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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนตลาดส ารอง 
 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษามีภาระหน้าท่ีจะต้องด าเนินการ ตามพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา 48 ให้สถานศึกษามีการจัดท ารายงานพัฒนา 
คุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี  

ดังนั้นโรงเรียนตลาดส ารองจึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
คณะครู ตลอดได้แนวปฏิบัติ ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของนักเรียนทุกช้ันในรอบปีการศึกษา การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตลาดส ารอง ประชุมครั้งท่ี  5/2565 เมื่อวันท่ี 
27 พฤษภาคม 2565  ได้ให้ความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
 
 

(นายสมเกียรติ    วอนเพียร) 
ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนตลาดส ารอง 
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ค าน า 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนตลาดส ารองฉบับนี้ จัดท า

ขึ้นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผล
ประจ าปี ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหาร
จัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพของเด็ก 
กระบวนการบริหารและการจัดการ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 3 
มาตรฐาน ได้แก่คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน
ภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตลาด
ส ารอง  และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2564  ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการ
น าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตลาดส ารองในปีการศึกษา 2565 ต่อไป 
 
 
 
                                           (นายชาติกุลพล    สมยาภักดี) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนตลาดส ารอง 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนตลาดส ารอง ต้ังอยู่ บ้านเลขท่ี 50 หมู่ท่ี 3 ต าบลพังตรุ  อ าเภอท่าม่วง  
    จังหวัดกาญจนบุรี 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน   นายชาติกุลพล  สมยาภักดี    เบอร์โทรศัพท์ 08-1942-2201    
E-mail : taladsumrongschool@gmail.com 
จ านวนครู  15  คน  จ าแนกเป็น ข้าราชการครู   11  คน บุคลากรวิทยาศาสตร์  1 คน  
    เจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ  3  คน 
จ านวนนักเรียน   รวม  176  คน    จ าแนกเป็น ระดับปฐมวัย  40 คน ระดับประถมศึกษา  136  คน 
 
ผลการประเมินตนเอง  
1. ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 โรงเรียนตลาดส ารองจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัย มีนักเรียนอนุบาล 2  -  อนุบาล 3 รวม  40  
คน ให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กปรานสัมพันธ์กันดี มีสุขนิสัยท่ีดี 
ด้านอารมณ์สามารถควบคุมอารมณ์ได้  ด้านสังคมสามารถท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ด้านสติปัญญาสามารถ
ถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ได้ โดยจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติจริง มีความสุขในการ
เรียนรู้จากกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งช่ัง
ใจ อดทนรอคอยและพอใจในผลงานของตนเองและผู้อื่นมีความสุขกับการเรียนรู้คิดและแก้ปัญหาได้โดยใช้
แผนการจัดประสบการณ์ท่ีบูรณาการกับกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน
อยู่ในระดับดีเลิศ  สถานศึกษาจัดครูปฐมวัยท่ีมีวุฒิการศึกษาด้านปฐมวัยโดยตรงและส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับ
การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  ครูปฐมวัยทุกคนมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์
และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล จัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน มีส่ือ
เทคโนโลยีใช้ในการหาความรู้ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์อย่าง
เพียงพอ  ครูปฐมวัยทุกคนจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติเพื่อส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 
4 ด้านตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560  ผ่านกิจกรรมท้ังหลัก 6 กิจกรรมและกิจกรรม
ประจ าวัน  ครูจัดโครงการ/กิจกรรมตามความสนใจของเด็ก เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงแสวงหาค าตอบ
ด้วยตนเองเด็กได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติ ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ มีการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคล
ตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลายโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อน าผลการประเมินไปพัฒนา
ศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในช้ันเรียน 
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2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  โรงเรียนตลาดส ารองจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีนักเรียนช้ันประถมศึกษา    
ปีท่ี 1 - 6 รวม 136 คน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน คุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม   
 โรงเรียนตลาดส ารอง  มีผลการประเมินตนเองในภาพรวม  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  แต่ละ
มาตรฐาน ดังนี้ 
 จากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่า โรงเรียนตลาดส ารองด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  และกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด ดังนี้   
 ในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนได้รับการส่งเสริมสนับสนุน อ านวยความสะดวกจากผู้บริหาร  
ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ ้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนให้แก่ผู้เรียน หรือจัดกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ท่ี
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียน รวมถึงมีการนิเทศติดตามการจัดการ
เรียนการสอนของครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 
 ส่วนของครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และสอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคลและช่วงวัยของผู้เรียน เช่น จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการอ่านออก เขียนได้ 
คิดเลขเป็นเน้นทักษะการอ่าน  และ DLTV มาใช้ในการจัดการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนในวิชาหลัก (ภาษาไทย , 
คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ) โดยเฉพาะช้ันผู้เรียนท่ียังเริ่มเรียนเน้นด้านการอ่านออกเขียนได้และ
การส่งเสริมให้ผู้เรียนน าเสนอความรู้ท้ังหน้าช้ันเรียน และท่ีส่วนรวม เป็นต้น และมีการวัดผล ประเมินผล ทุก
ระดับช้ัน ตามระเบียบวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) รวมท้ังการน าแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู (PLC) มาแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนพัฒนาขึ้นตามล าดับ ด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการโรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจน มีบุคคลากรท่ีมีความสามารถหลากหลาย เนื่องจากได้รับ
การสนับสนุนให้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนมี
แผนปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ครูและบุคลากรท างานตามแผนท่ีก าหนด ส่งผลให้นักเรียนได้รับการจัดการเรียนการ
สอนท่ีครบตามหลักสูตร ใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และได้รับความร่วมมือท่ีดีจากบุคลากร ภายนอก 
และวิทยากรในชุมชน 
 
จุดเด่น 
 โรงเรียนตลาดส ารอง  มีนโยบายในเรื่องการอ่านออก เขียนได้ คิดค านวณเป็น  มีผลการด าเนิน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีกิจกรรม ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ท่ีส่งผลให้ผู้เรียนได้มีทักษะ
การอ่าน เขียนได้ คิดค านวณเป็น  มีการติดต่อส่ือสารร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองกับครูประจ าช้ัน ประจ าวิชา
ส่งผลให้การจัดกระบวนการเรียนได้สะดวก 
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จุดที่ควรพัฒนา 
             การส่งเสริมให้มีการติดตาม ประเมิน และน าผลการประเมิน มาพัฒนางานให้เกิดความต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
และข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
             บูรณาการวามร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการวางแผนการพัฒนาการศึกษา และการระดม
ทรัพยากรต่าง ๆ ไปให้ถึงการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนให้มากท่ีสุด 
 
ตอนที่ 2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
     สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนตลาดส ารอง ปีการศึกษา 2564 
 ตามท่ีโรงเรียนตลาดส ารอง ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2564 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
โดยจัดรายงานประจ าปีของสถานศึกษาให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภาพนอก 
 บัดนี้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงเป็นตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
สรุปผลการประเมินภาพรวม 

มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมายที่

สถานศึกษาก าหนด 
ผลส าเร็จ 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ ดีเลิศ 
  บรรลุ 
  ไม่บรรลุ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
 บรรลุ 
 ไม่บรรลุ 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้น
เด็กเป็นส าคัญ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 
  บรรลุ 
  ไม่บรรลุ 

 การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เป็นการจัดการเรียน
การสอนท่ีมีข้อจ ากัดในเรื่องของผู้เรียน ซึ่งเรียนแบบ On Hand ผู้เรียนมีความสนใจในเวลาส้ันจ าเป็นต้องมี
ผู้ปกครองเป็นผู้ช้ีแนะแต่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ท างานท าให้ไม่มีเวลามาดูแลท าให้การเรียนการสอนไม่ประสบผล 
แม้ว่าการบริหารจัดการจะเอื้อก็ตาม   การบริหารจัดการส่วนมากจะยึดประโยชน์ของเด็กเป็นหลักงบประมาณ
ท่ีจัดสรรก็จะลงไปยังตัวเด็กเป็นล าดับแรก  เช่นการจัดเตรียมส่ือต่าง ๆ เพื่อช่วยให้เด็กได้มีส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 
แฟ้มงาน ในการเรียนท่ีบ้านในการจัดประสบการณ์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ครูได้จัดกิจกรรมท่ี
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เด็กสามารถเรียนได้โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้ช้ีแนะ มีการต้ังกลุ่มไลน์ของห้องเพื่อท่ีจะส่ือสารระหว่างครูและ
ผู้ปกครองในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวเด็ก 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
สรุปผลการประเมินภาพรวม 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
ที่สถานศึกษาก าหนด 

ผลส าเร็จ 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
  สูงกว่า 
   ตามเป้าหมาย 
  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
  สูงกว่า 
  ตามเป้าหมาย 
  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
 สูงกว่า 
  ตามเป้าหมาย 
  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังไว้แต่ละมาตรฐาน แต่ละระดับการศึกษา จากผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้ 
 โรงเรียนตลาดส ารอง  ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ 
ในรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ มีการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านการคิดวิเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ผลงาน และความสามารถด้านวิชาการ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนน าเทคโนโลยี และส่ือการเรียนรู้
รูปแบบต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของเนื้อหาวิชา และเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 พัฒนาด้านความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ผ่านกิจกรรมต่าง  ๆ  
แต่เนื่องจากในปีการศึกษา  2564  มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด – 19  โรงเรียนเปิดท าการ
เรียนการสอนท่ีโรงเรียนจะมีระยะเวลาน้อย  ส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนแบบ On Hand  เสียมากกว่าจึงมี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ โดยครูมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียน  มีผลสัมฤทธิ์ท่ีดี 
และผ่านกิจกรรม ท่ีโรงเรียนต้ังเป้าหมายไว้   โดยความร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นผลดีต่อ
ผู้เรียนในกิจกรรมต่าง ๆ จนบรรลุผลส าเร็จ  เช่น กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  
และเป็นจุดเน้น ในแต่ละระดับช้ัน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับ 3 ขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 76.16 เป็นไป ตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนมีทักษะใน
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การอ่าน  และการเขียนในแต่ละระดับช้ัน คิดเป็นร้อยละ 72.06 ในระดับ ดี  มีทักษะการส่ือสาร คิดเป็นร้อย
ละ 92.65  มีทักษะการคิดค านวณ คิดเป็นร้อยละ  65.44  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปล่ียนตวามคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล สามารถคิดแยกแยะ  
ใคร่ครวญไตร่ตรองอย่างรอบครอบใช้เหตุผลในการตัดสินใจ แลกเปล่ียนความคิดเห็น  คิดเป็นร้อยละ 83 .58  
ระดับ  ดีเลิศ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  สามารถรวบรวมความรู้ด้วยตนเอง ท างานเป็นทีม เช่น
การท าโครงงาน สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ  ในใบงาน  ช้ินงาน และส่ิงท่ีผู้เรียนได้ประสบการณ์จากชีวิตประจ าวัน  
คิดเป็นร้อยละ  100 จากการเรียนแบบ On Hand  ผู้เรียนต้องค้นคว้า พัฒนาตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีในการ
ติดต่อส่ือสารกับครู และเพื่อนๆ ท าให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร คิดเป็น
ร้อยละ 100  ทางด้านผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  คิดเป็นร้อยละ   88.37  
ระดับดีเลิศ   มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ คิดเป็นร้อยละ  100   มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดีขึ้นไป ร้อยละ 100  ระดับ ยอดเยี่ยมสูงกว่าเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ไว้ ดี
เลิศ ความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ  (RT) ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และความก้าวหน้าในผล
การทดสอบระดับชาติ (NT) ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 89.19  ดังท่ีกล่าวมาจึงท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.57  อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม ส่งผลให้นักเรียนของโรงเรียน
ตลาดส ารอง บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจน ท้ังในส่วนของการวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น รวมท้ังการบูรณาการ มีกระบวนการบริหาร การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของครู และให้ความส าคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
แม้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 นอกจากนี้ ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนตลาดส ารอง มีการส่งเสริมให้ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิงบวก ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้หลากหลาย 
เอื้อต่อการเรียนรู้ มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการวัดและประเมินผล
อย่างหลากหลาย นอกจากนี้ยัง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมและโครงการของโรงเรียน 
 
สรุปความโดดเด่นเฉพาะทางของโรงเรียนตลาดส ารอง ได้ดังนี้ 
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 
76.16 เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 
 2. นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานคุณธรรม สพฐ. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
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 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัลรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “คุรุชน 
คนคุณธธรรม” รางวัลเกียรติบัตรในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ,รางวัล การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “ครูดีใน
ดวงใจ” ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2565 ประเภท ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ,รางวัล การยกย่องเชิดชู
เกียรติเป็น “ครูดีในดวงใจ” ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2565 ,รางวัล การคัดเลือก การน าเสนอผลงาน และการ
ประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมสร้างสรรค์ผ่านส่ือภาพยนตร์ส้ัน ผ่านการประเมินระดับเหรียญเงิน 
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
 4. สถานศึกษาได้รับรางวัล รางวัล การประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายใต้โครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล (1 ต าบล 1โรงเรียนคุณภาพ) อย่างต่อเนื่อง จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลพื้นฐาน  
 โรงเรียนตลาดส ารอง ต้ังอยู่เลขท่ี 50 หมู่ ท่ี 3 ต าบลพังตรุ  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 
รหัสไปรษณีย์ 71110  e-mail : taladsumrongschool@gmail.com  สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล 2  ถึงระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน  
8 ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ 9 ไร่   –   งาน  –   ตารางวา   
 
 ประวัติความเป็นมาโรงเรียน (โดยสังเขป) 
        โรงเรียนตลาดส ารอง เดิมช่ือ โรงเรียนประชาบาลต าบลหนองหม้อแกง 1  (ตลาดส ารอง) 
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2495  กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปล่ียนช่ือว่า โรงเรียนตลาดส ารอง ใช้มาจนถึงปัจจุบัน 
         โรงเรียนตลาดส ารอง จัดต้ังขึ้นเมื่อ วันท่ี 1  มิถุนายน 2467 โดย รท. หลวงประชุม ชัณตุนิกร 
นายอ าเภอท่าม่วง เป็นผู้จัดต้ัง ด ารงอยู่ด้วยงบประมาณของทางราชการ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นแบบสหศึกษา ต้ังแต่  ช้ันอนุบาลปีท่ี  2  ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

พ.ศ. 2467 เปิดสอนในระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 -4 
พ.ศ. 2503 เปิดสอนถึงระดับประถมศึกษาปีท่ี 7 
พ.ศ. 2510  เปิดสอนในระดับช้ันอนุบาล 
พ.ศ. 2521 -  ปัจจุบัน เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล 2  ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 

                 ปัจจุบัน เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  และโครงการพื้นท่ีนวัตกรรม
การการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี    
 
2. ข้อมูลผู้บริหาร  
 1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา ช่ือ-สกุล  นายชาติกุลพล    สมยาภักดี   
วุฒิการศึกษาสูงสุด  (1) การศึกษามหาบัณฑิต   สาขา หลักสูตรและการสอน 
                        (2) ครุศาสตรมหาบัณฑิต   สาขา การบริหารการศึกษา  
โทรศัพท์    08-1942-2201   e-mail :  chsomya007@gmail.com
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3. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
   3.1 ข้าราชการ/พนักงานราชการ 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
อายุ
(ปี) 

*อายุ 
ราชการ 

(ปี) 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ สาขา สอนวิชา/ช้ัน 

ภาระการสอน 
(ช.ม./สัปดาห์) 

จ านวน ช.ม. 
ที่เข้ารับการ
พัฒนา /ป ี

1 นายชาติกุลพล สมยาภักดี 45 21 ผอ./ช านาญการพิเศษ กศ.ม. 
ค.ม. 

หลักสูตรและการสอน 
การบริหารการศึกษา 

- - ประชุมอบรม 
รวม  80ช..ม. 

2 น.ส.แสงเดือน  ค าเปียง 51 28 ครู/ช านาญการพิเศษ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย/อ.2       25  ช.ม. 
รวม 25  ช.ม. 

ประชุมอบรม 
รวม  16 ช..ม. 

3 นางปราณี   แสวงหา 57 28 ครู/ช านาญการ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย/อ.3        25  ช.ม. 
รวม 25 ช.ม. 

ประชุมอบรม 
รวม 40 ช.ม. 

4 นางณัฐิยา  คุ้นเคย 57 36 ครู/ช านาญการพิเศษ กศ.บ. ธุรกิจศึกษา  (การบัญชี) ภาษาไทย/ป. 1 
อังกฤษ/ป. 1 
คณิต/ ป. 1 
สังคม/ป. 1 
ประวัติฯ/ป. 1 
ศิลปะ/ป. 1 
การงานฯ/ป.1 
หน้าที่ฯ1/ป. 1 
ลูกเสือ /ป. 1 
แนะแนว/ป. 1 
ชุมนุม/ป.1 
ซ่อมเสริม/ป.1 
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้/ป.1 

5 ช.ม. 
 5  ช.ม. 

    5 ช.ม. 
1  ช.ม. 
1  ช.ม. 
1  ช.ม. 
1  ช.ม. 
1  ช.ม. 
1  ช.ม. 
1  ช.ม. 

    1  ช.ม. 
2  ช.ม. 
2  ช.ม. 

รวม 27ช.ม. 

ประชุม/อบรม 
รวม  100 ช.ม. 
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ท่ี ชื่อ-สกุล 
อายุ
(ปี) 

*อายุ 
ราชการ 

(ปี) 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒ ิ สาขา สอนวิชา/ช้ัน 

ภาระการสอน 
(ช.ม./สัปดาห์) 

จ านวน ช.ม. 
ที่เข้ารับการ
พัฒนา /ป ี

5 นางสายฝน  เอียดช่วย 57 35 ครู/ช านาญการพิเศษ ค.ม. วัดและประเมินผล
การศึกษา 

ภาษาไทย/ป. 2 
อังกฤษ/ป. 2 
คณิต/ ป. 2 
สังคม/ป. 2 
ประวัติฯ/ป. 2 
ศิลปะ/ป. 2 
การงานฯ/ป.2 
หน้าที่ฯ1/ป. 2 
ลูกเสือ /ป. 2 
แนะแนว/ป. 2 
ชุมนุม/ป.2 
ซ่อมเสริม/ป.2 
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้/ป.2 

5 ช.ม. 
 5  ช.ม. 

           5 ช.ม. 
1  ช.ม. 
1  ช.ม. 
1  ช.ม. 
1  ช.ม. 
1  ช.ม. 
1  ช.ม. 
1  ช.ม. 

           1  ช.ม. 
2  ช.ม. 
2  ช.ม. 

รวม 27ช.ม. 

ประชุมอบรมฯ 
รวม 64 ช.ม. 

6 นายสมมาตร วงษ์กาญจนวัฒน์ 58 37 ครู/ช านาญการพิเศษ  พลศึกษา คณิตศาสตร์ / ป.3 
ภาษาไทย / ป.3 
ดนตรี / ป.4 
สุขศึกษา / ป.4 
พละศึกษา / ป.4 - 6 
ลูกเสือ  / ป. 4 – 6 
ศิลปะ / ป.4 
ชุมนุม / ป.3 
แนะแนว / ป.3 
ซ่อมเสริม / ป.3 
ประชุม / ป.3 
 

5 ช.ม. 
         5 ช.ม. 
         1 ช.ม. 
         1 ช.ม. 

3 ช.ม. 
1 ช.ม. 
1 ช.ม. 
1 ช.ม. 
1 ช.ม. 
2 ช.ม. 
1 ช.ม. 

รวม  22 ช.ม. 

ประชุมอบรม 
รวม   16 ช.ม. 
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ท่ี ชื่อ-สกุล 
อายุ
(ปี) 

*อายุ 
ราชการ 

(ปี) 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒ ิ สาขา สอนวิชา/ช้ัน 

ภาระการสอน 
(ช.ม./สัปดาห์) 

จ านวน ช.ม. 
ที่เข้ารับการ
พัฒนา /ป ี

7 นางธนัชชา วงศ์กาญจนาวัฒน์ 57 32 ครู/ช านาญการพิเศษ ศษบ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ป.4,6 
อังกฤษ/ ป. 3 
แนะแนว/ ป.4 
ชุมนุม/ป.4 
ซ่อมเสริม/ป.4 
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ / ป. 4 
ลูกเสือ/ป.4 

8 ช.ม. 
5 ช.ม. 
1 ช.ม. 
1 ช.ม. 
3 ช.ม. 
3 ช.ม. 
1 ช.ม. 

  รวม 22 ช.ม. 

ประชุม/อบรม 
รวม 16 ช.ม. 

 

8 นางเพชรรัตน์  นามมั่น 50 27 ครู/ช านาญการพิเศษ ค.บ. นาฏศิลป์ ภาษาไทย / ป.5 
คณิต / ป.5 
ศิลปะ / ป.5 
ดนตรี / ป.3,5 
การงาน / ป. 5 
สุขศึกษา / ป. 5 
ลูกเสือ 
แนะแนว 
ชุมนุม 
กิจกรรมพัฒนาจิต 
ลดเวลาเรียน(ซ่อมเสริม) / ป. 5 

4 ช.ม. 
4 ช.ม. 
1 ช.ม. 
2 ช.ม. 
2 ช.ม. 
1 ช.ม. 
1 ช.ม. 
1 ช.ม. 
1 ช.ม. 
1 ช.ม. 
4 ช.ม. 

รวม  22 ช.ม. 

ประชุม/อบรม. 
รวม  65  ช.ม. 
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ท่ี ชื่อ-สกุล 
อายุ
(ปี) 

*อายุ 
ราชการ 

(ปี) 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒ ิ สาขา สอนวิชา/ช้ัน 

ภาระการสอน 
(ช.ม./สัปดาห์) 

จ านวน ช.ม. 
ที่เข้ารับการ
พัฒนา /ป ี

9 นางธีมาพร  แจ้งกิจ 55 31 ครู/ช านาญการพิเศษ วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิต/ป.4,6 
ศิลปะ/ ป.6 
ดนตรี/ป.6 
สุขศึกษา/ ป.6 
แนะแนว/ป.6 
ชุมนุม/ป.6 
ลูกเสือ/ป.6 
ประชุม 
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้/ ป.6 

8 ช.ม. 
1 ช.ม. 
1 ช.ม. 
1 ช.ม. 
1 ช.ม. 
1 ช.ม. 
1 ช.ม. 
1 ช.ม. 
4 ช.ม. 

รวม  19 ช.ม. 

ประชุมอบรม 
รวม   35 ช.ม. 

 

10 นางเลียม  จิตมั่น 59 37 ครู/ช านาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ/ป.4,5,6 
สังคม/ป.4,5,6 
ประวัติฯ/ป.4,5,6 
หน้าที่ฯ/ป.4,5,6 
ลูกเสือ 
ชุมนุม 
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  

6 ช.ม. 
6 ช.ม. 
3 ช.ม. 
3 ช.ม. 
1 ช.ม. 
1 ช.ม. 
1 ช..ม. 

รวม  21 ช.ม. 

ประชุมอบรม 
รวม 32 ช.ม. 
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 3.2 ครูอัตราจ้าง/ อื่น ๆ ... (ปฏิบัติหน้าที่สอน) 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
อายุ
(ปี) 

ประสบการณ์
การสอน 

 (ปี) 
ต าแหน่ง วุฒ ิ สาขา สอนวิชา/ช้ัน 

ภาระการสอน 
(ช.ม./สัปดาห์) 

จ านวน ช.ม. 
ที่เข้ารับการ
พัฒนา /ป ี

1 นายบุญญฤทธิ์  เกษมโสต 28 4 บุคลากรวิทยาศาสตร์ ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์/ป.1-6 
การงาน/ป.3,4,6 
พละ/ป.1-3 
ลูกเสือ/ป.1- 6 
ชุมนุม 
 

12 ช.ม. 
3 ช.ม 
3 ช.ม 
2 ช.ม. 
1  ช.ม. 

รวม  21 ชม. 

ประชุมอบรม 
       36  ช.ม. 
รวม  36 ช.ม. 
 
 

 
 3.3 ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ ลูกจ้าง/อื่น ๆ ... (สนับสนนุการสอน) 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
อายุ
(ปี) 

ต าแหน่ง วุฒ ิ สาขา ปฏิบัติหน้าที ่ จ้างด้วยเงิน 

1 นายมนต์ชัย เฉลิมนิรันดร 46 ลูกจ้าง บ.ธ. บัญช ี งานบัญชี สวัสดิการ  
2 นางสาวเพ็ญพิชชา  ธนูทอง 27 เจ้าหน้าท่ีธุรการ ค.บ. สังคมศึกษา งานธุรการโรงเรียน สพฐ. 
3 นายสุลิน  สมรูป 49 นักการ ม.6 - งานอาคารสถานท่ี สพฐ. 
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3.4 สรุปจ านวนบุคลากร 
  3.4.1 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท/ต าแหน่งและวุฒิการศึกษา 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม 
ต่ ากว่าปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
ผู้อ านวยการ - - 1 - 1 
รองผู้อ านวยการ - - - - - 

รวม - - 1 - - 
2. สายงานการสอน      
ข้าราชการ/พนักงานราชการ - 8 1 - 9 
ครูอัตราจ้าง - - - - - 
อื่น ๆ (ระบุ) บุคลากรวิทย์ - 1 - - 1 

รวม - 9 1 - 10 
3. สานงานสนับสนุนการสอน      
ข้าราชการ/พนักงานราชการ - - - - - 
อื่น ๆ (ระบุ) ลูกจ้างชั่วคราว 1 2 - - 3 

รวม 1 2 - - 3 
รวมทั้งหมด 1 11 2 - 14 

 3.4.2 จ านวนครู จ าแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนครูผู้สอน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ปฐมวัย 2 0 - - - - 
ภาษาไทย - - 1 2 - - 
คณิตศาสตร์ - - 1 - - - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 1 - - - 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - - - - - - 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - 1 - - - 
ศิลปะ - - 1 - - - 
การงานอาชีพ - - - - - - 
ภาษาต่างประเทศ - - 1 - - - 

รวมทั้งหมด 2 0 6 2 - - 
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 3.4.3 จ านวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จ านวนครูผู้สอน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

  กิจกรรมนักเรียน   

- ลูกเสือ 8 - 
- เนตรนารี 8 - 
- ยุวกาชาด - - 
- ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ - - 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 8 - 
- อื่น ๆ...ให้ระบ ุ - - 

   กิจกรรมแนะแนว 6 - 

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 6 - 

    
 3.4.4  จ านวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ 
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

จ านวน
ผู้บังคับบัญชา 

จ านวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดต้ังกองลูกเสือ 
มีวุฒ ิ ไม่มีวุฒ ิ จัดต้ัง ไม่จัดต้ัง 

ลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง 4 4 -  - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  6 6 -  - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ - - - - - 
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - - - 
ยุวกาชาด - - - - - 
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ - - - - - 

รวม 10 10 - - - 
 
 3.4.5 จ านวนครูที่ท าหน้าที่คัดกรองและนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม) 

จ านวนครูท่ีท าหน้าท่ีคัดกรอง จ านวนนักเรียนพิเศษ 

เข้ารับ การอบรม 
หน่วยงานท่ีเข้ารับการอบรม 

ครูท่ีได้รับการขึ้นทะเบียน 
เป็นผู้คัดกรองของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูท่ีได้รับเงิน
เพิ่มพิเศษ 
(พ.ค.ก.) 

ท้ังหมด 
ขึ้น

ทะเบียน 
ไม่ข้ึน

ทะเบียน 

1. สพป.กาญจนบุรีเขต 1 ร่วมกับ
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด 

1. นางณัฐิยา คุ้นเคย 
เลขวุฒิบัตร กจ.สพป.1-0051/2559 
 

- 11 2 9 
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จ านวนครูท่ีท าหน้าท่ีคัดกรอง จ านวนนักเรียนพิเศษ 

เข้ารับ การอบรม 
หน่วยงานท่ีเข้ารับการอบรม 

ครูท่ีได้รับการขึ้นทะเบียน 
เป็นผู้คัดกรองของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูท่ีได้รับเงิน
เพิ่มพิเศษ 
(พ.ค.ก.) 

ท้ังหมด 
ขึ้น

ทะเบียน 
ไม่ข้ึน

ทะเบียน 

กาญจนบุรี 2. นายมนต์ชัย เฉลิมนิรันดร์ 
เลขวุฒิบัตร กจ.สพป.1-0074/2557 
3. นางธีมาพร แจ้งกิจ 

เลขวุฒิบัตร กจ.สพป.1-0048/2561 

4. นางธนัชชา วงศ์กาญจนาวัฒน์ 
เลขวุฒิบัตร กจ.สพป.1-0047/2561 

5. นายชาติกุลพล สมยาภักดี  
เลขวุฒิบัตร กจ.สพป.1-0088/2561 

-    

 
4. ข้อมูลนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน ปีการศึกษา 2564  
 4.1 จ านวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 ท้ังส้ิน 176 คน  จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ านวนเฉลี่ย

ต่อห้อง ชาย (คน) หญิง (คน) 
อ. 1 - - - - - 
อ. 2 1 8 10 18 1:18 
อ. 3 1 8 14 22 1:22 
รวม 2 16 24 40 1:20 
ป. 1 1 9 10 19 1:19 
ป. 2 1 18 7 25 1:25 
ป. 3 1 9 11 20 1:20 
ป. 4 1 13 11 24 1:24 
ป. 5 1 8 13 21 1:21 
ป. 6 1 8 19 27 1:27 
รวม 6 65 71 136 1:23 

รวมทั้งหมด 8 81 95 176 1:22 
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จ านวนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ   ชาย 3  คน   หญิง  0  คน รวมจ านวน 3  คน 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับอนุบาล = 20 : 1     เป็นไปตามเกณฑ์   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับประถมศึกษา = 15 : 1     เป็นไปตามเกณฑ์   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
 
5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา  
 5.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินพัฒนาการ 

ผลพัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก

ท้ังหมด (คน) 

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ด้านร่างกาย 40 27 67.50 10 25.00 3 7.50 
2. ด้านอารมณ์-จิตใจ 40 24 60.00 12 30.00 4 10.00 
3. ด้านสังคม 40 23 57.50 12 30.00 5 12.50 
4. ด้านสติปัญญา 40 23 57.50 11 27.50 6 15.00 

รวม 24 60.00 11 27.50 4 10.00 
 
 5.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 5.2.1 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน (คน) 
นักเรียนที่ได้  

3 ขึ้นไป 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 136 45 27 26 16 10 2 10 0 136 98 72.06 
คณิตศาสตร์ 136 53 19 17 13 12 12 10 0 136 89 65.44 
วิทยาศาสตร์ฯ 136 53 36 21 17 6 3 0 0 136 110 80.88 
สังคมศึกษาฯ 136 29 21 18 17 16 19 16 0 136 68 50.00 
สุขศึกษาฯ 136 105 12 12 4 1 1 1 0 136 129 94.85 
ศิลปะ 136 54 42 23 6 2 1 2 0 136 119 87.50 
การงานอาชีพ 136 103 12 13 4 3 0 1 0 136 128 94.12 
ภาษาต่างประเทศ 136 50 19 18 18 8 10 13 0 136 87 63.97 

รวม 1088 492 188 148 95 58 48 53 0 1088 828 76.10 

ร้อยละ 39.43 17.28 13.60 8.73 5.33 4.41 4.87 0 1088 76.10 76.10 
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จ านวนนักเรียนท่ีได้ผลการเรียนระดับดี/ระดับ 3 ขึ้นไป . 828 คน คิดเป็นร้อยละ 76.10 
จ านวนนักเรียนท่ีได้ผลการเรียนต่ า (2.5 – 1)              254 คน คิดเป็นร้อยละ 23.35 
จ านวนนักเรียนท่ีไม่ผ่านการประเมิน (0)      0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
 
5.2.4 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
      เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 

ความสามารถ 
ด้านการอ่าน 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย   
ระดับ     

ประเทศ       
ปี 2564 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ       ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

ร้อยละของ
คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

แปลผล 
พัฒนาการเทียบ

กับร้อยละ 3 
(6) 

2562 
(1) 

2563 
(2) 

2564 
(3) 

อ่านรู้เรื่อง 19 19 72.79 89.30 91.44 79.78 -11.66 -12.75 ไม่มีการพัฒนา 
อ่านออกเสียง 19 19 69.95 92.65 97.52 81.36 -16.16 -16.57 ไม่มีการพัฒนา 

 
5.2.5 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) 
       เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

สมรรถนะ/
วิชา 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ 
ปี 2564 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

ร้อยละของ
คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

แปลผล 
พัฒนาการเทียบ

กับร้อยละ 3 
(6) 

2562 
(1) 

2563 
(2) 

2564 
(3) 

ด้านภาษา/
ภาษาไทย 

18 18 56.14 58.78 55.76 63.08 7.32 13.13 
มีพัฒนาการแต่
ไม่ถึงร้อยละ 3 

ด้านค านวณ/
คณิตศาสตร ์

18 18 49.44 54.80 47.08 51.55 4.47 9.49 
มีพัฒนาการแต่
ไม่ถึงร้อยละ 3 

 
5.2.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (Ordinary National Educational test: O-NET)  
 1) เปรียบเทยีบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน 
นักเรียน    
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2564 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

ร้อยละของ
คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

แปลผล 
พัฒนาการเทียบ

กับร้อยละ 3 
(6) 

2562 
(1) 

2563 
(2) 

2564 
(3) 

คณิตศาสตร ์ 27 - - 35.19 - - - - - 
วิทยาศาสตร์ 27 - - 40.75 - - - - - 

ภาษาไทย 27 - - 50.39 - - - - - 
ภาษาอังกฤษ 27 - - 28.80 - - - - - 
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6. ข้อมูลนักเรียนด้านอื่น ๆ  

ท่ี รายการ 
จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 จ านวนนักเรียนมนี้ าหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จัก
ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

137 76.53 

2 จ านวนนักเรียนท่ีปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และส่ิงมอมเมา เช่น 
สุรา บุหรี่ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

176 100 

3 จ านวนนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ/เรียนรวม 3 1.70 
4 จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 11 9.23 
5 จ าวนนักเรียนท่ีมีปัญญาเลิศ 0 0 
6 จ านวนนักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 3 1.70 
7 จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน 0 0 
8 จ านวนนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 0 0 
9 จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน 0 0 
10 จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร   ระดับปฐมวัย 22 100 

                                      ประถมศึกษา 27 100 
 
7. ข้อมูลอาคารสถานที่  
ท่ี รายการ จ านวน 
1 อาคารเรียน 5 หลัง 
2 อาคารประกอบ 1 หลัง 
3 ห้องน้ า/ห้องส้วม 3 หลัง 
4 สนามเด็กเล่น   2 สนาม 
5 สนามกีฬา   1 สนาม 
6 บ้านพักครู  1 หลัง 
7 โรงอาหาร 1 หลัง 

 
8. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นการปกครองชุมชนเทศบาลต าบล  มีประชากร
ประมาณ 1,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ หมู่ท่ี 1 ต าบลพังตรุ  ต าบลท่าตะคร้อ  ต าบล
บ้านใหม่  อาชีพหลักของชุมชน คือค้าขาย และเกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ  ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือ หอศิลป์เอมเจริญ 
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 2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  อาชีพหลัก คือ ค้าขายและเกษตรกร  ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี 30,000 – 40,000 บาท 
 3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
   โอกาส  โรงเรียนตลาดส ารองต้ังอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้วัดตลาดส ารองพันธาราม  โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพบ้านตลาดส ารอง  สถานีต ารวจภูธรต าบลส ารอง หอศิลป์เอมเจริญ เทศบาลต าบลส ารอง การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตลาดส ารอง และศูนย์เยาวชนเกษตรอาเซียน  

ข้อจ ากัด โรงเรียนตลาดส ารอง ยังขาดแคลนทรัพยากรด้านการศึกษาและต้องการการสนับสนุนในทุก 
ๆ ด้าน เนื่องจากผู้ปกครองในชุมชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและประกอบอาชีพรับจ้าง มีรายได้ไม่คงท่ี จึงไม่
ค่อยมีเวลาช่วยกวดขันในด้านการศึกษาเท่าท่ีควร  
 
9. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนตลาดส ารอง จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551(ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยโรงเรียนได้จัด
สัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงตารางดังนี้ 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย  

โครงสร้างเวลา
เรียน 

คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

- 2  ปีการศึกษา ช้ัน
อนุบาล 2 และ ช้ัน
อนุบาล 3 
- เวลาเรียน ไม่น้อย
กว่า 180 วันต่อ 1 
ปีการศึกษา  
- แต่ละวันไม่น้อย
กว่า 5 ช่ัวโมง 

12  มาตรฐาน 
1.ด้านร่างกาย (2) 
2.ด้านอารมณ์ จิตใจ 
(3)  
3. ด้านสังคม (3) 
4. ด้านสติปัญญา (4) 

1. ประสบการณ์ส าคัญท่ี
ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
2. ประสบการณ์ส าคัญท่ี
ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ 
3. ประสบการณ์ส าคัญท่ี
ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 
4. ประสบการณ์ส าคัญท่ี
ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

แบ่งเป็น 4 สาระ ได้แก่  
1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล
และสถานท่ีแวดล้อมเด็ก 
3. ธรรมชาติรอบตัว 
4. ส่ิงต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 
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 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรโรงเรียนตลาดส ารอง พุทธศักราช 2564 (ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
  ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
  คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
  วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 80 80 80 80 80 80 
  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40 40 40 80 80 80 
  ประวัติศาสตร ์ 40 40 40 40 40 40 
  สุขศึกษาและพลศึกษา 20 20 20 80 80 80 
  ศิลปะ 20 20 20 80 80 80 
  การงานอาชีพ 40 40 40 80 80 80 
  ภาษาต่างประเทศ 200 200 200 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 
รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตามความพร้อมจุดเน้นและนโยบาย   

หน้าที่พลเมือง* 40 40 40 40 40 40 
รวมเวลาเรียน (เพ่ิมเติม) 40 40 40 40 40 40 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
     กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
     กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ-เนตรนารี 

- ชุมนุม**   
 

 
30 
40 

 
30 
40 

 
30 
40 

 
30 
40 

 
30 
40 

 
30 
40 

     กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 1,000 ชั่วโมง/ป ี
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้*** 200 ชั่วโมง/ป ี

 
หมายเหตุ  :  1.  โรงเรียนอาจมีการเปล่ียนแปลงกิจกรรมชุมนุมทุกปีการศึกษา   
                 2.  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไม่มีการประเมินผลการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียน และ
จัดบูรณาการอยู่ในเวลาเรียนตามโครงสร้างเวลาเรียนท่ีหลักสูตรก าหนด   
                 3.  หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา บูรณาการอยู่ในรายวิชาเพิ่มเติม คือ วิชาหน้าท่ีพลเมือง ต้ังแต่ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
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10. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 1) ห้องสมุด มีขนาด 144 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 5,000 เล่ม 
   การสืบค้นหนังสือและการคืน ใช้ระบบระบบทศนิยมของดิวอี ้
  จ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุด ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโควิด – 19 จึงไม่ได้เปิดให้บริการ  แต่มีการจัดกิจกรรมเล่าเรื่องประเทืองปัญญาในตอนพักกลางวันในช่วง
ท่ีผู้เรียนมาเรียนท่ีโรงเรียน 
 2) ห้องปฏิบัติการ     
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน 1 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   จ านวน 2  ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการทางภาษา   จ านวน 1  ห้อง 
  ห้องอื่น ๆ (ระบุ) ห้อง DLTV   จ านวน 1  ห้อง 
 3) คอมพิวเตอร์  มีท้ังหมด   จ านวน 55 เครื่อง 
  ใช้เพื่อการเรียนการสอน   จ านวน 40 เครื่อง 
  ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต จ านวน 10 เครื่อง 
  ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (ส านักงาน) จ านวน 5 เครื่อง 
 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ปี 
1 ห้องสมุด 200 
2 ห้องวิทยาศาสตร์ 200 
3 ห้องKANPAO  เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 100 
4 ห้องคอมพิวเตอร์ 200 
5 ห้อง DLTV 200 
6 สนามกีฬา 200 
7 สนามเด็กเล่น 200 
 5) แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ปี 
1 วัดตลาดส ารองพันธาราม 2 
2 บ้านพี่สอนน้อง  2 
3 โรงเจ 1 
4 หอศิลป์เอมเจริญ 1 
5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตลาดส ารอง 2 
6 สถานีต ารวจภูธรตลาดส ารอง 1 
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ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ปี 
7 เทศบาลต าบลตลาดส ารอง 1 
8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตลาดส ารอง 1 

 
6) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน 
ท่ี ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เร่ือง จ านวนคร้ัง/ปี 
1 นายสมศักดิ์  มานิตพิสิฐกุล ภาษาจีน 20 
2 พระบุญธรรม  จารุธฺมโม พุทธศาสนา 20 
3 ร.ต.อ.บุญรอด  แพงอุ่ม การป้องกันยาเสพติด 20 

 
11. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 

ท่ี ช่ือนวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 

1. 
นวัตกรรมสร้ า งส รรค์คน ดี  TALAD Model 
โรงเรียนตลาดส ารอง 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ปฐมวัย/ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. 
รูปแบบ POAAR Model รูปแบบการโค้ชจัดการ
เรียนรูฐ้านสมรรถนะ โรงเรียนตลาดส ารอง 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

ปฐมวัย/ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3 
การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพภายใต้
สถานการณ์วิกฤตของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โรงเรียนตลาดส ารอง 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ปฐมวัย/ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4 
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อ
การสื่อสาร 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
12. รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ 
     12.1 ปีการศึกษา 2564 

ประเภท ชื่อรางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่ 
มอบรางวัล 

สถานศึกษา 
 รางวัลเหรียญทอง สถานศึกษายอด

เย่ียม ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
ด้านการบริหารจัดการ การประกวด
รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น
ประสพความส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์  

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพฐ. 
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ประเภท ชื่อรางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่ 
มอบรางวัล 

สถานศึกษา 
 เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 

(OBEC AWARDS) ครั้งท่ี 10 ปี
การศึกษา 2563 ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก  

  

 รางวัล การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล (1 ต าบล 1โรงเรียน
คุณภาพ) อย่างต่อเนื่อง 
ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพฐ. 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
1. นายชาติกุลพล  สมยาภักดี รางวัล การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น 

“คุรุชน คนคุณธธรรม”  
ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพป.กาญจนบุรี 
เขต 1 

ครู 
1. นางสาวแสงเดือน ค าเปียง รางวัล การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น 

“คุรุชน คนคุณธธรรม”  
ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพป.กาญจนบุรี 

เขต 1 

2. นางปราณี  แสวงหา รางวัล การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น 
“คุรุชน คนคุณธธรรม”  
ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพป.กาญจนบุรี 

เขต 1 

3. นางเพชรรัตน์  นามมั่น รางวัล การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น 
“คุรุชน คนคุณธธรรม”  
ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพป.กาญจนบุรี 

เขต 1 
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ประเภท ชื่อรางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่ 
มอบรางวัล 

ครู 

4.นางเพชรรัตน์  นามมั่น รางวัล การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น 
“ครูดีในดวงใจ” ประจ าปี
การศึกษา พ.ศ.2565 ประเภท 
ครูผู้สอน กลุ่มสาระกาเรียนรู้ศิลปะ 
ลงวันท่ี 16 มกราคม 2565 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพป.กาญจนบุรี 

เขต 1 

5. นางสายฝน  เอียดช่วย รางวัล การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น 
“คุรุชน คนคุณธธรรม”  
ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพป.กาญจนบุรี 

เขต 1 

6. นางณัฐิยา คุ้นเคย รางวัล การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น 
“คุรุชน คนคุณธธรรม”  
ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพป.กาญจนบุรี 

เขต 1 

7. นางณัฐิยา คุ้นเคย รางวัล การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น 
“ครูดีในดวงใจ” ประจ าปีการศึกษา 
พ.ศ.2565 ลงวันท่ี 16 มกราคม 
2565 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพป.กาญจนบุรี 

เขต 1 

8. นางธีมาพร แจ้งกิจ ได้รับเกียรติบัตรผ่านการน าเสนอ
ผลงานและการประกวดแข่งขัน
กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรม
สร้างสรรค์ผ่านสื่อภาพยนตร์หนังสั้น 
ผ่านการประเมินระดับเหรียญเงิน 

งการเสริมสร้างคุณธรรม ภายใต้โคร
จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจร ิต) 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563  

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพป.กาญจนบุรี 
เขต 1 
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ประเภท ชื่อรางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่ 
มอบรางวัล 

ครู 
9. ญญฤทธิ์ เกษมโสตนายบุ  ได้รับเกียรติบัตรผ่านการน าเสนอผลงาน

และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการ
เรียนรู้ กิจกรรมสร้างสรรค์ผ่านสื่อ
ภาพยนตร์หนังสั้น ผ่านการประเมินระดับ
เหรียญเงิน ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจร ิต) 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563  

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพป.กาญจนบุรี  
เขต 1    

10. นางธีมาพร  แจ้งกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์การ
คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาเพื่อรับรางวัลบุคคลต้นแบบ 
ครูดีศรีกาญจน์ 1” ระดับเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพป.กาญจนบุรี  
เขต 1    

11. นางธนัชชา  วงศ์กาญจนาวัฒน์   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การ
คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาเพื่อรับรางวัลบุคคลต้นแบบ 
ครูดีศรีกาญจน์ 1” ระดับเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพป.กาญจนบุรี  
เขต 1    

นักเรียน 
1. เด็กหญิงชนันธร  วรรณวงษ ์
ระดับช้ันประถมศึกษาท่ี 5 

ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน การ
ประกวดโครงงานคุณธรรม ตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 14-19 ธันวาคม 2564 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพป.กาญจนบุรี 
เขต 1    

2. เด็กหญิงทิพย์ธารา ปรึกษา 
ระดับช้ันประถมศึกษาท่ี 5 

ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน การ
ประกวดโครงงานคุณธรรม ตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564ลงวันที่ 14-19 ธันวาคม 2564 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพป.กาญจนบุรี 
เขต 1    
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12.2 โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ด าเนินตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ  (ที่ประสบความส าเร็จ) 
ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ (ย่อ ๆ) ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ (จ านวน/ร้อยละ) 
1 โครงการจัดการศึกษาในพื้นท่ี

นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี 

1.เพื่อคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมด้าน
การศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้ 
2.เพื่อลดความเหล่ือมล้ าในการศึกษา 
3.มีการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียน  
ชุมชนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งขึ้น 

-คณะครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
-คณะครูจัดสร้างนวัตกรรมท่ีใช้เป็นส่ือ
ในการจัดการเรียนการสอน 
-จัดกิจกรรมรองรับการจัดต้ังพื้นท่ี
นวัตกรรมการศึกษา 

ร้อยละ 90 ของครูจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
กิจกรรม Active Learning 
ร้อยละ 90 ของครูสร้างนวัตกรรมท่ีใช้
เป็นส่ือในการจัดการเรียนการสอน 

2 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 

1.เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการจัดการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
2.เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของ
หลักสูตร 
3.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและความรู้
ความสามารถในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ตนเอง 

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ 
3.ด าเนินงานตามกิจกรรม 
   -  1 ห้องเรียน1 อาชีพ 
   - จัดท าและพัฒนาส่ือการเรียนการ
สอน 
   - จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

-ร้อยละ 90 บุคลากรในโรงเรียนมีการ
พัฒนาระบบการเรียนการสอนอยู่เสมอ 
2.ร้อยละ 90โรงเรียนมีการพัฒนาการ
เรียนการสอนท้ังวิชาการและวิชาอาชีพ
มีส่ือและวัสดุท่ีจ าเป็นครบถ้วน 
3.ร้อยละ 95ผู้เรียนมีทักษะและความรู้
ความสามารถในการศึกษาต่อประกอบ
อาชีพสอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของตนเอง 
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13. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีทีผ่านมา ปีการศึกษา 2563  
 13.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน คุณภาพระดับ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

 
จุดเด่น 
       เด็กมีพัฒนาการในทุกด้านเป็นไปตามวัย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็ก  มีการวิเคราะห์มาตรฐาน และสภาพท่ีพึ่งประสงค์ แล้วน ามา
จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้าน  ให้เด็กมีส่วนร่วมในการเลือกท ากิจกรรม
อย่างอิสระท่ีตอบสนองต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนในการจัดสภาพแวดล้อม มีพื้นท่ีในการจัดกิจกรรม มีการ
ประเมินพัฒนาการเด็กจากการจัดกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยวิธีการท่ีหลากหลายโดยผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลและน าผลท่ีได้ไปพัฒนา มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์เพื่อหาแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพเด็กต่อไป 
 
จุดควรพัฒนา 

เด็กขาดสมาธิ ทักษะในการฟัง และถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้ฟังได้เนื้อหาไม่ครบถ้วน กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็กไม่แข็งแรง ร่วมกิจกรรมไม่จบกิจกรรม จึงควรจัดกิจกรรมท่ีเด็กสนใจและสนุกเพื่อเป็นการกระตุ้น
ความสนใจให้เข้าร่วมกิจกรรมโดยให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กในเรื่อง การรับประทานอาหาร
เช้า และการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ การรักษาความสะอาดของร่างกาย  การเข้าร่วมกิจกรรม 
การคัดกรองเด็กโดยแพทย์/ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านพัฒนาการเด็ก ร่วมกับผู้ปกครอง คัดกรองเด็ก เฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กตั้งแต่เล็กจะได้มีพัฒนาการตามวัยทุกด้าน  
 
แผนการพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 

จัดกิจกรรมสร้างสมาธิ ผ่านการท ากิจกรรมท่ีเด็กสนใจ การเล่านิทาน เป็นการฝึกสมาธิในการฟัง 
เพื่อให้เด็กจดจ่ออยู่กับนิทานท่ีเล่า รวมถึงการช่วยสร้างจินตนาการตามเรื่องราวที่ได้ฟัง  ใช้ค าถามเพื่อกระตุ้น 
คิดวิเคราะห์ ให้ตอบค าถามว่า ใครท าอะไร ท่ีไหน  อย่างไร จัดกิจกรรมผ่านการเล่น  จัดกิจกรรมท่ี เด็กสนใจ
เพื่อจูงใจให้เข้าร่วมกิจกรรม  จัดสนามเด็กเล่นท่ีผู้เรียนสนใจเพื่อให้เด็กได้ออกก าลังกาย นอกจากนี้จัดกิจกรรม
ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ แนวทางและความส าคัญของการดูแลเล้ียงดู
ของผู้ปกครองต่อผู้เรียนให้มากขึ้น  และสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเกิดความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง  
ส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลให้มากขึ้น มีการคัดกรองผู้เรียนโดยแพทย์ เฉพาะทางด้าน
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พัฒนาการเด็ก ร่วมกับผู้ปกครอง คัดกรอง เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการตั้งแต่เล็กเพื่อได้มีพัฒนาการตามวัย
ในทุกด้าน  
 
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความสุขในการเรียนรู้ สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ กิจวัตรประจ าวัน
ได้ จัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับวัยและความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคล มีการเช่ือมโยงกับความรู้เดิม
ของเด็กท่ีมีอยู่เดิม มีการจัดประสบการณ์เช่ือมรอยต่อการเรียนรู้ระหว่างช้ัน เรียนอนุบาลและประถมศึกษา  
 
ความต้องการและความช่วยเหลือ 
         หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อพัฒนาการ
บุคลากรให้มีความรู้ความช านาญในการจัดกิจกรรมท่ีเอื้อต่อพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการนิเทศ 
ติดตามอย่างต่อเนื่องจาก 
 
 13.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน คุณภาพระดับ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเย่ียม 

 
จุดเด่น 
 โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ท่ีก าหนด สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความ
ต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของสังคม พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญตรงตามความต้องการ ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนา งานและการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดี มี
การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลัง 
เป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการ
อ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่าง
เหมาะสม นักเรียนมีความต้ังใจและสนใจ มีส่ือด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี 
กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  
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จุดควรพัฒนา 
 การจัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการปฏิบัติท่ีต่อเนื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียน ส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป 
ผลสัมฤทธิ์ ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้มเปล่ียนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณให้กับนักเรียนเรียนร่วม 
เปรียบเทียบความก้าวหน้าและการพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล ต้องเร่งพัฒนาด้านการน าเสนอ การ
อภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม ผู้เรียนในระดับช้ัน ป.4 ถึง ป.6 ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย ไม่
หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติจนเกิดการลอกเลียนแบบท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ สร้างอาชีพ จ านวนห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษา ขาดห้องสนับสนุนการ
จัดการศึกษา เช่น ห้องพยาบาล ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องเก็บพัสดุ ห้องบริการด้านส่ือการเรียนการสอนและ
อุปกรณ์กีฬา ห้องดนตรีและนาฏศิลป์ โรงอาหารท่ีเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน และสนามเด็กเล่นส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา 

นอกจากนี้สถานศึกษาควรจัดให้มีเอกลักษณ์ ความโดดเด่นเฉพาะ โดยให้ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นมี
ส่วนร่วม ควรน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยในการสอนในช้ันเรียน  ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องในการใช้เทคโนโลยี  และสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ส่ือเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ี
เอื้อต่อการเรียน 
 
แผนการพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 
 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์
ท่ีโรงเรียนก าหนดในแต่ระดับช้ัน เพื่อให้มีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง 
พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการท างาน
เป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม มีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปัญญาไทย ส่งผลให้ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
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แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
สถานศึกษาวางแผนการส่งเสริม พัฒนาครูให้มีความรู้ ความช านาญในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนให้ทันต่อความก้าวหน้าของโลกเพื่อมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยปรับวิธีเรียนเปล่ียนวิธีการสอนท่ี
เหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น มีคุณภาพ เต็มตามศักยภาพต่อไป  
 
ความต้องการและความช่วยเหลือ 
         หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อพัฒนาการ
บุคลากรให้มีความรู้ความช านาญในการจัดกิจกรรมท่ีเอื้อต่อพัฒนาการคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมี
การนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่องจาก 
 
14. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
 14.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
        โรงเรียนตลาดส ารอง ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เมื่อวันท่ี 6 – 8 มิถุนายน 2554 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีดังนี้ 
                ระดับการศึกษาปฐมวัย  

การศึกษาขั้นพื้นฐาน:ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 8.50 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้ท่ีมุ่งเด็กเป็นส าคัญ 35.00 30.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 15.00 12.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 8  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.92 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งช้ีท่ี 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน:ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 90.42 ดีมาก 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย ( 2-5 ปี)  ประเภทโรงเรียน 
*  ผลคะแนนประเมินสถานศึกษา  90.42   คะแนน 
*  มีคุณภาพระดับ    ดีมาก 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
*  ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี  ต้ังแต่  80 คะแนน                       ใช่   ไม่ใช่ 
*  มีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไป  10  ตัวบ่งช้ี  จาก 12 ตัวบ่งช้ี        ใช่     ไม่ใช่ 
*  ไม่ตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน     ใช่    ไม่ใช่ 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน:ระดับการศึกษาปฐมวัย ( 2-5 ปี) 
              สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   
 
จุดเด่น 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
      ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีการพัฒนาด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อใหญ่สมวัย ร่าเริง แจ่มใส 
กล้าพูด กล้าแสดงออก มีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อน ครูและบุคคลท่ัวไป มีทักษะความรู้พื้นฐานตาม
พัฒนาการทุกด้าน มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในระดับต่อไป 
 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
      ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
รวมทั้งเป็นผู้น าทางวิชาการ ดูแลและเอาใจใส่ในเรื่องความปลอดภัยของผู้เรียน 
 3. ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมได้
ครบทุกกิจกรรมหลัก และ 4 พัฒนาการ มีปฏิสัมพันธ์อันดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง เอาใจใส่ดูแลผู้เรียนอย่าง
ใกล้ชิดติดต่อกับผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง ร่วมกันแก้ไขปัญหาท่ีเกิดกับผู้เรียน 
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 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
      สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ
สรุปรายงานต้นสังกัดเมื่อส้ินปีการศึกษา 
 
จุดทีค่วรพัฒนา 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
      อุปกรณ์การฝึกดนตรีเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของสถานศึกษายังไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย 
 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
      สถานศึกษามีสัดส่วนครู : ผู้เรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และครูผู้สอนท่ีไม่ได้จบด้านการศึกษา
ปฐมวัยยังไม่ได้รับการฝึกอบรมการสอนปฐมวัย รวมท้ังยังไม่ได้จัดให้มีท่ีพักรอของผู้ปกครองอย่างเหมาะสม 
 3. ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      การวางแผนการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ยังไม่ได้น ามาใช้อย่างเป็นระบบในการพัฒนาผู้เรียน 
 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
      การประเมินตนเองด้านการบริหารจัดการระดับปฐมวัยไม่ควรใช้ผลการประเมินร่วมกันกับระดับ
ประถมศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย  เพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  
หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
     ควรจัดอุปกรณ์การฝึกดนตรีท่ีเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย  เพื่อจะ
ได้เกิดความรู้ทักษะเต็มศักยภาพและพัฒนาสุนทรียภาพด้านดนตรีให้ท่ัวถึงทุกคน 
 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
     1) สถานศึกษาควรหาแนวทางเพิ่มครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้มีสัดส่วนผู้เรียนต่อครูเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
     2) ครูผู้สอนปฐมวัยท่ีไม่มีวุฒิ การศึกษาปฐมวัยควรได้รับการอบรม/สัมมนาด้านการจัด
ประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัย 
     3) สถานศึกษาควรจัดให้มีการท่ีพักรอให้ผู้ปกครองท่ีมารอรับผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญ 
     ครูควรประเมินพัฒนาการของผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามแผนท่ีวางไว้
อย่างจริงจังและเป็นระบบ 
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 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
      สถานศึกษาควรประเมินตนเองด้วยการบริหารจัดการระดับปฐมวัย  มาตรฐาน 11 – 18  แยก
จากการประเมินระดับประถมศึกษาให้ชัดเจน  เนื่องจากในบางมาตรฐานมีรายละเอียดการประเมินไม่
เหมือนกัน 
 
 14.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.92 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.71 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.73 ดีมาก 
ตัวบง่ช้ีท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น 10.00 9.95 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 9.62 พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 10.00 8.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 5.00 4.60 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 5.00 4.97 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธ์
กิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์  ของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 5.00 4.60 ดีมาก 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 86.10 ดี 

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ต้ังแต่ร้อยละ 80 คะแนนขึ้นไป   ใช่   ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งช้ี        ใช่   ไม่ใช่ 
สถานศึกษาไม่ตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่  ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
จุดเด่น 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
      ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี มีมารยาทเรียบร้อย กล้า
แสดงออกและมีจิตสาธารณะ มีความสามารถด้านเทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง สถานศึกษามี
เอกลักษณ์ด้านดนตรีไทย(กลองยาว) เป็นท่ียอมรับของชุมชน 
 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
      สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมร่มรื่นสวยงาม ดูแลให้ความปลอดภัยแก่ผู้เรียนทุกคน รวมท้ัง
ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนตามข้อเสนอแนะของประเมินคุณภาพรอบสองประสบผลส าเร็จ 
 3. ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      ครูมีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีและพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและ
พัฒนาส่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย 
 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
      สถานศึกษาด าเนินการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ มีผู้เรียนได้คะแนนระดดับดีน้อยมากทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และผู้เรียนบางส่วนยังอ่าน-เขียนไม่คล่อง 
 2.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
       การสนับสนุนส่งเสริมและมีส่วนร่วมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการยังท าได้น้อยกว่าท่ีควร 
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 3. ป็นส าคัญด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเ  
      ครูยังน าผลจากการเรียนการสอนไปหาแนวทางแก้ไข พัฒนาผู้เรียนได้ไม่เต็มศักยภาพ 
 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

        การน าผลจากการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐานไปด าเนินการวิเคราะห์และหาแนวทาง
พัฒนาการบริหารจัดการด้านวิชาการยังท าได้น้อยกว่าท่ีควร 
 
ข้อเสนอแนะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
      ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและ
ได้รับการสอนซ่อมเสริมอย่างจริงจังในด้านท่ียังไม่พัฒนา  และควรได้รับการกวดขันให้อ่านคล่องเขียนคล่องตาม
ระดับช้ัน 
 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
      1) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ชุมชน  บุคคล  และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ เปิดโอกาสให้เข้ามาใช้ห้องสมุดและใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อค้นคว้าหาความรู้ 

    2) สถานศึกษาควรมีการวิเคราะห์วิจัยนโยบายและแผนเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      ครูควรบันทึกผลหลังสอนให้ชัดเจนว่า เมื่อสอนจบแต่ละแผนแล้วผู้เรียนมีการเรียนรู้อย่างไรบ้าง  
และมีปัญหาอะไรบ้างท่ีพบ  แล้วน าปัญหานั้นมาหาแนวทางแก้ไข  พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
     สถานศึกษาควรน าผลจากการประเมินตนเองแต่ละมาตรฐานมาวิเคราะห์ร่วมกัน  เพื่อวางแผน
พัฒนาปรับปรุงในด้านท่ียังบกพร่อง  หรือเติมเต็มในด้านท่ีต้องการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 
15. การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 15.1 การบริหารจัดการศึกษา 
  โรงเรียนตลาดส ารอง ด าเนินการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานท่ัวไป โดยผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
และน าเทคนิคการบริหารแบบวงจรคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการบริหารงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มี
การพัฒนานวัตกรรกรมเพื่อใช้ในการบริหารคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เช่น นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 
TALAD Model โรงเรียนตลาดส ารอง รูปแบบ POAAR Model รูปแบบการโค้ชจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ โรงเรียน
ตลาดส ารอง การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพภายใต้สถานการณ์ วิกฤตของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
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(COVID-19) โรงเรียนตลาดส ารอง และการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ของผู้เรียนและกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
 15.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
 
 วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนตลาดส ารอง  จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม น าความรู้คู่มารยาทงาม  
ตามวิถีความเป็นไทย มีใจสุจริต  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูดีมีคุณภาพและมีการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม 
 
 พันธกิจ 
 1.จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้  คู่คุณธรรม  ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  โดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ความรู้  ทักษะทางวิชาการ  ทักษะชีวิต  ทักษะวิชาชีพ  และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 4. สร้างโอกาส  ความเสมอภาคลดความเหล่ือมล้ า  ให้เด็กในวัยเรียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างท่ัวถึง  เท่าเทียม 
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ  และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 
 เป้าประสงค ์
 1. ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน  มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร  และมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ  มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะ
การส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 มีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด 
 4. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต  มีสุขภาวะท่ีดีเหมาะสมวัย  และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 5. ผู้เรียนมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  ได้รับการส่งเสริม  พัฒนาเต็มตามศักยภาพและเหมาะสม 
 6. ผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษา  เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพ  เป็นมืออาชีพ
และมีทักษะวิชาชีพช้ันสูง 
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 7. สถานศึกษา  มีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษา  มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี  
และมีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา 
 อัตลักษณ ์
 มารยาทงาม  ตามวิถีไทย  มีใจสุจริต 
เอกลักษณ์ 
 ศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียง  น าพาสู่การเรียนรู้ 
 
16. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา  2564 
      16.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก    
 1. คุณภาพระดับ ดีเลิศ 
          วิธีการด าเนินการ  
           จัดประสบการณ์และกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ สังคมและสติปัญญา ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดยการเรียนแบบ On Hand 
ให้เหมาะสมตามวัยตามเป้าหมายโรงเรียนก าหนด  โดยมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย มีกิจกรรม โครงการ พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยและกิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง  
            ผลการด าเนินการ  
            เด็กมีร่างกายแข็งแรงคล่องแคล่วทรงตัวได้บ้าง ใช้มือกับตาประสานสัมพันธ์กัน มีสุขนิสัยท่ีดี  
มีมารยาทตามวัย  สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้  ต้ังค าถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจและพยายาม
ค้นหาค าตอบ  เล่นและท างานร่วมผู้อื่นได้ แก้ปัญหา อ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย              
มีความคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและ      
จิตนาการ และใช้เทคโนโลยี ได้ 
              ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
                1.1 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
                1.2 .แผนการจัดประสบการณ์ 
                1.3. สมุดบันทึกพัฒนาการระดับปฐมวัย 
                1.4. สรุปพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
                1.5. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
                1.6. กิจกรรมประจ าวัน 
                1.7 โครงงานขวดสร้างสรรค์ 
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2. จุดเด่น  
              เด็กมีร่างกายแข็งแรงคล่องแคล่วทรงตัวได้ดี ใช้มือกับตาประสานสัมพันธ์กัน   มีสุขนิสัยท่ีดี ดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้  ร่าเริงแจ่มใส  ควบคุมอารมณ์ได้  ช่วยเหลือตนเองได้  เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
มีมารยาทตามวัย  สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้  ต้ังค าถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจและพยายาม
ค้นหาค าตอบได้  แก้ปัญหา อ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิด
รวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจิตนาการ  
และใช้เทคโนโลยี ได้ 

3. จุดที่ควรพัฒนา  
    พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กไม่แข็งแรง   เด็กขาดสมาธิ ทักษะในการฟัง  และถ่ายทอด

เรื่องราวที่ได้ฟังได้เนื้อหาไม่ครบถ้วน ขาดสมาธิในการท ากิจกรรม  
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มขึ้น 1 ระดับ  
   จัดท าส่ือท่ีกระตุ้นความสนใจของเด็กในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจให้เข้า

ร่วมกิจกรรมจัดกิจกรรมสร้างสมาธิ ผ่านการท ากิจกรรมท่ีเด็กชอบและสนใจ  การเล่านิทาน เป็นการฝึกสมาธิ              
ในการฟัง เพื่อเด็กจดจ่ออยู่กับนิทานท่ีเล่า รวมถึงการช่วยสร้างจินตนาการตามเรื่องราวท่ีได้ฟัง  ใช้ค าถามเพื่อ
กระตุ้นเด็ก  ให้ตอบค าถามว่า ใครท าอะไร ท่ีไหน  อย่างไร  

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
1. คุณภาพระดับ ดีเลิศ 

             วิธีการด าเนินการ  
                   โรงเรียนจัดระบบการบริหารจัดการศึกษา ท่ีส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพนักเรียนในระดับปฐมวัย ครบท้ัง 4 ด้าน สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ียืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  โดยโรงเรียนออกแบบการจัดประสบการณ์
ท่ีเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน 
              ผลการด าเนินการ  
                 สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน จัดครูท่ีจบการศึกษาปฐมวัยอย่าง
พอเพียงกับช้ันเรียน  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์ส าคัญในการ
ออกแบบการจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมิน พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  
              ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 

1.1 หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
1.2 แผนปฏิบัติการประจ าปี 
1.3 รายงานโครงการพฒันาครูและบุคลากร 
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1.4  สภาพภูมิทัศน์      
1.5 สมุดบันทึกการประชุม  
1.6 สมุดนิเทศ  
1.7 บันทึกการประชุมกรรมการสถานศึกษา 

               1.8 ภาพถ่าย 
               1.9 เกียรติบัตร 

2. จุดเด่น  
              ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและความร่วมมือ ในการจัดส่ิงแวดล้อมภายในและภายนอก
ห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ผ่านการเล่นและเป็นการกระตุ้นพัฒนาการด้านต่าง  ๆ มีกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีพัฒนาการดีข้ึน 

3. จุดที่ควรพัฒนา  
              การให้ความรู้กับผู้ปกครอง เรื่องการดูแลนักเรียนในเรื่องต่าง ๆ เช่น การรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์  การรักษาความสะอาดของร่างกายให้ปลอดภัยจากโรคโควิด 19 การให้เวลากับเด็กของผู้ปกครอง
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 จ าเป็นอย่างยิ่งเพราะเด็กต้องเรียน On Hand   

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มขึ้น 1 ระดับ  
สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ท้ัง 4 ด้าน ให้

เห็นความส าคัญของการดูแลเด็กภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ของผู้ปกครองต่อเด็กให้มากขึ้น และส่งเสริมให้
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้ดีขึ้น  

 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ   
1. คุณภาพระดับ  ดีเลิศ 
วิธีการด าเนินการ 

            วิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมท่ี ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบท้ัง 4 ด้าน ท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา  จัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ ให้เด็กท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ   ความสนใจ ความสามารถภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 ให้ เด็กได้เลือกเรียนรู้ ลงมือ กระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  จัดห้องเรียนให้
สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย  เว้นระยะห่างตามมาตรการภายใต้สถานการณ์ COVID-19 มีมุมประสบการณ์
ท่ีหลากหลาย และเด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
ระยะความสนใจของเด็ก และประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและ
วิธีการท่ีหลากหลาย ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  และน าผลการประเมินท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปล่ียนเรียนรู้ต่อไป 
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ผลการด าเนินการ  
          เด็กมีพัฒนาการในทุกด้านดีขึ้น พูดคุยกับเพื่อน ครู  เด็กท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความสนใจโดยใช้ส่ือ
และเทคโนโลยีผู้ปกครองมีส่วนช่วยในการฝึกทักษะด้านต่าง  ๆ โดยใช้ส่ือท่ีครูผลิตให้กับเด็กเพื่อกระตุ้น
พัฒนาการเป็นระยะ ท าให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านดีขึ้น  โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการ
ร่วมกับครูท าให้ครูทราบพัฒนาการของเด็ก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดยการเรียนแบบ On Hand ท่ี
บ้าน และน าผลพัฒนาการมาพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
3.2 หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย    
3.3 แผนการจัดประสบการณ์  
3.3 แผนปฏิบัติการประจ าปี   
3.4 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย      
3.5 บันทึกน้ าหนักส่วนสูง 
3.6 โครงงาน เช่น โครงงานขวดน้ าสร้างสรรค์ 
3.7 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
3.8 เกียรติบัตร/รูปภาพ              
3.9 รายงานผลโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย   
3.10 แบบบันทึกการประเมินพัฒนาการปฐมวัย   

 
2. จุดเด่น  

          วิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษาจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 
โดยมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบท้ัง 4 ด้าน จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ภายใต้สถานการณ์ 
COVID-19 ให้เด็กท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ให้เด็กได้เรียนรู้ ลงมือ
ปฏิบัติเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  จัดห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย  เว้นระยะห่างตาม
มาตรการภายใต้สถานการณ์ COVID-19 มีพื้นท่ีส าหรับจัดกิจกรรมและเด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อม
ในห้องเรียน ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับเด็ก  วิถีการเรียนรู้ของเด็ก ส่ือท่ีกระตุ้นความสนใจของเด็ก 
ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย ภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและน า
ผลการประเมินท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก 

3. จุดที่ควรพัฒนา 
              การวิเคราะห์เด็กร่วมกับผู้ปกครองเพื่อร่วมกันพัฒนาพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน และส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กร่วมกับผู้ปกครองเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย ในทุกด้านต่อไป  
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4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มขึ้น 1 ระดับ  
              ส่งเสริมพัฒนาการด้านสุขภาพอนามัย การออกก าลังกาย การเล่นกลางแจ้ง กิจกรรมสร้างสรรค์ 
ดนตรี ศิลปะ การใช้กล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่   เพื่อส่งเสริมพัฒนาการท้ัง  4  ด้านตามวัย    
 

16.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน คุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม   

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  
 วิธีการด าเนินการ  
 โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้ครูด าเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
การด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ ด้านหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบในการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายท่ีว่า “การจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุข  มีทักษะในการส่ือสาร คิดแยกแยะ  ใคร่ครวญไตร่ตรองอย่างรอบคอบมีเหตุผลในการแก้ปัญหา 
 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การ
คิดค านวณ รวมท้ังการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ความสามารถในการส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน)  ประเมิน
ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยใช้เหตุผล และ
แก้ปัญหาได้ การน าเสนอผลงาน มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การ
ส่ือสาร และการมีความรู้ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นเต็มตาม
ศักยภาพ 
 ผลการด าเนินการ  
 จากการประเมินนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 นักเรียนจ านวน 136 คน พบว่า  
          1) ผลการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ คิดเป็นร้อยละ 75.55         
 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปล่ียนตวามคิดเห็น 
และแก้ปัญหา  คิดเป็นร้อยละ 83.58   
 3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ  100 
 4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร คิดเป็นร้อยละ  100 
 5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   คิดเป็นร้อยละ  88.37 
 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ คิดเป็นร้อยละ  90.22 
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 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง  
                1) ผลการประเมินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
                2) ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในการส่ือสาร 
                3) ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา  2564 
                4) ผลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
                5) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
                6) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
                7) รายงานสรุปผลรายงานโครงการ 
                8) กิจกรรมโครงงาน 
 2. จุดเด่น  
  โรงเรียนมีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้
ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้น        
การปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัด
แหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีส่ือด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี          
กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องช่วยส่งเสริมและดูแลผู้เรียนท่ีเรียนแบบ On Hand ท่ีบ้านในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 3. จุดที่ควรพัฒนา 
  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนเพิ่มขึ้นและ
ได้รับ การสอนซ่อมเสริมอย่างจริงจังในด้านท่ียังไม่พัฒนา  และควรได้รับการกวดขันให้อ่านคล่องเขียนคล่อง
ตามระดับช้ัน นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  อย่างมีเหตุผล  มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้     รู้จักแก้ปัญหา  และยังมีผู้ปกครองท่ีมีอาชีพรับจ้างไม่ค่อยมีเวลาสอนผู้เรียนขณะท่ีเรียนอยู่ท่ีบ้าน 
โดยเฉพาะผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 
 4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มขึ้น 1 ระดับ  
  ควรมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาต่อ
ยอดนวัตกรรม เพื่อฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นล าดับขั้นตอนมากยิ่งขึ้น  ด้วยกิจกรรมโครงงาน กิจกรรม
น าเสนอผลงานในห้องเรียน และมีการน าไปใช้และเผยแพร่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
  แผนปฏิบัติงานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพเด็ก 
   1) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   2) โครงการจัดการศึกษาในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
   3) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   4) โครงการส่งเสริมสุขภาพ 



43 

 

   5) โครงการอาหารกลางวัน 
   6) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
   7) โครงการวันส าคัญ 
   8) โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
   9) โครงการห้องเรียนสีขาว 
   10) โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
   11) โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
   12) โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 วิธีการด าเนินการ  

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด มีความรับผิดชอบ มีวินัย  มีจิตอาสา  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ผู้เรียน  
เกิดการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย  เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม  ประเพณี  และมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมท่ีเหมาะสมตามวัย โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
เรียนรู้อย่างมีความสุข สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข ผู้เรียนมี เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ  จากกิจกรรม
ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ี
สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม จัดกิจกรรมชุมนุมท าให้ผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมท้ังภูมิ
ปัญญา  โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี มีการรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข 
เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น  ผู้เรียนลงมือวางแผน และด าเนินงานโครงงาน รวมถึงผู้เรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 
 ผลการด าเนินการ  
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 มีผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ผ่านระดับ ยอดเย่ียม  
จ านวน  136 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง  
  1) รายงานการการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  2) รายงานโครงการ/กิจกรรม 
  3) แผนการจัดการเรียนรู้ 
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  4) กิจกรรมชุมนุม 
 2. จุดเด่น  
  โรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม พัฒนา ส่งเสริม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน ด าเนินการการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง   
 3. จุดที่ควรพัฒนา 
  ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนา ส่งเสริมในด้านความรับผิดชอบ การมีทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย  ไม่
หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติจนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ สร้างอาชีพ 
 4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มขึ้น 1 ระดับ  
  โรงเรียนควรด าเนินจัดกิจกรรมท่ีพัฒนา ส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  เพื่อให้
ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมดได้มีความสุข โดยผู้ปกครอง ชุมชน หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา ส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ี
ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เกิดการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย รวมถึงมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมท่ีดี 
  แผนปฏิบัติงานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพเด็ก 
   1) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   2) โครงการจัดการศึกษาในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
   3) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   4) โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
   5) โครงการอาหารกลางวัน 
   6) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
   7) โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
   8) โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
   9) โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
   10) โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 1. ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  1. ระดับคุณภาพ ระดับ ยอดเย่ียม 
  วิธีการด าเนินการ  
  โรงเรียนด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจจากก
ระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา ครู  ผู้เรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น มีการนิเทศภายใน  มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและ
เป็นระบบโดยใช้หลักการจัดการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีการ
บริหารในรูปองค์คณะ ท่ีมีบทบาทในการก าหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน จากการมีส่วนร่วมของผู้ท่ี
มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เป็นต้น  เข้ามามี
ส่วนร่วมก าหนดมาตรฐานการศึกษาและอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบการ
ด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ การแต่งต้ังคณะกรรมการ ประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียน เพื่อน าผลการประเมิน มาปรับปรุงพัฒนาการจัดประสบการณ์ของครูและสถานศึกษา ตลอดจน การ
จัดท ารายงานเพื่อเสนอหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน โดยได้จัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา และโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา มี
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดท าโครงการ
ครอบคลุมงานท้ัง 4 ด้าน และงานพิเศษหรือเฉพาะกิจ มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษามีการ
ด าเนินการประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา อย่างเป็นระบบมีการประเมินความพึงพอใจจาก
ผู้เกี่ยวข้อง มีการรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาทุกปี เพื่อสะท้อนความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  ด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ มีการวางแผนและด าเนินงานพัฒนาท่ีเน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาเช่ือมโยงกับการด าเนินชีวิตจริงของผู้เรียน เช่น บริหารจัด
การศึกษาโดยจัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อน ามาเป็นแนวคิดปฏิบัติพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการบริหารจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับท้องถิ่นเพื่อให้มีส่วนร่วมและบริหารจัดการแบบบูรณาการ  จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม เช่น การดูแลรักษาความสะอาดท้ังภายในและภายนอก โดยมีการวางแผน 
จัดท าแผนปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา บรรยากาศของสถานศึกษามี
ความสะอาด ร่มรื่นและค านึงถึงความปลอดภัย สถานศึกษาจัดระบบการบริหารงานท่ีเอื้อต่อการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษามีแผนปฏิบัติการ มีคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการจัดระบบสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ เป็นปัจจุบัน สะดวก
ต่อการเข้าถึงและการให้บริการหรือการเช่ือมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด และมีการน าข้อมูลสารสนเทศ
ไปใช้ในการบริหารจัดการการพัฒนาการเรียนการสอนครูสามารถใช้และสร้างส่ือ นวัตกรรม จัดท าแหล่งเรียนรู้ 
เช่น จัดห้องเรียนคอมพิวเตอร์  ห้องเรียน DLIT  ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ตลอดจนทุกห้องเรียนได้ติดต้ังส่ือด้าน
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ท่ีทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา นอกจากนี้โรงเรียนยังด าเนินการพัฒนานวัตกรรกรมเพื่อใช้ในการบริหารคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา เช่น นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี TALAD Model โรงเรียนตลาดส ารอง รูปแบบ POAAR Model รูปแบบ
การโค้ชจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ โรงเรียนตลาดส ารอง การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพภายใต้สถานการณ์
วิกฤตของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนตลาดส ารอง และการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
เบ้ืองต้นเพื่อการสื่อสาร ท่ีส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนและกระบวนการบริหารและการจัดการ 
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 ผลการด าเนินการ  
 จากการจัดบริบทงานต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ท าให้สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา และชุมชนตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
โดยใช้แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและ
สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวขับเคล่ือนการบริหารจัดการของสถานศึกษาท าให้การ
ปฏิบัติงานเป็นระบบ  มีการสอดคล้องเช่ือมโยงต่อกัน โดยชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาท าให้เกิดแนวคิดท่ีหลากหลาย งานมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผล 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง  

   1) แผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   2) แผนปฏิบัติการประจ าปี 
  3) รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

  4) การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน 

  5) ผลการประเมิน ITA Online 
  6) นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี TALAD Model โรงเรียนตลาดส ารอง  
  7) รูปแบบ POAAR Model รูปแบบการโค้ชจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ โรงเรียนตลาดส ารอง  
  8) การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพภายใต้สถานการณ์วิกฤตของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โรงเรียนตลาดส ารอง  
  9) การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเบ้ืองต้นเพื่อการส่ือสาร  

         10) สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ ดังนี ้
    10.1) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    10.2) โครงการจัดการศึกษาในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
    10.3) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    10.4) โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
    10.5) โครงการอาหารกลางวัน 
    10.6) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
    10.7) โครงการวันส าคัญ 
    10.8) โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
    10.9) โครงการห้องเรียนสีขาว 
    10.10) โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
    10.11) โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
    10.12) โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    10.13) โครงการบริหารจัดการเทคโนโลยีและพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
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     10.14) โครงการพัฒนางานธุรการและสารบรรณ 
     10.15) โครงการพัฒนางานพัสดุและบริหารสินทรัพย์ 
     10.16) โครงการบริหารการเงินและการบัญชี 
     10.17) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
     10.18) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
     10.19) โครงการพัฒนาครูสู่วิชาชีพ 
     10.20) โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 
 2. จุดเด่น  
  โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาเป็นระบบ ชัดเจน เป็นรูปธรรมและต่อเนื่องใช้หลัก ธรรมา 
ภิบาลมีความโปร่งใส  จัดการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษของฐกิจพอเพียง  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  ชุมชนมีความเข้มแข็งให้ความร่วมมือกันพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ 
 3. จุดที่ควรพัฒนา   
  การพัฒนาโรงเรียนต้องมีเอกลักษณ์ มีความโดดเด่นเฉพาะ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมวางแผนพฒันาสถานศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีโดดเด่น 
 4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มขึ้น 1 ระดับ  

  โรงเรียนควรจัดให้มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริบทของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมให้ความรู้กับผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของผู้ปกครอง และสร้างความ
ตระหนักให้ผู้เรียนเกิดความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง  ด าเนินการระดมทรัพยากร บริหารงบประมาณและ
ทรัพยากรในการจัดหาส่ือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เพียงพอ และหลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมภายใน และ
ภายนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดประสบการณ์ รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างยั่งยืน 
  แผนปฏิบัติงานท่ี 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
  1) โครงการบริหารจัดการเทคโนโลยีและพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
  2) โครงการพัฒนางานธุรการและสารบรรณ 
  3) โครงการพัฒนางานพัสดุและบริหารสินทรัพย์ 
  4) โครงการบริหารการเงินและการบัญชี 
  5) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
  6) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
  แผนปฏิบัติงานท่ี 3 พัฒนาบุคลากร 
  1) โครงการพัฒนาครูสู่วิชาชีพ 
  2) โครงการจัดการศึกษาในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
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 มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 1. ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  1. ระดับคุณภาพ ระดับ ยอดเย่ียม 
 วิธีการด าเนินการ 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดย
โรงเรียนตลาดส ารอง ด าเนินการตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและการะบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล อีกท้ัง
ได้รับการพัฒนาในด้านการจัดท าหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะและ
ศักยภาพความเป็นมาตรฐานการวัดและการประเมินผล และการนิเทศภายในของกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องพัฒนาตนเองด้วยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และการศึกษาต่อ ท าให้ครูมีความสามารถในการ
ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และบริหารจัดการ การเรียนการสอน
ร่วมกันด าเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง เพื่อแก้ไขปัญหา ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก้
ผู้เรียนในเรื่องการเรียนและคุณภาพชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามความสามารถและเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน มีการออกแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นมาตรฐานและตัวบ่งช้ีในทุกรายวิชาพร้อม
ท้ังบูรณาการคุณธรรม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย น าการวิจัย
ในช้ันเรียนมาช่วยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ผลการด าเนินการ  
               1. ผู้เรียนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย และมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ ได้เช่ือมโยง
บูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกการแสดงออก น าเสนอผลงานแสดง
ความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนโดยการปฏิบัติจริงด้วยวิธีการโอยใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
               2. ครูมีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาส่ือทุกปีการศึกษา และ
พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อให้ครูผู้สอนและผู้เรียนใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกห้องเรียน 
               3. ครูผู้สอนเน้นการจัดกิจกรรมท่ีมีการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สามารถเรียนร่วมกันอย่างมีความสุข มี
การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกิจกรรม มีการนิเทศติดตามการเรียนการสอนจากฝ่ายบริหาร
อย่างต่อเนื่อง 
               4. มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม โรงเรียนมีหลักสูตรท่ี
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่นมีวิชาเลือกเสรีและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ท่ีหลากหลาย 
ตรงตามความต้องการของผู้เรียน 
               5. ครูมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิด การปฏิบัติจริง มีวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย  รวมท้ังให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้   การจัดการ
เรียนรู้ท่ียึดโยงบริบทของชุมชนและท้องถิ่นมีการน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
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อย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง  มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด  การปฏิบัติจริง  ให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมเอื้อ
ต่อการเรียนรู้  และผลการวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคนได้รับการตรวจ และประเมิน พร้อมให้ค าแนะน าจาก
ผู้เช่ียวชาญ 
                6. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับองค์กรภายนอกและชุมชนท่ีอยู่ใกล้โรงเรียน  มีการนิเทศภายในเพื่อ
ติดตามการเรียนการสอนอยู่เสมอ มีการอบรมครูตามความสนใจและตามนโยบายของ สพฐ. เพื่อเน้นพัฒนา
ตนเองและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
             ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

   1) แผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   2) แผนปฏิบัติการประจ าปี 
  3) รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

  4) การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน 

         5) สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
    5.1) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    5.2) โครงการจัดการศึกษาในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
    5.3) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    5.4) โครงการพัฒนาครูสู่วิชาชีพ 
    5.5) โครงการจัดการศึกษาในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

  6) ผลการประเมิน ITA Online 
 
          2. จุดเด่น  
     ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้
ปฏิบัติจริงมีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย น่าสนใจช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ เป็น
อย่างดีโรงเรียนมีการจัดท าโครงการพัฒนาครูเป็นประจ าทุกปี โดยมีการจัดอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาครูใน
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเสมอ ครูมีการจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนเป็นส าคัญและมีระบบติดตาม ประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
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           3. จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อให้นักเรียนพัฒนาตนเอง เน้นให้ครูพัฒนาวิชาชีพหรือ PLC เพื่อส่งเสริมให้ครูได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญร่วมกัน 
           4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มขึ้น 1 ระดับ  
      1. โรงเรียนมีการพัฒนาครูโดยมีการอบรมให้มีความรู้ให้ทันต่อความก้าวหน้าของโลกเพื่อมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
           2. ครูมีการพัฒนาวิธีการสอนท่ีเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนให้สูงขึ้น เพื่อให้ผู้เรียน
คุณภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินและแนวทางการพฒันา  

 

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน  ระดับปฐมวัย 
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่าเป้าหมาย

(ร้อยละ) 

จ านวนเด็ก (คน) ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 
ท้ังหมด ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดี และ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

ดีเลิศ 
(75.00)  

  84.38 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

1.1 ร้อยละของเด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

  
40 

 
35 

 
87.50 

 

1.2 ร้อยละของเด็กเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว 
ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 

  
40 

 
28 

 
70.00 

 

1.3 ร้อยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพ อนามัยส่วน
ตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

  
40 

 
36 

 
90.00 

 

1.4 ร้อยละของเด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงเก่ียวกับ
ความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่ง
เสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิง่แวดล้อม และ
สถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 

  
40 

 
36 

 
90.00 

 

2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ 

ดีเลิศ 
(75.00) 

 
 

40 
81.11 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

2.1 ร้อยละของเด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ 
ความรู้สึกได้เหมาะสม 

 
40 37 92.50  

2.2 ร้อยละของเด็กรู้จักยับย้ังชั่งใจอดทนในการรอคอย  40 21 52.50  

2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น 

 
40 37 92.50  

2.4 ร้อยละของเด็กมีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี  40 35 87.50  

2.5 ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจ กล้าพูด กล้า
แสดงออก 

 
40 17 42.50  

2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือแบ่งปัน  40 35 87.50  
2.7 ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิ รู้หน้าท่ีรับผิดชอบ 
อดทนอดกลั้น 

 
40 36 90.00  

2.8 ร้อยละของเด็กซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 
40 36 90.00  

2.9 ร้อยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว 

 
40 38 95.00  
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ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่าเป้าหมาย

(ร้อยละ) 

จ านวนเด็ก (คน) ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 
ท้ังหมด ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

3 พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม 

ดีเลิศ 
(75.00) 

  70.42 ดี 

ปร
ะเด

็นพิ
จา

รณ
าย่

อย
 

3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบตัิกิจวัตร
ประจ าวัน มีวินัยในตนเอง 

  
40 

 
36 

 
90.00 

 

3.2 ร้อยละของเด็กประหยัดและพอเพียง  40 34 85.00  

3.3 ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วมดแูลรักษส์ิ่งแวดล้อมใน
และนอกห้องเรียน 

  
40 

 
34 

 
85.00 

 

3.4 ร้อยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น 
การไหว้ การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ ่
ฯลฯ 

  
40 

 
18 

 
45.00 

 

3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เช่น ความคิดพฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อ
ชาต ิศาสนา วฒันธรรม เป็นต้น 

  
40 

 
19 

 
47.50 

 

3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไข
ข้อขัดแยง้โดยปราศจากการใชค้วามรุนแรง 

  
40 

 
28 

 
70.00 

 

4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 

ดีเลศิ 
(75.00) 

  64.58 ด ี

ปร
ะเด

็นพิ
จา

รณ
าย่

อย
 

4.1 ร้อยละของเด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเร่ืองให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ 

  
40 

 
25 

 
62.50 

 

4.2 ร้อยละของเด็กตัง้ค าถามในสิง่ที่ตนเองสนใจหรือ
สงสยั และพยายามค้นหาค าตอบ 

  
40 

 
30 

 
75.00 

 

4.3 ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและเลา่เร่ืองทีต่นเองอ่าน
ได้เหมาะสมกับวยั 

  
40 

 
36 

 
90.00 

 

4.4 ร้อยละของเด็กมีความสามารถในการคิด 
รวบยอด การคดิเชงิเหตุผลทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ การคดิแก้ปญัหาและสามารถตดัสินใจใน
เร่ืองงา่ย ๆ ได ้

  
40 

 
18 

 
45.00 

 

4.5 ร้อยละของเด็กสร้างสรรค์ผลงานตามความคดิและ
จินตนาการ เช่น งานศิลปะ การ เคลื่อนไหวท่าทาง การ
เล่นอิสระ ฯลฯ 

  
40 

 
16 

 
40.00 

 

4.6 ร้อยละของเด็กใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย 
แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้ได ้

  
40 

 
30 

 
75.00 

 

ค่าเป้าหมายมาตรฐานที่ 1   ระดับดีเลิศ  สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 75.12 ดีเลิศ 
 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1     บรรลุ        ไม่บรรล ุ         
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

ความหมาย   ระดับคุณภาพ ค่าร้อยละ 
ระดับยอดเย่ียม 4.51 – 5.00 ร้อยละ 90.00 – 100.00 
ระดับดีเลิศ 3.51 – 4.50 ร้อยละ 80.00 -89.99 
ระดับดี 2.51 – 3.00 ร้อยละ 60.00 -79.99 
ระดับปานกลาง 1.51 – 2.50 ร้อยละ 40.00 -59.99 
ระดับก าลังพัฒนา 1.00 – 1.50 ร้อยละ 39.99 ลงมา  
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่า

เป้าหมาย 

การด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 

(ข้อ) 

ผลการ
ประเมิน

ที่ได้ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถ่ิน 

ยอดเย่ียม   4 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

 
    

1.2 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและ 
ไม่เร่งรัดวิชาการ 

 
    

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น 
และการลงมือปฏิบัติ  

 
    

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการ
และความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถ่ิน 

 
  

  

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเน่ือง 

   
  

2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเย่ียม   5 ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

2.1 จัดครูครบชั้น      
2.2 จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ์      
2.3 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย      
2.4 จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรมการศกึษา
ปฐมวัย 

 
    

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรมการศึกษา
ปฐมวัย 

 
    

3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเย่ียม   5 ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

3.1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 

 
 

   

3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก 

 
 

   

3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการจัด
กิจกรรม จัดกิจกรรม สงัเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็น
รายบุคคล 

 
 

   

3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว      
3.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
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ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่า

เป้าหมาย 

การด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 

(ข้อ) 

ผลการ
ประเมินที่

ได้ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

ยอดเย่ียม   4 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ค านึงถึงความ
ปลอดภัย 

  
 

   

4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความ
ปลอดภัย 

     

4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เลน่
แบบร่วมมือร่วมใจ 

  
 

   

4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย       
4.5 มีสื่อการเรียนรู้ ท่ีปลอดภัยและเพียงพอ เช่น ของเล่น 
หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุดลอด ปีน
ป่าย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู ้

  
 

 
 

  

5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

 
ยอดเย่ียม 

  5 
 

ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

5.1 อ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ วัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู ้

  
 

   

5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใชส้ื่อ
ในการจัดประสบการณ ์

     

5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์   
 

   

5.4 มีการน าผลการนิเทศติดตามการใช้สื่อมาใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนา 

     

5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ และ
นวัตกรรมเพ่ือการจัดประสบการณ ์

  
 

   

6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเย่ียม   5 ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

6.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้ง
กับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

  
 

   

6.2 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่
สถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตามแผน 

  
 

   

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
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ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่า

เป้าหมาย 

การด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 

(ข้อ) 

ผลการ
ประเมินที่

ได้ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 6.4 มีการติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเองประจ าปี และรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัด 

  
 

   

6.5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

  
 

   

ค่าเป้าหมายมาตรฐานที่ 2   ระดับยอดเยี่ยม สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 4.66 ยอดเยี่ยม 
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2    บรรลุ        ไม่บรรลุ 

 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

ความหมาย   ระดับคุณภาพ ค่าร้อยละ 
ระดับยอดเย่ียม 4.51 – 5.00 ร้อยละ 90.00 – 100.00 
ระดับดีเลิศ 3.51 – 4.50 ร้อยละ 80.00 -89.99 
ระดับดี 2.51 – 3.00 ร้อยละ 60.00 -79.99 
ระดับปานกลาง 1.51 – 2.50 ร้อยละ 40.00 -59.99 
ระดับก าลังพัฒนา 1.00 – 1.50 ร้อยละ 39.99 ลงมา  
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 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

จ านวนครูผู้สอน (คน) 
ผลการประเมิน 

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 
ท้ังหมด 

ผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน 
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ยอดเย่ียม 
(80.00) 

  83.33 ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล  2 2 100.00  

1.2 จัดท าแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ ์
จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง 
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 

 
2 1 50.00  

1.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุก 
ด้าน ท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้าน 
สังคม และด้านสติปัญญา โดย ไม่มุ่งเน้นการ 
พัฒนาด้านใดด้านหน่ึงเพียงด้านเดียว 

 

2 2 100.00  

2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ยอดเย่ียม 
(95.00) 

  83.33 ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

2.1 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์
เดิม 

 
2 2 100.00 

 

2.2 ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ 
ตามความต้องการความสนใจ ความสามารถ 
ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 
หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

 

 
2 

1 50.00 

 

2.3 เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระท า และ 
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

 
2 2 100.00 

 

3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับวัย 

ยอดเย่ียม 
(90.00) 

  87.50 ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนได้สะอาด ปลอดภัย และอากาศถ่ายเท
สะดวก 

 
2 2 100.00 

 

3.2 จัดให้มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่ส าหรับ 
มุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 

 
2 2 100.00 

 

3.3 จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดภาพแวดล้อม 
ในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น 

 
2 2 100.00 
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ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

จ านวนครูผู้สอน (คน) 
ผลการประเมิน 

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 
ท้ังหมด 

ผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

 3.4 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ 
ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น 
กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ ส าหรับการเรียนรู ้
กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหา
ค าตอบ เป็นต้น 

 

2 1 50.00  

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไป ปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก  

ยอดเย่ียม 
(90.00) 

  87.50 ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและ 
กิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่ 
หลากหลาย 

 
2 2 100.00 

 

4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดย 
ผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 

 
2 2 100.00 

 

4.3 น าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพ เด็ก
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

 
2 1 50.00 

 

4.4 น าผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ 
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 
2 2 100.00 

 

ค่าเป้าหมายมาตรฐานที่ 3   ระดับยอดเยี่ยม สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 
3 

85.42 ยอดเยี่ยม 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3    บรรลุ            ไม่บรรลุ 

 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

ความหมาย   ระดับคุณภาพ ค่าร้อยละ 
ระดับยอดเย่ียม 4.51 – 5.00 ร้อยละ 90.00 – 100.00 
ระดับดีเลิศ 3.51 – 4.50 ร้อยละ 80.00 -89.99 
ระดับดี 2.51 – 3.00 ร้อยละ 60.00 -79.99 
ระดับปานกลาง 1.51 – 2.50 ร้อยละ 40.00 -59.99 
ระดับก าลังพัฒนา 1.00 – 1.50 ร้อยละ 39.99 ลงมา  
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2. ผลการประเมินรายมาตรฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

จ านวนผู้เรียน (คน) 
ผลการประเมิน  

(ร้อยละ) 
ผลการประเมิน
คุณภาพท่ีได้ ท้ังหมด 

ผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      
1 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ 80) 

        75.55 ดี 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านในแต่ละ

ระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 136 98 72.06  

1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียนในแต่ละ

ระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 136 98 72.06  

1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารในแต่ละ

ระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 136 126 92.65  

1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิดค านวณในแต่

ละดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 136 89 65.44  

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ 80) 

  88.37 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิด

จ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรองอย่าง

รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

 136 111 81.62  

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
 136 111 81.62  

2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหาอย่างมี

เหตุผล 
 136 119 87.50  

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
(ร้อยละ 80) 

  100.00 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ

รวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการท างานเป็น

ทีม 

 136 136 100.00  

3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์

ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์

สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ 

โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

 136 136 100.00  
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ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

จ านวนผู้เรียน (คน) 
ผลการประเมิน  

(ร้อยละ) 
ผลการประเมิน
คุณภาพท่ีได้ ท้ังหมด 

ผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ 80) 

        100.00 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 136 136 100.00  

4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการน า

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา

ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร 

การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

 136 136 100.00  

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
(ร้อยละ 80) 

  88.37 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 
 136 136 100.00  

5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการ

เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม 
 136 103 75.91  

5.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผล

การทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบ 

อื่น ๆ 

 37 33 89.19  

6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
(ร้อยละ 80) 

  90.22 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน

และเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ  
 27 27 100.00  

6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน

และเจตคติที่ดีในการจัดการ การท างานหรือ

งานอาชีพ 

 136 110 80.44  
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ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

จ านวนผู้เรียน (คน) 
ผลการประเมิน  

(ร้อยละ) 
ผลการประเมิน
คุณภาพท่ีได้ ท้ังหมด 

ผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน      

2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ยอดเย่ียม 
(ร้อยละ 100)   100.00 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน 
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 

 136 136 100.00  

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญา
ไทย 

 136 136 100.00  

3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ 80)   100.00 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเด็

น
พิจ

าร
ณ

าย่
อย

 ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย  
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

 136 136 100.00  

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดีเลิศ 
(ร้อยละ 80)   90.08 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออก
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  

 136 126 92.65  

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคน
อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความ
ขัดแย้งกับผู้อื่น 

 136 119 87.50  

ค่าเป้าหมายมาตรฐานที่ 1 ระดับยอดเยี่ยม ผลประเมินมาตรฐานที่ 1 93.57 ยอดเยี่ยม 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1   สูงกว่าเป้าหมาย     ตามเป้าหมาย    ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

ความหมาย   ระดับคุณภาพ ค่าร้อยละ 
ระดับยอดเย่ียม 4.51 – 5.00 ร้อยละ 90.00 – 100.00 
ระดับดีเลิศ 3.51 – 4.50 ร้อยละ 80.00 -89.99 
ระดับดี 2.51 – 3.00 ร้อยละ 60.00 -79.99 
ระดับปานกลาง 1.51 – 2.50 ร้อยละ 40.00 -59.99 
ระดับก าลังพัฒนา 1.00 – 1.50 ร้อยละ 39.99 ลงมา  
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่า

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน ผลส าเร็จ 

(ข้อ) 
ผลการ

ประเมินที่ได้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1.มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

ยอดเยี่ยม   5 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

1.1 ก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด 

 

  

  

1.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสอดคล้อง 
เชื่อมโยง           กับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้น
สังกัด 

 

  

  

1.3 ก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ ทัน
ต่อ             การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 
    

1.4 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านความ
เห็นชอบ        จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 
    

1.5 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน
เผยแพร่ ต่อสาธารณชน 

 
    

2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม   5 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างเป็นระบบ  

 
    

2.2  มีการน าแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 

 
    

2.3  มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการ
ศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการ
นิเทศภายใน 

 
  

  

2.4 สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา 

 
    

2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

 
  

  

 
 
 



63 

 

ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่า

เป้าหมาย 

การด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 

(ข้อ) 

ผลการ
ประเมินที่

ได้ 
ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

3.ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม   5 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

3.1 บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

 
    

3.2 บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน ท่ีสอดคล้องกับบรบิท
ของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถ่ิน 

 
  

  

3.3 บริหารจัดการเก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  

 
    

3.4 ก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรยีน
การสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

 
    

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรงุ และพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 
    

4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี ยอดเยี่ยม   5 ดีเลิศ 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มคีวาม
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

 
    

4.2  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ      
4.3 น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
    

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร 
ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
    

4.5 ถอดบทเรียนเพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็น
แบบอย่างที่ดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
    

5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม   5 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 

 
    

5.2  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 

 
    

5.3  จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมใหผู้้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็น
รายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

 
    

5.4  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมี
ความปลอดภัย 

 
    

5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อมตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 
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ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่า

เป้าหมาย 

การด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ 

(ข้อ) 

ผลการ
ประเมินที่

ได้ 
ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุน การบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม   5 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

6.1 ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา 

 
    

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
    

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
    

6.4 ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริการจดัการ
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
    

6.5 ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษาเพ่ือใช้ในการบริการจัดการและการจัดการเรยีนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
  

  

ค่าเป้าหมายมาตรฐานที่ 2 ระดับดีเลิศ ผลประเมินมาตรฐานที่ 2 90.00 ยอดเยี่ยม 

ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1   สูงกว่าเป้าหมาย     ตามเป้าหมาย    ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

ความหมาย   ระดับคุณภาพ ค่าร้อยละ 
ระดับยอดเย่ียม 4.51 – 5.00 ร้อยละ 90.00 – 100.00 
ระดับดีเลิศ 3.51 – 4.50 ร้อยละ 80.00 -89.99 
ระดับดี 2.51 – 3.00 ร้อยละ 60.00 -79.99 
ระดับปานกลาง 1.51 – 2.50 ร้อยละ 40.00 -59.99 
ระดับก าลังพัฒนา 1.00 – 1.50 ร้อยละ 39.99 ลงมา  
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ  
 

ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่า

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ านวนครูผู้สอน (คน) 
ผลการประเมิน 

(ร้อยละ) 
ผลการประเมิน
คุณภาพท่ีได้ ท้ังหมด 

ผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 
ร้อยละ 80 

  95 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

 
8 8 100  

1.2  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัด
กิจกรรมได้จริง 

 
8 8 100  

1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มี
ความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  

 
8 6 75  

1.4  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดงความ
คิดเห็น สรุปองคค์วามรู้ และน าเสนอผลงาน 

 
8 8 100  

1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
8 8 100  

2.ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
ร้อยละ 80   95.83 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

1.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้ 

 
8 8 100  

1.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถ่ินในการ
จัดการเรียนรู้ 

 
8 7 87.5  

1.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

 
8 8 100  

3.มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
ร้อยละ 80   100 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการ
มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  

 
8 8 100  

3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ให้เด็กรักครู 
ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ 
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 

8 8 100  
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ประเด็นพิจารณาหลัก 
ค่า

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ านวนครูผู้สอน (คน) 
ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ี
ได ้

ท้ังหมด 
ผ่านเกณฑ์
ท่ีก าหนด 

4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ด ี
ร้อยละ 75   93.75 ยอดเยี่ยม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

าย
่อย

 

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ 

 
8 8 100  

4.2 มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 

 
8 8 100  

4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมใน
การวัดและประเมินผล 

 
8 6 75  

4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ 

 
8 8 100  

5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ด ี
ร้อยละ 75   93.75 ยอดเย่ียม 

ปร
ะเ

ด็น
พิจ

าร
ณ

า
ย่อ

ย 

5.1 และผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู ้

 
  87.5  

5.2 น าข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของตนเอง 

 
  100  

ค่าเป้าหมายมาตรฐานที่ 3   ระดับ ยอดเยี่ยม สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 95.66 ยอดเยี่ยม 

การประเมินมาตรฐานที่ 3     สูงกว่าเป้าหมาย    ตามเป้าหมาย    ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

ความหมาย   ระดับคุณภาพ ค่าร้อยละ 
ระดับยอดเย่ียม 4.51 – 5.00 ร้อยละ 90.00 – 100.00 
ระดับดีเลิศ 3.51 – 4.50 ร้อยละ 80.00 -89.99 
ระดับดี 2.51 – 3.00 ร้อยละ 60.00 -79.99 
ระดับปานกลาง 1.51 – 2.50 ร้อยละ 40.00 -59.99 
ระดับก าลังพัฒนา 1.00 – 1.50 ร้อยละ 39.99 ลงมา  
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   3.1 ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตฐานที่ 

1 
คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ  
1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ ดีเลิศ  
2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ 
3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ดี 
4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ ดี 

มาตรฐานที่ 
2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ังส่ีด้าน สอดคล้องกับบริบทขอท้องถิ่น ดีเลิศ 
2. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม 
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 
4. จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ดีเลิศ 
5. ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 
6. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 
3 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
1. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ ยอดเยี่ยม 
2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเยี่ยม 
3. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม 
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   3.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่

1 

คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ดี 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 
5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
6. มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 

 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 
2. ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี
2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่
3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ ยอดเยี่ยม 
2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
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4. จุดเด่น/จุดควรพัฒนา 
 4.1 ระดับปฐมวัย    

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
         เด็กมีร่างกายแข็งแรงคล่องแคล่วทรงตัวได้ดี 
ใช้มือกับตาประสานสัมพันธ์กัน   มีสุขนิสัยท่ีดี ดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้  ร่าเริงแจ่มใส  ควบคุม
อารมณ์ได้  ช่วยเหลือตนเองได้  เป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม มีมารยาทตามวัย  สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่อง
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้  ต้ังค าถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจและ
ค้นหาค าตอบได้  แก้ปัญหา อ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ี
ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการ
คิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและ
จินตนาการ  และใช้เทคโนโลยี ได้ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
       พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กไม่
แข็งแรง  เด็กขาดสมาธิ ทักษะในการฟัง และถ่ายทอด
เรื่องราวที่ได้ฟังได้เนื้อหาไม่ครบถ้วน ขาดสมาธิในการ
ท ากิจกรรม จัดท าส่ือท่ีกระตุ้นความสนใจของเด็กใน
การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจให้
เข้าร่วมกิจกรรมจัดกิจกรรมสร้างสมาธิ ผ่านการท า
กิจกรรมท่ีเด็กชอบและสนใจ  การเล่านิทาน เป็นการ
ฝึกสมาธิ  ในการฟัง เพื่อเด็กจดจ่ออยู่กับนิทานท่ีเล่า 
รวมถึงการช่วยสร้างจินตนาการตามเรื่องราวที่ได้ฟัง  
ใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นเด็ก   

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและความ
ร่วมมือ ในการจัดส่ิงแวดล้อมภายในและภายนอก
ห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ผ่านการเล่น
และเป็นการกระตุ้นพัฒนาการด้านต่าง ๆ มีกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการ จัดการเรียนการสอนให้นั ก เรียนมี
พัฒนาการดีข้ึน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     การให้ความรู้กับผู้ปกครอง เรื่องการดูแลนักเรียน
ในเรื่องต่าง ๆเช่น การรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์  การรักษาความสะอาดของร่างกายให้
ปลอดภัยจากCOVID-19 จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ 
ท้ัง 4 ด้าน ให้เห็นความส าคัญของการดูแลเด็กใน
สถานการณ์ COVID-19 ของผู้ปกครองต่อเด็กให้มาก
ขึ้น และส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้ดีขึ้น 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 
    วิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ใน
หลักสูตรสถานศึกษาจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 
โดยมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบท้ัง 4 ด้าน 
จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ ในสถานการณ์ 
COVID-19  ให้เด็กท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความ
ต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ให้เด็กได้เรียนรู้  

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 
       การวิเคราะห์เด็กร่วมกับผู้ปกครองเพื่อร่วมกัน
พัฒนาพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน และส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กร่วมกับผู้ปกครองเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย           
ในทุกด้าน พัฒนาด้านสุขภาพอนามัย การออกก าลัง
กาย การเล่นกลางแจ้ง กิจกรรมสร้างสรรค์ ดนตรี 
ศิลปะ การใช้กล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่เพื่อ  
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ลงมือปฏิบั ติเพื่อสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง   จัด
ห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย  เว้น
ระยะห่างตามมาตรการในสถานการณ์ COVID-19 มี
พื้นท่ีส าหรับ จัดกิจกรรมและเด็กมีส่วนร่วมในการจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับเด็ก  วิถีการเรียนรู้ของเด็ก ส่ือท่ีกระตุ้น
ความสนใจของเด็ก  ประเมินพัฒนาการเด็กจาก
กิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและ
วิธีการท่ีหลากหลาย ตามสถานการณ์  COVID-19 
วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  และน าผลการประเมินท่ีได้
ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก 

ส่งเสริมพัฒนาการท้ัง  4  ด้านตามวัย    

 
แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
 แผนปฏิบัติงานที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน ท่ีสูงขึ้นเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กได้ปฏิบัติจริง สร้างบรรยากาศท้ังในและนอกห้องเรียน
ท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก  
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานของปฐมวัย  

แผนปฏิบัติงานที่ 3 จัดอบรมให้ครูเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเพิ่ม 
ประสบการณ์ให้ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างเต็มตามศักยภาพ 
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 4.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 
3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนา
สูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ 
เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ 
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่ง
เรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีส่ือด้านเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย  ผู้เรียนมี  สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้า
แสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงปรสงค์ของผู้เรียน 
นักเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตน
อยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์   

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะในการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนเพิ่มข้ึนและได้รับ การสอน
ซ่อมเสริมอย่างจริงจังในด้านท่ียังไม่พัฒนา  และควร
ได้รับการกวดขันให้อ่านคล่องเขียนคล่องตามระดับช้ัน 
นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  อย่างมีเหตุผล  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้     
รู้จักแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีช่วยค้นคว้าให้มากกว่า
เดิม 
 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงปรสงค์ของผู้เรียน 
นักเรียนขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาเป็นระบบ ชัดเจน 
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่องใช้หลักธรรมาภิบาลมีความ
โปร่งใส  จัดการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  ชุมชนมีความเข้มแข็ง
ให้ความร่วมมือกันพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
การพัฒนาสถานศึกษาต้องมีเอกลักษณ์ มีความโดดเด่น
เฉพาะ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ต้องมี ส่ วนร่วมวางแผนพัฒ นาสถาน ศึกษาให้ มี
คุณลักษณะท่ีโดดเด่น 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงมี
การใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย น่าสนใจ
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ เป็นอย่างดี
โรงเรียนมีการจัดท าโครงการพัฒนาครูเป็นประจ าทุกปี 
โดยมีการจัดอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาครูในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเสมอ ครูมี
การจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียน 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียนทันทีเพื่อให้นักเรียนพัฒนาตนเอง เน้นให้ครู
พั ฒ น าวิ ช า ชี พ ห รื อ  PLC เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม ให้ ค รู ไ ด้
แลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญร่วมกัน 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

การสอนเป็นส าคัญและมีระบบติดตาม ประเมินผลเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น  

  แผนปฏิบัติงานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพเด็ก 
   1) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   2) โครงการจัดการศึกษาในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
   3) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   4) โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
   5) โครงการอาหารกลางวัน 
   6) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
   7) โครงการวันส าคัญ 
   8) โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
   9) โครงการห้องเรียนสีขาว 
   10) โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
   11) โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
   12) โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  แผนปฏิบัติงานท่ี 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
   1) โครงการบริหารจัดการเทคโนโลยีและพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
   2) โครงการพัฒนางานธุรการและสารบรรณ 
   3) โครงการพัฒนางานพัสดุและบริหารสินทรัพย์ 
   4) โครงการบริหารการเงินและการบัญชี 
   5) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
   6) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
  แผนปฏิบัติงานท่ี 3 พัฒนาบุคลากร 
   1) โครงการพัฒนาครูสู่วิชาชีพ 
   2) โครงการจัดการศึกษาในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
  แผนปฏิบัติงานท่ี 4 พัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
   1) โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  

รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ 
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ภาคผนวก ข  
รางวัลที่ผู้บรหิารสถานศึกษาได้รบั 
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ภาคผนวก ค 
รางวัลที่ครูได้รบั 
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ภาคผนวก ง 
รางวัลที่นักเรียนไดร้ับ 
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ภาคผนวก  จ 
นวัตกรรม/แบบอย่างทีด่ี (Innovation/Best Practice) 
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หลักการ 
ครู ผู้สอนมีความรู้ เข้าใจ และตระหนักถึง
ความส าคัญของหลักสูตรสมรรถนะเป็นฐาน 
และเต็มใจในการจัดการเรียนรู้โดยผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ
และสนับสนุน  
 

วัตถุประสงค ์
เพื่อเสริมสร้างความสามารถของครูในการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน  
 

กระบวนการ/ขั้นตอนการโค้ช 
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ (Plan)  
 1) ประชุมครู 
 2) วางแผนโครงการ 
ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการนิเทศ (Observation) 
 1) แผนการสอน 
 2) สังเกตการสอน 
 3) เสริมแรงให้กับครูผู้สอน 
ขั้นที่ 3 ขั้นการทบทวนหลังกิจกรรม  
(After Action Review : AAR) 
 1) สรุปผลการสังเกตการสอน 
 2) หาแนวทางการพัฒนา 
 

ปัจจัยสนับสนุน 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญของ
การเสริมสร้างความสามารถของครูในการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน 
2. ครูผู้สอนมีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน 
 

รูปแบบ POAAR Model 
รูปแบบการโค้ชจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ โรงเรียนตลาดส ารอง 
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ภาคผนวก ฉ 
ภาพถ่ายกิจกรรมตา่ง ๆ 
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การจัดกิจกรรมหน้าเสาธง/ กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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การจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติและวันส าคัญทางศาสนา 



90 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
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อาคารเรียน อาคารประกอบ และภูมิทัศน์ของโรงเรียน 
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กิจกรรมการตรวจ ATK / การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้กับนักเรียนทุกคน 
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รับการนิเทศ ติดตาม และตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัด 
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ภาคผนวก ช 
ประกาศโรงเรียนตลาดส ารอง 

เรื่อง ให้ใชม้าตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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ประกาศโรงเรียนตลาดส ารอง 

เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
           โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสองก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของ
ทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
สอดคล้องกัน จึงยกเลิกประกาศโรงเรียนตลาดส ารอง เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2560 และประกาศโรง เรียน เรื่องให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2560 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2545 มาตรา 
9(3) ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึ ดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่งคือมีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 
31  ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและ
มาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผย
ต่อสาธารณชน เพื่อนไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจความในมาตรา 5 มาตรา 9(3) มาตรา 31 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ
ก าร ศึ ก ษ าแ ห่ งชา ติ  พ .ศ .2542 แ ละ ท่ี แ ก้ ไข เพิ่ ม เติ ม  (ฉบั บ ท่ี  2) พ .ศ .2545 และป ระก าศขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกอบกับมติคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตลาดส ารอง  ในการประชุมครั้งท่ี 3/2564  เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม  2564   จึง
ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนตลาดส ารอง  เพื่อเป็นหลักเทียบเคียงในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดู 
แลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
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 ท้ังนี้ให้ใช้กับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้ังแต่ปีการศึกษา 2564 
เป็นต้นไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  1 กรกฎาคม  2564    
 
 
 

(นายชาติกุลพล  สมยาภักดี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนตลาดส ารอง 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนตลาดส ารอง  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันท่ี 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. 2564 มีจ านวน  3  มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  
 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
 2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนตลาดส ารอง  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2564 มีจ านวน   3  มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับช้ัน 
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อธิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ                               
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
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 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ภาคผนวก ซ 
ประกาศโรงเรียนตลาดส ารอง 

เรื่อง  ก าหนดค่าเปา้หมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
ระดับปฐมวัยและระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
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ประกาศโรงเรียนตลาดส ารอง 

เร่ือง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ปีการศึกษา 2564 
 

                 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2553  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่องก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  ฉบับลงวันท่ี  11  ตุลาคม  2559  โรงเรียนตลาดส ารอง  และปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จาการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  
ผู้ปกครอง  และประชาชนชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตลาดส ารอง การประชุมครั้งท่ี 2/2564  เมื่อ
วันท่ี 1 กรกฎาคม  2564   เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนตลาดส ารอง ให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  1   กรกฎาคม  2564 
 
 
 

(นายชาติกุลพล    สมยาภักดี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนตลาดส ารอง 
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1) การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้  ดีเลิศ (ร้อยละ75.00) 
1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์
ได้ ดีเลิศ (ร้อยละ75.00) 
1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ดีเลิศ (ร้อยละ75.00) 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ ดีเลิศ (ร้อยละ75.00) 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม 

2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ยอดเยี่ยม 

2.2  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม 

2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 

2.4  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ยอดเยี่ยม 

2.5  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

3.1  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ80.00) 
3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเยี่ยม (ร้อยละ95.00) 
3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม (ร้อยละ90.00) 
3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม (ร้อยละ90.00) 
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2) การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
     1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ ดีเลิศ (ร้อยละ80.00) 
     2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา ดีเลิศ (ร้อยละ80.00) 
     3)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ (ร้อยละ80.00) 
     4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร ดีเลิศ (ร้อยละ80.00) 
     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ (ร้อยละ80.00) 
     6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ (ร้อยละ80.00) 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
     1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม (ร้อยละ100.00) 
     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม (ร้อยละ100.00) 
     3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม (ร้อยละ100.00) 
     4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเยี่ยม (ร้อยละ100.00) 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม 
2.1  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถาน
ศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 
2.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คูณภาพ ยอดเยี่ยม 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดีเลิศ (ร้อยละ80.00) 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ (ร้อยละ80.00) 
3.2  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ (ร้อยละ80.00) 
3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ (ร้อยละ80.00) 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี (ร้อยละ75.00) 
3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ ดี (ร้อยละ75.00) 
 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

1. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
2. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  5  ระดับ  เพื่อให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 
ความหมาย   ระดับคุณภาพ ค่าร้อยละ 

ระดับยอดเย่ียม 4.51 – 5.00 ร้อยละ 90.00 – 100.00 
ระดับดีเลิศ 3.51 – 4.50 ร้อยละ 80.00 -89.99 
ระดับดี 2.51 – 3.00 ร้อยละ 60.00 -79.99 
ระดับปานกลาง 1.51 – 2.50 ร้อยละ 40.00 -59.99 
ระดับก าลังพัฒนา 1.00 – 1.50 ร้อยละ 39.99 ลงมา  
 3. การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ เป็น
ร้อยละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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ภาคผนวก ฌ 
ค าสั่งโรงเรียนตลาดส ารอง ที ่30/ 2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
โรงเรียนตลาดส ารอง ปีการศึกษา 2564 ระดบัปฐมวัยและระดบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
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ค าส่ังโรงเรียนตลาดส ารอง 

ท่ี 30/ 2564 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนตลาดส ารอง 

ปีการศึกษา 2564 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
         พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาตรา 47  ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ
และ ประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนา การ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ จัดให้มี
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียนตลาดส ารอง  จึงแต่งต้ังบุคคลในท้ายค าส่ังนี้
เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 
 

 1. ที่ปรึกษา    ประกอบด้วย 
  1.1 นายสมเกียรติ   วอนเพียร      ประธานกรรมการสถานศึกษา    ประธานท่ีปรึกษา 
  1.2 นางดรุณี        วอนเพียร       กรรมการสถานศึกษา  ท่ีปรึกษา 
  1.3 พระบุญธรรม     จารุธม โม      กรรมการสถานศึกษา      ท่ีปรึกษา 
  1.4 นายประวัติ       เซี่ยงจ๊ง         กรรมการสถานศึกษา  ท่ีปรึกษา 
  1.5 นางเพชรรัตน์     นามมั่น       กรรมการสถานศึกษา      ท่ีปรึกษา 
  1.6 นางล าไพ          ศุภมาศ       กรรมการสถานศึกษา  ท่ีปรึกษา 
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  1.7 นายปรีชาวุฒิ     โมรา         กรรมการสถานศึกษา      ท่ีปรึกษา 
  1.8 นางบุษบง         เศรษฐกร      กรรมการสถานศึกษา  ท่ีปรึกษา 
 มีหน้าท่ี  ให้ค าแนะน า ปรึกษา ในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษา แก่
คณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
 

 2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
  2.1 นายชาติกุลพล สมยาภักดี   ผู้อ านวยการโรงเรียนตลาดส ารอง       ประธานกรรมการ 
  2.2 นางระยอง   บุญยวง      ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 
  2.3 นางนิตยาพรแซ่ตั้ง        ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการ 
  2.4 นางปราณี    แสวงหา     ครู ร.ร.ตลาดส ารอง          กรรมการ 
  2.5 นางสายฝน     เอียดช่วย    ครู ร.ร.ตลาดส ารอง    กรรมการ/เลขานุการ 
  มีหน้าท่ี ด าเนินการตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียน
ตลาดส ารอง ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  
 
 3. คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564
ประกอบด้วย 
  3.1 นางสายฝน   เอียดช่วย    ครู ร.ร.ตลาดส ารอง   ประธานกรรมการ 

 3.2 นางปราณี    แสวงหา     ครู ร.ร.ตลาดส ารอง          กรรมการ 
 3.3 นางณัฐิยา    คุ้นเคย     ครู ร.ร.ตลาดส ารอง      กรรมการ 

  3.4  นายบุญญฤทธิ์   เกษมโสต    บุคลากรวิทยาศาสตร์     กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้าท่ี ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)   
ปีการศึกษา 2564 เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้คณะกรรมการ ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการ
ประเมิน ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงท่ีสุด ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยัง
ส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  ส่ัง    ณ วันท่ี  17 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายชาติกุลพล     สมยาภักดี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนตลาดส ารอง 
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