
๑ 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self  Assessment Report : SAR) 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนบ้านทบักี ่

อ าเภอด่านซ้าย  จงัหวัดเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเลย เขต ๓ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 



๒ 
 

ค าน า 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกนัคุณภาพภายนอก  ระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
๑๓๕ ตอนท่ี ๑๑ ก หน้า ๓ เมื่อวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ “การประกนัคุณภาพการศึกษาหมายความว่า การ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา” โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และให้หน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าท่ี
ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ แนะน าสถานศึกษาเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนา    
อย่างต่อเนื่อง นั้น 
 บัดนี้โรงเรียน บ้านทับกี่สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓   ได้ด าเนินการรายงาน
ผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๒               ของโรงเรียน 
เพื่อใช้เป็นเอกสารท่ีเสนอรายงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัด ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านทับกีแ่ละผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีด าเนินการจน
ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดของรายงานประจ าปี ยังบกพร่องคณะผู้ด าเนินการจะน าไปเพื่อปรับปรุง
แก้ไขต่อไป 
 
 
 

  คณะผู้จัดท าโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

สารบัญ 
 
 
 

เร่ือง หน้า 
ค าน า  
สารบัญ  
ส่วนท่ี ๑ บริบทและข้อมูลพื้นฐานท่ัวไป  
ส่วนท่ี ๒ การบริหารจัดการและผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส่วนท่ี ๓ บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
ภาคผนวก  
 ค าส่ัง  
 บันทึกข้อความ  
 คณะผู้ท างาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๔ 
 

ส่วนที่  ๑  
บริบทและข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

 
๑. บริบทโรงเรียน 

๑.๑ ข้อมูลโรงเรียน 
 ช่ือโรงเรียนบ้านทับกี่ ต้ังอยู่หมู่ท่ี .....๓.......บ้านผักเน่า และบ้านทับกี่ 

ต าบลอิปุ่ม       อ าเภอด่านซ้าย    จังหวัดเลย   รหัสไปรษณีย์๔๒๑๐๐ 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐๘๖-๒๐๕๒๓๑๕   โทรสาร......................... อีเมล์ ................................................. 
เขตบริการของโรงเรียนบ้านผักเน่า   บ้านทับกี่   บ้านตาดเส้ียว   บ้านนา  บ้านวังบอน  บ้านถ้ าพระ  บ้านแก่วตาว  
บ้านป่าสะแข  บ้านหินแลบ  บ้านป่าม่วง  บ้านห้วยลาด 
เป็นโรงเรียนในโครงการ    ประชารัฐ วิถีพุทธ โรงเรียนคุณภาพต าบล โรงเรียนเรียนรวม โรงเรียนประชารัฐ         
ช่ือผู้บริหารนาย ศฤงคาร  หล้ากันหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
                 ๑) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อืน่ ๆ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๑ ๑๒ ๑ ๑ 
๓ 

  
                 ๒) วุฒิการศึกษาของบุคลากร     

บุคลากร ต าแหน่ง สาขาวิชาเอก ภาระงานสอน/กลุ่มสาระ/
ชั้น 

ปริญญาโท    
๑.นายศฤงคาร   หล้ากันหา ผู้อ านวยการ บริหารการศึกษา  
๒.นายพิเชษฐ์     วิบูลย์ค า คร ู บริหารการศึกษา การงานอาชีพ ช้ัน ป..๕-ม.๓ 

แนะแนว ม.๓ 
ชุมนุม ลดเวลาเรียนฯ 
ลูกเสือ  ชุมนุม 

๓.นางณภัทร    สุเทียนทอง ครู  บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ป.๑ 
ภาษาไทย ป.๑ 
วิทยาศาสตร์ ป.๑ 
สังคมศึกษา ป.๑ 
การงานอาชีพ ป.๑ 
ประวัติศาสตร์ ป.๑ 
ชุมนุม   ลดเวลาเรียน 
ลูกเสือ    คุณธรรม 

๔.นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า คร ู บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ป.๕ 
ภาษาไทย ป.๕ 
วิทยาศาสตร์ ป.๕ 
สังคมศึกษา ป.๕ 
ประวัติศาสตร์ ป.๕ 

๕.นางอัญชลี   แก้วย้อย คร ู หลักสูตรและการสอน เสริมประสบการณ์  
ระดับช้ันอนุบาล ๒ 

 
 
 
 
 



๖ 
 

๒) วุฒิการศึกษาของบุคลากร(ต่อ) 
 

๖.นางสาวณัฐฐาภรณ์  คุณแจ่ม ครู บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ป.๓ 
ภาษาไทย ป.๓ 
สังคมศึกษา ป.๓ 
วิทยาศาสตร์ ป.๓ 
ประวัติศาสตร์ ป.๓ 

๗.นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ ครู บริหารการศึกษา     วิทยาศาสตร์ม.๑-ม.๓ 
โครงงานวิทยาศาสตร์ม.๑-ม.๓ 

๘.นางสาวภัทรนิชา   แก้วเสน พนักงานราชการ บริหารการศึกษา สังคมศึกษา ป.๖-ม.๓ 
ประวัติศาตร์ ป.๖-ม.๓ 

ปริญญาตร ี    
๑.นายสักรินทร์   แปงใจ ครู ศิลปศึกษา คณิตศาสตร์ ป.๔ 

ภาษาไทย ป.๔ 
สังคมศึกษา ป.๔ 
วิทยาศาสตร์ ป.๔ 
ทัศนศิลป์ ป.๔ 

๒.นายอภิเชษฐ์  ปานภูมิ ตรู ดนตรีศึกษา ดนตรี ป.๑- ม.๑ 
สุขศึกษา ป.๑ , ป.๓ 
แนะแนว ป.๔ 
ซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ ป.๖ 
ซ่อมเสริมภาษาไทย ป.๖ 
ลดเวลาเรียนฯ 
ลูกเสือ  ชุมนุม 

๓.นางสาวแพรวพรรณ  พิมเสนา อัตราจ้าง ชีวะวิทยา คณิตศาสตร์ ป.๒ 
ภาษาไทย ป.๒ 
วิทยาศาสตร์ ป.๒ 
สังคมศึกษา ป.๒ 
ประวิติศาสตร์ ป.๒ 
การงานอาชีพ ป.๒ 
ทัศนศิลป์ ป.๒ 
ลดเวลาเรียน ลูกเสือ ชุมชน 
 
 



๗ 
 

๔.นางสาวพิชญ์มนฑ์  สีหะวงศ์ ครู ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๖-ม.๓ 
การใช้ห้องสมุด ม.๑ 
แนะแนว ม.๓ 
ชุมนุม   ลดเวลาเรียนฯ  
ลูกเสือ  คุณธรรม 

๕.นางสาวรัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ ครู คอมพิวเตอร์ ประวิติศาสตร์ ป.๔ 
คอมพิวเตอร์ป.๑ -ม.๓ 
ซ่อมเสริม(คณิตศาสตร์) 
(ภาษาไทย ) ป.๔ 
แนะแนว ม.๑ 
ชุมนุม   ลดเวลาเรียนฯ  
ลูกเสือ  คุณธรรม 
 

๖.นายมนัญชัย  กันเจิม ครู คณิตศาสตร์      ภาษาอังกฤษ ป.๑-ป.๓ 
    ชุมนุม   ลดเวลาเรียนฯ  
     ลูกเสือ  คุณธรรม 
 

๗.นายนิธวัฒน์  ค าทะเนตร ครู คณิตศาสตร์     คณิตศาสตร์ ป.๖-ม.๓ 
    คณิตเพิ่มเติม ม.๑-ม.๓ 
    ชุมนุม   ลดเวลาเรียนฯ  
     ลูกเสือ  คุณธรรม 

๘.นางสาวฑิตฐิตา  บุญประสพ ลูกจ้าง บัญช ี ธุรการโรงเรียน 
๙.นางสาววิไล  ศิริ ครูพี่เล้ียงเด็ก

พิการ 
รัฐศาสตร์ เสริมประสบการณ์ 

ระดับช้ันอนุบาล ๑ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี    
๑.นายพิเศษ   พายัพ นักการ  นักการภารโรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

   ๓) ข้อมูลนักเรียน 
                  จ านวนนักเรียนปีการศึกษา   ๒๕๖๒ 
 

ระดับชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียน 

รวม 
จ านวนบกพร่องทางการเรียนรู้ 

(LD) 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง  ชาย หญิง รวม  
อบ.๑ ๐ ๐ ๐     
อบ.๒ ๕ ๘ ๑๓     
อบ.๓ ๔ ๑๓ ๑๗     
รวมระดับปฐมวัย ๙ ๒ ๓๐     
ป.๑ ๕ ๙ ๑๔     
ป.๒ ๖ ๑๑ ๑๗     
ป.๓ ๘ ๘ ๑๖  ๒   
ป.๔ ๘ ๒ ๑๐     
ป.๕ ๓ ๓ ๖     
ป.๖ ๑๐ ๘ ๑๘     
รวมระดับประถมฯ ๔๐ ๔๑ ๘๑     
ม.๑ ๒๒ ๒๓ ๔๕  ๒   
ม.๒ ๗ ๑๐ ๑๗     
ม.๓ ๙ ๑๙ ๒๘  ๑   
รวมระดับมัธยมฯ ๓๘ ๕๒ ๙๐     
รวมทั้งสิ้น ๑๒๘ ๑๑๔ ๒๐๑     
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

     ๔) ข้อมูลสุขภาวะทางร่างกาย  (เทียบกับเกณฑ์สาธารณสุข) 
 

 
ช้ัน 

น้ าหนัก ส่วนสูง 
ภาวะทุพโภชนาการ 

เกินเกณฑ์   พอดีเกณฑ์ ต่ าเกณฑ์ เกินเกณฑ์   พอดีเกณฑ์ ต่ าเกณฑ์ 
ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ รวม 

อบ.๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
อบ.๒ ๑ ๐ ๔ ๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕ ๗ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ 
อบ.๓ ๐ ๐ ๔ ๑๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔ ๑๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ 
ป.๑ ๐ ๑ ๕ ๘ ๐ ๑ ๐ ๐ ๕ ๘ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ 
ป.๒ ๐ ๑ ๖ ๑๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๖ ๑๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ 
ป.๓ ๐ ๐ ๘ ๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๘ ๘ ๐  ๐ ๐ ๐ ๐ 
ป.๔ ๑ ๐ ๗ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๘ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ป.๕ ๐ ๐ ๒ ๓ ๐ ๑ ๐ ๐ ๓ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ป.๖ ๑ ๐ ๙ ๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐ ๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ม.๑ ๒ ๐ ๑๗ ๒๑ ๔ ๑ ๐ ๐ ๒๒ ๒๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ม.๒ ๐ ๑ ๗ ๙ ๐ ๐ ๐ ๑ ๗ ๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ม.๓ ๐ ๑ ๗ ๑๗ ๒ ๑ ๐ ๐ ๙ ๑๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
 
 
   ๑.๓ การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
         ผลการประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย 
 
จ านวน นร. พัฒนาทางร่างกาย พัฒนาการทางอารมณ์ พัฒนาการทางสังคม พัฒนาการทางสติปัญญา 
 ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
             
อบ.๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
อบ.๒ ๐ ๑ ๑๒ ๐ ๐ ๑๓ ๐ ๑ ๑๒ ๐ ๓ ๑๐ 
อบ.๓ ๐ ๐ ๑๖ ๐ ๐ ๑๖ ๐ ๑ ๑๕ ๐ ๓ ๑๓ 
รวม ๐ ๑ ๒๘ ๐ ๐ ๒๙ ๐ ๒ ๑๗ ๐ ๖ ๒๓ 

 
๑=ปรับปรุง  ๒. พอใช้        ๓. ดี 

 
 
 



๑๐ 
 

   ๑.๔  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
๑) ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
โรงเรียนบ้านทับกี่  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ช้ัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ไทย คณิต วิทย ์ สังคมฯ สุขฯ ศิลปะ การงานฯ ต่างประเทศ เฉล่ีย 
ป.๑ ๒.๘๗ ๒.๙๗ ๒.๔๗ ๒.๔๗ ๔.๐๐ ๓.๕๓ ๓.๗๗ ๒.๙๐ ๓.๑๒ 
ป.๒ ๒.๙๔ ๒.๙๑ ๓.๑๘ ๒.๘๘ ๓.๕๐ ๓.๕๘ ๓.๒๔ ๓.๑๕ ๓.๑๗ 
ป.๓ ๒.๙๕ ๒.๖๕ ๒.๕๐ ๓.๖๐ ๓.๗๐ ๒.๖๕ ๓.๑๕ ๒.๑๕ ๒.๙๑ 
ป.๔ ๓.๑๔ ๒.๖๔ ๓.๐๐ ๒.๙๓ ๓.๗๑ ๓.๗๙ ๓.๗๑ ๑.๘๖ ๓.๐๙ 
ป.๕ ๓.๑๒ ๒.๕๓ ๒.๐๖ ๒.๙๗ ๓.๖๘ ๒.๘๒ ๒.๑๘ ๑.๗๑ ๒.๖๓ 
ป.๖ ๒.๕๐ ๒.๓๑ ๒.๒๑ ๒.๕๒ ๓.๖๙ ๒.๙๘ ๒.๖๐ ๑.๕๘ ๒.๕๔ 
ม.๑ ๓.๐๐ ๓.๑๘ ๑.๘๕ ๒.๓๘ ๓.๒๒ ๓.๒๖ ๒.๗๔ ๒.๓๕ ๒.๗๔ 

ม.๒ ๒.๘๖ ๒.๕๔ ๒.๗๒ ๓.๑๔ ๓.๘๑ ๓.๒๑ ๒.๖๙ ๒.๒๙ ๒.๙๐ 

ม.๓ ๒.๕๐ ๒.๗๓ ๒.๔๒ ๒.๘๘ ๓.๔๐ ๒.๘๗ ๓.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๗๒ 

 
๒)  ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
โรงเรียนบ้านทับกี่  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ช้ัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ไทย คณิต วิทย ์ สังคมฯ สุขฯ ศิลปะ การงานฯ ต่างประเทศ เฉล่ีย 
ป.๑ ๓.๓๙ ๓.๐๗ ๒.๘๖ ๒.๖๔ ๓.๘๙ ๓.๑๘ ๓.๕๐ ๑.๗๙ ๓.๐๔ 
ป.๒ ๓.๑๘ ๓.๑๒ ๓.๓๕ ๓.๑๒ ๔.๐๐ ๓.๔๔ ๓.๒๖ ๑.๙๑ ๓.๑๗ 
ป.๓ ๓.๐๐ ๒.๖๙ ๒.๙๗ ๓.๔๗ ๓.๘๘ ๓.๐๐ ๒.๔๗ ๓.๑๙ ๓.๐๘ 
ป.๔ ๒.๖๐ ๒.๖๐ ๒.๕๐ ๒.๗๐ ๓.๘๐ ๒.๗๐ ๒.๙๐ ๒.๑๐ ๒.๗๓ 
ป.๕ ๓.๐๘ ๒.๕๐ ๑.๙๒ ๓.๑๗ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๒.๖๗ ๓.๐๘ ๓.๐๕ 
ป.๖ ๓.๑๗ ๒.๘๖ ๒.๕๐ ๒.๖๔ ๓.๓๑ ๓.๓๙ ๒.๓๖ ๒.๙๒ ๒.๘๙ 
ม.๑ ๒.๖๘ ๒.๒๔ ๑.๖๙ ๒.๐๘ ๒.๐๓ ๒.๑๐ ๑.๙๗ ๒.๐๙ ๒.๑๑ 
ม.๒ ๓.๐๙ ๒.๘๐ ๒.๐๖ ๒.๙๑ ๒.๔๑ ๒.๙๑ ๒.๒๒ ๒.๖๙ ๒.๖๓ 
ม.๓ ๓.๒๙ ๒.๖๖ ๒.๒๖ ๒.๔๘ ๒.๑๖ ๒.๖๔ ๒.๖๖ ๒.๒๙ ๒.๕๕ 

 
 
 
 



๑๑ 
 

๓) การเปรียบเทียบความก้าวหน้าผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                    
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทับกี่.ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กับปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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            ๔)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรยีนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ 
ขึ้นไป  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 
 

ช้ัน 

ไทย คณิต วิทย ์ สังคมฯ สุขฯ ศิลปะ การงานฯ ต่างฯ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว
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ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 
ป.๑ ๑๒ ๓๕ ๘ ๕๗ ๘ ๕๗ ๕ ๓๕ ๑๓ ๙๒ ๑๔ ๑๐

๐ 
๑๑ ๗๘ ๑ ๗ 

ป.๒ ๑๓ ๗๖ ๑๑ ๖๔ ๑๑ ๖๔ ๑๒ ๗๐ ๑๗ ๑๐
๐ 

๑๔ ๘๒ ๑๒ ๗๐ ๓ ๑๘ 

ป.๓ ๑๐ ๖๒ ๗ ๔๓ ๑๐ ๖๒ ๑๔ ๘๗ ๑๖ ๑๐
๐ 

๑๐ ๖๒ ๗ ๔๓ ๑๓ ๘๑ 

ป.๔ ๔ ๔๐ ๔ ๔๐ ๔ ๔๐ ๖ ๖๐ ๑๐ ๑๐
๐ 

๔ ๔๐ ๖ ๖๐ ๓ ๓๐ 

ป.๕ ๕ ๘๓ ๒ ๓๓ ๑ ๑๖ ๕ ๘๓ ๖ ๑๐
๐ 

๖ ๑๐
๐ 

๒ ๓๓ ๕ ๘๓ 

ป.๖ ๑๒ ๖๖ ๙ ๕๐ ๗ ๓๘ ๑๐ ๕๕ ๑๕ ๘๓ ๑๒ ๖๖ ๖ ๓๓ ๑๐ ๕๙ 

เฉล่ีย ๕๖ ๖๙ ๔๑ ๕๑ ๑๒ ๑๕ ๕๒ ๖๕ ๕๒ ๖๕ ๗๐ ๘๔ ๔๔ ๕๔ ๓๕ ๔๓ 

ม.๑ ๒๕ ๕๕ ๑๙ ๔๒ ๕ ๑๑ ๑๔ ๓๑ ๑๗ ๓๗ ๑๕ ๓๓ ๑๓ ๒๘ ๑๔ ๓๑ 

ม.๒ ๑๑ ๖๘ ๑๒ ๗๕ ๓ ๑๘ ๙ ๕๖ ๔ ๒๕ ๙ ๕๖ ๔ ๒๕ ๗ ๔๑ 



๑๒ 
 

ม.๓ ๒๒ ๗๘ ๑๘ ๖๔ ๖ ๒๑ ๑๓ ๔๖ ๓ ๑๑ ๑๔ ๕๐ ๑๒ ๔๓ ๑๔ ๕๐ 

เฉล่ีย. ๕๘ ๖๔ ๔๙ ๕๔ ๑๔ ๑๕ ๓๖ ๔๐ ๒๔ ๒๖ ๓๘ ๔๒ ๒๙ ๓๒ ๓๕ ๓๘ 

เฉล่ีย
รวม 

๑๑๔ ๖๗ ๙๐ ๕๓ ๒๖ ๑๕ ๘๘ ๕๒ ๗๖ ๔๔ ๑๐๘ ๖๓ ๗๓ ๔๓ ๗๐ ๔๑ 

 
๕)  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  (Reading Test :TT)  ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ประจ าปีการศึกษา   ๒๕๖๒ 
 
ด้าน โรงเรียน เขตพื้นท่ี จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด ประเทศ 

การอ่านออกเสียง ๗๘.๕๗ ๖๕.๑๐ ๖๒.๓๑ ๖๙.๗๓ ๖๗.๔๙ ๖๘.๕๐ 
การอ่านรู้เรื่อง ๘๔.๗๑ ๗๑.๓๖ ๖๘.๓๕ ๗๔.๐๓ ๗๒.๕๑ ๗๒.๘๑ 
รวม ๒ ด้าน ๘๑.๖๔ ๖๘.๒๓ ๖๕.๓๓ ๗๑.๘๙ ๗๐.๐๐ ๗๐.๖๖ 

๖)  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)    
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ประจ าปีการศึกษา   ๒๕๖๑   
 

ระดับ ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล รวม ๓ ด้าน 
ระดับโรงเรียน ๔๗.๗๑ ๔๓.๔๒ ๔๐.๕๗ ๔๓.๙๐ 
ระดับเขต ๕๒.๒๗ ๔๙.๓๗ ๔๕.๐๓ ๔๘.๔๙ 
ระดับชาติ ๕๓.๑๘ ๔๗.๑๙ ๔๘.๐๗ ๔๙.๔๘ 

 
๗)  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)    

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ประจ าปีการศึกษา   ๒๕๖๒ 
 

ระดับ ด้านภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์ รวม ๒ ด้าน 
ระดับโรงเรียน    
ระดับเขต    
ระดับชาติ    
 
            
 
 
 
 



๑๓ 
 

๘) ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ประจ าปีการศึกษา
๒๕๖๑ 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๕๑.๗๒ ๒๖.๘๒ ๓๖.๖๘ ๒๖.๔๘ 
คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ. ๕๔.๖๑ ๓๕.๖๕ ๓๘.๘๓ ๓๕.๔๗ 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ๕๕.๙๐ ๓๗.๕๐ ๓๙.๙๓ ๓๙.๒๔ 
 
         

 ๙) ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ประจ าปีการศึกษา   
๒๕๖๒ 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๔๑.๓๘ ๒๔.๐๖ ๒๖.๗๘ ๒๓.๔๔ 
คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ. ๔๗.๙๕ ๓๑.๖๐ ๓๔.๓๐ ๓๐.๘๖ 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ๔๙.๐๗ ๓๒.๙๐ ๓๕.๕๕ ๓๔.๔๒ 
 
 
          ๑๐) เปรียบเทียบค่าเฉล่ียร้อยละ  ผลสัมฤทธิ์นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖  การทดสอบทางการศึกษา 

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O– NET) โรงเรียนบ้านทับกี่ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒  
จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ผลต่าง 
ภาษาไทย ๕๑.๗๒ ๔๑.๓๘ -๑๐.๓๔ 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ๒๖.๔๘ ๒๓.๔๔ -๓.๐๔ 
คณิตศาสตร์ ๒๖.๘๒ ๒๔.๐๖ -๒.๗๖ 
วิทยาศาสตร์ ๓๖.๖๘ ๒๖.๗๘ -๙.๙๐ 

รวมเฉลี่ย ๓๕.๔๒ ๒๘.๙๒ -  ๖.๕๐ 
 
 
 



๑๔ 
 

           ๑๑)  ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ประจ าปีการศึกษา
๒๕๖๑ 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๔๗.๒๓ ๒๔.๓๖ ๓๑.๖๔ ๒๘.๗๓ 
คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ. ๕๕.๐๔ ๓๐.๒๘ ๓๖.๔๓ ๒๙.๑๐ 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ๕๔.๔๒ ๓๐.๐๔ ๓๖.๑๐ ๒๙.๔๕ 
          
   ๑๒) ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ประจ าปีการศึกษา   ๒๕๖๒ 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๕๖.๕๔ ๒๑.๗๑ ๓๐.๑๓ ๒๕.๖๔ 
คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ. ๕๕.๙๑ ๒๖.๙๘ ๓๐.๒๒ ๓๒.๙๘ 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ๕๕.๑๔ ๒๖.๗๓ ๓๐.๐๗ ๓๓.๒๕ 
 

          ๑๓) เปรียบเทียบค่าเฉล่ียร้อยละ  ผลสัมฤทธิ์นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  การทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O– NET) โรงเรียนบ้านทับกี่ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ผลต่าง 
ภาษาไทย ๔๗.๒๓ ๕๖.๕๔ +  ๙.๓๑ 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ๒๘.๗๓ ๒๕.๖๔ -  ๓.๐๙ 
คณิตศาสตร์ ๒๔.๓๖ ๒๑.๗๑ -  ๒.๖๕ 
วิทยาศาสตร์ ๓๑.๖๔ ๓๐.๑๓ -  ๑.๕๑ 

รวมเฉลี่ย ๓๒.๙๙ ๓๓.๕๐ - ๐.๕๑ 
 
 
 



๑๕ 
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๑๔) ผลการประเมินทักษะการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 
 

ช้ัน 

ทักษะการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ดี ดีม
าก
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ับป

รุง
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ใช้

 

ดี ดีม
าก

 

ปร
ับป

รุง
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ใช้

 
ดี ดีม
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ปร
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รุง
 

พอ
ใช้

 

ดี ดีม
าก

 

ป.๑  ๒ ๓ ๙  ๒ ๓ ๙   ๓ ๑๑  ๒ ๕ ๗ 
ป.๒   ๔ ๑๓   ๖ ๑๑   ๓ ๑๔   ๖ ๑๑ 
ป.๓  ๒ ๔ ๑๐  ๑ ๗ ๘      ๒ ๗ ๗ 
ป.๔  ๒ ๒ ๖  ๒ ๔ ๔  ๑ ๔ ๕  ๒ ๓ ๕ 
ป.๕   ๒ ๔   ๒ ๔   ๑ ๕   ๓ ๓ 
ป.๖  ๒ ๖ ๑๐  ๒ ๕ ๑๑   ๔ ๑๐   ๗ ๑๑ 
  รวม  
ป. 

  
  ๘ 

 
๒๑ 

 
๕๒ 

  
  ๗ 

 
 
๒๗ 

 
  
๔๗ 

  
๑ ๑๕ ๔๕   ๖ ๓๑ ๔๔ 

ม.๑  ๔ ๑๘ ๒๕  ๓ ๑๙ ๒๓  ๓ ๑๗ ๒๕  ๔ ๒๕ ๑๖ 
ม.๒   ๗ ๑๐   ๗ ๑๐   ๔ ๑๓  ๒ ๗ ๘ 
ม.๓  ๒ ๘ ๑๘  ๒ ๑๐ ๑๖   ๑๐ ๑๘  ๒ ๑๐ ๑๖ 
รวมม.  ๖ ๓๓ ๕๓  ๕ ๓๖ ๔๙  ๓ ๓๑ ๕๖  ๘ ๔๒ ๔๐ 
รวม
ท้ังส้ิน 

 ๑๔ ๕๔ ๗๘  ๑๒ ๖๓ ๙๖  ๔ ๔๖ ๑๐
๑ 

 ๑๔ ๗๓ ๗๔ 

 
 
 



๑๖ 
 

    ๑๕) ผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒            
ช้ัน ผลการประเมิน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ป.๑   ๓ ๑๑ 
ป.๒   ๗ ๑๐ 
ป.๓   ๖ ๑๒ 
ป.๔   ๒ ๘ 
ป.๕   ๔ ๒ 
ป.๖   ๕ ๑๓ 
รวมป.   ๒๗ ๕๖ 
ม.๑   ๑๐ ๓๕ 
ม.๒   ๔ ๑๓ 
ม.๓   ๖ ๒๒ 
รวมม.   ๒๐ ๗๐ 
รวมทั้งส้ิน   ๔๗ ๑๒๖ 
          

  ๑๖) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  

 
 

ช้ัน 

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ดี ดีม
าก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ดี ดีม
าก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ดี ดีม
าก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ดี ดีม
าก

 
ป.๑   ๔ ๑๐   ๒ ๑๒   ๔ ๑๐   ๔ ๑๐ 
ป.๒   ๔ ๑๓   ๒ ๑๕   ๓ ๑๔   ๒ ๑๕ 
ป.๓   ๒ ๑๔   ๓ ๑๓   ๔ ๑๒   ๒ ๑๔ 
ป.๔   ๒ ๘   ๑ ๙   ๓ ๗   ๓ ๗ 
ป.๕    ๖   ๑ ๕    ๖   ๒ ๔ 
ป.๖    ๑๘   ๒ ๑๖   ๕ ๑๓   ๘ ๑๐ 
รวมป.   ๑๒ ๖๙   ๑๑ ๗๐   ๑๙ ๖๒   ๒๑ ๖๐ 
ม.๑   ๕ ๔๐   ๕ ๔๐   ๑๐ ๓๕   ๑๐ ๓๕ 
ม.๒   ๒ ๑๕   ๗ ๑๐   ๒ ๑๕   ๕ ๑๒ 
ม.๓   ๘ ๒๐   ๔ ๒๔   ๔ ๒๔   ๘ ๒๐ 
รวมม.   ๑๕ ๗๕   ๑๖ ๗๔   ๑๖ ๗๔   ๒๓ ๖๗ 
รวม
ท้ังส้ิน 

  ๒๗ ๑๔
๔ 

  ๒๗ ๑๔
๔ 

  ๓๕ ๑๓
๖ 

  ๔๔ ๑๒
๗ 



๑๗ 
 

 
 

ช้ัน 

อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ดี ดีม
าก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ดี ดีม
าก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ดี ดีม
าก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ดี ดีม
าก

 

ป.๑    ๑๔   ๒ ๑๒    ๑๔   ๘ ๗ 
ป.๒    ๑๗   ๓ ๑๔    ๑๗   ๗ ๑๐ 
ป.๓    ๑๖   ๖ ๑๐    ๑๖   ๓ ๑๓ 
ป.๔   ๑ ๙   ๒ ๘    ๑๐   ๔ ๖ 
ป.๕    ๖   ๒ ๔    ๖   ๒ ๔ 
ป.๖    ๑๘   ๕ ๑๓    ๑๘   ๓ ๑๕ 
รวมป.   ๑ ๘๐   ๒๐ ๖๑    ๘๑   ๒๗ ๕๕ 
ม.๑    ๔๕   ๑๐ ๓๕    ๔๕   ๑๐ ๓๕ 
ม.๒    ๑๗   ๓ ๑๔    ๑๗   ๓ ๑๔ 
ม.๓    ๒๘   ๘ ๒๐    ๒๘   ๔ ๒๔ 
รวมม.    ๙๐   ๒๑ ๖๙    ๙๐   ๑๗ ๗๓ 
รวม
ท้ังส้ิน 

  ๑ ๑๗
๐ 

  ๔๑ ๑๓
๐ 

   ๑๗
๑ 

  ๔๔ ๑๒
๘ 

๑๗) ผลการประเมินค่านิยมหลัก ๑๒ ประการปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 

ช้ัน 

ข้อ๑ ข้อ๒ ข้อ๓ ข้อ๔ 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ดี ดีม
าก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ดี ดีม
าก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ดี ดีม
าก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ดี ดีม
าก

 
ป.๑    ๑๔   ๒ ๑๒    ๑๔   ๒ ๑๒ 
ป.๒    ๑๗   ๓ ๑๔    ๑๗   ๓ ๑๔ 
ป.๓    ๑๖   ๒ ๑๔    ๑๖   ๒ ๑๔ 
ป.๔    ๑๐   ๒ ๘    ๑๐   ๒ ๘ 
ป.๕    ๖   ๑ ๕    ๖   ๒ ๔ 
ป.๖    ๑๘   ๓ ๑๕    ๑๘   ๓ ๑๕ 
รวมป.    ๘๑   ๑๓ ๖๘    ๘๑   ๑๔ ๖๗ 
ม.๑    ๔๕   ๕ ๔๐   ๓ ๔๒   ๘ ๓๗ 
ม.๒    ๑๗   ๓ ๑๔   ๒ ๑๕   ๑ ๑๖ 
ม.๓    ๒๘   ๔ ๒๔    ๒๘   ๖ ๒๒ 
รวมม.    ๙๐   ๑๒ ๗๘   ๕ ๘๕   ๑๕ ๗๕ 
รวม
ท้ังส้ิน 

   ๑๗๑   ๒๕ ๑๔๖   ๕ ๑๖๖   ๒๙ ๑๔๒ 



๑๘ 
 

 
 

ช้ัน 

ข้อ๕ ข้อ๖ ข้อ๗ ข้อ ๘ 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ดี ดีม
าก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ดี ดีม
าก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ดี ดีม
าก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ดี ดีม
าก

 

ป.๑    ๑๔    ๑๔   ๒ ๑๒   ๒ ๑๒ 
ป.๒    ๑๗    ๑๗   ๓ ๑๔   ๓ ๑๔ 
ป.๓    ๑๖    ๑๖   ๒ ๑๔   ๒ ๑๔ 
ป.๔    ๑๐    ๑๐   ๒ ๘   ๒ ๘ 
ป.๕    ๖    ๖   ๑ ๕   ๑ ๕ 
ป.๖    ๑๘    ๑๘   ๓ ๑๕   ๓ ๑๕ 
รวมป.    ๘๑    ๘๑   ๑๓ ๖๘   ๑๓ ๖๘ 
ม.๑    ๔๕    ๔๕   ๑๐ ๒๐   ๑๐ ๓๕ 
ม.๒    ๑๗    ๑๗   ๖ ๑๒   ๒ ๑๖ 
ม.๓    ๒๘    ๒๘   ๘ ๒๐   ๔ ๒๔ 
รวมม.    ๙๐    ๙๐   ๒๔ ๕๒   ๑๖ ๗๕ 
รวม
ท้ังส้ิน 

   ๑๗
๑ 

   ๑๗
๑ 

  ๓๗ ๑๒
๐ 

  ๒๙ ๑๔๓ 

 
 

ช้ัน 

ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ดี ดีม
าก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ดี ดีม
าก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ดี ดีม
าก

 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช้

 

ดี ดีม
าก

 
ป.๑    ๑๔   ๑ ๑๓    ๑๔   ๒ ๑๒ 
ป.๒    ๑๗   ๓ ๑๔    ๑๗   ๓ ๑๔ 
ป.๓    ๑๖   ๒ ๑๔    ๑๖   ๒ ๑๔ 
ป.๔    ๑๐   ๒ ๘    ๑๐   ๒ ๘ 
ป.๕    ๖    ๖    ๖    ๖ 
ป.๖    ๑๘   ๓ ๑๕    ๑๘   ๓ ๑๕ 
รวมป.    ๘๑   ๑๑ ๗๐    ๘๑   ๑๒ ๖๙ 
ม.๑   ๑๐ ๓๕   ๙ ๓๖    ๔๕   ๑๐ ๓๕ 
ม.๒   ๕ ๑๒   ๕ ๑๒    ๑๗   ๔ ๑๓ 
ม.๓   ๘ ๒๐   ๗ ๒๑    ๒๘   ๖ ๒๒ 
รวมม.   ๒๓ ๖๗   ๒๑ ๖๙    ๙๐   ๒๐ ๗๐ 
รวม
ท้ังส้ิน 

  ๒๓ ๑๔
๘ 

  ๓๒ ๑๓
๙ 

   ๑๗
๑ 

  ๓๒ ๑๓๙ 

 



๑๙ 
 

       ๑.๕ ผลการประเมินภายนอกรอบสาม 
               ๑)  ผลการประเมินภายนอกรอบสามระดับปฐมวัย  (ประเมินเม่ือปีพุทธศักราช   ๒๕๕๖) 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง 
ปรับปรุง 

พอใ
ช้ 

ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี      
มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์      
มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น      
มาตรฐานที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      
มาตรฐานที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
     

มาตรฐานที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา  
สถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

     

มาตรฐานที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา                        

     

มาตรฐานที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู้ความเป็นเลิศ             
ท่ีสอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษา 

     

 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
จุดเด่น 

1. เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ สามารถเคล่ือนไหว ทรงตัว กระโดด รับโยนลูก
บอลได้อย่างคล่องแคล่ว 

2. เด็กสามารถแสดงออกทางอารมณ์ จิตใจ ได้อย่างเหมาะสม มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและช่ืนชมผลงานของ
เพื่อน 

3. เด็กรู้จักประหยัด รู้จักเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ และเลือกใช้ของใช้ท่ีมีอยู่อย่างประหยัดคุ้มค่า 
4. สถานศึกษามีการพัฒนาจุดเน้น จุดเด่น ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา 



๒๐ 
 

 จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกสถานท่ีให้มากขึ้น และแนะน าการเล่นท่ีมีความปลอดภัย 
ข้อเสนอแนะ 
 เน้นเรื่องระเบียบวินัย  ให้นักเรียนเข้าแถวในกิจกรรมร่วมกิจกรรมและเนน้ให้นักเรียนรักษาความสะอาด     
       ๒)ผลการประเมินภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ประเมินเม่ือปพีุทธศักราช๒๕๕๖) 

มาตรฐานการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน 
เพื่อการประเมนิคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี      

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์      
มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น      

มาตรฐานที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน         

มาตรฐานที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน      
เป็นส าคัญ 

     

มาตรฐานที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

     

มาตรฐานที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา                        

     

มาตรฐานที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสง่เสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู้ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวการ
ปฏิรูปการศึกษา 

     

 
โรงเรียนบ้านทับกี่    มีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉล่ีย.....๘๖.๒๑............ 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
        สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา           ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   
 
 



๒๑ 
 

จุดเด่น 
 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพท่ีดี  มีคุณธรรรม จริยธรรม จริยธรรม  มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีความไฝ่รู้  
ด้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน มีอาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียน  ผู้เรียนมีความเข้าใจในแนวทางปรัญชาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีทักษะในการเกษตร  การเล้ียงไก่  การเล้ียงปลา  เล้ียงกบ  การดูแลเห็ดนางฟ้า   การเล้ียงหมู 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณาณ 
และคิดอย่างเป็นระบบ 
ข้อเสนอแนะ 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ครูควรมีการเตรียมส่ือและใช้ส่ือ แนะนะเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและมี
การประเมินท่ีหลากหลาย 

2. ควรมีการสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนท่ีเรียนไม่ทันเพื่อน หรือหากิจกรรมท่ีเหมาะสมให้นักเรียนท่ีเรียนช้า 
๑.๖ ผลการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านทับก่ี 

    จ านวนครู บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ รอบปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

คร้ัง ประชุม(คน) อบรมสัมมนา(คน) ศึกษาดูงาน(คน) อื่นๆ (คน) 
๑ครั้ง  ๒ ๒  

๒ครั้ง ๑๒ ๒ ๒  

๓ ครั้ง ๔ ๒ ๒  

๔ ครั้ง ๓ ๕ ๑  

๕ ครั้ง ๐ ๐ ๐  

มากว่า๕ครั้ง ๐ ๐ ๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

      ๑.๗ ครู บุคลากรได้รับการยกย่อง ดีเด่น (รับโล่รางวัล เกียรติบัตร อื่นๆจากหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานอื่นๆ) 

ระดับ จ านวน ชื่อรางวัล 
ระดับสถานศึกษา   
ระดับเขตพื้นท่ี  -เหรียญทอง 

 การสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะ   
  การปั้นดินน้ ามัน 
การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.๔-ป.๖ 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.๑-ม.๓ 
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.๑-ป.๓ 
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.๔-ป.๖ 
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.๑-ม.๓ 
การประกวดมารยาทไทย ป.๑-ป.๓ 
การประกวดมารยาทไทย ม.๑-ม.๓ 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๑-ม.๓ 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.๑-ม.๓ 
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.๑-ป.๓ 
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.๔-ป.๖ 

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-ม.๓ 
การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ป.๔-ป.๖ 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.๑-ม.๓ 
การแข่งขันเด่ียวดนตรีพื้นเมือง เด่ียวโหวด ม.๑-ม.๓ 
 

ระดับเขตตรวจราชการ   
ระดับภาค    

ระดับประเทศ  -การจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นเลิศการจัดการเรียนการสอนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Bp) 
-โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย (ประเมินความยั่งยืน ๖๒) 
-เหรียญทองการแข่งขันวงดนตรีพืน้เมือง(โปงลาง) ม.๑-ม.๓ 
-เหรียญทองการแข่งขันการจัดการค่าย ม.๑-ม.๓ 
-การเล่านิทานคุณธรรม ม.๑-ม.๓ 



๒๓ 
 

-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ 
-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 
-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.๑-ม.๓ 
-การแข่งขันเด่ียวดนตรีพื้นเมือง เด่ียวโหวด ม.๑-ม.๓ 
-การแข่งขันเด่ียวดนตรีพื้นเมือง เด่ียวแคน ม.๑-ม.๓ 

 
       ๑.๘ รูปแบบการเรียนรู้/กระบวนการเรียนรู้/นวัตกรรมของครู บุคลากร 
 

รูปแบบการเรียนรู้ (Model) กระบวนการเรียนรู้ ชื่อนวัตกรรม 
การจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศตาม
ปรัชญาเศรษฐพอเพียง 

หลักปรัชญาเศรษฐพอเพียง หลักปรัชญาเศรษฐพอเพียงสู่ห้องเรียน 

การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม การออกแบบนวัตกรรม การสร้างนวัตกรรมแบบสะเต็ม 
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ศึกษาเร่ืองท่ีสนใจ โครงงานในแต่ละชั้นเรียน 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การทักทาย/การสนทนา สนทนาภาษาอังกฤษ 

 
๑.๙ แผนงาน/โครงการที่ด าเนินการ 
            ๑) แผนงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

โครงการ เป้าหมาย
ท่ีต้ังไว้ 

งบประมาณ ผลการด าเนินการ 

 
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๙๕ ๒๓,๘๐๐ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม 
ด้านสติปัญญา ตามมาตรฐาน
การศึกษา 

โครงการพัฒนาการงานวิชาการ ๙๕ ๑๐๒๙๒๕ นักเรียนมีความพึงพอใจในงาน
วิชาการ ผลการแข่งขันวิชาการสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

โครงการพัฒนาการฝึกทักษะงานอาชีพ ๙๐ ๒๐๐๐๐ มีทักษะในงานอาชีพและน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

โครงการสง่เสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่การเรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

๑๐๐ ๒๐๐๐๐ เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในชุมชนของนักเรียน 

โครงการอบรมปฏิบัติธรรม ๙๕ ๒๓,๕๐๐ นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มี
ความสุข 

โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียน
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๙๕ ๑๓๗,๐๐๐ นักเรียนน าองค์ความรู้การปลูกผัก
สวนครัวและน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ 



๒๔ 
 

โครงการศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี ๙๐ ๕๕,๐๐๐ นักเรียนมีโอกาสได้ทัศนศึกษาดู
งานหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานท่ีแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

โครงการพัฒนาห้องสมุด ๓ ดี ๑๐๐ ๕๕,๐๐๐ นักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุด 
และเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน 

โครงการวันส าคัญ ๑๐๐ ๑๕,๐๐๐ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณี
ในวันส าคัญต่างๆ 

 
             ๒) แผนงาน/โครงการพฒันาคุณภาพครู 

โครงการ เป้าหมาย
ท่ีต้ังไว้ 

งบประมาณ ผลการด าเนินการ 

โครงการส่งเสริมพัฒนาครูแบะบุคลากรทาง
การศึกษาในโรงเรียน 

๙๕ ๑๐,๐๐๐ บุคลากรมีความรู้มีเทคนิควิธีการใช้
ส่ือเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้

 
                 ๓) แผนงาน/โครงการพฒันาด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

โครงการ เป้าหมาย
ท่ีต้ังไว้ 

งบประมาณ ผลการด าเนินการ 

โครงการแยกขยะพิทักษ์โลก ๙๕ ๘,๐๐๐ โรงเรียนมีความสะอาดร่มรื่น 
โครงการระบบน้ าประปาและน้ าด่ืม ๙๕ ๒๐,๐๐๐ นักเรียนมีน้ าอุปโภคและบริโภค

อย่างมีคุณภาพและเพียงพอ 
โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคารประกอบและภาพแวดล้อม 

๙๕ ๔๘,๐๐๐ อาคารสถานและบริเวณโรงเรียนมี
ความสวยงามใช้งานได้ตามความ
เหมาะสม 

 
             ๔) แผนงาน/โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา 
 

โครงการ เป้าหมาย
ท่ีต้ังไว้ 

งบประมาณ ผลการด าเนินการ 

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

๙๕  โรงเรียนมีคุณภาพทาง การศึกษา
ได้มาตรฐานและผ่านการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก
หน่วยงานภายนอก 



๒๕ 
 

โครงการปรับปรุงระบบงานการเงิน-บัญชี พัสดุ ๙๕ ๘,๐๐๐ บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้าน
งานการเงินและพัสดุ 

โครงการระดมทุนจัดหาผ้าป่าเพื่อการศึกษา ๙๐  ปรับปรุงอาคารสถานและภูมิทัศน์
ให้มีความสวยงาม 

 
       ๑.๑๐ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
  ๑) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จ านวน
คร้ัง/ปี 

ผลที่เกิดกับนักเรียน 

/ช่ือแหล่งเรียนรู้ 

๑.ห้องสมุด 
๒.สนามกีฬา 
๓.แปลงเกษตร 
๔.บ่อปลา 
๕.ห้องคอมพิวเตอร์ 
๖.บ่อกบ 
๗.เล้าไก่ไข่ 
๘.คอกหมู 
๙.โรงเพาะเห็ด 

๔๐ 
๑๐ 
๑๒ 
๑๐ 
๑๕ 
๒๐ 
๘ 

๑๐ 
๑๖ 

 
 

 

            ๒) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 

จ านวนคร้ัง/ปี ช่ือแหล่งเรียนรู้ 
๑. วัดบ้านทับกี่ 
๒. วัดบ้านผักเน่า 
๓.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทับกี่ 
๕.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวังบอน 
๖.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
๗.วัดโพนชัย 
๘.วัดป่าเนรมิต 
 

๕ 
๕ 
๔ 
๖ 
๔ 
๔ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

 



๒๖ 
 

๑.๑๑ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 น าเสนอในรูปตารางหรือรายละเอียดอื่นๆ 

         ท่ี                     งบประมาณ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑/๒๕๖๒ ๒/๒๕๖๒ รวม  

๑ เงินอุดหนุนรายหัว ๒๕๘,๑๐๐ ๒๕๘,๑๐๐ ๕๑๖,๒๐๐  
๒ ปัจจัยพื้นฐาน ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ ๑๐๕,๐๐๐  
๓ โครงการเรียนฟรี๑๕ปี อย่างมี

คุณภาพ 
๓๐๘,๙๗๒ ๑๐๒,๓๓๕ ๔๑๑,๓๐๗  

๔ โครงการอาหารกลางวัน ๒๑๔,๐๐๐ ๒๑๔,๐๐๐ ๔๒๘,๐๐๐  
๕ เงินประชุมกรรมการ ๙,๒๕๐  ๙,๒๕๐  
๖ เงินอุดหนุนอินเตอร์เน็ต(สพฐ) ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐  
๗ เงินกองทุนหมนุเวียนอาหาร

กลางวัน 
๑๒,๘๐๐๐  ๑๒,๘๐๐๐  

๖ เงินอุดหนุนจาก อบต.อิปุ่ม ๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐  
๗ งบบริจาค ๓๒๗,๒๐๔  ๓๒๗,๒๐๔  
  ๑๓๒,๐๐๒๖ ๗๔๘,๙๓๕ ๒๐๖,๘๙๖๑  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

ส่วนที่  ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

๑.วิสัยทัศน์ของโรงเรยีน 
 คุณธรรมน าความรู้   พัฒนาครูสู่มาตรฐาน  ประสานองค์กรเครือข่าย    

เป้าหมายความเป็นเลิศ   เชิดชู ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.พันธกิจ 
๑. จัดการศึกษาให้กับนักเรียนต้ังแต่ช้ันอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
๒. นักเรียนได้รับการพฒันาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เต็มศักยภาพ 
๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ความต้องการของชุมชน  สังคม  และ

ประเทศชาติ 
๔. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ได้รับการพัฒนาความรู้

ความสามารถเต็มศักยภาพตามาตรฐานวิชาชีพ 
๓.เป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

   ๓.๑ ระดับปฐมวัย   
มาตรฐาน ประเด็น เป้าหมายการพัฒนา 
มฐ.ที่ ๑ คุณภาพของเด็ก   
 ๑.๑มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแล                

ความปลอดภัยของตนเองได้ 

 

ดีเลิศ 

 ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ 
 ๑.๓มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ดีเลิศ 
 ๑.๔มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและ

แสวงหาความรู้ได้ 

 

ดีเลิศ 

มฐ.ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบท               

ของท้องถิ่น 

 

ดีเลิศ 

 ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ดีเลิศ 
 ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
 ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  

ดีเลิศ 
 ๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ

จัดประสบการณ์ 
ดีเลิศ 

 ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 
 
 



๒๘ 
 

มาตรฐาน ประเด็น เป้าหมายการ
พัฒนา 

มฐ.ที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
 ๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล               

เต็มศักยภาพ 
ดีเลิศ 

 ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  

ดีเลิศ 
 ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม           

กับวัย 
ดีเลิศ 

 ๓.๔ ประเมนิพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

 
๓.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 มาตรฐาน ประเด็น เป้าหมายการพัฒนา 
มฐ.ที่๑ คุณภาพของผู้เรียน  
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียนการส่ือสารและการคิดค านวณ ดีเลิศ 
 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

 

ดี 

 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
 ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดีเลิศ 
 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
 ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
  ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
  ๓) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
  ๔) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

มาตรฐาน ประเด็น เป้าหมายการพัฒนา 
มฐ.ที่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ดีเลิศ 

 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
ดีเลิศ 

 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

มฐ.ที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ดีเลิศ 

 ๓.๒ ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา

ผู้เรียน 
ดี 

 ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดี 

 
หมายเหตุ โรงเรียนสามารถเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของโรงเรียนได้ 
หรือปรับให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

    ๔. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
          ๔.๑ ระดับปฐมวัย 

 
 
 
มาตรฐาน 

 
 

ประเด็น 
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มฐ.ที่๑ คุณภาพของเด็ก        
 ๑.๑มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแล                

ความปลอดภัยของตนเองได้ 
    

 
 

 ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออก                   
ทางอารมณ์ได้ 

    
 

 

 ๑.๓มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดี              
ของสังคม 

    
 

 

 ๑.๔มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน    
และแสวงหาความรู้ได้ 

   
 

 
 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ ดีเลิศ 
 

กระบวนการพฒันา 
 โรงเรียนบ้านทับกี่ มีกระบวนการพัฒนาเด็กท่ีหลากหลาย  ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย มี
สุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี  ดูแลและระมัดระวงัความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับ
ประทานอาหารท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวัน
อย่างสม่ าเสมอ มีการช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง เดือนละ ๑  ครั้ง  จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความ
ปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่มีจุดอันตราย มีกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทับกี่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ในการดูแล
ส่งเสริมให้เด็กเล่นกีฬาตามความสนใจ จัดกิจกรรมโครงการ ผัก ๕ สี อาหารดีมีประโยชน์ ส่งเสริมให้เด็กกินผัก  มี
การสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ    การปั้นดินน้ ามัน   
เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาอย่างเหมาะสม  จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โครงการศึกษานอกสถานท่ี  เด็ก
เกิดความสนุกสนาน พบเห็นสถาพแวดล้อมใหม่  
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

จุดเด่น 
  เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย  มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะส่วนสูงตามเกณฑ์  มีทักษะการเคล่ือนไหว
เหมาะสมตามวัย เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส ร่วม
กิจกรรมอย่างสนุกสนาน อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข ด้านสติปัญญาสามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในกิจกรรม
ประจ าวันได้เป็นอย่างดี 
 
จุดควรพัฒนา 

1. การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยท่ีดี เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือหลังจากเข้า
ห้องน้ า การเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย หลีกเล่ียงอาหารท่ีเกิดโทษต่อร่างกาย 

2. การท ากิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
3. การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษ การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 
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มฐ.ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ      
 ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับ

บริบทของท้องถิ่น 
     

 ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน      
 ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์      
 ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและ

เพียงพอ 
     

 ๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

     

 ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย                
มีส่วนร่วม 

     

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ ดีเลิศ 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

กระบวนการพฒันา 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านทับกี่ได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจของ
สถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบท่ีส าคัญเพื่อท่ีขับเคล่ือนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่  ท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น   กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ส่งเสริม ทักษะการสังเกต การทดลอง การวัด  มีเทคโนโลยีใช้ในการสืบ
เสาะหาความรู้  
 
จุดเด่น 

มีหลักสูตรครอบคลุมส่งเสริมพัฒนาการท้ัง ๔  ด้าน และมีความสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นผู้ปกครอง
และชุมชน เห็นความส าคัญของการศึกษาปฐมวัย   มีการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ของเด็กปฐมวัย 
จุดควรพัฒนา 

1. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ด้านปฐมวัย 

2. จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างเพียงพอและความปลอดภัย 
 
 

 
 
มาตรฐาน 
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มฐ.ที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ      
 ๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน              

อย่างสมดุล เต็มศักยภาพ 
     

 ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

     

 ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยี          
ท่ีเหมาะสมกับวัย 

     

 ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

     

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ ดีเลิศ 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานทั้ง ๓ มาตรฐาน ดีเลิศ 

 
 
 



๓๓ 
 

กระบวนการพฒันา 
 การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านทับกี่  มุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน ท้ังทางด้าน
ร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  สติปัญญา  มีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  เด็กช่วยเหลือตัวเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ ด้านสติปัญญา รู้จักการแก้ปัญหา ส่ือสารและมีทักษะ
ความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะตามวัย พร้อมท้ังปลูปฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็ก 
 
จุดเด่น 
 เด็กมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม สติปัญญา เด็กเรียนรู้ จากประสบการณ์
จริง  ผ่านกิจกรรมประจ าวัน การทดลองในกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย   จัดประสบการณ์ท่ีเอื่อต่อการเรียนรู้ มี
การประเมินผลเด็กด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
จุดควรพัฒนา 

ส่ือและอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามมีจ านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของเด็ก 
         ๔.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
มาตรฐาน 

 
 

ประเด็น 

ระดับเกณฑ์คุณภาพ 
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มฐ.ที่๑ คุณภาพของผู้เรียน      
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      
 ๑)มีความสามารถในการอ่าน การเขียนการส่ือสารและการคิด

ค านวณ 
     

 ๒)มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

     

 ๓)มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม      
 ๔)ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร      
 ๕)มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา      
 ๖)มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ      
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน      

 ๑)มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด      
  ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย      
  ๓) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย      
  ๔) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม      
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ ดี 
 



๓๔ 
 

กระบวนการพฒันา 
 โรงเรียนบ้านทับกี่  ได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตัวชี้วัด  การอ่านคิดวิเคราะห์  ครูจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตร  มีการจักการเรียนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน เป็นการลงมือปฏิบัติจริง เน้นการอ่านออกของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ ต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  พัฒนาครูให้มีความสามารถด้านเทคนิค
วิธีการสอน พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้น
ข้อมูล ส่งเสริมการออกก าลังกาย เรียนรู้เรื่องอาชีพ   เช่นการปลูกผักสวนครัว  การท าน้ ายาล้างจาน การเล้ียงกบ  
เล้ียงหมูป่า   การเล้ียงไก่พันธุ์ไข่  การเล้ียงปลา เป็นต้น 
จุดเด่น    
 ผู้เรียนอ่านหนังสือได้คล่อง  รวมทั้งเขียนเพื่อการส่ือสารได้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีมาก  
 จุดควรพัฒนา 

1.  เร่งพัฒนาระเบียบวินัย การเข้าแถวกิจกรรมหน้าเสาธง มารยาทการไหว้  การท าความเคารพผู้ใหญ่ 
การตรงต่อเวลา  การท้ิงขยะให้ถูกท่ี  การใช้ทรัพยากรด้านพลังงานให้เกิดความคุ้มค่า 

2. ผู้เรียนส่วนใหญ่ ยังขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดค านวณ  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และการแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี ทักษะภาษาและการส่ือสาร 
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มฐ.ที่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ      
 ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด

ชัดเจน 
     

 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา      
 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
     

 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ      
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     

 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

     

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ ดีเลิศ 
 



๓๕ 
 

กระบวนการพฒันา 
 ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมาการศึกษาข้อมูลสารสนเทศ จากผลการนิเทศติดตามประเมินการจัดการศึกษา 
ตามนโยบายการปฏิรูป การศึกษา จัดการประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกัน
ก าหนดเป้าหมาย แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
 
จุดเด่น 
 โรงเรียนบ้านทับกี่ มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนการปฏิบัติการประจ าปี  
ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ครูผู้สอนดีมีการนิเทศการสอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
 
จุดควรพัฒนา 

1.  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความแข็งแรงมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓  
มฐ.ท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
     

 ๓.๒ ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

     

 ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก      
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา

พัฒนาผู้เรียน 
   

 
  

 ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

     

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ ดีเลิศ 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานทั้ง ๓ มาตรฐาน ดีเลิศ 



๓๖ 
 

กระบวนการพฒันา 
   

โรงเรียนบ้านบ้านทับกี่ ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
เศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยม ๑๒ ประการ ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้  ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้          
ก าหนดคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียน การสอนท่ีสร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  จัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ทักษะการคิด  เช่น  จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ  และบรรยากาศ
ตามสถานท่ีต่าง ๆ  ท้ังภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพเละประสิทธิภาพของส่ือการสอน   ครูทุกคนท างานวิจัยในช้ันเรียน ปี
การศึกษาละ ๑ เรื่อง  
จุดเด่น  

          ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีเรียนรู้ โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง  
มีการใหว้ิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคน 
ได้รับการตรวจ ประเมินพร้อมท้ังให้ค าแนะน าจากคณะกรรมการวิจัยของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
จุดควรพัฒนา 

           ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง จัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคล แต่ยังขาดการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ คุณภาพของนักเรียน 
นักเรียนมีการประเมนิตนเองในการเรียนรู้ แต่ก็ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียน  ของนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

ส่วนที่ ๓   
บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 

 
๑.ผู้บริหาร 
             โรงเรียนบ้านทับกี่  มีการจัดองค์กรโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน จ านวน ๔ งานคือ งานวิชาการ 
งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารท่ัวไป มีค าส่ังมอบหมายงานและการก าหนดภารกิจ บทบาท อ านาจ
หน้าท่ีความรับผิดชอบตัวบุคคลไว้อย่างชัดเจน มีการจัดกิจกรรมกลุ่มงานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
จัดแบ่งงานตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคลผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา มีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมีความสามารถริเริ่มในการประสานงานกับผู้ปกครองและประชาชน           ให้
ความส าคัญในการวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการจัดการศึกษาอย่างประสิทธิภาพ    
ท าให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการมารับบริการ ท้ังนี้ส่งครูเข้ารับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและติดตาม
นิเทศผลการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
 
จุดเด่น 
             ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดริเริ่ม         
มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น าทางวิชาการ มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ การบริหารมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 
จุดที่ควรพัฒนา 
             ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคม ในการเพิ่มเติม ปรับปรุงในครั้งต่อไป 
เงื่อนไขท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ 
              ประสบความส าเร็จตรงตามเป้าหมายพัฒนาระดับ ดีเลิศ มาตรฐานการศึกษา มฐ.ท่ี ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ โดยโรงเรียนมีการด าเนินกิจกรรมร่องรอย ดังนี้ 

- โครงการจัดองค์กร โครงสร้างระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างครบวงจร 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
- จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
- กิจกรรมการจัดองค์กรมีโครงสร้างและระบบปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ 
- กิจกรรมจัดข้อมลูสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
- กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน 
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
- กิจกรรมสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
- การประชุมครูและผู้ปกครอง 
- การนิเทศภายใน 

 



๓๘ 
 

 การด าเนินการด้านครูผู้สอน 
  ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ออกแบบการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการใช้ส่ือรูปแบบต่างๆ เช่น ส่ือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอน จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับตัวเด็กและบันทึกผลการสอน ฝึกให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ มีการจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา
นักเรียนท่ีด้อยกว่าผู้อื่น เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกภาคเรียนเพื่อท่ีจะให้การช่วยเหลือปฏิบัติการสอนเต็มความสามารถ
ของตนเอ มีการสอนซ่อมเสริมแก่นักเรียนท่ีเรียนช้าประชุมผู้ปกครองเพื่อปรึกษาและพูดคุยเกี่ยวกับตัวนักเรียน มี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยเข้ารับการอบรมเป็นประจ า 
 
จุดเด่น 
           ครูทุกคนมีวุฒิ ความรู้ระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางการศึกษา มีความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ี
รับผิดชอบ ครูเข้ารับการอบรมทุกคนและการพัฒนาวิชาชีพท่ีสูงขึ้น ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ                
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการพัฒนาการเรียนการสอนมี
การวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียนมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและน าผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
            ครูควรจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเช่นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านส่ือประกอบการสอนให้มากขึ้นท้ังส่ือ
เทคโนโลยี และส่ือธรรมชาติท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาและน าผลการประเมินผู้เรียนมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการจัด
กิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นๆ 
 
เง่ือนไขที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
            ประสบความส าเร็จตรงตามเป้าหมายพัฒนาระดับ ดีเลิศ ตามมาตรฐานการศึกษา โดยโรงเรียนมีการ
ด าเนินกิจกรรมร่องรอยดงันี ้

- ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
- แบบปพ.ต่างๆ 
- ผลิตส่ือการสอน 
- การจัดท าวิจยัในช้ันเรียน 
- ด าเนินการวัดผลตามสภาพจริง 
- เชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้ 
- สอนซ่อมเสริม 
- เย่ียมบ้าน 

๓.   ด้านนักเรียน 
             โรงเรียนบ้านทับกี่ ได้ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผลโดยจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิด ได้แก่ กิจกรรมสะเต็ม 



๓๙ 
 

กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย   และการสร้างแผนผังความคิดส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิด    
ทุกรายวิชารวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนรู้โดยท าโครงงานในแต่ละห้องเรียน   เช่นโครงงานภาษาอังกฤษวันละประโยค     
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
 
จุดเด่น 
              ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ผู้เรียนมี
คุณธรรม มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยท่ีดี มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ร่วมกิจกรรม
ศิลปะ ดนตรี และกีฬาอย่างสม่ าเสมอ สนใจในการเรียนรู้ท้ังจากแหล่งเรียนรู้ภายในและแหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษา สามารถใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ของตนเองได้ มีทักษะในการคิดและรู้จักแก้ปัญหาโดย
กระบวนการในการท างานท่ีชัดเจน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
              โรงเรียนควรส่งเสริมให้มีวิทยากรในท้องถิ่นให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในท้องถิ่นแก่นักเรียน 
 
เง่ือนไขที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
              ประสบความส าเร็จตรงตามเป้าหมายพัฒนาระดับดีเลิศ ตามมาตรฐานการศึกษา โดยโรงเรียนมีการ
ด าเนินกิจกรรมร่องรอย โรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรมดังนี ้

- โครงการส่งเสริมนักเรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
- โครงการสอนซ่อมเสริม 
- โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- โครงการนิเทศภายใน 
- กิจกรรมรักการอ่าน 
- กิจกรรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละค า 
- วิจัยในช้ันเรียน 
- การสอนแบบสืบเสาะ 
- การสอนแบบโครงงาน 
- การจัดกิจกรรมวิเคราะห์ข่าว สถานการณ์ต่างๆ 

๔.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
                โรงเรียนบ้านทับกี่ ได้วางแผนท่ีจะด าเนินการพัฒนาครู เพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นทักษะการคิด เพื่อพัฒนาการคิดของนกัเรียนอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
สติ สมเหตุผล ได้แก่การจัดการเรียนการสอนท่ีสอดแรกกระบวนการคิดในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
โดยเน้นการคิดวิเคราะห์แบบ Mind Maping การสอนแบบโครงงาน ฯลฯ และมีการติดตามนิเทศการสอนของครู
โดยทางตรงในช้ันเรียน รวมทั้งมีการทดสอบผู้เรียนด้านการคิด เพื่อประเมินความสามารถด้านการคิดของนักเรียน
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรของสถานศึกษา 
 



๔๐ 
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
                โรงเรียนบ้านทับกี่ ต้องการให้หน่วยงานต้นสังกัดเพิ่มบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน และลดงาน
ท่ีต้องให้ครูออกไปท างานนอกโรงเรียน เพราะมผีลต่อการจัดการเรียนการสอน เพราะท าให้การเรียนการสอนด้วย
คุณภาพ ให้หน่วยงานต้นสังกัดมีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักให้กับคุณครูเรื่องระบบพัฒนาการศึกษา จะท า
ให้ครูท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
ผลการประเมิน 
    ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย   ภาพรวมระดับ   ดีเลิศ 
     มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
        ผลการประเมิน ระดับ   ดีเลิศ 
 
        การด าเนินการ 

ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มสุีขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็ก
ด่ืมนมเป็นประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ มีการช่ังน้ าหนัก เดือนละ  ๑  ครั้ง จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้
มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทท่ีดี      ยิ้ม 
ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทใน
การรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ท้ังภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรม  แบ่งเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ท างานร่วมกับเพื่อนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัด
ประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น ส่ิงของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก
ประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรกัษ์วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันส าคัญ
ทางชาติ กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในระดับต่างๆ    มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ   การปั้น
ดินน้ ามัน   ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกหอ้งเรียนเพื่อให้
เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานท่ี แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 

ผลการด าเนินการ 
เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย สามารถดูแล 

สุขภาพและหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่ออุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง 
สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจ าวันอย่างดี 
        

สิ่งที่ต้องพัฒนาให้มีผลการด าเนินงานสูงขึ้น 
๑. ด้านการมีความคิดรวบยอด  

 ๒. การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 



๔๑ 
 

 ๓. การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยท่ีดี เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือหลังจากใช้ห้องน้ า 
ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
 ๔. การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 ๕. การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษ เพื่อน ท่ีบุคคลท่ีส าควรปฏิบัติ 
 ๖. การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 

เง่ือนไขที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
  เด็กได้รับประทานอาหารท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีส่ืออุปกรณ์ส าหรับการฝึก
ทักษะให้กับผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        ผลการประเมิน ระดับ    ดีเลิศ 
        การด าเนินการ 

การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านทับกี่ ได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
สถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  ได้จัดส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์  และอ านวยความสะดวกต่อการ
พัฒนาเด็ก ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้      
จัดให้มีอุปกรณ์ ของเล่น ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ   ให้พอเพียงกับเด็ก    โดยจัดให้
เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือท่ีจ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย จัดให้มี
เครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นน้ า เล่นทราย  ท่ีเหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มีพื้นท่ีส าหรับแปรงฟัน     ล้างมือ ท าความ
สะอาดร่างกาย  ห้องน้ าห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและ
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการ
เรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นจัดครูท่ี
เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการท่ีจบการศึกษาปฐมวัย  มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด
อย่างต่อเนื่อง 
 
       ผลการด าเนินการ 

มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ –จิตใจ  สังคม และสติปัญญา                  
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 
 
 



๔๒ 
 

สิ่งที่ต้องพัฒนาให้มีผลการด าเนินงานสูงขึ้น 
- จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
- ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 
 
เง่ือนไขที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
- มีหลักสูตรในการเรียนการสอนท่ีชัดเจน และสอดคล้องกับท้องถิ่น  
- ส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถในด้านท่ีครูสนใจและถนัด 
 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
        ผลการประเมิน ระดับ    ดีเลิศ 
        การด าเนินการ 

การศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข    ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการ
เรียนรู้   เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม    
รู้จักการแก้ปัญหา ส่ือสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง   การเล่นร่วมกับเพื่อน ส่งเสริมด้าน            ความสามัคคี  การ
แบ่งปัน  และการรอคอย  เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่
เด็กนักเรียน ห้องเรียนมีบรรยากาศ แจ่มใส กว้างขวางพอเหมาะ มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการ
ตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีส่ือการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน        น าโครงการบ้าน
วิทยาศาสตร์ น้อย ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก  การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการ
ของเด็ก โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้น าผลการประเมินไปพฒันาศักยภาพของเด็ก มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  

ผลการด าเนินการ 
- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
- เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างสนุกสนาน 
- มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

สิ่งที่ต้องพัฒนาให้มีผลการด าเนินงานสูงขึ้น 
- จัดหาอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย   จัดหาเครื่องเล่นสนามให้มีความเพียงพอส าหรับเด็ก 

เง่ือนไขที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
-งบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ 



๔๓ 
 

     มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมินภาพรวมระดับดีเลิศ 
     มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
        ผลการประเมิน ระดับดีเลิศ 

 การด าเนินการ 
 ส่งเสริมการอ่านการเขียน การส่ือสารและการค านวณ ให้กับผู้เรียนโดยการจัดท าโครงการรักษ์การอ่านการ
จัดกิจกรรม P LC การแก้ไขปัญหานักเรียนท่ีบกพร่องทางการอ่านเขียนและการค านวณ การจัดกิจกรรมสนทนา
ภาษาอังกฤษ ไทย  และท้องถิ่นหน้าเสาธงทุกวัน   

-  ส่งเสริมความสามารถด้วยการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการแก้ไขปัญหา โดยการ
จัดการเรียนรู้ แบบโครงงาน การจัดกิจกรรม Stem  ให้กับผู้เรียนต้ังแต่ช้ัน ป.๑ ถึง ม.๓ และจัด
กิจกรรมการเรียน การเรียนการสอน ท่ีเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะ 

- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีโดยการจัดการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ โดยจัดกิจกรรมฐานเศรษฐกิจพอเพียง  เล้ียงสัตว์  และปลูกผัก
สวนครัว  และฝึกอาชีพท่ีเป็นวิถีชีวิตในชุมชนและภูมิปัญญา เช่น ทอผ้า  ท าไม้กวาดทางมะพร้าวเป็น
ต้น  

       ผลการด าเนินการ 
 การผลการด าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เรียน มีความสามารถในการอ่านการเขียนการส่ือสารและการ
ค านวณ  มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม และผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
        ส่ิงท่ีต้องพัฒนาให้มีผลการด าเนินงานสูงขึ้น 
 พัฒนาเรื่องการยกผลสัมฤทธิ์ NT   และ O- NET  ป.๖ และ ม.๓   
เงื่อนไขท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ 

1.  ผู้บริหารสนับสนุนอ านวยความสะดวกและนิเทศการสอน ของครูผู้สอน 
2. ครูต้องใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการปฏิบัติจริงเน้นการสอนแบบคิด

วิเคราะห์  เน้นการแก้ไขปัญหา   
3. นักเรียนให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนมีความกระตือรือร้นหาความรู้อยู่ตลอดเวลา 

 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        ผลการประเมิน ระดับดีเลิศ 
        การด าเนินการ 
 โรงเรียนได้ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจ  ท่ีชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
       และบริบทท้องถิ่น จัดระบบคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน เน้นพัฒนางานวิชาการโดยเน้นคุณภาพผู้เรียน 
โดยจัดส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสนับสนุนบูรณาการเรียนรู้
และส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพของตน 
 



๔๔ 
 

ผลการด าเนินการ 
 โรงเรียนมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์  พันธกิจท่ีชัดเจน ครูและนักเรียนมีคุณภาพมากขึ้น  ครูมีความ

เช่ียวชาญ  ในวิชาชีพของตนเอง  และถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ให้กับผู้เรียนท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพ 
 

        ส่ิงท่ีต้องพัฒนาให้มีผลการด าเนินงานสูงขึ้น 
 ส่ิงท่ีต้องพัฒนาคือ  การนิเทศการเรียนการสอนของครู การแนะแนว ปรับปรุงแกไ้ข อย่างจริงจัง เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนของครู และลดกิจกรรมต่างๆ  ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเพื่อนักเรยีนได้รับการ
เรียนการสอนเต็มท่ี  
เงื่อนไขท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ 

1.  ฝ่ายวิชาการอาจจัดตารางการนิเทศครูผู้สอนและท าการนิเทศแบบจริงจัง 
2. คณะครูควรประชุมปรึกษาหารือเรื่องตารางงาน และกิจกรรมต่างๆ ท่ีควรจัดในแต่ละปีการศึกษษ 

 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        ผลการประเมิน ระดับดีเลิศ 
        การด าเนินการ 
 ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดและ
สามารถน าไปประยุกต์ ใช้ในการด าเนินชีวิต เช่น การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง เช่น การทดลองทาง
วิทยาศาสตร์  การท ากิจกรรมสะเต็ม  การท ากิจกรรม สสส. การปลูกผัก การเล้ียงหมู  เล้ียงไก่พันธุไ์ข่                
การท าไม้กวาด   และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แต่ละกลุ่มสาระ 
       ผลการด าเนินการ 
 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิด และการปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการ
ช้ันเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ครูและนักเรียนร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน า
ผลท่ีได้มาให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   
 
        ส่ิงท่ีต้องพัฒนาให้มีผลการด าเนินงานสูงขึ้น 
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 
เงื่อนไขท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ 
 จัดนิเทศการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนแบบโค้ชช่ิง  เพื่อประเมินการเรียนการสอนและหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน   
 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้รายอาทิตย์ เพื่อผู้อ านวยการและฝ่ายวิชาการ ได้วิเคราะห์แผนและเสนอแนะ 
 
 
 
 



๔๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



๔๖ 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนบ้านทับก่ี 

ท่ี  ๑๗ / ๒๕๖๓ 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา(SAR) 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
 ตามท่ี หนังสือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 แจ้งให้โรงเรียนส่งรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  และวาระการประชุมโรงเรียนบ้านทับกี่    ครั้งท่ี 
๓ /๒๕๖๓ วันท่ี ๙  มีนาคม  ๒๕  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด โรงเรียนบ้านทับกี่จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการ ดังนี้ 

๑) นายศฤงคาร หล้ากันหา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่  ประธาน 
๒) นายพิเชษฐ์   วิบูลย์ค า  ครูโรงเรียนบ้านทับกี่   กรรมการ 
๓) นางสมลักษณ์   วิบูลย์ค า  ครูโรงเรียนบ้านทับกี่   กรรมการ 
๔) นางณภัทร   สุเทียนทอง  ครูโรงเรียนบ้านทับกี่   กรรมการ 
๕) นายสักรินทร์   แปงใจ  ครูโรงเรียนบ้านทับกี่   กรรมการ 
๖) นางสาวณัฐฐาภรณ์   กุลแจ่ม  ครูโรงเรียนบ้านทับกี่   กรรมการ 
๗) นางสาวมยุรี   เหมสุทธิ  ครูโรงเรียนบ้านทับกี่   กรรมการ 
๘) นายอภิเชษฐ์   ป้านภูมิ  ครูโรงเรียนบ้านทับกี่   กรรมการ 
๙) นางสาวพิชญมณฑ์  สีหะวงศ์  ครูโรงเรียนบ้านทับกี่   กรรมการ 
๑๐) นางสาวรัชธิดา   สุโพธิ์ขันธ  ครูโรงเรียนบ้านทับกี่   กรรมการ 
๑๑) นายนิธวัฒน์   ค าทะเนตร  ครูโรงเรียนบ้านทับกี่   กรรมการ 
๑๒) นางสาวภัทรนิชา   แก้วเสน  ครูโรงเรียนบ้านทับกี่   กรรมการ 
๑๓) นายมนัญชัย  กันเจิม         ครูโรงเรียนบ้านทับกี่   กรรมการ 
๑๔) นางสาวแพรวพรรณ  พิมพ์เสนา ครูโรงเรียนบ้านทับกี่   กรรมการ 
๑๕) นางสาววิไล    ศิริ   ครูโรงเรียนบ้านทับกี่   กรรมการ 
๑๖) นางสาวฑิตฐิตา   บุญประสพ  ธุรการ     กรรมการ 
๑๗) นายพิเศษ  พายัพ   นักการ     กรรมการ 
๑๘) นางอัญชลี   แก้วย้อย  ครูโรงเรียนบ้านทับกี่    กรรมการและเลขานุการ 

 ท้ังนี้  ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
สถานศึกษาและนักเรียน ให้งานส าเร็จลุลวงไปด้วยดี หากมีปัญหา ให้ปรึกษาคณะกรรมการอ านวยการทันที  

ส่ัง    ณ    วันท่ี    ๒๐เดือน   มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                     ลงช่ือ            
(นายศฤงคาร  หล้ากันหา) 

                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี ่



๔๗ 
 

 
 

ค าเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โรงเรียนทับก่ี 

ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนทับกี่  ได้รับทราบรายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา ระดับขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2562  ของโรงเรียนแล้ว เห็นว่าโรงเรียนได้ด าเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  มีโครงการ/กิจกรรม   ท่ีจะพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม  มีความรู้  และ
เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมต่อไป 
 ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทับกี่   มีความเห็นชอบการรายงานประจ าปี
ของสถานศึกษา ระดับข้ันพื้นฐานปีการศึกษา 2562  ของโรงเรียนบ้านทับกี่ ขอให้ทางโรงเรียนได้น ารายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา ระดับข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 นี้ ไปเป็นแนวทางในการประเมิน                     
และพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนต่อไป. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                ลงช่ือ       

                        (นายสะดวก   สุภาษิ) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ลงช่ือ          
             (นายไพรวัลย์   ตันตุลา) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ลงช่ือ                  

                 (นางสุพิส    ค าบุดษิ) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ลงช่ือ             
        (นางสังวาลย์    พิมพ์พุฒ) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ลงช่ือ             

           (นายช านาญ   ศิริ) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ลงช่ือ            

          (นางเยาวเรศ  ค าบุดษิ) 
    คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ลงช่ือ              
             (นายอดุลย์   ค าภู) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ลงช่ือ    

         (นายพิเชษฐ์   วิบูลย์ค า) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ลงช่ือ             

              (นายศฤงคาร  หล้ากันหา) 
           คณะกรรมการและเลขานุการ 



๔๘ 
 

 
คณะท างาน 

๑) นายศฤงคาร  หล้ากันหา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่  ประธาน 
๒) นายพิเชษฐ์   วิบูลย์ค า  ครูโรงเรียนบ้านทับกี่   กรรมการ 
๓) นางสมลักษณ์   วิบูลย์ค า  ครูโรงเรียนบ้านทับกี่   กรรมการ 
๔) นางณภัทร   สุเทียนทอง  ครูโรงเรียนบ้านทับกี่   กรรมการ 
๕) นายสักรินทร์   แปงใจ  ครูโรงเรียนบ้านทับกี่   กรรมการ 
๖) นางสาวณัฐฐาภรณ์   กุลแจ่ม               ครูโรงเรียนบ้านทับกี่   กรรมการ 
๗) นางสาวมยุรี   เหมสุทธิ  ครูโรงเรียนบ้านทับกี่   กรรมการ 
๘) นายอภิเชษฐ์   ป้านภูมิ  ครูโรงเรียนบ้านทับกี่   กรรมการ 
๙) นางสาวพิชญมณฑ์  สีหะวงศ์  ครูโรงเรียนบ้านทับกี่   กรรมการ 
๑๐) นางสาวรัชธิดา   สุโพธิ์ขันธ  ครูโรงเรียนบ้านทับกี่   กรรมการ 
๑๑) นายนิธวัฒน์   ค าทะเนตร  ครูโรงเรียนบ้านทับกี่   กรรมการ 
๑๒) นางสาวภัทรนิชา   แก้วเสน  ครูโรงเรียนบ้านทับกี่   กรรมการ 
๑๓) นายมนัญชัย  กันเจิม   ครูโรงเรียนบ้านทับกี่    กรรมการ               
๑๔) นางสาวแพรวพรรณ  พิมพ์เสนา ครูโรงเรียนบ้านทับกี่   กรรมการ 
๑๕) นางสาววิไล    ศิริ   ครูโรงเรียนบ้านทับกี่   กรรมการ 
๑๖) นางสาวฑิตฐิตา   บุญประสพ  ธุรการ     กรรมการ 
๑๗) นายพิเศษ  พายัพ   นักการ     กรรมการ 
๑๘) นางอัญชลี   แก้วย้อย  ครูโรงเรียนบ้านทับกี่    กรรมการและเลขานุการ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


