้านสติปัญญา 
       ๑) เด็กสนใจอ่านนิทาน และเล่าเรื่องเหมาะสมกับวัย 
       ๒) เด็กมีทักษะการสื่อสาร เหมาะสมกับวัย 
       ๓) เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๑. หลักสูตรครอบคลุมพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น 
 ๒. จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน 
 ๓. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 ๔. จัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
 ๕. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 ๖. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ๑. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๒. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓. มีการจัดการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศ โรงเรียนวัดท่าฉนวน 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖2 
..................................................... 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการ
ประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และโรงเรียนวัดท่า
ฉนวน ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดท่าฉนวนมีคุณภาพและได้
มาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปีการศึกษา ๒๕๖2 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
 
  ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
                                                                                       (นายเกษม   อบเชย) 
                                                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าฉนวน 
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ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดท่าฉนวน เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ด้านร่างกาย  
              ๑) เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๐ 
              ๒) เด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี ร้อยละ ๘๐ 

     ๓) เด็กรู้จักรักษาอนามัยได้จนเป็นนิสัย ร้อยละ ๘๐ 

              ๔) เด็กรู้จักโรคติดต่อ และสิ่งเสพติด ร้อยละ ๘๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ด้านอารมณ์และจิตใจ  
              ๑) เด็กร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ร้อยละ ๘๐ 
              ๒) เด็กมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกเหมาะสมกับวัย ร้อยละ ๘๐ 

              ๓) เด็กรู้จักการแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตน อดทน 
อดกลั้น 

ร้อยละ ๘๐ 

              ๔) เด็กรู้จักชื่นชม และมีความสุขกับศิลปดนตรี และการเคลื่อนไหว ร้อยละ ๘๐ 

ตัวชี้วัดที่  ๑.๓ ด้านสังคม  
              ๑) เด็กช่วยเหลือตนเอง ได้มีวินัย มีความรับผิดชอบ ร้อยละ ๘๐ 
              ๒) เด็กมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีน้ าใจ ช่วยเหลือ แบ่งปันได้ ร้อยละ ๘๐ 

    ๓) เด็กเล่นและท างานอย่างมีความสุข ร้อยละ ๘๐ 

              ๔) เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่ตนนับถือได้ ร้อยละ ๘๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ด้านสติปัญญา  
             ๑) เด็กสนใจอ่านนิทาน และเล่าเรื่องเหมาะสมกับวัย ร้อยละ ๘๐ 

             ๒) เด็กมีทักษะการสื่อสาร เหมาะสมกับวัย ร้อยละ ๘๐ 

             ๓) เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ร้อยละ ๘๐ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๑. หลักสูตรครอบคลุมพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น ระดับดีเลิศ 
๒. จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน ร้อยละ ๘๐ 

๓. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ร้อยละ ๘๐ 

๔. จัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ร้อยละ ๘๐ 

๕. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ร้อยละ ๘๐ 

๖. มีระบบบริการคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมกัน ร้อยละ ๘๐ 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
๑. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เน้นเด็กเป็นส าคัญ ร้อยละ ๘๐ 
๒. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๐ 
๓. มีการจัดการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๘๐ 

๔. ตรวจสอบและประเมินเด็กเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาเด็ก ร้อยละ ๘๐ 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๐ 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดท่าฉนวน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่  18 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
............................................................... 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 
   มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

      ๑) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
      ๒) นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
      ๓) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

      ๔) นักเรียนสามารถท าโครงงานได้อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
      5) นักเรียนสามารถน าเสนอผลงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้ 
      6) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
      7) นักเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ RT ,NT และ O-Net สูงกว่าระดับประเทศ 
      8) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบเข้าเรียนต่อในชั้นม.1 ในโรงเรียนที่ต้องการได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 ของนักเรียนทั้งหมด 

      9) นักเรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะพ้ืนฐานด้านโครงงานอาชีพตามที่สถานศึกษาก าหนด 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

      ๑) นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ได้แก่ ความมีระเบียบวินัย เรื่อง การแต่งกาย การเข้าแถว  การวางรองเท้า  การทิ้งขยะ และมารยาทด้านการพูด 
การไหว้ที่ถูกต้องตามธรรมเนียมไทย  

      ๒) นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาไทย ( นักเรียนเข้าร่วมประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ) 
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      ๓) นักเรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนาภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี 

      ๔) นักเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม 

ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑) สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

      ๒) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

      3 ) สถานศึกษามีการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
      ๔ ) สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

      ๕) สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทาง
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

      ๖) สถานศึกษามีการจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร 

จัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     ๑) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
     ๒) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงเชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจ าวัน 

     3) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

     4) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอ
ผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

     5) มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดย
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

     6) ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ 

ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

      7) ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
      8) ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดท่าฉนวน เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ฉบับลงวันที่  18 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
      ๑) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 

ร้อยละ 70 

      ๒) นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ร้อยละ 70 
      ๓) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละ 70 

      ๔) นักเรียนสามารถท าโครงงานได้อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 เรื่อง ร้อยละ 90 
      5) นักเรียนสามารถน าเสนอผลงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้ ร้อยละ 75 
      6) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ 70 
ร้อยละ 60 (ภาษาอังกฤษ) 

      7) นักเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ RT ,NT และ O-Net สูงกว่า
ระดับประเทศ 

ร้อยละ 100 

      8) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบเข้าเรียนต่อในชั้นม.1 ในโรงเรียนที่
ต้องการได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด 

ร้อยละ 80 

      9) นักเรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะพ้ืนฐานด้านโครงงานอาชีพตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ 80 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

      ๑) นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ได้แก่ ความมีระเบียบวินัย เรื่อง การแต่งกาย การเข้าแถว  
การวางรองเท้า  การทิ้งขยะ และมารยาทด้านการพูด การไหว้ที่ถูกต้องตามธรรมเนียม
ไทย 

ร้อยละ 90 

      ๒) นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย ( นักเรียนเข้าร่วมประเพณี วัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ) 

ร้อยละ 80 
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      ๓) นักเรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย 
เชื้อชาติ ศาสนาภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

ร้อยละ 80 

      ๔) นักเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออก
อย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

ร้อยละ 90 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 

๑) สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ระดับดีเลิศ 

      ๒) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ระดับดีเลิศ 

      3 ) สถานศึกษามีการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดีเลิศ 

      ๔ ) สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

ระดับดีเลิศ 

      5) สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 

ระดับดีเลิศ 

      ๖) สถานศึกษามีการจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหาร จัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับ 
สภาพของสถานศึกษา 

ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 

     ๑) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 100 

     ๒) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน 

ร้อยละ 90 

     3) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีการจัดการเรียนรู้
เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 

ร้อยละ 90 
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     4) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการแสดงออก แสดงวามคิดเห็น 
สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

ร้อยละ 100 

     5) มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

ร้อยละ 90 

     6) ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือ 
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้   
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 80 

      7) ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

ร้อยละ 90 

      8) ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง         
การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  

  ระดับ  1 หมายถึง ระดับก าลังพัฒนา ร้อยละ  50 – 59 
  ระดับ  2 หมายถึง ระดับปานกลาง  ร้อยละ  60 – 69 
  ระดับ  3 หมายถึง ระดับดี   ร้อยละ  70 – 79 
  ระดับ  4 หมายถึง ระดับดีเลิศ  ร้อยละ  80 – 89 
   ระดับ  5 หมายถึง ระดับยอดเยี่ยม  ร้อยละ  90 – 100 
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                                               ค าสั่งโรงเรียนวัดท่าฉนวน 
ที่  26  / ๒๕๖2 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น    
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของ
การประกันคุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนวัดท่าฉนวน จะด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและ
เอกชน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหน้าที่ในการร่วมประชุม 
ปรึกษาหารือ และด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาชาติ ดังนี้ 
  ๑. นายเกษม   อบเชย  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน           ประธานกรรมการ   
  ๒. นายทวีศักดิ์  แสนโกศิก ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ       รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางเตือนใจ   กังวาล  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
   4. นางศิริทร   อบเชย  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ                กรรมการ 
  5. นางวารุณี   ยิ้มเข็ม  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
  6. นางสาวจ าเนียร  บัวเกตุ ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
  7. นางหทัยรัตน์  สุริยเลิศ  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
  8. นางสุกัญนิการ์  กลมกล่อม ต าแหน่ง ครู คศ. 1             กรรมการ 
  9. นางสาวศิริรัตน์  ดีโต  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  10. นางลัมภู   เขียวเหลือง ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการและเลขานุการ 
 11. นางสาวเกตุกนก  กิ่งแก้ว ต าแหน่ง ครผูู้ช่วย.  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
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ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖2                                                                                     
                                                     

                                    สั่ง  ณ วันที่ 1 เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 

  ( นายเกษม   อบเชย ) 
                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าฉนวน 
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ค าสั่งโรงเรียนวัดท่าฉนวน 
ที ่21 / 2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนวัดท่าฉนวน 
ปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

………………………………………….. 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกัน

คุณภาพการศึกษามาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  ทุกระดับประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  มาตรา 48 ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และ
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียนวัดท่าฉนวน จึงแต่งตั้งบุคคลใน
ท้ายค าสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือท าการประเมินมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้  แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 
 
1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

1.1 นายเกษม  อบเชย    ผู้อ านวยการสถานศึกษา             ประธานกรรมการ 
1.2 นายประกิจ  สีนวล  ผู้อ านวย การโรงเรียนวัดหางตลาด      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.3 นายตุ่น  ทองเชื้อ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ           กรรมการ 
1.4 นางหทัยรัตน์  สุริยเลิศ ต าแหน่ง ครูโรงเรียนวัดท่าฉนวน           กรรมการ 
1.5 นางลัมภู  เขียวเหลือง ต าแหน่ง ครูโรงเรียนวัดท่าฉนวน        กรรมการและเลขาฯ 

 
   มีหน้าที่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
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2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 
2.1 นางหทัยรัตน์  สุริยเลิศ    ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2.2 นางวารุณี   ยิ้มเข็ม  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
2.3 นางลัมภู   เขียวเหลือง ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
2.4 นางสาวเมวิกา  มันพร้าว ต าแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ         กรรมการและเลขาฯ 
 

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
3.1 นางลัมภู   เขียวเหลือง ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
3.2 นางศิริทร   อบเชย   ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
3.3 นางสาวจ าเนียร  บัวเกต ุ ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
3.4 นางสุกัญนิการ์  กลมกล่อม ต าแหน่ง คร ูค.ศ. 1            กรรมการ 
3.5 นางสาวเมวิกา  มันพร้าว ต าแหน่ง  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ                 กรรมการ 
3.6 นางสาวศิริรัตน์  ดีโต  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย            กรรมการ 
3.7 นางสาวณัฐปวีณ์พร ดีมาก ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย            กรรมการ 
3.8 นางวรรธณา  เผ่าคนชม ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างฯ            กรรมการ 
3.9 นางสาวเกตุกนก  กิ่งแก้ว ต าแหน่ง ครผูู้ช่วย          กรรมการและเลขาฯ 
 

           คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 
1. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
2. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา 
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

4. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ 
การบริหารการศึกษาที่ประกอบด้วย 8 ประการคือ 

1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา 
3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5) จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษา 
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4. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 
ประกอบด้วย 

4.1 นางลัมภู   เขียวเหลือง ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
4.2 นางศิริทร   อบเชย   ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
4.3 นางหทัยรัตน์  สุริยเลิศ ต าแหน่ง ครูโรงเรียนวัดท่าฉนวน           กรรมการ 
4.4 นางสาวเกตุกนก  กิ่งแก้ว ต าแหน่ง ครผูู้ช่วย                     กรรมการ 
4.5 นางสาวเบญจวรรณ  เกตุนาค    ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ     กรรมการ/เลขานุการ  
 

  มีหน้าที่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)       
ปีการศึกษา 2562 เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการ
ประเมิน ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด ภายในเวลาที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ก าหนด ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยัง
ส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

 
(ลงชื่อ) 

( นายเกษม   อบเชย ) 
                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าฉนวน 
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  รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2562 
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  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-net) ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2562 
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คณะผู้จัดท า 
 
๑.  นายเกษม   อบเชย      ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน       ประธานคณะท างาน 
2.  นางศิริทร   อบเชย   ต าแหน่ง ครู คศ.๓    คณะท างาน 
3.  นางสาวจ าเนียร  บวัเกตุ  ต าแหน่ง ครู คศ.๓    คณะท างาน 
4.  นางวารุณี  ยิ้มเข็ม   ต าแหน่ง ครู คศ.๓    คณะท างาน 
5.  นางหทัยรัตน์   สุริยเลิศ  ต าแหน่ง ครู คศ.๓    คณะท างาน 
6.  นางสุกัญนิการ์ กลมกล่อม  ต าแหน่ง ครู คศ.๑                        คณะท างาน 
7. นางสาวเกตุกนก  กิ่งแก้ว  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย   คณะท างาน 
8. นางสาวศิริรัตน์  ดีโต   ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย   คณะท างาน 
9. นางสาวณัฐปวีณ์พร  ดีมาก  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย   คณะท างาน 
10. นางสาวเมวิกา  มันพร้าว  ต าแหน่งครูพ่ีเลี้ยงฯ   คณะท างาน 
11. นางวรรธณา  เผ่าคนชม  ต าแหน่งครูอัตราจ้างขาดแคลนฯ  คณะท างาน    
๑2. นางสาวเบญจวรรณ  เกตุนาค  ต าแหน่งครูธุรการ   คณะท างาน    
๑3. นางลัมภู  เขียวเหลือง  ต าแหน่ง ครู คศ.๓        คณะท างาน/เลขานุการ 
 


