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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 โรงเรียนบ้านทับกี่  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  ต าบลอิปุ่ม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 3 เปิดสอนระดับชั้น ปฐมวัย ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3  มีบุคลากรสายบริหาร จ านวน 
1 คน และมีบุคลากรครู 12 คน พนักงานราชการ  1  คน  ครูอัตราจ้าง 1 คน  และครูพี่เลี้ยง 1 คน ธุรการ 1 คน 
นักการภารโรง  1 คน   รวมทั้งหมด    จ านวน 18 คน  นักเรียน 238  คน   ได้รับการประเมินคุณภาพ         
ภายนอกรอบสาม  เมื่อปีการศึกษาที่ 2/2556  ในระหว่างวันที่ 25-27 เดือนธันวาคม  2556   โรงเรียนได้รับ
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ
มหาชน)  ในระดับปฐมวัย ผ่านการประเมิน  คะแนนที่ได้ 93.93 ระดับคุณภาพดีมาก  ในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ติดตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ได้ 6.83  ได้
ปรับปรุง   ในปีการศึกษา 2557   โรงเรียนได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขึ้นใหม่  และมีคะแนนสอบระดับชาติ
เพ่ิมข้ึน  ท าให้คะแนนที่ได้  11.64  คะแนนรวม   86.21    ระดับคุณภาพ  ดี  และผ่านการประเมินในรอบที่ 3 

 
1. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ดังนี้  

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นปฐมวัย ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีเลิศ 

 
 โรงเรียนบ้านทับกี่ มีนักเรียนชั้นปฐมวัย  ทั้งหมด 33  คน จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย มีระดับชั้น
อนุบาลปีที่ 2 – 3 จัดรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ มีผลการ
ด าเนินการ ตามมาตรฐานการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 3 มาตรฐาน ดังนี้   
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก  
ด้ำนคุณภำพเด็ก ระดับคุณภำพ ดีเลิศ  

1.1  มฐ.1 ด้านเด็ก มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการสมวัย ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยการบูรณาการ 
จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์  จัดกิจกรรมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  

ตัวชี้วัดที่ ๑. ดำ้นร่ำงกำย นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีน้ าหนักส่วนสูงสมวัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน      
ด้ำนอำรมณ์-จิตใจ มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม สนใจมีความสุขแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวร่างกาย ด้ำนสังคม ท างานและเล่นร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข มีน้ าใจช่วยเหลือ
แบ่งปัน สิ่งของให้ผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ  ด้ำนสติปัญญำ สามรถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่อง และถ่ายทอดให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ ใช้ภาษาได้เหมาะสมตามวัย สามารถคิดและแก้ปัญหาได้อย่างดี
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ตัวชี้วัดที่ ๒. ให้เด็กลงมือปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย จัดกิจกรรมให้เด็กออก
เรียนรู้นอกห้องเรียน โดยน านักเรียนศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของตนเอง น านักเรียนร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ 

ตัวชี้วัดที่ ๓. สถานศึกษามีเครื่องเล่น สนามเด็กเล่นที่เหมาะสม ให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อ
มัดใหญ่ และเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กันดี 

ตัวชี้วัดที่ ๔. จัดบรรยากาศในห้องเรียนและบริเวณห้องเรียนให้มีความสวยงาม ปลอดภัย เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มีสื่อและอุปกรณ์ท่ีส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน มีโครงการ กิจกรรม ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

ตัวชี้วัดที่ ๕. น านักเรียนเข้าร่วม โครงงาน 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน  โดยให้นักเรียนท าโครงงาน ได้ให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้รู้จักการแก้ปัญหา การท างานร่วมกับผู้อ่ืน และน าเสนอผลงานของตนเองได้ 

1.2 มฐ.2 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ  
ตัวชี้วัดที่ ๑.  โรงเรียนด าเนินการบริหารและจัดการหลักสูตรที่ครอบคลุมระดับดี เนื่องจากสภาพ

บริบทของโรงเรียน มีเขต บริการ 2 หมู่บ้าน คือบ้านผักเน่า และบ้านทับกี่ ซึ่งมีวัฒนธรรมและบริบทใกล้เคียง
กัน อย่างต่อเนื่อง ออกแบบหลักสูตรมีความให้ยืดหยุ่น บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
ทางด้านวิชาการ  ด้านครูและบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับดี และสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้อยู่ในระดับดีเยี่ยมและด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา มีการก ากับ ติดตามการดาเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความม่ันใจต่อ
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยู่ ในระดับยอดเยี่ยม ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เป็นไปอย่างกัลยาณมิตร   

ตัวชี้วัดที่ 2.ได้น าแผนการด าเนินโครงการบ้านวิทยาสาสตร์น้อย โดยจัดให้นักเรียนได้ทดลอง
จ านวน 20 กิจกรรม ร่วมกิจกรรมโครงงาน 1ห้องเรียน 1โครงงาน  

ตัวชี้วัดที่ 3. มีการใช้แผนการสอน ใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และบันทึกหลังการสอนเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข การจัดประสบการณ์ผู้เรียนได้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

ตัวชี้วัดที่ 4. โรงเรียนได้ประเมินพัฒนาการเด็กทั้ง 4ด้าน แต่ละปีการศึกษา ของนักเรียนที่จบ
การศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนได้จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเหมาะสมกับวัย 

ตัวชี้วัดที่ 5.จัดประชุมผู้ปกครองเพ่ือหารือ แลกเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างที่บ้านและที่
โรงเรียน ร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน ครูประจ าชั้นมีกลุ่มไลน์ เพ่ือสอบถาม แก้ไขปัญหา ของนักเรียน
ร่วมกับผู้ปกครอง มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตามผลงานของนักเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในทุกสัปดาห์  

1.3 ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
โรงเรียนจัดการบริหารบุคคลตามความถนัด ความสามารถของครู ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการจัดการ

เรียนการ สอน มีครูได้จัดประสบการให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล
และสร้างโอกาส ให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสได้เลือกท า 
ตามความสนใจ และ ความสามารถ โดยลงมือกระท าผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งใน สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ครูจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีมุม
ประสบการณ์ในห้องเรียนอย่างน้อย 4 มุม  จัดห้องเรียนสะอาดอากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงาน
เด็ก โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมใน ห้องเรียน ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ
ของเด็ก มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็น ระบบ และใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการตาม
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สภาพจริง ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการเด็กเม่ือเด็ก อยู่ที่บ้าน และน าผลการ
ประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ   

ตัวชี้วัดที่ ๑. ครูมีการจัดท าแผนจัดประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร โดยใช้แผนการ
จัดประสบการณ์  60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีการประกาศก าหนดค่า
เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
         ตัวชี้วัดที่ 2.   การน าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ในการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้   ครูมีแผนการจัดประสบการณ์ ที่เน้นพัฒนาส่งเสริม
พัฒนาการเด็กอย่างเหมาะเต็มศักยภาพของผู้เรียนรอบด้าน  มีการบันทึกหลังการสอนเพ่ือน าปัญหา และ
ข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นน ามาปรับปรุงและแก้ไขในครั้งต่อไป 

                   ตัวชี้วัดที่ 3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ์อย่างเป็นระบบ ครูมีการประเมินเด็ก 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต สัมภาษณ์ ประเมินผลงาน มีการจัดกระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญ มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก มีการจัดประสบการณ์ ให้เด็กมีพัฒนาการอย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ 
                  ตัวชี้วัดที่ 4. โรงเรียนได้ประเมินพัฒนาการเด็กท้ัง 4ด้าน แต่ละปีการศึกษา ของนักเรียนที่จบการศึกษา
ระดับปฐมวัย โรงเรียนได้จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเหมาะสมกับวัย 

       ตวัชี้วัดที่ 5.จัดประชุมผู้ปกครองเพ่ือหารือ แลกเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างที่บ้านและที่
โรงเรียน ร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน ครูประจ าชั้นมีกลุ่มไลน์ เพ่ือสอบถาม แก้ไขปัญหา ของนักเรียนร่วมกับ
ผู้ปกครอง  

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
         1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
         1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดีเลิศ 
สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีเลิศ 

 
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียน   โรงเรียนบ้านทับกี่ใช้ กระบวนการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
สม่ าเสมอ มีการยกผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน ในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา ส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ตัวชี้วัดที่ ๑. โรงเรียนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการจัดกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียน มีกิจกรรม
โครงงานของแต่ละชั้นเรียน มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการและงานอาชีพ เช่น งานช่าง งานไม้ ฯลฯ การเลี้ยง
ไก่ ปลูกผัก การเลี้ยงปลา ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 

ตัวชี้วัดที่ ๒. ครูได้จัดท าแผนการสอนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของแต่ละชั้นเรียน  ครูเข้าอบรม
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาสื่อการสอนให้ทันสมัย



ง 
 

  

 
ตัวชี้วัดที่ ๓. มีโครงการยกผลสัมฤทธิ์ส าหรับผู้เรียนทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนครบทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ มีการนิเทศ  ติดตาม การจัดการเรียนการสอนแต่ละชั้นเรียน ทุกเดือน 
 

                     ตัวชี้วัดที่ ๔. มีการทดสอบ Per O-NET ก่อนการสอบจริง 3 ครั้ง ครูแต่ละกลุ่มสาระน าผลการิ    
          ทดสอบมิเคราะห์ ว่านักเรียนมีจุดบกพร่องด้านไหน เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น  

ตัวชี้วัดที่ ๕. มีจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างของสถานศึกษาต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด ผู้ปกครอง และชุมชน มีการเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าทางการเรียน ต่อผู้ปกครองนักเรียนผ่าน   
สื่อออนไลน์ 

 มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร 
  โรงเรียน มีกระบวนการบริหารจัดการศึกษา โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมพัฒนา
บุคลากรประจ าเดือน  ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาอบรมฯ  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ ปลอดภัย  มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ 
สถานศึกษา   

ตัวชี้วัดที่ ๑. มีการประชุมเพ่ือวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพประจ าปีการศึกษา มีการก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และหลักสูตร ที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และมอบหมายงานของแต่ละฝ่าย 

ตัวชี้วัดที่ 2. น าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียน มาจัดท าโครงการเพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม
ตามโครงการต่างๆ มีการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินโครงการ และสรุปผล  

ตัวชี้วัดที่ ๓. ครูจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี สรุปโครงการที่รับผิดชอบทุกโครงการ จัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา และแผนการปฏิบัติงาน แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพ่ือ
ติดตามและตรวจสอบ การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ ๔. น าผลการประเมินโครงการต่างๆ โดยทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการเห็นชอบ เพ่ือน ามา
ปรับปรุง และพัฒนาการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ในคราวต่อไป 

ตัวชี้วัดที่ ๕. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือชี้แจงแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติงานประจ าปี และรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา มีการน าเสนอผลการพัฒนาผู้เรียน 
ในกลุ่มไลน์กรรมการสถานศึกษา และกลุ่มไลน์ผู้ปกครอง   

มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
โรงเรียนบ้านทับกี่ได้ด าเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย 

วิธีการที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ส่งผลให้กระบวนการ
จัดการ เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดี โดยส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ แบบ Active Learning ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย การสอนแบบโครงงาน (Project-based 
Learning) การสอน แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning) การจัดการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) เพ่ือ พัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และสามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันได้ พัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาโดยให้นักเรียนได้มี



จ 
 

  

ส่วนร่วมในการเลือกแผนการเรียนและรายวิชาเพ่ิมเติมที่ตรงกับความต้องการและ ความสนใจ มีการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลในสาระการเรียนรู้การค้นคว้าด้วยตนเอง  

 
   ตัวชี้วัดที่ ๑. ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ครบทุกรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
หลักสูตร มีการประกาศก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
  ตัวชี้วัดที่ ๒. ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ครบทุกรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก โรงเรียน 

  ตัวชี้วัดที่ ๓. การจัดการเรียนการสอนอย่างมีระบบ ครูมีการประเมินผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย ตาม   
          สภาพจริง เช่น แบบทดสอบ ใบงาน ชิ้นงานฯ  
  ตัวชี้วัดที่ ๔.มีการจัดท าสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการ 
          สอน น านักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอสถานที่ มีกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามความสนใจของ      
          ผู้เรียน และมีอาชีพ มีรายได้ ระหว่างเรียน  
  ตัวชี้วัดที่ ๕.มีการจัดประชุมครูทุกเดือน ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการ 
          สถานศึกษาเทอมละ 2 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนให้สะท้อนถึงปัญหา วิธีการแก้ไข และน ามาพัฒนาผู้เรียนให้มี 
         คุณภาพมากขึ้น 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
 

ค ำน ำ 
 
     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) โรงเรียนบ้านทับกี่        
ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้ต้นสังกัด 
หน่วยงานต้นสังกัด หรือ หน่วยงานที่ก ากับดูแล และสาธารณซนได้รับทราบ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ 
การศึกษา พ.ศ. 2561 โดยโรงเรียนบ้านทับกี่  ได้สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐาน 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ   
การจัดการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และผลการวิเคราะห์จุดเด่นจุด        
ที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย 1 ระดับคุณภาพ อีกทั้งรายงานการ 
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉบับนี้ใช้เป็นข้อมูล แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก โดยส านักงานรับรอง 
มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป  
  ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย
ที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 
2564 ฉบับนี้ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ใน การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านทับกี ่ในปีการศึกษา 2564 ต่อไป  
  
 
 
 
        ลงชื่อ   
                  (นายศฤงคาร  หล้ากันหา)  
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี ่
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                                                         สว่นที่ 1 

     ข้อมูลพื้นฐำน  
1.1 ข้อมูลทั่วไป                                                     

   ชื่อโรงเรียน   บ้านทับกี ่ 
ที่อยู ่   หมู่ที่ 3 ต าบลอิปุ่ม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย   
สังกัด    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 E-mail : tubkeeschool1@gmail.com  
โทรสำร     - 
โทรศัพท์    042-๘๑๐๔๗๕,๐๘๖๒๐๕๒๓๑๕,๐๘๙๒๗๒๐๘๑๓ 

เปิดสอนระดับช้ัน   อนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 

แผนที่โรงเรียน 
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ค ำขวัญ 
  “ประพฤติดี   มีวิสัยทัศน์   เคร่งครัดคุณธรรม    น ำประชำธิปไตย” 
  

ปรัชญำโรงเรียน 
                                            “กำรศึกษำพัฒนำชีวิตให้สมบูรณ์” 

 
ตรำสัญลักษณ์โรงเรียน 

 
 
 
 

 
 
วิสัยทัศน์(VISION)  
 คุณธรรมน าความรู้   พัฒนาสู่มาตรฐาน  ประสานองค์กรเครือข่าย    

เป้าหมายสู่ความเป็นเลิศ   เชิดชู ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ (MISSION)  

๑.  จัดการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
๒. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เต็มศักยภาพ 
๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ความต้องการของชุมชน  สังคม          

และประเทศชาติ 
๔. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ได้รับการพัฒนาความรู้

ความสามารถเต็มศักยภาพตามาตรฐานวิชาชีพ 
เป้ำประสงค์ (Goals)  

๑. นักเรียนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน 
๒. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
๓. นักเรียนทุกคนด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๔. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพตามาตรฐานวิชาชีพ 

 
อัตลักษณ์สถำนศึกษำ 

“นักเรียนมีอาชีพ  มีรายได้” 

 

เอกลักษณ์สถำนศึกษำ 
                                   “นักเรียนมีสุขภาพดี   มีคุณธรรม  จริยธรรม” 
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ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ม.6

1.2 ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ                   
 1) จ านวนบุคลากร  

บุคลำกร ผู้บริหำร ครูผู้สอน พนักงำน 
รำชกำร 

ครูอัตรำจ้ำง เจ้ำหน้ำ
ที่ อ่ืนๆ 

รวม 
ทั้งหมด 

 
ปีกำรศึกษำ 2564 

1 12 1 1 3 ๑๘ 

 
2) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2564)                       
      จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น 238 คน  

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้องเรียน จ ำนวนนักเรียน เฉลี่ยต่อ 
ห้อง ชำย หญิง รวม 

อ.2 1 6 7 13 
 

อ.3 1 10 11 21 
 

รวม 2 16 18 34 
 

ป.1 1 6 11 17 
 

ป.2 1 2 13 15 
 

ป.3 1 4 8 12 
 

ป.4 1 6 10 16 
 

ป.5 1 8 8 16 
 

ป.6 1 9 2 11 
 

รวม 6 35 52 87 
 

ม.1 1 13 11 24 
 

ม.2 2 22 24 46 
 

ม.3 2 23 24 47 
 

      
รวม 5 58 59 117 

 

รวมทั้งหมด 13 110 128 238  
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2562 2563 2564

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.4) จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการ      

  สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 215  คน คิดเป็นร้อยละ 94%  
1.5) จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 215 คน คิดเป็นร้อยละ 94% 
1.6) จ านวนนักเรียนพิการทางการศึกษา 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7% 
1.7) จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3% 
1.8) จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ - คน คิดเป็นร้อยละ 0  
1.9) จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75%  
1.10) จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0  
1.11) สถิติการขาดเรียน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0  
1.12) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0  
1.13) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร ป.6 จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 % 
1.14) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะดนตรีนาฏศิลป์วรรณคดีและนันทนาการ 80 คน   
         คิดเป็นร้อยละ 35.08%  
1.15) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 220 คน คิดเป็นร้อยละ 96.4%  
รายงานประจ าปีโรงเรียนบ้านทับกี ่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  
1.16) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 96.4% 
1.17) จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา  
228 คน  คิดเป็นร้อยละ 100% 
1.18) จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ     
         180 คน คิดเป็นร้อยละ 78.94% 
1.19) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  
         180 คน  คิดเป็นร้อยละ 78.94% 
 1.20) จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่ก าหนดใน 
หลักสูตรสถานศึกษา 228 คน คิดเป็นร้อยละ 100% 
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ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 

๕.๑ อาคารเรียน แบบ  สปช. ๑๐๒/๒๖ จ านวน ๒ ห้อง ๑หลัง  แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ จ านวน ๘ ห้องเรียน  ๑ หลัง       
      แบบสปช.  ๑๐๑/๒๖ จ านวน ๔ ห้อง ๑ หลัง  และแบบสปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง  จ านวน ๔ ห้อง ๑ หลัง 
๕.๒  อาคารประกอบ ๗  หลัง  อาคารเอกนประสงค์ ๒ หลัง บ้านพักครู ๓ หลัง  ส้วม ๕ หลัง บ้านพักนักเรียน ๓ หลัง 
๕.๓  สนามกีฬา/ลานกีฬา   ๓   สนาม 
 

ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน ภูมิปัญญำท้องถิ่น   

หมู่บ้านที่เป็นเขตบริการทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านทับกี่  จะมีประเพณีและวัฒนธรรมที่ สืบทอดกันมา
ตั้งแต่บรรพบุรุษ  มีการท าบุญตักบาตรในวันพระ  ๘  ค่ า  ๑๕   ค่ า และในวันพระก็เป็นวันที่ ชาวบ้านหยุดพักผ่อน
ร่วมกันพัฒนาสถานที่ที่เป็นสาธารณะ การติดต่อสื่อสารภาษาที่ใช้เป็นภาษาถิ่น  เมืองเลย   และภาษาจากต้นตระกูล
ทางด่านซ้าย มีการเลี้ยงหอ   เลี้ยงบ้านทั้งด่านซ้ายและในหมู่บ้านของตนเองตามเวลาก าหนด  ส่วนการละเล่นต่าง ๆ ก็
จะมีเทศกาล เช่น  การเล่นสะบ้า ในวันสงกรานต์  การเล่นขี่โกงกาง  ม้าสามขา    เล่นลูกช่วง    ข้าวพันก้อน   และท า
ต้นดอกไม้   ฯลฯ 

ในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านจะมีภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมายาวนาน และบางอย่างแทบจะหาผู้สืบทอดไม่มีใน
ปัจจุบันชาวบ้านได้น าภูมิปัญญาที่มีอย่าใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับลูกหลาน  นอกจากนั้นยังใช้ภูมิปัญญาเหล่านี้เป็น
เครื่องช่วยในการด ารงชีวิต และภูมิปัญญาบางอย่างเป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดต่อกันมา  ภูมิปัญญาในการด ารงชีวิต  เช่น  
การน าไม้ไผ่มาท าเครื่องจักสานเป็นของใช้ในครัวเรือน  การถนอมอาหารแบบธรรมชาติ   ท าหน่อไม้ดอง  หน่อไม้ขวด  
หน่อไม้ปี๊บ  การท าไม้กวาด การทอผ้าพื้นเมือง   ภูมิปัญญาที่เป็นวิถี ชีวิต  เช่น  การท าบุญสู่ขวัญ  โดยมีหมอขวัญเป็น
ผู้กล่าวค าขวัญเป็นต้น 

ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม  

โดยสภาพทั่วไปของชุมชนในเขตพ้ืนที่บริการทางการศึกษา จะเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก  ที่มีการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันและการประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะเป็นฤดูกาลที่ท าแล้วต้องรอการเก็บเกี่ยวเช่น  การท านา ท าไร่  ท าสวน   
และการรับจ้างบางส่วน   สภาพครอบครัวเป็นครอบครัวที่อาศัยยอยู่ร่วมกันหลายคนประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก และปู่   
ย่า  ตา  ยาย  มีวัด  เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ท าบุญ ตามเทศกาล และมีประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาที่ยาวนาน 
เช่นบุญเลี้ยงหอปู่ตา  ประเพณีบุญไหว้พระธาตุศรีสองรัก  

โรงเรียนบ้ำนทับกี่  

โรงเรียนบ้านทับกี่ได้ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านครอบคลุมทุก กลุ่มเป้าหมาย 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทับกี่ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรัง
ปรุง พ.ศ.2560) จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปฐมวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จ านวน 228 8o       
แผนการเรียน รายวิชาเพ่ิมเติม เน้นตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ได้แก่ ชื่อวิชา หน้าที่พลเมือง  คอมพิวเตอร์ 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม    
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1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ 2564  
   ระดับปฐมวัย  
  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ขึ้นไป  

 

ระดับชั้น 
ผลกำรประเมินพัฒนำกำรแต่ละด้ำนในระดับ 3 ขั้นไป ครบทั้ง 4 ด้ำน 

ร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญำ 
 

อ.2 13 13 13 11 11 
อ.3 21 21 21 20 20 
รวม 34 34 34 34 34 
คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 91 91 

 
      ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

๑) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป   
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 25๖๔ 

 
 
 
ระดับชั้น 
 

รำยวิชำ(พื้นฐำน) 

ภำ
ษำ

ไท
ย 

คณ
ิตศ

ำส
ตร

์ 

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษำ

ฯ 

ปร
ะวั

ติศ
ำส

ตร
์ 

 หน
้ำท

ี่พล
เม

ือง
 

ภูมิ
ศำ

สต
ร์ 

สุข
ศึก

ษำ
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กำ
รง

ำน
อำ

ชีพ
ฯ 

ภำ
ษำ

ต่ำ
งป

ระ
เท

ศ 

ป.1 16 16 17 17 16 17 - 17 17 17 12 
ป.2 8 8 11 11 12 14 - 15 14 14 13 
ป.3 11 11 11 11 11 12 - 12 12 12 6 

ป.4 14 13 15 15 14 15 - 16 15 8 15 

ป.5 12 10 12 12 11 14 - 13 8 10 14 

ป.6 10 10 6 7 7 9 - 11 6 1 7 

ม.1 19 11 6 13 12 13 - 23 7 4 13 

ม.2 28 24 1 17 22 23 - 42 17 26 13 

ม.3 28 23 6 29 29 13 - 39 20 18 23 

รวม 146 126 85 132 134 130 - 188 116 110 116 
คิดเป็น 71.56 61.76 41.66 64.70 63.72 63.73  92.15 56.86 53.92 56.86 
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            ๒)ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ เขียน ในระดับดีขึ้นไป  
     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น จ ำนวน 
นักเรียน 

ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 17 - 5 7 5 12 70.58 
ป.2 15 - 4 5 6 11 73.33 
ป.3 13 - 3 5 5 10 76.92 
ป.4 16 - 3 6 7 13 81.25 
ป.5 16 - 4 5 7 12 75.00 
ป.6 11 - 2 5 4 9 81.81 
ม.1 24 - 4 9 11 20 83.33 
ม.2 45 - 5 19 20 39 86.66 
ม.3 47 - 8 20 19 39 82.97 

รวม 204 - 38 81 84 165 
 

 
        3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป  

     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น จ ำนวน 
นักเรียน 

ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 17 - - 12 5 17 100 
ป.2 15 - - 9 6 15 100 
ป.3 13 - - 8 5 13 100 
ป.4 16 - - 9 7 16 100 
ป.5 16 - - 9 7 16 100 
ป.6 11 - - 7 4 11 100 
ม.1 24 - - 13 11 24 100 
ม.2 45 - - 24 20 45 100 
ม.3 47 - - 28 19 47 100 

รวม 204 - - 119 84 204 100 
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 4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 

 
สมรรถนะส ำคัญ 

ผลกำรประเมิน ระดับ
ผ่ำน 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม  

1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร - - 2 9 11 100 
2. ควำมสำมำรถในกำรคิด -     1 2 8 10 90.9 
3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ - 1 1 9 10 90.9 
4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต - - 0 11 11 100 
5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี - - 2 9 11 100 

รวม - - 7 46 55 97.72 

 

 5) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
     พุทธศักราช  2551 ปีการศึกษา 2564 ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาท่ี 3  ในระดับผ่านขึ้นไป  

 
สมรรถนะส ำคัญ 

ผลกำรประเมิน ระดับ
ผ่ำน 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม  

1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
 

2 10 32 42 95.45 
2. ควำมสำมำรถในกำรคิด 

 
4 9 31 40 90.90 

3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
 

4 8 32 40 90.90 
4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 

 
 20 24 44 100 

5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
 

 20 24 44 100 
รวม 

 
10 45 40 42 95.45 

 
     6)  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  (Reading Test :RT)                                         
          ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา   2564 

ด้ำน โรงเรียน เขตพื้นที ่ จังหวัด ศึกษำธิกำร
ภำค 

สังกัด ประเทศ 

กำรอ่ำนออกเสียง 60.70 67.64 67.70 74.24 69.04 69.95 
กำรอ่ำนรู้เรื่อง 87.29 70.89 69.45 75.47 72.30 72.79 
รวม 2 ด้ำน 74.00 69.27 68.56 74.87 70.67 71.38 
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7) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
      ๑) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2564  

ความสามารถ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 

ด้ำนภำษำ 42.50 55.48 56.14 
ด้ำนค ำนวณ 39.75 48.73 49.44 
รวมควำมสำมำรถทั้ง 2 ด้ำน 41.12 52.11 52.80 

 
๒) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
    ปีการศึกษา 2563-2564 

ควำมสำมำรถ ปีกำรศึกษำ 
2563 

ปีกำรศึกษำ 
2564 

ร้อยละของผลต่ำง 
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 

ด้ำนภำษำ 50.83 42.50 -   8.33 
ด้ำนค ำนวณ 38.83 39.75 -   0.08 
รวมควำมสำมำรถทั้ง 2 ด้ำน 44.83 41.12 -   4.71 

 
8) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
    1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2564 

รำยวิชำ คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภำษำไทย 63.83 49.54 50.38 
คณิตศำสตร์ 48.29 35.85 36.83 
วิทยำศำสตร์ 34.17 33.68 34.31 
ภำษำอังกฤษ 35.42 35.46 39.22 

 

  2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2563-2564 
รำยวิชำ คะแนนเฉลี่ย 

ปีกำรศึกษำ 2563 ปีกำรศึกษำ 2564 ผลต่ำง 
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 

ภำษำไทย ๕๗.๕๔ 63.83 6.29 
คณิตศำสตร์ ๓๕.๐๐ 48.29 13.29 
วิทยำศำสตร์ ๓๑.๙๖ 34.17 2.50 
ภำษำอังกฤษ ๓๑.๖๗ 35.42 3.75 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา256๔  

รำยวิชำ คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภำษำไทย 52.52 52.13 51.19 
คณิตศำสตร์ 22.99 24.75 24.47 
วิทยำศำสตร์ 30.70 31.67 31.41 
ภำษำอังกฤษ 24.8 30.79 31.11 

 

2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
 ปีการศึกษา2563-2564 

 
รำยวิชำ 

คะแนนเฉลี่ย 
ปีกำรศึกษำ 2563 ปีกำรศึกษำ 2564 ผลต่ำง 

ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 
ภำษำไทย ๕๖.๘๐ 52.52 -4.28 
คณิตศำสตร์ ๒๒.๗๕ 22.99 -0.24 
วิทยำศำสตร์ ๒๒.๗๕ 30.70 7.95 
ภำษำอังกฤษ ๒๘.๙๑ 24.8 -4.11 
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ส่วนท่ี 2 

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  

 โรงเรียนบ้านทับกี่ ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561   ประจ าปีการศึกษา 2564 มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ปี การศึกษา 256๔ ดังนี้   

 
มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นปฐมวัย ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ  
1. กระบวนกำรพัฒนำ   

โรงเรียนบ้านทับกี่  มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย  แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้    โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทาน
อาหารที่สะอาด  ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย    มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ า 
ทุกวันอย่างสม่ าเสมอ มีการชั่ง น้ าหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีกิจกรรมออกก าลังกาย        
หน้าเสาธงทุกวันพุธก่อนเข้าเรียน     จัดหา อุปกรณ์  ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก 
พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา  ไม่มีจุดที่เป็นอันตราย มีกฎ กติกา  มีข้อตกลงในอยู่ร่วมกัน  ก่อนเข้า
ห้องเรียน และก่อนรับประทานอาหาร ให้นักเรียนล้างมือด้วยสบู่เหลวทุกคน  มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่
เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อใน ชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน   มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัด 
กิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก   และได้รับความร่วมมือจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมบ้านทับกี่และบ้านวังบอน และ  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย  ในการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก  การดูแลรักษาฟัน  ตรวจฟัน  และรักษา เช่นขูดหินปูน อุดฟันเป็นต้น   
นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตาม ความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาใน
โรงเรียน   ระดับเขตพ้ืนที่   การจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพ่ือส่งเสริมให้ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มี มารยาทที่ดี ยิ้ม 
ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเอง     
และมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน โดย
การจัดกิจกรรม แบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพ่ือนในห้องเรียน ท างานร่วมกับเพ่ือนๆ 
ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มใน การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน 
และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก ประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จัก
ทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันส าคัญทางชาติ กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น 
พ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์
สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด  กล้าแสดงออก ยิ้มแย้ม
แจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพ่ือสร้าง จินตนาการ 
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และมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ทั้งใน

และนอก ห้องเรียน โดยครูได้ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ และมีการ จัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น   อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน โรงเรียน
ได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้าน สติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ท าให้เด็ก
ได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จัก แก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพ่ือ
การเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถาม เพ่ือค้นหาค าตอบ เพ่ือ
ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้ เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่าน
ให้ครูและเพ่ือนฟัง มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการ แข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับ
ต่างๆ มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด   ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้
เสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา   จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้ ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง  

 2. ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง  
- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม  
- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้       

         ร้อยละ 94.11% 
 - เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ ๙๑.๑๗% 

สังเกตได้จากการ กล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่
รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้ง ในและนอกห้องเรียน ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส   

- เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ได้ร้อยละ ๘๘.๒๓% 
สังเกตได้จากการ ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัว
และส่วนรวม รู้จักยิ้ม ทักทาย  อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิดเป็น
ร้อยละ  ๘๕.๒๙% 

3 ผลกำรประเมิน  
  โรงเรียนบ้านทับกี่  ได้ด าเนินการจัดประสบการณ์ส าคัญและพัฒนาเด็กให้มีคามรู้และ
ความสามารถตาม ศักยภาพของเด็กทั้งด้านวิชาการ และด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้เด็กเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์-จิตใจ  สังคมและสติปัญญา มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

  

      ตำรำงท่ี 1 แสดงค่ำร้อยละของเป้ำหมำยและผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 1 คุณภำพเด็ก  

มำตรฐำนที่ 1 
ค่ำร้อยละ 

สรุปผลกำร
ประเมิน เป้ำหมำย ผลกำร

ประเมิน 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ 
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

70 ๙๔.๑๑ สูงกว่าเป้าหมาย 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ แสดงออก
ทางอารมณ์ได ้

70 ๙๑.๑๗ สูงกว่าเป้าหมาย 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น 
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

70 ๘๘.๒๓ สูงกว่าเป้าหมาย 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด 
พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

70 ๘๕.๒๙ สูงกว่าเป้าหมาย 

                   สรุปภำพรวม สูงกว่ำเป้ำหมำย 
 

จากตารางที่  1 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่  1 คุณภาพเด็ก                 
ปีการศึกษา  256๔  พบว่า ผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน ๔ ประเด็น
พิจารณา  
 4. จุดเด่น  

1.เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย น้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ มีทักษะในการเคลื่อนไหวร่ายกายได้
อย่างคล่องแคล้วและประสานสัมพันธ์กันดี รักษาความสะอาดของตนเอง อย่างเหมาะสมกับวัย  

2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้ อ่ืน มีความมั่ นใจกล้า
แสดงออกทางอารมณ์ สนใจมีความสุขและแสดงท่าทางเคลื่อนไหวกับเพลงจังหวะและดนตรี 

3.เด็กพัฒนาการด้านสังคมมีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักแบ่งปัน ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรม ไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  ท างานร่วมกับเพ่ือนอย่างมีเป้าหาย ทักทายและพูดคุยกับผู้ใหญ่และ
บุคคลที่คุ้นเคยได้เหมาะสมตามสถานการณ ์

4. เด็กมีมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว รักการเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาที่
เหมาะสมกับวัย อ่านภาพ สัญลักษณ์ ค า ด้วยการชี้หรือกวาดตามอง จุดเริ่มต้นและจุดจบขงข้อความ 

5. เด็กมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  ร่วมกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 
อย่างมีความสุข ใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างสมวัย 

6. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  คิดวิเคราะห์ ทดลงได้ ลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหาได้เอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

  

5. จุดควรพัฒนำ  
1. เด็กจัดกิจกรรมด้านพัฒนาความคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์  
2. ครูพัฒนาเทคนิคการสอนที่เน้นให้ผู้ เรียนมีความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ คิด 

สังเคราะห์คิด แก้ปัญหา  คิดสร้างสรรค์ฯลฯ และพัฒนาการทางการเรียนทุกกลุ่มประสบการณ์  
3. คุณธรรม จริยธรรม นั้นคือการทิ้งขยะลงถังขยะให้ถูกที ่ 

   6. แนวทำง/แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น  
1. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   
2. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
๓. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 

๔. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน  
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ  
1. กระบวนกำรพัฒนำ  

โรงเรียนบ้านทับกี่ ได้ด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการด้านครู
และ บุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้และด้านระบบประกัน
คุณภาพภายใน โดย เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีการก ากับติดตาม
การด าเนินงาน อย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่องเพ่ือสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง4ด้านโดย ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย มีการส่งเสริมสนับสนุนด้านบุคลากร สื่อ เทคโนโลยี การปรับ อาคารสถานที่ การให้ขวัญและ
ก าลังใจ ดังนี้  

1. เสริมสนับสนุนในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย ปีพุทธศักราช 2561 ที่
ครอบคลุมพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  

2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียนโดยโรงเรียนบ้านปากยางจัดการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย
จ านวน 2 ห้องเรียน คือ อนุบาลปีที่ 2 และ 3 มีครูประจ าชั้นที่จบเอกการศึกษาปฐมวัย และเป็นผู้มี
ความรู้และประสบการณ์ใน การจัดการศึกษาปฐมวัย  

3. ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยครูประจ าการ ได้รับ
การพัฒนาพัฒนาการอบรมอ่ืนที่จัดโดยหน่วยงานต้นสังกัดและ มีการนิเทศภายในเพ่ือให้ค าแนะน าขวัญ
ก าลังใจ เป็นไปตามปฏิทินการนิเทศอย่างต่อเนื่อง  

4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ มีมุม
ประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการ เรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ มีจัดของใช้ที่
จ าเป็นส าหรับเด็ก เช่น ผ้าเช็ดหน้า แปรงสีฟัน ถาดอาหาร แก้วน้ า ช้อนส้อม จัดให้มีห้องน้ าส าหรับเด็ก
เฉพาะ จัดบริเวณหน้าห้องให้สะดวก กว้างขวางส าหรับการจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริม พัฒนาการทั้ง         
4 ด้าน   

5. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยการสร้างความ เข้าใจ
กับผู้ปกครองโดยการจัดกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา เพ่ือสร้างความ
เข้าใจร่วมกันในการส่งเสริม พัฒนาการเด็ก แสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่าย เช่น องค์การบริหารส่วน
ต าบลอิปุ่ม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทับกี่,บ้านวังบอน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช       
ด่านซ้าย  ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายในการมีส่วนร่วมการพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้าน  



๑๕ 
 

  

2. ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง  
- แผนปฏิบัติการ หลักสูตร  
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร   
- โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และปรับปรุงงานอาคารสถานที่ 
- แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
- รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี   
- โครงการบัณฑิตน้อย 
3. ผลกำรด ำเนินงำน  
ด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการด้านครูและบุคลากรด้านข้อมูล
สารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี ส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีการก ากับติดตามการด าเนินงาน อย่างเป็ น
ระบบและต่อเนื่องเพ่ือสร้างความมั่นใจต่อ คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านโดยผู้บริหารให้ความส าคัญกับการ จัดการศึกษาปฐมวัย มีการส่งเสริมสนับสนุนด้าน
บุคลากร สื่อ เทคโนโลยี การปรับอาคารสถานที่ การให้ขวัญและ ก าลังใจ ผลการประเมินตนเอง 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 256๔ ดังนี้  
 

ตำรำงท่ี 2 แสดงผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 ปีกำรศึกษำ 256๔  

มำตรฐำนที่ 2 /ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ระดับคุณภำพ 

สรุปผลกำรประเมิน เป้ำหมำย ผลกำร
ประเมิน 

2. 1 มี ห ลั ก สู ต ร ค รอบคลุ ม พัฒน าก า รทั้ ง  4 
ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด 
ประสบการณ ์ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่าง 
ปลอดภัยและเพียงพอ  

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ 
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

2.6 มี ร ะบบบริ ห า รคุณภาพที่ เ ปิ ด โ อกาส ให้
ผู้เกี่ยวข้องทุก ฝ่ายมีส่วนร่วม  

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลกำรประเมิน มำตรฐำนที่ 2 

กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ระดับดีเลิศ 

 จำกตำรำงที่ 2 แสดงผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร               
ปีการศึกษา 256๔ พบว่า ผลกระบวนการบริหารและการจัดการ สูงกว่าเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 
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4. จุดเด่น  
1. ครูมีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครูมีความมุ่งมันและ

อุทิศตนในการ สอนและพัฒนาผู้เรียน ครูมีวุฒิทางการศึกษาด้านปฐมวัยโดยตรง ระดับปริญญาโท    
ครูสอนประสบการณ์ในการจัด การศึกษาระดับปฐมวัยเป็นอย่างดี  

2. สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา องค์กรภาครัฐและ เอกชน เพ่ือ
พัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน เป็นแหล่งวิทยากรในการแสวงหาความรู้และ บริการชุมชนมีการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน มีปราญชาวบ้าน มีการพัฒนาองค์การนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและ
องค์การ ชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา  สถานศึกษาและช่วยเหลือสถานศึกษา ครูและนักเรียน  
5. จุดควรพัฒนำ  

1. การพัฒนาสนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของเด็กเพ่ือใช้ในการ
จัดกิจกรรมการ เล่นกลางแจ้ง  

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก เช่น ภาษาไทยวันละค า 
ภาษาอังกฤษวันละ ค า เป็นต้น  

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  
4. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด และชุมชนเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม  มีระเบียบวินัยอย่างยั่งยืน  
6. แนวทำง/แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น  

1. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย  
  2. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
  ๓. โครงการจัดหาสื่อประถมวัย 
  ๔. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ระดับคุณภำพ: ดีเลิศ  
1. กระบวนกำรพัฒนำ  

สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาสามารถน าความรู้ ทักษะมาจัด
ประสบการณ์ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรี ยน โดยผ่าน
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม จัดการเรียนรู้รูปแบบการทดลองวิทยาศาสตร์ โครงงาน การจัดประสบการณ์
แบบวัฏจักรสืบเสาะ การใช้สื่อและ เทคโนโลยีมาบูรณาการการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ เช่น นิทาน 
เพลง เกม จากสื่อออนไลน์ เน้นให้เด็กได้เรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ฝึกความเป็นระเบียบวินัย 
มารยาท คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ              
และวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม          
กิจกรรมบัณฑิต น้อย ครูสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  

1. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพวิเคราะห์ข้อมูล
เด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
หลักสูตร สถานศึกษาโดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์
จิตใจ ด้านสังคม และด้าน สติปัญญา   

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข             
จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระตามความ
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ต้องการความสนใจความสามารถตอบสนองต่อ วิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  

3. สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย จัด ห้องเรียนให้สะอาดอากาศถ่ายเท ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีพ้ืนให้เด็กได้
เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างอิสระ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ สื่อ ของเล่นที่กระตุ้นให้
คิดและหาค าตอบ  

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์ และพัฒนาเด็กครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือ
และวิธีการที่หลากหลาย  การประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและน าผล
การประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพมีการ
ติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็น ระบบและต่อเนื่อง 

2. ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง  
- มุมประสบการณ์  
- แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก  
- รายงานผลการประเมินตนเอง  
- บรรยากาศ ห้องเรียนแจ่มใส มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
- การจัดกิจวัตรประจ าวัน   

3. ผลกำรด ำเนินงำน  
 โรงเรียนบ้านทับกี่ ด าเนินการส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาสามารถน าความรู้ ทักษะมาจัด 

ประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยผ่านกิจกรรม
หลัก 6 กิจกรรม จึงขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ 
เน้นเด็กเป็นส าคัญ ประกอบด้วย 5 ประเด็นพิจารณาดังนี้  

 

ตำรำงที่ 3 แสดงค่ำร้อยละของเป้ำหมำยและผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ปีกำรศึกษำ 256๔   

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น เด็กเป็นส ำคัญ 
ค่ำร้อยละ 

สรุปผลกำรประเมิน เป้ำหมำย ผลกำร
ประเมิน 

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่ งเสริมให้ เด็กมีพัฒนาการทุกด้ าน       
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

70 ๘๘.๒๗ สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ ปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

70 ๙๔.๑๑ สูงกว่าเป้าหมาย 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยี         
ที่เหมาะสมกับวัย 

70 ๙๑.๑๔ สูงกว่าเป้าหมาย 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการ ประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ พัฒนาเด็ก 

70 ๙๔.๑๑ สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลกำรประเมิน มำตรฐำนที่ 3 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

ดีเลิศ 
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     จำกตำรำงท่ี 3 สูงกว่าเป้าหมายแสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่ เน้นเด็กเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 256๔ พบว่า ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญ เป็นไปตาม เป้าหมาย จ านวน 4 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงาน
แล้วเป็นไปตามเป้าหมาย  เป็นส่วนใหญ่ รางวัลครูได้รับ ครูดีศรีเมืองเลย ครูดีศรีสองรัก    

4. จุดเด่น  
1. มีโครงการกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น

การศึกษา ปฐมวัยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการแบบองค์รวมซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของครู ผู้บริหารและ
ผู้ปกครอง  

2. โรงเรียนสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาเด็กให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาทุก
ด้านเพื่อ พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของเด็ก 

5. จุดควรพัฒนำ  
1. ครูควรได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด้านการผลิตสื่อการสอน เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการ

จัด กิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ให้ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง   

2.จัดหา งบประมาณภายนอกมาสนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม ความสามารถของเด็ก
ตาม ความสนใจ ความถนัดมากข้ึน  
6.แนวทำง/แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  

1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย  
2. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
3. โครงการพัฒนาเครื่องเล่นสนาม  
4. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย  
๕. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
๖. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญ  
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มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
         1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
         1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดีเลิศ 
สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ระดับคุณภำพ : ดี  
1. กระบวนกำรพัฒนำ  
          โรงเรียนบ้านทับกี่ ใช้กระบวนการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมีโครงการที่สนับสนุนการ
ด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้  
 โครงการพัฒนางานวิชาการ  
 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 โครงการพัฒนาหลักสูตร 
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โอเน็ต กระบวนการ PLC 
 โครงการพัฒนาจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย กิจกรรมดนตรี – นาฎศิลป์                      
          (ทับกี่สะออน) 
 โครงการโรงเรียนสีขาว รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  (To  Be  Number  One) 
 โครงการฝึกทักษะการงานอาชีพโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันระดับอนุบาล –ประถมศึกษา และ 
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและพัฒนางานอนามัยในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ปรับปรุงหอพัก 
โครงการปรับปรุง พัฒนาระบบงานสารบรรณ 
โครงการการจัดกิจกรรมวันส าคัญกิจกรรมค่าย และความสัมพันธ์ชุมชน 
โครงการฝึกอบรมและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตรนารี และลูกเสือ  ๓  ดี 
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและสภาพแวดล้อม ไฟฟ้า 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานักเรียน 
 
 

 
 



๒๐ 
 

  

โรงเรียนมีการส ารวจตรวจสอบ เยี่ยมบ้านนักเรียนเพ่ือส ารวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 
และประเมิน สถานการณ์ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ Covid 19 โดยระหว่างวันที่ 16 
พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 256๔  มีการแจกใบงานให้นักเรียนท าท่ีบ้าน และเปิดภาคเรียนตามปกติใน
วันที่ 1 กรกฎาคม 256๔ ภายใต้มาตรการป้องกัน โรคติดต่อ Covid 19 และในภาคเรียนที่ 1 มีการ
สอนชดเชยในเวลาหลังเลิกเรียนเพื่อให้ครบชั่วโมงเรียน ในภาคเรียน ที่ 2 สอนชดเชยในวันเสาร์ อาทิตย์ 
เพ่ือให้ครบชั่วโมงเรียนตามหลักสูตร   

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา   
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ   
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย 4 ประเด็นพิจารณา  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

2. ผลกำรประเมิน  
 โรงเรียนบ้านทับกี่ ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ประกอบด้วย 2  ประเด็นพิจารณาดังนี้   
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีผลการประเมินดังนี้  
 

ตำรำงที่ 1 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็น
พิจารณาที่ 1.1  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 256๔ 
 

มำตรฐำนที่ 1 ประเด็นกำรพิจำรณำ ที่ 1.1 
ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

ค่ำร้อยละ 
สรุปผลกำรประเมิน เป้ำหมำย ผลกำร

ประเมิน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ 
คิดค านวณ 

70 ๗๗.๓๑ สูงกว่าเป้าหมาย 

    1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน ภาษาไทย     
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของ สถานศึกษา 

70 ๗๔.๗๔ สูงกว่าเป้าหมาย 

    1.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญ ของผู้เรียน 
ด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี  

70 ๘๒.๔๗ สูงกว่าเป้าหมาย 

  1.3 นักเรียนมีความสามารถการสื่อสาร   
การน าเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  

70 ๗๙.๘๙ สูงกว่าเป้าหมาย 



๒๑ 
 

  

มำตรฐำนที่ 1 ประเด็นกำรพิจำรณำ ที่ 1.1 
ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

ค่ำร้อยละ 
สรุปผลกำรประเมิน เป้ำหมำย ผลกำร

ประเมิน 
1.4 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ได้
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

70 ๗๔.๗๔ สูงกว่าเป้าหมาย 

    1.5 นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ  อยู่ใน
ระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  

70 ๗๕.๒๕ สูงกว่าเป้าหมาย 

  1.6 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร   
ภาษาต่างประเทศท่ี 2 /ภาษาจีน ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  

70 ๗๔.๗๔ สูงกว่าเป้าหมาย 

2) มีความสามารถในการคิดวิ เคราะห์  คิดอย่ า งมี
วิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

70 ๗๔.๒๒ สูงกว่าเป้าหมาย 

 2.1 นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ 
ในระดับ ดี  

70 ๗๙.๘๙ สูงกว่าเป้าหมาย 

 2.2 นักเรียนผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา ตาม
แนวทางการประเมิน PISA 

70 ๗๕.๒๕ สูงกว่าเป้าหมาย 

 2.3 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของ ผู้เรียน 
ด้านความสามารถในการคิดในระดับด ี 

70 ๗๖.๒๘ สูงกว่าเป้าหมาย 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๗๐ 72.68 สูงกว่าเป้าหมาย 
 3.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้าง 
นวัตกรรม ในระดับ ดี  ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา  

๗๐ ๗๒.๑๖ สูงกว่าเป้าหมาย 

 3.2 นักเรียนมีผลงาน จากการท าโครงงาน / สิ่งประดิษฐ์ 
และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการ ท างาน 
และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 

๗๐ ๗๘.๓๕ สูงกว่าเป้าหมาย 

 3.3 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม         ๗๐ ๗๓.๗๑ สูงกว่าเป้าหมาย 
 3.4 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และน านวัตกรรม 
ไปใช้ และมีการเผยแพร ่ 

70 ๖๗.๐๑ ต่ ากว่าเป้าหมาย 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสาร 

70 ๘๑.๙๕ สูงกว่าเป้าหมาย 

 4.1 นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจาก 
อินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิง 
แหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

70 ๗๓.๑๙ สูงกว่าเป้าหมาย 

 4.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของ ผู้เรียน 
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดี  

70 ๗๙.๓๘ สูงกว่าเป้าหมาย 

 4.3 นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการ เรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

70 ๖๘.๐๔ ต่ ากว่าเป้าหมาย 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 70 ๗๔.๗๔ สูงกว่าเป้าหมาย 



๒๒ 
 

  

มำตรฐำนที่ 1 ประเด็นกำรพิจำรณำ ที่ 1.1 
ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

ค่ำร้อยละ 
สรุปผลกำรประเมิน เป้ำหมำย ผลกำร

ประเมิน 
 5.1.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

70 ๗๗.๓๑ สูงกว่าเป้าหมาย 

 5.1.2 นัก เรี ยนมีผลการ เรี ยนกลุ่ มสาระการ เรี ยนรู้  
คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป  

70 ๖๙.๕๘ ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 5.1.3 นัก เรี ยนมีผลการ เรี ยนกลุ่ มสาระการ เรี ยนรู้  
วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป  

70 ๗๓.๗๑ สูงกว่าเป้าหมาย 

 5.1.4 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม
ศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป  

70 ๘๒.๗๔ ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 5.1.5 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ระดับ 3 ขึ้นไป  

70 ๗๙.๓๘ สูงกว่าเป้าหมาย 

 5.1.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข ศึกษา 
พลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป  

70 ๘๑.๙๕ สูงกว่าเป้าหมาย 

 5.1.7 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป  

70 ๗๖.๘๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

 5.1.8 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่ มสาระการเรียนรู้  
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป  

70 ๗๐.๖๑ สูงกว่าเป้าหมาย 

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 70 ๗๕.๗๗ สูงกว่าเป้าหมาย 

 6.1 นักเรียน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี ต่องาน 
อาชีพ  

70 ๗๕.๗๗ สูงกว่าเป้าหมาย 

 6.2 นักเรียน มี ID Pan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อ 
และการประกอบอาชีพ  

70 ๖๗.๐๑ ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 6.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพร้อมที่ศึกษา 
ต่อ ในระดับท่ีสูงขึ้น  

70  ๘๒.๔๗ สูงกว่าเป้าหมาย 

 6.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมที่ศึกษา 
ต่อ ในระดับท่ีสูงขึ้น  

70  ๘๒.๔๗ สูงกว่าเป้าหมาย 

 6.5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพร้อมในการ 
ท างาน และประกอบอาชีพ  

70  ๗๘.๘๖ สูงกว่าเป้าหมาย 

 6.6 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมในการ 
ท างาน และประกอบอาชีพ  

70  ๗๘.๘๖ สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภำพรวมประเด็นกำรพิจำรณำ ที่ 1.1 

ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
  สูงกว่ำเป้ำหมำย 

 
 



๒๓ 
 

  

จำกตำรำงที่  1 แสดงค่ำร้อยละของเป้ำหมำยและผลกำรประเมินมำตรฐำนที่  1 คุณภำพผู้ เรียน             
ประเด็น พิจำรณำที่  

1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 256๔ พบว่า ผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 36 ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน ๓1 ประเด็นพิจารณา 
และ  ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๕ ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วเป็นไปตาม
เป้าหมาย  เป็นส่วนใหญ่ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านทับกี่   มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ       
ร้อยละ ๗๗.๓๑ สูงกว่าเป้าหมาย มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน  ความคิดเห็น และแก้ปัญหาร้อยละ ๗๔.๒๒ สูงกว่าเป้าหมาย มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ร้อยละ ๘๓.๕๐  สูงกว่าเป้าหมาย มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร้อยละ 72.68 
สูงกว่าตามเป้าหมาย มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาร้อยละ ๗๔.๗๔ สูงกว่าเป้าหมาย มี
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ี ดีต่องานอาชีพร้อยละ ๗๕.๗๗  สูงกว่าเป้าหมาย  

โรงเรียนบ้านทับกีจ่ัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการควบคุมโรคติดต่อ Covid 19 โดยการสอนเวียน 
เพ่ือให้ครูได้สอนตรงตามวิชาเอกมีการสอนเสริมนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้เป็นรายบุคคลมีการลดกิจกรรม
ที่ มีความแออัด สัมผัสใกล้ชิดเพ่ือป้องกันโรคติดต่อ Covid 19 โดยมีการเว้นระยะห่างงดการจัดกิจกรรมบาง
ประเภท เพื่อป้องกันการติดต่อของโรค เช่นกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี  

ตำรำงท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียนประเด็นพิจาารณา  

           1.2  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

มำตรฐำนที่ 1 ประเด็นกำรพิจำรณำ ที่ 1.2   
ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่ำร้อยละ 
สรุปผลกำรประเมิน เป้ำหมำย  ผ ล ก ำ ร

ประเมิน 
1 )  ก า รมี คุณลั กษณะและค่ า นิ ย มที่ ดี ต า มที่
สถานศึกษา ก าหนด 

70 81.95 สูงกว่าเป้าหมาย 

 1.1 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ใน ระดับดี  

70 83.50  สูงกว่าเป้าหมาย 

 1.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น า
และมีจิต อาสา 

70 72.16  สูงกว่าเป้าหมาย 

 1.3 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็น 
แบบอย่างได ้ 

70 75.77  สูงกว่าเป้าหมาย 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90 96.20 สูงกว่าเป้าหมาย 
 2.1 นักเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันส าคัญ 
และ ท้องถิ่น  

90 94.33 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2.2 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักใน 
สถาบันหลักของชาติ 

90 95.36 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2. 3 นั ก เ รี ย น  ยึ ด มั่ น ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะบ อบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 



๒๔ 
 

  

มำตรฐำนที่ 1 ประเด็นกำรพิจำรณำ ที่ 1.2   
ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่ำร้อยละ 
สรุปผลกำรประเมิน เป้ำหมำย  ผ ล ก ำ ร

ประเมิน 
 2.4 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
และ ภูมิใจในความเป็นไทย  

90 94.84 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2.5 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
และ ภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น  

90 96.90 สูงกว่าเป้าหมาย 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

90 91.23 สูงกว่าเป้าหมาย 

 3.1 นักเรียน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความ
แตกต่าง ทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง  

90 92.78  สูงกว่าเป้าหมาย 

 3.2 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง  และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็น
พลเมืองโลกที่ดี มี คุณธรรมจริยธรรม 

90 93.29  สูงกว่าเป้าหมาย 
 

 
4) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม       80   90.20 สูงกว่าเป้าหมาย 
   4.1 นักเรียน มีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการ
ทางร่างกาย เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมอนามัยกระทรวง สาธารณสุข 

80 92.78 สูงกว่าเป้าหมาย 

   4.2 นักเรียน มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐานของ กลมพลศึกษา หรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 

80 84.53 สูงกว่าเป้าหมาย 

   4.3 นักเรียน มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาด
เรียบร้อย  เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตน
ตามสุขบัญญัติ 10  ประการ 

80 87.62 สูงกว่าเป้าหมาย 

   4.4 นักเรียน หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทาง
เพศ การ ทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด  

80 82.47 สูงกว่าเป้าหมาย 

   4.5 นักเรียน มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเอง
จากภัย คุกคามรูปแบบใหม่  

80 82.47 สูงกว่าเป้าหมาย 

   4.6 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการ
ด าเนินชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิต
สาธารณะ  

80 84.02 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภำพรวมประเด็นกำรพิจำรณำ ที่ 1.2 
ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

    สูงกว่าเป้าหมาย 

 

จากตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็น พิจารณาที่ 1.2   ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมาย ในทุกประเด็น    

 
 



๒๕ 
 

  

ตำรำงท่ี 3 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน รายประเด็นด้านทีพิจารณา     
          1.2   ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

มำตรฐำนที่ 1 /ประเด็นกำรพิจำรณำ สรุปผลกำรประเมิน
รำยประเด็น 

ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา          ดี 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร   

และการคิดค านวณ  
สูงกว่าเป้าหมาย 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  สูงกว่าเป้าหมาย 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สูงกว่าเป้าหมาย 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  สูงกว่าเป้าหมาย 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  สูงกว่าเป้าหมาย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย 4 ประเด็นพิจารณา  ดี 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  สูงกว่าเป้าหมาย 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  สูงกว่าเป้าหมาย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  สูงกว่าเป้าหมาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  สูงกว่าเป้าหมาย 
สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 1 ระดับคุณภำพ ดี 

           จำกตำรำงท่ี 3 แสดงผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน รำยประเด็นพิจำรณำด้ำนที่      
                  1.2  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลการด าเนินการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็น
พิจารณา  

โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถตามคุณลักษณะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เน้น
การเรียนการ สอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางภายใต้การบูรณาการทั้งเนื้อหา เวลา ในสอดคล้องตาม
หลักสูตรของสถานศึกษา โดย จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย 
โครงการวันส าคัญ โครงการเยี่ยมบ้าน นักเรียน เพ่ือประเมินนักเรียนในด้านต่าง ๆ ในสถานศึกษา ให้
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วน ร่วม  
3. จุดเด่น  
 โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีเช่นจัดกิจกรรม   

   - โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน  
-  โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรมประจ าวันศุกร์  
-  กิจกรรมหน้าเสาธง  
- กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีและ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ            
-  เรียนตามหลักสูตร  สถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
-  กิจกรรม พอใจ พอเพียง พอออม 
-  กิจกรรมดูแลเขตรับผิดชอบภายในโรงเรียน 
 



๒๖ 
 

  

4. จุดควรพัฒนำ  
โรงเรียนและครูผู้สอนและผู้บริหารควรด าเนินการจัดโครงการด้านคุณธรรมจริยธรรมและให้

ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้ครูและผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการ
กิจกรรมของผู้เรียน จ าเป็นต้อง เอาใจใส่ ในการหาแนวทางเพ่ือปรับปรุงระดับคุณภาพของเด็กให้ก้าว
สู่ระดับดีเยี่ยมต่อไป  
5. แนวทำง/แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น  

แผนปฏิบัติงานที่  1 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  
  แผนปฏิบัติงานที่ 2 ส่งเสริมนักเรียนร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น  
                                             และความเป็นไทย  

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ  
1. กระบวนกำรพัฒนำ  

โรงเรียนบ้านทับก่ี มีกระบวนการบริหารจัดการศึกษา  
- กิจกรรม  โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรมพัฒนาเอง  
- ส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการพัฒนาอบรม   
- จัดทัศนศึกษาดูงาน  
- โครงการนิเทศภายใน  
 

คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนมีการประชุมซักซ้อมก่อนเปิดเรียน เพ่ือวางแผนการเรียนการสอน
ภายใต้ มาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ Covid 19 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ.ในการ
ค านึงถึงความ ปลอดภัยของผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนมีการส ารวจตรวจสอบ เยี่ยมบ้านนักเรียนเพ่ื อ
ส ารวจความพร้อมก่อนเปิดภาค เรียน และประเมินสถานการณ์ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
Covid 19 โดยระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 มีการแจกใบงานให้นักเรียนท าที่
บ้าน และเปิดภาคเรียนตามปกติในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563   ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดต่อ   
Covid 19 และในภาคเรียนที่ 1 มีการสอนเรียน ในภาคเรียนที่ 2   สอนชดเชยในวันเสาร์ อาทิตย์ 
เพ่ือให้ครบชั่วโมงเรียนตามหลักสูตร   

จากการที่โรงเรียนได้ปฏิบัติงานตามหลักการบริหารงานคุณภาพ PDCA ส่งผลให้การบริหารจัด
การศึกษาของ โรงเรียนบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ครูและบุคลากรของโรงเรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่
ของตนเองได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพรอบด้าน สามารถอภิปราย
ผลการประเมินได้ดังนี้  

1.1 การก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของ สถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง โรงเรียนบ้านทับกี่อยู่ในชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีการใช้ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจ พอเพียง คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านา ท าสวน  ไปขายสลากกินแบ่ง
รัฐบาล ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีหน้าที่ช่วยผู้ปกครอง  แบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการประกอบอาชีพ 
ประกอบกับเป็นหมู่บ้านวิถีพุทธ มีการท าบุญตักบาตรงดเว้นการฆ่าสัตว์ ในวันพระ มีโครงการอบรม
คุณธรรมในวันศุกร์ มีแหล่งเรียนรู้ มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตบริการในหมู่บ้าน ท าให้หลอม รวมเป็นวิสัยทัศน์
ของโรงเรียนที่มีความสัมพันธ์กันกับ บ้าน วัด โรงเรียน ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านทับกี ่ คุณธรรมน าความรู้   พัฒนาสู่มาตรฐาน  ประสานองค์กรเครือข่าย    
เป้าหมายสู่ความเป็นเลิศ   เชิดชู ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐาน ของสถานศึกษาท่ีได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้  

โรงเรียนบ้านทับกี่มีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพกลุ่มบริหารที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมทุก
กลุ่ม บริหารโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ และหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานของบุคลากร แต่ละกลุ่มบริหารอย่างเป็นระบบ เกิดการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้ตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา  

1.3 มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก กลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนมุ่งพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล และพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ให้แก่ ผู้เรียน จัดหลักสูตรที่สนองนโยบายรัฐบาล ได้แก่ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา อย่างรอบด้านและเกิดบรรยากาศใหม่ ๆ ในการเรียนรู้ ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  COVID 19 จัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรค COVID   รายงานจ านวนวัน เปิดปิด onsite  

1.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคคลากรพัฒนาตนเอง ได้แก่ การท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้เลื่อนหรือมี

วิทยฐานะ สูงขึ้น การอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสิทธิภาพในสายงาน ส่งผลให้ครูและ
บุคลากรมีความรู้ความ เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้งการเข้าร่วม
การอบรมและการอบรมผ่านระบบ ออนไลน์  เ พ่ือเตรียมความพร้อมในการสอนออนไลน์                  
กรณีสถานการณ์ของโรคติดต่อ Covid 19 ระบาดรุนแรง  

1.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาอาคารสถานที่ ภายในสถานการณ์ของโรคติดต่อ Covid 19 จัดท า
อ่าง ล้างมือ เจลล้างมือ นักเรียนสวมหน้ากาก เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะเรียนและเว้นระยะห่างระหว่าง
การรับประทาน อาหาร จัดท าห้องเรียนคุณภาพ (Smart Classroom) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์อย่าง เต็มที่ โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่อยู่เสมอ   

1.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้  โรงเรียนได้จัดหา ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุม เพ่ือใช้
ในการบริหาร จัดการข้อมูล ส่งผลให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ศึกษาค้นคว้า  
เข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ได้ อย่างทั่วถึงและบุคลากรสามารถเข้าถึงและเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศที่
ต้องการได้อย่างรวดเร็วและทันสมัย 

2. ผลกำรด ำเนินงำน  
โรงเรียนบ้านทับกี่ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ

การจัดการ ปีการศึกษา 2564 ดังนี้  
ตำรำงท่ี 4 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 256๔ 
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มำตรฐำนที่ 2 /ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ระดับคุณภำพ 

สรุปผลกำรประเมิน เป้ำหมำย  ผ ล ก ำ ร
ประเมิน 

 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา 
ก า ห น ด ชั ด เ จ น  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ บ ริ บ ท ข อ ง
สถานศึกษา  สามารถปฏิบัติได้จริง 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ที่  ส่ งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของ สถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จไว้ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

 2.3 มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ 
ผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุก กลุ่มเป้าหมาย 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

 2.4 มี การ พัฒนาครู และบุ คลากร ให้มี ความ
เชี่ยวชาญ ทางวิชาชีพ  

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

 2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

 2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลกำรประเมิน มำตรฐำนที่ 2 

กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ระดับดีเลิศ 

จากตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 
256๔  พบว่า ผลกระบวนการบริหารและการจัดการ สูงกว่าเป้าหมาย   จ านวน 6 ประเด็นพิจารณา    
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการ ด าเนินงานแล้วเป็นไปสูงกว่าเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่  
3. จุดเด่น  

- พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และ   
  สถานศึกษา 

              - จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ  
                ปลอดภัย  
              - จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ   
                สภาพของ สถานศึกษา  

4. จุดควรพัฒนำ  
    - จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและเพ่ิมมากข้ึน         

ในภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ Covid 19  
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      5. แนวทำง/แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น  
      แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้        
                              การนิเทศการ สอนและงานวิจัยในชั้นเรียน 
     แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียนให้มีความเชื่อมโยงกันทุก 
                             ระบบในโรงเรียน  

   มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญระดับคุณภำพดี     
        1. กระบวนกำรพัฒนำ  

โรงเรียนบ้านทับกี่ได้ด าเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ด้วย วิธีการที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ส่งผลให้
กระบวนการจัดการ เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดี โดยส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แบบ Active Learning ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย การสอนแบบโครงงาน 
(Project-based Learning)     การสอน แบบใช้ปัญหา เป็ นฐาน  ( Problem based Learning)             
การจัดการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือ พัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และ
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ พัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาโดยให้นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในการเลือกแผนการเรียนและรายวิชาเพ่ิมเติมที่ตรงกับความต้องการและ ความสนใจ มีการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลในสาระการเรียนรู้การค้นคว้าด้วยตนเอง  ตาม
ประเด็นพิจารณาดังนี้ 

1.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ครูของทุก
กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ท าการวิเคราะห์หลักสูตร โดยจัดท าบันทึกข้อตกลงพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จัดการเรียนรู้เน้น กระบวนการคิดและให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา และสามารถ น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ประเมินได้จากการตรวจแผนการจัดการ
เรียนรู้ของทุกรายวิชา มีการนิเทศการสอนคิดเป็น ร้อยละ 100 ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2   
ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยสร้าง ความตระหนักและให้ความรู้ผ่าน
กระบวนการประชุมชี้แจงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอบรมพัฒนาครูให้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มี
โครงสร้างและองค์ประกอบครบตามที่สถานศึกษาก าหนดตามแบบวัดประเมินแผนการ จัดการเรียนรู้ 
และน าไปสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน  

1.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูทุกกลุ่มสาระเรียนรู้จัดการเรียนรู้ 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพ่ือให้สอดคล้องกับความเป็นห้องเรียน
คุณภาพ  (Smart Classroom)  ของโรงเรียนบ้านทับกี่ที่ติดตั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ในทุกห้องเรียน มีการ
ใช้ห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือสืบค้น ข้อมูล ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งในปีการศึกษา 2564 นี้ครูผู้สอนมี
การใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก โรงเรียนอยากหลากหลาย  

1.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูจัดสภาพความพร้อมที่จะด าเนินการเรียนการสอนให้

เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเพ่ือให้ เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความสุข ส่งผลให้นักเรียนเป็นนักการ
เรียนรู้ โดยครูเตรียมและวางแผนการ จัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพ่ิม
แรงจูงใจระหว่างเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ   ภายใต้การสนับสนุนของโรงเรียนในการจัดสภาพแวดล้อมใน
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ห้องเรียนไว้อย่างดี มีความสะดวกสบายอย่างมาก และอุปกรณ์ด้าน  ICT ครบครัน รวมถึงการด าเนินงาน
ของงานแนะแนว ที่ ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้ เรียนทางด้านการเรียนและด้าน พฤติกรรม              
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ทุนปัจจัยช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลน จากต้นสังกัด และหา
ทุนจากหน่วยงานภายนอก  นักเรียนนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อย่างเป็นระบบและ 
หลากหลาย  

1.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบครบทุกด้านทั้งการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล การ

ประเมิน พฤติกรรมนักเรียน การประเมินความรู้โดยการท าแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลัง
เรียน และน าผลการ ประเมินมาพัฒนานักเรียน ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน อีกทั้งยังมีการท าวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียน จัดการเรียนการสอน สร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่เหมาะสม
กับเป้าหมายของการเรียนรู้  
  1.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) การนิเทศชั้นเรียน และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการรวมกลุ่มของ
ครูในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือหาแนวทางในการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการวางแผนการ จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน นอกจากนั้นยัง
มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามจากเพ่ือนครูและฝ่ายบริหาร ส่งผลให้ ครูมีการช่วยเหลือแบ่งปัน และสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยโรงเรียนจัดให้มีชั่วโมงส าหรับจัดกิจกรรม ชุมชนชุมชนแห่งการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ  
2. ผลกำรด ำเนินงำน  

โรงเรียนบ้านทับกี ่ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย 5 ประเด็นพิจารณาดังนี้   

 
ตำรำงท่ี 5 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา 2564 

มำตรฐำนที่ 2 /ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำร้อยละ 

สรุปผลกำรประเมิน เป้ำหมำย  ผ ล ก ำ ร
ประเมิน 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

70 72.68 สูงกว่าเป้าหมาย 

     1. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้น 
กระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตาม
มาตรฐาน  การ เ รี ยนรู้  ตั ว ชี้ วั ดของหลั กสู ตร
สถานศึกษา และสามารถ น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได ้ 

70 77.87 สูงกว่าเป้าหมาย 

     2. ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้  แบบ 
Active  Learning 

70 73.19  สูงกว่าเป้าหมาย 
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มำตรฐำนที่ 2 /ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำร้อยละ 

สรุปผลกำรประเมิน เป้ำหมำย  ผ ล ก ำ ร
ประเมิน 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อ การเรียนรู้ 

70 73.71 สูงกว่าเป้าหมาย 

     1. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่ 
หลากหลาย 

70 82.28  สูงกว่าเป้าหมาย 

     2. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศใน การจัดการเรียนรู้ มี application  

70 71.64 สูงกว่าเป้าหมาย 

     3. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้
ทั้งภายใน  และภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
บูรณาการใน การจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึก ปฏิบัติจริง 

70 76.28 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 70 76.80 สูงกว่าเป้าหมาย 
     ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มี
ปฏิสัมพันธ์  เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้  

70  74.22 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน า ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

70 76.28 สูงกว่าเป้าหมาย 

     1. ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน  

70 77.31  สูงกว่าเป้าหมาย 

     2. ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่
เหมาะสมกับ เป้าหมายของการเรียนรู้  

70 74.74  สูงกว่าเป้าหมาย 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

70 77.31 สูงกว่าเป้าหมาย 

 ครู และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การ จัดการเรียนรู้ 

70 72.68 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลกำรประเมิน มำตรฐำนที่ 3 

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ดีเลิศ 

จากตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการ สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  สูงกว่าเป้าหมาย ในทุกประเด็นพิจารณา  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการ
ด าเนินงานแล้วเป็นไปสูงกว่าเป้าหมาย เป็น ส่วนใหญ่  
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3. จุดเด่น  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านทับกี่มีความรู้ความสามารถและมีความตั้งใจใน

การคิด และวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลิตสื่อการเรียนการสอน สร้างนวัตกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี เพ่ือการศึกษา สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนในยุค 
Thailand 4.0 เพ่ือมุ่งพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ   

4. จุดควรพัฒนำ  
การส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้แก่ ผู้เรียนในรูปแบบการวิจัย   

5. แนวทำง/แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น  
แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการ
เรียนการสอน เทียบเคียงมาตรฐานสากล  
แผนปฏิบัติงานที่ 2 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับท้องถิ่น  
แผนปฏิบัติงานที่ 3 โครงการคุณธรรม  
แผนปฏิบัติงานที่ 4 โครงการส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียง  
แผนปฏิบัติงานที่ 5 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
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ส่วนที่ 3  

สรุปผล และแนวทำงกำรพัฒนำ  

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้อง น าไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์ เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา (3 - 5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ 
ด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน   
พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ดังนี้  
ระดับปฐมวัย  
 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 

⬥คุณภำพของเด็ก  
       เด็กปฐมวัยของโรงเรียนบ้านทับกี่ มีสุขภาพ ร่างกาย
แข็งแรงสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่าง คล่องแคล่วมี
ทักษะการเคลื่อนไหวตามวัยมีการใช้มือและ ตาประสาน
สัมพันธ์กันได้ดีมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพ ของตนเอง
ได้แก่ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือ หลังเข้าห้องน้ า 
รู้จักดูแลรักษาสุขภาพสุขอนามัยส่วนตน เลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และหลากหลาย ส่งผลให้เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโตตาม วัย เด็กปฐมวัยร่าเริง
แจ่มใส ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและ ผู้ อ่ืน มีความมั่นใจใน
ตนเอง กล้าคิดและกล้าแสดงออก  สามารถแสดงออกทาง
อารมณแ์ละภาษาได้เหมาะสมกับวัย  
เด็กปฐมวัยมีวินัยรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองเชื่อฟัง    
ค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูและญาติผู้ใหญ่ มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น มีความประหยัดและ พอเพียง ประพฤติ
ตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตน นับถือ  
เด็กปฐมวัยสามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ สนทนาโต้ตอบ แสดง
ความคิดเห็นร่วมกันได้และเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ สามารถ
ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยได้มีทักษะ  

⬥คุณภำพของเด็ก  
โรงเรียนบ้านทับกี่ มีเครื่องเล่นสนามส าหรับ
เด็ก ปฐมวัยที่ค่อนข้างเก่า ท าให้เด็กปฐมวัย
ขาดโอกาส ในการเล่นเครื่องเล่นสนามต่างๆ  
ที่สามารถ เสริมสร้างและพัฒนาความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อใหญ่ผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย
ในการเล่นเครื่อง เล่นสนามต่างๆ  อย่าง
เหมาะสมกับวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

  

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 

การคิดพ้ืนฐาน มีความสามารถในการคิดรวบยอด เกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้รู้จักคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์รู้จักตัวเลข  และวิทยาศาสตร์เช่นการทดลองง่าย
มีการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมกับวัย 

 

⬥กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
         ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์  
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูและ บุคลากรของโรงเรียน
ได้รับการพัฒนาให้ เป็นครูมืออาชีพ จากการอบรมเชิง
ปฏิบัติการอีกทั้งมีการนิเทศภายในเพ่ือ การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนอยู่สม่ าเสมอมีการ บริหารจัดการชั้นเรียนอย่างมี
ระบบ มีการผลิตสื่อและ นวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนให้สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์การจัดการเรียน
รู้อยู่ เสมอ ผู้บริหาร บริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย มี  
วิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา เด็ก
ปฐมวัยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา ปฐมวัย
เต็มศักยภาพ มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามวัยอย่าง เหมาะสม
รวมถึงระบบความปลอดภัยที่สอดคล้องกับวัย และสภาพ
บริบทของโรงเรียน 

⬥กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
        การใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัย
เป็นฐาน คิดทางด้านวิชาการ ควรน ามาใช้ให้มาก
ขึ้นในการ บริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพ่ือให้บรรลุ เป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาควร สร้างการมีส่วนร่วม และ
แสวงหาความร่วมมือกับ ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ท้องถิ่น จัดสิ่งอ านวยความ สะดวกเพ่ือพัฒนา
เด็กอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหาร คณะครูและ
บุ ค ล าก รทา งก า รศึ กษ า  เ พ่ื อก า ร พัฒนา 
การศึกษาร่ วมกันทุ กภาคส่ วนควร พัฒนา
ปรับปรุง การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
การด าเนินงาน อย่างต่อเนื่อง 

⬥กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  
         ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัด ประสบการณ์
สามารถ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้อง
กับ ความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถบริหารจัดการชั้น 
เรียนที่สร้างวินัยเชิงบวกได้ ท าให้เกิดบรรยากาศการ เรียนรู้ที่
มีความสุข มีระบบการนิเทศภายในเพ่ือการ พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนอยู่อย่างสม่ าเสมอ มีการ บริหารจัดการชั้นเรียน
อย่างเป็นระบบ มีการวิจัยพัฒนา นวัตกรรมเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กอย่างเต็มตาม ศักยภาพ มีการผลิตสื่อและ
นวัตกรรม 

⬥กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ            
          โรงเรียนบ้านทับกี่  ยังขาดเครื่องเล่น
สนามส าหรับ เด็กปฐมวัย ท าให้เด็กขาดโอกาสใน
การเล่นเครื่อง เล่นสนามที่สามารถเสริมสร้าง 
และพัฒนาความ แข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่ผ่าน
การเคลื่อนไหว ร่างกายอย่างเหมาะสมกับวัย 

 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

  

 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 

สร้างสรรค์ระดับ ปฐมวัยมาใช้ในการจัดประสบการณ์         
เ พ่ือส่ ง เสริมการ เรียนรู้ ให้กับผู้ เ รี ยน ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การ จัดการเรียนรู้ท าให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีอย่าง
เหมาะสมทั้ง 4 ด้าน 
 
 

 

 
    แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น  
     แผนปฏิบัติงานที่ 1 คณะครูทุกชั้นเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 

แผนปฏิบัติงานที่ 2 คณะครูทุกคนจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
แผนปฏิบัติงานที่ 3 คณะครูทุกคนจัดท าโครงงานอาชีพ 1ห้องเรียน 1โครงงาน 

   ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 

⬥คุณภำพของผู้เรียน  
1) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้ ง สามารถ
เขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้ เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผล ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนอยู่ในระดับดี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑ มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  
(Reading Test :RT) ประจ าปีการศึกษา 2564 การอ่ารู้เรื่อง
สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่และประเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 มีผลประเมินการสอบ O-Net วิชาภาษาไทยและคณิต   
สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่ และประเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ มีผลประเมินการสอบ O-Net วิชาภาษาไทยสูงกว่า
ระดับประเทศ   
 
 
 

⬥คุณภำพของผู้เรียน  
1) นักเรียนในระดับชั้น ป.1- ป.3 ยังต้องเร่ง 
พัฒนาด้านการอ่าน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ 
อภิปรายอย่างสมเหตุสมผล  
2) ผู้เรียนยังต้องพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ 
และการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ ได้อย่าง
เหมาะสม ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ยัง
ต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความ
เป็นไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น สืบสานและ
ต่อยอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  

 
 

 
 



๓๖ 
 

  

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 

     2) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพ ทางกาย
และน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบ วินัย จนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ ยอมรับของชุมชนโดยรอบ
ในเรื่องความมีระเบียบวินัย เคารพกฎ กติกา มารยาทของ
สังคม และการเป็นผู้ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีจิตอาสา ช่วยเหลือผู้อื่น 
 

 

⬥กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
    1) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการ บริหาร
และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถ เป็นแบบอย่างที่
ให้กับบุคลากรและนักเรียนในการท างาน และคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความตั้งใจ และให้ความร่วมมือในการ ปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาทของสถานศึกษา อย่างเต็มความสามารถ 
    2) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น ระบบ 
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย วิธี เช่น การมี
ส่วนร่วม การระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการ
ปรับ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพ ปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป การศึกษาที่
มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการ จัด
การศึกษา นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ใช้ กระบวนการวิจัยในการ
รวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็น ฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ ผู้เรียน และการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 
 

⬥กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
    1) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอ ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพ ผู้ เรียนให้ เป็นไปตามเป้าหมายของ
หลักสูตร  
   2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา และการ ขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

  

 
จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 

    ⬥กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
       1) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่นใน การ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
       2) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการสัมผัส 
เรียนรู้จากสิ่งต่างๆ รอบตัว ได้ปฏิบัติจริงได้ฝึกทักษะ การคิด 
และมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียน แสวงหาความรู้
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง มีศูนย์บริการ USO Net
เพ่ือให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล ในเวลาว่าง และวันหยุด  
      3) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพ แวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  
      4) ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจ
ประเมินพร้อมทั้งให้ค าแนะน าจากผู้บริหารสถานศึกษา และให้
ค าแนะน าอย่างเหมาะสม 
 
 

⬥กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ   
       1) ครูควรจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้ เรียนได้
พัฒนา ความสามารถในการคิด อย่างหลากหลาย
และใช้แหล่ง เรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง  
     2) กิจกรรมที่น ามาส่งเสริมให้นักเรียนได้
พัฒนาการ เรียนรู้ตามนโยบายนั้น มีหลากหลาย
กิจกรรม เช่น กิจกรรมอาเซียน โรงเรียนวิถีพุทธ 
เป็นต้น จึงควรมีการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างหลักสูตร สถานศึกษา และกิจกรรมต่าง 
ๆ ร่วมกัน เพ่ือความ สะดวกในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครู 

 
    แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงข้ึน 

แผนปฏิบัติงานที่ 1   คณะครูทุกชั้นเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ STEM ศึกษา และกระบวนการ     
                          เรียนการสอนแบบ PLC  
แผนปฏิบัติงานที่ 2  คณะครูทุกคนจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน      
แผนปฏิบัติงานที่ 3  คณะครูทุกชั้นเรียนเสริมกิจกรรม ลดเวลา เพ่ิมเวลารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ      
                         ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมให้    
                         นักเรียนมีอาชีพ มีรายได้ ระหว่างเรียน กิจกรรมการออมส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออม      
                         และรู้จักคุณค่าของเงิน  

 
 
 

 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
ประกาศโรงเรียนบ้านทับกี่  

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------------- 
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการ พัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ การศึกษา ประกาศคณะกรรมการ
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านทับกี่ และ
ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคน
ในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน ชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ       สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการประชุมครั้งที่ ๖ /๒๕๖๔   เมื่อวันที่๓๑  มีนาคม ๒๕๖๔ 
เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านทับกี่ มีคุณภาพและมาตรฐานจึงก าหนดค่า
เป้าหมายการพัฒนา คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้  

   ประกาศ ณ วันที่ ๑๔  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
    
 
  (นายศฤงคาร   หล้ากันหา)  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่



 
 

  

 
กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

เพื่อประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 256๔ 

เรื่อง ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

มำตรฐำน/ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ดี 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  ดี 

    1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ดี 

    2) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดี 

     3) มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม  ดี 

     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  ดีเลิศ 

    5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดี 

     6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ดี 

    1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ดี 

    2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ดีเลิศ 

    3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ดีเลิศ 

    4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรกำรจัดกำร ดีเลิศ 

2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ดีเลิศ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ดีเลิศ 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ดีเลิศ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ  ดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  ดีเลิศ 

 
 
 
 
 

 



 
 

  

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดีเลิศ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ได ้

ดีเลิศ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ดีเลิศ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ดีเลิศ 

4.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ดีเลิศ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ดี 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีเลิศ 

 

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 

1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย  
2. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพ่ือให้ สอดคล้องกับ  
    การประเมิน ดังนี้  

ระดับ ยอดเยี่ยม  
ระดับ ดีเลิศ  
ระดับ ดี  
ระดับ ปานกลาง  
ระดับ ก าลังพัฒนา  

3. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ หรือ เป็นร้อยละ   
          ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

เพื่อประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 256๔ 

เรื่อง ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับปฐมวัย 
.................................................................................................. 

มำตรฐำน/ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก ดีเลิศ 

1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ    
      ตนเองได ้

ดีเลิศ 

1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้  ดีเลิศ 

1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยแหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  ดีเลิศ 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้  ดี 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ดีเลิศ 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น  ดี 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  ดีเลิศ 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  ดีเลิศ 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  ดีเลิศ 

 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  ดีเลิศ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ 3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ดีเลิศ 

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  ดีเลิศ 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  ดีเลิศ 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  ดีเลิศ 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดี 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีเลิศ 

 

   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 

1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย  
2. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพ่ือให้ สอดคล้องกับ  
    การประเมิน ดังนี้  

ระดับ ยอดเยี่ยม  
ระดับ ดีเลิศ  
ระดับ ดี  
ระดับ ปานกลาง  
ระดับ ก าลังพัฒนา  

3. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ หรือ เป็นร้อยละ 
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  

 
ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนทับกี่ 

ที่   41   / ๒๕๖๕  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรรวบรวมจัดเก็บข้อมูลและจัดท ำเอกสำร  

          เพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   
(Self Assessment Report:SAR) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

โดยที่ มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่ าด้ วย  โดยที่ มี การประกาศใช้กฎกระทรวงว่ าด้ วย
ระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งนโยบายการปฏิรูป 
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ 
การศึกษาไทยในอนาคต กระทรวงศึกษาธิการจึงปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เหมาะสมและสอดคล้อง กัน 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙(๓)มาตรา ๓๑และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และ จัดระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก าหนด นโยบาย/แผน
และมาตรฐานการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดและถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ ภายในของ
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้อง ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ เปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ ภายนอก  

โรงเรียนบ้านทับกี่ จึงด าเนินการประกันคุณภาพภายในการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานโดยยึด มาตรฐาน ตัวบ่งชี้
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  ๖ สิ งหาคม ๒๕๖๑ ในการพัฒนาคุณภาพ นักเรียน                  
จ านวน ๓ มาตรฐาน  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมด าเนินการ ตามมาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ ดังนี้  

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   
๑. นายศฤงคาร  หล้ากันหา  ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ   
๒. นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า  ครู      กรรมการ    
๓. นางสมลักษณ์   วิบูลย์ค า   ครู      กรรมการ   

    4.นางอัญชลี   แก้วย้อย  คร ู      กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา และติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรวบรวม และ  จัดท าเอกสารในแต่ละ
มาตรฐาน   

๒. คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน   
๑. นายศฤงคาร  หล้ากันหา  ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ   
๒. นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า  ครู      กรรมการ    
๓. นางสมลักษณ์   วิบูลย์ค า   ครู      กรรมการ   
๔. นางณภัทร  สุเทียนทอง   ครู      กรรมการ  
๕. นายสักรินทร์ แปงใจ  ครู      กรรมการ 

    ๖. นางสาวณัฐฐาภรณ์  กุลแจ่ม  ครู      กรรมการ   



 
 

  

    ๗. นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ  ครู      กรรมการ   
    ๘. นางสาวจุฑาเพชร ศัลยพงษ์  ครู      กรรมการ  
    ๙.นางสาวพิชญมณฑ์  สีหะวงศ์  ครู      กรรมการ 
   ๑๐.นายนิธวัฒน์   ค าทะเนตร  ครู      กรรมการ   
   ๑๑. นายมนัญชัย  กันเจิม  ครู      กรรมการ  
   ๑๒. นายณภัทร  มีช านาญ  ครู      กรรมการ  
   ๑๓.นางสาวพิชญมณฑ์  สีหะวงศ์ ครู      กรรมการ 
   ๑๔.นางสาวแพรวพรรณ  พิมพ์เสนา คร ู     กรรมการ 
   ๑๕.นางสาววิไล    ศิร ิ   คร ู     กรรมการ 
   ๑๖.นางสาวณราวดี   บุญประสพ ธุรการ     กรรมการ 
   ๑๗.นายพิเศษ  พายัพ   นักการ     กรรมการ 
   ๑๘.นางอัญชลี   แก้วย้อย  คร ู      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ตรวจสอบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  จากคณะกรรมการ ประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในต่อต้นสังกัด   

๓. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนรำยมำตรฐำน/ตัวบ่งชี้   
๓.๑ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย ผู้รับผิดชอบ 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก  

 
นางอัญชลี  แก้วย้อย 
นางสาววิไล  ศิริ 

๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้  
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยแหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ ได้ 

                     
มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย ผู้รับผิดชอบ 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร  
นางอัญชลี  แก้วย้อย 

  นางสาววิไล  ศิริ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น 
๒.๒ จัดครุให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด ประสบการณ์ 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย ผู้รับผิดชอบ 
มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  นางอัญชลี  แก้วย้อย 

นางสาววิไล  ศิริ ๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไป ปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๓.๒ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ผู้รับผิดชอบ 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน   นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า 

นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ 
นางสาวพิชญ์มณฑ์  สีหะวงศ์ 
นายนิธวัฒน์  ค าทะเนตร 
นายมนัญชัย   กันเจิม 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
 ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 ๓) มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม  
 ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 
มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ผู้รับผิดชอบ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 

นายณภัทร  มีช านาญ 
  นางสาวจุฑาเพชร ศัลยพงษ ์
  นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน 
 

 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร  นายศฤงคาร  หล้ากันหา 

นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
 

๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ เรียนรู้ 
  

 
 
 
 



 
 

  

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
 ชีวิตได้ 

 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   
๔.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน   
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ จัดการ
เรียนรู้ 

 

 
 มีหน้ำที่ รวบรวมเอกสารหลักฐานจากฝ่าย / งาน/ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่าง ๆ จัดท าเป็น   แฟ้มข้อมูลพร้อมทั้ง
รายงานให้เรียบร้อยในแต่ละมาตรฐานการศึกษา  

๔. คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  
๑. นายศฤงคาร  หล้ากันหา  ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ   
๒. นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า   ครู      กรรมการ    
๓. นางสมลักษณ์   วิบูลย์ค า   ครู      กรรมการ   
๔. นางณภัทร  สุเทียนทอง   ครู      กรรมการ  
๕. นายสักรินทร์ แปงใจ   ครู      กรรมการ 
๖. นางสาวณัฐฐาภรณ์  กุลแจ่ม   ครู      กรรมการ   
๗. นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ   ครู      กรรมการ   
๘. นางสาวจุฑาเพชร ศัลยพงษ์  ครู      กรรมการ  
๙.นางสาวพิชญมณฑ์  สีหะวงศ์     ครู      กรรมการ 
๑๐. นายนิธวัฒน์   ค าทะเนตร  ครู      กรรมการ   
๑๑. นายมนัญชัย  กันเจิม   ครู      กรรมการ  
๑๒. นายณภัทร  มีช านาญ  ครู      กรรมการ  
๑๓.นางสาวพิชญมณฑ์  สีหะวงศ์  ครู      กรรมการ 

          ๑๔.นางสาวแพรวพรรณ  พิมพ์เสนา คร ู     กรรมการ 
          ๑๕.นางสาววิไล    ศริิ   คร ู     กรรมการ 
          ๑๖.นางสาวณราวดี   บุญประสพ   ธุรการ     กรรมการ 
          ๑๗.นายพิเศษ  พายัพ   นักการ     กรรมการ 
          ๑๘.นางอัญชลี   แก้วย้อย   คร ู      กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที่ ประเมินคุณภาพการศึกษามาตรฐานการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้งนี้ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และเกิดผลดี แก่ทางราชการสืบไป   

 
สั่ง ณ วันที่    7    เดือน   มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕  

                 
 
                                                                           (นายศฤงคาร   หล้ากันหา)   

             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 



 
 

  

ทะเบียนหลักฐำนและเอกสำรกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR) 
ระดับปฐมวัย 

มำตรฐำน หลักฐำนและเอกสำร รหัสเอกสำร 

มำตรฐำนที่ 1   
คุณภำพของเด็ก 

1. หลักสูตรปฐมวัยปี 2560   
2. ก าหนดการสอน   
3. แผนการจัดประสบการณ์  
4. ได้รับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  จากมูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  5. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย (สามารถเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการได้)  
6. บันทึกน้ าหนัก ส่วนสูง  
7. บันทึกการรับประทานอาหารกลางวัน   
8. บันทึกการดื่มนม  
9. บันทึกการสังเกตเด็กด้านพฤติกรรม  
10. บันทึกการเยี่ยมบ้าน  
11. บันทึกการสัมภาษณ์ สังเกต ความพึงพอใจของผู้ปกครอง  

นร.1 

นร.2 

นร.3 

นร.4 

นร.5 

นร.6 

นร.7 

นร.8 

นร.9 

นร.10 

นร.11 

นร.12 

นร.13 

มำตรฐำนที่ 2  
กระบวนกำรบริหำร 
และกำรจัดกำร 

1. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย(สามารถเผยแพร่ ผลงานทาง
วิชาการได้)  
2. ได้รับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย   
จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี   
3. ผลงานเด็ก   
4. บันทึกการเยี่ยมบ้าน  
5. บันทึกความร่วมมือการพัฒนาการศึกษากับผู้ปกครอง ชุมชน  ฯลฯ  
6. บันทึกการจัดนิทรรศการทางวิชาการเม่ือสิ้น ปีการศึกษา 
7. บันทึกการน าเสนอผลงานต่อชุมชน ผู้ปกครอง   

 8. บันทึกการศึกษาดูงานของชุมชนและบุคคลอื่น  
9. รูปภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ผอ.1  
ผอ.2  
ผอ.3  
ผอ.4  
ผอ.5  
ผอ.6  
ผอ.7  
 

 

ระดับปฐมวัย 



 
 

  

มำตรฐำน หลักฐำนและเอกสำร รหัสเอกสำร 

มำตรฐำนที่ 3  
กำรจัดประสบกำรณ์ที่ เน้น
เด็กเป็นส ำคัญ 

1. หลักสูตรปฐมวัยปี 2560   
2. ก าหนดการสอน   
3. แผนการจัดประสบการณ์  
4. ได้รับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศ ไทย จาก
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรม ราชกุมารี   
5. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย   (สามารถเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการได้)  
6. การวิจัยในชั้นเรียน  
7. บันทึกพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล   
8. บันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์  
9. ผลงานเด็ก  
10. รูปภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

คร.1 

คร.2 

คร.3 

คร.4 

คร.5 

คร.6 

คร.7 

คร.8 

คร.9 

คร.10 

 หมายเหตุ นร. หมายถึง นักเรียน คร. หมายถึง ครู ผอ.หมายถึง ผู้อ านวยการ  

        ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำน หลักฐำนและเอกสำร รหัสเอกสำร 

มำตรฐำนที่ 1   
คุณภำพของผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หลักสูตรสถานศึกษา 2560   
2. ก าหนดการสอน   
3. แผนการจัดการเรียนรู้  
4.บันทึกน้ าหนักส่วนสูง  
5. บันทึกการรับประทานอาหารกลางวัน  
6.บันทึกการดื่มนม  
7.ครูมีการพัฒนาตนเองครบ 100%  
8. ครูมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
9. ผลการประเมิน o-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวิชา    
   ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ สูงกว่าคะแนนระดับชาติ 
   คะแนน  o-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย          
   สูงกว่าระดับชาติ 

นร.1 

นร.2 

นร.3 

นร.4 

นร.5 

นร.6 

นร.7 

นร.8 

นร.9 

นร.10 

นร.11 

นร.12 
 



 
 

  

ทะเบียนฐานและเอกสารการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
หมายเหตุ นร. หมายถึง นักเรียน คร. หมายถึง ครู ผอ.หมายถึง ผู้อ านวยการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มำตรฐำนที่ 2  
กระบวนกำรบริหำร และกำร
จัดกำร 

1. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
2. บันทึกกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
3. ทะเบียนการผลิตสื่อ  
4. ครูได้รับการพัฒนาครบ 100 %   
5. การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน  
6. แบบบันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผอ.1 

ผอ.2 

ผอ.3 

ผอ.4 

ผอ.5 

ผอ.6 
 

มำตรฐำนที่ 3  
คุณภำพของผู้เรียน 

1. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2. บันทึกกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน  
3. ทะเบียนการผลิตสื่อ  
4. ครูได้รับการพัฒนาครบ 100 %   
5. การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน  
6. แบบบันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน  
7. ผลงานนักเรียนและรางวัลที่ได้รับ  
8.รูปภาพกิจกรรม  
9. บันทึกการประชุมผู้ปกครอง  
10. ผลการประเมิน o-net วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์สูงกว่า    
     ระดับชาติ 

คร.1 

คร.2 

คร.3 

คร.4 

คร.5 

คร.6 

คร.7 

คร.8 

คร.9 

คร.10 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 



 
 

  

 


