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บทสรุปผู้บริหาร 

 
 
ข้อมูลพื้นฐาน 
1สถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่ามะกา  ที่อยู่หมู่ที่ ๕       ต าบลท่ามะกา        อ าเภอ ท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี     สังกัดสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   โทรศัพท์ : ๐-๓๔๖9-4162    โทรสาร : ๐-๓๔69-4162    E-mail : 
banthamakas@gmail.com   Website : www.banthamaka.ac.th    facebook : โรงเรียนบ้านท่ามะกา    
2. เปิดสอนระดับชั้น   

อนุบาลปีที่ 1 ถึง อนุบาลปีที่ 3  จ านวนนักเรียน 202 คน   จ านวนครู 5 คน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที ่ 6 จ านวนนักเรียน 495 คน  จ านวนครู 22 คน 

3. ผู้บริหารโรงเรียน นายอภิชาต  แก่นน้อย   หมายเลขโทรศัพท์ 081-4819290 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศีกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา บริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่ 4   เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2544  เป็นเวลา 17 ปี    3 เดือน  3วัน 
๔. เงินงบประมาณที่ได้รับทั้งหมดจากส่วนกลางไม่รวมเงินเดือนและค่าจ้าง   จ านวน 1,866,205 บาท 
เงินบริจาค หรือการได้รับสนับสนุนอื่นๆ ที่ได้จากการระดมทรัพยากรของโรงเรียน จ านวน  400,000 บาท 
 - วัสดุ/ครุภัณฑ์ห้องสมุดมีชีวิต  จ านวน 400,000 บาท 
๕. รางวัลที่โรงเรียนได้รับ  
   5.1 รางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 เหรียญทอง  จ านวน   28  รางวัล 
 เหรียญเงิน  จ านวน  18  รางวลั 
 เหรียญทองแดง    จ านวน    6  รางวัล 

ระดับภาคกลางภาคตะวันออก/ระดับประเทศ 
 เหรียญทอง  จ านวน   3  รางวลั 
 เหรียญเงิน  จ านวน   3   รางวัล 
 เหรียญทองแดง    จ านวน   2   รางวัล 
  5.2 รางวัล IQA Award  ประจ าปี 2561 
๖. โอกาส และข้อจ ากัดของโรงเรียน 

โอกาส 
สภาพบริเวณรอบโรงเรียนประกอบด้วย  โรงพยาบาล    ที่ว่าการอ าเภอ     สถานีต ารวจ 

ห้างสรรพสินค้า  ร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรม   ท าให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ วิทยากร ร่วมใน
การด าเนินการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

ข้อจ ากัด 
 นักเรียนส่วนหนึ่งสภาพครอบครัวหย่าร้าง แยกกันอยู่ นักเรียนต้องอาศัยกับบุคคลอ่ืน เช่น ปู่ ย่า ตา
ยาย  ท าให้นักเรียนขาดการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียน ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมทางการเรียนของนักเรียน 
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การรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

1. ในภาพรวม มาตรฐานการศกึษาของโรงเรียนมีคุณภาพระดับ ดี 
เมื่อพิจารณาแยกเป็นระดับการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย มีคุณภาพ ระดับ  ดี   และระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีคุณภาพระดับ  ดี 

2. กระบวนการพัฒนา  
ด้านการพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนด าเนินงานพัฒนาผู้เรียนโดยจัดกระบวนการพัฒนาคุณภาพของเด็กท้ัง

4 ด้าน ผ่านการจัดประสบการณ์ส าคัญ กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  ผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ในรูปแบบการสอนแบบโครงการ Project Approach   จัดวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพของผู้เรียน จัดพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับลักสูตรเกณฑ์กลางข้ันพื้นฐาน  ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากการท าโครงงาน  การแสวงหาความรู้โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการเรียนรู้    การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะ
กระบวนคิด การท างานอย่างเป็นขั้นตอน  การเรียนการสอน STEM  Education  จัดค่ายวิชาการทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และจัดกิจรรมค่ายเพ่ือส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตามโครงการโรงเรียน
คุณภาพ SMT      ส่งผลใหน้ักเรียนได้รับรางวัลทางวิชาการในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนทั้งระดับเขต
พ้ืนที่  ระดับภาคกลางภาคตะวันออกและระดับประเทศ    เช่น รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ 
ในการแข่งกันการสร้างเกมคอมพิวเตอร์  รางวัลเหรียญทอง อันดับที่5 ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง  ระดับภาคกลางภาคตะวันออกและระดับประเทศ   นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบ O-NET 
เฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2560 เป็นต้น   นอกจากนี้ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนได้จัด
กิจกรรมส่งเสริมผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งในส่วนของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  แนะแนว  กิจกรรมชุมนุม  
กิจกรรมหน้าเสาธงยามเช้า กิจกรรมในวันส าคัญทางสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์   กิจกรรมการ
เยี่ยมบ้าน  การส่งเสริมคุณธรรมให้แก่นักเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม เช่นการส่งเสริมวินัยการเดินแถว 
การกล่าวค าสวัสดี และไหว้ทักทายกัน  ตามอัตลักษณ์ที่ว่า “ยิ้มใส ไหว้สวย”  รว่มกิจกรรมกับชุมชน เช่นวันแห่
เทียน  ลอยกระทง  งานของดีบ้านฉันของสภาวัฒนธรรมอ าเภอท่ามะกา กิจกรรมดนตรีไทยและดุริยางค์  ส่งผล
ให้มีนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ในงานวัน
เดก็แห่งชาติ ปี 2562    ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวซ้ออู้  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
กลางภาคตะวันออกและระดับประเทศ เป็นต้น 

ด้านกระบวนการบริหารจัดการ  โรงเรียนมกีารบริหารจัดการ โดยวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ
วงจรคุณภาพ (PDCA) ผสานกับรูปแบบการบริหารที่ชื่อว่า THAMAKA Model ยึดหลักการมีส่วนร่วม โรงเรียน
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี และถูกน าไปปฏิบัติภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปี มีการก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในรูปของคณะกรรมการ ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ด าเนินการตามนโยบาย 
12 ข้อของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จัดสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน จัดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การนิเทศภายใน  การ
พัฒนาบุคลากร โครงการมาตรฐานห้องเรียนและห้องสนับสนุนการเรียนการสอน  การวางแผนอัตราก าลังของ
บุคลากร และระดมทรัพยากรทางการศึกษา โครงการระบบข้อมูลสารสนเทศ จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา(ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551   เปิดสอนรายวิชาเพ่ิมเติมที่
รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันด้วยการจัดท ารายวิชาเพ่ิมเติมด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
การใช้เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมและ
สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการท างาน เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) แบ่งกลุ่มตามสายชั้นเพ่ือ
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แก้ปัญหาของผู้เรียน อบรมพัฒนาครูเพ่ือให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   มีระบบการจัดความปลอดภัย
ในโรงเรียน โดยจัดครูเวรรักษาการณ์ภายในบริเวณโรงเรียนตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในวันราชการและ
วันหยุดราชการ ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียนตามจุดเสี่ยง และจุดส าคัญต่างๆของโรงเรียน   เพ่ือสร้างความ
ปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนและบุคลกรในโรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ผลจากการด าเนินงานส่งผลให้สถานศึกษามวีิสัยทัศน์และ
พันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และร่วมรับผิดชอบ เกิดนวัตกรรมในการบริหารจัดการรูปแบบ  THAMAKA MODEL  มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ครอบคลุมทั้ง 4 งาน สามารถน าข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาโดยมีคณะกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษาอย่างเพียงพอและท่ัวถึง  โรงเรียนได้รับรางวัล IQA Award  ประจ าปี 2561 และได้รับ
คัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  เป็นต้น 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน 
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ด้วยการจัดกิจกรรมการศึกษาการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการบูรณาการกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 และเปิดรายวิชาเพ่ิมเติม การศึกษาค้นคว้าด้วยเอง (Independent study) 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ออกมาในรูปแบบโครงงาน น าเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สนับสนุน
ครูและผู้เรียนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   จัดท าโครงการ ICTเพ่ือ
การศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน โครงการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง    มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวกส่งเสริม  ด้วยการเอาใจใส่ดูแลนักเรียน รู้จักนักเรียนด้วยความใส่ใจอย่างแท้จริง  จัดห้องเรียน
เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข  จัดกิจกรรม classroom meeting เพ่ือให้ครูกับผู้ปกครองได้
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนักเรียน จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ชี้แจง
เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้        ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อย่างเป็นรูปธรรม ครูสามารถวิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ได้ครบทุกคน   ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนการใช้
สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้   นักเรียนเกิดทักษะกระบวนคิด การท างานอย่างเป็นขั้นตอน นักเรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์สามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ตามความคิด และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้   จนได้รับ
รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 ในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นต้น 
 
3. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
         แผนพัฒนางานที่ 1 เวทีแสดงศักยภาพของเด็กปฐมวัย/เสริมทักษะการอ่าน-เขียนของเด็กปฐมวัย 
        แผนพัฒนางานที่ 2  การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 
       แผนพัฒนางานที่ 3  ส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning  เพ่ือพัฒนาศักยภาพและ 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน 
       แผนพัฒนางานที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดข้อมูลสารสนเทศ 
       แผนพัฒนางานที่ 5 การพัฒนาครูและทักษะการสอนในยุค การศึกษา 4.0  

ง 
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ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านท่ามะกาฉบับนี้  เป็นการ
สรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผล การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน ในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน คือ 
คุณภาพของเด็ก  กระบวนการบริหารและการจัดการ  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ และระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  3 มาตรฐาน คือ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทาง    การพัฒนาสถานศึกษา
ในอนาคต จัดท าขึ้นตาม กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี โดยมี
วัตถุประสงคเ์พ่ือน าเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา และ   ให้ทราบผลผลิต ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนตาม
แผน ภายใต้ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
แผน และระบบประเมินคุณภาพภายใน น าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก โดย
ส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
 โรงเรียนบ้านท่ามะกาขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา           ประจ าปี
การศึกษา 2561  ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อ        การ
น าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่ามะกา ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 
 
 
 
 
       (   นายอภิชาต   แก่นน้อย  ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่ามะกา 
            9 เมษายน  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 
 

จ 
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เรื่อง หน้า 
  
บทสรุปผู้บริหาร ก 
ค าน า ง 
สารบัญ จ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 1 
 ข้อมูลทั่วไป 1 
 ข้อมูลครูและบุคลากร 1 
 ข้อมูลนักเรียน 3 
 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 3 
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 5 
ส่วนที่2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 7 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 13 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 15 
ส่วนที่3สรุปผล  และแนวทางการพัฒนา 17 
 ระดับปฐมวัย 17 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 18 
ส่วนที่4ภาคผนวก  19 

 การให้ความเห็นชอบเอกสาร                                                                                   
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายใน 
  ของโรงเรียนบ้านท่ามะกา 

20 
21 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 23 
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ส่วนที่ 1   
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

 ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนบ้านท่ามะกา 
 ที่อยู่ : เลขที ่56   หมู่ที่ 5      ต าบลท่ามะกา       อ าเภอท่ามะกา    จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 
71120 
 สังกัด : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 โทรศัพท ์: 034-694162  โทรสาร : 034-694162   E-Mail : Banthamakas@gmail.com 
 เปิดสอน: ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
 

 
 2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 
 ชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน   ชื่อ-สกุล นายอภิชาต  แก่นน้อย     โทรศัพท์ 081-4819290    e-mail  
: Banthamakas@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่
วันที่ 4  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2544จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 17  ปี   3 เดือน 
 

 1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน 1 27 - 3 1 32 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3%

85%

9%

3%

แผนภาพแสดงร้อยละจ านวนบุคลากร

ผู้บริหาร
ข้าราชการครู
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ

mailto:Banthamakas@gmail.com
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2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน - 19 13 - 32 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน  
 

สาชาวิชา จ านวน ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน (ชม./สัปดาห์) 
บริหารการศึกษา 1 - 
คณิตศาสตร์ 2 23 
วิทยาศาสตร์ 5 24 
ภาษาไทย 2 23 
ภาษาอังกฤษ 4 22 
สังคมศึกษา 2 23 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 23 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 24 
ศิลปศึกษา(ดนตรี) 1 25 
ประถมศึกษา 4 23 
คอมพิวเตอร์ 3 24 
ปฐมวัย 3 25 

รวม 31 23 
 

 

59%

41%

แผนภาพแสดงร้อยละวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ปริญญาตรี ปริญญาโท
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 3. ข้อมูลนักเรียน 
  

จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2561  รวม 697 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน) 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
อ.1 2 25 25 50 25 
อ.2 3 33 39 72 24 
อ.3 3 36 44 80 27 
รวม 8 94 108 202 26 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
ป.1 3 44 49 93 31 
ป.2 3 40 32 72 24 
ป.3 3 36 46 82 27.33 
ป.4 3 37 39 76 25.33 
ป.5 3 49 41 90 30 
ป.6 3 43 39 82 27.33 
รวม 18 249 246 495 27.50 

รวมทั้งหมด 26 343 354 697 26.81 

 
 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 

 

     ระดับปฐมวัย 
      ร้อยละของเด็กที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3  
 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน (คน) 

ครบทั้ง 4 ด้าน 
ร่างกาย 

อารมณ์ 
จิตใจ 

สังคม สติปัญญา 

อ.1 25 20 20 20 20 
อ.2 72 69 68 70 69 
อ.3 76 68 78 75 75 
รวม 173 157 166 165 164 

ร้อยละ 85.64 77.72 82.18 81.68 81.19 
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     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ 3 ขึ้นไป 
      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2561 
 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พ้ืนฐาน) 
ภา

ษา
ไท

ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ป.1 70 67 63 60 82 59 90 59 71 
ป.2 35 35 65 29 31 36 65 41 64 
ป.3 54 46 70 47 33 65 82 62 78 

ป.4 48 43 39 55 57 32 75 62 74 

ป.5 44 19 41 28 30 85 88 83 41 

ป.6 48 33 23 32 38 59 73 76 74 

ร้อยละ 49.83 40.50 50.17 41.83 45.17 56.00 78.83 63.83 67.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10%
8%

10%

9%

9%
11%

16%

13%

14%

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา 
ในระดับ 3 ขึ้นไประดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 -6  

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์

ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ
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4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

 
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

      1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561 

รายวิชา 
ค่าเป้าหมาย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย การเปรียบเทียบ 

ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ โรงเรียน : 
ประเทศ (±) 

โรงเรียน : 
เป้าหมาย (±) 

ภาษาไทย 46.32 56.57 55.90 +0.67 +10.25 
คณิตศาสตร ์ 36.42 33.33 37.50 -4.17 -3.09 
วิทยาศาสตร ์ 40.80 41.30 39.93 +1.37 +0.5 
ภาษาอังกฤษ 44.67 37.05 39.24 -2.19 -7.62 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ปีการศึกษา2561 ระหว่างระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ

ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ
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  2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
     ปีการศึกษา2560 - 2561 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ผลต่าง (±) 
ภาษาไทย 44.97 56.57 +11.60 
คณิตศาสตร ์ 35.36 33.33 -2.03 
วิทยาศาสตร ์ 39.61 41.30 +1.69 
ภาษาอังกฤษ 43.37 37.05 -6.32 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ปีการศึกษา 2560 - 2561

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 
 
   ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 

 
 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับ..ดี... 

  

มาตรฐานการศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

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

 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
 ระดับคุณภาพ : ………ดี………………… 
 
 
1.กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านท่ามะกามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของเด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ผ่านการจัดประสบการณ์ส าคัญ กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ให้กับเด็กและมีโครงการ/กิจกรรมในการ
ส่งเสริมพัฒนาการอย่างรอบด้านให้กับเด็ก ดังนี้ พัฒนาการด้านร่างกาย ส่งเสริมให้เด็กสามารถดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยของตนเองได้      มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมวัย ส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีต่อการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬา หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติดต่างๆได้ โดยผ่านกิจกรรมกีฬาสี กรีฑากลุ่ม  กิจกรรมล้างมือ
ก่อนการรับประทานอาหาร ดูแลเรื่องโภชนาการเด็ก มีอาหารกลางวันที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ หลังจาก
การรับประทานอาหารกลางวันทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม ฟ.ฟันของหนูให้เด็กได้แปรงฟันทุกกลางวันหลังจาก
รับประทานอาหารแล้ว ให้เด็กได้ดื่มนมรสจืดทุกวัน ตรวจสุขภาพให้เด็กทุกวัน ทดสอบสมรรถภาพของเด็ก มี
การตรวจสุขภาพ เคลือบฟลูออไรด์จากทางโรงพยาบาล โครงการหนูน้อยสุขภาพดี โครงการอาหารกลางวัน 
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย ให้เด็กมีความสุข 
ร่าเริงแจ่มใส ได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้สึกที่ดีกับตนเองและผู้อ่ืน มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี กล้า
แสดงออก มั่นใจในตนเอง มีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้ส่งเสริมพัฒนาการณ์ทางด้านอารมณ์และจิตใจ ได้แก่ การ
ท าท่าทางตามจังหวะและดนตรี การเขียนภาพตามความคิดสร้างสรรค์ การเล่าเรื่องราว การแสดงบทบาท
สมมติ  โครงการหนูน้อยร่าเริงแจ่มใส โดยผ่านกิจกรรมต่างที่หลากหลายดังนี้ กิจรรมแบ่งกลุ่มสีช่วยกันท า 
กิจกรรมค่ายธรรมะระดับปฐมวัย กิจกรรมเด็กเอ๋ย เด็กดี กิจกรรมหนูรักพ่อ กิจกรรมหนูรักแม่ กิจกรรมรากแก้ว
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มาตุภูมิ กิจกรรมการแต่งกายชุดผ้าไทยในวันศุกร์ พัฒนาการด้านสังคม ให้เด็กได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคล
และสิ่งแวดล้อมต่างๆผ่านการเรียนรู้ทางสังคม โดยผ่าน   กิจกรรมต่างๆทั้ง 6 กิจกรรม มีการน าหลักธรรม
ค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ให้เด็กเข้าร่วมกิจรรมวันส าคัญต่างๆทาง
ศาสนา เช่นการหล่อเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา กิจกรรมครูจ๋าหนูรักครู กิจกรรมรากแก้วมาตุภูมิ ในโครงการ
รักษ์ความเป็นไทย ให้เด็กได้เรียนรู้โลกกว้างในกิจกรรมน าน้องเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์ กิจกรรมนั่งสมาธิ
ก่อนนอน กิจกรรม  Project Approach จัดกิจกรรมให้เด็กได้กิจกรรมร่วมกับเพ่ือนๆฝึกให้เด็กมีความ
รับผิดชอบ ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและตนเอง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 
ปลูกฝังวัฒนธรรมมารยาทไทย กิจกรรมการไหว้ การยิ้ม การพูดจาไพเราะ นอกจากนี้โรงเรียนบ้านท่ามะกายัง
ห้องศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัยให้เด็กๆได้เล่นร่วมกัน ฝึกการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย ส่งเสริมการให้เด็กใช้
เทคโนโลยีให้เด็กได้เรียน computer  โครงการหนูน้อยมีมนุษยสัมพันธ์ดี พัฒนาการด้านสติปัญญา สนับสนุน
และส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ผ่านการคิด การใช้ภาษา การสังเกต 
การจ าแนกและการเปรียบเทียบ ทางโรงเรียนมีการส่งเสริมให้เด็กทีทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
โดยจัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย มีโครงการห้องสมุดเสริมปัญญา ให้เด็ กได้พยายาม
ค้นหาค าตอบ อ่านและเล่านิทานที่ตนอ่านได้เหมาะสมกับวัย เมื่อเด็กจบการศึกษาระดับปฐมวัยทางโรงเรียนได้
จัดโครงการสานฝันบัณฑิตน้อยขึ้นเพ่ือให้เด็กรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ส่งเสริมความสามารถในตนเองในแข่งขัน
ศิลปะหัตกรรมนักเรียนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เช่น สื่อแว่นขยาย แม่เหล็ก เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ของตนเอง ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษาให้กับเด็กโดยจัดโครงการห้องสมุด
เสริมปัญญา ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาให้สามารถเชื่อมโยงกับระดับชั้นป.1ได้ มีการจัดหาแบบฝึก
เพ่ือคนเก่งให้กับเด็ก โครงการหนูน้อยฉลาดคิดจิตสร้างสรรค์ 
 
2.ผลการด าเนินงาน 

เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาได้ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเหมาะสมกับวัย มีสุขนิสัยที่ดี สามารถดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ สามารถ
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ 
มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย มีความสามารถในการคิดรวบยอด  มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 เด็กได้เรียนรู้โดยผ่านกิจกรรม 6 กิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกับวัย เด็กมีน้ าหนัก 
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ หลีกเลี่ยง
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค ร้อยละ 99.67  เด็กมีความร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีความมั่นใจและกล้า
แสดงออก ควบคุมอารมณ์ตนเองให้เหมาะสมกับวัย ชื่นชมศิลปะ และรักธรรมชาติ  ร้อยละ 99.56 เด็กมีนิสัย
รักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว มีทักษะในอ่าน ฟัง พูด 
เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ร้อยละ 99.56 เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวซักถามอย่างตั้งใจและ
รักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์เรียนรู้ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสม
กับวัยมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ 
99.56  
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3.จุดที่ควรพัฒนา 
 ส่งเสริมและจัดกิจกรรมที่ให้เด็กได้กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในการท ากิจกรรม เช่นการแสดงความ

คิดเห็นในกิจกรรมต่างๆ การเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมมากข้ึน ใช้ค าถามปลายเปิดเพ่ือ
กระตุ้นพัฒนาการเด็ก ให้เด็กได้ท ากิกจรรมกลุ่มกับเพ่ือนๆมากขึ้น   

 
 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ระดับคุณภาพ : ……………ดี…………………. 
 
 
1.กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านท่ามะกามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยการด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  เพ่ือทราบจุดแข็ง จุดอ่อนของโรงเรียน  โอกาสและอุปสรรคที่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชนด้วยการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโดยยึด
หลักการมีส่วนร่วมและอ้างอิงผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ  และน าผลการวิเคราะห์มาวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ
วงจรคุณภาพ (PDCA) ผสานกับมาตรฐานการท างานโรงเรียนบ้านท่ามะกาตามรูปแบบที่ชื่อว่า THAMAKA 
Model และถูกน าไปปฏิบัติภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปี มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลใน
รูปของคณะกรรมการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตามวงจรคุณภาพ (PDCA) จัดโครงการแนวการจัดการศึกษา 
โครงผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โครงการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา โครงการสร้าง ส่งเสริม และสนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โครงการ
พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น และโครงการพัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 2560 ให้ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  4 ด้าน เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ  มีความ
สอดคล้องกับริบทของท้องถิ่น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับปฐมวัย 
ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับสนับสนุนให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  โรงเรียนมี
การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพโดยให้ความส าคัญต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนด้วยการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน และสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการท างาน
และการเรียนรู้ของเด็ก อ านวยความสะดวกในด้านสื่อเทคโนโลยีมีห้องเรียนcomputer ห้องศูนย์การเรียนรู้
ปฐมวัย มีของเล่น หนังสือนิทานที่ส่งเสริมพัฒนาของเด็ก อีกทั้งมีการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้เป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) การอบรมพัฒนาเพ่ือให้มีและเลื่อนวิทย
ฐานะเพ่ือให้มีการพัฒนาตนเอง มีระบบการจัดความปลอดภัยในโรงเรียน โดยจัดครูเวรรักษาการณ์ภายใน
บริเวณโรงเรียนตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในวันราชการและวันหยุดราชการ รวมทั้งรอบบริเวณโรงเรียนที่มีจุดเสี่ยง 
ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียนทุกอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนที่มีจุดเสี่ยง มีจุดป้อมตรวจของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจช่วยดูแลความปลอดภัยและประสานงานระหว่างโรงเรียนกับสถานีต ารวจในพ้ืนที่  จัดท า
ประกันอุบัติเหตุของนักเรียนทุกคนในโรงเรียน ด้านสุขภาพมีการตรวจสุขภาพประจ าปี  ทั้งนักเรียน ครูและ
บุคลากรในโรงเรียน  
 



๑๐ 

 

2.ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนบ้านท่ามะกาได้มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น มีการจัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน มีการ
ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดประสบการณ์มีการให้บริการสื่อเทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้ เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ มีจัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย มีสื่อเพ่ือการศึกษาอย่างเพียงพอและมีความ
หลากหลาย มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่เหมาะสมและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมทั้งภายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
 
3. จุดที่ควรพัฒนา   

1.เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความ 
คิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 
 
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ระดับคุณภาพ : ……………ดี……………… 
 
 
1.กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาเด็กแบบองค์รวม โดยจัดท า
โครงการครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คือ เด็กต้องได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านสติปัญญา อย่าง
สมดุลเพ่ือเด็กจะเจริญงอกงามเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัด
ของตนเอง ให้เด็กได้ปฏิบัติ คิดค้นหาค าตอบและสร้างข้อความรู้ ให้เด็กมีสังคมและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้อื่น จากการเรียนและร่วมมือกับเพ่ือน กับครู และผู้อื่น ให้เด็กรักและภาคภูมิใจในตนเอง สามารถสร้างความ
ดีงามในชีวิตได้ต่อไป หรือรู้คุณค่าของชีวิต ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม  มีทักษะพ้ืนฐานที่
จะเรียนในระดับประถมต่อไป  ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กปฐมวัยได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัยซึ่ง
สมดุลทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยผ่านกิจกรรมลักษณะต่างๆ  ให้เด็กได้ปฏิบัติและ
ค้นคิดข้อความรู้ด้วยตนเอง ได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกับครู เพ่ือน และคนอ่ืนๆ ในสภาพแวดล้อม สื่อ สาระการ
เรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัยที่ครูได้วางแผนไว้บนพ้ืนฐานของความรู้ ความเข้าใจธรรมชาติของเด็กปฐมวัย  มี
การจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Project Approach) ส่งเสริมให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล   วัตถุ 
สภาพแวดล้อม   เด็กได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหัวข้อ ที่สนใจอย่างลึกซึ้ง  มีอิสระในการคิด   การค้นวิธีที่จะได้
ค าตอบ จากค าถามที่เด็กตั้งขึ้นด้วยวิธีการต่าง ๆ และน าเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ ความรู้ ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์ที่มีเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้ท าโครงการ จัดท าเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีความสนใจ  ให้เด็กทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 มีโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เบื้องต้น     มีการน านโยบายการประเมินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรีเขต 2 มาสู่การปฏิบัติ ในหัวข้อที่ 11 ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ระดับการศึกษาประถมศึกษาต่อไป 



๑๑ 

 

 
2.ผลการด าเนินงาน 

เด็กมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยให้ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมกับการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ผ่าน
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีความเหมาะกับพัฒนาการและวัยของเด็ก ให้
เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข มีการบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เ อ้ือต่อการเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีที่
หลากหลายและเหมาะสมกับวัย ครูผู้สอนมีการประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการ
หลากหลาย การสังเกตพฤติกรรรม  การท างานร่วมกับผู้อ่ืน และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กต่อไป 
 
3.จุดที่ควรพัฒนา  
          น าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้  จัดเวทีให้เด็กได้แสดง
ศักยภาพ 
 
 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ.....ดี...... 

มาตรฐานการศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี ดี 
 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ :……ดี……. 
 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านท่ามะกามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
เพ่ือให้มีความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร และการคิดค านวณ ผ่านกิจกรรมในโครงการส่งเสริมรักการ
อ่าน โครงการห้องสมุดมีชีวิต กิจกรรมคิดเลขเร็ว การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา รวมถึงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรรมของ
ผู้เรียนผ่านกิจกรรมโครงงาน   การศึกษาค้นคว้าด้วยเอง (Independent study) เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะ
กระบวนคิด การท างานอย่างเป็นขั้นตอน  การเรียนการสอน STEM  Education   จัดค่ายวิชาการทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และจัดกิจรรมค่ายเพ่ือส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตามโครงการ
โรงเรียนคุณภาพ SMT     และการน าเสนอผลงานโครงงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดกระบวนการส่งเสริม



๑๒ 

 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยผ่านกิจกรรมตามโครงการ ICT   เพ่ือการศึกษาและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนทุกระดับชั้น สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง มี
การจัดกระบวนการที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาผ่านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ผ่านกระบวนการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและโครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้      นอกจากนี้ได้ด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมของผู้เรียนตามท่ีสถานศึกษาก าหนด
เพ่ือให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรผ่านกิจกรรรม/โครงการต่างๆ ได้แก่  โครงการต้นกล้า
ความดีในวิถีพอเพียงสู่งานอาชีพ  โครงการยุวทูตความดี ยุวทูตอาเซียนเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โครงการรากแก้วมาตุภูมิ  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  แนะแนว  
กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมหน้าเสาธงยามเช้า กิจกรรมในวันส าคัญทางสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์   
กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน  การส่งเสริมคุณธรรมให้แก่นักเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม เช่นการส่งเสริมวินัย
การเดินแถว การกล่าวค าสวัสดี และไหว้ทักทายกัน  ตามอัตลักษณ์ที่ว่า “ยิ้มใส ไหว้สวย”  ร่วมกิจกรรมกับ
สภาวัฒนธรรมต าบลท่ามะกาในงานของดีบ้านฉัน   ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงกับเทศบาลต าบลท่ามะกา  
กิจกรรมดนตรีไทยและดุริยางค์   ส่งเสริมการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  โดยให้
นักเรียนร่วมค่ายลูกเสือ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมผ่านกิจกรรมตามโครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  เป็นต้น 
 
2. ผลการด าเนินงาน 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลทางวิชาการใน
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนทั้งระดับเขตพ้ืนที่  ระดับภาคกลางภาคตะวันออกและระดับประเทศ    เช่น 
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ ในการแข่งกันการสร้างเกมคอมพิวเตอร์  รางวัลเหรียญทอง 
อันดับที่5 ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง  ระดับภาคกลางภาคตะวันออกและ
ระดับประเทศ   นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบ O-NET เฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2560   นักเรียนได้รับ
คัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 
2562    ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวซ้ออู้  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางภาค
ตะวันออกและระดับประเทศ  เป็นต้น   

 
3. จุดควรพัฒนา 

พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น ส่งเสริม ความสามารถของผู้เรียน พัฒนาการอ่านออก   การ
อ่านรู้เรื่อง  เขียนได้ และคิดเลขเป็นของนักเรียนให้สูงขึ้น   
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ระดับคุณภาพ : ………ดีเลิศ……. 
 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการ โดยวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ผสานกับ 
รูปแบบการบริหารที่ชื่อว่า THAMAKA Model ยึดหลักการมีส่วนร่วม โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระยะ 4 ปี และถูกน าไปปฏิบัติภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปี มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลในรูปของคณะกรรมการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  ดังแผนภาพนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       1.Target (T) : การตั้งเป้าศักยภาพองค์กร  โรงเรียนก าหนดเป้าหมายคุณภาพการศึกษา โดย 
การศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของมาตรฐานชาติ มาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มาตรฐานเขตพ้ืนที่ พร้อมทั้งสะท้อนอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ศึกษาบริบทของสถานศึกษา ก าหนดค่า
เป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐาน  
     2. Highlighting (H)  : ก าหนดจุดเด่นทีเ่น้นคุณภาพของโรงเรียน   โดยการตรวจประเมินจาก
นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น ามาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) โดยมีการวางแผน
พัฒนาคุณภาพและระบบงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
    3. Accountability (A) : ด าเนินงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ เป็นขั้นตอน โรงเรียนมีการขับเคลื่อน
คุณภาพสู่มาตรฐาน โดยมอบหมายหน้าที่ท่ีรับผิดชอบให้กับผู้เกี่ยวข้อง จัดท าเป็นค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการใน
การด าเนินงาน 

4. Management (M) : ตรวจสอบติดตามอย่างเป็นระบบ โรงเรียน มีการแต่งตั้ง  
คณะกรรมการในการติดตาม ประเมินโครงการหรือกิจกรรมเป็นระยะๆ ซึ่งเป็นการประเมินผลความส าเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรมเหล่านั้นด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 

5.Assessment (A) : ประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ  โรงเรียนบ้านท่ามะกามีการวางแผนการ
ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมตามหลักวิชาการ เพ่ือนามาวิเคราะห์ปรับเป็นงาน/โครงการที่พัฒนาต่อไป เป็น
ขั้นตอนการประเมินความส าเร็จตามมาตรฐานที่ตั้งไว้  

6. Keeping Up (K) : รักษาระดับมาตรฐาน  ทุกฝ่ายงานในโรงเรียนร่วมก าหนดมาตรฐานการ
ท างานและด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม  

7. Achievement (A) : มุ่งความส าเร็จสู่มาตรฐานสากล  ทุกๆ สิ้นป ีโรงเรียนบ้านท่ามะกาจะมีการ
รายงานผลความส าเร็จของงาน/โครงการที่ด าเนินการตลอดปีการศึกษาและมีการเผยแพร่ให้หน่วยงาน
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ภายนอก นักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นวัฒนธรรมคุณภาพท่ีสะท้อนการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ด าเนินการตามนโยบาย 12ข้อของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2  จัดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการนิเทศภายใน โครงการพัฒนาบุคลากร 
โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย ด้วยโครงการมาตรฐานห้องเรียนและห้องสนับสนุนการเรียนการสอน มีการวางแผนอัตราก าลัง
ของบุคลากร และระดมทรัพยากรทางการศึกษา โครงการระบบข้อมูลสารสนเทศ จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  สอดคล้องกับ ความ
ต้องการของชุมชน เปิดสอนรายวิชาเพ่ิมเติมที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันด้วยการจัดท า
รายวิชาเพ่ิมเติมด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมชุมนุมตามความ
สนใจของผู้เรียนครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยโครงการจัดการเรียนร่วมให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ โครงการพัฒนาหลักสูตร  โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
โดยให้ความส าคัญต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนด้วยการจัดสภาพแวดล้อมและสร้าง
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการท างาน การบริหารขีดความสามารถและอัตราก าลังการจัดสวัสดิการและกิจกรรมสร้าง
ความผูกพันของบุคลากรต่อสถานศึกษา อีกท้ังมีการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตามสายชั้นเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านโครงการ
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู)   การอบรมพัฒนาเพ่ือให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเพ่ือให้มีการพัฒนาตนเอง  
โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
โดยจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีระบบการจัดความปลอดภัยในโรงเรียน โดยจัด
ครูเวรรักษาการณ์ภายในบริเวณโรงเรียนตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในวันราชการและวันหยุดราชการ รวมทั้งรอบ
บริเวณโรงเรียนที่มีจุดเสี่ยง ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียนตามจุดเสี่ยง และจุดส าคญั ต่าง ๆ ของโรงเรยีน 
เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน และบุคลกรในโรงเรียน   มีป้อมตรวจของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจช่วยดูแลความปลอดภัยและประสานงานระหว่างโรงเรียนกับสถานีต ารวจในพื้นที่ จัดท าและ
รวบรวมข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายไว้ที่บริเวณปฏิบัติหน้าที่ของครูเวร
รักษาการณ์  ส่วนการป้องกันอุบัติเหตุ  โรงเรียนมีห้องพยาบาล เวชภัณฑ์พร้อมเจ้าหน้าที่และครูประจ าห้อง
พยาบาล เมื่อเกิดอุบัติเหตุ สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ จัดท าประกันอุบัติเหตุของนักเรียนทุกคนใน
โรงเรียน ด้านสุขภาพมีการตรวจสุขภาพประจ าปี ทั้งนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน โรงเรียนจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
 
2. ผลการด าเนินงาน 

ผลจากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของโรงเรียน ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ   มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และร่วมรับผิดชอบ เกิดนวัตกรรมในการบริหารจัดการรูปแบบ  THAMAKA MODEL  มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ครอบคลุมทั้ง 4 งาน สามารถน าข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษา  และมีคณะกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา มีการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และจุดเน้น ได้รับการก ากับติดตาม และ
นิเทศอย่างสม่ าเสมอ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการจัดรวมกลุ่ม
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สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างสม่ าเสมอ  สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้น
ผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการบริหารจัดการศึกษาอย่างเพียงพอและทั่วถึง  โรงเรียน
ได้รับรางวัล IQA Award ประจ าปี 2561    โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 
3.จุดควรพัฒนา  
 ขยายเครือข่ายทางการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือให้เกิดความ
เข้มแข็งยิ่งขึ้น  
 
 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ :……ดี.......  
 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ด้วยการจัดกิจกรรมการศึกษาการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการบูรณาการกับนักเ รียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 
และเปิดรายวิชาเพ่ิมเติม การศึกษาค้นคว้าด้วยเอง (Independent study) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ออกมาในรูปแบบโครงงานที่สะท้อนการประยุกต์ในชีวิตประจ าวันและน าเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สนับสนุนครูและผู้เรียนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยจัดท าโครงการ ICT
เพ่ือการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน โครงการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่  มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวกส่งเสริมให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ด้วยการเอาใจใส่ดูแลนักเรียน รู้จัก
นักเรียนด้วยความใส่ใจอย่างแท้จริง หลีกเลี่ยงอุปสรรคขัดขวางความสัมพันธ์กับนักเรียน  จัดห้องเรียนเอ้ือต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข  จัดกิจกรรม classroom meeting เพ่ือให้ครูกับผู้ปกครองได้พูดคุย
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนักเรียน จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ  มีการบันทึกหลังสอนมาจัดท าการวิจัยในชั้นเรียนและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้เรียน 
ผู้ปกครองเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง   จัดประชุมผู้ปกครองเครือข่ายในห้องเรี ยน 
ชี้แจงเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  โดยการจัดกระบวนการ PLC   โดยมีการรวมกลุ่มครูตามสายชั้น   
 
2. ผลการด าเนินงาน 

ครูมีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถน าหลักสูตรลงสู่แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผ่านการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานตัวชี้วัดและน าไปใช้พัฒนาผู้เรียนให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ลงมือปฏิบัติจริงในการเรียนรู้  ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
ประกอบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ต่างแหล่งเรียนรู้ต่างๆ น าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อย่างเป็น
รูปธรรม ครูสามารถวิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ได้ครบทุกคน   ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการ
ลงมือปฏิบัติจริง สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้   นักเรียนเกิด
ทักษะกระบวนคิด การท างานอย่างเป็นขั้นตอน นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์สามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ตาม
ความคิด และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้   จนได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 ในการ
แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นต้น 



๑๖ 

 

 
3. จุดควรพัฒนา 
 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้มากข้ึน เน้นให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์จริงและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มากขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

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

 ระดับปฐมวัย 
 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก 
โรงเรียนบ้านท่ามะกามีโครงการและกิจกรรมที่
หลากหลายตอบสนองพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของ
เด็ก  
 
 
 
 
 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรง เรี ยนมีระบบการบริหารงานที่ ชัด เจน มี
โครงสร้างการบริหารงานที่เป็นระบบ มีหลักสูตร 
แผนการจัดประสบการณ์ มีการมอบหมาย ก ากับ
ติดตาม นิเทศจากผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ มีจัดท า
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   มีการราย
ผลโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่บรรลุเป้าหมาย
ของโรงเรียน        
 
 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
มีการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน ให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง เรียนรู้อย่างมีความสุข  

คุณภาพของเด็ก 
ส่งเสริมและจัดกิจกรรมที่ให้เด็กได้กล้าแสดงออก มี
ความมั่นใจในการท ากิจกรรม เช่นการแสดงความ
คิดเห็นในกิจกรรมต่างๆ การเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมมากขึ้น ใช้ค าถามปลายเปิดเพ่ือ
กระตุ้นพัฒนาการเด็ก ให้เด็กได้ท ากิกจรรมกลุ่มกับ
เพ่ือนๆมากขึ้น   
 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน 
และผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความ 
คิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
ประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้  จัดเวทีให้เด็กได้แสดง
ศักยภาพ  

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนพัฒนางานที่ 1 เวทีแสดงศักยภาพของเด็ก 
 แผนพัฒนางานที่ 2 ส่งเสริมทักษะการอ่าน-เขียนของเด็ก 



๑๘ 

 

 
 
 

 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สรุปผล  

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

.ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ผู้เรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ โดยใช้
เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ของตนเองได้  
 
 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหาร 
ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการบริหาร มีความรู้
ความสามารถ สามารถบริหารภารกิจงานทั้ง ๔ งาน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีการบริหารจัดการโดยใช้
รูปแบบ THAMAKA MODEL รวมถึงมีการจัดระบบ 
Internet และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน าใช้ในการจัด
การศึกษาอย่างเพียงพอและทั่วถึง  มีการด าเนินการ
ประกันคุณภาพที่เป็นระบบครบวงจรและมีความ
ต่อเนื่อง 
 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
ครูมีความมุ่งม่ันในการเรียนการสอน จัดสภาพห้องเรียน 
ให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน และพัฒนาตนเองอย่าง 
สม่ าเสมอ 

.ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ควรส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรุ้ของ
ผู้เรียนในทันสมัยกับการศึกษา 4.0 และควร 
 เร่งรัดพัฒนาการการ-เขียนของผู้เรียน 

 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหาร 
ควรพัฒนาระบบการบริหารจัดในส่วนของ
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

 
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
ควรส่งเสริมพัฒนาทักษะการสอนของครูเพ่ือให้
สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 

 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
       แผนพัฒนางานที่ 1  ส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning  เพ่ือพัฒนาศักยภาพและ 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน 
      แผนพัฒนางานที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร โดยใช้กระบวนการ PDCA  
      แผนพัฒนางานที่ 3 การพัฒนาครูและทักษะการสอนในยุค การศึกษา 4.0  

 
 
 



๑๙ 

 

 
ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
 

             
 
                การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
                ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพ 
                   ภายในของโรงเรียนบ้านท่ามะกา 

 

                ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

การให้ความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาประจ าปี ระดับขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 
ของโรงเรียนบ้านท่ามะกา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 
……………………………………………. 

     ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านท่ามะกา  ครั้งที่1/2562 เมื่อวันที่ 1 
เมษายน พ.ศ. 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย ประจ าปีการศึกษา 2561  ของโรงเรียนบ้านท่ามะกา 
     มีมติเห็นชอบในการรายงานคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาประจ าปี ปีการศึกษา 2561       
ด้วยมติเป็น เอกฉันท์เพ่ือรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 
 
 

       
                                                                     (ลงชื่อ)…………………………………………… 

           (ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  แสงสุรียงค์) 
       ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

        โรงเรียนบ้านท่ามะกา 
 

 
 

                                                                     (ลงชื่อ)…………………………………………… 
       (นายอภิชาต  แก่นน้อย) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่ามะกา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 
 
 

 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านท่ามะกา 
ที ่48 / 2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านท่ามะกา 
 

    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545 มาตรา 9 
การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักส าคัญในข้อ (3) มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับและประเภทการศึกษา   และมาตรตา 48 ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพศึกษา พ.ศ.2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษา   ขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษา  
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมิน และการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกทุกระดับก่อนมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป 
  เพ่ือให้การด าเนินการด้านการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านท่ามะกา เป็นไปตาม
กฎกระทรวง และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  รวมทั้งนโยบายดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึง
ขอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วย   
    1.1 นายอภิชาต  แก่นน้อย         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่ามะกา  ประธานกรรมการ 
             1.2 นางสาวอุษา  ด าริธรรมาภรณ์      ครู  อันดับ  คศ.2   กรรมการ 
             1.3 นางชนิดา  กลั่นบุศย์         ครู  อันดับ  คศ.3            กรรมการ 
             1.4 นางวริาวรรณ  แกมไทย             ครู  อันดับ  คศ.3   กรรมการ 
             1.5 นางอุษา  ถังทอง          ครู  อันดับ  คศ.3   กรรมการ 
             1.6 นางนุสรา  ทิพย์อุทัย         ครู  อันดับ  คศ.3            กรรมการ 
             1.7 นางวาริน  สังข์เงิน          ครู  อันดับ  คศ.3   กรรมการ 
             1.8 นางสาวกาญจนา  ทัดสวน         ครู  อันดับ  คศ.3             กรรมการและเลขานุการ        
             1.9 นางสาวกัญญาพัฒน์  มามาตร     ครู  อันดับ  คศ.2              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่    - ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ใช้
มาตรฐานใหม่  3  มาตรฐาน   

- ก าหนดมาตรฐานสถานศึกษา และค่าเป้าหมายความส าเร็จแต่ละมาตรฐาน  
- ประกาศค่าเป้าหมายและมาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ให้กับผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
- จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   
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2. คณะกรรมการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
    2.1 นางวิราวรรณ   แกมไทย  ครู คศ.3     .  ประธานกรรมการ 
             2.2 นางสาวกัญญาพัฒน์  มามาตร ครู คศ.2     .  กรรมการ 
             2.3 นางสาวกุลริศา  ศรโีมรา  ครู คศ.2                กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   -  จัดโครงสร้างหรือระบบบริหารงานของสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

- จัดสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่  ครอบคลุม  เป็นปัจจุบัน  สะดวกต่อการเข้าถึงและการ
ให้บริการ  หรือการเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด   

3. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
๑. นายอภิชาต   แก่นน้อย   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่ามะกา ประธาน 

     2. นางนุสรา  ทิพย์อุทัย             ครู คศ.2                 กรรมการ 
 3. นางวิราวรรณ  แกมไทย           ครู คศ.3                                        กรรมการ 

4. นางวาริน   สังข์เงิน                ครู คศ.๓                                        กรรมการ 
5. นายเสกสรร   ประสมทรัพย์      ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    กรรมการ 

     6. นางสาวกาญจนา   ทัดสวน        ครู คศ.๓              กรรมการ/เลขานุการ     
  มีหน้าที ่  -  ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อย          
ภาคเรียนละ  1  ครั้ง และตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนว่าเป็นไปตามที่ก าหนด 
4. คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
   4.1 นางสาวกาญจนา  ทัดสวน   ครู คศ.3       ประธานกรรมการ 
             4.2 นางวิราวรรณ   แกมไทย  ครู คศ.3       กรรมการ 
             4.3 นางนุสรา  ทิพย์อุทัย  ครู คศ.3       กรรมการ 
             4.4 นางวาริน  สังข์เงิน            ครู คศ.3      กรรมการ 
             4.5 นางสาวกัญญาพัฒน์  มามาตร ครู คศ.2                    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ตนเองรับผิดชอบเพ่ือก าหนดแนวทางการเก็บ
รวบรวมข้อมูล พร้อมรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในทั้งโดยสถานศึกษา  หน่วยงานต้น
สังกัด และหน่วยงานภายนอก (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ.) 
 

ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ดังกล่าว  
ข้างต้นให้เกิดประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานของโรงเรียนต่อไป 

 
     สั่ง  ณ  วันที่    14   สิงหาคม    2561 
 
 
 

             ลงชื่อ 
            ( นายอภิชาต  แก่นน้อย )         
      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่ามะกา 
 



๒๓ 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ปีการศึกษา 2561 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2561 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป (คน) 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 92 - 6 36 50 86 93.48 
ป.2 71 - 10 38 23 61 85.92 
ป.3 82 - 6 65 11 76 92.68 
ป.4 75 - 5 34 36 70 93.33 
ป.5 88 - 13 54 21 65 73.86 
ป.6 80 - 3 11 66 77 96.25 

รวม 
 

488 
 

- 43 238 207 440 
 

90.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

6
10

6 5
13

3

36 38

65

34

54

11

50

23

11

36

21

66

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  
และเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6

ผ่าน ดี ดีเยี่ยม
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2561 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป (คน) 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 92 0 1 19 72 91 98.91 
ป.2 71 0 0 22 49 71 100.00 
ป.3 82 0 3 31 48 79 96.34 
ป.4 75 0 0 34 41 75 100.00 
ป.5 88 0 0 17 71 88 100.00 
ป.6 80 0 0 0 80 80 100.00 
รวม 488 0 4 123 361 488 100.00 

 
 
 
 
 
 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

93.48
85.92

92.68 93.33

73.86

96.25

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และ
เขียน ในระดับดีขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

1 0 3 0 0 0

19 22
31 34

17

0

72

49 48
41

71
80

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

ผ่าน ดี ดีเยี่ยม

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

98.91

100

96.34

100 100 100

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
ระดับดีขึ้นไประดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางฯ พุทธศักราช 2551 
ปีการศึกษา 2561 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ในระดับดีขึ้นไป  

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

การประเมินสมรรถนะส าคัญ 

ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

ความสามารถ 
ในการคิด 

ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ป.1 92 88 85.65 84 91.30 89 96.74 92 100 92 100 
ป.2 71 64 90.14 67 94.37  67 94.37 71 100 71 100 
ป.3 82 80 97.56 80 97.56 82 100 81 98.78 81 98.78 
ป.4 75 74 98.67 67 89.33 73 97.33 74 98.67 75 100 
ป.5 88 88 100 88 100 86 97.73 88 100 88 100 
ป.6 80 80 100 80 100 78 97.50 80 100 80 100 
รวม 488 474 97.13 466 95.49 475 97.34 486 99.59 487 99.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

85.65

90.14

97.56

98.67 100 100

91.3
94.37

97.56

89.33

100 100

96.74
94.37

100

97.33 97.73 97.5

100 100
98.78 98.67 100

100100 100

98.78

100 100

100

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2561 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ในระดับดีขึ้นไป 

ความสามารถ ในการสื่อสาร ความสามารถ ในการคิด ความสามารถ ในการแก้ปัญหา

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย 
ผลการประเมินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน  (Reading  Test)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  

โดยส านักทดสอบทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 
 

สมรรถนะและองค์ประกอบ คะแนนร้อยละ 
ระดับคุณภาพ  

(ใส่เครื่องหมาย ) 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

สมรรถนะการอ่านออกเสียง  -     
    1.  การอ่านค า 100 - - -  
    2.  การอ่านประโยค 82.97 - -  - 
    3.  การอ่านข้อความ 75.52 - -  - 
สมรรถนะการอ่านรู้เรื่อง         
    1.  การอ่านค า 87.50 - - -  

    2.  การอ่านประโยค 86.77 - - -  
    3.  การอ่านข้อความ 50.22 - - -  

รวม 2 สมรรถนะ 75.93 - - -  
 

 
 
 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถและทักษะด้านการอ่าน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1-6  (ครั้ง
ที่ 4  ประจ าเดือนมกราคม)  โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

(ให้ใช้ข้อมูลจากระบบ  e-MES) 
 

ชั้น 
จ านวนนกัเรียน 

จ านวนนกัเรียนปกต ิ
จ าแนกตามผลประเมิน 

การอ่านออกเสียง ป.1-3 
การอ่านตามหลักการใช้ภาษา ป.4-6 

จ านวนนกัเรียนปกต ิ
จ าแนกตามผลประเมิน 
การอ่านรู้เรื่อง ป.1-6 

 
ปกติ+

บกพร่อง 
บกพร่อง ปกติ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ป.1 93 1 92 59 22 9 2 57 27 5 3 
ป.2 62 9 71 45 15 2 0 5 41 15 1 
ป.3 79 3 82 43 22 12 2 2 36 37 4 
ป.4 71 4 75 4 26 41 0 0 11 58 2 
ป.5 82 4 86 3 43 31 5 0 24 51 7 
ป.6 72 8 80 5 41 22 4 5 25 38 4 

 

 



๒๘ 

 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถและทักษะด้านการเขียน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1-6  
(ครั้งที่ 4  ประจ าเดือนมกราคม)  โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา2561 

(ให้ใช้ข้อมูลจากระบบ  e-MES) 
 

ชั้น 
จ านวนนกัเรียน 

จ านวนนกัเรียนปกต ิ
จ าแนกตามผลประเมิน 
การเขียนค า ป.1-3 

การเขียนสรุปใจความส าคัญ ป.4 
การเขียนยอ่ความ ป.5-6 

จ านวนนกัเรียนปกต ิ
จ าแนกตามผลประเมิน 
การเขียนเร่ือง ป.1-3 

การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ ป.4-5 
การเขียนเรียงความ ป.6 

ปกติ+
บกพร่อง 

บกพร่อง ปกติ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ป.1 93 1 92 38 29 15 10 64 18 4 6 
ป.2 62 9 71 21 15 17 9 24 22 15 1 
ป.3 79 3 82 3 27 28 21 32 38 9 0 
ป.4 71 4 75 42 18 11 0 32 34 5 0 
ป.5 82 4 86 51 28 3 0 32 50 0 0 
ป.6 72 8 80 72 0 0 0 57 15 0 0 

 

 

 

 

 
 

 
 
 


