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การให้ความเห็นชอบ 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ของโรงเรียนบ้านวังสิงห์ 
 

 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านวังสิงห์  ครั้งที่ พิเศษ / ๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ได้พิจารณารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓  ของโรงเรียนบ้านวังสิงห์ แล้ว     
 
          เห็นชอบให้ด าเนินการน ารายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและน าเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
 

       (ลงชื่อ)  ................................................. 
                  ( นายสายันต์  แสงเคลือบ ) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

           โรงเรียนบ้านวังสิงห์ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 โรงเรียนบ้านวังสิงห์ เปิดท าการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
เขตพ้ืนที่บริการการศึกษา คือหมู่ ๒ บ้านวังสิงห์ และหมู่ ๓ บ้านหนองปลาไหล ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีนักเรียน
ทั้งหมด ๓๔๒ คน โรงเรียนด าเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “ภายในปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านวังสิงห์             
จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เคียงคู่อัตลักษณ์สถานศึกษา  พัฒนาโดยชุมชนมีส่วนร่วม” เป็นการบริหารโดยมุ่งเน้นถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการบริหารงาน การพัฒนาและบริหารจัดการสถานศึกษา มุ่งเน้นการท างานแบบมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มุ่งพัฒนาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 
 โรงเรียนบ้านวังสิงห์ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะความสามารถด้านการอ่าน การเขียน        
การสื่อสารและการคิดค านวณ ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเขียนตามช่วงวัย    
(การเขียนค าพ้ืนฐาน การท่องบทอาขยาน) กิจกรรมส่งเสริมการสื่อสาร (วันภาษาไทย ค่ายภาษาอังกฤษ    
ค่ายภาษาจีน) กิจกรรมนักข่าวรุ่นเยาว์ จัดกิจกรรมการท่องสูตรคูณ กิจกรรมคณิตคิดเร็วด้วยโปรแกรม GSP 
เวทคณิต A-MATH เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในด้านการคิดค านวณ มีการประเมินการอ่าน       
การเขียน การสื่อสารและคิดค านวณ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๗๕ (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๐) โรงเรียนจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Learning นักเรียนได้เรียนรู้
แบบลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยี
และการสื่อสารและการสร้างชิ้นงาน โดยจัดโครงการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา      
มีการสืบค้นข้อมูล การส่งการ์ดอวยพรทางอิเลคทรอนิกส์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book)  การบูรณาการ ICT กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
นักเรียนได้ลงมือปลูกผักปลอดสารพิษ  ได้เพาะเห็ด ฝึกตัดผม การท าเบเกอรี ซึ่งท าให้นักเรียนเกิดความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐานในงานอาชีพ ซึ่งจากการส่งเสริมและพัฒนาผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๔ (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๗๔)  
 โรงเรียนจัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีใน
โรงเรียนขึ้น เช่น กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ กิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมตาวิเศษ จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรี กิจกรรมสืบสานนาฏศิลป์ไทยเพ่ือสร้าง
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย จัดกิจกรรมเพ่ือนบ้านอาเซียนเพ่ือส่งเสริมการยอมรับที่จะอยู่ร่วมบน
ความแตกต่างและหลากหลาย  จัดกิจกรรมส่งเสริม ดูแล รักษาสุขภาพอนามัยของนักเรียน เช่น การตรวจ
สุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพ กิจกรรมอาหารเสริมนมเพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายที่ดี มีจิตสังคม  
ที่ดี  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวท าให้นักเรียนรู้จักดูแลตนเองให้พ้นจากอบายมุข สิ่งเสพติด มีสุนทรียภาพ 
กล้าแสดงออกทั้งในด้านดนตรี ศิลปะและนาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ นักเรียนรักความเป็นไทย เห็นคุณค่า 
ของวัฒนธรรมและประเพณีไทย  สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่หลายหลายและอยู่ได้อย่างมีความสุข 
การวางแผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 
 ๑. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานในโรงเรียน 
 ๒. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระฯ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ให้มากขึ้น 
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 ๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาในเครือข่าย พัฒนาการสอน STEM และ
Active learning 
 ๔.การจ้างครูภาษาอังกฤษ (เจ้าของภาษา) เพ่ือเพ่ิมทักษะในการสื่อสาร 
  
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 โรงเรียนได้วางแผนร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา ด าเนินการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย การปฏิรูป
การศึกษา โรงเรียนมีครูครบชั้น ครบทุกสาระ มีสื่อ ทรัพยากรทางการศึกษาท่ีพร้อมส าหรับการเรียนรู้ โรงเรียน
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการเรียนร่วม เชื่อมโยงชีวิตจริงกับชุมชน
อีกทั้งส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาและมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม  
ที่ดี สวยงาม ปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ รวมถึงมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมใช้งานและมีระบบ
อินเทอร์เนตเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
การวางแผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 
 ๑. การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในรายวิชาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ๒. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องครบถ้วน ทันสมัย เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
 ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพ น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน
เน้นให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ได้ลงมือปฏิบัติจริง มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้
นักเรียนคิดและแสดงออกในทุกๆ ด้าน มีกิจกรรมแนะแนวให้ครูได้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด นักเรียนและครูมี
ปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวก ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง 
และมีการจัดกิจกรรม PLC ให้ครูได้ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นไป 
การวางแผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 
 ๑. จัดอบรมครูผู้สอนในทุกสาระการเรียนรู้ให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning และน ามาจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เชิญวิทยากรภายนอกมาสอนการท ากระเป๋า/สานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก สอนการท าปุ๋ยหมัก 
 ๓. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ในการใช้และการผลิตสื่อที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
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ค าน า 
 
 เอกสาร “รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปี
การศึกษา 2563 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผล การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านวังสิงห์ ในปีการศึกษา 
2563 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖1 ที่ก าหนดให้สถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี  ส่งหน่วยงาน      
ต้นสังกัดและเผยแพร่แก่สาธารณชน 

เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนเกี่ยวกับผู้บริหารโรงเรียน ครูและ 
บุคลากร นักเรียน งบประมาณ อาคารสถานที่ ชุมชน หลักสูตรสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ 
ผลงานดีเด่น ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้  
จะเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป  

       
โรงเรียนบ้านวังสิงห์ 
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สารบัญ 
 
เรื่อง           หน้า 
การให้ความเห็นชอบ           ก 
บทสรุปผู้บริหาร            ข 
ค าน า             ง 
สารบัญ             จ 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐาน           ๑ 
   ๑. ข้อมูลทั่วไป            1 
   2. ข้อมูลผู้บริหาร           1 
   3. ข้อมูลนักเรียน           1 
   4. ข้อมูลครูและบุคลากร          ๕  
   5. ข้อมูลอาคารสถานที่           ๗ 
   ๖. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม          ๘ 
   ๗. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน       ๙ 
   ๘. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา         ๙ 
ส่วนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา      ๑๑ 
   ๑. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย       ๑๑ 
   ๒. อัตลักษณ์          ๑๒ 
   ๓. เอกลักษณ์          ๑๒ 
   ๔. มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา      ๑๒ 
   ๕. งาน/โครงการ/กิจกรรม        1๔ 
ส่วนที่ ๓  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา        1๕ 
ระดับปฐมวัย          1๕ 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก        1๕ 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ      1๗ 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ     1๘ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        1๙ 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน        ๒๐ 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ      ๒๒ 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   2๔ 
ส่วนที่ ๔  สรุปผล และแนวทางการพัฒนา      2๖ 
   ระดับปฐมวัย          2๖ 
   ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        2๗ 
ส่วนที่ ๕ ภาคผนวก         ๓๐ 

จ 



๑ 

 

  

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1.  ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านวังสิงห์  ตั้งอยู่เลขที่  222  หมู่ที่ 2  ต าบลสิงห์ อ าเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์ ๗๑๑๕๐   E-Mail : banwangsingschool@hotmail.com                                 

1.2 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
1.4 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
1.5 เขตพ้ืนที่บริการการศึกษา  
        โรงเรียนบ้านวังสิงห์  รับผิดชอบจัดการศึกษาในพ้ืนที่เขตบริการ คือ หมู่บ้านวังสิงห์  หมู่ ๒ และ

หมู่บ้านหนองปลาไหล หมู่ ๓  ต าบลสิงห์  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
2.  ข้อมูลผู้บริหาร 

2.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ชื่อ-สกุล   นายนรากร  กาลสุวรรณ   วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหาร

การศึกษา   
ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

     
3.  ข้อมูลนักเรียน  (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  ) 
     ๓.๑ ข้อมูลนักเรียน จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2563 รวม  ๓๔๒  คน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
อ.2 ๑ ๑๙ ๑๔ ๓๓ ๓๓ 
อ.3  ๑ ๒๐ ๑๓ ๓๓ ๓๓ 
รวม ๒ ๓๙ ๒๗ ๖๖ ๓๓ 
ป.1 ๑ ๑๑ ๙ ๒๐ ๒๐ 
ป.2 ๑ ๑๘ ๑๕ ๓๓ ๓๓ 
ป.3 ๑ ๒๐ ๒๑ ๔๑ ๔๑ 
ป.4 ๑ ๑๘ ๑๔ ๓๒ ๓๒ 
ป.5 ๑ ๑๕ ๑๔ ๒๙ ๒๙ 
ป.6 ๑ ๑๗ ๑๒ ๒๙ ๒๙ 
รวม ๖ ๙๙ ๘๕ ๑๘๔ ๓๑ 
ม.1 ๑ ๑๕ ๒๐ ๓๕ ๓๕ 
ม.2 ๑ ๑๓ ๑๕ ๒๘ ๒๘ 
ม.3 ๑ ๑๔ ๑๕ ๒๙ ๒๙ 
รวม ๓ ๔๒ ๕๐ ๙๒ ๓๑ 

รวมทั้งหมด ๑๑ ๑๘๐ ๑๖๒ ๓๔๒ ๓๑ 
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     ๓.๒ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 
     ระดับปฐมวัย 
      ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ  3 ขึ้นไป 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน 

ครบทั้ง 4 ด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อ.2 32 33 32 26 26 
อ.3 32 32 32 28 28 
รวม 64 65 64 54 ๕๔ 

ร้อยละ ๙๖.๙๗ ๙๘.๔๘ ๙๖.๙๗ ๘๑.๘๒ ๘๑.๘๒ 
 
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2563 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พ้ืนฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ป.1 ๑๙ ๑๘ ๑๙ ๑๘ ๒๐ ๑๓ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
ป.2 ๒๗ ๒๔ ๒๖ ๒๑ ๑๙ ๑๘ ๓๓ ๓๓ ๒๒ 
ป.3 ๓๑ ๒๖ ๒๙ ๒๓ ๑๖ ๑๕ ๓๒ ๓๗ ๓๗ 

ป.4 ๑๖ ๑๘ ๒๗ ๒๕ ๓๒ ๘ ๓๒ ๓๒ ๓๒ 

ป.5 ๑๕ ๑๗ ๒๒ ๑๙ ๒๐ ๗ ๒๘ ๒๖ ๑๙ 

ป.6 ๒๕ ๒๑ ๑๖ ๒๒ ๒๓ ๕ ๒๙ ๒๕ ๑๘ 

ม.1 ๑๙ ๑๖ ๒๒ ๒๘ ๑๘ ๑๙ ๒๙ ๒๓ ๒๕ 

ม.2 ๑๖ ๑๓ ๒๑ ๑๘ ๑๓ ๒๔ ๒๘ ๒๘ ๒๘ 

ม.3 ๒๖ ๑๙ ๒๕ ๒๙ ๒๐ ๒๖ ๒๙ ๒๙ ๒๙ 

รวม ๑๙๔ ๑๗๒ ๒๐๗ ๒๐๓ ๑๘๑ ๑๓๕ ๒๖๐ ๒๕๓ ๒๓๐ 

ร้อยละ ๗๐.๒๙ ๖๒.๓๒ ๗๕.๐๐ ๗๓.๕๕ ๖๕.๕๘ ๔๘.๙๑ ๙๔.๒๐ ๙๑.๖๗ ๘๓.๓๓ 
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2) ร้อยละของนักเรียนมีผลการประเมินการอ่านของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในระดับดีขึ้นไป
ปีการศึกษา 2563 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 ๒๐  ๑ ๒ ๑๗ ๑๙ ๙๕ 
รวม ๒๐  ๑ ๒ ๑๗ ๑๙ ๙๕ 

 
3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2563 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 ๒๐    ๒๐ ๒๐ ๑๐๐ 
ป.2 ๓๓    ๓๓ ๓๓ ๑๐๐ 
ป.3 ๔๑    ๔๑ ๔๑ ๑๐๐ 
ป.4 ๓๒    ๓๒ ๓๒ ๑๐๐ 
ป.5 ๒๙    ๒๙ ๒๙ ๑๐๐ 
ป.6 ๒๙    ๒๙ ๒๙ ๑๐๐ 
ม.1 ๓๕  ๑ ๒๕ ๙ ๓๔ ๙๗.๑๔ 
ม.2 ๒๘   ๑๒ ๑๖ ๒๘ ๑๐๐ 
ม.3 ๒๙   ๓ ๒๖ ๒๙ ๑๐๐ 
รวม ๒๗๖  ๑ ๔๐ ๒๓๕ ๒๗๕ ๙๙.๖๔ 

 
4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถในการสื่อสาร  ๒ ๑๒ ๑๕ ๒๙ ๑๐๐ 
2. ความสามารถในการคิด  ๒ ๑๒ ๑๕ ๒๙ ๑๐๐ 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  ๒ ๑๒ ๑๕ ๒๙ ๑๐๐ 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ๒ ๑๒ ๑๕ ๒๙ ๑๐๐ 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ๒ ๑๒ ๑๕ ๒๙ ๑๐๐ 

รวม  ๒ ๑๒ ๑๕ ๒๙ ๑๐๐ 
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5) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถในการสื่อสาร   ๓ ๒๖ ๒๙ ๑๐๐ 
2. ความสามารถในการคิด   ๓ ๒๖ ๒๙ ๑๐๐ 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา   ๓ ๒๖ ๒๙ ๑๐๐ 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   ๓ ๒๖ ๒๙ ๑๐๐ 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   ๓ ๒๖ ๒๙ ๑๐๐ 

รวม   ๓ ๒๖ ๒๙ ๑๐๐ 

 
 ๓.๓ ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2563 
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 
ด้านภาษาไทย ๔๓.๐๖ ๔๗.๗๖ ๔๗.๔๖ 
ด้านคณิตศาสตร์ ๓๒.๔๘ ๔๑.๓๐ ๔๐.๔๗ 
รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน ๓๗.๗๗ ๔๔.๕๓ ๔๓.๙๗ 

 
2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ปีการศึกษา 2562- 2563 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษาไทย ๓๙.๖๑ ๔๓.๐๖ ๓.๔๕ 
ด้านคณิตศาสตร์ ๓๐.๓๔ ๓๒.๔๘ ๒.๑๔ 
รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน ๓๔.๙๘ ๓๗.๗๗ ๒.๗๙ 
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4.  ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ข้าราชการ 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ 

ชั้น 

จ านวน
ครั้ง/ 
ชั่วโมง
ที่รับ
การ

พัฒนา
/ปี 

๑ นางกานดา  ดีสวาท ๕๘ ๓๒ ครู คศ.๓ คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.๑ – ม.๓ 

๑๒ 

๒ นางสาวมิชดา  เหมันต์ ๔๙ ๑๕ ครู คศ.๒ ศศบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ป.๑ – ป.๓ 

๑๒ 

๓ นางมณฑา  ยิ้มเยื้อน ๓๙ ๑๔.๙ ครู คศ.๒ คบ. การประถม 
ศึกษา 

ภาษาไทย 
ป.๓,ป.๕ 
ศิลปะ ป.๔ 
การงานฯ ป.๔ 

๑๒ 

๔ นางสาวพรศิริ  ชมภูธวัช ๓๙ ๑๔ ครู คศ.๓ วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

การงานฯ ป.
๕- ๖,ม.๑ – ๓ 
,หน้าที่ ม.๑ – 
๓ , ประวัติ ม.
๑ – ๓ ,
คอมพิวเตอร์ 
ม.๑ – ๓ ,
สังคม ป.๕ 

๙๙ 

๕ นายจักรพันธ์  ฤทธิรงค์ ๓๕ ๙ ครู คศ.๑ คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ป.๑ – ป.๒ 
สังคม ป.๒ 
ประวัติศาสตร์ 
ป.๒ – ป.๓ 

- 

๖ นายปฏิพัทธ์  พิทยา
วัฒน์ 

๔๒ ๖ ครู คศ.๑ ศษ.บ รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

สังคม 
ม.๑ – ม.๓ 

๑๒ 

๗ นางสาวสุพรรษา  บุญชะ
นะ 

๓๔ ๕ ครู คศ.๑ คบ. สังคมศึกษา สังคม ป.๔,ป.
๖ ,หน้าที่ ป.๔ 
– ๕ , ศิลปะ 
ป.๕ – ๖ , 
ประวัติ ป.๕ 

๖ 

๘ นางสาวกรณิกา  สุขโข 
 

๓๘ ๔.๔ ครู คศ.๑ คบ. ปฐมวัย ปฐมวัย อ.๓ ๒๔ 
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๙ นางหทัยกานต์  ข าช่วง ๔๑ ๔.๔ ครู คศ.๑ วท.บ วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตร์ 
ป.๒ – ป.๖ ,
วิทยาการ
ค านวณ ป.๔ – 
ป.๖ 

๑๘ 

๑๐ นางสาวเดือนเต็ม  โสม
รัมย์ 

๒๖ ๓.๑๑ ครู คศ.๑ คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.๑ – ม.๓ 
ประวัติฯ ม.๑ 
– ม.๒, 
หน้าที่ ม.๒ 

- 

๑๑ นางสาวดวงพร  ศรีเหรา ๓๘ ๓.๘ ครู คศ.๑ วท.บ วิทยาศาสตร์ 
การกีฬา 

สุขศึกษา  
พลศึกษา 
ป.๒ – ป.๖ 

- 

๑๒ นางสาวสุกัญญา  จิตต
สินนวา 

๒๘ ๓.๘ ครู คศ.๑ คบ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ม.๑ – ม.๓ 

๑๒ 

๑๓ นางสาวบุษยมาศ  กานุ
มาร 

๒๗ ๓ ครู คศ.๑ คบ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์ 
ม.๑ – ม.๓ 
วิทยาการ
ค านวณ ม.๑ – 
ม.๓ 

๔๐ 

๑๔ นายนพวุฒิ  เหลือง
ตระกูล 

๒๖ ๒.๖ ครู คศ.๑ ศษ.บ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ป.๔ – ๖, 
สุขศึกษาและ
พลศึกษา ป.๔ 

๔๖ 

๑๕ นางสาวนุชนารถ  ชัยชิต ๒๖ ๒.๖ ครู คศ.๑ คบ. ภาษาไทย ป.๑ ๑๘ 
๑๖ นางสาวเบญจวรรณ  

ปิ่นธุรัตน์ 
๒๘ ๓ ครูผู้ช่วย คบ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

ป.๑ – ป.๓ 
 

๑๗ นางสาวกรอบแก้ว  เพ็ง
คล้าย 

๒๘ ๑.๑๐ ครูผู้ช่วย กศ.บ ภาษาจีน ภาษาจีน 
ป.๑ – ม.๓, 
หน้าที่พลเมือง 
ป.๓, 
ประวัติฯ ,การ
งานฯ ป.๔,
ศิลปะ ม.๒ 

๑๖ 

๑๘ นางสาวสะนิ  แกละ
มงคล 

๓๓ ๐.๗ ครูผู้ช่วย คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ป.๔ – ป.๖ 

๖๒ 
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พนักงานราชการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์ 
การสอน(ปี) วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/ 
ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสมหญิง  ครุฑฉ่ า ๔๖ ๑๒ คบ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย อ.๒ งบ สพฐ. 
 
ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์ 
การสอน(ปี) วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/ 
ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวปิยลัญน์  ศรี
ชัยภูมิ 

๓๘ ๙ คศ.บ พัฒนาการเด็ก
และครอบครัว 

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์  
ป.๕ – ม.๓ 

งบ สพฐ. 

๒ นางสาวปาจรีย์  จีน
สมุทร 

๓๑ ๖ คศ.บ แฟชั่นและ
เทคโนโลยีเสื้อผ้า 

ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก งบบริจาค 

 
5.  ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ที ่
รายการสิ่งก่อสร้าง/ 

ครุภัณฑ์/ห้องปฏิบัติการ จ า
นว

น หน่วยนับ 
(หลัง/ห้อง/ชุด) 

ปีท่ีได้รับ 
การ

สนับสนุน 

หน่วยงานที่
สนับสนุน

งบประมาณ 
๑ อาคารเรียน หลังที่ ๑แบบ ป.๑ ก. ๑ หลังต่อเติม ๒ ๒๕๑๗-๑๘ ต้นสังกัด/สปช. 
๒ อาคารเรียนหลังที่ ๒ แบบสปช.๑๐๒/๒๖ ๑ หลัง ๒๕๓๙ ต้นสังกัด/สปช. 
๓ อาคารเรียนหลังที่ ๒ แบบสปช.๑๐๕/๒๙ ๑ หลัง ๒๕๔๙ ต้นสังกัด/สปช. 
๔ อาคารเอนกประสงค์ แบบกรมสามัญ ๓๑๒ ๑ หลัง ๒๕๑๘ ต้นสังกัด/สปช. 
๕ อาคารเอนกประสงค์ แบบกรมสามัญ ๓๑๒ ๑ หลัง ๒๕๒๒ ต้นสังกัด 
๖ อาคารเอนกประสงค์ แบบชิโน-ไทย ๑ หลัง ๒๕๓๕ บริจาค 
๗ บ้านพักครู แบบกรมสามัญ ๔ หลัง ๒๕๑๖-๑๙ ต้นสังกัด/สปช. 
๘ ส้วม สปช.๖๐๑/๒๖ ๒ หลัง ๒๕๔๕,๔๙ ต้นสังกัด/สปช. 
๙ ส้วมแบบโรงเรียนบ้านวังสิงห์ ๒ หลัง ๒๕๕๑ บริจาค 

๑๐ ส้วมแบบมูลนิธิกลุ่มแสงเทียน ๑ หลัง  ๒๕๓๑ ต้นสังกัด/สปช. 
๑๑ ลานกีฬา แบบหมู่บ้าน ๑ หลัง ๒๕๔๒ มิยาซาวา 
๑๒ สนามบาสเกตบอล แบบกรมพละ ๑ หลัง ๒๕๔๓ กรมพละ 
๑๓ ศาลาที่พักผู้โดยสาร ๑ หลัง ๒๕๔๕ ท้องถิ่น 
๑๔ ห้องสหกรณ์ ๑ หลัง ๒๕๓๕ บริจาค 
๑๕ ฐานพระพุทธรูป ๒ หลัง ๒๕๔๙,๕๓ ต้นสังกัด/สปช. 
๑๖ ที่จอดรถ ๑ หลัง ๒๕๔๔ บริจาค 
๑๗ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๑ ห้อง ๒๕๔๐ ต้นสังกัด/สปช. 
๑๘ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง ๒๕๔๐ ต้นสังกัด/สปช. 
๑๙ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ๑ ห้อง ๒๕๓๘ ต้นสังกัด/สปช. 
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๒๐ ถังรับน้ าฝน  ฝ.๓๐ พิเศษ ๑ ชุด ๒๕๒๘ ต้นสังกัด/สพฐ. 
๒๑ เครื่องถ่ายเอกสาร ๒ เครื่อง ๒๕๔๙,๕๘ บริจาค 
๒๒ เครื่องโปรเจคเตอร์ ๓ เครื่อง ๒๕๔๐,๖๐ บริจาค 
๒๓ เครื่องกรองน้ า ๑ ชุด ๒๕๕๐ บริจาค 
๒๕ โทรทัศน์สี ๓๐ เครื่อง ๒๕๕๓,๕๙ ต้นสังกัด/สพฐ. 
๒๖ เครื่องพิมพ์ PRINTER  ๑๑ เครื่อง ๒๕๕๔,๕๙ บริจาค 
๒๗ เครื่องขยายเสียง ๒ ชุด ๒๕๕๑๕๗ บริจาค 
๒๘ ลานกีฬาอเนกประสงค์ ๑ หลัง ๒๕๕๘ ต้นสังกัด/สพฐ. 
๒๙ อาคารเอนกประสงค์แบบอ่ืน ๑ หลัง ๒๕๕๗ บริจาค 

 
6.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะเป็นป่าละเมาะและภูเขาบางส่วน พ้ืนที่ราบ  มีแหล่งน้ าคือแม่น้ าแควน้อยน้ า ที่อยู่ทางทิศใต้ 
เส้นทางการเดินทางส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางสลับถนนลูกรัง ที่เป็นเส้นทางชั่วคราว  มีเส้นทางและสถานีรถไฟ
ผ่านและยอดเป็นระยะๆ  มีโบราณสถานเก่าแก่ อาทิอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์เส้นทางรถไฟสายมรณะ
สภาพอากาศในฤดูร้อนจะร้อนจัด  ฤดูหนาวจะหนาวจัดยิ่งฤดูแล้งจะเกิดปัญหาขาดแคลนน้ าดื่มส าหรับบริโภค 
คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม น้ าส าหรับอุปโภคมีส่วนประกอบของหินปูนท าให้ไม่สามารถน้ ามาดื่มได้ ส่วน
ในฤดูฝนเส้นทางการเดินทางไม่สะดวก ถนนเป็นหลุมบ่อ บางเส้นทาง นักเรียนไม่สามารถเดินทางมาเรียนได้
ตามปกติ 

การปกครองและประชากร 
การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์  มีประชากรทั้งสิ้น  4,679 คน  

เป็นชาย  2,297 คน  เป็นหญิง 2,382 คน หมู่บ้านที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดคือบ้านท่ากิเลน  
รองลงมาคือ บ้านวังสิงห์  บ้านท่าตาเสือ  บ้านพุปลู  บ้านหนองปรือและบ้านหนองปลาไหล ตามล าดั บ ,มี
ครัวเรือนทั้งสิ้น  1,550  ครัวเรือน 

ต าบลสิงห์ มีพ้ืนที่ราว    87  ตารางกิโลเมตร   ประกอบด้วย  6 หมู่บ้าน .คือ หมู่ 1 บ้านท่ากิเลน
(ที่ตั้งอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์  ที่ตั้งอ.บ.ต สถานีรถไฟ)  หมู่ 2 บ้านวังสิงห์(ที่ตั้งโรงเรียนบ้านวังสิงห์ 
เส้นทางรถไฟสายมรณะ)  หมู่ 3 บ้านหนองปลาไหล  (ติดล าน้ าแควน้อย)  หมู่ 4  บ้านหนองปรือ  หมู่ 5 บ้าน
พุปลู (ติดถนนสายหลัก) และหมู่ 6 บ้านท่าตาเสือ ต าบลสิงห์  เมื่อเปรียบเทียบของประชากร กับพื้นที่ที่มีจะมี
ความหนาแน่นของประชากร  52.86 คน : ตร.กม. ซึ่งมีความหนาแน่นค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับความ
หนาแน่นของประชากรของจังหวัดกาญจนบุรี คือ 42.40  คน : ตร.กม.  ประชากรส่วนใหญ่มีสัญชาติไทย คิด
เป็นร้อยละ 99.5  สัญชาติอ่ืนๆ(พม่า ลาว)  คิดเป็นร้อยละ 0.5  

พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ส าหรับเกษตรกรรม ได้แก่  มันส าปะหลังโรงงาน คิดเป็นร้อยละ 62 อ้อย คิดเป็น
ร้อยละ 36  ข้าวโพด ร้อยละ 2 มีรายได้เฉลี่ยต่อปี ประมาณร้อยละ 15.57 มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี 
ประมาณ 162,575.32 บาท  
 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดอยู่ในต าบล 7 วัด 3 ส านักสงฆ์  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ได้แก่ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง  งานบุญงานบ้าน  
สินค้าพ้ืนเมือง OTOP ได้แก่  กล้วยและผลิตภัณฑ์กล้วยเช่นกล้วยฉาบ ผลิตภัณฑ์หน่อไม้อบ  เห็ดโคน   
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7.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบา้น 
  

แหล่งการเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ตั้ง 
๑. ห้องสมุดโรงเรียน 
๒. ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน 
๓. โรงเพาะเห็ด 
๔. แปลงผักปลอดสารพิษ 
๕. ห้องพยาบาล 
๖. ธนาคารขยะ 
๗. ห้องตัดผม 
๘. ห้องวิทยาศาสตร์ 
๙. สนามเด็กเล่น 
 

 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 

แหล่งการเรียนรู้ภายนอก 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ตั้ง 
๑. เมืองมัลลิกา รศ.๑๙ 
๒. ป่าชุมชน  หมู่ ๒  ต.สิงห์  อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี 
๓. วัดสิงห์ไพบูลย์ประชาสรรค์ 
๔. วัดถ้ าเสือดาว 
๕. วัดเทพเทพาศรัทธาธรรม 
๖. อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ 
 

๑ 
๒ 
๔ 
๑ 
๑ 
๑ 

ปราชญ์ชาวบ้าน 
ชื่อ-สกุล ท่ีอยู่ สาขา/เรื่อง ท่ีเชี่ยวชาญ 

1. นายยอด  อ่ิมพลับ 
2. นางจงกล  บุตรยัด 
3. นายประทิน  รอดสิน 
 

ปุ๋ยอินทรีย์ 
การถนอมอาหาร 
พ่นยาแผนโบราณ 

 
8.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
       8.1  ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา ๑. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (ระดับ

ปฐมวัย) 
๒. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับ AA ๙๖.๘๙ คะแนน 
๓. การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ๑๐๐ % 

สพฐ. 
 

สพป.กจ.๓ 
 
 

สพป.กจ.๓ 



๑๐ 

 

  

๔. โครงการประกวดมารยาทไทย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ อบต.สิงห์ 
ผู้บริหาร - - 
ครู ๑. คุณครูผู้ฝึกสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ผ่าน

การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ๑๐๐% ได้แก่ คุณครูนุชนา
รถ  ชัยชิต 
๒. ครูดีศรีอ าเภอไทรโยค ได้แก่ คุณครูกรณิกา สุขโข และ
คุณครูเดือนเต็ม  โสมรัมย์  และบุคลากรทางการศึกษาดีศรี
อ าเภอไทรโยค ได้แก่ คุณครูปิยลัญน์  ศรีชัยภูมิ 

สพป.กจ.๓ 
 
 

สพป.กจ.๓ 
 
 

นักเรียน - - 
  
       8.2  งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ  
 
ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความส าเร็จ/รางวัลที่ได้รับ(ถ้ามี) 
๑ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

(ระดับปฐมวัย) 
 
 

 

 
 

๒ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA 
Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
 

๓ การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ๑๐๐ %  

 
 

๔ โครงการประกวดมารยาทไทย ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 

 

         
 

 



๑๑ 

 

  

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
  1.วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
 วิสัยทัศน์  (Vision) 
 ระดับปฐมวัย 
 ภายในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านวังสิงห์ พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณ์- จิตใจ สังคม และสติปัญญาเหมาะสมกับวัย เน้นให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม
ประจ าวันอย่างมีความสุข  สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน โดยน้อมน าหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเคียงคู่อัตลักษณ์สถานศึกษา คือ  รักษาความสะอาด  มารยาทงาม  โดย
ความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา เพ่ือให้เด็กเป็นคนดี คนมีวินัย สามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ภายในปี ๒๕๖๓  โรงเรียนบ้านวังสิงห์  จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษา  ส่งเสริมการเรียนรู้
สู่ศตวรรษท่ี ๒๑  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่อัตลักษณ์สถานศึกษา  พัฒนาโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม 

 
 พันธกิจ (Mission) 
ระดับปฐมวัย 
๑.ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจ  สังคม   และสติปัญญา  อย่างสมวัย

เต็มศักยภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา        
 ๒.ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่นที่มีจุดหมาย
อย่างต่อเนื่อง           
 ๓.เน้นการจัดประสบการณ์โดยบูรณาการผ่านการเล่นเพื่อให้เด็กปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข 
 ๔.ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยรู้จักการรักษาความสะอาด  มีมารยาทงาม  ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
 ๕.ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยด ารงชีวิตโดยน้อมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 ๖.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว  ชุมชน  และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๑.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๒.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ  สมเหตุสมผล 
 ๓.ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๔.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๕.น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ๖.ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 



๑๒ 

 

  

 เป้าหมาย  (Goal) 
 ระดับปฐมวัย 
 ๑.เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา  อย่างสมวัย
เต็มศักยภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา        
 ๒.ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่นโดยใช้
กระบวนการวางแผน การปฏิบัติ  และการทบทวน       
 ๓.ครูจัดประสบการณ์โดยบูรณาการผ่านการเล่นเพ่ือให้เด็กปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข 
 ๔.เด็กปฐมวัยรู้จักการรักษาความสะอาด  มีมารยาทงาม  ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ๕.เด็กปฐมวัยด ารงชีวิตโดยน้อมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
 ๖.ครอบครัว  ชุมชน  และสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๑.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๒.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล 
  ๓.ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  ๔.ครูผู้สอนจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
  ๕.ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนรู้ 
  ๖.สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๗.สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า 
  ๘.สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
2.อัตลักษณ์ 

“รักษาความสะอาด  มารยาทงาม” 
 
3.เอกลักษณ์ 

 รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
4.มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
 มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย มีจ านวน   ๓  มาตรฐาน ได้แก่ 
           มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 

 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก 
 ๑.๑  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 ๑.๒  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 ๑.๓  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 ๑.๔  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
 



๑๓ 

 

  

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 
๒.๕ .ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด 

                 ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจ านวน   ๓  มาตรฐาน ได้แก่ 
          มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 

 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อธิปรายแลกเปลี่ยนความคิด        
เห็นและแก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย 



๑๔ 

 

  

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑  การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
5.งาน/โครงการ/กิจกรรม (ระบุชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการในปีการศึกษาที่รายงาน) 
 ระดับปฐมวัย  ได้แก่ 

๑.  โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
๒.  โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ 
๓.  โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 
๔.  โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 
๕.  โครงการส่งเสริมแนวการจัดการศึกษา 
๖.  โครงการประกันคุณภาพปฐมวัย 
๗.  โครงการส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แก่ 
๑.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด

ค านวณ 
๒.  โครงการการคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
๓.  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
๔.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๕.  โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะและเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
๖.  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนให้มี คุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
๗.  โครงการส่งเสริมความสามารถด้านทัศนศิลป์ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๘.  โครงการส่งเสริมการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๙.  โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีต่อผู้เรียนและมีจิตสังคม 
10.โครงการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจตามที่สถานศึกษาก าหนด 
11.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
12.โครงการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและแผนงาน 
13.โครงการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม 

เป้าหมาย 
14.โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
15.โครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
16.โครงการพัฒนาการบริหารและศักยภาพในการจัดการศึกษา 



๑๕ 

 

  

17.โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

18.โครงการส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
19.โครงการการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก และความปลอดภัยในสถานศึกษา 
20.โครงการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
21.โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 
๒๒.โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

 
ส่วนที่ 3 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
ระดับปฐมวัย 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา: ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดี 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 

๑.๑ สถานศึกษาจัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ได้แก่  กิจกรรมกายบริหารประกอบ
เพลง  กิจกรรมการแปรงฟัน   กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน   กิจกรรมการให้ความรู้ด้านโรค  
อุบัติเหตุ/ภัย  สิ่งเสพติด   กิจกรรมการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย  เป็นต้นเพ่ือส่งเสริมให้ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี    
 ๑.๒ สถานศึกษาจัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์  ได้แก่  กิจกรรมนิทานยามเช้า   
กิจกรรมสานฝันด้านศิลปะ  กิจกรรมนันทนาการ/เคลื่อนไหว   กิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน/จัดป้ายนิเทศ  
กิจกรรมคุณธรรม (พัฒนาผู้เรียน)  เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมให้ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ ร่าเริงแจ่มใส อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงาน   
ของตนเองและผู้อ่ืน มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี มีน้ าใจรู้จักการช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
 ๑.๓ สถานศึกษาจัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม  ได้แก่  กิจกรรมการปฏิบัติตามข้อตกลง
ของห้องเรียน  กิจกรรมส่งเสริมความซื่อสัตย์  กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมด้านวัฒนธรรมและศาสนา  กิจกรรม
การออมทรัพย์  กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม/อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  กิจกรรมโลกสวยด้วยมือเรา เป็นต้น  
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน เช่น อาบน้ า
แต่งตัวได้เอง  รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง  เข้าห้องน้ าห้องส้วมได้ด้วยตนเอง  เป็นต้น  มีวินัยในตนเอง 



๑๖ 

 

  

เช่น การเข้าแถวรับประทานอาหาร  ประหยัดและพอเพียง  เช่น ปิดน้ าทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน มีส่วนร่วมดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน เช่น เก็บขยะ  ใบไม้ เป็นต้น มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ 
การยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น  
 ๑.๔ สถานศึกษาจัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา  ได้แก่ กิจกรรมวิทยาศาสตร์  
กิจกรรมทางภาษา กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ (พัฒนาผู้เรียน) เป็นต้น        
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สามารถสื่อสาร สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องสั้นๆให้ผู้อ่ืนเข้าใจ  
ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย อ่านนิทานและเล่าเรื่องจากภาพที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย การคิด
แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้ สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น         
การท างานศิลปะสร้างสรรค์ การเคลื่อนไหวท่าทางประกอบเพลง  การเล่นอิสระ เป็นต้น และสามารถใช้
อุปกรณ์ในการทดลองเพ่ือแสวงหาความรู้และหาค าตอบ เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก เป็นต้น  
 
2. ผลการด าเนินงาน 

๒.๑ จากสรุปผลประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 256๓ เด็กปฐมวัยจ านวน ๖๖ 
คน มีผลการประเมินระดับดี  ด้านร่างกาย ร้อยละ ๙๖.๙๗  ด้านอารมณ์  ร้อยละ ๙๘.๔๘ ด้านสังคม ร้อยละ 
๙๖.๙๗  ด้านสติปัญญา ร้อยละ ๘๑.๘๒ 
 ๒.๒ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้         
มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสาน
สัมพันธ์ได้ดี  
 ๒.๓ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร่าเริงแจ่มใส อดทน   
ในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อ่ืน มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี    
มีน้ าใจรู้จักการช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ชื่นชมและ
มีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  
 ๒.๔ เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน เช่น อาบน้ าแต่งตัวได้เอง  
รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง  เข้าห้องน้ าห้องส้วมได้ด้วยตนเอง  เป็นต้น  มีวินัยในตนเอง เช่น การเข้าแถว
รับประทานอาหาร  ประหยัดและพอเพียง  เช่น ปิดน้ าทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ในและนอกห้องเรียน เช่น เก็บขยะ  ใบไม้ เป็นต้น มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้มทักทาย 
และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น  
 ๒.๕ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สามารถสื่อสาร สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องสั้นๆให้ผู้อ่ืนเข้าใจ  
ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย อ่านนิทานและเล่าเรื่องจากภาพที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย การคิด
แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้ สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น         
การท างานศิลปะสร้างสรรค์ การเคลื่อนไหวท่าทางประกอบเพลง  การเล่นอิสระ เป็นต้น และสามารถใช้
อุปกรณ์ในการทดลองเพ่ือแสวงหาความรู้และหาค าตอบ เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก เป็นต้น  
 
3. จุดเด่น 

๓.๑ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๖.๙๗  มีพัฒนาการด้านร่างกายอยู่ในระดับดี  
๓.๒ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๘.๔๘   มีพัฒนาการด้านอารมณ์อยู่ในระดับดี 
๓.๓ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๖.๙๗   มีพัฒนาการด้านสังคมอยู่ในระดับดี 
๓.๔ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๑.๘๒   มีพัฒนาการด้านสติปัญญาอยู่ในระดับดี 

 



๑๗ 

 

  

4. จุดควรพัฒนา 
สถานศึกษาควรให้   ผู้ปกครอง  ชุมชน  และท้องถิ่น   มีส่วนร่วมกันส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเป็น

การพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง   เช่น  การจัดกิจกรรมวันส าคัญ   จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา  เป็นต้น   
 
5. การวางแผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 
 ๕.๑ สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ปกครอง  เพ่ือให้ผู้ปกครองสามารถดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง 
 ๕.๒ ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น มีส่วนร่วมส่งเสริมการจัดการกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาเด็ก
อย่างต่อเนื่อง 
 ๕.๓ จัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 

๑.๑ สถานศึกษาจัดท าโครงการส่งเสริมแนวการจัดการศึกษา  ได้แก่  กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ปฐมวัย กิจกรรมการอบรมศึกษา/ดูงาน  กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์  กิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  สื่อการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน   เป็นต้น  เพ่ือสนับสนุน   
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  โดยมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย โดยสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ   
เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ มีครูปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน ส่งเสริมให้ครูมี      
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  และมีบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู 
 ๑.๒ สถานศึกษาจัดท าโครงการประกันคุณภาพปฐมวัย ได้แก่ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัย  การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ   การประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน ๓ 
มาตรฐาน   และการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)ปฐมวัย  
 ๑.๓ สถานศึกษาจัดท าโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเด็กเล่น  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนพัฒนาไฟฟ้ากาญจนบุรี ๘  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการการเด็กปฐมวัย  และจัดสภาพแวดล้อมโดยค านึงถึง
ความปลอดภัย  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม   
 
2. ผลการด าเนินงาน 

๒.๑ สถานศึกษาโดยจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช  ๒๕๖๐  โดยผู้ปกครอง  ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร โดยออกแบบการจัด
ประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ 
 ๒.๒ สถานศึกษาจัดครูอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน 
 ๒.๓ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถ   
 ๒.๔ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
 ๒.๕ สถานศึกษาอ านวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์     
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู 
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 ๒.๖ สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 
 
3. จุดเด่น 

๓.๑ สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  
๒๕๖๐ 

๓.๒ สถานศึกษาได้รับการประเมิน  โรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพ่ือรับตราพระราชทาน  “บ้าน
นั กวิทยาศาสตร์น้ อย ” แห่ งประเทศไทย  จากมู ลนิ ธิสม เด็ จพระเทพรัตนราชสุ ดา รอบที่ ส าม                            
ปี  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 ๓.๓ สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา       
ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตามแผน มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ประจ าปีและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 
 
4. จุดควรพัฒนา 

๔.๑ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  และท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา  โดยสถานศึกษาสนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์  เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบอย่างต่อเนื่อง   

๔.๒ ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  และท้องถิ่น มีส่วนร่วมระดมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  เช่น  สนับสนุน   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในชุมชนให้มากขึ้นและต่อเนื่อง 
 
5. การวางแผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 
 ๕.๑ ส่ งเสริมให้ผู้ ปกครอง  ชุมชน  และท้องถิ่น  มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคุณภาพ              
ของสถานศึกษา   

๕.๒ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบอย่าง
ต่อเนื่อง   
 ๕.๓ จัดท าโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษาจัดท าโครงการส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย  ได้แก่  กิจกรรมการท าแผนการจัดการเรียนรู้  
กิจกรรมทัศนศึกษา  กิจกรรมการผลิตสื่อ  กิจกรรมสารสัมพันธ์บ้าน -โรงเรียน  กิจกรรมPLC   กิจกรรมเปิด
ประตูสู่อาเซียน กิจกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมการบริการสารสนเทศ /ICT เป็นต้น  เพ่ือ
ส่งเสริมให้ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ สร้างโอกาสให้เด็ก
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ได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับวัย สามารถประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
2. ผลการด าเนินงาน 

๒.๑ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่ พึงประสงค์         
ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 
 ๒.๒ ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ
ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้            
ที่หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่นเรียนรู้ ลงมือ กระท าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

๒.๓ ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กโดยใช้การจัดกิจกรรมแบบ Project  Approach เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้
อย่างหลากหลายและลงมือปฏิบัติจริง 
 ๒.๔ ครูจัดห้องเรียน  สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่ส าหรับมุม
ประสบการณ์และการจัดกิจกรรมเด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
 ๒.๕ ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการ              
ที่หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
 
3. จุดเด่น 

๓.๑ ครูได้รับรางวัลครูดีศรีอ าเภอไทรโยค เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ 
 
4. จุดควรพัฒนา 

สถานศึกษาควรสนับสนุนให้มีการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก เช่น 
อาคารเรียนควรมีความมิดชิด  เพราะห้องเรียนยังมีฝุ่นละอองและแสงแดดส่องมากเกินไป 
 
5. การวางแผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 
 ๕.๑ ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  และท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์  
 ๕.๒ จัดท าโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญอย่างต่อเนื่อง  
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑. สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเขียนตามช่วงวัยในทุกระดับชั้น โดยให้นักเรียนได้อ่านข่าว
แล้วถ่ายทอดสดให้สามารถรับชมได้ทุกห้องทุกชั้นเรียน 
 2. สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารของนักเรียน   โดยการจัดกิจกรรมค่าย
ภาษาไทย ค่ายภาษาอังกฤษ และค่ายภาษาจีน  
 3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณ เช่น กิจกรรมคณิต
คิดเร็วด้วยโปรแกรม GSP เวทคณิต  A-MATH 
 4. สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน  การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM)  การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Learning และ
มีการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
 5. สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร
และการสร้างชิ้นงาน  โดยจัดโครงการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา มีการสืบค้นข้อมูล 
การส่งการ์ดอวยพรทางอิเลคทรอนิกส์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสร้าง
หนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book)  การบูรณาการ ICT กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
 ๖. สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ มีการวัดการเรียนรู้อย่างเข้ม เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการสอบอย่างต่อเนื่อง  
 ๗. สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานในงานอาชีพ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ  
โดยมีกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน  โรงเพาะเห็ด การตัดผม การท าเบเกอรีและสหกรณ์
โรงเรียน 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามที่

สถานศึกษาก าหนด  ได้แก่ กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุจริต สถานศึกษาสีขาว กิจกรรมธรรมศึกษา   
มีการท าบุญตักบาตรในวันส าคัญต่างๆ เช่น วันแม่แห่งชาติ วันวิสาขบูชา วันออกพรรษา กิจกรรมวันไหว้ครู 
กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน และยังจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม ได้แก่ กิจกรรมตาวิเศษ จิตอาสาพัฒนาสาธารณะ กิจกรรม
ย่อยสลายขยะจากเศษวัสดุธรรมชาติ รวมถึงการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีของสถานศึกษา 

๒. สถานศึกษามีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าความเป็นไทย ตระหนักถึงความส าคัญ    
ของศิลปวัฒนธรรม ดนตรี นาฏศิลป์ภูมิใจในท้องถิ่น  โดยก าหนดให้ครูและนักเรียนแต่งกายด้วยผ้าไทยในวัน
ศุกร์  เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน โดยการร้อง ร านาฏศิลป์ไทย 

3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือนบ้านอาเซียน เพ่ือสร้างสังคมแห่งการยอมรับที่จะอยู่ร่วมบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพ จัดอาหารกลางวันที่ครบ 5 หมู่ กิจกรรมน้ าดื่มสะอาด 
อาหารเสริมนม เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของนักเรียนและกิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์สู่รั้วโรงเรียน (ปฐมนิเทศ
นักเรียน) เพ่ือสร้างการมีจิตสังคมที่ดี 
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2. ผลการด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ๑. นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย จากการประเมินนักเรียนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารและคิดค านวณ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๗๕ (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๐) 
 ๒. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ภายในกลุ่ม เกิดความรู้และทักษะพ้ืนฐานสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ผลการประเมินด้านการคิดวิเคราะห์    
คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๑๔ และการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม คิดเป็น
ร้อยละ ๘๐.๖๔ (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๐) 

๓. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การสร้างสรรค์ผลงาน  
คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๖๔ (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๐) 

4. นักเรียนมีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๔ 
(ค่าเป้าหมายร้อยละ ๗๔) 
 5. นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจากกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ กิจกรรมการเพาะเห็ด  การท า 
เบเกอรี่ จึงเกิดความรู้ความเข้าใจสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน มีทักษะพ้ืนฐานในงานอาชีพสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ  เกิดความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จากการประเมินด้านเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ คิดเป็นร้อยละ ๙๙๕๙ (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๐) 
 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด      
จากการเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมต่างๆ  รู้จัก เคารพหลักประชาธิปไตย และนักเรียนได้มีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 

๒. นักเรียนและครูแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยในวันศุกร์ ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความเป็นไทย 
๓. นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา 

และประเพณ ี
๔. นักเรียนกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสม ทุกคนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถอยู่ร่วมกั น

อย่างมีความสุข 
จากผลการประเมินพบว่านักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด นักเรียนมี

ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมบนความแตกต่างและหลากหลาย และมีสุขภาวะ
ทางร่างกายและจิตสังคม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๖) 
 
3. จุดเด่น 

3.๑ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ ได้ผ่านการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ๑๐๐%           
ในโครงการ “พัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้” ปีการศึษา ๒๕๖๓ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ 

3.๒ นักเรียนสามารถปลูกผักปลอดสารพิษ ตัดผมได้  ท าเบเกอรี่ได้ เพาะเห็ดได้ มีผลผลิตส่งให้
โครงการอาหารกลางวัน  หากเหลือก็สามารถน าไปจ าหน่ายในชุมชน นักเรียนสามารถน าความรู้เรื่องการเพาะ
เห็ดไปท าท่ีบ้านประกอบเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับครอบครัว 

๓.3 นักเรียนมีความสามารถด้านนาฏศิลป์ มีคณะนางร าประจ าโรงเรียน ด้านดนตรีก็มีวงดนตรีประจ า
โรงเรียนสามารถแสดงโชว์แขกได้อย่างไม่อายใคร   
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3.๔ มีการอนุรักษ์ความเป็นไทย เห็นคุณค่าความเป็นไทย   จากกิจกรรม “น้องไหว้พ่ี  พ่ีไหว้น้อง”
หน้าเสาธงทุกวัน 
 
4. จุดควรพัฒนา 

4.๑ ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์โดยจัดท าคลังข้อสอบ 
 4.๒ พัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 
 4.๓ พัฒนาความสามารถด้านภาษาต่างประเทศของนักเรียน 
 
5. การวางแผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 
 5.1 พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานในโรงเรียน 
 5.2 ส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระฯ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ให้มากขึ้น 
 ๕.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาในเครือข่าย พัฒนาการสอน STEM และ
Active learning 
 5.๔ การจ้างครูภาษาอังกฤษ (เจ้าของภาษา) เพ่ือเพ่ิมทักษะในการสื่อสาร 
 5.๕ จัดโครงการอาหารกลางวันแบบไทยๆ 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 

1.1  มีการวางแผนร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา แล้วน ามาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อย่างชัดเจน เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
 1.๒  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา ปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย  
การปฏิรูปการศึกษา 
 1.๓.  มีโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ       
การบริหารงาน 4 ฝ่าย ได้แก่ งานวิชาการ งานบริหารการเงิน งานบุคลากร และงานบริหารงานทั่วไป  
 1.๔.  มีการจัดท ากรอบอัตราก าลัง 
 1.5.  มีการจัดหา จัดท าทรัพยากรทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอกอย่าง
หลากหลาย 
 1.6.  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียนในทุกปี 
 1.7.  ผู้บริหารมีการติดต่อสัมพันธ์กับชุมชนและแสวงหาการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา จัดหาทุน
ส าหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน 
 1.8.  มีการนิเทศติดตามภายในสถานศึกษา 
 1.๙.  มีกิจกรรมโรงเรียนประชารัฐ กิจกรรมโรงเรียนดีประจ าต าบล โรงเรียนดีใกล้บ้าน ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมกันรับผิดชอบในการจัดการศึกษา 

1.๑๐ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  มีการประชุม
ผู้ปกครอง  ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
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1.11 มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการเรียนร่วม เชื่อมโยงชีวิต
จริงกับชุมชน 

1.๑๒ มีการพัฒนาและส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษารับการพัฒนาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ เช่น การอบรมครู การสัมมนา การศึกษาดูงาน ส่งเสริมการจัดท าแผนการเรียนรู้ ส่งเสริมการท า
วิจัยในชั้นเรียน จัดท า ID Plan  

1.13 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย ปรับปรุง
ซ่อมแซม ต่อเติมให้มีความสมบูรณ์ มั่นคงปลอดภัย     

1.14 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน จัดท าข้อมูลทางการศึกษาอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 
2. ผลการด าเนินงาน 

2.1  โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาของสถานศึกษา และตรงกับความต้องการของชุมชน  มีมาตรฐานการศึกษาและค่า
เป้าหมายในทุกปี 
 2.๒  มีครูครบชั้น และครูสอนตรงวิชาเอก 
 2.๓  ได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาจากชุมชน 
 2.4  มีสื่อ-นวัตกรรม ทรัพยากรทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกอย่างหลากหลาย 
เช่น ห้องสมุด ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน โรงเพาะเห็ด แปลงผักปลอดสารพิษ ธนาคารขยะ สนามเด็กเล่น เป็นต้น 

2.5  มีระบบการนิเทศติดตามภายในสถานศึกษา 
 2.6  บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 

2.7  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการเรียนร่วม เชื่อมโยงชีวิตจริงกับชุมชน 
2.8  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
2.9  มีสภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม อาคาร สถานที่ท่ีเพียงพอและปลอดภัย 
2.10 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมใช้งานและมีระบบอินเทอร์เนตเพ่ือใช้ในการจัดการเรียน

การสอนในทุกอาคาร ทุกชั้นเรียน 
 
3. จุดเด่น 

๓.๑ โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ท าให้โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ ได้รับการสนับสนุนจาก School sponsor 
ในด้าน สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ด้านอาชีพ (กิจกรรมเบเกอรี)  

๓.๒ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 
เพ่ือจัดท าโครงการหนูน้อยมืออาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง  

๓.๓ โรงเรียนได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
(ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ ระดับ AA ๙๖.๘๙ คะแนน 
 
4. จุดควรพัฒนา 

๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นแบบอย่างในด้านวิชาการ 
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๔.๒ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรเพ่ือใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ให้พร้อมและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
 
5. การวางแผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 
 5.1 การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในรายวิชาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ๕.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องครบถ้วน ทันสมัย เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 

1.๑  จัดกิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตร จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรสถานศึกษา   
น าผลการวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ ปฏิบัติจริงและน าไปใช้ได้ 
จัดกิจกรรมตามรูปแบบ Active Learning  การท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด     
ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง มีกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรจัดท าสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา  
จัดกิจกรรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้       

1.๒  ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยสื่อ
การสอนที่ใช้มีทั้งใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกทักษะ บัตรค า บัตรภาพ เกม เพลง และวิดีโอต่างๆ ครูส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด โรงเพาะเห็ด แปลงเกษตรปลอด
สารพิษ และแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๓ อยู่ในช่วงของสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) นักเรียนจ าเป็นต้องปรับตัวในการเรียนออนไลน์ที่บ้าน 
โรงเรียนจึงส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 

1.๓ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  มีกิจกรรมแนะแนว ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ครูมี      
การมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมจัดป้ายนิเทศ และตกแต่งภายในห้องให้มีบรรยากาศน่าเรียน       
น่าศึกษาและปลอดภัย จัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวก ผ่านกระบวนการเพ่ือนช่วย
เพ่ือน เน้นการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข         

1.4  จัดกิจกรรมตามโครงการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีกิจกรรมส่งเสริม      
การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง เช่น การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน การตรวจใบงาน ตรวจแบบฝึกหัด 
ผลงานต่างๆ ของนักเรียน มีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบมีการนิเทศครูในโรงเรียน   

1.5  ครูจัดกิจกรรม PLC ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
 ๒.๑ ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดรูปแบบหรือ
วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การใช้เกมประกอบ การใช้สถานการณ์จ าลอง บทบาทสมมุติ         
การเรียนรู้แบบร่วมมือ การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสอนแบบ STEM เป็นต้น 
 ๒.๒ ครูสามารถผลิตสื่อและใช้สื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นสื่อ
การเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน เช่น การไปทัศนศึกษาที่เมืองมัลลิกา นักเรียนได้ไปเรียนรู้ถึงวัฒนธรรม
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ความเป็นอยู่ของคนในสมัยก่อน และไปศึกษาที่ป่าชุมชนบ้านวังสิงห์ นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนโดย
การร่วมกันท าแนวกันไฟป่า และฝายกักน้ า  เก็บขยะมูลฝอยในชุมชน เป็นต้น และในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ครูก็ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ตามความ
พร้อมและตามความต้องการของนักเรียน 
 ๒.๓ ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูทุกคนได้ด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อย
ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ ครูติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองหลาย
ช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์  Facebook รวมถึงการจัดตั้ งกลุ่ม Line ในแต่ละชั้นขึ้นมาเพ่ือแจ้ง 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง ส่วนภายในห้องเรียน
นักเรียนก็มีส่วนในการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน โดยการร่วมกันจัดบอร์ดตกแต่งห้องสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างเพื่อนในชั้นเรียนและนักเรียนกับครู 

2.๔  ครูมีการวัดผลประเมินผลอย่างเป็นระบบ ประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริงและน าผล        
การประเมินมาพัฒนานักเรียน 

2.๕  ครูได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาของการเรียนการสอนจากกิจกรรม PLC และสามารถน ามา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นไป 

 
3. จุดเด่น 

๓.๑ ครูได้รับรางวัล“ผู้ฝึกสอนนักเรียนชั้น ป.1 ประเมินการอ่านในโครงการพัฒนาทักษะการอ่านออก
เขียนได”้  ได้แก่ นางสาวนุชนารถ  ชัยชิต 

๓.๒ ครูได้รับรางวัลครูดีศรีอ าเภอไทรโยค เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ ได้แก่ นางสาวกรณิกา  สุข
โข และนางสาวเดือนเต็ม  โสมรัมย์ และรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีศรีอ าเภอไทรโยค ได้แก่ นางสาว
ปิยลัญน์  ศรีชัยภูมิ 
 
4. จุดควรพัฒนา 

๔.๑ ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning มาจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิด การพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ รู้จักแก้ปัญหา และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

๔.๒ ส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
๔.๓ ส่งเสริมให้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

และสร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
 
5. การวางแผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 
 5.1 จัดอบรมครูผู้สอนในทุกสาระการเรียนรู้ให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียน     
การสอนแบบ Active Learning และน ามาจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕.๒  เชิญวิทยากรภายนอกมาสอนการท ากระเป๋า/สานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก สอนการท าปุ๋ยหมัก 
 5.3  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ในการใช้และการผลิตสื่อที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา(3-5 ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนา
ของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 

ระดับปฐมวัย 

สรุปผล 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก 
   ๑. เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๖.๙๗  มีพัฒนาการด้าน
ร่างกายอยู่ในระดับดี  
   ๒. เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๘.๔๘   มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์อยู่ในระดับด ี
   ๓. เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๖.๙๗   มีพัฒนาการด้าน
สังคมอยู่ในระดับด ี
   ๔. เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๑.๘๒   มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาอยู่ในระดับด ี

คุณภาพของเด็ก 
   สถานศึกษาควรให้   ผู้ปกครอง  ชุมชน  และ
ท้องถิ่น   มีส่วนร่วมกันส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือ
เป็นการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง   เช่น  การจัด
กิจกรรมวันส าคัญ   จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา  
เป็นต้น   
 
 
 
 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๑. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ าป ฐ ม วั ย  
พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
   ๒. สถานศึกษาได้รับการประเมิน  โรงเรียนที่ผ่าน
การประเมิน เพ่ื อรับตราพระราชทาน  “บ้ าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย” แห่งประเทศไทย  จากมูลนิธิ
ส ม เด็ จ พ ร ะ เท พ รั ต น ร า ช สุ ด า  ร อ บ ที่ ส า ม                            
ปี  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
   ๓ .สถานศึกษามี การก าหนดมาตรฐานและ
ก าหนดค่าเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่สถานศึกษา
ก าหนดและด าเนินการตามแผน มีการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตาม
ผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองประจ าปีและจัดส่งรายงานผลการประเมิน

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๑. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  
และท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา  โดยสถานศึกษาสนับสนุนให้มีการ
ประชาสัมพันธ์  เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบอย่างต่อเนื่อง   
   ๒. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  และท้องถิ่น มี
ส่วนร่วมระดมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  เช่น  สนับสนุน   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ใน
ชุมชนให้มากขึ้นและต่อเนื่อง 
 



๒๗ 

 

  

ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
   ครูได้รับรางวัลครูดีศรีอ าเภอไทรโยค เมื่อวันที่ ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๔ 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
   สถานศึกษาควรสนับสนุนให้มีการจัดบรรยากาศ  
สภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก เช่น 
อาคารเรียนควรมีความมิดชิด  เพราะห้องเรียนยังมี
ฝุ่นละอองและแสงแดดส่องมากเกินไป       

 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 
 ๑. สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ปกครอง  เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ได้อย่างถูกต้อง 
  ๒. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  และท้องถิ่น มีส่วนร่วมส่งเสริมการจัดการกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา
เด็กอย่างต่อเนื่อง 
  ๓. จัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง 

 ๔. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  และท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   
 ๕. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบอย่าง

ต่อเนื่อง   
  ๖. จัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง 

 ๗. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  และท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์  
  ๘. จัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญอย่างต่อเนื่อง  
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปผล 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้ผ่าน
การประเมินการอ่านในโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน
ออกเขียนได้จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ 
   ๒. นักเรียนสามารถปลูกผักปลอดสารพิษ ตัดผมได้  
ท าเบเกอรี่ได้ เพาะเห็ดได้ มีผลผลิตส่งให้โครงการ
อาหารกลางวัน  หากเหลือก็สามารถน าไปจ าหน่ายใน
ชุมชน นักเรียนสามารถน าความรู้เรื่องการเพาะเห็ด
ไปท าที่บ้านประกอบเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้
ให้กับครอบครัว 
   3. นักเรียนมีความสามารถด้านนาฏศิลป์ มีคณะ
นางร าประจ าโรงเรียน ด้านดนตรีก็มีวงดนตรีประจ า

คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑. ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์โดยจัดท าคลังข้อสอบ 
   ๒. พัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 
   ๓. พัฒนาความสามารถด้านภาษาต่างประเทศของ
นักเรียน 
 
 



๒๘ 

 

  

โรงเรียนสามารถแสดงโชว์แขกได้อย่างไม่อายใคร   
   ๔. มีการอนุรักษ์ความเป็นไทย เห็นคุณค่าความ
เป็นไทย   จากกิจกรรม “น้องไหว้พ่ี  พี่ไหว้น้อง”หน้า
เสาธงทุกวัน 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๑. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  
ท าให้ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้ เป็นโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการสาน
พลังประชารัฐ ได้รับการสนับสนุนจาก School 
sponsor ในด้าน สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้
ด้านอาชีพ (กิจกรรมเบเกอรี)  
   ๒ . โรงเรียน ได้ รับการสนับสนุน งบประมาณ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 
เพ่ือจัดท าโครงการหนูน้อยมืออาชีพ ส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบลงมอืปฏิบัติจริง  
   ๓. โรงเรียนได้รับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
(ITA Online) ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ ๒๕๖๓ 
ระดับ AA ๙๖.๘๙ คะแนน 
 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๑. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพ
ของผู้เรียนให้เป็นแบบอย่างในด้านวิชาการ 
   ๒. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทรัพยากรเพ่ือใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้
พร้อมและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
   ๑ . ครูได้รับรางวัล“ผู้ฝึกสอนนักเรียนชั้น ป .1 
ประเมินการอ่านในโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน
ออกเขียนได”้  ได้แก่ นางสาวนุชนารถ  ชัยชิต 
   ๒. ครูได้รับรางวัลครูดีศรีอ าเภอไทรโยค เมื่อวันที่ 
๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ ได้แก่ นางสาวกรณิกา  สุขโข 
และนางสาวเดือนเต็ม  โสมรัมย์ และรางวัลบุคลากร
ทางการศึกษาดีศรีอ าเภอไทรโยค ได้แก่ นางสาว
ปิยลัญน์  ศรีชัยภูมิ 
 
 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
   ๑. ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning มาจัดการเรียนรู้ ให้ ผู้ เรียน เกิด
กระบวนการคิด การพัฒนาศักยภาพอย่างเต็ม
ความสามารถ รู้จักแก้ปัญหา และน าความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
   ๒. ส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
   ๓. ส่งเสริมให้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน าเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ
สร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากสื่อท่ีหลากหลาย 
 

 
 
 
 



๒๙ 

 

  

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 
1. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานในโรงเรียน 

 2. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระฯ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ให้มากขึ้น 
 ๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาในเครือข่าย พัฒนาการสอน STEM และ
Active learning 
 ๔. การจ้างครูภาษาอังกฤษ (เจ้าของภาษา) เพ่ือเพ่ิมทักษะในการสื่อสาร 
 ๕. จัดโครงการอาหารกลางวันแบบไทยๆ 

๖. การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในรายวิชาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ๗. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องครบถ้วน ทันสมัย เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

๘. จัดอบรมครูผู้สอนในทุกสาระการเรียนรู้ให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning และน ามาจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๙.  เชิญวิทยากรภายนอกมาสอนการท ากระเป๋า/สานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก สอนการท าปุ๋ยหมัก 
 ๑๐. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ในการใช้และการผลิตสื่อที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5 
 

ภาคผนวก 
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