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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตลาดสำรอง 
 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติ การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กำหนดไว้ชัดเจนในมาตรา 48 ให้สถานศึกษามีการจัดทำรายงานพัฒนา คุณภาพเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี  

ดังนั้นโรงเรียนตลาดสำรองจึงได้ดำเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะครู 
ตลอดได้แนวปฏิบัติ ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรม ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ
นักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
คณ ะกรรมการสถานศึ กษ าขั้ น พ้ื น ฐาน โรงเรียนตลาดสำรอง ป ระชุ มครั้ งที่      /2564  เมื่ อ วันที่  
………………………………………………..….. ได้ให้ความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

(นายสมเกียรติ    วอนเพียร) 
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนตลาดสำรอง 
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คำนำ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนตลาดสำรองฉบับนี้ จัดทำขึ้น
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลประจำปี 
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีเพ่ือรายงานผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพของเด็ก กระบวนการบริหารและ
การจัดการ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่คุณภาพ
ของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพ่ือนำ
เสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่
ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐาน
การศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนตลาดสำรอง  
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2563  ฉบับนี้  คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตลาดสำรองในปีการศึกษา 2564 ต่อไป 
 
 
 
                                           (นายชาติกุลพล    สมยาภักดี) 
                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดสำรอง 
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ส่วนที่ 1 
บทสรปุสำหรับผู้บริหาร 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนตลาดสำรอง ตั้งอยู่ บ้านเลขท่ี 50 หมู่ที่ 3 ตำบลพังตรุ  อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน   นายชาติกุลพล  สมยาภักดี    เบอร์โทรศัพท์ 08-1942-2201    
E-mail : taladsumrongschool@gmail.com 
จำนวนครู  15  คน  จำแนกเป็น ข้าราชการครู   11  คน บุคลากรวิทยาศาสตร์  1 คน เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ  3  คน 
จำนวนนักเรียน   รวม  187  คน    จำแนกเป็น ระดับปฐมวัย  39  คน ระดับประถมศึกษา  147  คน 
  ผลการประเมินตนเอง  
 1. ระดับการศึกษาปฐมวัย 
  โรงเรียนตลาดสำรองจัดประสบการณ์เรียนรู้ ในระดับปฐมวัย มีนักเรียนอนุบาล 2 – อนุบาล 3  
รวม 39 คน ผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
  มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก คุณภาพระดับดีเลิศ 
  โรงเรียนตลาดสำรองให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้  จากโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่จัดกิจกรรมประจำวัน เช่น 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมกลางแจ้ง ดูแลชั่งน้ำหนัก มีโครงการอาหารเสริมนมที่เด็กได้ดื่มทุกวัน 
แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ตามโครงการส่งเสริมงานสุขภาพ   
  คุณภาพเด็กด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ จากโครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จาก
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ส่งผลให้เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงออกทางอารมณ์ได้
เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อ่ืน 
ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ เรียนรู้กิจกรรม “หนูทำ
ได”้ อีกท้ังยังบูรณาการสะเต็มศึกษาในการจัดประสบการณ์ การทดลองกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย  ประเทศไทย  แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออก มีความมั่นใจ กล้าพูด 
กล้าแสดงออก 
  คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้คน  สนทนา
โต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาคำตอบ อ่านนิทาน
และเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถ
ตัดสินใจเรื่องง่าย ๆ ได้ จากโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  การจัดประสบการณ์กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ ตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม  การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ  การบูรณาการสะเต็มศึกษา  การ
ทดลองจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ  การทดลองกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม
กับวัย 
 
  มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ คุณภาพระดับยอดเยี่ยม 
  โรงเรียนตลาดสำรองมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน ดำเนินการบริหารและ 
จัดการสถานศึกษาโดยใช้วงจร PDCA ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ศึกษา
ข้อมูล สารสนเทศ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ร่วมกัน กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา



2 

 

ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  มีหน่วยการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่น เช่น หน่วย ครอบครัวแสนสุข  ชุมชนของ
เรา เป็นต้น ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ท้องถิ่นและบริบทของโรงเรียน ผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และกิจกรรม
บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดประสบการณ์ จัดครูเพียงพอ และเหมาะสมกับชั้นเรียน  
  ส่งเสริมบุคคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคน
มีความรู้ความสามารถ ในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์
และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม ทักษะการสังเกต 
และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง จากโครงการพัฒนาครูสู่วิชาชีพ โครงการจัดการศึกษาในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมการประชุมสัมมนา และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ จนได้รับเชิญให้เป็นคณะทำงานทั้งด้าน การจัดทำคู่มือหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย การจัดทำรายงานพัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตร   
  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย และพอเพียง ทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน  ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม การจัด
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน มีมุมประสบการณ์ต่าง ๆ มีแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น แปลงผักสวนครัว และสื่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการ
เรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ จากโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีและพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ โครงการพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
จัดให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง  
  มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ คุณภาพระดับยอดเยี่ยม 
  ครูปฐมวัยทุกคนจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติ ส่งเสริม 
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ผ่านกิจวัตรประจำวัน เด็กได้ ฝึก
ประสบการณ์จริง จากกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม เด็กได้คิดทดลองหาความรู้ด้วยตนเอง ครูจัดโครงการ/กิจกรรมตาม
ความสนใจของเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้แสวงหาคำตอบจากแหล่งเรียนรู้ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ คำแนะนำ เช่น 
กิจกรรมการสอนแบบโครงการ (Project Approach) ที่เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง แสวงหา คำตอบ ด้วย
ตนเอง กิจกรรมสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ กิจกรรมหนูทำได้ เด็กได้เรียนรู้ลงมือกระทำผ่านประสาทสัมผัส ได้ฝึกใช้
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ง่ายๆ ฝึกแก้ปัญหาและตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยจาก
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดกิจวัตรประจำวัน มีการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลตามสภาพจริง   
ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การสำรวจ ชิ้นงาน แฟ้มสะสมงานและการ
วิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพ่ือได้นำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและ
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน จากโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
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 2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  โรงเรียนตลาดสำรองจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 - 6 รวม 147 คน 
  มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน คุณภาพระดับดีเลิศ 
  โรงเรียนตลาดสำรองให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่ถือ เป็นหัวใจหลักของการพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โดยคำนึงถึงเป้าหมายของหลักสูตรที่กำหนดคุณภาพที่ต้องการ ให้เกิดกับผู้เรียน โดย
กำหนดนโยบาย ให้ครูผู้สอนได้ดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตร พัฒนาหลักสูตร จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการ
เรียนรู้และแนวทางการวัดและประเมินผลที่หลาก หลาย และได้กำหนดกิจกรรม/โครงการเสริมการ เรียนรู้เพ่ือ
พัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน ทั้งด้าน วิชาการ ได้แก่ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา โครงการจัดการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ การส่งเสริมทางด้านทักษะและความสามารถด้านการคิด ความสามารถด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ 
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้มอบนโยบายให้
พัฒนาทั้งในห้องเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและการจัดกิจกรรมเสริมนอก
ห้องเรียน ได้แก่ โครงการวันสำคัญ โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ โครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. การอบรมคุณธรรม จริยธรรม การเข้าประชุมรับฟังแนวปฏิบัติที่ ดีจากผู้รู้ 
การร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย 
  มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  โรงเรียนตลาดสำรองมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน มีโครงสร้างการบริหาร 4 
กลุ่มงาน ดำเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาโดยใช้วงจร PDCA ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ศึกษาข้อมูล สารสนเทศ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ร่วมกัน กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ส่งเสริมให้มี
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ตอบสนองต่อนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และ
มุ่งเน้นการ มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยทางตรงได้แก่ การประชุมรับฟังข้อคิดเห็น การใช้สื่อออนไลน์ และ
โดย ทางอ้อมผ่านการนำเสนอความคิดเห็นตามประเด็นของแบบสอบถาม มีการนำผลสรุปจากข้อคิดเห็นมาพัฒนา 
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
  มาตรฐานที ่3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  โรงเรียนตลาดสำรองด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มุ่งหวังใน
การพัฒนาผู้เรียนให้ เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แลและ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยการวิเคราะห์ หลักสูตร การจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ และมุ่งเน้นให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ความสำคัญการนิเทศการสอน มีผลงานจากการทำโครงงานและ
งานประดิษฐ์ที่หลากหลาย ครูมีทักษะใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์ ได้แก่ สื่อที่ครูผลิต หรือ จัดหา
มา ทีวี สื่อจาก YouTube บริหารจัดการขั้นเรียนเชิงบวกโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูมีเครื่องมือในการตรวจสอบวัดและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือให้ผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งให้
ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
ตอนที ่2 การนำเสนอผลการประเมินตนเอง 
     สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนตลาดสำรอง ปีการศึกษา 2563 
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 ตามที่โรงเรียนตลาดสำรอง ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยจัด
รายงานประจำปีของสถานศึกษาให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี และเสนอต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแลเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภาพนอก 
 บัดนี้การดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงเป็นตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
 
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 

มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมายที่

สถานศึกษากำหนด 
ผลสำเร็จ 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ ดีเลิศ 
  บรรลุ 
  ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
 บรรลุ 
 ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
  บรรลุ 
  ไม่บรรลุ 

 
 โรงเรียนตลาดสำรองจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 - 3 รวม 39 คน 
ครูผู้สอน 2 คน จัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก คุณภาพระดับดีเลิศ 
 จัดประสบการณ์และกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ สังคมและสติปัญญาเต็มตามศักยภาพเหมาะสมตามวัยตามเป้าหมายโรงเรียนกำหนด
พร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษา มีการเตรียมความพร้อม โดยมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย มีกิจกรรม โครงการ พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยและกิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เด็กมีร่างกายแข็งแรงคล่องแคล่วทรงตัวได้ดี ใช้มือกับตาประสานสัมพันธ์กัน มีสุขนิสัยที่ดี ดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้  ร่าเริงแจ่มใส  ควบคุมอารมณ์ได้ ช่วยเหลือตนเองได้  เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มี
มารยาทตามวัย  สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้  ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจและพยายามค้นหา
คำตอบ  เล่นและทำงานร่วมผู้ อ่ืนได้ แก้ปัญหา อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มี
ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถ
ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจิตนาการ  และใช้เทคโนโลยี เช่นแว่นขยาย แม่เหล็ก  
กล้องดิจิตอล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 
 มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ คุณภาพระดับยอดเยี่ยม 
 จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพนักเรียนในระดับปฐมวัย ครบทั้ง 2 ด้าน สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และ
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  โดยสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่
เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็ก
ปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 
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 มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ คุณภาพระดับยอดเยี่ยม 
 วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านทั้งด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไม่เน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว จัดสบ
การณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมให้เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ  ความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เด็กได้เลือกเล่นเรียนรู้ ลงมือ กระทำ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  จัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท 
ปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่สำหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วมในการจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะ
ความสนใจและวิถีการเรียนรู้ของเด็ก  เช่น คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและ
หาคำตอบ และประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม่
ใช้แบบทดสอบ วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และนำผลการ
ประเมินที่ไดไ้ปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สรุปผลการประเมินภาพรวม 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
ที่สถานศึกษากำหนด 

ผลสำเร็จ 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลศิ 
  สูงกว่า 
  ตามเป้าหมาย 
  ต่ำกว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
  สูงกว่า 
  ตามเป้าหมาย 
  ต่ำกว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นสำคญั 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
 สูงกว่า 
  ตามเป้าหมาย 
  ต่ำกว่าเป้าหมาย 

 
 โรงเรียนตลาดสำรองจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
รวม 147 คน ครูผู้สอน 12 คน จัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  เสนอต่อหน่วยงาน ต้น
สังกัด และหน่วยงานอ่ืน ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน คุณภาพระดับดีเลิศ 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ โดยครูมีการประเมินความสามารถใน การอ่าน การเขียน การสื่อสารและ
การคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น ผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะในการการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคำนวณ คิดเป็นร้อยละ 80.63 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและ
แลกเปลี่ยนตวามคิดเห็น และแก้ปัญหา  คิดเป็นร้อยละ 99.32 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม คิดเป็นร้อย
ละ  99.32 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ  99.32 มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ คิดเป็นร้อยละ  99.32 เกินเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ  78.83 ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ร้อยละ 82.31 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร้อยละ 76.19 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ร้อยละ 65.99 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร้อยละ 73.47 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ร้อยละ 87.76  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร้อยละ 84.35 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ร้อยละ 90.48 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ ร้อยละ 70.07 สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด อีกท้ังมีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 99.32 สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ความก้าวหน้า
ในผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 94.48 เพ่ิมข้ึน
จากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 3.86 และความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ร้อยละ 51.42 ลดลงจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 9.49  
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 มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนตลาดสำรองมีการกำหนดวิสัยทัศน์ “องค์กรคุณภาพ จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ผสานนวัตกรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม ชุมชนให้ความ
ร่วมมือและเชื่อมั่น”  กำหนดอัตลักษณ์ “มารยาทงาม  ตามวิถีไทย  มีใจสุจริต” เอกลักษณ์ “ศูนย์เรียนรู้วิถี
พอเพียง  นำพาสู่การเรียนรู้” มีพันธกิจและเป้าประสงค์ที่ชัดเจน ให้ความสำคัญต่อการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการอบรมตามที่สถานศึกษากำหนด มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และปลอดภัย จัดหาสื่อและเทคโนโลยีให้ครูใช้
สำหรับการจัดการเรียนการสอนและใช้สำหรับการแก้ปัญหากรณีขาดแคลนครูในสาขาวิชาที่โรงเรียนไม่มีบุคลากร
เฉพาะทาง มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การบริหารจัดการการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ทำการวาง
แผนการดำเนินงานไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติงานประจำปี กำหนดให้มีปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี  โดย
กำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงานรับผิดชอบในการประเมินผลและ
ตรวจสอบผลการดำเนินงาน จัดให้ทำรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร  สามารถ
ตรวจสอบได้  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเป็นประจำ ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนการประชุมผู้ปกครองการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ประชุมครูและบุคลากรเดือนละ 1 ครั้ง สำหรับการประชุมจัดทำรายงานการประชุม
อย่างชัดเจน โรงเรียนตลาดสำรองได้รับการสนับสนุนจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตลาดสำรอง  ในการดูแล
เรื่องสุขอนามัยตลอดจน การนำเด็กไปเรียนรู้นอกสถานที่ในแหล่งเรียนรู้ภายนอกและจากภูมิปัญญาในท้องถิ่น พร้อม
กับไปร่วมงานกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกเป็นประจำ ได้แก่ งานเทศกาลถือศีลกินเจ แห่เทียนพรรษา การทำบุญ
ตักบาตรในวันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางศาสนา   
 มาตรฐานที ่3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนตลาดสำรองมุ่งเน้นให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ความสำคัญการนิเทศการสอน พบว่าครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ มีผลงานจากการทำโครงงานและงานประดิษฐ์ที่หลากหลาย ครูมีทักษะใช้สื่อ
และเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์ ได้แก่ สื่อที่ครูผลิต หรือ จัดหามา ทีวี สื่อจาก YouTube  ใช้สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตของโรงเรียนเชื่อมต่อกับทีวีดิจิตอล มีการบริหารจัดการขั้นเรียนเชิงบวกโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
เด็กรักท่ีจะเรียนรู้สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูมีเครื่องมือในการตรวจสอบวัดและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ มีการบันทึกผลไว้ในสมุด ปพ. สมุดบันทึกคะแนนเก็บตรวจการบ้าน ใบงาน แบบฝึกหัด โดยมีการแจ้ง
ผลการตรวจกลับแก่ผู้เรียนและผู้ปกครอง  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ โดยครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพ่ือนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลพืน้ฐาน  
 โรงเรียนตลาดสำรอง ตั้งอยู่ เลขที่  50 หมู่ที่  3 ตำบลพังตรุ  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 
รหัสไปรษณีย์ 71110  e-mail : taladsumrongschool@gmail.com Website : ……………………-......…………… 
สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2  ถึงระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ 9 ไร่   –   งาม  –   ตารางวา   
 
 ประวัติความเป็นมาโรงเรียน (โดยสังเขป) 
        โรงเรียนตลาดสำรอง เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาลตำบลหนองหม้อแกง 1  (ตลาดสำรอง) ต่อมา
เมื่อปี พ.ศ. 2495  กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปลี่ยนชื่อว่า โรงเรียนตลาดสำรอง ใช้มาจนถึงปัจจุบัน 
         โรงเรียนตลาดสำรอง จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1  มิถุนายน 2467 โดย รท. หลวงประชุม ชัณตุนิกร 
นายอำเภอท่าม่วง เป็นผู้จัดตั้ง ดำรงอยู่ด้วยงบประมาณของทางราชการ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นแบบสหศึกษา ตั้งแต่  ชั้นอนุบาลปีที่  2  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

พ.ศ. 2467 เปิดสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 -4 
พ.ศ. 2503 เปิดสอนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 7 
พ.ศ. 2510  เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 
พ.ศ. 2521 -  ปัจจุบัน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

                 ปัจจุบัน เป็นโงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  และโครงการพ้ืนที่นวัตกรรมการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  
 
2. ข้อมูลผู้บริหาร  
 1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชื่อ-สกุล  นายชาติกุลพล    สมยาภักดี   
วุฒิการศึกษาสูงสุด  (1) การศึกษามหาบัณฑิต   สาขา หลักสูตรและการสอน 
                        (2) ครุศาสตรมหาบัณฑิต   สาขา การบริหารการศึกษา  
โทรศัพท์    08-1942-2201   e-mail :  chsomya007@gmail.com 
 2) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน .......-..... คน  
    2.1 ชื่อ-สกุล ............................-.........................................วุฒิการศึกษา ....................-.................. 
สาขา .........................-................................โทรศัพท์ ................-................... email : …………………-…………….…… 
รับผิดชอบฝ่าย.............................................-...................................................  
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3. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
   3.1 ข้าราชการ/พนักงานราชการ 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ
(ปี) 

*อายุ 
ราชการ 

(ปี) 
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ สาขา สอนวิชา/ชั้น 

ภาระการสอน 
(ช.ม./สัปดาห์) 

จำนวน ช.ม. 
ที่เข้ารับการ
พัฒนา /ปี 

1 นายชาติกุลพล สมยาภักดี 43 19 ผอ./ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. 
ค.ม. 

หลักสูตรและการสอน 
การบริหารการศึกษา 

- - ประชุมอบรม 
      80 ช..ม. 
รวม  80ช..ม. 

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

ประชุมอบรม 
      16  ช..ม. 
รวม  16 ช..ม. 

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

ประชุมอบรม 
     40 ช.ม. 
รวม 40 ช.ม. 

4 นางณัฐิยา  คุ้นเคย 56 36 ครู/ชำนาญการพิเศษ กศ.บ. ธุรกิจศึกษา  (การบัญชี) ภาษาไทย/ป. 1 
อังกฤษ/ป. 1 
สังคม/ป. 1 
ศิลปะ/ป. 1 
ประวัต/ิ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. 
 1  ช.ม. 
 1  ช.ม. 
 1  ช.ม. 
 1  ช.ม. 
 1  ช.ม. 
 1  ช.ม. 
 1  ช.ม. 
 2  ช.ม. 
 1  ช.ม. 

รวม  20  ช.ม. 

ประชุม/อบรม 
       72  ช.ม. 
รวม  72 ช.ม. 
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ
(ปี) 

*อายุ 
ราชการ 

(ปี) 
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ สาขา สอนวิชา/ชั้น 

ภาระการสอน 
(ช.ม./สัปดาห์) 

จำนวน ช.ม. 
ที่เข้ารับการ
พัฒนา /ปี 

5 นางสายฝน  เอียดช่วย 57 33 ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.ม. วัดและประเมินผลการศึกษา ภาษาไทย/ป. 2 
อังกฤษ/ป. 2 
สังคม/ป. 2 
ศิลปะ/ป. 2 
การงานฯ/ป.2 
หน้าที่ฯ1/ป. 2 
ลูกเสือ /ป. 2 
แนะแนว/ป. 2 
ชุมนุม/ป.2 
ซ่อมเสริม/ป.2 
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้/ป.2 

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. 
2  ช.ม. 
1  ช.ม. 

 รวม 20  ช.ม. 

ประชุมอบรมฯ 
      112 ช.ม. 
รวม 112.ช.ม. 

6 น.ส.พรทิพย์  ไทยถานันดร์ 61 31 ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย/ป. 3 
คณิต/ป.3 
สังคม/ป. 3 
ศิลปะ/ป. 3 
ประวัติ/ป. 3 
หน้าที่ฯ1/ป. 3 
ลูกเสือ-เนตรนารี /ป. 3 
แนะแนว/ป. 3 
ชุมนุม/ป.3 
ซ่อมเสริม/ป.3 
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้/ป.3 

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. 
2  ช.ม. 
1  ช.ม. 

 รวม 20  ช.ม. 

ประชุมอบรม 
       47  ช.ม. 
รวม  47  ช.ม. 
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ
(ปี) 

*อายุ 
ราชการ 

(ปี) 
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ สาขา สอนวิชา/ชั้น 

ภาระการสอน 
(ช.ม./สัปดาห์) 

จำนวน ช.ม. 
ที่เข้ารับการ
พัฒนา /ปี 

7 นางธนัชชา วงศ์กาญจนาวฒัน์ 57 32 ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษบ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ป.4,6 
อังกฤษ/ ป. 3 
การงานอาชพี 
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. 
1 ช.ม. 
3 ช.ม. 
3 ช.ม. 
1 ช.ม. 

  รวม 23 ช.ม. 

ประชุม/อบรม 
      62  ช.ม. 
รวม 62 ช.ม. 

 

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

        4 ช.ม. 
        4 ช.ม. 
        2 ช.ม. 
        2 ช.ม. 
        1 ช.ม. 
        1 ช.ม. 
        1 ช.ม. 
        1 ช.ม. 
        1 ช.ม. 
        3 ช.ม. 
รวม  20 ช.ม. 

ประชุม/อบรม. 
        87 ช.ม. 
รวม  87  ช.ม. 
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ
(ปี) 

*อายุ 
ราชการ 

(ปี) 
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ สาขา สอนวิชา/ชั้น 

ภาระการสอน 
(ช.ม./สัปดาห์) 

จำนวน ช.ม. 
ที่เข้ารับการ
พัฒนา /ปี 

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

8 ช.ม. 
2 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 
        48  ช.ม. 
รวม   48 ช.ม. 

 

10 นางเลียม  จิตมั่น 59  ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ/ป.4,5,6 
สังคม/ป.4 ,5,6 
ประวัติฯ/ป.4 ,5,6 
หน้าที่ฯป.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 
     120  ช.ม. 
รวม 120 ช.ม. 

 

11 นายสมมาตร วงษ์กาญจนวัฒน์ 58  ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. พลศึกษา คณิตศาสตร์ / ป.1 , 2 
สุขศึกษา / ป. 4 
พละศึกษา /ป.1 - 6 
ลูกเสือ  /ป.1 – 6 
ดนตรี , ศิลปะ / ป. 4 
ประชุม 

       10 ช.ม. 
         1 ช.ม. 
         6 ช.ม. 
         2 ช.ม. 
         2 ช.ม. 
         1 ช.ม. 
รวม  22 ช.ม. 

ประชุมอบรม 
        16  ช.ม. 
รวม   16 ช.ม. 
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 3.2 ครูอัตราจ้าง/ อ่ืน ๆ ... (ปฏิบัติหน้าที่สอน) 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ
(ปี) 

ประสบการณ์
การสอน 

 (ปี) 
ตำแหน่ง วุฒิ สาขา สอนวิชา/ชั้น 

ภาระการสอน 
(ช.ม./สัปดาห์) 

จำนวน ช.ม. 
ที่เข้ารับการ
พัฒนา /ปี 

1 นายบุญญฤทธิ์  เกษมโสต 28 4 บุคลากรวิทยาศาสตร์ ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์/ป.1-6 
การงาน/ป. 1,3,4,6 
ประวัติ/ป. 2 
ลูกเสือ/ป.1-6 
ชุมนุม 
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้

12 ช.ม. 
4 ช.ม 
1 ช.ม 

 2  ช.ม. 
1  ช.ม. 

        3 ช.ม 
รวม  23 ชม. 

ประชุมอบรม 
       72  ช.ม. 
รวม  72 ช.ม. 
 
 

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

ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ
(ปี) 

ตำแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน 

1 นายมนต์ชัย เฉลิมนิรันดร 46 ลูกจ้าง บ.ธ. บัญชี งานบัญชี สวัสดิการ  
2 นางสาวเพ็ญพิชชา  ธนูทอง 28 เจ้าหน้าที่ธุรการ ค.บ. สังคมศึกษา งานธุรการโรงเรียน สพฐ. 
3 นายสุลิน  สมรูป 49 นักการ ม.6 - งานอาคารสถานที่ สพฐ. 
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3.4 สรุปจำนวนบุคลากร 
  3.4.1 จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท/ตำแหน่งและวุฒิการศึกษา 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวนบุคลากร (คน) 

รวม 
ต่ำกว่าปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
ผู้อำนวยการ - - 1 - 1 
รองผู้อำนวยการ - - - - - 

รวม - - 1 - - 
2. สายงานการสอน      
ข้าราชการ/พนักงานราชการ - 9 1 - 10 
ครูอัตราจ้าง - - - - - 
อ่ืน ๆ (ระบุ) บุคลากรวิทย์ - 1 - - 1 

รวม - 10 1 - 11 
3. สานงานสนับสนุนการสอน      
ข้าราชการ/พนักงานราชการ - - - - - 
อ่ืน ๆ (ระบุ) ลูกจ้างชั่วคราว 1 2 - - 3 

รวม 1 2 - - 3 
รวมทั้งหมด 1 12 2 - 15 

  
 3.4.2 จำนวนครู จำแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวนครูผู้สอน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

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

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จำนวนครูผู้สอน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
  กิจกรรมนักเรียน   

- ลูกเสือ 9 - 
- เนตรนารี 5 - 
- ยุวกาชาด - - 
- ผู้บำเพ็ญประโยชน์ - - 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 9 - 
- อ่ืน ๆ...ให้ระบุ - - 
   กิจกรรมแนะแนว 6 - 
   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 6 - 
    
 3.4.4  จำนวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ 
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

จำนวน
ผู้บังคับบัญชา 

จำนวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดตั้งกองลูกเสือ 
มีวุฒิ ไม่มีวุฒิ จัดตั้ง ไม่จัดตั้ง 

ลูกเสือ เนตรนารี สำรอง 4 3 1 ✓ - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  6 6 - ✓ - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ - - - - - 
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - - - 
ยุวกาชาด - - - - - 
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ - - - - - 

รวม 10 9 1 - - 
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  3.4.5 จำนวนครูที่ทำหน้าที่คัดกรองและนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
          (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม) 

จำนวนครูที่ทำหน้าที่คัดกรอง จำนวนนักเรียนพิเศษ 

เข้ารับ การอบรม 
หน่วยงานที่เข้ารับการอบรม 

ครูที่ได้รับการข้ึนทะเบียน 
เป็นผู้คัดกรองของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูที่ได้รับเงิน
เพ่ิมพิเศษ 
(พ.ค.ก.) 

ทั้งหมด 
ขึ้น

ทะเบียน 
ไม่ข้ึน

ทะเบียน 

1. สพป.กาญจนบุรีเขต 1 ร่วมกับ
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด
กาญจนบุรี 

1. นายชาติกุลพล สมยาภักด ี
2. นางณัฐิยา คุ้นเคย 
3. นางสายฝน เอียดช่วย 
4. นางธีมาพร แจ้งกิจ 
5. นางธนัชชา วงศ์กาญจนาวัฒน์ 

- 16 3 13 

 
4. ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน ปีการศกึษา 2563  
 4.1 จำนวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ทั้งสิ้น 186 คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จำนวนเฉลี่ย

ต่อห้อง ชาย (คน) หญิง (คน) 
อ. 1 - - - - - 
อ. 2 1 7 14 21 1:21 
อ. 3 1 8 10 18 1:18 
รวม 2 15 21 39 1:20 
ป. 1 1 18 8 26 1:26 
ป. 2 1 12 11 23 123 
ป. 3 1 14 12 26 1:26 
ป. 4 1 9 13 22 1:22 
ป. 5 1 7 19 26 1:26 
ป. 6 1 14 10 24 1:24 
รวม 6 74 73 147 1:25 
ม. 1 - - - - - 
ม. 2 - - - - - 
ม. 3 - - - - - 
รวม - - - - - 

รวมทั้งหมด 8 89 97 186 1:23 
จำนวนเด็กที่มคีวามต้องการพิเศษ   ชาย 0  คน   หญิง  1  คน รวมจำนวน 1  คน 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับอนุบาล = 20 : 1     เป็นไปตามเกณฑ์   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับประถมศึกษา = 15 : 1     เป็นไปตามเกณฑ์   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครรูะดับมัธยมศึกษา = ..…………. : ………….  เปน็ไปตามเกณฑ์   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา  
 5.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการ 

ผลพัฒนาการด้าน 
จำนวนเด็ก

ทั้งหมด (คน) 

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. ด้านร่างกาย 39 35 89.74 1 2.57 3 7.69 
2. ด้านอารมณ-์จิตใจ 39 32 82.05 6 15.38 1 2.57 
3. ด้านสังคม 39 31 79.48 4 10.26 4 10.26 
4. ด้านสติปัญญา 39 30 76.90 4 10.30 5 12.80 
 
 5.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 5.2.1 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน (คน) 
นักเรียนที่ได้  

3 ข้ึนไป 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม จำนวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 144 72 30 14 12 8 11 1 0 144 116 80.56 
คณิตศาสตร์ 144 50 29 23 10 14 5 13 0 144 102 71.54 
วิทยาศาสตร์ฯ 144 46 25 27 25 8 6 6 0 144 98 68.06 
สังคมศึกษาฯ 144 42 28 24 14 18 7 0 0 144 94 65.28 
สุขศึกษาฯ 144 86 17 25 7 4 5 1 0 144 128 88.89 
ศิลปะ 144 73 29 20 11 4 2 5 0 144 122 84.72 
การงานอาชีพ 144 89 37 6 9 3 1 0 0 144 132 91.67 
ภาษาต่างประเทศ 144 59 16 22 15 11 6 9 0 144 97 67.36 

รวม 1152 517 211 161 103 70 43 35 0 1152 889 618.08 

ร้อยละ 44.88 18.32 13.98 71.53 48.61 29.86 24.31 0 
 

77.17 77.26 

จำนวนนักเรียนที่ไดผ้ลการเรียนระดับดี/ระดับ 3 ขึ้นไป . 144 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
จำนวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนต่ำ (2.5 – 1)                 0 คน คิดเป็นร้อยละ 22.83 
จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน (0)      0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
 
 5.2.2 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
                เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ความสามารถ 
ด้านการอ่าน 

จำนวน
นักเรยีน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรยีน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย   
ระดับ     

ประเทศ       
ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ       
*** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทยีบกับ 
ร้อยละ 3 

(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

อ่านรู้เรื่อง 25 25 74.14 83.14 92.62 97.52 4.84 5.26 มีพัฒนาการ 

อ่านออกเสียง 25 25 71.86 80.30 89.30 91.44 2.14 2.40 มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3 

รวม 2 ด้าน 25 25 73.02 81.65 90.97 94.48 3.51 3.86 มีพัฒนาการ 
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5.2.3 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)  
        เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

สมรรถนะ/
วิชา 

จำนวน
นักเรยีน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรยีน ที่
เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ 
ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ *** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทยีบ
กับร้อยละ 3 

(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

ด้านภาษา/
ภาษาไทย 26 26 40.47 67.68 54.80 47.08 -7.72 -14.09 ไม่มีพัฒนาการ 

ด้านคำนวณ/
คณิตศาสตร์ 26 26 47.46 55.46 58.78 55.79 -3.02 -5.14 ไม่มีพัฒนาการ 

รวม 2 ด้าน 26 26 43.97 60.39 56.79 51.42 -5.37 -9.46 ไม่มีพัฒนาการ 

 

6. ข้อมูลนักเรียนด้านอ่ืน ๆ  

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(คน) 

คิดเป็น
รอ้ยละ 

1 จำนวนนักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จัก
ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 186 100 

2 จำนวนนักเรียนที่ปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น 
สุรา บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 186 100 

3 จำนวนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ/เรียนรวม   
4 จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 0 0 
5 จำวนนักเรียนที่มีปัญญาเลิศ 0 0 
6 จำนวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 1 0.54 
7 จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน 0 0 
8 จำนวนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 1 0.54 
9 จำนวนนักเรียนทีเ่รียนซ้ำชั้น 1 0.54 
10 จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร   ระดับปฐมวัย 35 100 

                                      ประถมศึกษา 24 100 
                                      มัธยมศึกษาตอนต้น 0 0 

 
7. ข้อมูลอาคารสถานที่  
ที ่ รายการ จำนวน 
1 อาคารเรียน 5 หลัง 
2 อาคารประกอบ 1 หลัง 
3 ห้องน้ำ/ห้องส้วม 3 หลัง 
4 สนามเด็กเล่น   2 สนาม 
5 สนามกีฬา   1 สนาม 
6 บ้านพักครู  1 หลัง 
7 โรงอาหาร 1 หลัง 
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8. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นการปกครองชุมชนเทศบาลตำบล  มีประชากร
ประมาณ 000  คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ หมู่ที่ 1 ตำบลพังตรุ  ตำบลท่าตะคร้อ  ตำบลบ้าน
ใหม่  อาชีพหลักของชุมชน คือค้าขาย และเกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ หอศิลป์เอมเจริญ 
 2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  อาชีพหลัก คือ ค้าขายและเกษตรกร  ส่วนใหญ่ 
นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 30,000 – 40,000 บาท 
 3) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
   โอกาส  โรงเรียนตลาดสำรองตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้วัดตลาดสำรองพันธาราม  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพบ้านตลาดสำรอง  สถานีตำรวจภูธรตำบลสำรอง หอศิลป์เอมเจริญ เทศบาลตำบลสำรอง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคตลาดสำรอง และศูนย์เยาวชนเกษตรอาเซียน  

ข้อจำกัด โรงเรียนตลาดสำรอง ยังขาดแคลนทรัพยากรด้านการศึกษาและต้องการการสนับสนุนในทุก ๆ 
ด้าน เนื่องจากผู้ปกครองในชุมชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและประกอบอาชีพรับจ้าง มีรายได้ไม่คงที่ จึงไม่ค่อยมี
เวลาช่วยกวดขันในด้านการศึกษาเท่าที่ควร  
 
9. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนตลาดสำรอง จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551(ปรับปรุง 2560) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วน
สาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงตารางดังนี้ 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย  

โครงสร้างเวลา
เรียน 

มาตฐานคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 
ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

- 2  ปีการศึกษา ชั้น
อนุบาล 2 และ ชั้น
อนุบาล 3 
- เวลาเรียน ไม่น้อย
กว่า 180 วันต่อ 1 
ปีการศึกษา  
- แต่ละวันไม่น้อย
กว่า 5 ชั่วโมง 

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

1. ประสบการณ์สำคัญที่
ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
2. ประสบการณ์สำคัญที่
ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ 
3. ประสบการณ์สำคัญที่
ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 
4. ประสบการณ์สำคัญที่
ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

แบ่งเป็น 4 สาระ ได้แก่  
1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล
และสถานที่แวดล้อมเด็ก 
3. ธรรมชาติรอบตัว 
4. สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 
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 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หลักสูตรโรงเรียนตลาดสำรอง พุทธศักราช 2562  
(ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
  ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
  คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 
  วิทยาศาสตร ์ 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 
  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 80 80 80 
  ภาษาต่างประเทศ 200 200 200 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 
รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศกึษาจดัเพ่ิมเติมตามความ
พร้อมจุดเน้นและนโยบาย 

หน้าท่ีพลเมือง 
 40 ชั่วโมง 

หน้าท่ีพลเมือง 
  40 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียน (เพ่ิมเติม) 40 40 40 40 40 40 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
     กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
     กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ-เนตรนาร ี
- ชุมนุม : วิทยาศาสตร์ ศิลปะ นาฏศิลป ์ พลศึกษา  

 มารยาทไทย  เย็บปักถักร้อย  นวดแผนไทย    แอโรบิก 

 
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 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,000 ชั่วโมง/ปี 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 200 ชั่วโมง/ปี 

 
หมายเหตุ  :  1.  โรงเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุมทุกปีการศึกษา   
                 2.  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ไม่มีการประเมินผลการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียน  
และจัดบูรณาการอยู่ในเวลาเรียนตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรกำหนด   
                 3.  หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา บูรณาการอยู่ในรายวิชาเพ่ิมเติม คือ วิชาหน้าที่พลเมือง  
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
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10. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 1) ห้องสมุด มีขนาด 144 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด 5,000 เล่ม 
   การสืบค้นหนังสือและการคืน ใช้ระบบระบบทศนิยมของดิวอ้ี 
  จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด ปีการศึกษา 2563 เฉลี่ย 91 คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 48.92 ของ
นักเรียนทั้งหมด 
 2) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จำนวน 1 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์   จำนวน 2  ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการทางภาษา   จำนวน 1  ห้อง 
  ห้องอ่ืน ๆ (ระบุ) ห้อง DLTV   จำนวน 1  ห้อง 
                                      ห้องเสมารักษ์                   จำนวน 1  ห้อง 
 3) คอมพิวเตอร์  มีทั้งหมด   จำนวน 55 เครื่อง 
  ใช้เพื่อการเรียนการสอน   จำนวน 40 เครื่อง 
  ใช้เพ่ือให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 10 เครื่อง 
  ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (สำนักงาน) จำนวน 5 เครื่อง 
  จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  ปีการศึกษา 2563 เฉลี่ย 86 คนต่อวัน คิดเป็นร้อย
ละ 46.23 ของนักเรียนทั้งหมด 
 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 
1 ห้องสมุด 200 
2 ห้องวิทยาศาสตร์ 200 
3 ห้องKANPAO  เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 200 
4 ห้องคอมพิวเตอร์ 200 
5 ห้อง DLTV 200 
6 สนามกีฬา 200 
7 สนามเด็กเล่น 200 

 
 5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 
1 วัดตลาดสำรองพันธาราม 30 
2 บ้านพี่สอนน้อง  10 
3 โรงเจ 2 
4 หอศิลป์เอมเจริญ 4 
5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตลาดสำรอง 4 
6 สถานีตำรวจภูธรตลาดสำรอง 2 
7 เทศบาลตำบลตลาดสำรอง 2 
8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตลาดสำรอง 2 
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 6) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน 
ที ่ ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง จำนวนครั้ง/ปี 
1 นายสมศักดิ์  มานิตพิสิฐกุล ภาษาจีน 40 
2 พระบุญธรรม  จารุธฺมโม พุทธศาสนา 120 
3  การป้องกันยาเสพติด 20 
4 นางปพิชญา  เพ็งเพ่งพิศ การทำขนมน้ำดอกไม้ 2 
5 ด.ต.ปวินท์วิชช ์ กาญจนกิจขจร ภัยจากยาเสพติดทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 6 
6 ด.ต.พีรเชษฐ์  คำแดงกุลวัฒน์ ภัยจากยาเสพติดทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 6 

 
11. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 

ที ่ ชื่อนวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 

1. 
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการบริหารและการจัดการ ปฐมวัย/การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
(Integrity & Transparency Assessment 
Online : ITA Online) 

กระบวนการบริหารและการจัดการ ปฐมวัย/การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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12. รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ 
      12.1 ปีการศึกษา 2563 

ประเภท ชื่อรางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่ 
มอบรางวัล 

สถานศึกษา ได้รับโล่และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติมีผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศ 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จากสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 

 เขตพื้นท่ี/จังหวดั
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพป.กาญจนบุรี  
เขต 1    

 ได้รับโล่และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติมีผล
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่3 ปกีารศึกษา 2562 ได้คะแนน
สูงกว่าระดับประเทศ 
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพป.กาญจนบุรี  
เขต 1    

 ได้รับเกียรติบัตรมีผลงาน 1 โรงเรียน 1 
นวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์  
COVID-19 ระดับเหรียญทอง โครงการโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล 
ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพป.กาญจนบุรี  
เขต 1    

 ได้รับเกียรติบัตรมีผลงานการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ระดับเหรียญทอง โครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล 
ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพป.กาญจนบุรี  
เขต 1    

 ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีโรงเรียนได้รับผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ระดับ AA 
คะแนน 96.78 การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ (Integrity & Transparency 
Assessment Online : ITA Online) 
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพป.กาญจนบุรี  
เขต 1    

ผู้บริหารสถานศึกษา    
นายชาติกุลพล สมยาภักดี รางวัลผู้บังคับบญัชาลูกเสือดีเด่น ประเภท

ผู้สนสันุน  
ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ 

 ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ “10,000 คุรุชน คน
คุณธรรม” โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี
การศึกษา 2563 ระดับสำนักงานเขตพืน้ที่
การศึกษา 
ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพป.กาญจนบุรี  
เขต 1    
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ผู้บริหารสถานศึกษา    
นายชาติกุลพล สมยาภักดี (ต่อ) ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการ

เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญนอยตามเบื้อง
พระยุคลบาท 2563 สำนกังานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนุรี เขต 1 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับ
รางวัลบุคคลต้นแบบ ครูดีศรีกาญจน์ 1” ระดับ
เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพป.กาญจนบุรี  
เขต 1    

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรยีญทอง ประเภทผู้บริหาร
สถานศกึษา การคัดเลอืกผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาเพื่อรับรางวัลบุคคลต้นแบบ ครูดีศรกีาญจน ์1” 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพป.กาญจนบุรี  
เขต 1    

 รางวัล องโครงงานคุณธรรม เรื่ครูที่ปรึกษาเกียรติบัตร
“เกษตรยุวชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โครงงาน

คุณธรรม “ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มต้นได้ที่ใจเรา” 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชน

ยเดชมหากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุล ราช บรมนาถบพิตร 
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิย
มหาราช 
ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพฐ. 
 

ครู    
1. นางธีมาพร   แจ้งกิจ รางวัล องโครงงานคุณธรรม เรื่ครูที่ปรึกษาเกียรติบัตร

“งานารพัฒนาอย่างยั่งยืน” โครงเกษตรยุวชีววิถี เพื่อก
ม “ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มต้นได้ที่ใจเรา” ณธรรคุ

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิย
มหาราช 
ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพฐ. 
 

2. นายบุญญฤทธิ์  เกษมโสต รางวัล องโครงงานคุณธรรม เรื่ครูที่ปรึกษาเกียรติบัตร
“เกษตรยุวชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โครงงาน

คุณธรรม “ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มต้นได้ที่ใจเรา” 
พระบรมชนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ

มหายเดชกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุล ราช บรมนาถบพิตร 
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิย
มหาราช 
ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพฐ. 
 

3. างธีมาพร  แจ้งกิจน  ได้รับเกยีรติบัตรผ่านการนำเสนอผลงานและการ
นกิจกรรมการเรยีนรู้ กิจกรรมประกวดแข่งขั

รรค์ผ่านสือ่ภาพยนตร์หนังสัน้ ผ่านการประเมินางสสร้
ระดับเหรยีญเงิน ภายใตโ้ครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ประจำปี
การศกึษา 2563  

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพป.กาญจนบุรี  
เขต 1    
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ประเภท ชื่อรางวัล ระดับ 
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ครู    
4. นายบุญญฤทธิ์ เกษมโสต ได้รับเกยีรติบัตรผ่านการนำเสนอผลงานและการ

ประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรยีนรู้ กิจกรรม
สร้างสรรค์ผ่านสือ่ภาพยนตร์หนังสัน้ ผ่านการประเมิน

ณธรรม างคุหรยีญเงิน ภายใตโ้ครงการเสริมสร้ระดับเ
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ประจำปี
การศกึษา 2563  

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพป.กาญจนบุรี  
เขต 1    

5. นางธีมาพร  แจ้งกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์การคัดเลอืกผู้ประกอบวชิาชีพ
ทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลบุคคลตน้แบบ ครูดีศรี
กาญจน์ 1” ระดับเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศกึษา  

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพป.กาญจนบุรี  
เขต 1    

6. นางธนัชชา  วงศ์กาญจนา
วัฒน์   

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย การคัดเลอืกผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลบุคคลตน้แบบ ครูดีศรี
กาญจน์ 1” ระดับเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศกึษา  

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพป.กาญจนบุรี  
เขต 1    

นักเรียน    
1. ขแสนสุเด็กหญิงสุพัตรา  
ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 5 

รางวัล องเกียรติบัตรได้ทำความดีผ่านโครงงานคุณธรรม เรื่
“เกษตรยุวชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โครงงาน

คุณธรรม “ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มต้นได้ที่ใจเรา” 
ะบรมชนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพร

าดชมหกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเ ราช บรมนาถบพิตร 
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิย
มหาราช 
ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพฐ. 
 

2. เด็กหญิงณัฐธิดา บุญทวี 
ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 6 

รางวัล องธรรม เรื่ามดีผ่านโครงงานคุณเกียรติบัตรได้ทำคว
“รยุวชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โครงงานตเกษ

คุณธรรม “ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มต้นได้ที่ใจเรา” 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิย
มหาราช 
ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพฐ. 
 

3. เด็กหญิงชนันธร  วรรณวงษ์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4 

รางวัล องเกียรติบัตรได้ทำความดีผ่านโครงงานคุณธรรม เรื่
“เกษตรยุวชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โครงงาน

ได้ที่ใจเรา” มต้นรรม “ปณิธานความดี ทำความดีเริ่คุณธ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิย
มหาราช 
ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพฐ. 
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นักเรียน    
4. เด็กหญิงกชพร  เนตรน้อย 
 ระดับชั้นประถมศึกษาท่ี 6 

รางวัล องเกียรติบัตรได้ทำความดีผ่านโครงงานคุณธรรม เรื่
“เกษตรยุวชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โครงงาน

วามดีเริ่มต้นได้ที่ใจเรา” คุณธรรม “ปณิธานความดี ทำค
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนองในเนื่

กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิย
มหาราช 
ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพฐ. 
 

5. ย ชูจิตร์ยุทธพิชัเด็กชาย  
 ระดับชั้นประถมศึกษาท่ี 6 

รางวัล องเกียรติบัตรได้ทำความดีผ่านโครงงานคุณธรรม เรื่
“เกษตรยุวชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โครงงาน

คุณธรรม “ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มต้นได้ที่ใจเรา” 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชน

ภูมิพลอดุลยเดชมหากาธิเบศร มหา ราช บรมนาถบพิตร 
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิย
มหาราช 
ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพฐ. 
 

6. เด็กหญิงกานต์ณิชา สกุลรักษาทรพัย์  

 ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 5 

รางวัล องานโครงงานคุณธรรม เรื่เกียรติบัตรได้ทำความดีผ่
“ววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โครงงานวชีเกษตรยุ

คุณธรรม “ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มต้นได้ที่ใจเรา” 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิย
มหาราช 
ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพฐ. 
 

7. เด็กชายอนุวัฒน์  สินจันทร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 6 

รางวัล องเกียรติบัตรได้ทำความดีผ่านโครงงานคุณธรรม เรื่
“เกษตรยุวชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โครงงาน

ใจเรา” ได้ที่“ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มต้นคุณธรรม 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิย
มหาราช 
ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพฐ. 
 

8. กดิ์ยมศัเด็กหญิงสุรารักษ์  นิ  
ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 6 

รางวัล องเกียรติบัตรได้ทำความดีผ่านโครงงานคุณธรรม เรื่
“เกษตรยุวชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โครงงาน

คุณธรรม “ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มต้นได้ที่ใจเรา” 
จพระบรมชนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็

ชมหาลยเดกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุ ราช บรมนาถบพิตร 
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิย
มหาราช 
ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพฐ. 
 

9. เด็กหญิงศุภัทรษร  แสนสุข 
ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4 

รางวัล องโครงงานคุณธรรม เรื่ทำความดีผ่านเกียรติบัตรได้
“เกษตรยุวชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โครงงาน

คุณธรรม “ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มต้นได้ที่ใจเรา” 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิย
มหาราช 
ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพฐ. 
 

 
 
 
 
 
 



27 

 

ประเภท ชื่อรางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่ 
มอบรางวัล 

นักเรียน    
10. เด็กชายธนัช  นิลนก 
ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 6 

รางวัล องเรื่เกียรติบัตรได้ทำความดีผ่านโครงงานคุณธรรม 
“นาอย่างยั่งยืน” โครงงานรพัฒเกษตรยุวชีววิถี เพื่อกา

คุณธรรม “ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มต้นได้ที่ใจเรา” 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิย
มหาราช 
ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพฐ. 
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12.2 โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ท่ีดำเนินตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ  (ที่ประสบความสำเร็จ) 
ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการดำเนินการ (ย่อ ๆ) ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ (จำนวน/ร้อยละ) 
 โครงการจดัการศึกษาในพื้นที่

นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
1.เพื่อคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาและ
การเรยีนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
ผู้เรยีนให้สูงข้ึนได ้
2.เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา 
3.มีการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียน  ชุมชน
ในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งข้ึน 

-คณะครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
-คณะครูจัดสร้างนวัตกรรมที่ใช้เปน็สื่อในการ
จัดการเรียนการสอน 
-จัดกิจกรรมรองรับการจัดตั้งพ้ืนท่ีนวัตกรรม
การศึกษา 

ร้อยละ 80 

 โครงการโรงเรยีนคุณภาพประจำ
ตำบล 

1.เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการจดัการศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
2.เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสตูร 
3.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและความรู้ความสามารถใน
การศึกษาต่อ ประกอบอาชีพสอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของตนเอง 

1.ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3.ดำเนินงานตามกจิกรรม 
   -  1 ห้องเรียน1 อาชีพ 
   - จัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
   - จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

-ร้อยละ 90 บุคลากรในโรงเรียนมกีารพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนอยู่เสมอ 
2.ร้อยละ 90โรงเรียนมีการพฒันาการเรยีน
การสอนทั้งวิชาการและวิชาอาชีพมีสื่อและ
วัสดุที่จำเป็นครบถ้วน 
3.ร้อยละ 95ผู้เรียนมีทักษะและความรู้
ความสามารถในการศึกษาต่อประกอบอาชีพ
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ตนเอง 
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13. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีทีผ่านมา ปีการศึกษา 2562  
 13.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน คุณภาพระดับ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

จุดเด่น 
       เด็กมีพัฒนาการในทุกด้านเป็นไปตามวัย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็ก  มีการวิเคราะห์มาตรฐาน และสภาพที่พ่ึงประสงค์ แล้วนำมาจัดทำ
แผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้าน  ให้เด็กมีส่วนร่วมในการเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ
ที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนในการจัดสภาพแวดล้อม มีพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรม มีการประเมิน
พัฒนาการเด็กจากการจัดกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลและนำผลที่ได้ไปพัฒนา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพเด็กต่อไป 
 
จุดควรพัฒนา 

เด็กขาดสมาธิ ทักษะในการฟัง และถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้ฟังได้เนื้อหาไม่ครบถ้วน กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็กไม่แข็งแรง ร่วมกิจกรรมไม่จบกิจกรรม จึงควรจัดกิจกรรมที่เด็กสนใจและสนุกเพ่ือเป็นการกระตุ้น
ความสนใจให้เข้าร่วมกิจกรรมโดยให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กในเรื่อง การรับประทานอาหารเช้า 
และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การรักษาความสะอาดของร่างกาย  การเข้าร่วมกิจกรรม การคัด
กรองเด็กโดยแพทย์/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านพัฒนาการเด็ก ร่วมกับผู้ปกครอง คัดกรองเด็ก เฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตั้งแต่เล็กจะได้มีพัฒนาการตามวัยทุกด้าน  
 
แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 

จัดกิจกรรมสร้างสมาธิ ผ่านการทำกิจกรรมที่เด็กสนใจ การเล่านิทาน เป็นการฝึกสมาธิในการฟัง เพ่ือให้
เด็กจดจ่ออยู่กับนิทานที่เล่า รวมถึงการช่วยสร้างจินตนาการตามเรื่องราวที่ได้ฟัง  ใช้คำถามเพ่ือกระตุ้น คิด
วิเคราะห์ ให้ตอบคำถามว่า ใครทำอะไร ที่ไหน  อย่างไร จัดกิจกรรมผ่านการเล่น  จัดกิจกรรมที่เด็กสนใจเพื่อจูงใจ
ให้เข้าร่วมกิจกรรม  จัดสนามเด็กเล่นที่ผู้เรียนสนใจเพ่ือให้เด็กได้ออกกำลังกาย นอกจากนี้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ แนวทางและความสำคัญของการดูแลเลี้ยงดูของผู้ปกครองต่อ
ผู้เรียนให้มากข้ึน  และสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง  ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง
เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลให้มากขึ้น มีการคัดกรองผู้เรียนโดยแพทย์ เฉพาะทางด้านพัฒนาการเด็ก ร่วมกับ
ผู้ปกครอง คัดกรอง เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการตั้งแต่เล็กเพ่ือได้มีพัฒนาการตามวัยในทุกด้าน  
 
 
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความสุขในการเรียนรู้ สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ กิจวัตรประจำวันได้ 
จัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับวัยและความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคล มีการเชื่อมโยงกับความรู้เดิมของเด็ก
ที่มีอยู่เดิม มีการจัดประสบการณ์เชื่อมรอยต่อการเรียนรู้ระหว่างชั้น เรียนอนุบาลและประถมศึกษา 
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ความต้องการและความช่วยเหลือ 
         หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อพัฒนาการ
บุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญในการจัดกิจกรรมที่เอ้ือต่อพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการนิเทศ 
ติดตามอย่างต่อเนื่องจาก 
 
 13.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน คุณภาพระดับ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
 
จุดเด่น 
 โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่กำหนด สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการ
ของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
มาใช้ในการพัฒนา งานและการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดี มีการวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลัง เป็นเป้าหมาย
คุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน 
และการคิดคำนวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม นักเรียนมี
ความตั้งใจและสนใจ มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  
 
จุดควรพัฒนา 
 การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึง
ต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน คำนวณให้กับนักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบ
ความก้าวหน้าและการพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล ต้องเร่งพัฒนาด้านการนำเสนอ การอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
ผู้เรียนในระดับชั้น ป.4 ถึง ป.6 ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยม
ต่างชาติจนเกิดการลอกเลียนแบบทำให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและการใช้สื่อเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์  
สร้างอาชีพ จำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษา ขาดห้องสนับสนุนการจัดการศึกษา เช่น ห้อง
พยาบาล ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องเก็บพัสดุ ห้องบริการด้านสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬา ห้องดนตรีและ
นาฏศิลป์ โรงอาหารที่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน และสนามเด็กเล่นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

นอกจากนี้สถานศึกษาควรจัดให้มีเอกลักษณ์ ความโดดเด่นเฉพาะ โดยให้ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วน
ร่วม ควรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยในการสอนในชั้นเรียน  ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องในการใช้เทคโนโลยี  และสร้างนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้  ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือ
ต่อการเรียน 
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แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 
 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนกำหนดในแต่ระดับชั้น เพ่ือให้มีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์
ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม มีค่านิยมและ
จิตสำนึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย ส่งผลให้ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และ
สังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
 
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

สถานศึกษาวางแผนการส่งเสริม พัฒนาครูให้มีความรู้ ความชำนาญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ทันต่อความก้าวหน้าของโลกเพ่ือมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนที่เหมาะสม
เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น มีคุณภาพ เต็มตามศักยภาพต่อไป  
 
ความต้องการและความช่วยเหลือ 
         หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรในสังกัด เพ่ือพัฒนาการ
บุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญในการจัดกิจกรรมที่เอ้ือต่อพัฒนาการคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการ
นิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่องจาก 
 
 
14. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
 14.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
        โรงเรียนตลาดสำรอง ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2554 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีดังนี้ 
                ระดับการศึกษาปฐมวัย  

การศึกษาขั้นพื้นฐาน:ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  เดก็มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 8.50 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 6  ประสทิธิผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่มุ่งเด็กเป็นสำคัญ 35.00 30.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

15.00 12.00 ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 8  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.92 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
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 
*  ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่  80 คะแนน                       ใช่   ไม่ใช่ 
*  มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป  10  ตัวบ่งชี้  จาก 12 ตัวบ่งชี้        ใช่     ไม่ใช่ 
*  ไม่ตวับ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน     ใช่    ไม่ใช่ 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน:ระดับการศึกษาปฐมวัย ( 2-5 ปี) 
              สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   
 
จุดเด่น 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
      ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีการพัฒนาด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อใหญ่สมวัย ร่าเริง แจ่มใส กล้า
พูด กล้าแสดงออก มีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือน ครูและบุคคลทั่วไป มีทักษะความรู้พ้ืนฐานตามพัฒนาการทุก
ด้าน มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับต่อไป 
 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
      ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
รวมทั้งเป็นผู้นำทางวิชาการ ดูแลและเอาใจใส่ในเรื่องความปลอดภัยของผู้เรียน 
 3. ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกิจกรรมได้ครบ
ทั้ง 6 พัฒนาการ มีปฏิสัมพันธ์อันดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง เอาใจใส่ดูแลผู้เรียนอย่างใกล และ 4 กิจกรรมหลัก ้ชิด
ติดต่อกับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผู้เรียน 
 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
      สถานศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสรุป
รายงานต้นสังกัดเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
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จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
      อุปกรณ์การฝึกดนตรีเพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ของสถานศึกษายังไมเ่อ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
      สถานศึกษามีสัดส่วนครู : ผู้เรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และครูผู้สอนที่ไม่ได้จบด้านการศึกษาปฐมวัย
ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมการสอนปฐมวัย รวมทั้งยังไม่ได้จัดให้มีที่พักรอของผู้ปกครองอย่างเหมาะสม 
 3. ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      การวางแผนการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ยัง
ไม่ได้นำมาใช้อย่างเป็นระบบในการพัฒนาผู้เรียน 
 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
      การประเมินตนเองด้านการบริหารจัดการระดับปฐมวัยไม่ควรใช้ผลการประเมินร่วมกันกับระดับ
ประถมศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย  เพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  
หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
     ควรจัดอุปกรณ์การฝึกดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย  เพ่ือจะได้
เกิดความรู้ทักษะเต็มศักยภาพและพัฒนาสุนทรียภาพด้านดนตรีให้ทั่วถึงทุกคน 
 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
     1) สถานศึกษาควรหาแนวทางเพ่ิมครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้มีสัดส่วนผู้เรียนต่อครูเป็นไปตามเกณฑ์ 
     2) ครูผู้สอนปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการศึกษาปฐมวัยควรได้รับการอบรม/สัมมนาด้านการจัดประสบการณ์
ให้แก่เด็กปฐมวัย 
     3) สถานศึกษาควรจัดให้มีการที่พักรอให้ผู้ปกครองที่มารอรับผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     ครูควรประเมินพัฒนาการของผู้เรียนที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแผนที่วางไว้อย่าง
จริงจังและเป็นระบบ 
 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
      สถานศึกษาควรประเมินตนเองด้วยการบริหารจัดการระดับปฐมวัย  มาตรฐาน 11 – 18  แยกจาก
การประเมินระดบัประถมศึกษาให้ชัดเจน  เนื่องจากในบางมาตรฐานมีรายละเอียดการประเมินไม่เหมือนกัน 
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 14.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา 
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.92 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที ่2 ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.71 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.73 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น  ทำเป็น 10.00 9.95 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 9.62 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

10.00 8.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 4.60 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และตน้สังกัด 

5.00 4.97 ดีมาก 

 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา 
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธ์
กิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์  ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 4.60 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 86.10 ดี 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ร้อยละ 80 คะแนนขึ้นไป   ใช่   ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้        ใช่   ไม่ใช่ 
สถานศึกษาไม่ตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่  ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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จุดเด่น 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
      ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี มีมารยาทเรียบร้อย กล้า
แสดงออกและมีจิตสาธารณะ มีความสามารถด้านเทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง สถานศึกษามี
เอกลักษณ์ด้านดนตรีไทย(กลองยาว) เป็นที่ยอมรับของชุมชน 
 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
      สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมร่มรื่นสวยงาม ดูแลให้ความปลอดภัยแก่ผู้ เรียนทุกคน รวมทั้ง
ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนตามข้อเสนอแนะของประเมินคุณภาพรอบสองประสบผลสำเร็จ 
 3. ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ครูมีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีและพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและ
พัฒนาสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย 
 4. คุณภาด้านการประกัน พภายใน 
      สถานศึกษาดำเนินการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ มีผู้เรียนได้คะแนนระดดับดีน้อยมากทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และผู้เรียนบางส่วนยังอ่าน-เขียนไม่คล่อง 
 2.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
       การสนับสนุนส่งเสริมและมีส่วนร่วมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการยังทำได้น้อยกว่าที่ควร 
 3. ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ครูยังนำผลจากการเรียนการสอนไปหาแนวทางแก้ไข พัฒนาผู้เรียนได้ไม่เต็มศักยภาพ 
 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
        การนำผลจากการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐานไปดำเนินการวิเคราะห์และหาแนวทาง

พัฒนาการบริหารจัดการด้านวิชาการยังทำได้น้อยกว่าที่ควร 
 
ข้อเสนอแนะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
      ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นและ
ได้รับการสอนซ่อมเสริมอย่างจริงจังในด้านที่ยังไม่พัฒนา  และควรได้รับการกวดขันให้อ่านคล่องเขียนคล่องตาม
ระดับชั้น 
 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
      1) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ชุมชน  บุคคล  และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
เปิดโอกาสให้เข้ามาใช้ห้องสมุดและใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือค้นคว้าหาความรู้ 

    2) สถานศึกษาควรมีการวิเคราะห์วิจัยนโยบายและแผนเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ครูควรบันทึกผลหลังสอนให้ชัดเจนว่า เมื่อสอนจบแต่ละแผนแล้วผู้เรียนมีการเรียนรู้อย่างไรบ้าง  
และมีปัญหาอะไรบ้างที่พบ  แล้วนำปัญหานั้นมาหาแนวทางแก้ไข  พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
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 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
     สถานศึกษาควรนำผลจากการประเมินตนเองแต่ละมาตรฐานมาวิเคราะห์ร่วมกัน  เพ่ือวางแผน
พัฒนาปรับปรุงในด้านที่ยังบกพร่อง หรือเติมเต็มในด้านที่ต้องการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 

15. การนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 15.1 การบริหารจัดการศึกษา 
  โรงเรียนตลาดสำรอง ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการเป็น 4 กลุ่ม  ดังนี้ กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานทั่วไป โดยผู้บริหารยึดหลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม และนำเทคนิคการบริหารแบบวงจรคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการบริหารงานเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 15.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนตลาดสำรอง  จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม นำความรู้คู่มารยาทงาม  
ตามวิถีความเป็นไทย มีใจสุจริต  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูดีมีคุณภาพและมีการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม 
 

พันธกิจ 
 1.จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้  คู่คุณธรรม  ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  โดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้  
ทักษะทางวิชาการ  ทักษะชีวิต  ทักษะวิชาชีพ  และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 4. สร้างโอกาส  ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ  ให้เด็กในวัยเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง  เท่าเทียม 
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ  และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน  มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร  และมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 

จุดมุง่หมายเพ่ือการพัฒนา 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ  มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการ

สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด 
4. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต  มีสุขภาวะที่ดีเหมาะสมวัย  และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
5. ผู้เรียนมีความต้องการจำเป็นพิเศษ  ได้รับการส่งเสริม  พัฒนาเต็มตามศักยภาพและเหมาะสม 
6. ผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษา  เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพ  เป็นมืออาชีพและมี

ทักษะวิชาชีพชั้นสูง 
7. สถานศึกษา  มีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษา  มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  และมี

นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา 
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อัตลักษณ์ 
 มารยาทงาม  ตามวิถีไทย  มีใจสุจริต 
 
เอกลักษณ์ 
 ศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียง  นำพาสู่การเรียนรู้ 
 
16. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
      16.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก  

 1. คุณภาพระดับดีเลิศ 
วิธีการดำเนินการ  

    โรงเรียนตลาดสำรองมีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด  
ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ มีการชั่ง
น้ำหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีกิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน จัดหาอุปกรณ์ 
ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา โดยได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจาก
เทศลาลตำบลสำรอง  ไม่มีจุดที่เป็นอันตราย มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย 
มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ใน
ชีวิตประจำวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับ
เด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดสำรอง  ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของเด็ก เช่น ตรวจสุขภาพ  เคลือบฟลูออไรด์ หยอดวัคซีน นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตาม
ความสามารถ มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้สู่โลกกว้าง ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง   มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย 
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเอง และมีมารยาทในการรับประทาน
อาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายใน และนอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รู้จัก
ช่วยเหลือ แบ่งปันเพ่ือนในห้องเรียน ทำงานร่วมกับเพ่ือนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์  
การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม  
รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  วันไหว้ครู  กิจกรรม
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด 
กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  ให้นักเรียนได้
สร้างสรรค์งานศิลปะ มีกิจกรรมทางด้านดนตรีในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เพ่ือสร้างจินตนาการและมีอารมณ์
ผ่องใส ให้เด็กได้ทำกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้
ดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การร้อง เล่น เต้น อ่านให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย กิจกรรมหนูทำได้ ทำให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์  รู้จักแก้ปัญหา มีการจัด
กิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาคำตอบ 
มีการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและ
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เล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ได้แก่ การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ และการปั้นดินน้ำมัน ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาที่
เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ 
แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง   

ผลการดำเนินการ  
   นักเรียนได้รับการพัฒนา 4 ด้าน โดยมีร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ระดับ 3 ดังนี้ 
   (1) ด้านร่างกาย ร้อยละ 89.74 
   (2) ด้านอารมณ์ จิตใจ ร้อยละ 82.05 
   (3) ด้านสังคม ร้อยละ 79.48 
   (4) ด้านสติปัญญา ร้อยละ 76.90 
   สรุปรวมผลการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 82.04 
   ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

1) หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย    
2) กำหนดหน่วยการจัดประสบการณ์   
3) แผนการจัดประสบการณ์ 
4) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
5) โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย   
6) บัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการเด็กนักเรียน 
7) บันทึกน้ำหนักส่วนสูงเด็ก 
8) บันทึกการตรวจสุขภาพ 
9) บันทึกการดื่มอาหารเสริม (นม) 
10) บันทึกการออมทรัพย์   
11) บันทึกส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   
12) บันทึกน้ำหนักส่วนสูง          
13) บันทึกการตรวจสภาวะในช่องปาก   
14) บันทึกพัฒนาการ ทั้ง  4  ด้าน    
15) บันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
16) สมุดรายงานประจำตัวเด็ก 
17) แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 
18) ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน 
19) รางวัล/เกียรติบัตร 
20) ภาพถ่ายกิจกรรม 

 2. จุดเด่น  
  การจัดประสบการณ์การเรียนการเรียนรู้ของผู้สอน ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้าน สนใจ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว พร้อมทั้งมีการทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย  เน้นส่งเสริมให้เด็กมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ มีการทำงานเป็นขั้นตอน นักเรียนได้เรียนรู้นอก
ห้องเรียนเน้นการปฏิบัติจริง และศึกษาแหล่ง เรียนรู้  มีความสนใจกระตือรือร้นต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  
มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและ
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สามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจิตนาการ  และใช้เทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย  
กล้องดิจิตอล  เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ ที่ครูจัดประสบการณ์   

 3. จุดที่ควรพัฒนา  
  เด็กขาดสมาธิ ทักษะในการฟัง  และถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้ฟังได้เนื้อหาไม่ครบถ้วน กล้ามเนื้อใหญ่

และกล้ามเนื้อเล็กไม่แข็งแรง  ร่วมกิจกรรมไม่จบกิจกรรม จึงควรจัดกิจกรรมที่เด็กสนใจและสนุกเพ่ือเป็นการ
กระตุ้นความสนใจให้เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้เด็กยังมีน้ำหนักส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ และน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์  
ซึ่งอาจเกิดจากการบริโภคอาหารของเด็ก เนื่องจากเด็กส่วนมากตัวเล็ก นิยมบริโภคอาหารจำพวกแป้ง น้ำตาล 
และไขมัน ทำให้มีปัญหาเรื่องอ้วนและน้ำหนักไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

 4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มข้ึน 1 ระดับ   
  สถานศึกษาควรดำเนินจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการท่ีเหมาะสม
ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา อย่างต่อเนื่อง  และเพ่ิมการเข้ามามีส่วนร่วม
ของพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนหรือหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้เต็มตามศักยภาพ 
  แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพเด็ก 
  1) โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
  2) โครงการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
  3) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  4) โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
  5) โครงการอาหารกลางวัน 
  6) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
  7) โครงการวันสำคัญ 
  8) โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
  9) โครงการห้องเรียนสีขาว 
  10) โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
  11) โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
  12) โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  13) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 1. คุณภาพระดับยอดเยี่ยม 

วิธีการดำเนินการ  
   สถานศึกษาได้มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มี
องค์ประกอบที่สำคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัย ได้แก่   
   การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 ที่มีความยืดหยุ่น และเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้
ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นจัดครูที่
เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือ มีครูประจำการที่จบการศึกษาปฐมวัย ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  พิจารณาจากวัยของ
เด็ก ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และ
สติปัญญา  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  สำหรับด้านระบบกลไก
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การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทใน
การมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
   จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์และอำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  
ทัง้ด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือการจัดการเรียนรู้  เช่น  
จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์  จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้   
เครื่องนอน  เครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด ปลอดภัย  
ให้มีมุมประสบการณ์ มุมหนังสือ ที่จำเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่อง
เล่นสนาม เล่นทราย ที่เหมาะสมปลอดภัย จัดให้มีพ้ืนที่สำหรับแปรงฟัน ล้างมือ ทำความสะอาดร่างกาย ห้องน้า
ห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ท่ีจำเป็นและเหมาะสมกับเด็ก  
   ครูผู้สอนมีความสามารถในการวิเคราะห์  และออกแบบการจัดประสบการณ์จามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์ และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์
ในการออกแบบการจัดกิจกรรม ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง มีการจัด
สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้ง
แบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  
มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มี
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์
เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด  มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ดำเนินงานและจัดทำรายงานผลประจำปีประจำปี มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลประจำปีให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

ผลการดำเนินการ  
     จากการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ทำให้ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัย และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ สามารถจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล บริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก ใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง สามารถวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลการประเมิน
มาปรับใช้กับการจัดประสบการณ์ จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และ
ผู้ปกครอง จัดทำข้อมูลสารสนเทศน์และนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก  ครมีูคุณวุฒิและความรู้ความสามารถ
ในด้านการศึกษาปฐมวัย ครูปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทการสอนอย่างเต็มเวลาและ
เต็มความสามารถ  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร  มีความเข้าใจปรัชญา  หลักการ 
และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  บริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ใช้สื่อและเทคโนโลยีสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน ใช้
เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการอย่างหลากหลาย มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ พร้อมกับจัด
สิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย 
สามารถจัดทำสารนิทัศน ์เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก   
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ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
   1) แผนปฏิบัติการประจำปี 
   2) บันทึกการประชุม/ บันทึกการนิเทศ 
   3) คำสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
   4) สมุดตรวจเยี่ยม/ สมุดนิเทศ 
   5) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
   6) รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
   7) รายงานประจำปี 
   8) รายงานโครงการกิจกรรม    
   9) รายงานการประเมินตนเอง 
   10) ภาพถ่ายกิจกรรม 

 2. จุดเด่น  
  สถานศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ ที่ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ มีความสามารถและมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดกิจกรรม
นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็กจากเทศบาลตำบลสำรอง
อย่างต่อเนื่อง  

 3. จุดที่ควรพัฒนา  
           สถานศึกษาควรดำเนินการให้ความรู้กับผู้ปกครองในการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้านอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

 4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มข้ึน 1 ระดับ  
  สถานศึกษาควรจัดให้มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย และบริบทของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมให้ความรู้กับผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการดูแลเลี้ยงดู เด็กของผู้ปกครอง และสร้างความตระหนักให้ เด็กเกิดความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง  ดำเนินการระดมทรัพยากร บริหารงบประมาณและทรัพยากรในการจัดหาสื่อเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เพียงพอ และหลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการจัด
ประสบการณ์ รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างยั่งยืน 
  แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพเด็ก 
  1) โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
  2) โครงการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
  3) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  4) โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
  5) โครงการอาหารกลางวัน 
  6) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
  7) โครงการวันสำคัญ 
  8) โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
  9) โครงการห้องเรียนสีขาว 
  10) โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
  11) โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
  12) โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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  13) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
  1) โครงการบริหารจัดการเทคโนโลยีและพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
  2) โครงการพฒันางานธุรการและสารบรรณ 
  3) โครงการพัฒนางานพัสดุและบริหารสินทรัพย์ 
  4) โครงการบริหารการเงินและการบัญชี 
  5) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
  6) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
  แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาบุคลากร 
  1) โครงการพัฒนาครูสู่วิชาชีพ 
  2) โครงการจัดการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
  แผนปฏิบัติงานที่ 4 พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
  1) โครงการพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 

 
มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
1. คุณภาพระดับยอดเยี่ยม 

วิธีกำรดำเนินการ  
              จัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่มุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์  
การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  เพ่ือสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข ภายใต้คำว่า เก่ง  ดี มีสุข ประสบการณ์
ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านการเล่น เพ่ือให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้  และมีการ
พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับวัย   
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย เช่น พัฒนาการเคลื่อนไหวทาง
ร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็กให้ทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ 
รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเอง  ในการปฏิบัติ
กิ จวั ตรประจำวั น ได้  มี วิ นั ย ในตน เอง เล่ นร่ วมกั บผู้ อ่ื น ได้  มี สั มมาคารวะต่ อผู้ ใหญ่ ด้ านสติ ปั ญ ญ า  
มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริง
ด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ำใจ ความสามัคคี การแบ่งปัน และการรอคอย เพ่ือส่งผล
ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน ชั้ นเรียนมี
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจ
ภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียนและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน ห้องเรียน
มีบรรยากาศ แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส และ
มีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจำวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น ก ารสังเกต      
การสอบถาม การสำรวจ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพ่ือได้นำผลการ
ประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอ
และทั่วถึง มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
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และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน
ผลประจำปีประจำปี  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้ง
รายงานผลประจำปีให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

ผลกำรดำเนินการ  
            เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเหมาะสมตามวัย และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เช่น  
ด้านร่างกาย เด็กได้รับการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก การทรงตัวและการควบคุมอวัยวะต่าง ๆ ด้าน
อารมณ์จิตใจ เด็กได้รับการฝึกฝนและการส่งเสริมการควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองได้ สามารถแสดง
อารมณ์ความรู้สึกต่อผู้อื่นได้เหมาะสมตามวัย และพัฒนาอารมณ์ในส่วนดี คือ สร้างความมั่นคง เชื่อมั่น ภาคภูมิใน
ตนเองได้ มีความสุขและเห็นคุณค่าของชีวิต ด้านสังคม เด็กได้รับการฝึกฝนที่อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
เรียนรู้การปรับเปลี่ยนความคิด การแลกเปลี่ยนความคิด การยอมรับผู้อ่ืน การเห็นความแตกต่างของคนเรา  
ซ่ึงเด็กจะเรียนรู้ทางสังคมได้ดีจากการเล่น และเห็นแบบอย่างที่ดีจากผู้ใหญ่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม เด็กได้รับการ
ฝึกฝนและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจากการที่ผู้ใหญ่เลี้ยงดู อบรม สร้างความไว้วางใจให้เด็กอย่างเข้าใจธรรมชาติ
เด็กจึงค่อยๆ พัฒนาจริยธรรมตามลำดับวัย ด้านสติปัญญา เด็กเจริญเติบโตและพัฒนาสติปัญญาจากการกระทำ
ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู ลิ้น จมูก และผิวสัมผัส ได้สังเกต ได้ใช้สมอง 2 ซีกอย่างสมดุล ผ่านกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้คิดแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับวัย โดยผู้ใหญ่ส่งเสริมจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสำรเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง  
1) หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย    
2) กำหนดหน่วยการจัดประสบการณ์   
3) แผนการจัดประสบการณ์ 
4) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
5) โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย   
6) บัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการเด็กนักเรียน 
7) บันทึกน้ำหนักส่วนสูงเด็ก 
8) บันทึกการตรวจสุขภาพ 
9) บันทึกการดื่มอาหารเสริม (นม) 
10) บันทึกการออมทรัพย์   
11) บันทึกส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   
12) บันทึกน้ำหนักส่วนสูง          
13) บันทึกการตรวจสภาวะในช่องปาก   
14) บันทึกพัฒนาการ ทั้ง  4  ด้าน    
15) บันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
16) สมุดรายงานประจำตัวเด็ก 
17) แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 
18) ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน 
19) รางวัล/เกียรติบัตร 
20) ภาพถ่ายกิจกรรม 

 2. จุดเด่น  
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  เด็กมีพัฒนาการทั้ง  4 ด้านอย่างสมดุลเหมาะสมกับช่วงวัย  เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติ
กิจกรรมจากประสบการณ์ตรง มีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระตามความสนใจ และ ตอบสนองต่อวิธีการ
เรียนรู้ของเด็ก เด็กได้เลือกเล่นเรียนรู้ ลงมือ กระทำ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จัดบรรยากาศ สภาพ
ห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ความสนใจและวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น 
คอมพิวเตอร์  ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม่
ใช้แบบทดสอบวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  และนำผลการ
ประเมิน ที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดประสบการณ ์
 3. จุดที่ควรพัฒนา 

  เด็กที่มีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย เช่น ผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเลี้ยงดูเด็กแบบไม่มีปฏิสัมพันธ์
กับเด็ก  ปล่อยเด็กอยู่กับโทรศัพท์หรือโทรทัศน์ทำให้เด็กขาดการพัฒนาในทุกด้าน ที่เห็นได้ชัดคือด้านร่างกาย 
ด้านสังคม ส่งผลไปถึงด้านอารมณ์ และสติปัญญา ขาดผู้ที่มามีส่วนร่วมในการคัดกรองเด็ก เช่น แพทย์เฉพาะ
ทางด้านพัฒนาการเด็กมาประเมินและมีส่วนร่วมมาพัฒนาเด็กที่มีพัฒนาการช้าไม่เป็นไปตามวัย 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มข้ึน 1 ระดับ  
 สถานศึกษาควรจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างสมดุล ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยการมีส่วนร่วมของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งนำผลที่ได้รับไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์เรียนรู้ รวมถึงพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย การออกกำลังกาย 
การใช้กล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ การสื่อสาร การแสดงออกทางอารมณ์ผ่านการเล่นทั้งอิสระและเล่นเพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง 
  แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาบุคลากร 

1) โครงการพัฒนาครูสู่วิชาชีพ 
  2) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
  แผนปฏิบัติงานที่ 4 พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
  1) โครงการพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 

 
16.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน คุณภาพระดับดีเลิศ 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  
 วิธีการดำเนินการ  
 โรงเรียนตลาดสำรองส่งเสริม สนับสนุนให้ครูดำเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบใน
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า “การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิด
คำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการประเมินสมรรถนะสำคัญ 
ความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน)  ประเมิน
ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้เหตุผล และ



45 

 

แก้ปัญหาได้ การนำเสนอผลงาน มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร 
และการมีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเต็มตามศักยภาพ 
 ผลการดำเนินการ  
 จากการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 นักเรียนจำนวน 147 คน พบว่า  
          1) ผลการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ คิดเป็นร้อยละ 80.63         
 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยนตวามคิดเห็น และ
แก้ปัญหา  คิดเป็นร้อยละ 99.32   
 3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ  99.32 
 4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ  99.32 
 5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   คิดเป็นร้อยละ  99.32 
 6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ คิดเป็นร้อยละ  99.32 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
                1) ผลการประเมินการอ่านออก เขียนได้   คิดคำนวณได้ 
                2) ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในการสื่อสาร 
                3) ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา  2563 
                4) ผลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
                5) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
                6) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
                7) รายงานสรุปผลโครงการ 
                8) กิจกรรมโครงงาน 
                9) ภาพถ่าย 
 2. จุดเด่น  
  สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้
ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้น        
การปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัด
แหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้า
แสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 3. จุดที่ควรพัฒนา 
  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนเพ่ิมขึ้นและ
ได้รับ การสอนซ่อมเสริมอย่างจริงจังในด้านที่ยังไม่พัฒนา  และควรได้รับการกวดขันให้อ่านคล่องเขียนคล่องตาม
ระดับชั้น นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  อย่างมีเหตุผล  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้     
รู้จักแก้ปัญหา 
 4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มข้ึน 1 ระดับ  
  ควรมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  เพ่ือพัฒนาต่อ
ยอดนวัตกรรม เพ่ือฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนมากยิ่งขึ้น ด้วยกิจกรรมโครงงาน กิจกรรมนำเสนอ
ผลงานในห้องเรียน และมีการนำไปใช้และเผยแพร่ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
  แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพเด็ก 
   1) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   2) โครงการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 



46 

 

   3) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   4) โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
   5) โครงการอาหารกลางวัน 
   6) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
   7) โครงการวันสำคัญ 
   8) โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
   9) โครงการห้องเรียนสีขาว 
   10) โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
   11) โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
   12) โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 วิธีการดำเนินการ  

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียนมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีต ามที่
สถานศึกษากำหนด มีความรับผิดชอบ มีวินัย  มีจิตอาสา  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ผู้เรียน 
เกิดการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย  เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม  ประเพณี  และมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมที่เหมาะสมตามวัย โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้
อย่างมีความสุข สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
ผู้เรียนมี เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ  จากกิจกรรมตามโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ส่งผลให้ผู้เรียนมี
พฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม จัดกิจกรรมชุมนุมทำให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญา  โครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ – เนตรนารี  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย 
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออก
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน  ผู้เรียนลง
มือวางแผน และดำเนินงานโครงงาน รวมถึงผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 
 ผลการดำเนินการ  
 นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผ่านระดับ ดี – ดีเยี่ยม  
จำนวน  146 คน  คิดเป็นร้อยละ 99.32 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
  1) รายงานการการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  2) รายงานโครงการ/กิจกรรม 
  3) แผนการจัดการเรียนรู้ 
  4) กิจกรรมชุมนุม 
 2. จุดเด่น  
  สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม พัฒนา ส่งเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน ดำเนินการการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง   
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 3. จุดที่ควรพัฒนา 
  ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนา ส่งเสริมในด้านความรับผิดชอบ การมีทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย  ไม่
หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติจนเกิดการลอกเลียนแบบ ทำให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และการใช้สื่อเทคโนโลยี
เชิงสร้างสรรค์ สร้างอาชีพ 
 
 4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มข้ึน 1 ระดับ  
  สถานศึกษาควรดำเนินจัดกิจกรรมที่พัฒนา ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เพ่ือให้
ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมดได้มีความสุข โดยผู้ปกครอง ชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เกิดการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย รวมถึงมสีุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมทีดี่ 
  แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพเด็ก 
   1) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   2) โครงการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
   3) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   4) โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
   5) โครงการอาหารกลางวัน 
   6) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
   7) โครงการวันสำคัญ 
   8) โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
   9) โครงการห้องเรียนสีขาว 
   10) โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
   11) โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
   12) โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 1. ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  วิธีการดำเนินการ  
  โรงเรียนตลาดสำรองมีการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยกำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจจากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา ครู  ผู้เรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่นมีการนิเทศภายใน  มีการบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพและเป็นระบบโดยใช้หลักการจัดการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม มีการบริหารในรูปองค์คณะ ที่มีบทบาทในการกำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน จากการมีส่วน
ร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เป็นต้น  
เข้ามามีส่วนร่วมกำหนดมาตรฐานการศึกษาและอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตาม 
ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ การแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียน เพื่อนำผลการประเมิน มาปรับปรุงพัฒนาการจัดประสบการณ์ของครูและสถานศึกษา 
ตลอดจน การจัดทำรายงานเพ่ือเสนอหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน โดยได้จัดทำและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคล  เพ่ือพัฒนายกระดับคุณภาพ
การศึกษา มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนำแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดทำ
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โครงการครอบคลุมงานทั้ง 4 ด้าน และงานพิเศษหรือเฉพาะกิจ มีการบริหารอัตรากำลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา
มีการดำเนินการประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา อย่างเป็นระบบมีการประเมินความพึงพอใจจาก
ผู้เกี่ยวข้อง มีการรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาทุกปี เพ่ือสะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  ด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ มีการวางแผนและดำเนินงานพัฒนาที่เน้นคุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาเชื่อมโยงกับการดำเนินชีวิตจริงของผู้เรียน เช่น บริหารจัดการศึกษาโดย
จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือนำมาเป็นแนวคิดปฏิบัติพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการบริหารจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับท้องถิ่นเพ่ือให้มีส่วนร่วมและบริหารจัดการแบบบูรณาการ  จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม เช่น การดูแลรักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอก โดยมีการวางแผน จัดทำแผนปฏิบัติ
การที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา บรรยากาศของสถานศึกษามีความสะอาด ร่มรื่น
และคำนึงถึงความปลอดภัย สถานศึกษาจัดระบบการบริหารงานที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการ มีคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้รับผิดชอบเพ่ือดำเนินงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มีการจัดระบบสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการหรือการ
เชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด และมีการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการการพัฒนาการ
เรียนการสอนครูสามารถใช้และสร้างสื่อ นวัตกรรม จัดทำแหล่งเรียนรู้ เช่น จัดห้องเรียนคอมพิวเตอร์  ห้องเรียน 
DLIT  ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ตลอดจนทุกห้องเรียนได้ติดตั้งสื่อด้านเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ที่
ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ผลการดำเนินการ  
 จากการจัดบริบทงานต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ทำให้สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา และชุมชนตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา โดย
ใช้แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและ
สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวขับเคลื่อนการบริหารจัดการของสถานศึกษาทำให้การ
ปฏิบัติงานเป็นระบบ  มีการสอดคล้องเชื่อมโยงต่อกัน โดยชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ทำให้เกิดแนวคิดที่หลากหลาย งานมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผล 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

   1) แผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   2) แผนปฏิบัติการประจำปี 
  3) รายงานประจำปี (SAR) 

  4) การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 

         5) สรุปรายงานผลการดำเนินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
  6) ผลการประเมิน ITA Online 

 2. จุดเด่น  
  สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาเป็นระบบ ชัดเจน เป็นรูปธรรมและต่อเนื่องใช้หลักธรรมาภิ
บาลมีความโปร่งใส  จัดการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  ชุมชนมีความเข้มแข็งให้ความร่วมมือกันพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
 3. จุดที่ควรพัฒนา   
  การพัฒนาสถานศึกษาต้องมีเอกลักษณ์ มีความโดดเด่นเฉพาะ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมวางแผนพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณลักษณะที่โดดเด่น 
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 4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มข้ึน 1 ระดับ  
  สถานศึกษาควรจัดให้มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และบริบทของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมให้ความรู้กับผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของผู้ปกครอง และสร้างความ
ตระหนักให้ผู้เรียนเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง  ดำเนินการระดมทรัพยากร บริหารงบประมาณและ
ทรัพยากรในการจัดหาสื่อเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้เพียงพอ และหลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมภายใน และ
ภายนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์ รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างยั่งยืน 
  แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
  1) โครงการบริหารจัดการเทคโนโลยีและพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
  2) โครงการพัฒนางานธุรการและสารบรรณ 
  3) โครงการพัฒนางานพสัดุและบริหารสินทรัพย ์
  4) โครงการบริหารการเงินและการบัญชี 
  5) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
  6) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
  แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาบุคลากร 
  1) โครงการพัฒนาครูสู่วิชาชีพ 
  2) โครงการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 มาตรฐานที ่3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 1. ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  วิธีการดำเนินการ  
  โรงเรียนตลาดสำรองส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการ
ดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ 
(Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำ
ผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และ
แหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่าง   มีความสุข ครู
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม 
แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่
ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่
สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่
เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียน   จัดป้ายนิเทศ และ
บรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิน่ มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนทำงานวิจัยใน
ชั้นเรียน ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
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 ผลการดำเนินการ  
 ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่สนับสนุนผล
ประจำปี ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตามความถนัด
และความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เอกสารการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดย
ครูมีวิจัยชั้นเรียนและนำผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรม PLC เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
   1) หลักสูตรสถานศึกษา  
   2) แผนการจัดการเรียนรู้ 

3) แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
4) แผนปฏิบัติการประจำปี 
5) รางวัล/เกียรติบัตร 
6) ภาพถ่ายกิจกรรม 

 2. จุดเด่น  
  ครูมีความตั้งใจในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิดและปฏิบัติจริง  มี
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีหลากหลาย  มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  ครูมี
การทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
 3. จุดที่ควรพัฒนา  

    ครูควรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการใช้เทคโนโลยี  และสร้างนวัตกรรมเพ่ือการเรี ยนรู้ ปรัวิธี
เรียนเปลี่ยนวิธีสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ รวมถึงจัดกิจกรรม PLC เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของครูผู้สอน เพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วน 
ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเพ่ิมมากข้ึน มีประสบการณ์ตรง และสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที
เพ่ือให้นักเรียนได้นำความรู้กลับไปใช้พัฒนาตนเองและสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มข้ึน 1 ระดับ  
   ดำเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดกิจกรรมเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและนำผล
ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
  แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาบุคลากร 
   1) โครงการพัฒนาครูสู่วิชาชีพ 
   2) โครงการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลและแนวทางการพัฒนา  

 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย   จุดเด่น/จุดควรพัฒนา  

*จุดเด่น *จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
การจัดประสบการณ์การเรียนการเรียนรู้ของผู้สอน 
ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้าน สนใจสิ่งแวดล้อม
รอบตัว พร้อมทั้งมีการทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก
ปฐมวัยตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย  เน้นส่งเสริมให้เด็กมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ มี
การทำงานเป็นขั้นตอน นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน
เน้นการปฏิบัติจริง และศึกษาแหล่งเรียนรู้ มีความ
ส น ใจ ก ร ะ ตื อ รื อ ร้ น ต่ อ ส ถ า น ก า ร ณ์ ต่ า ง  ๆ  
มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา
และสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ สร้างสรรค์ผลงาน
ตามความคิดและจิตนาการ  และใช้เทคโนโลยี เช่น 
แว่นขยาย  กล้องดิจิตอล  เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้ ที่ครูจัดประสบการณ์   

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
เด็กขาดสมาธิ ทักษะในการฟัง  และถ่ายทอดเรื่องราว
ที่ ได้ ฟังได้ เนื้ อหาไม่ครบถ้วน กล้ ามเนื้ อใหญ่ และ
กล้ามเนื้อเล็กไม่แข็งแรง  ร่วมกิจกรรมไม่จบกิจกรรม 
จึงควรจัดกิจกรรมที่เด็กสนใจและสนุกเพ่ือเป็นการ
กระตุ้นความสนใจให้เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้เด็กยัง
มีน้ำหนักส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ และน้ำหนักสูงกว่า
เกณฑ์  ซึ่ งอาจเกิดจากการบริโภคอาหารของเด็ก 
เนื่องจากเด็กส่วนมากตัวเล็ก นิยมบริโภคอาหาร
จำพวกแป้ง น้ำตาล และไขมัน ทำให้มีปัญหาเรื่องอ้วน
และน้ำหนักไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สถานศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่
ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ ที่ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาด้าน
วิชาชีพ มีความสามารถและมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัด
กิจกรรมนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็กจากเทศบาล
ตำบลสำรองอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สถานศึกษาควรดำเนินการให้ความรู้กับผู้ปกครองใน
การดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้านอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

 
 
 
 

*จุดเด่น *จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ 3 การัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
เด็กมีพัฒนาการทั้ง  4 ด้านอย่างสมดุลเหมาะสมกับ
ช่วงวัย  เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม
จากประสบการณ์ตรง มีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่าง

มาตรฐานที่ 3 การัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
เด็กท่ีมีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย เช่น ผู้ปกครองหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเลี้ยงดูเด็กแบบไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก  
ปล่อยเด็กอยู่กับโทรศัพท์หรือโทรทัศน์ทำให้เด็กขาด
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อิสระตามความสนใจ และ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้
ของเด็ก เด็กได้เลือกเล่นเรียนรู้ ลงมือ กระทำ และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จัดบรรยากาศ สภาพ
ห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย ความสนใจและวิถีการเรียนรู้ของเด็ก 
เช่น คอมพิวเตอร์  ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม
และกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบวิเคราะห์ผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  
และนำผลการประเมิน ที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์ 

การพัฒนาในทุกด้าน ที่เห็นได้ชัดคือด้านร่างกาย ด้าน
สังคม ส่งผลไปถึงด้านอารมณ์ และสติปัญญา ขาดผู้
ที่มามีส่วนร่วมในการคัดกรองเด็ก เช่น แพทย์เฉพาะ
ทางด้านพัฒนาการเด็กมาประเมินและมีส่วนร่วมมา
พัฒนาเด็กที่มีพัฒนาการช้าไม่เป็นไปตามวัย 

 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  

  แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพเด็ก 
   1) โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
   2) โครงการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
   3) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   4) โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
   5) โครงการอาหารกลางวัน 
   6) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
   7) โครงการวันสำคัญ 
   8) โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
   9) โครงการห้องเรียนสีขาว 
   10) โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
   11) โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
   12) โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
   1) โครงการบริหารจัดการเทคโนโลยีและพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
   2) โครงการพัฒนางานธุรการและสารบรรณ 
   3) โครงการพัฒนางานพัสดุและบริหารสินทรัพย์ 
   4) โครงการบริหารการเงินและการบัญชี 
   5) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
   6) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
  แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาบุคลากร 
   1) โครงการพัฒนาครูสู่วิชาชีพ 
   2) โครงการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุร ี
  แผนปฏิบัติงานที่ 4 พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
   1) โครงการพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 
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 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   จุดเด่น/จุดควรพัฒนา 
*จุดเด่น *จุดควรพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้
ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็น เป้ าหมายคุณภาพ
นักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และ
การคิดคำนวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ 
มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อ
ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้ เรียนมี สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข 
1.2 คุณลักษณะที่พึงปรสงค์ของผู้เรียน 
สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม พัฒนา ส่งเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน ดำเนินการการ
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง   

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะใน
การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนเพ่ิมขึ้นและได้รับ 
การสอนซ่อมเสริมอย่างจริงจังในด้านที่ยังไม่พัฒนา  
และควรได้รับการกวดขันให้อ่านคล่องเขียนคล่องตาม
ระดับชั้น นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์  อย่างมีเหตุผล  มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้     รู้จักแก้ปัญหา 
1.2 คุณลักษณะที่พึงปรสงค์ของผู้เรียน 
ผู้ เรียนต้องได้รับการพัฒนา ส่งเสริมในด้านความ
รับผิดชอบ การมีทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย  ไม่
หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติจนเกิดการลอกเลียนแบบ 
ทำให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ สร้างอาชีพ 

 
*จุดเด่น *จุดควรพัฒนา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาเป็นระบบ 
ชัดเจน เป็นรูปธรรมและต่อเนื่องใช้หลักธรรมาภิบาล
มีความโปร่งใส  จัดการศึกษาตามแนวหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  ชุมชนมี
ความเข้มแข็งให้ความร่วมมือกันพัฒนาสถานศึกษาให้
มีคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
การพัฒนาสถานศึกษาต้องมีเอกลักษณ์ มีความโดด
เด่นเฉพาะ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมวางแผนพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณลักษณะที่โดดเด่น 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ครูมีความตั้งใจในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิดและปฏิบัติจริง  มีแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย  มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธี
หลากหลาย  มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  ครู
มีการทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ครูควรพัฒ นาตน เองอย่างต่อ เนื่ องใน การใช้
เทคโนโลยี  และสร้างนวตักรรมเพื่อการเรียนรู้ ปรัวิธี
เรียนเปลี่ยนวิธีสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เต็ม
ต าม ศั ก ย ภ าพ  ร ว ม ถึ ง จั ด กิ จ ก รรม  PLC เ พ่ื อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูผู้สอน เพ่ือสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ควรนำภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วน ร่วมในการจัดกิจกรรมให้
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นักเรียนเพ่ิมมากข้ึน มีประสบการณ์ตรง และสามารถ
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือให้นักเรียนได้
นำความรู้กลับไปใช้พัฒนาตนเองและสามารถดำเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  

  แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพเด็ก 
   1) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   2) โครงการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
   3) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   4) โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
   5) โครงการอาหารกลางวัน 
   6) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
   7) โครงการวันสำคัญ 
   8) โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
   9) โครงการห้องเรียนสีขาว 
   10) โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
   11) โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
   12) โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
   1) โครงการบริหารจัดการเทคโนโลยีและพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
   2) โครงการพัฒนางานธุรการและสารบรรณ 
   3) โครงการพัฒนางานพัสดุและบริหารสินทรัพย์ 
   4) โครงการบริหารการเงินและการบัญชี 
   5) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
   6) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
  แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาบุคลากร 
   1) โครงการพัฒนาครูสู่วิชาชีพ 
   2) โครงการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
  แผนปฏิบัติงานที่ 4 พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
   1) โครงการพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 
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ภาคผนวก ก  
รางวัลที่สถานศึกษาไดร้ับ 
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ภาคผนวก ข  

รางวัลทีผู่้บริหารสถานศึกษาได้รับ 
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ภาคผนวก ค 

รางวลัที่ครไูด้รับ 
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นางธีมาพร    แจ้งกิจ 

นายบญุญฤทธิ์  เกษมโสต 
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ภาคผนวก ง 

รางวัลทีน่ักเรียนได้รับ 
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เด็กหญิงสุพัตรา แสนสุข 

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญทวี 
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เด็กหญิงชนันธร  วรรณวงษ์ 

เด็กหญิงกชพร  เนตรน้อย   
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เด็กชายยุทธพิชัย ชูจิตร์   

เด็กหญิงกานต์ณิชา สกุลรักษาทรัพย์   



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็กชายอนุวัฒน์  สินจันทร์   

เด็กหญิงสุรารักษ์  นิยมศักดิ์   
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เด็กหญิงศุภัทรษร  แสนสุข   

เด็กชายธนัช  นิลนก   
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ภาคผนวก จ 

ภาพถ่าย 
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การจัดกิจกรรมหน้าเสาธง 
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การจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ 
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การจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ 
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อาคารเรียน อาคารประกอบ และภูมิทัศน์ของโรงเรียน 
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รับการนิเทศ ติดตาม และตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัด 

กิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้ดำเนินการ 
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ได้ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน 

การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา พัฒนาตนเอง 
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ประกาศโรงเรียนตลาดสำรอง 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
           โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สองกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 
ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ
ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้สอดคล้องกัน  
 จึงยกเลิกประกาศโรงเรียนตลาดสำรอง เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา    ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 และประกาศโรงเรียนตลาดสำรอง เรื่องให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545 มาตรา 9(3) 
ได้กำหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่งคือมีการกำหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31  ให้
กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผนและมาตรฐาน
การศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดย
มีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน
ไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้น อาศัยอำนาจความในมาตรา 5 มาตรา 9(3) มาตรา 31 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน
ตลาดสำรอง  ในการประชุมครั้งที่ 2 /2561  เมื่อวันที่  8 สิงหาคม 2561  จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนตลาด
สำรอง  เพ่ือเป็นหลักเทียบเคียงในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดู แลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 ทั้งนี้ให้ใช้กับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 
เป็นต้นไป 
   ประกาศ  ณ  วันที่  9  สิงหาคม  2561 
 
 
 

(นายธงชัย  นนทสันต์) 
โรงเรียนตลาดสำรอง 



78 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนตลาดสำรอง  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ 9  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561 มีจำนวน  3  มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก  
 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพฒันาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนตลาดสำรอง  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ 9  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มีจำนวน   3  มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อธิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ                               
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนตลาดสำรอง 

เรื่อง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ปีการศึกษา 2563 
 

                 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2553  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  
ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันที่  11  
ตุลาคม  2559  โรงเรียนตลาดสำรอง  และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
จาการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และชระชาชนชุมชนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน  เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การประเมินคุณภาพ
ภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนบ้านสามหลัง ในการประชุมครั้งที่ 3/2562  เมื่อวันที่  12  กันยายน  2562   เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนตลาดสำรอง ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  1   กรกฎาคม  2563 
 
 
 

(นายชาติกุลพล    สมยาภักดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดสำรอง 
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1) การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ  
      ตนเองได ้

ร้อยละ 80 ระดับดีขึ้นไป 

1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 80 ระดับดีขึ้นไป 

1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ร้อยละ 80 ระดับดีขึ้นไป 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ร้อยละ 80 ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 

2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น ดีเลิศ 

2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ 

2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 

2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดีเลิศ 

2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ดีเลิศ 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ 

3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 

3.3  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 

3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
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2) การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
     1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ ดีเลิศ 
     2)  มีความสามารถในการวเิคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลีย่น
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

     3)  มีความสามารในการสรา้งนวัตกรรม ดี 
     4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ดี 
     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
     6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดเีลิศ 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ดีเลิศ 
     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
     3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
     4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
2.1  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน ์ และพันธกิจทีส่ถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
2.3  ดำเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

2.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ดี 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ดี 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ดีเลิศ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 
3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
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การกำหนดค่าเป้าหมาย 
1. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
2. การกำหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ  5  ระดับ  เพ่ือให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 
ระดบั  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  กำลังพัฒนา 

3. การกำหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะกำหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็นร้อย
ละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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คำสั่งโรงเรียนตลาดสำรอง 

ที่        / ๒๕๖4 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนตลาดสำรอง 

ปีการศึกษา ๒๕๖3 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
         พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาตรา ๔๗  ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาที่กำหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ  มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา โดยมีการจัดทำรายงานประจำปี  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
โรงเรียนตลาดสำรอง  จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายคำสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือ
ทำการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 
 
 ๑. ที่ปรึกษา    ประกอบด้วย 
  ๑.๑ นายสมเกียรติ   วอนเพียร      ประธานกรรมการสถานศึกษา    ประธานที่ปรึกษา 
  ๑.๒ นางดรุณี        วอนเพียร      กรรมการสถานศึกษา  ที่ปรึกษา 
  ๑.๓ พระบุญธรรม     จารุธมํโม     กรรมการสถานศึกษา      ที่ปรึกษา 
  ๑.4 นายประวัติ       เซ่ียงจ๊ง        กรรมการสถานศึกษา  ที่ปรึกษา 
  ๑.5 นางเพชรรัตน์     นามม่ัน      กรรมการสถานศึกษา      ที่ปรึกษา 
  ๑.6 นางลำไพ          ศุภมาศ      กรรมการสถานศึกษา  ที่ปรึกษา 
  ๑.7 นายปรีชาวุฒิ     โมรา        กรรมการสถานศึกษา      ที่ปรึกษา 
  ๑.8 นางบุษบง         เศรษฐกร     กรรมการสถานศึกษา  ที่ปรึกษา 
 
 มีหน้าที่ ให้คำแนะนำ ปรึกษา ในการดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษา แก่คณะกรรมการ
ดำเนินงาน เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
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 ๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
  2.๑ นายชาติกุลพล สมยาภักดี   ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดสำรอง       ประธานกรรมการ 
  2.2 นางระยอง   บุญยวง      ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 
  2.3 นางนิตยาพร แซ่ตั้ง        ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการ 
  ๒.4 นางปราณี    แสวงหา     คร ูร.ร.ตลาดสำรอง          กรรมการ 
  2.๕ นางสายฝน     เอียดช่วย    คร ูร.ร.ตลาดสำรอง    กรรมการ/เลขานุการ 
 
  มีหน้าที่ ดำเนินการตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนตลาด
สำรอง ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  
 
 3. คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖3
ประกอบด้วย 
  3.๑ นางสายฝน   เอียดช่วย    คร ูร.ร.ตลาดสำรอง   ประธานกรรมการ 

 ๒.4 นางปราณี    แสวงหา     ครู ร.ร.ตลาดสำรอง          กรรมการ 
 3.๓ นางณัฐิยา    คุ้นเคย     คร ูร.ร.ตลาดสำรอง      กรรมการ 

  3.๔  นายบุญญฤทธิ์   เกษมโสต    บุคลากรวิทยาศาสตร์     กรรมการ/เลขานุการ 
 
 มีหน้าที่  ดำเนินการรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปี
การศึกษา ๒๕๖3 เพ่ือนำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน 
ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไป
ตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  สั่ง    ณ วันที่  9  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 

(นายชาติกุลพล     สมยาภักดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดสำรอง 


