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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 
ผู้จัดทำ : นายราชัญ  สมทบ 
 

 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านบ่อ) ตั้งอยู่เลขที่ ๗๙๔ ถนน แสงชูโต ตำบล ปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์  ๗๑๐๐๐  โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๑๑-๑๑๒  โทรสาร ๐๓๔-515-288 E-mail : 
tessaban32557@hotmail.com Website : http://www.tessaban3banbor.ac.th ส ังกัด เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
จำนวน ๓๓ ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๔๔  ตารางวา มีผู้บริหาร ๔ คน พนักงานครูเทศบาลระดับ
ประถมศึกษา ๓๘ คน พนักงานครูเทศบาลระดับปฐมวัย ๙ คน ลูกจ้างประจำ ๑ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๕ 
คน พนักงานจ้างทั่วไป ๑ คน พนักงานจ้างสอน ๒ คน ครูพ่ีเลี้ยง ๙ คน ครูจ้างสอน ๓ คน รวมทั้งหมด ๖๘ คน มี
เด ็กระดับอน ุบาล ๒๙๘ คน นักเร ียนระดับประถมศึกษา ๙๑๖ คน และมีผ ู ้อำนวยการสถานศ ึกษา                  
นายราชัญ  สมทบ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแตว่ันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน 
 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านบ่อ) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกาญจนบุรี อยู่ใกล้ศูนย์ราชการ ห้างสรรพสินค้า และ
โรงพยาบาลประจำจังหวัดกาญจนบุรี เป็นชุมชนเมืองที่มีประชากรหนาแน่น ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับ
ราชการ เกษตรกรรม และค้าขาย มีรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี มีการจัดการศึกษา
ตามนโยบายของรัฐบาล โรงเรียนได้น้อมนำหลักการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสนอง
นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางการบริหารจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD และนโยบายการจัดการศึกษาของเทศบาลเมือง
กาญจนบุรี พร้อมเอกลักษณ์การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง สร้างชื่อเสียงด้วยคุณค่าวิชาการบูรณาการการเรียนรู้แต่ละ
รายวิชาตามอัตลักษณ์วิถีพุทธ และรักษาสิ่งแวดล้อม  
ผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 จากผลการดำเนินงานการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้
โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านบ่อ) พัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน 
จากผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สรุปว่า อยู่ในระดับคุณภาพ ดี เลิศ เพราะผลการ
ประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยมท้ัง ๒ มาตรฐาน และดีเลิศ ๑ มาตรฐาน 

ทั้งนี ้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย  ร่วมกันจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของ
ผู้เรียนสอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น ผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทำ
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด พัฒนาการค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงขึ ้นหลายวิชา  ผู ้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนการสื ่อสารทั ้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคำนวณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี  และมีความ
ประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากำหนด  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม ใช้นวัตกรรมและเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ รวมทั้งในสื่อสังคมออนไลน์  
อีกทั้งผู้เรียนมีการค้นพบความถนัดและความสามารถตนเอง สามารถเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ตาม
ความถนัด ความต้องการและความสนใจ ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา 
ท้องถิ่น SBMLD ดังที่ปรากฏผลการประเมินใน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก อยู่ในระดับคุณภาพมาตรฐานอยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ  
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สถานศึกษามีการวางแผนผ่านการจัดทำ/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ที่กำหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทและจุดเน้นของสถานศึกษาและบริบทของท้องถิ่น   โดย
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูร
ตามเพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน และมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ครูได้รับการ
พัฒนาและฝึกอบรมตามเกณฑ์การพัฒนา มีการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  จัดสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความสะอาด ร่มรื่น เรียบร้อย และปลอดภัย มีสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย และมีการให้บริการสื่อเทคโนโลยีให้กับนักเรียนและบุคลากร รวมทั้งให้บริการแก่ชุมชน  ผู้บริหาร
สถานศึกษาประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล ระบบ
คุณภาพ PDCA และเทคนิคอื ่นๆ มีระบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอน พร้อมติดตามตรวจสอบ การ
ดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ใช้ผลการประเมินและการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานข้อมูล
ในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดำเนินงานและการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบการดำเนินงานจนได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
ต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงาน ส่งผลให้ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม ทั้งนี้โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Active Leaning ให้
อิสระครูเลือกรูปแบบการสอน Active learning ที่เหมาะสมได้อย่างหลากหลายนำมาใช้ภายใต้แนวคิดเด็กแต่ละ
คนมีความแตกต่างกัน การใช้รูปแบบการสอนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้วประสบความสำเร็จเหมือนกันหมด อาจ
เป็นไปได้ยาก โดยได้นำแนวการสอน Neo-Humanist มาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการสอนแบบ Active learning 
เพื่อให้ผู ้เรียนมีทักษะและสมรรถนะ ครูออกแบบการเรียนรู้โดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  และพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม ใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ คิดคำนวณได้ มีคุณธรรม 
และมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างวินัยเชิงบวก มีการตรวจสอบและ
ประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ผ่านกระบวนการคิดและ
ลงมือปฏิบัติจริง สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น และมีการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้อย่าง  เป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ ๖ มีผลสัมฤทธิ ์การทดสอบระดับชาติ ( O-Net)              
สูงกว่าระดับประเทศในรายวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
 จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ส่งเสริมมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถทางเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมให้มากข้ึน 
๒. การนำนวัตกรรมทางการศึกษามาประยุกต์ใช้ ในการจัดการศึกษา 

 
 ข้อเสนอแนะ 
 ๑.  ควรมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือศึกษาค้นคว้า โดยมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง 

 ๒.  ควรมีโทรทัศน์ในห้องเรียนที่รับสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้เพ่ิมมากข้ึน 
 ๓.  ควรจ้างครูเพื่อสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น 
 ๔.  ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้มากยิ่งขึ้น 



 
 
 

คำนำ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 256๓   
ของโรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านบ่อ) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการ
ประก ันค ุณภาพการศ ึกษาภายในสถานศ ึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ป ีการศึกษา ๒๕๖๓             
ของสถานศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น 
 เนื ้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย บทสรุปสำหรับผู ้บร ิหาร ข้อมูลพื ้นฐานของสถานศึกษา              
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ การปฏิบัติ   
ที่เป็นเลิศของสถานศึกษา ภาคผนวก ของทั้ง ๓ มาตรฐาน                          
 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านบ่อ) ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของโรงเรียน คณะครู ผู ้ปกครองชุมชน และผู ้ที ่เกี ่ยวข้องทุกภาคส่วน ที ่ร่วมพัฒนา ร่วมประเมินคุณภาพ         
และร่วมจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR) ให้สมบูรณ์
ครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูล สารสนเทศ และข้อเสนอแนะในรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์          
ในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้สูงขึ้นต่อไป 
 
 
 
         โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านบ่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
เรื่อง                      หน้า 
 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร               ก 
คำนำ                  ง 
สารบัญ                 จ 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา      1 
ส่วนที่ 1   ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา            ๒ 
ส่วนที่ 2    ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา          27 
ส่วนที่ 3   สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ                33   
ส่วนที่ ๔   การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา         36 
ภาคผนวก                37   

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 
- ภาพกิจกรรมและผลงาน 
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.๑ – ป.๖ 
- รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O–NET ) 
- รายงานผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( NT ) 
- รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ( RT ) 

     -     สรุปผลการประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านบ่อ) 
ประจำปีการศึกษา  ๒๕6๓ 

 

 ตามที่โรงเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านบ่อ) ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปี
การศึกษา ๒๕6๓  ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดทำ
รายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดนี้การดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
 กำลังพัฒนา   ปานกลาง   ดี   ดีเลิศ   ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่   ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่   ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านบ่อ) ตั้งอยู่เลขที่ ๗๙๔ ถนน แสงชูโต ตำบล ปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์ ๗๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๑๑-๑๑๒ โทรสาร ๐๓๔-515-288 
E-mail : tessaban32557@hotmail.com Website : http://www.tessaban3banbor.ac.th 
สังกัด เทศบาลเมืองกาญจนบุรี  อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล   
ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๓๓ ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๔๔ ตารางวา 
 

  ประวัติความเป็นมาโรงเรียน     
โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านบ่อ) จัดตั้งขึ้นโดยการริเริ่มของกำนันวาสนา  ก้านเหลือง ได้รับอนุเคราะห์ที่ดิน

จาก ส.ต.ต.จำนงค์  อุตสาหกิจ  ให้เป็นสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา จำนวน ๓ ไร่ ๑  งาน ๔๔  ตารางวา   
เมื ่อวันที ่ ๑๘ มกราคม  ๒๔๘๒  และได้ก่อสร้างอาคารไม้ ๑  หลัง  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้โอนเข้ามา          
เป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๑๘  ขณะนั้นมี นางบุญรอด เทพาสิต  เป็นครูใหญ่คนแรก  
และมีคณะครูประกอบด้วยครูชาย ๓  คน ครูหญิง ๑๑  คน    

 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
 ๑)  ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายราชัญ  สมทบ วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา โทรศัพท์  ๐๘๙-๙๓๔๙-๘๗๒  e-mail rachunsomtob@gmail.com 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน 
 ๒)  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานตำแหน่ง)  จำนวน  ๓  คน 
  ๒.๑  ชื่อ-สกุล นางสาวบรรจง น้อยพันธุ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศและสาขาการบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์ ๐๘๗-๑๖๑๖-๓๗๖  e-mail  bophloi71160@yahoo.com 
รับผิดชอบฝ่าย วิชาการ  
  ๒.๒  ชื่อ-สกุล นางฐิติพร  รุ่งเช้า  วุฒิการศึกษาสูงสุดครุศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาการบริหารการศึกษา โทรศัพท์๐๘๑-๙๔๑๑-๖๔๙  e-mail  lukparewa@hotmail.com 
รับผิดชอบฝ่าย บริหารงานทั่วไปและงบประมาณ 
  ๒.๓  ชื่อ-สกุล นางสกุณา  ปั้นทอง  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาการบริหารเพ่ือพัฒนาการศึกษา  โทรศัพท์  ๐๘๗-๖๘๖๔-๔๙๘  e-mail  19sakyna@gmail.com 
รับผิดชอบฝ่าย บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tessaban32557@hotmail.com
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๓.  ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
 3.1  ข้าราชการครู/พนักงานครู 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ อายุ
ราชการ 

ตำแหน่ง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ / ชั้น 

ภาระงาน 
สอน 
(ช่ัวโมง/
สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมง
ที่เข้ารับการ

พัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

๑ นางสาวสรญัญา  ประทุมสิทธ์ิ ๔๐ ๑๑ คศ.2 คบ. ปฐมวัย ปฐมวัย ๓๐ ๖0/ปี 
๒ นางวิไลวรรณ  วงศาโรจน ์ ๕๗ ๑๕ คศ.3 คบ. เทคโนโลยีนวตักรรม 

การศกึษา 
ปฐมวัย ๓๐ ๑๘/ปี 

๓ นางเกษศิรินทร์  บุญรอด ๔๔ ๑๔ คศ.2 คบ. ปฐมวัย ปฐมวัย ๓๐ ๑๘/ปี 
๔ นางกำหงส์  ขันทอง ๓๘ 1๒ คศ.๓ ศษ.ม บริหารการศึกษา ปฐมวัย ๓๐ ๖๐/ปี 
๕ นางสาวสุรยี์พร  หว่างสุภาพ 3๙ ๘ คศ.2 ศษ.ม บริหารการศึกษา ปฐมวัย ๓๐ ๑๘/ปี 
๖ นางจักรี  เต่ยเลี้ยง 4๓ ๖ คศ.๑ ศษ.ม ปฐมวัย ปฐมวัย ๓๐ ๓๐/ปี 
๗ นางสาวนฤมล  ศิริบรูณ ์ ๕๘ ๑๕ คศ.3 คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ปฐมวัย ๓๐ ๑๘/ปี 
๘ นางสาวอทิตยา  กุลพานิช 3๓ ๖ คศ.๑ ศษ.บ ปฐมวัย ปฐมวัย ๓๐ ๑๘/ปี 
๙ นางสาวสายสุดา  ปักษากุล 2๖ ๒ ครูผช. คบ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย ๓๐ ๔๒/ปี 

๑๐ นางนิศากร  เชิญนอก ๓๘ ๑๔ คศ.3 ศษ.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๑๘ ๑๘/ปี 
11 นางสุรีภรณ์  รุ่งเรือง ๕๘ ๑๕ คศ.3 คบ. เกษตรศาสตร์ ภาษาไทย

,คณิตศาสตร์ 
18 ๑๘/ปี 

12 นางดวงเพ็ญ เกษมสริิกาญจน ์ ๖๐ ๓๙ คศ.๓ คบ. เทคโนโลยีนวตักรรม 
การศกึษา 

ภาษาไทย
,คณิตศาสตร์ 

๑๘ ๑๘/ปี 

13 นางสาวธนัฐดา  ภิญโญธนา
ดิฐ 

4๒ ๑๐ คศ.2 บธ.
ม. 

การตลาด ภาษาอังกฤษ 18 ๑๘/ปี 

14 นางสาวน้ำทิพย์ พ่วงจีน ๕๘ ๒๔ คศ.๓ คบ. นาฏศิลป ์ ภาษาไทย
,คณิตศาสตร์ 

๑๘ ๓๐/ปี 

15 นางภัชรินทร์  อาจชัยศร ี 4๗ 1๘ ค.ศ.3 คบ. การประถม 
ศึกษา 

ภาษาไทย,
คณิตศาสตร์, 
วิทยาศาสตร์ 

17 ๑๘/ปี 

16 นางศิริพร  ชลารักษ์ 5๒ ๒๗ คศ.๒ ศศ.บ บรรณารักษ์ ภาษาไทย
,คณิตศาสตร์ 

18 ๑๘/ปี 

17 นางน้ำค้าง  วุฒิเนตร 5๒ ๓๐ คศ.๓ คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 18 ๑๘/ปี 
18 นายพงศ์ธร เกษมสริิกาญจน ์ ๖๐ ๓๘ คศ.๓ คบ. พลศึกษา ภาษาไทย

,คณิตศาสตร์ 
18 24/ปี 

19 นางสาวพรพรรณ จันทรเ์จือ
จุน 

3๖ ๗ คศ.1 ค.อ.ม คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลย ี

คณิตศาสตร์ 19 ๔๒/ปี 

20 นางสาวณัฏฐ์นรินทร์ สุทธิ
รักษ ์

๕๓ ๑๒ คศ.๒ วทบ. สันทนาการ ภาษาไทย
,คณิตศาสตร์ 

18 ๑๘/ปี 

21 นางอัมรา  ชาววังไทร 5๒ ๒๔ คศ.๓ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 18 ๑๘/ปี 
22 นางสาวเกศณยี์ ไทยถานันดร ์ ๔๗ ๒๕ คศ.๓ กศม. การมัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์ 19 ๓๐/ปี 
23 นางสาวธัญชนก  จิณแพทย ์ ๕๐ ๒๒ คศ.3 วทบ. สัตวศาสตร ์ วิทยาศาสตร์  19 ๑๘/ปี 
24 นางมานิดา  ตั้งอุดมภพ ๕๔ ๒๖ คศ.๓ คบ. ประถมศึกษา ภาษาไทย 19 ๑๘/ปี 
25 นางสาวเปรมฤทัย ยางระหงษ ์ 3๕ ๗ คศ.๑ ศษ.ม บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ 18 30/ปี 
26 นางสาวฤดี  รัตนากร ๖๐ ๓๗ คศ.๒ คบ. ประถมศึกษา คณิตศาสตร์

,สังคมศึกษา 
15 ๑๘/ปี 

27 นางขวัญฤดี ธราธารกลุวัฒนา ๔7 2๒ คศ.๓ คม. เคมี,ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ 19 ๑๘/ปี 
8 นางสาวทิพย์สุวรรณ  แก้วมณีศิลป์ ๔๔ ๑๓ คศ.๒ ศษ.ม การบริหาร

การศึกษา 
ภาษาไทย 19 ๑๘/ปี 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ อายุ
ราชการ 

ตำแหน่ง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้  
/ ชั้น 

ภาระงาน 
สอน 
(ช่ัวโมง/
สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมง
ที่เข้ารับการ

พัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 



29 นางสาวชยาภรณ์  พันธ์ยิ้ม ๓๘ ๑๔ คศ.๓ ศษ.ม บริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 18 ๑๘/ปี 

30 นางสาวอนุสรา  ขันทอง ๔๓ ๑๕ คศ.3 ค.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 19 ๕๔/ปี 

31 นางสาวนวรัตน์ เกษมสานต ์ ๔๘ ๒๑ คศ.๓ ศศม. ไทยศึกษา สังคม, ประวัติ 15 ๑๘/ปี 
32 นายวรชาติ  บ่อเกิด ๕๗ 3๒ คศ.๓ คบ. พลศึกษา สุขศึกษา 

และพลศึกษา 
18 ๑๘/ปี 

33 นายสุวัฒน์  สุขกรม ๖๐ ๓๖ คศ.3 คบ. เกษตรศาสตร ์ สังคม, 
ประวัติฯ
,วิทยาศาสตร์ 

18 ๑๘/ปี 

34 นายบัณฑติ  บุญจีน ๔๘ 1๒ คศ.2 คบ. ดนตรีศึกษา ศิลปะ 18 ๑๘/ปี 
35 นายกฤษณะ  แสงนวล ๔๙ ๑๕ คศ.3 ศศ.บ การฝึก 

การจัดการกีฬา 
สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

18 ๑๘/ปี 

36 นายณรงค์  จงเจริญ ๖๐ ๓๑ คศ.๒ คบ. เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 

สังคม, 
ประวัติฯ 
 

15 ๑๘/ปี 

37 นายภูษิต  บุณยายน ๕๔ ๒๗ คศ.๒ กศบ. พลศึกษา สังคม,ประวัติ 18 ๑๘/ปี 
38 นายพีระศักดิ์  อินทรสกุล 5๓ ๑๕ คศ.3 คบ. เกษตรกรรม การงาน 18 ๑๘/ปี 
39 นายศิริศักดิ์  เหมือนบัว 4๓ 1๘ คศ.3 ศษ.บ ดุริยางคไ์ทย ศิลปะ, ดนตร-ี

นาฏศิลป ์
18 ๑๘/ปี 

40 นางปิยวรรณ  ธีรธรรมนุวัฒน์ ๔๙ ๒๗ คศ.๓ ศษ.บ นาฏศิลปไ์ทย ดนตรี-
นาฏศิลป ์

18 ๑๘/ปี 

41 นางภัสสร  ขำกุศล ๔๗ ๒๑ คศ.๓ ค.บ. คอมพิวเตอร ์
ศึกษา 

วิทยาการ
คำนวณ 

14 ๔๒/ปี 

42 นางสาววรรณี ทับทิมส ี 5๓ ๑๕ คศ.3 คบ. คหกรรม การงานอาชพี 14 ๑๘/ปี 
43 นางจุติมา  ศิริบรูณ ์ ๕๕ ๑๕ คศ.๓ คบ. คอมพิวเตอร ์

ศึกษา 
วิทยาการ
คำนวณ 

14 ๑๘/ปี 

44 นางสาวณัฐวรา จำเรญิรักษา ๔๐ ๑๕ คศ.3 ศษม. บริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 14 ๗๒/ปี 

45 นางสาวอิศรา  สิทธิสาร ๕๐ ๑๐ คศ.๒ ศษ.ม การประเมินฯ คณิตศาสตร์ 18 ๓๖/ปี 
46 นางสาวทิพวรรณ  ทองเชื้อ ๓๘ ๗ คศ.๑ วทบ. วิทยาศาสตร์

สุขภาพฯ 
ไทย, คณิต 18 ๓๐/ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3.2  พนักงานจ้าง (ปฏิบัติหน้าที่สอน) 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ 
อายุงาน 

(ปี) วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้/ 

ชั้น 
จ้างด้วยเงิน 

ภาระงาน 
สอน 

(ชั่วโมง/ 
สัปดาห์) 

จำนวน
ชั่วโมงที่เข้า

รับการ
พัฒนา 

(ปีปัจจุบัน) 
๑ นางสาวกัญญนัช  เทว ี ๓๗ ๑๔ ปริญญา

ตร ี
เทคโนฯ ภาษาไทย, 

คณิตศาสตร์ 
กรมการปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
๑๘ ๑8/ปี 

๒ นายอรรถพล  แช่มสุดชีพ ๒๖ ๑ ปริญญา
ตร ี

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์,  
สุขศึกษาฯ 

กรมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๒๐ ๑8/ปี 

๓ นางสาวสุเมรนิทร์ ตน้
สมบูรณ ์

2๙ ๒ ปริญญา
ตร ี

ภาษาอังกฤษ ภาษาตา่งประเทศ โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านบ่อ) 

๑๕ ๑8/ปี 

๔ นางสาวรัตนมณี วัดจินดา ๓๐ ๒ ปริญญา
ตร ี

ภาษาอังกฤษ ภาษาตา่งประเทศ โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านบ่อ) 

๑๕ ๑8/ปี 

๕ นางสาวกัญญาณัฐ พว่งปาน ๒๖ ๑ ปริญญา
ตร ี

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านบ่อ) 

๑๘ ๑8/ปี 

 

 3.3 ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ ตำแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน 
๑ นางสาวกมลชนก  หมู่ม่วง 3๖ ผู้ช่วย

การเงิน 
ปริญญาตร ี บัญชีการเงิน การเงิน เทศบาลเมือง

กาญจนบุร ี
๒ นางสาวจิราพร  เจนเจริญวัฒนา 3๓ ผู้ช่วย

การเงิน 
ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
การเงิน เทศบาลเมือง

กาญจนบุร ี
3 นางสาวชนิดา รังวัฒน์ ๔๒ ผู้ช่วย

การเงิน 
ปริญญาตร ี การเงินและ

การธนาคาร 
การเงิน เทศบาลเมือง

กาญจนบุร ี
4 นายศตกร  วิทยาลัย 2๙ ผู้ช่วยธุรการ ปริญญาตร ี เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

ธุรการ 
เทศบาลเมือง
กาญจนบุร ี

5 นางราตรี  มณีสว่าง ๕๑ ผู้ช่วยธุรการ ปวท. การโรงแรม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ 

เทศบาลเมือง
กาญจนบุร ี

6 นางสาวอมรรัตน์  ราชอุปนันท ์ 3๓ พี่เล้ียงอนุบาล ปวส. คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

พี่เลี้ยงอนุบาล 
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 

7 นางเดือนเพ็ญ  ลาภมลู 3๗ พี่เล้ียงอนุบาล ปริญญาตร ี เทคโนโลยี
การศึกษา 

พี่เลี้ยงอนุบาล 
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 

8 นางสาวแคทรียา  คำภีร์ทูล ๒๙ พี่เล้ียงอนุบาล ปวส. เลขานุการ พี่เลี้ยงอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 

9 นางสาวสิริกญัญา เฉลิมสุข 2๙ พี่เล้ียงอนุบาล ปริญญาตร ี สังคมศึกษา พี่เลี้ยงอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 

10 
นางสาวอัญชลี  ทองมาก 

 ๓๐ พี่เล้ียงอนุบาล ปริญญาตร ี การจัดการ
ทั่วไป 

พี่เลี้ยงอนุบาล 
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 

11 นางสาวชัชญนนัท ์วงศ์พัชราตระกูล  ๓๗ พี่เล้ียงอนุบาล ปริญญาตร ี รัฐศาสตร์ฯ พี่เลี้ยงอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 

12 นางขนิษฐา  เหลือสาคร  4๘ พี่เล้ียงอนุบาล ปริญญาตร ี ประถมศึกษา พี่เลี้ยงอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 

13 นางสาวณัฐกาญจน์ ทองเงิน 2๗ พี่เล้ียงอนุบาล ปริญญาตร ี คณิตศาสตร ์ พี่เลี้ยงอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 

14 นางสาวธนาภรณ์ สีทองสุก 2๕ พี่เล้ียงอนุบาล ปริญญาตร ี ปฐมวัย พี่เลี้ยงอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 

 
 
 
 



3.4  สรุปจำนวนบุคลากร 
  3.4.1 จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท/ตำแหน่ง และวุฒิการศึกษา 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ำกว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้อำนวยการ - - ๑ - ๑ 
- รองผู้อำนวยการ - - ๒ ๑ ๓ 
รวม - - ๓ - ๔ 

2. ครูผู้สอน      
- ข้าราชการ/พนักงานคร ู - ๓๓ ๑๓  46 
- พนักงานจ้าง(สอน) - 5 - - 5 
- อื่นๆ (ระบุ)      
รวม - ๓๘ ๑๓ - 5๑ 

3. บุคลากรสนับสนนุ      
- พนักงานจ้างตามภารกจิ 1 4 - - ๕ 
- พี่เลี้ยงอนุบาล 2 7 - - 9 

รวม 3 ๑1 - - 14 
รวมท้ังสิ้น ๓ ๔๙ ๑๖ ๑ ๖๙ 

 

  
 
 

 
 
 
 

 

 

4%

71%

23%

2%

แผนภูมิวงกลมแสดงร้อยละของวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
ของโรงเรียนเทศบาล3 (บ้านบ่อ) ปีการศึกษา 2563

ต่่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6%

74%

20%

แผนภูมิวงกลมแสดงร้อยละของบุคลากรจ่าแนกตามประเภท 
โรงเรียนเทศบาล3 (บ้านบ่อ) ปีการศึกษา 2563

ผู้บริหาร

สายงานสอน

สายสนับสนุนการสอน



 

 3.4.2 จำนวนครูจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน คิดเป็นร้อยละ 
จำนวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย  

ชั่วโมง/สัปดาห์  
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ปฐมวัย 9 16.67 ๓๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ภาษาไทย ๗ 12.96 1๘ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
คณิตศาสตร์ 7 12.96 1๘ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
วิทยาศาสตร์ 7 12.96 1๘ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6 11.11 1๘ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 3 5.56 1๘ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ศิลปะ 3 5.56 1๘ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 7.41 1๘ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ภาษาต่างประเทศ 8 14.81 18 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - 
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 54 100 18 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

16.67

12.96

12.96
12.96

11.11

5.56
5.56

7.41

14.81

แผนภูมิวงกลมแสดงร้อยละของครู แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โรงเรียนเทศบาล3 (บ้านบ่อ) ปีการศึกษา 2563

ปฐมวัย ภาษาไทย

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ



๔.  ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 
 จำนวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 256๓ ทั้งสิ้น  ๑,๑๓๘  คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จำนวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อ.๑  3 35 38 73 24 

อ.๒  ๓ 51 54 105 35 

อ.๓  ๓ 51 49 100 33 

รวม 9 137 141 278 30 

ป.๑ ๔ 65 67 132 33 
ป.๒ ๔ 75 63 138 34 
ป.๓ ๔ 83 66 149 37 
ป.๔ ๔ 65 79 144 36 
ป.๕ ๔ 78 79 157 39 
ป.๖ ๔ 75 65 140 35 
รวม ๒4 441 419 860 35 

รวมทั้งสิ้น 33 578 560 1,138 34 
 

จำนวนเด็กพิเศษในโรงเรียน  ชาย...........คน หญิง...........คน รวม จำนวน..........-...........คน 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับอนุบาล = …๓0… : ……๑….. เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับประถมศึกษา = …40... : ……๑..… เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา  = …-……. : ……-..….  เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1 จำนวนนักเรียน เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง   ปีการศึกษา 256๑ – 2563 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

131

173

145

164

144

155

174

144

165

138

153

142

140

157

144

149

138

132

ประถมฯ6

ประถมฯ5

ประถมฯ4

ประถมฯ3

ประถมฯ2

ประถมฯ1

แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบจ่านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 - 2563

ปี กศ.2563 ปี กศ.2562 ปี กศ.2561



5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา  
 5.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน           
           5.๑.1 สรุปรวมผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนท่ีได้ ผลการ
เรียนเฉลี่ย 

S.D. 
นักเรียนท่ีได้ 3 ขั้นไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม จำนวน ร้อยละ 
ภาษาไทย 861 304 151 148 96 74 43 45 0 861 3.12 0.90 603 70.03 
คณิตศาสตร์ 861 274 153 162 118 106 40 8 0 861 3.13 0.80 589 68.41 
วิทยาศาสตร์ 861 348 203 156 102 38 10 4 0 861 3.39 0.65 707 82.11 
สังคมศึกษา ฯ 861 253 172 199 143 77 12 5 0 861 3.19 0.70 624 72.47 
ประวัติศาสตร์ 861 161 170 219 169 121 19 2 0 861 3.01 0.70 550 63.88 
สุขศึกษาฯ 861 384 202 185 57 19 13 1 0 861 3.48 0.59 771 89.55 
ศิลปะ 861 505 122 134 73 25 2 0 0 861 3.58 0.58 761 88.39 
การงานอาชีพฯ 861 561 176 85 35 4 0 0 0 861 3.73 0.43 822 95.47 
ภาษาต่างประเทศ 861 342 121 115 92 93 60 38 0 861 3.11 0.94 578 67.13 

รวม 7,749 3,132 1,470 1,403 885 557 199 103 0 7,749 3.30 0.75 6,005 77.49 
ร้อยละ 100 40.42 18.97 18.11 11.42 7.19 2.57 1.33 0.00 100   77.49   

 
ร้อยละของนกัเรียน 

ผลการเรยีนระดับดี (3) ขึ้นไป 77.49 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (1) ถึง ค่อนข้างดี (2.5) 22.51 
ไม่ผา่นการประเมิน (0) 0 

 

 
 
 
 

77.49

22.51

0

แผนภูมิวงกลมแสดงร้อยละของระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล3 (บ้านบ่อ) ปีการศึกษา 2563

ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ขั้นต่่า (1) ถึง ค่อนข้างดี (2.5)

ไม่ผ่านการประเมิน (0)



 
6. ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  

6.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 256๓ 
6.1.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตามระดับ 
 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านคณิตศาสตร ์ ด้านภาษาไทย เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน 

ระดับโรงเรียน 36.70 43.11 39.90 

ระดับจังหวัด 40.96 48.55 44.76 

ระดับสังกัด(อปท.ทั้งหมด) 36.69 44.68 40.69 

ระดับประเทศ 40.47 47.46 43.97 
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ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน

แผนภูมิแท่งแสดงผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาล3(บ้านบ่อ)

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด(อปท.ทั้งหมด) ระดับประเทศ



6.1.2 เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื ้นฐานผู ้เร ียน
ระดับชาติ (National Test : NT) และร้อยละผลต่างระหว่างปีการศึกษา 256๒ – 256๓ 

 

ความสามารถ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละของปีการศึกษา ผลต่างของค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ระหว่างปีการศึกษา 256๒ 256๓ 

ด้านคณิตศาสตร์ 40.88 36.70 -4.18 

ด้านภาษาไทย 48.37 43.11 -5.26 

รวมความสามารถทั้ง ๒ ด้าน 44.62 39.90 -4.72 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

7. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
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ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวมความสามารถทั้ง ๒ ด้าน

แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) และร้อยละผลต่างระหว่าง

ปีการศึกษา 2562 - 2563 โรงเรียนเทศบาล3 (บ้านบ่อ)

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563



7.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 256๓ 
7.1.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตามระดับ 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน 68.92 34.90 44.08 66.73 

ระดับจังหวัด 54.77 29.12 37.23 40.67 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) 56.13 28.87 38.11 43.31 

ระดับประเทศ 56.20 29.99 38.78 43.55 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาล3 (บ้านบ่อ)

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด(รร.สังกดั อปท.) ระดับประเทศ



7.1.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 256๒ – 256๓ 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 50.06 68.92 +18.86 

คณิตศาสตร์ 33.13 34.90 +1.77 

วิทยาศาสตร์ 34.37 44.08 +9.71 

ภาษาอังกฤษ 38.46 66.73 +28.27 
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แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2563
โรงเรียนเทศบาล3 (บ้านบ่อ)

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2562



7.2 ข้อมูลนักเรียนด้านอื่นๆ  

ที ่ รายการ 
จำนวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ* 

๑. จำนวนนักเรียนมีนำ้หนัก ส่วนสงู และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้งรู้จัก
ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 924 81.20 

๒. จำนวนนักเรียนทีป่ลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา 
บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 1,138 100 

๓. จำนวนนักเรียนที่มีความบกพรอ่งทางร่างกาย/เรียนร่วม - 0 
๔. จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 214 18.80 
๕. จำนวนนักเรียนที่มีปัญญาเลิศ - - 
๖. จำนวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 1 0.09 
๗. จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน) - 0 
๘. จำนวนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ - 0 
๙. จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น - 0 

๑๐. จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร ปฐมวัย 100 100 
                                   ประถมศึกษา 139 100 

หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด  
๘.  ข้อมูลอาคารสถานที่  

ที ่ รายการ จำนวน 
๑. อาคารเรียน ๕ หลัง 
๒. อาคารประกอบ -  หลัง 
๓. ห้องน้ำ/ห้องส้วม ๑ หลัง 
๔. สระว่ายน้ำ -  สระ 
๕. สนามเด็กเล่น ๑ สนาม 
๖. สนามกีฬา ๑ สนาม 

๙.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
  9.๑  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก มีความสะดวกในการ

คมนาคมและติดต่อสื่อสาร โครงสร้างทางเศรษฐกิจในภาพรวมเป็นเศรษฐกิจแบบผสมผสาน มีประชากรประมาณ 
๒,๒๓๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ชุมชนบ้านบ่อ อาชีพหลักของชุมชน คือ ประกอบอาชีพ
ค้าขาย รับจ้าง รับราชการ  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ 

  9.๒  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับราชการ  ค้าขาย รับจ้าง        
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

  9.๓  โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
 โอกาส โรงเรียนอยู่ใกล้สถานที่ราชการ แหล่งชุมชน จึงมีแหล่งเรียนรู้ที ่หลากหลาย เช่น วัด 
สถานที่ทางประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยว การบริการขนส่งต่าง ๆ 

ข้อจำกัด   นักเรียนบางส่วนมาจากต่างอำเภอ ทำให้จัดกิจกรรมหลังเลิกเรียนเป็นไปได้ยาก
เนื่องจากนักเรียนเหล่านี้ต้องกลับบ้านโดยรถรับส่ง 

 
 
 
๑0.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 



 โรงเรียน เทศบาล ๓ (บ้านบ่อ) จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖  โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระ
การเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางดังนี้ 
 

  ๑0.๑  ระดับประถมศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 

เวลาเรียนชั่วโมง/ปี (ชั่วโมง/สัปดาห์) 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 

รายวิชา 
พื้นฐาน 

รายวิชา
เพิ่มเติม 

เพิ่มเวลารู้ 
รายวิชา 
พื้นฐาน 

รายวิชา
เพิ่มเติม 

เพิ่มเวลารู้ 

ภาษาไทย 200(5) - - 160(4) - 40(1) 
คณิตศาสตร ์ 160(4) - 40(1) 160(4) - 40(1) 
วิทยาศาสตร์ 80(2) - 40(1) 80(2) - 40(1) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สังคมศึกษา 

- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
- เศรษฐศาสตร์ 
- ภูมิศาสตร์ 
- การป้องกันการทุจริต* 

ประวัติศาสตร์ 

80(2) 
40 

 
 
 
 
 

40 

 
 
 

40(1) 
 
 

40(1)* 

 ๘๐(2) 
40 

 
 
 
 
 

40 

 
 
 

40(1) 
 
 

40(1)* 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40(1) - 40(1) ๘๐(2) ๘๐ - 
ศิลปะ 40(1) - 40(1) ๘๐(2) ๘๐ - 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40(1) - 40(1) ๘๐(2) ๘๐ - 
ภาษาต่างประเทศ 200(4) -  120(3) ๘๐ ๘๐(2) 
   รวมเวลาเรียนชั่วโมง/ปี (1,080) 840(21) 40(1) 200(5) 840(21) 40(1) 200(5) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120(3)   120(3)   
  กิจกรรมแนะแนว       
  กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ/ยุวกาชาด 
- ชุมนุม 

      

  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
  สาธารณ ประโยชน์   

      

รวมเวลาเรียนชั่วโมง/ปี (1,200) 960(24) 40(1) 200(5) 960(24) 40(1) 200(5) 
 
หมายเหตุ  *การป้องกันการทุจริต บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
               สาระหน้าที่พลเมือง สาระศาสนา จริยธรรม 
 
 
 
 
๑1.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  



  ๑1.1  ห้องสมุดมีพื้นที่ขนาด ๑๙๒ ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจำนวน ๓๐,๐๐๐  เล่มมีวารสาร/
หนังสือพิมพ์ให้บริการจำนวน  ๗  ฉบับ การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ   มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จำนวน  6  เครื่อง มีจำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด 
เฉลี่ย  320  คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ   ๓๔.๙๓   ของนักเรียนทั้งหมด มีการให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชนรอบ
นอก และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยมีบุคคลมาใช้บริการ เฉลี่ย  ๖๐ คน ต่อปี 

๑1.๒   ห้องปฏิบัติการทั้งหมด 12 ห้อง จำแนกเป็น  
1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จำนวน  ๒  ห้อง 
2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จำนวน  ๒  ห้อง 
3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา           จำนวน  ๒  ห้อง 

  4)  ห้องประชุม     จำนวน  ๒  ห้อง 
  ๕)  ห้องพยาบาล     จำนวน  ๑  ห้อง 
  ๖)  ห้องศิลปะ     จำนวน  ๑  ห้อง 
  ๗)  ห้องดนตรี – นาฏศิลป์    จำนวน  2  ห้อง    
 ๑1.๓  เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จำนวน  200  เครื่องจำแนกเป็น 
  1)  ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จำนวน  ๑๐๐  เครื่อง 
  2)  ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จำนวน  ๑๐๐  เครื่อง 
       โดยมีจำนวนนักเรียนที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เฉลี่ย  ๒๐๐ คน ต่อวัน        
คิดเป็นร้อยละ  ๒๑.๘๓ ของนักเรียนทั้งหมด 
  3)  ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (สำนักงาน) จำนวน  10  เครื่อง 
 ๑1.4  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จำนวนครั้ง/ปี 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 

ห้องศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ 
ห้องศิลปะ 
ห้องดนตรี – นาฏศิลป์ 
ห้องปฏิบัติการภาษา 
ห้องสมุด 

๘๐ 
๘๐ 
๘๐ 

๑๒๐ 
๑20 
๒๐๐ 

 

 ๑1.5  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จำนวนครั้ง/ปี 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
5. 

ชุมชนบ้านบ่อ 
สถานีตำรวจจังหวัดกาญจนบุรี 
วัดเทวสังฆารามฯ (วัดเหนือ) 
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) 
สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 

3 
๑ 
3 
3 
1 

 
  
 
 ๑1.6  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู   



             นักเรียน (ในปีการศึกษาที่รายงาน) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง จำนวนครั้ง/ปี 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 

นายจรัญ  อุปปานันท์ 
ด.ต.ชลิต  ศรีภุมมา 
ด.ต.วิโรงจน์  เกี่ยรติซิมกุล 
นางสาวณิชชา  ภารกุล 
นางสาวปวีณา   โพธิ์คำ 
นางสาววนิสา   นิลน้ำเพชร 
นางสาวพจนีย์   ยีรัมย์ 
นางสาวจุฑามาศ   จิตต์หาญ 

นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 
การป้องกันยาเสพติด 
การป้องกันยาเสพติด 
เสริมสวย 
เสริมสวย 
เสริมสวย 
เสริมสวย 
เสริมสวย 

๑๐ 
2๐ 
2๐ 
๕ 
๕ 
๕ 
๕ 
๕ 

 
๑2.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๑2.๑  ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
สถานศึกษา - - 
ผู้บริหาร - - 

ครู - - 
นักเรียน 

 
1. เด็กหญิงชฎาพร  กำเนิดกาญจน์ 
    - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับจังหวัด  เป็นตัวแทนจังหวัดเข้า
ร่วมประกวดบรรยายธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุธศาสนา เนื่องในเทศกาล
วิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค ๑๔ ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-
ป.๖) ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ     

กรมศาสนา 
 

๒. เด็กหญิงกัญรักษ์  รุ่งเช้า 
   - ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมประกวด
บรรยายธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 
ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค ๑๔ ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-ป.๖) ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ 

กรมศาสนา 
 
 
 

 ๓. เด็กหญิงธนัฏฐา   แก่นยงค์    
   - ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมประกวด
บรรยายธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 
ประจำปี ๒๕๖๔      ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค ๑๔ ช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑-ป.๓) 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ 
 
 
 

กรมศาสนา 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
นักเรียน ๔. เด็กชายอภิวิชญ์  ปิดสายะ 

๕. เด็กหญิงฐิติวรดา  วิริยนุกูลทรัพย์ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 



   - ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาอังกฤษ 
(Crossword) ป. ๑ – ป.๖ การแข่งขันทักษะ   ทางวิชาการภาษาอังกฤษ 
จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ 

ประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1  
 

๖. เด็กหญิงณัฐกฤตา  บ้านโก ๋
  - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ (เหรียญทอง)  
การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling)  
ป. ๔-ป.๖ การแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้ง
ที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
ประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1  
 

๗. เด็กหญิงกนกศิลป์  เกสรสังข์ 
  - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ (เหรียญทอง)  
การแข่งขันประกวดร้องเพลงสากล (Singing Contest)  
ป. ๑ – ป.๖ การแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี 
ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
ประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1  
 

๘. เด็กหญิงรัตนกร  แดงมา 
  - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (เหรียญทอง) การแข่งขันพูดสุนทพจน์
ภาษาอังกฤษ (Imprpmpyu Speech)  
ป.๔-ป.๖ การแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ  
จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
ประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1  
 

๙. เด็กหญิงกัลย์กมล  วัฒนภูมิสิริ 
  - ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ             (Story 
Telling) ป.๑-ป.๓ การแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ   จังหวัด
กาญจนบุรี ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
ประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1  

๑๐. เด็กชายธนภัทร  สุดสน 
๑๑. เด็กชายธนภัทร ม่วงเจริญ 
๑๒. เด็กหญิงธนัฏฐา  แก่นยงค์ 
๑๓. เด็กหญิงธราษา  ชมชื่น 
๑๔. เด็กหญิงศศิพัชร สงัดศัพท์ 
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ                 (Skit 
Competition) ป.๑-ป.๓ การแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ จังหวัด
กาญจนบุรี ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
ประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1  
 

 

๑2.๒  โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ดำเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาฯลฯ ได้แก่ 
 ๑. โครงการโรงเรียน Eco – School  
 ๒. โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม 
 ๓. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 



13.  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีท่ีผ่านมา ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
       ๑๓.๑  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
 กำลังพัฒนา   ปานกลาง   ดี   ดีเลิศ   ยอดเยี่ยม 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่   ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่   ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

 

จุดเด่น  

       ๑.  สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการ
คิดคำนวณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรม มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เข้าใจและยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย อีกท้ังมสีุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมที่เหมาะสมตามวัย 
      ๒.  มีการจัดการบริหารอย่างเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย 
      ๓.  มีการจัดทำ พัฒนาแผนคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
      ๔.  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      ๕.  สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ผ่านกระบวนการคิดและ
ลงมือปฏิบัติจริง สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น และมีการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O-Net) สูงกว่า
ระดับ ประเทศในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
จุดที่ควรพัฒนา 
      ๑.  ส่งเสริมในเรื่องการคิดคำนวณ 
      ๒.  สร้างสมาคมผู้ปกครองเพ่ือมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
      ๓.  ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาและร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
      ๔.  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นร่วมกันช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน 
      ๕. ส่งเสริมมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตามหลักสูตร 
 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คำนวณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด รักและภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย รวมทั้งส่งเสริมให้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมเหมาะสมตามวัย 

 
 
 



 
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
๑.  จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ทั้งความความสามารถ

ในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทำงาน 

2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด มีความภูมิใจ
ในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย สามารถ
อยู ่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด 

3.  สถานศึกษากำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

4.  สถานศึกษาทีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  มีการนำข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 

5.  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของ
ครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

6.  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัย 

7.  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา. 

8.  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้     
มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 

9.  ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

10.  มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด  และ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

11.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
12.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ  เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

๑.  ความช่วยเหลือจากผู้ปกครอง ปราชญ์ท้องถิ่นและชุมชนในเรื่องของแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 

 

 

 

 

๑4. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 



๑4.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศกึษา และมธัยมศึกษา) 

นำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑   ผู้เรยีนมีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๗๒ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒   ผู้เรยีนมีคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๗๖ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓   ผู้เรยีนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                    ๑๐.๐๐ ๙.๑๒ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔   ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๑๙ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๐.๕๙ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖   ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘   พัฒนาการของการประกันคณุภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น

สังกัด 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    

ตัวบ่งช้ีที่ ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศกึษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐   ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจดุเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑  ผลการดำเนินงานโครงการพเิศษเพื่อส่งเสรมิบทบาทของ

สถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒   ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๗.๘๘ ดี 
 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา   ๘๗.๘๘  คะแนน  มีคุณภาพระดับ  ดี 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง       ❑ ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ........................................................... 

ข้อเสนอแนะ  
 ๑. ผู้เรียนควรศึกษาหาความรู้เพ่ิมข้ึนอีก โดยการค้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน จากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
 ๒.  ผู้เรียนควรได้รับการสอนซ่อมเสริมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ต่ำ 
 ๓.  ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงจากแหล่งเรียนรู้ 
 ๔.  ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองได้ติดตามผลการเรียนของผู้เรียน 
 ๕.  การจัดสรรงบประมาณ จัดหาสถานที่เพ่ิมเติมให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น 
 ๖.  ควรประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองมากข้ึน 
 ๗.  ควรปลูกฝังความสำนึกของผู้เรียนในเรื่องสุขภาพอนามัยและเห็นความสำคัญมากข้ึน 
 
 
 
 



15.  การนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านบ่อ) ได้นำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและบริบทของท้องถิ่น 
โดยให้ทุกฝ่ายที ่เก ี ่ยวข้องเข้ามามีส ่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมพัฒนาคุณภาพ การศึกษา              
ของสถานศึกษาในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง 
๑6.  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
       ๑๖.๑.  การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านบ่อ) ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ฝ่าย โดยแบ่งเป็น  
ฝ่ายวิชาการ , ฝ่ายบุคคล , ฝ่ายงบประมาณ , ฝ่ายบริหารทั่วไป  ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหาร
แบบการมีส่วนร่วม หลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
    

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านบ่อ) 
      
 
             
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๑๖.๒.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
 “ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี” 
พันธกิจ 
1. บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
2. พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 

 
 
 

นางสาวธนัฐดา  ภิญโญธนาดิฐ นางภัสสร  ขำกุศล 



3. จัดหาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพให้เกิดทักษะ
ความสามารถพิเศษให้ครบทุกด้าน 

5. พัฒนาโภชนาการในโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
6. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

 
 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๑. ส่งเสริมคุณภาพ      

การเรียนการสอน 
1.1  การส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านบ่อ) 

 
 

๒. ส่งเสริม คุณธรรม 
จริยธรรมของผู้เรียน 

2.1  การส่งเสริมคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม   
       ของผู้เรียน 

โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านบ่อ) 
 
 

๓. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และโภชนาการของ
ผู้เรียน 

3.1  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการ   
       ของผู้เรียน  

โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านบ่อ) 
 
 
 

๔. การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

4.1  การบริหารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน 
       ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
4.2  การส่งเสริมผู้ปกครองและชุมชน 
       เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและจัด 
       การศึกษา 
4.3  การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 
       โรงเรียนกับชุมชน 

โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านบ่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

๕. พัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อมภายใน
สถานศึกษา 

5.1  การพัฒนาอาคารสถานที่และ 
       สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา 

 

โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านบ่อ) 
 
 
 

๖. ส่งเสริมการนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

6.1  การส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของ 
       เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน 
       ชีวิตประจำวัน 

 

โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านบ่อ) 
 
 
 
 

๗. ส่งเสริมคุณภาพการ
เรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยี 

7.1  การส่งเสริมคุณภาพการเรียน      
       การสอนโดยใช้เทคโนโลยี 

 

โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านบ่อ) 
 
 
 

 

 
 
 



จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
๑.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
๒.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
๓.  นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ 
๔.  คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา นักเรียนมีสุขภาพดี 
๕.  โรงเรียนมีสถานที่ และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๖.  นักเรียนรู้และเข้าใจนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
๗.  ครูและนักเรียนใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ผู้เรียนดำเนินชีวิตตามวิถีพุทธ  และรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง สร้างชื่อเสียงด้วยคุณค่าวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
1.  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

1.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 วิธีดำเนินงาน 
 สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรม โครงการ และหน่วยการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในทักษะ
การอ่าน กระบวนการคิด วิเคราะห์ เขียน และการสื่อสาร อีกทั้งยังส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การใช้เทคโนโลยี   
ในการสืบค้นข้อมูล การใช้ทักษะการคิดคำนวณที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และมีความคิดสร้างสรรค์จากกา ร
เชื่อมโยงประสบการณ์และองค์ความรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมไปถึงเคารพความแตกต่างทางด้าน
วัฒนธรรม มีความรู้ทักษะพื้นฐานและมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี มีความภูมิใจ        
ในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย เข้าใจและยอมรับที่จะอยู่ ร่วมกันบนความแตกต่างอย่างหลากหลาย 
รวมทั้งมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมท่ีเหมาะสมตามวัย 
 ผลการดำเนินงาน  
 จากกระบวนการพัฒนาข้างต้นจึงมีผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑.  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ นักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ ๗๗.๔๙    
 ๒.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษา      
ปีที ่๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๖๘.๙๒ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๓๔.๙๐ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ ๔๔.๐๘  สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)          
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๖๖.๓๗ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และมีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ร้อยละ 
๕๓.๖๖ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
 ๓.  ผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
ด้านคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 36.70 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ด้านภาษาไทย มีค่าเฉลี่ย ๔3.11       
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
 ๔.  ผลการสอบวัดความสามารถการอ่าน (RT) ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ ๖3.17 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
 ๕.  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย  
 ๖.  ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ๑. แบบรายงานผลการประเมินการอ่านและการเขียน (ปถ.๐๕) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 

๒. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O - Net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
๓. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ปถ.๐๕) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
๔. ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
๕. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 
 



 
๖. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปถ.๐๕)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
๗. แบบประเมินทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
๘. โครงการเขียนเสริมเพ่ิมศัพท์ 
๙. โครงการพัฒนาภาษาไทย 
๑๐. โครงการอาหารกลางวัน 
๑๑. โครงการเพิ่มทักษะคณิตศาสตร์แนวใหม่ (New Math) 
๑๒. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศ 
๑๓. โครงการอนุรักษ์มรดกไทย 
๑๔. โครงการวันสำคัญต่าง ๆ 
๑๕. โครงการสื่อจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๖. โครงการหรรษาคุณธรรม 
๑๗. โครงการร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ 
๑๘. โครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้านนาฏศิลป์ไทย 
๑๙. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านสังคีตศิลป์ 
๒๐. โครงการโรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพ 
๒๑. โครงการ To be number one 
๒๒. โครงการประวัติศาสตร์น่ารู้  
๒๓. โครงการ English Camp 
๒๔. โครงการการสอนโดยใช้โครงงาน 
๒๕. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน 
๒๖. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 
๒๗. โครงการวัดผลและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๒๘. โครงการส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน 
๒๙. โครงการสู่เส้นทางการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านหุ่นยนต์ 
๓๐. โครงการธนาคารขยะ 
๓๑. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดและพัฒนาทักษะชีวิต 
๓๒. โครงการรักการอ่าน 
๓๓. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 
๓๔. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
๓๕. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๓๖. โครงการสารพัดความรู้ 
๓๗. โครงการเรียนรู้ ๓๖๐ องศา 
๓๘. โครงการท่องโลกกว้าง 
๓๙. โครงการเหลียวหลังแลหน้า 
๔๐. โครงการส่งเสริมการมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ด้วยกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
 
 
 
 
 



 
 จุดเด่น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร การทำงานเป็นกลุ่ม การสืบค้น การเชื่อมโยง
ความรู้และประสบการณ์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความภาคภูมิใจศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน
ตนเอง รวมถึงมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงและสมบูรณ์ 
 จุดที่ควรพัฒนา  ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมในทักษะการคิดคำนวณ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในส่วนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ควรได้รับการพัฒนาในเรื่อง 
การอ่าน และนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ควรได้รับการพัฒนาด้านภาษไทย การอ่านจับใจความสำคัญ 
และการคิดเชิงเหตุผล 
 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 วิธีดำเนินงาน 
 สถานศึกษามีการดำเนินการวิเคราะห์ปัญหา ผลการจัดการศึกษาในปีที่ผ่านมา มีการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุม
ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือวางแผนร่วมกันในการกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนด
พันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภายของผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีที ่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายปฏิรูป
การศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากรจัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู ้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตาม
แผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการดำเนินกานิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและ
จัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา 
 ผลการดำเนินงาน 
 ๑.  สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาและสอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ 
 ๒.  สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน 
 ๓.  สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินงานพัฒนาด้านวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๔.  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๕.  สถานศึกษามีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการบริการและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ๖.  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๗.  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม    
กับสภาพของสถานศึกษา 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ๑. หลักสูตรสถานศึกษา 

๒. แผนปฏิบัติการประจำปี 
๓. การนิเทศการสอน 
๔. แบบประเมินการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 



 
๕. แบบสอบถาม / แบบรายงานการอบรม / การศึกษาดูงาน 
๖. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับสถานศึกษา 
๗. โครงการรักความสะอาด 
๘. โครงการการพัฒนา / ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
๙. โครงการอินเทอร์เน็ตระบบ ADSL และระบบ wifi 
๑๐. โครงการพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
๑๑. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
๑๑. โครงการพัฒนาระบบงานธุรการ การเงิน และพัสดุ 
๑๒. โครงการวัดผลและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๑๓. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
๑๔. โครงการการสอนโดยใช้โครงงาน 
๑๕. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 
๑๖. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน 
๑๗. โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านบ่อ) 
๑๘. โครงการส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน 
๑๙. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

 จุดเด่น 
 ๑. สถานศึกษาการจัดการบริหารอย่างเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย 
 ๒. สถานศึกษาการจัดทำพัฒนาแผนคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๓. สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานและการจัด
การศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. สร้างเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
          ๒. ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาและร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
          ๓. เปิดโอกาสให้ผู ้ปกครองมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นร่วมกันช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพ      
ของสถานศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน 
    
 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 วิธีดำเนินงาน 
 สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ให้ผู้เรยีน
ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ สนับสนุนให้ใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก     
มีการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 



 
 ผลการดำเนินงาน 
 ๑.  ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติจริง 
 ๒.  การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
 ๓.  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 ๔.  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

๑. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๒. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๓. แบบรายงานผลการเรียน (ป.ถ.๐๕, ป.ถ.๐๖) 
๔. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 
๕. โครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอน 
๖. โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
๗. โครงการวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๘. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับสถานศึกษา 
๙. โครงการการสอนโดยใช้โครงงาน 
๑๐. โครงการสื่อจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๑. โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านบ่อ) 
๑๒. โครงการส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน 
๑๓. โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
๑๔. โครงการพัฒนาคุณธรรมคณะครู ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน 
๑๕. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
 

 จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ผ่านกระบวนการคิดและ
ลงมือปฏิบัติจริง สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น และมีการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O-Net) สูงกว่า
ระดับ ประเทศท้ัง ๔ รายวิชา คือรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
 จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ส่งเสริมมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตามหลักสูตร 
๒. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคมให้เกิดขึ้นกับ

นักเรียนทุกคน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 จากผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการอยู ่ในระดับ ยอดเยี ่ยม มาตรฐานที ่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที ่เน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญ              
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ที่เป็นไปตามปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษา มีการร่วมกันจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน
สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น ดำเนินการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา ทำให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด พัฒนาการค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงขึ ้นหลายวิชา  ผู ้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนการสื ่อสารทั ้งภาษาไทย  และ
ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคำนวณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารได้ดี และมีความ
ประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษากำหนด   
ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 

สถานศึกษามีการวางแผนผ่านการจัดทำ/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ที่กำหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทและจุดเน้นของสถานศึกษาและบริบทของท้องถิ่น โดย
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูร
ตามเพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน และมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ครูได้รับการ
พัฒนาและฝึกอบรมตามเกณฑ์การพัฒนา มีการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC จัดสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความสะอาด ร่มรื่น เรียบร้อย และปลอดภัย มีสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย และมีการให้บริการสื่อเทคโนโลยีให้กับนักเรียนและบุคลากร รวมทั้งให้บริการแก่ชุมชน  ผู้บริหาร
สถานศึกษาประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล ระบบ
คุณภาพ PDCA และเทคนิคอื ่นๆ มีระบบการนิเทศการจ ัดการเร ียนการสอน พร้อมติดตามตรวจสอบ              
การดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ใช้ผลการประเมินและการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดำเนินงานและการปรับปรุง 
แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบการดำเนินงาน จนได้รับการยอมรับ
จากหน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงาน ส่งผลให้ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม ทั้งนี้โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Active 
Leaning เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด ครูออกแบบการเรียนรู้โดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
สื ่อนวัตกรรม ใช้สื ่อเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ที ่มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ คิดคำนวณได้            
มีคุณธรรม และมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างวินัยเชิงบวก มีการ
ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 



 
ส่วนที่ ๓ 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพ่ือสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา สามารถสรุปผลผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน      
พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคต เพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นและความต้องการช่วยเหลือ ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.  ผ ู ้ เร ียนม ีความสามารถในการอ ่าน เข ียน          
การสื่อสาร การทำงานเป็นกลุ่ม การสืบค้น           การ
เชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม มีความภาคภูมิใจศิลปะ ประเพณี และ
วัฒนธรรมของชุมชนตนเอง รวมถึงมีสุขภาพร่างกาย
และจิตใจที่แข็งแรงและสมบูรณ์ 

คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑. ผู ้เร ียนควรได้ร ับการส่งเสริมในทักษะการคิด
คำนวณ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๑. สถานศึกษาการจัดการบริหารอย่างเป็นระบบ       
ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย 
  ๒. สถานศึกษาการจัดทำพัฒนาแผนคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๓. สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู ้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ครูผู ้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มี
การนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน
และการจัดการศึกษา 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๑. สร้างเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อมีส่วนร่วมในการ     
จัดการศึกษา 
  ๒. ส ่งเสริมเครือข ่ายความร่วมมือของผู ้ม ีส ่วน
เกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง มีส่วน
ร ่วมร ับผ ิดชอบต่อการจ ัดการศึกษาและร ่วมกัน
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
   ๓. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นร่วมกันช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพ      
ของสถานศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน 
 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ๑. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ผ่านกระบวนการคิด
และลงมือปฏิบัติจริง สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
และท้องถิ ่น และมีการตรวจสอบประเมินผลการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ 
(O-Net)    สูงกว่าระดับประเทศทั้ง ๔ รายวิชา 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ๑. ส่งเสริมมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตามหลักสูตร 
๒. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปลูกจิตสำนึกความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมให้เกิดขึ้นกับนักเรียน  
ทุกคน 
๓. ส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน การคิด
คำนวณ การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ให้กับผู้เรียน 

 
 



 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด

คำนวณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด รักและภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย รวมทั้งส่งเสริมให้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมเหมาะสมตามวัย 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
๑.  จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ทั้งความความสามารถ

ในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทำงาน 

2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด มีความภูมิใจ
ในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย สามารถ
อยู ่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด 

3.  สถานศึกษากำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

4.  สถานศึกษาทีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  มีการนำข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 

5.  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของ
ครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

6.  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัย 

7.  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา. 

8.  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้     
มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 

9.  ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

10.  มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด  และ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

11.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
 
 
 



 
12.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ  เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๑๓.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและมีความรับผิดชอบด้านสุขอนามัย
ของของส่วนรวม 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
๑. ความช่วยเหลือจากผู้ปกครอง ปราชญ์ท้องถิ่นและชุมชนในเรื่องของแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
๒. ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ ๔ 

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา 
 

ชื่อผลงาน (Best Practices) โครงการสื่อจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประจำปีการศึกษา  256๓ 
1. บทนำ 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงานในอดีต 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) หรือปัญญาชน

ชาวบ้านหรือปัญญาชนท้องถิ่น (Intellectual Organic) หมายถึง “พ้ืนเพรากฐานของความรู้ของชาวบ้าน หรือ
ความรอบรู้ของชาวบ้านที่เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์สืบเนื่องต่อกันมาทั้งทางตรง คือ ประสบการณ์ด้วยตนเอง
หรือทางอ้อมซึ่งเรียนรู้จากผู้ใหญ่ หรือความรู้ที่สะสมสืบต่อกันมา" (สามารถ จันทร์สูรย์,๒๕๓๓ อ้างถึงใน สำเนียง 
สร้อยนาคพงษ,์๒๕๓๕:๒๔) ภมูิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาแห่งชีวิต ทำให้สังคมดำรงอยู่ได้มาเป็นเวลานาน 
เพราะสังคมเปรียบเสมือนมนุษย์ หากไม่มีสอนหรือปัญญาย่อมไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้   (ประเวศ วสี,๒๕๓๔) 
อ้างถึงใน นิลุบล คงเกตุ,๒๕๔๐ หน้า ๔๓) วันเพ็ญ พวงพันธุ์บุตร (๒๕๔๒:๑๐๘) ให้ทัศนะเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย
ว่า หมายถึงองค์ความรู้ทั้งหลายที่มีการสั่งสมและถ่ายทอดสืบต่อกันมาของชาติไทย    โดยการคิดค้นปรับเปลี่ยน
ผสมผสานกับความรู้ใหม่ และพัฒนาให้เหมาะสม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง รุ่ง 
แก้วแดง (๒๕๔๓:๒๐๔) ได้กล่าวถึงภูมิปัญญาไทยว่า หมายถึง องค์ความรู้ 

ความสามารถและทักษะของคนไทย อันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเลือกสรร
เรียนรู้พัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพ่ือใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อม
และเหมาะสมกับยุคสมัย รัตนะ บัวสนธิ์ (๒๕๓๕:๓๕) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึงกระบวนทัศน์ชอง
บุคคลที่มีต่อตนเอง ต่อโลกและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนทัศน์ดังกล่าวมีรากฐานจากคาสอนทางศาสนา คติ จารีต
ประเพณีที่ได้รับการถ่ายทอด สั่งสอนและปฏิบัติสืบเนื่องกันมา ปรับเข้ากับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงแต่ละ
สมัย ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพ่ือความสงบสุขของส่วนที่เป็นชุมชน และปัจเจกบุคคล 

 สรุปได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดขึ้นได้เอง และ
นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา เป็นเทคนิควิธี เป็นองค์ความรู้ของชาวบ้านทั้งทางกว้างและทางลึกท่ีชาวบ้านคิดทำ  
โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการดำเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย 

สภาพทั่วไป 
พระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช ๒๕๔๒ หมวด ๔ มาตรา ๒๔ ว่าด้วยการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง

กับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ ให้สมดุล และสามารถจัดการเรียนรู้ให้
เกิดขึ้นได้ทุกเวลาที่มีการประสานความร่วมมือของบุคคล ในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ เป็นการสร้าง
ฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม จัดการเรียนรู้ให้
เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานนความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชมชนทุกฝ่าย 
เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านบ่อ) ได้จัดการศึกษาโดยจัดทำโครงการสื่อจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้นักเรียน
ระดับชั้นปฐมวัยจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้เข้าร่วม โดยมีแนวทางเพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนในระดับ
กานศึกษาขั้นพ้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ที่ได้ไปใช้ชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม มุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีโอกาส
ศึกษาหาความรู้ในท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม รักท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจ รู้คุณค่าของทรัพยากร พัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 

 
 



วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  
๒. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักท้องถิ่นมีความภาคภูมิใจและรู้คุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่น 
๓. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับชั ้นปฐมวัย ๑ – ๓ และนักเรียนระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ ๑ – ๖ ได้เรียนรู้ผ่าน

ประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
 ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถปฏิบัติตนในการเรียนรู้เป็นหมู่คณะได้อย่างมีคุณธรรม
และจริยธรรมที่เหมาะสม และสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น นำความรู้ที่ได้มาบูรณาการใช้แก้ไขปัญหา
และตัดสินใจในการเรียนรู้จากชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มความสามารถ 
 
๒. แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินงาน/Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ขั้นที่ ๑  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
ขั้นที่ ๒  ประชุมคณะครูทุกระดับชั้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน 
ขั้นที่ ๓  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติจริงในการทำท้องม้วนสด  
           และทองม้วนกรอบ 
ขั้นที่ ๔  นักเรียนทำกิจกรรมถอดบทเรียนจากการเรียนรู้และการปฏิบัติจริง 
ขั้นที่ ๕  ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน 
 
๓. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินการ 
 นักเรียนร้อยละ ๙๘.๓๘ เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ได้รับความรู้ มีความรักความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นของตนเอง และอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น และกิจกรรมถอดบทเรียนทำให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่สามารถนำประประยุกต์ใช้กับรายวิชาต่างๆ 
 เมื่อดำเนินงานตามขั้นตอนของ Best Practices แล้วส่งผลต่อสถานศึกษา ดังนี้ 

  จากการดำเนินงานตามโครงการสื่อจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ส่งผลต่อสถานศึกษา และผู้เรียนคือ เป็น
กิจกรรมที่นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม มีกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นทำให้นักเรียนเกิดความรู้ และ
ได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดความรักและความภาคภูมิใจในท้องถิ่น มีกิจกรรมถอดบทเรียนที่บูรณาการทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๔. ปัจจัยเกื้อหนุน/ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

    ๑. ผู้บริหารสถานศึกษา 
    ๒. ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
    ๓. นักเรียน 
    ๔. ผู้ปกครองและชุมชน 
    ๕. หน่วยงานภายนอก 
    ๖. งบประมาณ 
    ๗. สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 



 
๕. แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 

     ความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร คณะครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนที่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ช่วยสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนเกิดความรัก และ
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 
 
๖. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอ่ืน/การขยายผล/และหรือรางวัลท่ีได้รับ 

     การจัดกิจกรรมตามโครงการสื่อจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือ
ปฏิบัติจริง ทำให้นักเรียนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในท้องถิ่น มีกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
7.  ภาคผนวก 
 1.  ภาพถ่าย 
 2.  ผลงานนักเรียน 
 3.  รายงานสรุปโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก 
 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 
- ภาพกิจกรรมและผลงาน 
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.๑ – ป.๖ 
- รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O–NET ) 
- รายงานผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( NT ) 
- รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ( RT ) 

     -     สรุปผลการประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพผลงานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพผลงานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

เด็กหญิงชฎาพร  กำเนดิกาญจน ์
     ได้รับรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับจังหวัด เป็นตัวแทนจังหวัดเขา้ร่วมประกวด       บรรยายธรรม งาน

สัปดาหส์่งเสริมพระพุธศาสนา เนือ่งในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๔  
ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค ๑๔ ช่วงช้ันท่ี ๒ (ป.๔-ป.๖) 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพผลงานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

เด็กหญิงกัญรักษ์  รุ่งเช้า 
   ได้รับรางวลัชนะเลศิ ระดับจังหวัด เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมประกวดบรรยายธรรม  

งานสัปดาหส์่งเสริมพระพุธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 
๑๔ ช่วงช้ันท่ี ๒ (ป.๔-ป.๖)  

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพผลงานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

เด็กหญิงธนัฏฐา   แก่นยงค์    
    ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมประกวดบรรยายธรรม  

งานสัปดาหส์่งเสริมพระพุธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๔       
ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค ๑๔ ช่วงช้ันท่ี ๑ (ป.๑-ป.๓)  

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ 



 

 

 

 

ภาพผลงานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

เด็กชายอภิวิชญ์  ปิดสายะ,  เด็กหญิงฐิติวรดา  วิรยินุกูลทรัพย ์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาอังกฤษ (Crossword) ป. ๑ – ป.๖  

การแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระศรีนครินทร์ 



 

 

 

 

 

 

 

ภาพผลงานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

เด็กหญิงณัฐกฤตา  บ้านโก ๋
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ (เหรียญทอง) การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ป. ๔-ป.

๖ การแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี  
ครั้งท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ 

 



 

 

 
 

ป 

 

 

 

 

 

 

ภาพผลงานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

เด็กหญิงกนกศลิป์  เกสรสังข ์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ (เหรียญทอง) 

การแข่งขันประกวดร้องเพลงสากล (Singing Contest) ป. ๑ – ป.๖ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ 

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระศรีนครินทร์ 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาพผลงานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

เด็กหญิงรตันกร  แดงมา 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (เหรียญทอง) การแข่งขันพูดสุนทพจน์ภาษาอังกฤษ (Imprpmpyu 

Speech) ป.๔-ป.๖ การแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ 
จังหวัดกาญจนบรุี ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ 

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระศรีนครินทร์ 
 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

ภาพผลงานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

เด็กหญิงกัลย์กมล  วัฒนภูมิสริ ิ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling)  
ป.๑-ป.๓ การแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ   จังหวัดกาญจนบุรี  

ครั้งท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ 

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระศรีนครินทร์ 
 



 
 

 

 
 

 

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑. เด็กชายธนภัทร  สุดสน  ๒. เดก็ชายธนภัทร ม่วงเจรญิ 
๓. เด็กหญิงธนัฏฐา  แก่นยงค์  ๔. เด็กหญิงธราษา  ชมชื่น   ๕. เด็กหญิงศศิพัชร สงัดศัพท ์
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit Competition) ป.๑-ป.๓  
การแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ 

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระศรีนครินทร์ 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โครงการสื่อจากภมูิปัญญาท้องถิ่น 
นักเรียนช้ันอนุบาล – ป.๖ ร่วมกิจกรรมทำท้องม้วนสด 



 
 

 

 
 

 

 

 

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

กิจกรรมเดินทางไกล 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดว้ยกระบวนการลูกเสือ – ยวุกาชาด 
 



 
 

 

 
 

 

 

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ร่วมจัดนิทรรศการพ้ืนท่ีนวตักรรมการศึกษา 
จงัหวดักาญจนบรีุ 



 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ร่วมกิจกรรมวันออกพรรษา ณ วดัสิริกาญจนราม (วดัเขาพุรางบน) 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคา่ยผู้นำเยาวชน 
การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา บูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นฯ 



 
 

 

 
 

 

 

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

กิจกรรมเทิดพระเกียรต ิ

เนื่องในวันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 



 
 

 

 
 

 

 

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

นักเรียนร่วมกิจกรรม 

อบรมท าแชมพูสมุนไพรก าจดัเหาเพื่อน าไปใชใ้นโรงเรียน 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

นักเรียนช้ันอนุบาลร่วมกิจกรรมโครงการคุณธรรมนำใจ 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

นักเรียนช้ันอนุบาลร่วมโครงการหนูน้อยพอเพียง 

น าขวดน ้าท่ีเหลือใชเ้ป็นกระถางปลูกผกัไวรั้บประทาน 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

นักเรียนช้ันอนุบาลเข้าร่วมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทีส่ำคญัในชุมชน 
เรียนรู้นอกสถานท่ี สถานีตำรวจ สำนักงานเทศบาล วัดเทวสังฆารามฯ 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

นักเรียนช้ันนุบาลไดฝ้ึกทักษะการเรียนเรยีนรู ้
ตามโครงการมุมหรรษา 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โครงการสายใยรักจากแมสู่่ลูก 
นกัเรียนและผูป้กครองร่วมท ากิจกรรมถุงหอม ดอกไมห้อม 

 



 
 

 

 
 

 

 

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

กิจกรรมเฉลมิพระเกยีรติ  
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓ 

 
 



 
 

 

 

 
 

 

 

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

กิจกรรมทัศนศึกษา 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

 
 



 

 

 
 

 

โครงการหรรษาคณุธรรม 
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาไดเข้าร่วมกิจรรมพัฒนาคณุธรรม 

 
 


