
การเผยแพรร่ายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
(Self – Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนทับกฤชพัฒนา  อ าเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค ์

 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 14 หมู่ที ่8 ต าบลทับกฤช อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
มีบุคลากรสายบริหาร จ านวน 1 คน และมีบุคลากรครู ครูอัตราจ้าง ครูพี่เลี้ยง และเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ จ านวน  
24 คน 
1.  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังนี้ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี (ระดับ 3) 
 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี (ระดับ 3) 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี (ระดับ 3) 

 
ผลประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม ดี (ระดับ 3) 

 
2. ระบุวิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุน 
ผลการประเมินตนเอง รายมาตรฐาน 
2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนทับกฤชพัฒนามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และด าเนินกิจกรรมตามโครงการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับดี  

มาตรฐานที่ 2 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา บริหารงานโรงเรียนโดยน าแนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (School Base Management) การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation) ภายใต้วงจรคุณภาพ 
(PDCA) ยึดหลักธรรมาภิบาล มาพัฒนาเป็นรูปแบบการบริหาร TKPMS Model โดย T = Team (ท างานเป็น
ทีม)  K = Knowledge (ความรู้)  P = Participation (การบริหารแบบมีส่วนร่วม)  M = Moral (คุณธรรม)   
S = Student ส่งผลให้โรงเรียนมรีะบบและกลไกการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือ 



 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ส่งผลให้ผลการประเมินกระบวนการบริหาร
และการจัดการอยู่ในระดับดี  

มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา
ด าเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เน้นกระบวนการคิด สร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษาและ
ครูผู้สอนทุกคน บริหารชั้นเรียนเชิงบวก ส่งเสริมให้ครูตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ 
ให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาท าวิจัยในชั้นเรียน วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่
หลากหลาย ส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC มีการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอน และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน   
ส่งผลให้ผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดี 
 
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ด้านคุณภาพผู้เรียน ได้แก่
รายงานโครงการ/กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน บันทึกรักการอ่าน เกียรติบัตรการแข่งขันรางวัล
ต่างๆ โครงงาน ชิ้นงาน Porfolio ของนักเรียน จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่จบการศึกษา ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบสรุปน้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพร่างกาย  
แบบบันทึกสาธารณประโยชน์ 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ด้านกระบวนการบริหาร 
และการจัดการ ได้แก่ รายงานโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี หลักสูตร
สถานศึกษา เกียรติบัตรและแบบสรุปการอบรมพัฒนาตนเองของครู บรรยากาศห้องเรียน  

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอน เครื่องมือวัดและประเมินผล วิจัยใน
ชั้นเรียน  

 
3. ระบจุุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
          1) ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถใน
การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการ
สืบค้นอย่างถูกต้อง 
         2) ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐาน  
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มี Portfolio และ 
ความพร้อมที่ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นและ
ประกอบอาชีพ 

 1) ยกระดับความสามารถในการอ่าน การเขียน 
และการคิดค านวณ 
  2) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์   
         3) ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ 
 4) พัฒนาน้ าหนัก ส่วนสูงให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย 



 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 3) ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดี ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย  
มีคุณธรรมจริยธรรม ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

           
 
 

 

          4) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการ 
โดยใช้รูปแบบการบริหาร TKPMS Model ซ่ึง
ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ 
งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล  
งานบริหารทั่วไป ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 5) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพภายในสถานศึกษาให้ปลอดภัยและ 
เอ้ือต่อการการเรียนรู้ 

          5) กระบวนการนิเทศ ติดตาม ยังไม่ชัดเจนและ
ขาดความต่อเนื่อง 
  

          6) ครใูช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 7) ครูบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดย
จัดห้องเรียนคุณภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ 

8) ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผล
อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับเป้าหมายการ
เรียนรู้ 

          6) ครูจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการคิด 
และจัดท านวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning 
         7) ครคูวรใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรักในท้องถิ่นสามารถน าไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

       
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 1) พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
 2) พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 3) ส่งเสริมผู้เรียนด้านการสร้างนวัตกรรม 

4) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ 
5) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
6) พัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 7)  พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
8)  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
9)  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
10)  พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  


